
 ختر حاج آلاد
 

ین دونه ی سیر رو  که دهنم گذاشتم، شیشه پراز آب سرکه اش رو  انداختم تو سطل خر-

 آشؽال کنار در رستوران و با یه آروغ  طوالنی درو کنار زدم و داخل رفتم!

 لپمو خاروندم و از چپ به راست همه رو از نظر گذروندم!

 به ساعت مچیش  انتظار منو میکشید!کنار پنجره ی عریض مستطیل نشسته بود و خیره 

 سر و وضع اسفناکی داشتم چون خز و خیل ترین تیپ ممکن رو زده بودم!

یه شلوار شیری رنگ پاچه گشاد دراز، که پشتش رو زمینو جارو میزد،یه مانتوی بدرنگ 

 چروک، یه شال کلفت نه چندان خوشرنگ و البته دهنی که بدجور بوی سیر میداد....!

 ید برام دست تکون دادم.منم همینکارو کردم و به سمتش رفتم.نا منو د

این مسافت کوتاه زیاد طول کشید چون ناشی بودن من تو پوشیدن کفش پاشنه بلند باعث 

 میشد هی دو لنگم یه وری بشن..! 

 تا نزدیک میز شدم، به احترامم بلند شد و خیلی کوتاه خندید و  با اشاره به کفشهام گفت:

 ر چیزیتون نشد! خدارو شک-

 و بعد با یه نگاه آؼشته به تعجب ،آهسته گفت:

 دختر حاج آلا  حبیبی؟-

 با لیخند دندون نمایی سرمو تکون دادم و گفتم:

 و شما هم باید پسر حاج آلا طیبی باشید؟-

 علیک السالم...-

متوجه شدم که،خیلی سعی میکرد نسبت به سرو وضع من به خودش سخت نگیره اما هربار 

 ورتش درهم میشد و نشون میداد ظاهر  من به مذالش خوش نیومده!ص



 و این دلیما همون چیزی بود که من میخواستم!

 دستشو به نشانه ی بفرمایید سمت صندلی دراز کرد و گفت:

 محسن طیبی هستم.بفرمایید بشینید! -

 صندلی رو کنار زدم و موتور زبونمو روشن کردم:

شدید؟؟ببخشید! من همیشه سر همه ی لرارهام دیر میرسم! همیشه ! اصال شما خیلی معطل -

من معروفم به دختر بدلول...خیلی از دوستام بخاطر همین بدلولیم اصال باهام لطع رابطه 

کردن...اصال هم نمیتونم این عادتمو ترک کنم...میدونید این ویژگی با من عجین شده  

 یجورایی...

لب باز کنه من یه چیز بی ربط دیگه میگفتم و اونم با متانت از بیچاره هر ولت میخواست 

لطع صحبتهام خودداری میکرد و خیلی آهسته سرش رو تکون میداد تا اینکه گارسون 

ظرؾ شیشه ای منحی شکل پراز بستنی رو روی میز گذاشت و بعد تا کمر خم شد و 

 رفت....!

 لبل از اونکه دوباره فک من بجنبه فورا گفت:

 رمایید بستنی...! بف-

 تشکر کردم و بستنی رو جلو آوردم که از فرصت بدست اومده استفاده کرد و گفت؛

خب..من فکر میکنم بهتره در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم...یه چیزی ؼیر از  دیر 

 رسیدن به سر لرار....

 سرمو جلو بردم و دهنم رو تا آخر باز کردم و گفتم:

 حرؾ بزنیم؟!در مورد مسائل سیاسی -

کله اش ثابت موند و  پره های دماؼش یواش باز و بسته شدن...! فکر کنم حاال دیگه تونسته 

 بود بوی بد و منزجر کننده ی سیر  رو احساس کنه.سیبک گلوش باال و پایین شد و گفت:

 ببخشید...شما سیر خوردید؟؟!-

 سرخوشانه سرمو تکون دادم و گفتم:



گه میشه سیر نخورد...سیر  واسه من مثل آدامس میمونه ..همیشه البته که خوردم! اصال م-

 باید یکیش دهنم باشه و بجومش...االنم هست...میخوای دربیارم نگاه کنید!

 سرشو عمب برد و با چندش گفت:

 نه نه نه! ابدا!  بفرمایید...بفرمایید بستنیتونو بخورید..! بفرمایید!-

 دوباره  چرت و پرت گفتنهامو از سر گرفتم:لاشك پر از بستنی رو دهنم گذاشتم و 

نمیدونید چمدر این یارو دونالد ترامپ کله خراب...اصال ازش خوشم نمیاد...مرتیکه سه زن -

رسمی داره و هزار و یک زن ؼیررسمی...میگن از خدمتکارشم بچه دار شده...آخه آدم 

مثل نمل بمب رو سر این اینمدر بدجسن..حاال این به کنار... بگو تو چرا هی فرت و فرت 

کشور و اون کشور میریزی...آاااااااه...چمدر گناه دارن این زن و بچه هایی که خونه رو 

 سرشون آوار میشه....آاااااه...خیلی ناراحت کننده است اصال!...

دیگه حتی بستنیشو هم نتونست بخوره...تیکه ای که تو دهنش بودو  به زحمت لورت داد و 

 شت وگفت:لاشمو کنار گذا

 ببخشید! میشه ولتی از مسائل سیاسی حرؾ میزنید  الالل   آااااه نکشید؟؟؟-

 سرمو خاروندم و گفنم:

 چرا ؟!-

 چون ...چون....-

نفسشو نگه داشت و از توی کیؾ پولش چندتا ده هزارتومنی بیرون کشید و روی میز 

 گذاشت و بعد بلند شد و گفت:

پدرتون لائلم...ولی باید بگم فکر نکنم ما اصال مناسب هم  ببخشید! با تمام احترامی که برای-

 باشیم! خداحافظ شما!

 روی صندلی چرخیدم و همونطور که ریز ریز میخندیدم گفتم:

 بودین حاالااا....-

 "هاااااه" کردم. كیدهنم گرفتم و عم یرفتم،کؾ دستمو رو به رو رونیاز  کافه که ب



 .دیارز یم یبی! اما به پروندن پسر مثبت حاج آلا طریبد س یبو نیخودمم حالم بهم خورد از ا یحت

 !کردمیتحمل م دیرو هم با گهید یکیخودم کم بود حاال   یفوق مذهب یبابا

 خواستی..دلم نمومدیمثبتانه اصال خوشم نم یحتهایو نص یمنطم ریؼ یها یریسخت گ نیاز ا من

که عفت  یکی... ارمویدماؼم جلو ب یتا رو مویکه مجبورم کنه روسر یکیبشم.  یمرد مذهب هیزن 

 !!!نهیبیرو تو چادر م

 یاگه کل آدامسها یو انداختم دهنم هر چند که فکر کنم حت دمیکش رونیب بمیج یتا آدامس از تو چند

 .رفتینم نیاز ب  ریبد س یبو نیباز ا کردم،یو صد نوع دهن شو  لرلره م دمیجو یرو هم م ایدن

 یباز به بهانه ها کردمیم ریمونده بود و اگه د میساعت یساعت از مرخص میکه فمط ن ییاونجا از

 ریدربست گرفتم تا زودتر خودمو به باشگاه برسم...استرس د یتاکس هی شدم،یمختلؾ کسر حموق م

 ساعتمو چک کنم! کردیوادارم م یپسند خانم  ه یو تحمل نك زدنها دنیرس

 یدرب بزرگ و باشکوه باشگاه ورزش یسمت راننده گرفتمو  جلو یده تومن هیفورا  دمیرس تا

 سمتم و با تکون دادنش گفت: دیشدم.راننده پولو که گرفت،کمربندشو باز کرد و چرخ ادهی،پ

 کمه..عه! یلیخ نیبزار روش بابا ا گهیپنج تومن د-

 بستمو گفتم: درو

هستم!  یخدمات نجایم؟ نه بابا من اکن ادیلوس کمرمو ز نجایاومدم ا یبرو عمو...برو...فکر کرد-

 برو...

ها صدبار چپ و راستمو  یبه رختکن خدمات دنیو از در داخل رفتم. تا رس دمیباشگاه دو سمت

رو برداشتم  و زدم   یروپوشم، سطل و ت دنیلفسه و پوش یتو لمینگاه کردم. با گذاشتن وسا

 ...!رونیب

 هیبا بم گهید یبا من بود و سالنها 3و 2-1سالن  یزکاریاعالنات انداختم.تم ینگاه به تابلو هی

.ظاهرا اونا زودتر از من دیرس یهم به گوش م نجایهاشون تا ا یلدم ها و ت یها که صدا یخدمات

 شروع کرده بودن...!

به  گشتیبرم لشیسالن رو با پا کنار زدم و داخل رفتم.گرم بودنش تو ذولم خورد و دل یآهن در

 کولرهارو روشن کنن.. دیباشگاه  با میداشت فمط در زمان تا دیتاک شهیکه هم یجبار یآلا یسیخس



 دیرو پوش سف ی! دکمه هاکیتار کمیسالن کامال خلوت و سوت و کور بود و  یفضا نیاز ا جدا

به اندازش خو  چولتیکه ه یاز بزرگ بودن سالن رهنم،یشل پ ی مهیرو باز کردم و با تکون دادن 

 از کجا شروع کنم.؟ دیبا مایفکر کردم که دل نیو به ا مدیکش یکردم،پوفینم

  نکهیکردم..ا یبند میخودم تمس یبدا یو فضارو ذهن دمیدراز کش یورزش لیاز وسا یکی یرو

و نه خود  ادیکم ب نیکردزم زیتم یشروع کنم...که نه ولت برا دیرو اول  کجا با یکار زیتم

 ...لیوسا

شدن و نفسهام کشدار...اما  نیاز ذهنم  منو کشوند تو عالم چرت زدن...پلکهام سنگ دنیکش کار

 یباعث شد ب  دیرس یبه ده تا هم م کردنیم شیبند شتریکه اگه ر میگوش دیشد ی برهیلرزش و

جسم که هم سخت بود  هی یبشم و سرم بخوره به طاق وزنه و پرت بشم رو زیمخیمالحظه از جا ن

 خنک و راحت! یتاحدود...و رمو هم ن

 یچشم چپمو باز کردم و به دوتا چشم ی.الخوردینم یورزش یها لهیبود جنسش  به وس یچ هر

 شدم که هم خشم داشتن و هم تعجب! رهیخ

 کنار زد و به زل زدنش ادامه داد! یآروم از رو یلیگوشهاشو خ یرو هدفون

بدنم لرار گرفته بود نگاه  ریتشک و خنک و راحت ز هیگرفتم و به بدنش که مثل  نییرو پا سرم

اش رو با برخورد تن خودم آشکارا احساس  دهیبدن سفت و  ورز یعضله ها  تونستمیکردم...م

 کنم...

 مردونه اش بودن! یها نهیبه س دهیخودم که چسب زونیآو یها نهیالبته س و

رو  ریس یمبادا بو نکهیاما از ترس ا دمیکشیم ػیج یزیبه طور ؼر دیبود که با یجور تیوضع

 دهنم گذاشتمو خفه خون گرفتم....! یاحساس کنه و خجالت زده بشم دوتا دستمو رو

 به دهنم. دهیچسب یگشادم انداخت و بعد به دستها مهیلباس  ریاز ز زونیآو یها نهینگاه به س هیاول 

دستمو  دهید باسنم به کجاش چسبافتا میدوهزار یاما ولت دمیچشم ؼره رفت که خودمو عمب کش هی

آروم  و ،راحت  یلیتکون خ هیخودم که با  یشونیمحکم زدم تخت پ یلیدهنم برداشتم و خ یار رو

 !نیزم یتراز پر کاه پرتم کرد رو

از دستگاه ها و نگه ام  یکیکمرم نخورد به  یؼلت خوردم و تا ولت نیرو زم یللمل یکدو مثل

 نداشت نتونستم خودمو ثابت نگه دارم!

و  ادینم نجایا چکسیولت از روز ه نیکه مطمئن بود ا ییدستمو پشت کمرم گذاشتم و از اونجا 

 بدو بدو سمت در رفتم و داد زدم: ست،یاصال در باشگاه باز ن



 ...نجات دزد اومده.  یدزد....دزد.....پسندخانم دزد اومده...آلا-

دستشو  هیتنش رو پشت خودم احساس کردم. ینذاشته بودم که دوباره خنک رونیاز در ب پامو

 اش کمرم رو ثابت نگه داشت. گهیگذاشت رو دهنم و با دست د

 یها هم  با ت یخدمات هیباشگاه،چماق به دست ،پسند خانم  کفش به دست  و بم رینجات  مد یآلا

 خودشونو به من رسوندن.... 

 :گفتیچرخوندومیداشت،چمالو تو هوا م یفینح یالؼر و جثه  کلینجات  که ه یآلا

 که جرات کره به لنبر نجات دستبرد بزنه.... یکو...کجاست....کو اون دزد-

گنده و شکمش تا نوک دماؼش باال  یها  نهیبا هر گام بلند  س ادیز یخانم که بخاطر چال پسند

 دست و اون دست کرد وگفت: نیکه باخودش آورده بود ا یلنگه کفش ومدنیم نییو پا رفتنیم

 ...ارمیخودم پدرشو در م-

جا  هی نکهیکج شد.از ا ششونیو ن دیافتاد بادشون خواب کلیتا چشم همشون به من و دزد خوش ه اما

 شد.... یاعصابم لرولات کردنینجات من  چپ چپ نگام م یواستاده بودن و بجا

 کنار زدم و گفتم: دهنمو یرو ،ی دهیکش یانگشتا

 سالمه... 22بهش بده...نزار منو بکشه...بابا من همش  خوادیم ینجات جون عمه ات هر چ یآلا-

 ینداشتو انداخت رو یفرل تیبا کبر یلیدستش،که خ یتو کینجات در کمال تعجبم،چماق بار یآلا

 بلندش خطاب به پسند خانم گفت: بلیسب یو تاب دادن گوشه  چیو با پ نیزم

 ...االی االیسرکارتون... دیمزاحمم نشه....! شماها هم بر یبخوابم بگو کس کمی رمیمن م-

 کمرش رو خم کردو رو به دزد گفت: یبعد هم کم و

 با اجارتون آلا!-

زنگ  سیحاضر نشن به پل یارزشه باشه که حت یبراشون ب نمدریوجود من ا شدیباورم نم اصال

 بجنبونن....! یخودشون دست نکهیبزنن چه برسه به ا

 ی، با اون چشما نهیکارشون و فمط پسند خانم بود که دست به س یرفتن پ یکی یکیچشمام  یجلو

 !کردینگام م شیعصبان زیر

 تکون بخورم اما نشد.ملتمسانه گفتم: خواستم



 

 اه! گهیبکن د یکار هیبابا پسند خانم -

 کرد و گفت: یور هیلب و لوچه اشو   ی" بلند شی"ا با

 نیآلا آم نی! ااریدر ن یباز یخبه! کولخبه -

 هنوز کج؟؟؟؟ ایافتاد؟؟؟  تی....حاال دوهزاریجبار ی..پسر برادر آلا

 ی"" پسر برادر آلایجبار یپسند خانم رو دوسه بار باخودم مرور کردم " پسر برادر آلا ی جمله

 "....!یجبار

آروم دستشو برداشت و بعد از پشت به جلو  یلیشکمم نگاه کردم...! خ یاش رو دهیکش یانگشتا به

 هلم داد و دوباره داخل سالن برگشت!

 داشتن....! ینیریش یهوا چه خنک یگرم نیپهلو و شکمم نگاه کردم.تو ا یرد انگشتاش رو به

پسرا  نیمعموال ا دونمیبدن خوشتراشش! م یایرفت و پرت شدم تو دن ادمی یو مکان و همچ جا

 !کردیفرق م یهمچ ندفعهیدختر اما والعا ا هیبدن تو کؾ  رنیهستن که م

سفتش....! معلوم نبود  یاش....عضله ها دهینه چندان گنده اما سرحال و ورز کلیبلندش...ه لد

 !ی...فرانسویالمان ینیچ یرانیا ه؟یجنسش چ

نمونده برگشتم داخل سالن...رو نوک پا بلند  چکسیمتوجه شدم ه یرو برم رو نگاه کردم و وفت دو

 !نمشیبب یورزش یو دستگاه ها لیوسا یشدم تا از پس بلندا

 .زدیبود و داشت وزنه م دهیکش دراز

 و سطل رو برداشتم و به سمتش رفتم. یت

 :دیچیبشم صداش تو سکوت سالن پ کشینزد نکهیا لبل

 !!؟یاین کینزد شمیم-

 و گفتم: یبلند ت یدادم به دسته  هیزبون باز کرد! چونه ام رو تک باالخره

 چرا!-

 



 گفت: حیو صر رک

 !یدیم ریچون  بو  گند س-

ام دو سه لدم رفتم جلو  ینطوریا شهیفکر نکنه من هم نکهیا یبعد برا یول دمیلحظه خجالت کش هی

 و گفتم:

 ... یادکلن خاصه..بو هی یبو نی...انی...استیرنیس یکه بو نی...ا ه؟راستشیچ یدونینه آخ م-

 و گفتم: ایمنم دلو زدم به در ستینگام کرد که بفهمم خر ن یجوریمن  یاون منو من کردنها وسط

دختر خوشبو و  میلیها...من خ دهیبو رو نم نیا شهیدهن من هم ی!  ول ریس یباشه بابا بو-

سن من واسه ازدواج رفته باال...ممکنه  گهیم ی...هگمیام...فمط حاج آلا...بابامو م یزیتروتم

 نی..منم انمیرو بب یبی...خالصه مجبورم کرد برم پسر حاج آلا طفتمیتو جلدم بره..به گناه ب طونیش

 هی...کننیها فکر م ییکه مثل لرون وسطا هیی...از اوناگهید شناختمیرو که م یبیگلپسر حاج الا ط

خوردم که  ریس نینسبت به زن جماعت داره که نگو و نپرس...بخاطر هم یکیوحشتناک و تار دید

 فکر کنه...

 ...گمیحرفارو واسه اون م نیلحظه بخودم اومدم که چرا و به چه خاطر دارم ا هی

 کردم و دو سه لدم به سمتش رفتم. سکوت

 یسمت عضله ها دیچرخ یو م خوردیم زیچشمام از دستم ل یسو یچرا ه دونمینم

 ....!دشیصاؾ و ورز ی نهی..بخصوص سبدنش.

 گرفت و وزنه رو بلند کرد و باال سر خودش نگه داشت. نفس

 بند و بارم! یدختر جلؾ و ب هیفکر کنه  خواستمیدستمو رو بدنش بکشم و هم نم خواستیهم دلم م 

ترش به آدم دست  یخوراک هی دنیکه مولع د ییگلوم رو للملک داد.از اون حس ها یزیچ هی

 گفتم: زیتمسخرآم یتاحدود ی.آب دهنمو لورت دادم و با لحندهیم

 شدن.؟؟ ینجوریبا آمپول و پودر ا-

نگام کرد.با انگشت به بازوش اشاره  یاخماشو تو هم زد و پرسش ارهیب نییوزنه رو پا نکهیا بدون

 کردم و گفتم:

 !شهیباد م زننیاز اون مدالس که امپول م تکهیمنظورم ا ؟؟یهست یمی! تررگمیاونا رو م-

 !دمیخند زیر زیر ریبد س یدهنم گرفتمو با تحمل بو یبعد دستمو جلو و



 داد و گفت: لمیتح  یزیام ریتحم پوزخند

 بود! نایبود اون دوتا جوش تو بزرگتر از ا یباد شدن یسادگ نیاگه بدن آدم با سوزن به ا-

و شکل اخم به  شدنیم کیذره ذره داشتن بهم نزد یکه ه ییحرکت و با ابروها یو ب خشک

تا  یروپوش نگاه کردم! از ک یهام از رو نهیس یسرمو خم کردمو به برامدگ گرفتنیخودشون م

 جوش!؟؟؟ گفتنیم زیسا  نیحاال به ا

 یرتیهام ؼ نهیمثل آب داغ سماور للمل کرد! اگه اون رو بازوهاش حساس بود منم رو س  خونم

 بودم! 

 گفتم: یتند یلیخ ینگاش کردم و بعد با لحن  یمسابمه ا یها یگاو وحش نیمثل ا کمی

 ...گنده بک!یگنده ان...خودتم گنده ا یادیتو ز یدستا ستنیجوش ن نایا-

 نجایا خوامیکنم...زودباش...با تواما...پاشو...پاشو م زیتم نجارویا خوامیم رونیحاال هم پاشو برو ب 

 کنم...پاشو... زیرو تم

کردن  نییگوشهاشو به باال و پا یبه خودش نگرفت.هدفون رو دوباره برداشت و گذاشت رو اصال

 ادامه داد....! كیعم یو گرفتن نفسها نیسنگ یوزنه ها

بهونه  هیزد و  یجبار یبه پسر برادر  آلا یزیچ شدیاز دستش حرص خوردم!اما مگه م یلیخ

 اخراج دستش داد! یبرا

 !ومدیاز خودم خوشم نم گهیبهم دست داده بود.انگار د یبد یحس هی بخاطرحرفاش

 یو رؼبت لیاصال م نکهیکردمو  با وجود ا نشییرو برداشتم و چند بار تو سطل آب باال و پا یت

 کردم! نیبرام نمونده بود اما کسل و خسته شروع به  برق انداختن  زم

 نیآخر یبرا دم،یهارو دستمال کش لهیوس یکردمو همه  زیرو تم نیکؾ زم یساعت بعد، ولت دو

 رفتم. رونیانداختم و از سالن ب یجبار یپسر برادر آلا ن،ینگاه به  آم هیبار 

 !رفتنیداشتن سمت در م یکی یکیبودنو  دهیها لباس پوش یخدمات ی هیبم

 طلبکار گفت: شهیخانم اومد سمتمو با همون لحن هم پسند

 ؟؟؟یکرد زیهمه جارو تم-

 به گردنم دادمو گفتم: یلر



 بله!-

 !؟یگربه شور نکرده باش-

اون تو  دهیکه چپ یابونی! برو از اون ؼول بگهیکردم د زیپسند خانم! تم یدیم رینه نه! چمدر گ-

 بپرس!

 زبر دندوناش گرفت و گفت: شوینییپا لب

...لراره یجبار یپسر برادر آلا نیتو ! حاال خوبه بهت گفته  بودم آلا آم ییبابا! چه پررو شیه-

سلطان   رونینکن! حاال هم برو شال و کاله کن بزن ب یبشه پس بلبل زبون نجایهم  یبدنساز یمرب

 یزیبد چ یو سه فصل مسواک هم بزن یحموم بر هی...درضمن! میباشگاه رو باز کن یدرا خوادیم

 !ؾیپ ؾی! پیهمه جا رو برداشتم! کاش اصل نفس نکش  رتیگند س ی...بوستااااین

دلم  یفرستادمو دستمو رو رونیحبسم کردمو بعد از رفتن پسند خانم با حرص ب نهیرو تو س نفسم

 کار دستم داده بود! ریس شهیگذاشتم...ش

 اوخ کنان سمت رختکن رفتم.... اوخ

پسر صاحبخونه درو به روم  باز کرد و مثل  مانیدستم سمت دکمه اؾ اؾ بره، ا نکهیلبل از ا

 شهیهم

 به سرتاپام   گفت:  زیآم رینگاه تحم هیبا

 خوش گذشت دختر حاج الا!!!؟ رونیولگرد به خانه برگشت!  ب یبه به! گربه -

داشت رو دونه دونه  یناتیجنبه تزئ شتریکه ب حیتسب  یلهوه ا  یبعد هم  همونطور که دونه ها و

ز کنارم رد لباسش به لباسم برخورد نکنه بدون گرفتن جواب سوالش، ا یکه حت یجور کرد،یرد م

 شد و رفت! 

 یو طعنه هاش عادت کرده بودم  و هم خستگ کهیهم به ت ییجورا هی گهیبهش ندادم چون د یجواب

 برام نگذاشته بود. یکار رمم

دستم سمت  نکهیساختمون رفتم.بازهم لبل ا یدادم جلو و با  کش دادن مانتوم سمت در ورود شالمو

 درو باز کرد و گفت:  یچوب یلنگه  مایبره و بازش کنم ش رهیدستگ

 مردم! یم یاز فضول داشتم گهی!؟؟ دیهووووووؾ! باالخره اومد-

 اورد و گفت: نییپا یلیخ یلیبعد ولوم صداشو  خ و



 تک زدن ! هیلد   یشارژ نداشت..حت میگوش-

تلخ مزاج و نچسب   مانیتا آسمون باهاش فرق داشت.هر چمدر ا نیزم یبود ول مانیا لدا،خواهری 

 و بال بود! طونیو ش نیریش لدایبود همون اندازه  ریو سختگ

پول کنار گذاشتن دور  یمکیعمر لا هی یسامسونگ داشت که حاصل جمع آور دیاندرو یگوش هی

 مشیاش لا نهیدوتا س نیخدا هم ب ی شهیبود و هم مانیآلا ا نیاز چشم  خانواده اللخصوص هم

 ! کردیم

 زدن در واحدشون گفت: دیپله ها نشوندم و با د یگرفت و کنار خودش رو دستمو

 د؟یپر شد؟؟؟یخب چ-

 و گفت: دیکه تکون دادم با دهن بسته خند سرمو

چمدر سمج  یدونینم ادته؟؟یآخه! پسر دوست مامانم  گمیکه م دمی! دکنهیاثر م  ریگفتم  س یدید-

 ! زیهمه چ ریبرو برگشت زد ز یترفند و به کار بردم ب نیاسکول...هم کردیبود.مگه ول م

.دستمو میکرد یم ریهمزمان تو دو جهان مختلؾ س مینبود...انگار داشت لدای ییگوشم به حرفا اصال

 چونه ام برداشتمو گفتم: ریاز ز

 !؟کنیکوچ یلیمن خ یها نهی؟ بنظرت س لدای-

 نگام کرد و گفت: انهیموذ

 نظر بدم که! تونمینم نمییتا نب-

 زدم به ساق پاشو گفتم: فمیهمون کفش کث یپهلو با

 آره؟ کنیکوچ یلی...فمط بگو خزیمزه نر-

 زدن باال تنه ام گفت: دیکنار زد و بعد از د شالمو

 کننده ان!  ینه بابا! راض-

 گفتم: یلحن تند با

 نه!؟ ای کنیبده...کوچ یبه جواب درست و حساب لدای-

 عمب برد و گفت: سرشو



 ...گیکوچولو...متوسطن د یلیبزرگن و نه خ یلیبگم نه خ دیبا یدیواال اگه درسته لورتم نم-

 بودن نگاه کردم و گفتم: دنیکه تو حصار بلوز بنفشش در حال ترک لدای یها نهیحسرت به س با

 هست!؟ نهیواسه بزرگ کردن س یبنظر تو راه لدای-

 گفت: عیسر یلیخ

 آره! چرا که نه!-

 مثال!؟-

 گفت: دادینشون م رویچنگ زدن و  ورز دادن خم یو همونطور که با دستاش نحوه  دیخند

 شنیچنگشون بزنه م ریدو سه بار که مثل خم نیفصل بمالشون...همچ هی مانیا یبد نکهیمثال ا-

85    !... 

 بودم که پاهمو دراز کنم و بگم: كیو رف یمیاونمدر صم لدای با

! عه عه عه! جناب سروان! جناب شهیتو دوست م ییبا داداش لرون وسطا یعمراااا ! آخه ک-

 تا جناب سروان! خورهیبهش م شترینچسب ب

 دستاشو دور بازوهام  حلمه کرد و گفت: لدای

هاش نکن....اون  یریهم خوبه! نگاه به اخمها و سخت گ یلیخ مانینگو....ا ینجوریجون من ا-

 !استیدن سیپل نیداداش و بهتر نیبهتر

بره و نه  ابونیتو کوچه خ ادینه جرات داشت ز مانیاز ترس ا نکهینگاه کردم.با ا لدایحرص به  با

 دادش من فالن..داداش من بهمان....! گفتیباز م رهیدست بگ یعلنا  گوش یحت

 و گفتم؛ دمیکش رونی،بازوم رو  از حصار  دستاش ب طنشیپر ش یهمون نگاه خصمانه به چشما با

 یدوتا المصب کوفت نیواسه بزرگ شدن ا گهید شنهایپ هیبرادرت  ییجادو یدستا بجز شهیم-

 ؟؟؟یبد

 فکر کرد و گفت: کمی

 !نهیپروتز س-

 گفتم : یدینوم با



 هست! ازین ونیلیفکرشم نکن! حداللش  هفت  هشت م-

 گفت: زونیآو یلبا با

 !؟دنیانجام نم یلست-

 چپ اش کردمو گفتم: چپ

...تو چشم نی..همچ؟؟بزرگیفهمیبزرگشون کنم ..م خوامیبدن..م یممه بخرم که لست خوامیمگه م-

 !یجرات نکنه بهم بگه ممه جوش یکس گهیباشن...اونمدر بزرگ د

 سرشو کج کرد و گفت: لدای

 ؟؟یبهت گفته ممه جوش یمگه کس-

 که داده بودم گفتم: یجمع و جور کردن سوت یبرا

 دم دوست دارم بزرگ بشن...گنده...بگه...خو ینه نه! مگه لراره کس-

 از پهلوم گرفت و گفت: یشگونیو لدای

 س؟؟یمثل ماله خاله  الکس-

 بزرگتر بشن! ینگ ی..بگنی...فمط همچستین یهم بشه باز مشکل نهیمثل ممل خاله سک-

 اش گفت : لهیفشار آوردن به مخ مهیچونه اشو خاروند و  بعد از چند دل لدای

 !دمیآهاااااااان فهم-

 اش گفت؛ لهیفشار آوردن به مخ مهیچونه اش رو خاروند و بعد از چند دل لدای

 !دمیآهااااااان!فهم-

 گوشه چشم با ؼضب نگاش کردم و گفتم: از

 تو! دونمویمن م یبزار هیما لتیفک و فام یاز دستا-

 خنده گفت: با

 بدم...هم ارزونتر هم کارساز! شنهادیرو پ نیروؼن خراط خوامینه بابا!  م-

 :دمیبروزش ندم پرس کردمیم یسع یلیکه خ یذول با



 هست اصال!؟ یداره؟؟ چ ؟؟اثریخودت استفاده کرد-

 ! یاهی...روؼن گگهیاسمش که روشه......روؼن د-

 هم شونه هاشو داد باال و گفت: بعد

فکر نکنم  متشمی...تازه لسنینویراجبش م ادیز نترنتیتو ا ینه من که تا حاال استفاده نکردم ول-

 ...یایبرب دشیاز پس خر یباشه...فکر کنم تو بتون ادیز یلیخ

 د؟یاز کجا خر دیرو با نیروؼن خراط نیحاال ا-

اتفالا لبال  ؟؟یخریژاله نم یاثر کنه...اصال چرا از بابا یلی!فکر کنم خیها بخر یاز عطار دیبا-

داره...اتفالا  یاهیدارو گ یعطار هی! باباش مالهیبه خودش م نایاز هم گفتیم شهیکه ژاله هم ادمی

 کانال تلگرامشو دارم! نکیل

 کنم! دایمن آدرسشو پ نکشویبده ل یهست یبابا! خب معطل چ یا-

و  دیکش رونیرو ب شیگوش نشوینگاه به در خونشون انداخت و بعد دست کرد تو سوت هیبا ولت  لدای

 گفت:

 سر نرسه! ی..واستا...تو فمط در خونه رو بپا کسدمیاالن بهت نشون م -

 دادمو گفتم: لدایدوتا توپ رو  نشون     یکردن آدرس،با دستام فرم حدود دایپ تا

گرد و تپل تر از  نی....فمط همچستین یبزرگترم شد باز مشکل کمیاندازه بشن... نیا خوامیمن م-

 االنشون بشن...

 ...!انینما مانیمولع در باز شد و لامت بلند ا همون

 !لدایدست  یتو یسمت گوش دیمن ثابت موند و بعد آهسته چرخ یدستها یرو چشماش

از دستهامو  یکیرو گذاشت کؾ  یشد.فورا گوش خی کهیت هیو بدنش مثل  دیپر لدایاز رخ  رنگ

 گفت:

 !ریبگ تویجون...گوش اسمنی ایب-

 رو نشون نهیمن که مثال داشتن فرم س یدستها یاز رد مانیعماب ا یتر از چشما زیت یچشما

 .دیچرخ یبه سمت گوش دادنیم



رو از  یبهم زد فورا گوش لدایکه  یاز نوع نگاهش شک و ظن رو احساس کرد.با تلنگر شدیم

 کؾ دستم برداشتمو گفتم:

 بده.... مویاره..بده ..گوش-

 ینظام یو اون لباسها مانیدر برابر ا تونستیم یاخه ک یول ارمیدر م یباز عیدارم ضا دونستمیم

 رفتار کنه....؟! یو اون ابهت ترسناک نگاش ،خونسرد و معمول

 گفت: لدایلدم اومد جلو و با اخم به  چند

 ؟ینشست و برخواست کن ایپاشو برو داخل!  مگه نگفتم دوست ندارم با بعض-

 پله ها بلند شدمو گفتم: یرو از

 بگم که سگم شرؾ داره.... دیاگه منظورت منم با-

 تو دهنم پخش و پال شد! یحرفم به شکل نا مفهوم ی هیدهنم لرار گرفت بم یکه رو لدای دست

 نمونه! یواسش بال یدوست چیه گهیمنم از دست بده و د دیترسیم لدای چارهیب

سبخ شده اش رو صاؾ  یسرش برداشت و همونطور که موها یاز رو شویکاله نظام مانیا

 گفت: لدایخطاب به  کردیم

 ادبش آشنا شد! زانیبا م دیبگه...به هرحال با خوادیم یدختره چ نیا نمیدستتو بردار بب-

 گفت: یبا دستپاچگ لدای

 !کردیم یداداش داشت شوخ-

 دهنم برداشتم و گفتم؛ یاز رو لدارویدست  خودم

 ام! یجد یلینه اتفالا خ-

و شمرده شمرده ،مثل  لدایو نگاه ترسناکش رو دوخت به  ستادیممابلم ا یلوز چیصاؾ و بدون ه

 گفت: لدایآرامش لبل از طوفان  خطاب به 

 

 



 ادی یوجب از سرتو پوشنده و معلومه مدل سر کردنش رو از ک میکه فمط ن یا یاون روسر-

 بکش جلو و برو داخل!  ویگرفت

 شیروسر دنیانداخت و بعد از جلو کش لشیموبا ینگاه ناکام به گوش هینگاه عاجز به من   هی لدای

 یجناب سروان اخمو هیاز در داخل رفت تا منو با  دهیخم ی،مثل آفتابگردون با سر شونه ها

 بداخالق تنها بزاره!

بپرونم نه  کهیپسر ت هیبه  تونستمیباهام بود م ممیرف یبودم که ولت ییمن از اون مدل دخترا اصوال

 !شدمیمظلوم م ی دهیموش آب کش هی هیلع شبموا نجوریتنهام! چون تو ا یولت

 کردمو گفتم: یمصنوع یچند تا سرفه  هی

 ...خستمه...گهیمنم...برم د-

 کرد و آسته آسته اومد سمتمو گفت: زیر چشماشو

 خب ...؟-

 دهنمو لورت دادمو با ترس گفتم: یجمع شده تو بزاق

 خب...؟ یچ-

تا  شیکه بلند اهشویس شیباال انداخت و همونطور که ر کشویشکل  بار یهشت یاز  ابروها یکی

 گفت: دیکشیدست م  دویرس یگلوش م

 ؟؟؟ی...سگ تو شرؾ داره به چیگفتیم ی...داشتگهیبگو د-

 عرق کردم جا به جا کردمو گفتم: یتو دستا لداروی یگوش

 !مانینگفتم آلا ا یزیمن چ-

صداش  یبلندش داعش شیبخاطر ر شهیکه هم یوگرنه من دمیبود ازش ترس دهیکنم خودشم فهم فکر

 باشه! شیبخواد دوم نیاسمش  لفظ آلا رو به کار نبردم که ا انیواسه ب چولتیه زدمیم

با طعنه  دیکش نییبلندش از باال به پا شیبرس تو ر هیناخوناشو مثل  نکهیکج کرد و بعداز ا سرشو

 گفت:

 ی؟؟ هان دختر حاج آلا؟؟؟ راست  مانیشده آلا ا یداعش مانیتاحاال ا ی؟؟؟؟!!!! از ک مانیآلااااا ا-

 ! ؟؟؟یکنیسرکار  لباتو هم مثل لبو سرخ م یریم یولت دونهیم یحاج



نبود لبل اومدن، رژ لبمو پاک  ادمیفرستادم.اصال  رونیام رو نامحسوس ب نهیحبس شده تو س نفس

 گفتم: ضیبا ؼ دمویلبام کش یرو  نمویکنم.فورا آست

 خوب شد حاال ؟؟؟-

 رو صاؾ کرد و گفت: کمرش

 دوما خر همون  خره  فمط.... یدیگند سبر م ی!  اوال که بدجور بورینخ-

اومد و از همون فاصله  نییبرسونه  بابام از پله ها پا انیگستاخانه اش رو به پا نیتوه نکهیاز ا لبل

 گفت:

 !ری....اولات بخزیبه به! جناب سروان عز-

  یداشت اگه نصفش رو نسبت به من داشت االن  مثل گل بهار انمیکه بابا به ا یعالفه ا اصال

 !!!زدمیصدتا جوونه م

 اهیکه با خط درشت و س یتریت یجدا بافته  بود ...همون یواسه حاج آلا همون تافته  مانیا

بودش اما اونمدر برا  دهییزا گهید یکیپسر که گرچه  هی...دنیکشیو دورش خط لرمز م نوشتنشیم

 داره! انیبود که انگار خون خودش تو رگهاش جر ریبابا عز

... مهمتر از همه نوکر و مخلص مملکت! خالصه ای،باحیپسر  موفك ، چشم پاک، سالم، لو هی

 نه دختر خودشو.... نهیاونمدر مهم که چشم بابا اول اونو بب

 دست داد و گفت: یمیتا کمر خم شد و سمت بابا رفت.باهاش سفت و صم مانیا

 حاج خانم خوبه؟؟!!  ن؟؟؟یخوبه حاج آلا؟؟ سالمت هستحالتون -

 داد... ویداعش مانیا یها یگرم جواب احوالپرس یلیخ بابا

مانتوم بزارمو با سر  بیرو تو ج لدای یهم به من انداخت تا فورا گوش ینگاه شاک مچهین هی و

 بگم: دهیخم

 سالم حاج آلا!-

 یتو جواب سالم من فمط به تکون سرش بسنده کرد تا  پوزخند معن حشیذکر گفتن با تسب نیح  بابا

 .......نهیبش مانیلب  ا یگوشه  یدار

آخر و  میبزنم به س خواستیبود اونمدر که دلم م ختهیاحوالم رو بهم ر مانیا زیپوزخند طعنه آم

 و آبدار نثارشن کنم. ؾیهزار تا فحش زشت و کث یحاج یجلو



 

و  رهیبه منم سخت بگ لدایمثل  تونهیم میهست هیسال همسا یلیچون خ کردیفکر م یداعش ی پسره

 آدمم کنه!  الشیبه خ

باال  ی، پله هارو با خستگ کردمینرده ها گذاشتم  همونطور که با نفرت نگاهش م یرو دستمو

 رفتم...

 به جونش وابسته اس تو جیبمه!!  یکه بدحور  لدای یاومد گوش ادمی دم،یدر د یخودمو جلو تا

انگشتمو  یشدن صفحه و خاموش شدن گوش کیآوردمش و لبل از تار رونیفورا ب یکنجکاو با

 روش نگه  داشتم و صفحه رو لمس کردم تا خاموش نشه!

 من . یخوش شانس ایهست   لدای یاز بدشانس نیا دونستمیهنوز لفل نشده بود و نم خوشبختانه

 خاموش نشه و بعدا نگران لفل شدنش نشم. گهیتا د لمهایف لیزدم و رفتم تو فا یا ثانهیخب لبخند

 زنگ که گذاشتم بالفاصله مامان درو به روم باز کرد. دیکل یرو دستمو

 به گونه اش زد و  گفت: یچنگ آروم دیوضع خسته و کسلم رو که د سرو

اومد من اسممو میزارم  رتی_چ چ چ چ چ ! نگاش کن...نگاش کن تو رو خدا....اگه تو شوهر گ

 ی...آب نداریبخور ی???هااااا ن! آخه نون ندارکاریچ یخوایآخه تو کار م فهممیگلبالالي! من نم

ات پول جمع  هیزیواسه جه یکه بگم دار یمردم صدتاصدتا خواستگار دار ی...مثل دخترایبخور

دختر؟؟تو رو خدا رنگ و  یکنیو کار م یروز انداخت نیکه خودتو به ا یکم دار ی....تو چیکنیم

 ! انگار خر لگدش زده!نیروشو بب

 راست سمت اتالم رفتم.  هیمامان نکردم و  یبه حرفهاي تکرار یتوجه 

من  دادنیدارم و گرنه عمرا اگه اجازه م یزیمن تو باشگاه کار پشت م کردنیو مامان فکر م بابا

 سر کار برم

 باشگاه! ریمد یاونجام نه منش یچه شود اگه باد به گوششون برسونه من خدمات و

رو از  لدای یتخت و گوش یخودمو پرت کردم رو رونیب یاز تو لفل کردم و باهمون لباسها درو

 در آوردم! رونیب بمیتو ج

 میو ورودبه حر ینوع نامرد هی لدای یگوش یتو دنیو سرک کش طنتیش نیآگاه بودم ا خودمم

 !بردیخوابم نم یو کنجکاو یتا صبح از فضول کردمینم نکارویاما خب...اگه ا یشخص



 ....شیگوش یدادم برم تو گالر حیاول ترج یواتساپ داشت و هم تلگرام ول هم

مجبور بود  مانیخدا بخاطر ا شهیکه هم ،یو لخت یخونگ یبا لباسها لدای  یشخص یعکسا دنید از

 خنده ام گرفت. یتنش کنه  بدجور دهیاومدن تو راهرو لباس کامال پوش یبرا یحت

 نهیس زیچشمم به سا نکهیهم یمامان واسم دردسر نشن ول زیت یدهنم گذاشتم تا گوشا یدستمو جلو 

 سهیبهم انداخته بود تو ذهنم اومد و با مما یجبار یکه پسر برادر آلا یا کهیافتاد دوباره ت لدای یها

 !دیخودم لبخند رو لبم ماس یبا باال تنه  لدای یباال تنه  ی

 گفتم: دمویکش یمیعم آه

 م*مه هام  !   نی!!! چه بزرگن! خاک تو سر من با الدایکوفتت بشن -

 یشدم اما بعدش امتحان مونیاومدم و رفتم سراغ تلگرامش...رمز وشت...پش رونیب یگالر از

 کردم. نییچت هاشو باال و پا  دمویخند انهیتولدشو زدم که درست از آب دراومد.موذ خیتار

 یکه  اکثرا همکالس ییبود همه از دم مونث بودن ..دخترا یچت نداشت...هر چ  ینر  چیه با

 یی..دوستانه هم بود...گروه هاییدانشجو یتو چند تا از گرو ها نیدانشگاهمون بودن.. بجز ا یها

 که من خودمم عضوشون بودم!

 کردم و لبامو کج و کوله وردن. یپوف

 یمکیلک حتما هفت هشتا دوست پسر شاخ  داره  که لامارمو یلدای نیا کردمیباش که فکر م منو

 تره... تیخانم از منم خ نکهیؼافل از ا دهیخر یگوش

 حوصله، یو ب خسته

 ......نمیرحسیداداش ام لیپروفا ریاز تلگرامش خارج بشم که چشمم افتاد به تصو خواستم

خودش،تو  نیع یکیشده بود  یحاج یکه تحت حرؾ ها یداداش ن،خانیرحسیام یشماره  دنید

 تعجب داشت..! یوالعا برام جا  لدای یگوش

 یخطا چیه یرو نگاه کردم ول لیشماره و عکس پروفا گهیشدم و با دلت دو سه بار د زیخ مین

 در کار نبود! یدید

اونمدر باهام  لدایو نه  ومدیبر م نکارایا نیرحسیشده بودم چون نه از  ام جیو و جیگ یبدجور

 رو بهم نگه!!! یمهم زیچ نیبود که نخواد همچ بهیؼر

 !!!یحت یموجیا هیاز  ػیبود! در یخال یچت ول یتو صفحه  رفتم



 نداشتم! یجواب چکدومشونیو واسه ه رفتنیتو سرم رژه م یادیز یسواال

باهم چت مت نداشته باشن؟؟؟  یباشه ول ویس لدایتلگرام  یخان داداش بنده تو یشماره  دیبا چرا

 منو دوست داره! یداداش اخمو ومذهب لدای نکهی...اونم امونهیحدس م هیپس فمط 

مامان به  یشاک یشد و بعدهم صدا نییدر باال و پا ی رهیعالم حدس و گمان بودم که اول دستگ تو

 :دیگوشم رس

داره دختر در اتالشو لفل کنه اصال؟؟؟  ی! چه معن؟یکه چ یدر وا مونده رو لفل کرد نیا-

کتابشو  گهیم لدایبرو دم در  ای! بلند شو بمیدختر دار بش گهینذاشت د  یکه حاج یکرد نکارارویهم

 !دهی! بلند شو!ور پرخوادیم

 بود! لشیموبا ینداشت پس  فمط هدفش پس گرفتن گوش یمن کتاب شیکه پ لدای

! لدای چارهیرفتم! ب رونیبستمو خاموشش کردم و بعد هم از اتاق ب ویگوش یباز کرده  یها پنجره

 ناراحت شده بود! یاونجور فتهیدست من ب شیلراره گوش دیبود که تا فهم نیپس واسه خاطر هم

مضطرب  افهیسمت در رفتم، تا چشمم به ل ینیو چادر و ممدمه چ یروسر دنیشدمو بدون پوش بلند

 گفتم: دمویافتاد خند داد،یو با استرس پاشو تکون م کردیم یدر خودخور یجلو یکه ه لدای

 !؟نجایا یرفت که تو اومد یداعش-

 فرستاد و گفت: رونیراحت ب الیاش رو با خ نهیحبس شده تو س نفس

 عیضا ادیخداروشکر تو ز  ره؟؟؟یبود مچمو بگ کینزد یدیخدا! د یاالن رفت! وا نیآره! هم-

 !نداختیراه م کونیمنه کنف یاون گوش دیفهمیوگرنه اگه م  یاوردیدر ن یباز

 هاش بحث رو کشوند سمت حجاب! حتیمامان و نص یشاک یصدا بازم

 بهی،ؼری،نامحرمیمرحم دیشا یگی! نمریبگ ادی لدای نی! الال از همیختیچه سرو ر نیدختر! ا-

 هیچخ حجاب نیا! آخه نهیباز بب مهیشلوارک و تاب  نیرد بشه و تو رو با ا نجایاز ا یزیچ ی..کسیا

 تو ... نیایتو...ب نیایب ؟؟؟یاریرو درب یباز کفر حاج یخوای؟؟میکه تو دار

 گفتم: بردمشیلدارو گرفتمو کشوندمش داخل و همونطور که سمت اتالم  می دست

 نداره! دهیگپ زدن اصال فا نجایاتاق من ...ا میبر  ایب-

 اش و گفت: نهیچسبوندش به س یافتاد دو دست شیتا چشمش به گوش لدای

 



 شکرت که سالمه! ایخدا یوا-

 تخت ولو شدم و گفتم: رو

  نی...هم تو..هم انیشدی! آخه! اگه بنده نبودم  هر دوتاتون نفله منیبگو خدارو شکر که سالم-

 !اسینجوری! بله! اتیلاچال یگوش

 زد و گفت: یلبخند پهن لدای

 !؟یدیکه سرک نکش میتو گوش-

 کش ،شونه باال انداختمو گفتم: درازر

 !؟؟دونمیمگه من رمزشو م-

 راحت شد الشیخ

 تکون داد و گفت: سرشو

 ! یدونیالحمدهللا نم-

 شدم به سمؾ و گفتم: رهیخ

 !؟لدای-

 گفت: دادیهاشو جواب م میو پ رفتیور م شیکه با گوش همنطور

 ه؟یچ-

 تو دوست دختر داره؟ مانیداداش ا-

 و گفت: دیخند

 ؟یبدون یخوایم ی! بعدشم واسه چ؟یگیجوک م-

 !یمحض کنجکاو-

 نداره؟ ایداره  ؟یشما چ نیرحسیام نمیبگو بب یپس محض کنجکاو-

 !؟زاستیچ نیاهل ا نیرحسینه نداره! آخه ام-

 نشست که از چشمم دور نموند! لدای یلبها یگوشه  یحرؾ لبخند نیا دنیشن زا



 !نیرحسیمطمئنم کرد تو کؾ ام ییجورای و

 است! انهیعشك مخف پیتر

 یصفحه  یو انگشتاشو تند تند رو کردیوا م ششوین  یهرازگاه شیگوش یبه صفحه  رهیخ لدای

تو  یبه هرکار لدایداشت که  یچرت و پرت گفتن تو گروه مختلط چه لذت دونمی.نمدادیحرکت م دیکل

 سرم گذاشتم گفتم: ریدستامو ز نکهی.  نگاهمو ازش برداشتم و بعد از ادادیم حشیترج ایدن

 چمدر خوبه که فردا جمعه اس!-

جواب دادن به  نیبرداره ،همچنان ح شیگوش ینگاهشو از صفحه  نکهیو بدون ا یتفاوتیبا ب لدای

 که براش اومده بود گفت: یینکستها

 !کنهینم یواسه من که اصال فرل-

 گفتم: حیو صر رک

 فرق کنه! دمینبا یکه تو دار یا یبا اون داداش داعش-

 نه اما چشماشو چرخوند سمتمو گفت: سر

 چولتیندارم برم وگرنه اون ه یی...من خودم جا ستین یکنیها هم که تو فکر م یابنجور مانیا-

 یلیدختر خ ستیناجور شده..خوب ن  کمیجامعه  گهینزارم...اون فمط م رونیپامو از خونه ب گهینم

 !گهیحرفا د نی...از ارونیبره ب

 پام انداختمو گفتم: یرو پامو

 داداشتو ببرن! دگاهید ختیمردشور ر-

شد اما  ینجوریاش ا افهی.فکر کردم بخاطر حرؾ من لزونیگرد شد و کنج لباش آو لدای یچشما

 و افسوس گفت: ؾیسرشو باالخره بلند کرد و با ح

...تو تونمیکه من نم ؾی...حمیکوه...از منو تو هم خواستن بر رنیکالس م یفردا دخترا و پسرا-

 ؟؟؟یریم

 کردمو گفتم: یهوف

!؟ تو رو خدا زارهیمگه حاج بابا م یالس بزنمو بگمو بخندم ول کمیمن که از خدام برم با پسرا -

من هنوز هضم نکرده که  یاونولت حاج  بابا زارنیمردم با پسرا لرار کوه رفتن م ی! دخترانیبب

 خداااااا ! یپسر دارم! ا یمن هم کالس



 کنار گذاشت و گفت: شویگوش لدای

 بشن؟؟ مونیهمسا یعنی...؟نجایا انیلراره از اصفهان ب نایعموم ا  یدونستی...میراست-

 دروووغ؟-

 جان خودم! -

گذاشته که هر ولت ازدواج کرد  مانیاونو  واسه ا گفتیبابات نم ؟مگهییتو واحد باال انیم یعنی-

 با زنش برن اون باال؟

 ابروهاشو باال انداخت و گفت: لدای

آخه منتظر بودن شاخ  دادیبابا اجاره اش نم نی! اصال واسه همیواحد خال یکیاون  رنینوووچ! م-

 !رنیبگ میبعد راجبش تصم ادیکنکورش ب جهیشمشاد خانم نت

 گفتم: کنجکاوانه

 ه؟یچ هیلض-

 از خانواده عموش نداشت با اخم و تخم گفت: یکه انگار دل خوش لدای

گفتن فعال  گهیهم تهران زده بود..د تهاشویبابا...دختر عموم کنکور داده بود بعد همه اولو یچیه-

 ....ننیبش یتو اون واحد خال انیب نایلبول شد عمو ا نجایهم نایخونه رو اجاره ندن که اگه م

 لبول شده؟ یحاال نکبت چ-

 گنیبهش م انیراست م رنیچپ م یلبول شده...ه یولوژی! بگو خون دل...خانم رادهینکبت چ-

 تو سر من بدبخت! کوبنشیم یاز فردا ه دونمیخانم دکتر...خانم دکتر....من که م

 ه؟؟؟یچجور دختر-

 ..خودشاخ پندار...فتهی..پرافاده...مؽرور...خودشسویف سیف-

 بکوبش تو سر من بخت برگشته! ینباشه حاج آلا ه یپذهب یمذهب-

 فت:تخت بلند شد و گ یاز رو لدای

 ...نیی...من برم پاگهیواسه مجله ووگ  نزد! خب د انیکارداش میک  زنهیکه اون م ییپاینه بابا! ت-



به سمؾ و با  رهیدادم خ حیکردنش رو ندادم چون ترج یرفت و منم بخودم زحمت همراه لدای

حاج آلا " بلند اهللیرو تصور کنم اما " زیانگ جانیه یالیرابطه خ هی  نینمص آم یب کلیتصور ه

 فازمو  کال پروند!

 اسممو صدا زد!  یکه بلند و عصبان ارمیسرم باال ب یدمو خواستم پتو رو تا رویپهلو چرخ به

 "؟ییکجا اسمن؟؟دختری نی"کو؟کجاست ا

بلند از  نیآست رهنیپ هیشرتک کوتاهم و  یشلوار رو هی دنیکردم و بعد از پوش یلروچه ا دندون

 رفتم. رونیاتاق ب

 .کردیرو با گفتن"الاله اال هللا"کنترل م تشیو عصبان چرخوندیدستشو تند تند م یتو  حیتسب یحاج

 دستشو به سمتم دراز کردو گفت: دیمنو د تا

آخه تو...هللا  یبا بابات دار یا یپدرکشتگ ؟؟چهیکنیمنو سرافکنده م  شهیدختر تو  چرا هم-

 اکبر....

 اومد و گفت: رونیمالله به دست از آشپزخونه ب مامان

 ؟؟؟یحاج شدهیچ-

 دورگه شده از خشم بگه: یانداختم تا بابا با همون صدا نییپا سرمو

ظاهر  یبیپسر حاج ط یجلو یا افهیبا چه رفتار و ل ستیبشه زن!!!  معلوم ن یخواستیم یچ گهید-

 نه! اسمنویاما  رنیهفتاد ساله واسش بگ رزنیشده که پسره به باباش گفته  پ

 .دیچیتو سکوت پ نشیبرخورد کؾ دست مامان به لپ تپل و گوشت یصدا

 با مالله زد تو سرم گفت:  نکهیسمتموبعد ا اومد

 ؟؟؟یرو بپرون یبیپسر حاج ط یتا عمد ی! کلک ملک سوار کرددهیبر سیراستشو بگو گ-

 امو خاروندمو گفتم: کله

اشم کم مو  هست...افکارشم که  ! لدش کوتاهه...کلهادیخوشم نم  شویر یپسره  نیمن اصال از ا-

 ...واالاااارهیبره از عهد لجر زن بگ دیبا نی!ایعهدبول

 زد و گفت: یپوزخند بلند یحاج



 ادیجمهور ب سیزننده ات  پسر ر یرفتارا نیجلؾ و ا ختیسرو ر نیبا ا ینکنه تولع دار-

 زل خاااااانم!کچل کوتا تو رو نخواست...مادما ریبعدشم...فعال که همون پ ت؟؟؟یخواستگار

!؟من شدیمگه م یدهه پنجاه رفتار کنم.ول یدخترا هیشب خواستیدهه نود از من م یآلا تو حاج

 زانیم ینه افکارش...و نه حت زدیبه دل م یاش چنگ افهیازدواج کنم که نه ل یبا پسر خواستمینم

 نیداشت و باباش از اون کله گنده ها بور اما ا سیاسیعلوم  سانسی...حاال درسته لالتشیتحص

و  دهینوع تفکراتش پوس یولت خوردیو پول و مکنت باباش   به چه درد م یاسیمدرک علوم س

 بود! کیتار

ساده اش رو  یایاز خجالتم در اومد ساعت نوک  یکوبندش حساب یبا حرفا  نکهیبابا  بعد از ا حاج

 چک کرد و گفت:

 !ینکن یبابات باز یبا آبرو گهید یریبگ ادیتا  یریپسر عمه ات نم  یعروس هیامشبم  واسه تنب-

 گفتم: یسرمو بلند کردمو با ناباور فورا

 پول لباس دادم... یکردم...کل یزیبرنامه ر یعروس نیماهه واسه ا هیآخه چراااااا ؟!من -

 گفت: یشگیکتش رو از تن درآورد و با همون صالبت هم یحاج

 که هست! نهیهم-

 ...من دوست ندارم تو خونه بمونم...امیب خوامیمن م یول-

 !یحرؾ! شنفت یحرؾ ب-

رو خواسته ام   نیاز ا شتریب دادیما حاکم بود به من اجازه نم یکه تو خونه  یا یپدرساالر

 دمیو بعد از لفل کردن تخت خز دمیسمت اتالم دو تیبا بؽض و عصبان  نیهم یکنم برا یپافشار

 پتو .. ریز

ناعادالنه  هیتنب نینرفتم تا الالل با اعتصاب ؼذا بفهمن چمدر از ا رونینهارهم از اتاق ب یبرا یحت

 ...!!کننیهاشون خون به دلم م یریاشون تاراحتم...و چمدر دارن با سخت گ

"""""" 

در ممابل فشار  تونستیم یاما ک امیب رونیپتو ب ریدست خودم بود که اصال دوست نداشتم از ز اگه

 ه مماومت کنه!؟؟مثان



کج و کوله سمت در رفتم و لفل رو باز  یبسته و لدم ها یتنم کنار زدم و با چشما یرو از رو پتو

 کردم....

شکمم که  ی.بؽض کرده و دمك دستمو روزدیبدجور تو ذوق م شیکیتو ظلمات بود و تار خونه

 به راه انداخته بود گذاشتمو گفتم: هاتیلارو لورش ه

 حاج آلا.... می...بچرخ تا بچرخنیبدون من رفتنامردا! آخرش -

اومدم.  با  رونیرفتم و بعد از سبک کردن مثانه و شستن دست و صورت ب ییدستشو سمت

 نیبلوز آست نیهم یرو نداستم برا یطالت لباس اضاف یفصل چیبود اما بنده تو ه نکهوزمستونیا

کندن سمت  آشپزخونه  یو تاپ حلمه ابلند و شلوارمو از تن درآوردمو با همون شرتک باال رون 

 رفتم...

 یکرده بود که حتما داغ کنم بخورم اما لج و اجباز ؾیگاز رد یواسم رو بیظرفارو به ترت مامان

عذاب وجدان خرشونو  کمیتا  ینخورد یچیزد که بزار فکر کنن ه بیسن و سال بهم نه نیا

 !رهیبگ

 کردم. دایپ اریخاو یلوط هیرو کردم تا باالخره  رویگشتم و آشپرخونه رو ز گشتمو

کردم  تیظرؾ آب جوش و بعد ربع ساعت  در آوردمش و همه اش رو با نون هدا یتو گذاشتمش

 تو خندق بالم...!

که بهشون دست  ییزایکه شکممو پر کردم ظرفارو شستم و بعد مرتب کردن همه اون چ یحساب

 رفتم.. ونیزیزده بودم سما تلو

مزخرؾ  یبرنامه   یسر کیفمط درحال پخش  ونیزیام سر رفته بود و طبك معمول تلو حوصله

 یشبکه چهار...نه کس نهویچک کردم.المصب شده بوم ع مویو گوش زیبود...کنترلو انداختم رو م

 تونستمیکه م ییپسرعمه ام و سوژه ها یعروس ی... عمده کردینگام م ی...نه کسگرفتیم لمیتحو

 تو للب و حسرت اعصاب خراب کن! ریرخشون بکشم هم که شده بود ت به موها ییبایز

 !لمیف یبخت برگشته آ اسمنی کردنیماهواره نگاه م دی! همه بایچیه نیا حاال

توجهم رو  رونی"نازک و آروم بچه گربه از  ب ویم وی"م یکه صدا شدمیوالعا داشتم کالفه م گهید

 به خودش جلب کرد.

 دمیپر یجلد ختمیدادن به سرو ر تیگربه ها بودم بدون اهم ی فتهیوار ش وونهیکه من د ییاونجا از

 سمت درو بازش کردم...



 ویمطمئن شدم چراؼا خاموشنو اوضاع امن و امان رد م یو ولت دمیکش نییسرک به پا هی اول

 گربه رو دنبال کردمو پله هارو باال رفتم... یویم

خوشگلش بهم  یو با اون چشما ستادیجا ا هیدر پشت بوم  یدنبالش رفتم تا باالخره جلو اونمدر

بؽلش کنمو هزارتا بوس رو صورت پشمالوش  خواستیبود و تپل مپل...دلم م دیشد...سف رهیخ

 بکارم!

 سمتش رفتمو گفتم: واشی واشی

 یرو پله ها آره؟؟..نگفت ینترس...نترس خوشگل موشگل...نترس خپله...پس از پشت بوم اومد-

مامان  نمی.. عب نداره....بگو ببیدی...بو مینجس گفتی!؟؟مشدیم یشاک دیدیابا تو رو ماگه حاج ب

 ...شمی..عب نداره لشنگم....خودم مامانت م،؟یجونت کجاست...نکنه گمش کرد

 نیزم یدستامو سمتش دراز کردمو از رو اطیآروم و با احت یلیام که باهاش کم شد خ فاصله

 بلندش کردم...

 بود واسه خودش! یا یکردنشم دلبر ویومیم یبود و آروم...حت ناز

در گرم نگه داشتنش  یو همونطور که تو حصار دستهام سع دمیبدن گرم و ترمش کش یرو و دستم

رو  نجایآلا رحمان صاحبخونه ا ومدیم شیکم پ یلیتعجب به در باز پشت بوم نگاه کردم.خ باداشتم 

 ان ... یفرصت نیهمچ هیدزدا منتظر  گفتیم شهیباز بزاره بخصوص که هم

 پشت بوم گذاشتم. یبا پا کنار زدم و پا رو درو

عریانمو به لرزه درآورد...تو خودم جمع شدم و همونطور که به دنبال  مهیتن ن دیکه وز یسرد باد

به باسن  هیشب ی زیچ هیکوچولو  سوراخ سنبه ها رو میگشتم  کله ام خورد به  یمادر  بچه گربه 

 ....زادیآدم

و رو  کردیم یکه معلوم نبود کنار کولرها داشت چه ؼلط یبرخورد هم منو هم اون کس نیا

 دستپاچه و هول زده کرد.

 کرد. خیس خیرو س چارهیب یتمام پشماي  گربه  دمیکه کش یگوشخراش ػیج

دستش بود و  گاریس هیکه  مانیتا من مات و مبهوت به ا دیپر رونیکرد و از بؽلم ب یبلند  یویم

 شد؟؟یمگه م گار؟؟یو س مانینگاه کنم ...ا زدیآروم آروم بهش پک م

 گاریپلکام تکون خوردن و چشماي گشادم به حالت لبلیشون برگشتن....دستم و به سمت س باالخره

 دراز کردم و گفتم: مانیدست ا یتو



 ???? گارهی_س

 پاشو گفت: ریانداختش زتو مشتش مچاله کرد و بعد  گارویس یهول شد.ته مونده  کمی

 رو پشت بوم?!!! یسر و وضع اومد نیبا ا یکشیخجالت. نم ایح ی_ب

پاش  ریو از ز گاریس یمچاله شده  یخم شدمو  ته مونده  ثیخب یزدم و با نگاه ی انهیموز لبخند

 و گفتم: دمیکش رونیب

 میکشه???? گاریس نجایا ادی_آلا رحمان و زهرا خانم میدونن جناب سروانشون  شبا لایمکي م

رنگش  اومد جلو اما  یگرمکن سرمه ا بیو رنگ نباخت.دست در ج اوردیتصورم کم ن برخالؾ

 به من نگاه کنه گفت: نکهیبدون ا

 ?کنهیم یچه ؼلط نجایسرو وضع ا نیحاج آلا با ا یایحجب و ح یسر و ب ریخ ی_دختره 

آتو  هیبچه خواهرش هست و صدالبته که  یاونجا که مطمئن بودم حاج آلا حاال حاالها تو عروس از

شونه هام کنار زدم تا  یبلندمو   از رو یلینه خ یدستم اومده بود، آزاد و آسوده موها مانیاز ا

 باشن و بعد گفتم: دیتو د شتریلختم ب یها نهیس

 شه؟کرک؟یش ؟؟یزنیناخونک م یبه چ  گهید گاریجناب سروان ...بجز س نمیبگو بب-

 گفت: نیبه زم رهیکرد و خ اخم

رو پشت  یسر و وضع اومد نیبا ا یکشیاوال به شما چه مربوط دوما تو والعا خجالت نم-

 آره؟؟! یکنیم ییفورا  عمده گشا ینیبیرو دور م یبوم؟؟!!! تا چشم حاج

مچ خودش  نکهیو با ا گرفتینگاهشو با انزجار از بدنم م ینجوریا یولت اوردیرو در م حرصم

 !دادیم ریگرفته شده بود اما به ظاهر من گ دنیکش گاریمولع س

 گفت: نییو از پشت بوم پرتش کرد پا دیدستم لاپ یاز ال گارویس نکهیسمتمو بعد از ا اومد

 سرخورد!؟ یدختره  یکنیکارمیچ نجایولت شب ا نیتو ا نمیبگو بب-

 با تشر گفتم: دمیلرز یاز سرما م یگاه نکهیمشت کردم و با وجود ا دستامو

باهام  ینجوریکه ا لدامیمنم  یهوووووشه! بدجور دور برت داشته جناب سروان....! فکر کرد-

 عهد لجر!!!  مانیعنر عنر  ا ؟؟یزنیحرؾ م



 ینسبت چیکنم اونکارو نکنم....تو با من ه نکارویا یو بگ یکن یدوست ندارم بهم امر و نه اصال

و مدل لباس   پیمن به تو ربط داره،نه ت ختیمن دخالت نکن چون نه سر و ر ینداره پس تو زندگ

 و نه رفتار و اخاللم....و.. دنمیپوش

مرد  هیکه  یساختمون بؽل هیهمسا  یبابا" گفتنها یاون بگو مگو ها و توپ و تشرها، "ا وسط

ساکت و  میکردیبار هم م کهیت یبود ،هر دونفر مارو که مثل خروس جنگ هیو  پرحاش نیبدب

 کرد. خکوبیم

 نیاونورتر پرت کرده بود واسه هم کمیکه لرار داشت  ییماهواره اشو  از جا شیباد د ظاهرا

زد و تو  مهیروم خ مانیسمت ما،ا دیجهت نگاهش چرخ یدرستش کنه...اما درست ولت خواستیم

 چشم بهم زدن خودمو خودش رو هل داد سمت کولر.... هی

 یبلندش که ه شیبه ر رهیبود و نگاه من خ هیکولرها  متمرکز مرد همسا نیاز درز  ب  مانیا نگاه

 .دادیگلوم رو للملک م

 گفت:  یخفه ا یکه سفت تر از لبل نگه ام داشت وبا صدا رونیاز بؽلش خودمو بکشم ب خواستم

 آش نخورده و دهن سوخته اونولت من میشیو م یاریبه بار م یی! رسوایوول نخور  دختر حاج-

 خفه ات کنن! دیکه با یو تو و دستا مونمیم

 ام بود نگاه کردمو گفتم: نهیس یدستش که رو به

 یمالیمنو م یها نهیس یآش نخورده و دهن سوخته ه یجناب سروان حمه باز! به بهونه  یا-

 آره؟؟؟

 دیبرق دست زده باشه فورا عمب کش اتیسمت دست خودش..انگار که به جر دیسرش چرخ فورا

 و گفت:

 !یدختر حاج یزیریکرم م یدار یادیز-

 ، گفتم: نیرو زم یهمچنان خم نگه داشتمو  با حالت  چارچنگول سرمو

 !یمالیممه م یدار یممت یتو که مفت ای زمیریمن دارم کرم  م -

به خون نشسته اش  یصورتم گرفت و با اون رگ باد کرده و چشمها یاشاره اش رو جلو انگشت

 گفت:

امشب  نیرو بزنم و هم یگیعمر همسا هی دینکن ل یکار هی...یدرست حرؾ بزن دختر حاج-

 ات! نهیببرم بزارم رو س خیتا ب خیسرتو ب نجایهم



 گلوش گفتم: ریسرمو جلو بردم و ز نیواسه هم ارمیحرصشو درب خواستمیم

 نهیرو س یزاریم یرو پاهام...چرا گفت یزاریسرمو م ی...چرا نگفتزیجناب سروان ه یا-

 مانیهمون ا یکن یتو هر کار ؟؟؟یداعش مانیآره!؟؟؟ هان ا یدوست دار یلیخ نهیام....؟؟س

 هارت! یدراز زشتتو و اون چشما شی...! با اون ریعهد بول یداعش

 گفت: دیکشیازم گرفت و همونطور که تند تند نفس م نگاهشو

 رو اعصاب من راه نرو...نزار دستم روت بلند بشه!-

 کردمو گفتم: اخم

 رو  من بلند بشه!! کنهیدستت ؼلط م-

 زد و گفت: یپوزخند

در  گوشت    خوابوندنیهر کدوم،دوتا نر و ماده م   نتیرحسیو داداش ام یرعلیاگه اون داداش ام-

 یچه ؼلطا دونهیرو پشت بوم خدا م ادیکه لخت م ی!!! دختر یزدیزر مفت نم  ینجوریاالن ا

 ....کنهیهم م یا گهید

 د، هلم داد عمبو بعد از بلند شدن ، از باال بهم نگاه کرد و گفت:که مطمئن ش هیرفتن مرد همسا از

تو هم به  یایح یو ب یو شلختگ ی!  اصال دوست ندارم خودسریبپلک لدایدور و بر    نمینب گهید-

 کنه... تیاون سرا

چون خواهر خودش موهاشو  نکهیحرص به رفتنش نگاه کردم.ازش متنفر بودم...متنفر... از ا با

هم به لول  کردمویکار م رونیاما منو  چون هم ب کردیتصورش م سهیلد هی  اوردینم رونیب

 ....دونستیم میرج طانی،  ش  زدمیخودش  زلؾ م

 :گهیلبخند چندش به جوونها م هیدر جهنم واستاده و با  یکه جلو یکی

 ...نیی...بفرمانیداخل جهنم...زشت دم در واست دیبفرما-

 سمت در پشت بوم رفتم. تیکردمو بعد  با عصبان یکولر خال یرو مانیاز ا حرصمو

  زیفاحشه کرم ر هی چارهیاونولت  از من ب کردیدود  م گاریرو پشت بوم س یمکیخودش لا پسره

 ساخته بود!

متوجه شدم بسته اس  یاومدم و سمت در رفتم اما ولت نییپا هارو پله کنان ؼرولند و زنان نك

 همونجا خشکم زد...



 کردم و هلش دادم اما نه...! نییرو باال و پا رهیدستگ یجلو با ناباور دمیپر

 بود اونم دوللو! دهیزا دمیگاو

 در بزارم! یلنگه  نیب یزیچ هیرفته بود واسه لفل نشدنش  ادمیمن احمك  

 ! اونم  با اون سر و  وضع...!!گردمیم یچه ؼلط دیباال بردم و زدم رو سر خودم! حاال با دستامو

 پر تاسؾ انداختم. یو نگران، گردنمو خم کردم و به سر و وضع اسفناکم نگاه ختهیر بهم

و منو   دیرس یکه اگه حاج آلا از راه م ینازک...وا یاون شرت کوتاه باال رون...اون تاپ حلمه ا 

 ... !دادیصدر صد  به فنا م  م دید یم ینجوریا

 دیرس ی...نه زورم به در مکردمیم نییاال و پاپله هارو ب دمویچیپیمار زخم خورده به خودم م مثل

برم دم خونه آلا رحمان و  تونستمیهم که نم لیشکل و شما نی..با اومدیاز دستم بر م یو نه کار

 ازشون کمک بخوام!

از  مانیکه ا خوندمیداشتم کمکم فاتحه و اشهد خودمو م گهی. ددیتپ یبود و للبم تند تند م دهیپر رنگم

 اومد. رونیواحد خودش، ب

ازش نداشتم  یاز کنارم رد شد و رفت. دل خوش ارهیاصال آدم به حسابم ب اینگام کنه   نکهیا بدون

 هم کمک گرفت؟؟ یا گهیاز کس د شدیسر به تنش نباشه اما مگه جز خودش م خواستمیو م

و  مانیسمت ا دمیبرهنه دو یهامو از پا دراوردم تا سرو صدا راه نندازن و بعد با پاها ییدمپا

 ...دمیپشت لباسشو کش

 گفتم: عیعاجز تند و سر یسمتمو خواست دعوا راه بندازه که با صورت دیچرخ تیعصبان با

....در لفل شده...منم که مانی...آلا ادی...ببخشزیچ یعنی...یداعش مانیدستم به دامنت ا-

کن  یکار هی...کشنمیم ننیبب ینجوری....االن که حاج بابا و حاج خانم سر برسن...منو اینیبیم

 جون مادرت!

 لباسش پس زد و گفت: یزد و دستمو از رو یثیخب لبخند

 دختر بدکار! نوووووش جونت !  یزاس نمیآاااا  !  ا-

 بره که عاجزانه گفتم: واست

 ....کنمیواست م یبخوا یهر کار یاگه درو واسم باز کن-



 رو برداشت و گفت: یبعد لدم

 ادیواسه ما برنم یکار چینکبت ه یاز تو-

 و دستپاچه و با ترس گفتم: هول

 !یدیکشیم گاریس یاون باال داشت گمیپس منم  به بابات م-

 باال انداخت و گفت: شونه

 خودم بهت بدم!؟ ای یشمارشو دار-

اما از پشت  ومدیاصال و ابدا ازش خوشم نم نکهیدنبالش و با ا دمیکنم...دو کاریچ دونستمینم گهید

 دستامو دور بدنش حلمعپه کردمو گفتم:

 نیاجازه بده با ا دینبا رتتیآره؟؟؟ پس ؼ مونمیم لدای...من واسه تو مثل میا هیولت همسا یلیما خ-

 سر و ضع رو پله ها بمونم؟؟؟!!!

شکمش  باال و  یکه دستهام رو دیکش یمیبود!نفس عم رتشیلطعا ؼ مانیمثل ا یضعؾ  پسر نمطه

 شد... بنیپا

 خم کرد و گفت: سرشو

 آخه؟؟؟ شهیدستاتو از دور کمر من بده اونور ...محرم و نامحرمم سرت نم-

 چسبوندم به کمرش و گفتم: سرمو

 !کنمیولت نم  یتا کمکم نکن-

 " زمزمه کرد و بعد گفت:ییخدا یو کالفه "ا درمونده

 کنم! دایپ تونمیزاپاس  م  دیکل نمیبنون من برم بب نجایاما هم یشدیگرچه حما بود ادب م-

بهم  نکهیرفت اما بعد گرمپوششو دراورد و بدون ا نییکه گفت فورا ازش جدا شدم...چند پله پا نویا

 اه کنه پرتش کرد سمتمو  گفت:ن

 تنت کن تا من برگردم! نویا-

که منو  ییبو هی...دادیم یخوب یبرداشتمو  و تنم کردم...بو نیزم یتا رفت گرمپوش رو از رو

 نیا شتریو ب شتریوادار کرد کاورش رو بچسبونم به دماؼم تا ب



 خنک مردانه رو استشمام کنم. عطر

از پله ها نشستم و زانوهام رو تو  یکی یناچارا عمب عمب رفتمو رو دیکه طول کش مانیا اومدن

 یآشوب و ولوله  سگرمه هامو از هم باز کنم و ابن تونستمینم شدیدر باز نم نیبؽلم جمع کردم. تا ا

 ....رمیبگ دهیدرونم رو ناد

...دوست دمیپله ها سرک کش نییبسازه! بلند شدمو به  پا دیهم که انگار  فته بود کل یلعنت مانیا

الالل  دیچادر بهم بده که اگه حاج بابا بدمولع سر رس هیباال تا الالل ازش بخوام  ادیداشتم زودتر ب

 حجابمو تو سرم نکوبه!

گل  مانیا دنی...از ددمیسرک کش نییو دوباره به پا دمیهامو پوش ییتو دلم نبود.بلند شدمو دمپا دل

 از گل ام شکفت...آهسته گفتم:

 بسازه! دی! انگار رفته کلگهیباال د ایاه! ب-

 کرد و گفت: یکه شد دندون لروچه ا کیاز پله ها باال اومد.نزد نیپاورچ نیپاورچ

 ....یزدم...اصال ارزششو ندار یینکبت دست به چه کارا یبخاطر تو نیبب-

 بهم چسبوندمو گفتم: زانوهامو

 دارم! یی...دستشودویکل نیبده ا-

 تاسؾ نگام کرد و گفت: با

 چه طرز حرؾ  زدن!؟؟ نیخجالت بکش! ا-

 خشتکم گذاشتمو گفتم: یرو دستمو

اگه تموم شدع بده ابن  نطمت ؟؟؟یزنیواسه من حرؾ م ایدارم تو از ح ییدستشو گمیمن م-

 المصبو!

  یدستمو به سمتش گرفتم عمب رفت و به صورتش حالت نکهیسمتم گرفت اما هم دویاکراه کل با

 بهش نگاه کردمو گفتم: تیداد..با عصبان یمیرصمیو ؼ یجد

 گهیدارم!بده د ییدستشو گمیگرفته؟؟؟ مگه نم تیشوخ-

 تو مشتش پنهون کرد و گفت: دویکل



سرخود و زننده ات رو  یحاج آلا باش...اگه رفتارا یبه فکر آبرو یستیخودت ن یبه فکر آبرو-

 نزن... یالالل با سر و وضعت کارد به استخون حاج یزاریکنار نم

 حتمینص یجور هی یاز خودراض ی...! پسره دمیرس یبود وگرنه خوب خدمتش م ریگ ششیپ کارم

 بنده بود!  یها یزیجهنم شدن از بابت کرم ر یکه راه ییانگار تمام اونا کردیم

 حرص گفتم: با

 !  دویگول خور  تو آدم  عالل...حاال بده اون کل  یمن  حوا-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 و بهت بدم! دیکل یخانم باولار خواهش کن هیاگه مثل  دیشا-

 به جوش  اومد.دندونامو بهم فشردمو با حرص گفتم: خونم

 بده ! ویکوفت دیکل نی...حاالاستمیجناب سروان من خانم با ولار ن یاشتباه گرفت-

 خواهش کن!-

 بده! دویکل-

 خواهش کن! خوا...هش !-

 یتا لول ند  گنیاما بهش م دنیجلو چشمش تکون م یه اکیتر کهیت هیبودم که  یمعتاد خمار مثل

 ....!!!میدیدستت نم نویا یترک نکن

 خودمو همونجا به گه بکشم گفتم: نکهیلبل ا دمویکش یمینفس عم هی

 و بهم بده! دیکل  کنمیخواهش م-

 تکون داد و بعد کلسد و سمتم گرفت و گفت: یبا خرسند سرش

آدمت  کیو ش زیبا چند تا نر و ماده  اونمدر تم  دادنیتو رو دست من م تیاگه دو روز ترب-

 !یخودت بفرما بزن ی هیرفتن هم اول به سا ییواسه دستشو  یکه حت کردمیم

 سیتا مرز خ ییدستشو دیتحت فشار شد یدو بار  یکیکه حدالل  یاحمم یحت ایهر آدم عالل 

نداشتم وگرنه   یکه  من تو  اون لحظه حك انتخاب  دونستیرفته  باشه ، م شیکردن خودش پ

 " !!!کنمیباشه بجز " خواهش م تونستیم یزیاز طرؾ من هر چ مانیجواب ا

 



 داخل خونه. دمیازش گرفتم  دستپاچه  و هول تو لفل چرخوندمشو تا در باز شد پررو که  دیکل

در و  لاب در نگه داشتمو تند   نیرو ما ب گه،سرمید ی هیچند ثان یبرا  ییتحمل فشار دستشو با

 تند گفتم:

 کسینه مستر س  ینه تکاور ختتیر یب کلیبلند و اون ه شی! تو با اون  ریاؼیبرووووو بابا  -

که فمط   یمعتاد یگاریس تیترب یب بیبدترک یداعش هیپک و نه جناب سروااااان...تو شکل 

 ! کنهیصادر م یخودیب یفتوا

 زدمو گفتم: ییبه خون نشسته اش لبخند دندون نما یبعد  ممابل چشما و

 "!؟؟ماااانیا یطوری"چ یبمول برادران داعش-

 بلند سرمو عمب بردمو درو بستم. ػیج هیبرداشت با  زیبه سمتم خ تا

 !دادیاز اون فاصله هم گوشامو للملک م  یحت نشیکشدار و خشمگ ینفسها یصدا

 به در زد و گفت:  یمحکم یلینه خ مشت

 !تیترب ی....بستمین مانیاگه من تو رو آدم نکردم.....ا-

 :دیچیپدرش آلا رحمان،تو راه پله ها پ یزدم که صدا یا ثانهیخب لبخند

 زد!؟؟؟ ػیبود ج یبابا ک مانیا-

 !تیترب یولگرد ب ؾیچرک کث یگربه ها نیگربه بود بابا...از ا-

 !رهیبابا!!! در پشت بوم رو باز بزار خودش م یآزارش نکن  تیاذ-

دوتاپاهم فشردمو  نی.دستمو بدینرس مانیبردن از حرص خوردن ا ؾیو ک دنیکار  به خند گهید

بهتر به ذهنم  ی کهیو تازه اون جا بود که هزار جمله و ت ییمثل خمپاره پرت شدم سمت دستشو

 !!!دیرس

بعد از تموم شدن جرو بحثمون   مایدل  کردمیدعوا م یکیداشت که تا من با  یچه حکمت نیا دونمینم

 !!!!کردیبه به ذهنم خطور م یبهتر یها کهیجوابها و ت

 تخت..... یق خوابم رفتمو لم دادم رواز ته دل، سمت اتا شیآااااااخ هیکردم با  یکه خال خودمو

پلکهام  دادنیکه اجازه نم خوردنیتو سرم وول م یادیز یفکرا یول ومدیخوابم م نکهیوجود ا با

 بشن.... نیسنگ



 

واسه  نیروؼن خراط دنیو مال دنیفکر کردم که لبل از خر نی*ه هام و به انیرفت سمت س دستم

 جلوه داد!؟ شونیوالع زیبزرگتر از سا کمیالمصبارو  نیا یچجور شهیفردا م

راحت  یتا حدود المویبودم که واسه فردا خ یزیچ هیرو کنار زدمو رفتم سمت کمد اتالم.دنبال  پتو

 کنه!

نبود  یاون مدل چکدومیدونه به دونه نگاه کردم! ه رمویز یلباسهت یکمر تو کمد خم شدم و همه  تا

 !چکدومیرو بزرگتر نشون بده! ه نهیس زیکه سا

 دادم که چشمم به جورابام افتاد! هیبه در کمد تک دیو ناام وسیما

گذاشتم و خودمو  نمیجورابارو تو سوت  دمیکردن فکر جد ادهیزدمو محض پ یا روزمندانهیپ لبخند

 نگاه کردم! نهیتو آ

 !خواستمیکه م یزیهمون سا مایبود...خوب خوب...دل خوب

 گفتم': نهیآ یخودم تو ریبه تصو رهیهام کردمو خ نهیلاب س دستامو

 !!!سیرئ یپسر بردار آلا رمیمن از تو بگ یحاااااال کی-

که  یبره تا با اون سرو شکل رونیشدم اما اجازه دادم اول حاج بابا ب داریب شهیصبح ،زودتر از هم

 !پسندهیم یکه حاج ینه اون امیب رونیدوست دارم از اتالم ب

 رهیو ت نیسنگ یچسبون با رنگها یلیلباس ساده  و نه خ دیدختر با گفتیم شهیحاج آلا هم  آخه

اگه  ی! من حتکردمیشاد م یبا رنگها یگل منگل ییپوالمو صرؾ مانتوها یبپوشه، اما من همه 

حاال  نینداشتم و حاضر بودم از هم رهیلباس ت دنیبه پوش یباز عالله ا شدمیو خرفت هم م ریپ

 روش شرط ببندم!

 میزرشک یبا کفشها مویو درشت زرد تنم کردم و شال زرشک زیر یسبز روشن با گلها یمانتو هی

رژ لرمز بود با برداشتن  هیضدآفتاب و  هیساده که فمط شامل زدن  شیآرا  هیست کردم و بعداز 

 بازکننده تا بناگوش  یاما راض یلالب یها نهیس دنیاز د شمیکه ن یبودم درحال رونیاز اتاق ب فمیک

 بود!

 سمت در  رفتم که مامان از تو آشپزخونه گفت: نیپاورچ نیپاورچ

 دختر گنده!!! اریدر ن یبچه باز نمدریا-



 صبحانه بخور! ایالالل ب ی!؟؟ تو که شام نخوردیاریسر خودت در م شویچرا تالف یبابات لهر  با

 بستن بند کفشام گفتم: مولع

! ؟کوفت یچرا شام نخورد یگیم نجایا یحاال اومد یعشك و حالتو کرد یتو عروس  یرفت شبید-

بدبخت  یسر هی...ستیها ن یبهتر از شام بود!بعدشم...اعتصاب ؼذا که فمط واسه زندان خوردمیم

 تره! میگوانتاناما هم وخ یها یهم مثل من هستن که  اوضاعشون از زندان

 بزرگ   نون و پنبر گردو اومد سمتمو گفت: یلممه    هیپا  به مامان

که من از تو دارم مطمئنم که اگه  ینابالػ حرؾ نزن! بعدشم با شناخت یمثل دختر بچه ها نمدریا-

 یآوردن...نه بزن و برلص  یج یم یج ی...چون نه دومدمیکاش نم یا یگفتیم یعروس یومدیم

 یمدل نی! امیفرستادیو صلوات م مویزدیدست م ی! ما هم دو انگشتنیداشتن هم یبود...فمط ملود

 هاااان!؟؟؟ یدیپسندیم

 لممه رو ازش گرفتم که نگاهش به رژلب افتاد! چشماشو گشاد کرد و گفت: بلندشدمو

 لوپز... یبود اسمش...جرم یچ کهیزن نیبه لبات!؟؟ واال ا یدیمال هیچ نیا-

 به لممه زدمو گفتم: یگاز

 لوپز! فریجن-

 تکون داد و گفت: سرشو

سرخ  ینجوریجور واجورش ا یلرار با شوهرا! اصال الدس لوپز...واال اون سر یحاال هر چ-

 نجابت لطفا! کمیولار .. کمی...ایح کمی! یدیبه خودش که تو مال الهینم دابیاب سف

گاز زدن به لممه  از خونه زدم  نیکردمو ح یها و تشرهاش پر بود.خداحافز حتیاز نص گوشم

 اشتباه محض بود! نیخودش باشه...ا یهر آدم خواستنیجماعت نم نی!ارونیب

 !نمیبب نویچشم اون چشم کردم تا آم نیا یزیاول از هر چ دمیکه رس باشگاه

ورود به اون لسمت رو نداشتم مگر  یمردونه اس و منم که اجازه  یبودم تو سالن ورزش مطمئن

 نبود. نیسالن که اون زمان هم لطعا آم یلیتعط میبعد از تا

که با نازو ادا از  یپولدار یتوجه به دخترا یداشتمو بنظافت رو بر لیروال هر روز وسا مثل

 چییخودم که سو یهمسن و ساال دنیبه د گهیزدن راهرو ها شدم. د یمشؽول ت شدن،یکنارم رد م



چشم تو هم  یحت ایمثال عکس گرفتن و  ایپورشه تو دستشون بود و گاها  صرفا واسه پز انداختن، 

 عادت کرده بودم. دنیکشیمارکشونو به رخ م یو لباسها لیو است ومدنیم نجایا یمچش

فنجون لهوه  هیتمام راهرو ها، خسته و کوفته  دنیکش یو ت یریزمان استراحت و بعد از گردگ تو

 نیگوشه مشؽو ل خوردنش شدم که همون مولع  چشمم به آم هیداغ واسه خودم درست کردمو   ی

کرد و بعد دوباره برشگت سمت  شیدر همراه یمرد تا جلو هیافتاد...مولع دست دادن با 

 سمت سالن رفتم.  نیپاورچ نیوبعداز کنار  گذاشتن فنجون لهوه  پاورچ دمییپا فوسالن...اطرا

 گهیگنده کس د کلی...جز دو سه تا پسر هکلمویدر داخل بردم و  بعد کل ه یسرمو از ال اول

 رونیمون در لسمت مردانه باز ه  شونیورزش ؾیاونجا نبود که همون دوتا هم بعد از برداشتن ک

 رفتن...

نسبت به  یشتری! با تعجب رو نوک پا بلند شدم  و با دلت بدمشیدور سالنو نگاه کردم اما ند هی

تنش رو درست پشت سرم  یدفعه لبل  همه جا رو از نظر گذروندم که در سالن  بسته شد و  گرم

 احساس کردم ....

کننده ودور از انتظارش اونم درست پشت سر خودم  دستپاچه شده  رهیاز حضور ؼافلگ نکهیبا ا

 ارمویدر همه حال خونسردو درب یادما یمثل خودش ادا کمیکردم با حفظ ظاهر  یبودم اما سع

 سپر کردمو گفتم: نمهیکه متوجه باال تنه ام هم بشه س یبعد جور

 اا ؟؟؟...بخصوص دختراادیاز پشت به آدما بچسب یعادت دار شهیشما هم-

شد.دمبل  نییباال و پا کیتمیآهسته ور یلیخ دیکشیکه م یآروم یلختش با نفسها ی نهیس ی لفسه

 آورد و گفت: نییدستشو پا یتو

 !؟یبزن دیمردمو د یپسرا ی!؟ عادت داریتو چ-

 رو تو دستام جا به جا کردمو دستپاچه گفتم: یت ی دسته

 نجایو ا هیام چ فهیوظ نیفهمیدست من م یتو لیاز وسا دیگفته!؟ اگه چشاتونو باز کن ی! کرینخ-

 !خوامیم یچ

 بهم انداخت که کامال مشخص بود حرفامو باور نکرده! یتفاوت ینگاه ب نهیبه س دست

 باد انداخت و گفت: لپاشو

 !؟یکار کن یخدمات نجایا یحاضر شد نی!! واسه هم؟؟یپسرا لذت برد دنیخب! از د-

 گفتم: دمویکوب نیرو زم یت یانتها



 

هستم....ولار و حجب و  یبی!؟؟؟ من دختر حاج آلاحبیبگ یزیچ نیهمچ هی یکنیچطور جرات م-

 !؟یپسرارو بزن یتنه  نییزدن پا دیبهم انگ د یتونیم یداره...چطور انیمن جر یتو رگها ایح

 ابروشو باال انداخت و گفت: هیها   ریمچ گ مثل

 !!!یزدیم دیتنه اشونو د بنیپا یپس داشت-

 زدمو گفتم: نیضربه به زم هی یبا ت دوباره

 !ینشون بد زیدختر ه هینکن منو  یسع نمدریا-

نگاهش که از اخمام تا    کنه،امایاستفاده م تمیکردن عصبان یکردم از زور بازوش واسه خنث فکر

ازش رو  یبپا شد.با اعتماد به نفس باال یشد ،دوباره تو باسنم عروس دهیکش نییهام پا نهیس یرو

 شدم... نیزم دنیکش یبرگردوندمو  پشت بهش مشؽول ت

بعد با دستش چند بار به شونه ام زد.گرچه از جلب توجهش لبخند  مهیچند دل یفاصله  به

 لبم نشسته بود اما با اخم و افاده برگشتم سمتشو گفتم: یرو یا روزمندانهیپ

 !دیریولت منو نگ نمدریا شهیم ه؟؟یبله؟؟چ-

چشمام  یبرداشت و همونطور که جلو یکلفت تا شده ا دیجوراب سف نیزم یشد و از رو خم

 گفت: دادیتکونش م

 هاتون افتاد!!! نهیاز س یکیزدن  یفکر کنم مولع ت-

نور  المپ ! به تته پته افتاده بودمو  یو شدم به زرد دیکه چشمم به جوراب افتاد رنگم پر نیهم

 رو جمع کنم..! ییآبرو یب نیا دیبا یچطور دونستمینم

مانتوم رو که   ی مهیاومد سمتم...  میکه  در کمال ناباور کردمیمن من م دادمویلبامو تکون م یه

 گذاشت.... نمیام فرو برد و جواربو تو سوت مهیچشمامو بستم...دستشو تو  دیکش

 ...! دمیازش ند یگلوم، اثر یداؼش رو یساطع شده از انگشتا یچشمامو که باز کردم جز گرما

چشمم به جمال رنگ  دمیچیپیبود و من خجالت زده هر طرؾ که م نهیسالن آ یوارهاید سرتاسر

 .فتادیخودم م ی دهیپر

 دمویکش رونیام و دوتا جورابو ب مهی...دست کردم تو رونیخر  رو کج  کردم و از سالن زدم ب سر

 پرت کردم تو سطل زباله!



همون  ایحجم دهنده... یرهایلباس ز نی.مثال از اکردمیاستفاده م یاز روش بهتر دیکنم با فکر

 داده بود! شنهادیپ لدایکه  ینیروؼن خراط

مگه  گهید نیبه عمب انداختم.آخه من بعد ا ینگاه یرجلکیو ز دمیعرق کردم کش یشونیبه پ یدست

 !؟؟نمیپسره رو بب نیا شدیروم م

نجات  رفت اما لبلش با  یسمت دفتر  آلا نویپر شده از کاپاچ دیسف یفنجون ها ینیخانم با س پسند

 به من انداخت و گفت: ینگاه ظیؼ

 !؟یکرد زیتم سالنو

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 کردم. زیمن بودو تم یکه به عهده  ییبجز سالن مردونه  جاها-

 !یکن زشیتم یبمون دی!بایبر یپس حك ندار-

 و خسته گفتم: عاجز

کالس دارم نهار هم نخوروم ...بزار برم دانشگاه  2! ساعت الیخیخانم جون مادرت ببابا پسند -

 !گمیم ی...بخدا جدکنمیم زشیتم امیم یبرگشتن

از  متریخشنش نا مال ی افهیدفعه دلش به رحم اومد.ابروشو باال داد تا ل نینبود اما ا یدل نازک زن

 بنظر برسه و بعد گفت: شهیهم

کار در  ریاز ز گمیوگرنه به آلا نجات م یکن زیتم نجارویا دیایببعد کالس البد حتما -

 هم کسرحموق! ای کنهیاخراجت م ای...اونولته که یرفت

ندونه  یللدرم للدرم راه انداخته بود هر ک ییجورایشورش رو درآورده بود. گهیخانم هم که د پسند

 جمهور! سیمشاور اول  رئ کردیفکر م

ممنعه ام که از لبل با خودم آورده  دنیو پوش ؾینظافتو سر جاش گذاشتمو بعد برداشتن ک لیوسا

 .رونیبودم، از باشگاه زدم ب

 دیخوردن فست فود نداشتم چون با یهم برا یشکمم به لارو لور افتاده بودم اما ولت یگشنگ از

 .رسوندمیزودتر خودمو به دانشگاه م



 مکتهایاز ن یکی یداد که رو امیبهم پ لدای.دمیراه رو هم دو هیرو با اتوبوس رفتمو بم یریمس هی تا

 یبو یباهاش بود که بدجور کیپالست هی دمشید یسرکالس...ولت میتا باهم بر مونهیمنتظرم م

 !! سالم کردمو گفتم:زیعز ی...دلم ضعؾ رفت واسه اون بودادنیم یلورمه سبز

 !ه؟یچ نایا-

 ...ؼذا هست..لورمه با مخلفات!ارمیخواست واست بمامانت ازم -

 گفتم: دمویلبام کش یرو زبونمو

 !؟یمثال چ-

 گی...نوشابه....تهد یساالد و...ترش-

 خودشو انداخت جلوم  گفت: لدایکه  کیبردم سمت پالست حجوم

 !میرفت ریحاالش هم د نیاول کالس! هم-

بود و نگاه  لدایراه افتادم.پالستک ظرفها تو دست  لدایمعده ام گذاشتمو ناچار دنبال  یرو دستمو

بخوام الالل  لدایاب از لب و لوچه ام راه افتاده بود..خواستم از  یشون...بدجور یزده پ یمن لحط

و  کیستخورد به پال فشینفر با عجله از کنارش رد شده و ک هیبده بخورم که  گیته د کهیت هی

 یو برداشتم تا لورمه  کیپالست   یفوت یفور ادیخودش ب بخواد به لدایکرد...تا  نشونیپخش زم

 کردینگاهمون م یکه با  شرمندگ یو بعد بلند شدمو به مرد جوون زهینر نیاز ا شتریخوشمزام ب

 گفتم:

 ...یشدیبعد رد م یزدیم ی...زهرماری...کوفتیی...چراغ راهنمایبول هی-

شرمندش رنگ خشم  که،نگاهیت  یکی  نیا دنی"اسکول "هم  حواله اش کردم که البته با شن هی

 گرفت.اومد سمتمو گفت:

 کنن!؟؟؟؟ یچیبدم زبونتو ل-

باز فکر  میکردی.اگه خودمون رو تو زمان طاؼوت هم که تصور ممیبا تعجب بهم نگاه کرد لدای منو

 زده باشن!!! یحرف نیهمچ هی یاون زمان با اون ابهت به کس ینکنم آژان ها

 لدم جلو رفتمو گفتم: کی

 ؟؟؟یکن شیچیمگه زبون من علؾ هرز که ل-

 خجالت گفت: یو ب رک



 البد هست!-

 از پشت بهم وصل کردمو گفتم: دستامو

 !؟؟؟نمیبب اریدر ب تویچیکو ؟؟ ل-

 به خشتکش کرد و گفت: یابرو اشاره ا با

 !؟ارمیدرش م یمشتال یلیاون جاست! اگه خ-

 !دیکش ینیدهنش گذاشت و ه یدستشو رو یبا ناباور لدای

 ظرفا اشاره کردم و گفتم : کیپالتست به

بعد    یکرد نشونیپخش زم لویوسا ریز یادب و پررو  باشه! زد یب  تونهیبشر آخه تا چه حد م هی-

 ؟؟؟یپسر عبدل آباد یکشیبه رخمون م تویچیل یعذرخواه یجا

 گفت: یاز ابروهاشو داد باال و با اعتماد بنفس و خونسرد یکی

 زبون درازت کار دستت داد و  کشوندمت  حراست! یدیولت د هیلار لار نکن کالغ خانم! -

 یاون رو گهیکه د ادیجاها اگه نخواد باال ب نجوریا یعنی...ومدیباال م دیسگ من با یاون رو گهید

 اشو هلش دادم عمبو گفتم: نهی!جلوتر رفتمو دستمو گذاشتمو رو سستیسگ من ن

که  انینم گوریف  ینجوریا  یبا اون همه دکل نفت  یلطر  و شاه سعود ریعمووووو...امبروووو -

چاق و  یپسرا گنینزار! م هیشلوارت ما یتو یچیهم از ل نمدریکارت...برو ا ی! برو پیتو اومد

 !ستیلد انگشت نوزادا هم ن شونیچیبلند ل

 زد و گفت: یعصب یپوزخند

 گاهت با اندازه اش آشنا بشه! منیپس الزم شد نش-

 گفت: یدگیدستمو گرفت و با رنگ پر لدایجوابشو بدم که  خواستم

 ....شر راه نندار...میبر ای...بمیبر ای..بسه  بیاسیخداااا...بس  ای یوا-

با دست چک  لدای.میازهم فاصله گرفت دنیکشیکه داشتن واسه هم خط و نشون م یینگاه ها با

 نثار لپ خودش کرد و گفت: یآبدار

 !؟؟یبود به پسره گفت ییچه حرفا نی! اشاهللیخدا منو از دست تو بکشه ا-



 گفتم: دمویکش رونیب لدایو تخس دستمو از دست  یعصب

 !!! دیکشیبه رخمون م شویچیل یآخه ه-

 گفتم: دموی.. خنددیبه کل از وجودم پرکش تیبعد عصبان و

 !یچیل گنیتاحاال به دودول م یاز ک دمیفمط من نفهم-

 خنده و گفت: ریبمب زد ز هیرو هم باز کرد و مثل انفجار  لدای شیمن ن ی خنده

 تا اندازشو نشونمون بده! رونیب دیکشیاز شلوارش م شویچیل  یذاشتیسر به سرش م گهید کمی-

 گفتم: دمیخندیرو دهنم گذاشتم و همونطور که م دستمو

 ....دادیکاش والعا نشونمون م-

 می.اما از لدمیفک افتاد یتگیکه هردو نفرمون دلمون به دل درد و خ میدیخند مویاونمدر گفت لدای با

 پنهان!!! یزیهست چ یگفتن پشت هر خنده ا

به ما که  د،یدو یهامون همونطور که بدو بدو به سمت ساختمون کالسها م یاز همکالس یکی ترمه

 گفت: رفتیه ما عمب عمب راه مسمتمون و همونطور که رو ب دیچرخ د،یرس

 همه  کلکا! یسالمت-

 کردمو گفتم: زیر چشمامو

 کلک ؟؟     -

 و گفت: دیخند

 از برو بچ  باالس! دتونیکه همصحبت جد نمیبیم-

 ...میاوردیسر درنم یزیترمه چ یچون اصال از حرفا میبا تعجب  به هم نگاه کرد لدای منو

 نگاهش کردمو گفتم: یسوال

 !؟گهید هی!؟ برو بچ باال کیزنیم جیم جیگ یریتو ترمه!؟؟دنده عمب راه م یگیم یچ-

 و مایبا ا نیو مثل بچه آدم به راه رفتنش ادامه داد و در همون ح دیچرخ د،یراه پله ها که رس به

 گفت: یاشاره و لحن طنز

 



 

دانشگاه  سیپسر رئ گهید گمیرو م یاحیبابا  شهاب ر ن؟؟یشناسیشما برو بچ باال رو نم گهیحاال د-

 !یاحیحاج محسن ر ی..گل پسر آلا

 رهیمثل ننه مرده ها با ماتم و عزا بهم خ لدایداد بدوئہ اما من و  حیراه رو ترج هیو بم دیخند ترمه

 !میشد

 جمع شده  تو دهنم  رو لورت دادم و گفتم: آب

 بود!؟؟ یاحیر یداشت پسر آلا یچیکه ل ییاروی نیا یعنی-

 گفت: دهیگرد شده از وحشت و رنگ پر یبا چشما لدای

 ام! نهیرو س زارهیم برهیسر منو م مانی...ایوا ؟؟؟یاگه اخراجمون کنه چ-

 یکردیم لیتجص نجایا دیتو از اولم با گهیم هیتو حوزه علم کنهیشوتم م پایت هیحاج آلا رو بگو! با -

 !شنیکه نر  و مذکر از توش رد م یینه جا

 نداشت گفت: هیبا گر یکه فرل یبا لحن لدای

 اسمن؟ی ولتیاخراجمون نکنه -

 سپر کردمو گفتم: نهیس

 !میگیهم م شویچیل ی...ماجرامیواسه گفتن دار ییبه حراست خب ما هم حرفا دیمارو کش یاگه پا-

 باال رفت و گفت: یکیپله ها رو با وحشت دو تا  لدای

 سینه پسر ر رونیب ندازنیبوده باز مارو مدلت خوشه هاااا...تمام عالم بفهمن ممصر از اول اون -

 !اسمنی یشدیدانشگاه رو...کاش باهاش دهن به دهن نم

 ممنعه خاروندم و گفتم: یاز رو سرمو

 !یاحیشهاب ر نیا دونستمیخب آخه من از کجا م-

 !کنهیپوستمو م شدهیبفهمه چ مانیبخدا ا-

 چپ نگاش کردمو گفتم: چپ



از اون  دی! شایدیاون بفهمه! اصال خدارو چه د دیواسه خودت ؼول نساز! چرا با مانیاز ا نمدریا-

 ومدهیسر کالس تا استاد ن میشد...حاال بهتره بر المونیخیهاش نباشه و ب یا نهیمدل ک

 !میهوووؾ! باشه بر-

هر آن  میبه در بود.انگار منتظر بود رهیخ لدایدو ساعت زمان کالس،جشم من و  یکیاون  ی همه

 داخل و مارو ببره حراست! ادیدانشگاه از در ب سیپسر رئ

لسمت سلؾ   میو تو دنج تر رونیب میکالس هم که تموم شد زودتر از خود استاد زد زمان

 تا من بتونم ؼذامو بخورم و ضعؾ نکنم. میخودمونو پنهون کرد

 گفتم: لدایتو شکمم،به  ختمیر اتشویکردمو محتو یظرفارو که خال ی همه

 برو خونه!تو -

 ؟یایمگه تو نم-

کنم لول دادم امروز عصر بعد کالس  زیاز سالنهارو تم یکی دمیبرم باشگاه! صبح نرس دینه من با-

 برم ...

 باشه پس من زودتر برم تا دوباره با اون پسره سرشاخ نشم!-

سرهم  یزیچ هیبرداشت.. یکالس اضاف هی اسمنیباشه مامان سراؼمو گرفت بگو  ادتی-

 کن...خودت که بلدا...

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 شدم واسه خودم! ییاوستا ییبله ! از بس واسه خانم شر و  ور  بافتم  تو دروؼگو-

 دونستمیسمت خونه رفت و منم سمت باشگاه هر چند که م لدایو بعد  میرو باهم رفت یریمس هی تا

 ...کشهیهوا م یکیکارم به تار ندفعهیا

باعث شد دست از نظافت  بردینجات م یکه پسند خانم به سمت اتاق آلا ییها ییچا خوش عطر

 بکشمو به سمتش پاتند  کنم.

و  صیحر  وانایاز ل یکی اتیمحتو  دنیاز لب و لوچه ام راه افتاده بود و دهنم واسه  سر کش آب

و  طلبهیخوش عطر و بو م ییچا هیزمستون فمط  یسرما یطالت شده بود. آخه تن خسته،تو یب

 بس!

 زد پشت دستمو گفت: یها دراز کردم پسند خانم با بدجنس ییچا ینیدستمو به سمت س تا



 دستتو بکش کنار  دختر !-

.سرمو خم کردمو با دادیخوش بهم نشون نم یرو چولتیبود که ه یزن با من چ نیمشکل ا دونمینم

 بهش انداختمو گفتم: ینگاه تلخ ظیؼ

 !؟شهیم یچ یبه من بد وانشویل هیحاال مثال -

 گفت: رمیفاصله بگ خواستیکه با تکون دادن دستش ازم م همونطور

 بلبل خانم ! برو ... زنهی! واسه من    چه چه  منمیبکش...برو...برو بب تویبرو ت-

 کردمو گفتم: یهوووف

 ..ادینم رمیهم گ یتاکس رهیشده...اتوبوس خط واحد م کیالالل بزار برم خونه! هوا تار-

 داد و گفت: یفرار ینیرو   از اطراؾ س  کردیکه اطراؾ لندون وز وز م یا پشه

 رمیگ ی...تاکسرهیشده،اتوبوس م کی! هوا تاریکار در بر رینکن از ز یسع نمدریا-

...همونطور که ستین میحال زایچ نی....من اکنهی...بابام دعوام مشهیم ی...ننه ام شاکترسمی...مادیم

 یتونیبعد م یبرق بزنه....کارتو که انجام داد یزیاز تم شهیهم دیبا نجایگفت ا یجبار یآلا

 !متینیکن نب یکار هی گهیکن و کال د هیهم تسو یتونی....نمیبر

 ستادیسر جاش ا نیآم یبعد هم لباس فرم گشادشو مرتب کرد و خواست سمت در بره که با صدا و

 و سرش رو به سمتش چرخوند.

 صبر کن  -

 شد. دهیکش نیمنم به سمت آم نگاه

...کاله شدیم دهید لشیشما یتو ،یتفاوتیخونسردانه...همون ب یهمون اخم..همون لدمها هنوزم

 ییاز چا یکیدستش رو سمت    دیسرش کنار زد و به پسند خانم که رس یرو از رو شرتشیسو

 رو برداشت... وانهایاز ل یکیها دراز کرد و 

از هردوشون رو برگردوندمو   با  یصالح ندونستم اونجا بمونمو نگاهشون کنم .با دلخور گهید

 شدم.. نیکردن زم زیمشؽول تم ینظافت رفتم و با برداشتن ت لیآروم سمت وسا یلدمها

از  کمی...نمیدرشتش رو بب کلیه ی هیسا تونستمیشد.م کیاز پشت بهم نزد نینگذشت که آم یلیخ

 و گفت: دیچش دستش رو یتو ییچا

 خونه!؟ یریشده! چرا نم کیهوا تار-  



خرابه  نیبود و من هنوز تو ا 9انداختم.ساعت  میبه ساعت مچ یبرگردم سمتش نگاه نکهیا بدون

 .ادیاز خجالتم در م یبرسم خونه حاج بابا حساب ی.مطمئن بودم ولتکردمیم زیتم نویشده داشتم زم

دوتا دستش  ییچا  وانیل هی یکمرمو صاؾ کردم و سرمو چرخوندم سمتش...بجا باالخره

 رو به طرفم گرفت و گفت: وانهایاز ل یکیتو صورت خسته ام در کمال تعجب،  رهیبود...خ

 زودتر برو خونه...-

 ازش گرفتمو گفتم: وانویل

 ؟؟؟ینگرانم ه؟؟یچ-

 باشه، سمت سالن مردونه رفت و گفت: دهیشن  یخنده دار زیزد و انگار که چ یمحو پوزخند

 !یستیاونمدرا هم مهم ن -

 ییو چا دمیخند زینداشتم.ر یشتریمثل اون انتظار ب یتفاوتیو کنؾ نشدم چون از آدم تلخ   ب دمػ

 رو مزه مزه کردم.

تلخ  یکردنش هم، لهوه  هیتشب ی...و فکر کنم براومدیازش خوشم م متایبود و حم یجالب پسر

 بود! نهیگز نیبهتر

سه برابر خودش شکر  دیکه با یی...از اون لهوه هایازش بگذر یتونیکه نم ییا ن لهوه ها از

 !یتوش هم بزن

 گفتم: طنتیتا سالن رفتمو با ش دنبالش

 ؟؟یآورد ییچرا واسم چا یلیاگر با من نبودت م-

 یورزش لیوسا یمشؽول بررس تفاوتینگاهمم نکرد و ب یحت چ،اصالیاش که نگرفت ه خنده

 باشگاه آورده بودن... یبرا یشد که به تازگ یدیجد

 گفتم: میینشستمو همزمان با خوردن چا لیاز وسا یکی یتر رفتمو رو کینزد

 ؟یتلخ نمدریچرا ا-

 و خشک جواب داد: سرد

 دور و ورت  کمترن...! یمگسا یهر چمدر تلخ باش-



هارو  لهیکنجکاوش که با دلت وس یبه چشما دیشدمو رفتم سمتش...نگاهم از بازوهاش رس بلند

 ...شدیم میبدجور حسود  یورزش یها لهی.راستش به اون وسکردیچک م

 گرفتمو گفتم نییپا وانویل

 منظورت از مگس من بودم!؟-

 از وزنه ها رو بهم وصل کرد و گفت: یکی یها کهیت

 !یفکر کن یخوایهر جور م یآزاد-

 و گفتم: دمیخند

 ...کنمیمثبت فکر م شهیمن کال هم-

 با پوزخند گفت: بازم

 !نیآفر-

 کردمیم ادیز طنتیش یو مجاز یوالع یاینداشتم.تو دن یجد یرابطه  یپسر چیبا ه چولتیه من

 ...دیرس ینم یمرحله ا چیبه ه چولتیه یهم  در کار بود از ترس حاج یا یاما اگر دوست

پسر در ارتباط  هیهام  با  یهمکالس هیمثل بم خواستیبود که منم دلم م نیا متیدروغ چرا! حم اما

مثل  یکیو جالب هم باشه...مثال  پیدوستم داشته باشه...منو صادلانه بخواد...خوشت یکیباشم...

 !نیآم

 .دیبه ذهنم رس یطونیبودم که فکر ش  زایچ نیهم ریبا خودم  درگ 

پامو  یعیدو سه لدم جلو رفتمو کامال طب لینگاه کردن وسا یو لوچه امو کج کردمو به بهانه  لب

  دمیرو هم پاش وانیل یتو یافتادن رو درآوردمو همزمان چا یاز وزنه ها زدمو ادا یکی یبه لبه 

 گفتم... یبلند نی....و هنیبه صورت آم

دادم تا تعادلمو  حفظ کنم و   هیچراغ برق بود تک ریت کیبه خودش که سفت و سختر از  دستمو

 گفتم: یو ساختگ یمصنوع یو خجالت یانبعد با نگر

 ...نیاجازه بد کنمیم زشی...اصال حواسم نبود...االن تمدی...ببخشیوا یا-

و  یتکون هم نخورد. خونسرد یاخم کرد،نه چشم ؼره رفت...نه داد و هوار راه انداخت...حت نه

 !زدیتو ذوق م یادیز شیرمعمولیاز حد و ؼ شیب یتفاوتیب



کردن صورتش  رو به روش  زیتم یبه بهانه  دمویکش رونیلباسم ب بیاز ج یزیتم دیسف دستمال

 دمیصورتش کش یرو متیو نرم نرمک فاصله ام رو باهاش کم کردمو دستمال رو با مال ستادمیا

 داؼمو تو گردنش فوت کنم.... ینفسها کردیوادارم م  میطونیش یکه خو یدر حال

ناخواسته سرش رو به  کنهیو بعد وادارش م کنهیمن ابن بود که حرکاتم،اول سستش م ینیب شیپ

 لبهام بزاره و بعد بهم بگه یرو یسمتم خم کنه و بوسه ا

 "میباهم آشنا بش شتریب شهی"م

 نشد! نطوریا اما

 صورت خودش یدستمو از رو نیآم

 بود گفت: شیتمسخر  لات یچاشن یکه البته حاال کم یتفاوتیو ب یزد و با  همون سرد پس

 برو اونور... ای! ؟ بیاریهارو هم در م یسکس یادا تیجوش یممه ها نیبا ا-

دختر خوشگل  هی کردیباور م ینمطه ثابت موند.ک هی یتو هوا خشک شد و چشمام رو دستم

 نالابل؟!!! ی نهیجفت س هیپس زده بشه!؟ اونم بخاطر  یپسر ول هیخودشو بچسبونه به 

 !!!هیزیچ نیهمچ هیسوخت"  اروی" کون  گنیم نکهیا پس

بهم  نینبودن پس چرا ا کیهم کوچ یلیکه خ نایهام...ا نهیخم شد و نگاهم رفت سمت س گردنم

 !؟یممه جوش گفتیم

از در سالن  دهیآوردم و با سر خم نییصفر!دستم رو پا یبه منف دیرس یبه نفس در آن اعتماد

 شدم! نیزم دنیکش یفوق افسرده مشؽول ت ی افهیرفتمو با همون ل رونیمردونه ب

نداشته  یه   85 یو بخاطر عدد عوض نهیرو نب ییبایز نهمهیکه ا ی.پسرومدیازش خوشم نم گهید

 !؟خورهیم یرو بکوبه تو سرم اصال به چه درد میلعنت ی

از آدما دو لدم فاصله  کردمینم یسع چولتیبودم که ه یی.من از اون دختراگفتیآلا درست م حاج

 بر نخورم! ییموردا نیهمچ هیتا با  رمیبگ

 جذاب بهم دست بده!  ریدختر زشت و ؼ هیحاال احساس  که

رو روش  یت تیکردم و با عصبان یخال نیزم یبودمو رو دهیکه شن ییاز خودم و حرفها حرصم

 شده! دهیهم مثل من رنگ پر نیزم کردمی..اونمدر محکم که حس مدمیکش



چشمم به  گهیبرم تا د نجایپول و دانشگاه و کوفت و زهرمار  و  از ا یسرم زد که بگم گور بابا به

 !!!فتهیافتاده، ن لیاز دماغ ف کردیکه فکر م یلعنت یپسره  نیا

کنه و  رمیکنؾ بشم...تحم ینجوریچرا اصال رلتم سراؼش تا ا نکهیبودم...از ا یخودم عصبان از

 ...!!!رهیبگ رادیبهم ا

 رونیدستم ب ونینفر از م هیکه  دمیشکشیم نیزم یرو رو یتند تند ت زدمویخودم حرؾ م با

 ...دشیکش

 گفت: نویزم یرو پرت کرد رو یچشم تو چشم شدم.ت نیسرم رو باال نگه باال بردم با آم تا

 مگه بهت نگفتم برو خونتون!؟-

 :برداشتمشو گفتم نیو دوباره از رو زم یو دمػ رفتم سمت  ت یعصبان

 !مونمیم نجایبه تو چه! تا هر ولت دلم بخواد ا-

خسته ام  یانگشتا یرو از ال یهم از خودش نشون نداد.فمط دوباره ت  ینشد.واکنش خاص یعصبان

 باهاش مخالفت نکنه! یکس زنهیم یکه تولع داره هر حرف هییتا نشون بده که از اون دسته ادما دیلاپ

 و پر نفرت نگاهش کردم. نیخشمگ

! درست دادیو مثل تبل صدا م فتادیو  للبم به تب و تاب م دمیکشیتند تند نفس م شدمیم یعبص یولت

 حاال! نیمثل هم

 رو پرت نکرد.سفت نگهش داشت و گفت: یت نباریا

 حاال... نیبرو خونتون هم-

 بکشم  گفتم: رونیانگشتاش ب یرو به زور از ال یت کردمیم یسمتشو همونطور که سع رفتم

 رو بده... یکوفت یت نیا-

 رفت!!! رونیبمش از گوش راستم داخل شد و از گوش چپم ب یصدا

شده..برو  کیهوا تار ینیبی.. مگه نمیکنیمماومت م نمدریا دنینادون چرا  در ممابل فهم یدختره -

 خونتون...

 هم کرده باشم گفتم: یتالف ارمویحرصش رو درب نکهیا یبرا



خلوت بشه تا دوست دخترتو  یخوایبرم!؟ م نجایمن از ا یاصرار دار نمدریچرا ا ه؟؟یچ-

 ...نیواسه هم هیلسمت زنونه خال یدونی!؟؟میاریب

و کشون کشون تا رختکن و درست تا  لباسم رو تو چنگش گرفت و ی مهیتموم نشده بود که  حرفم

 کشوندم. لمیلفسه وسا کینزد

 ام رو چسبوند به در لفسه و گفت: کله

 ??هان؟!ستیتو ن لیموبا یگوش یصدا نی_مگه ا

 دیو کل میروپوش خاکستر بیافتاد....! دستپاچه و وحشت زده دست کردم تو ج دنیدوباره به تپ للبم

 درآوردم... رونیلفسه رو ب

جز حاج بابا  ستین یکس زنهیولفه و پشت سرهم بهم زنگ م یب یه ینجوریکه ا یاون دونستمیم

ّ!!! 

 من برسه چه کنفیکوني راه میندازه! هیدستش  دونهیچمدر زنگ زده و خدا م دونهیم خدا

 ....فتهیب یاتفال هیلراره  کنهیکه بهم الما م ی! ترسیشگیهم یوحشتها نیبودم..خسته از ا خسته

کلید رو ازم گرفت و خودش در  نیتونستم تو لفل بچرخونمش...آم یکه نم دیلرز یاونمدر م دستم

 لفسه رو برام باز کرد.ّ 

موبایلم رو برداشتمو به  یگوش رفتنیکه خود به خود بلرزون م ییفوت ولت با همون انگشتا بدون

 صفحه اش نگاه کردم.ّ 

 درست بود..! رهیگیداره پشت سرهم شماره ام رو م یک نکهیدر مورد ا حدس

 لورت دادم و گفتم: یدهنم و به سخت بزاق

 _الو...

 از ترس چشمام رو رو هم بزارم...! و باعث شد دیچیدوتا گوشام پ یتو ادشیفر یصدا

مولع  نیتا ا دی??اصال چرا تو بای???کدوم جهنم دره ای"دختر تو تا االن کدوم گورستوني هست

 دمیاجازه نم گهیبمون همونجا که د ییاسمن....هر جا هست کنمی.....من تو رو آدم میباش رونیب

 سرخود ...... یپات برسه به خونه...دختره 

 رو از گوشم فاصله دادم و سرم رو خم کردمو چشم دوختم به کفشهام. یگوش



وسیالم رو جمع کردم و بعد از گذاشتن روپوشم تو لفسه  یکه لطع شد با سرافکندگ صداش

 رفتم. رونینکنه  از اتاق ب دایپ یتالل نینگاهم با نگاه آم کردمیم یکه تمام مدت سع یودرحال

 نیکه لوان یگذاشتم.لعنت به من! لعنت به من ابونیخ یپا تو چوندمویگردنمو دور گردنم پ شال

شؽل پاره ولت ، خطرات رو  هیپسر رباط احساس، و  هیشدن به  کیاما بخاطر نزد دونمیبابامو م

 !خرمیبه جونم م

نزاره از  گهید نکهیا ایدست روم بلند کنه  ایبزنه تو برجکم  لدای یخانواده  یجلو نکهیاز ا ترس

 ،تمام جونم رو به استرس انداخته بود! رونیبخونه بزنم 

خودم زدم. حاج بابا حك داشت اون  یشونیو با دست به پ دیافتاد،رنگم پر میکه به ساعت مچ نگاهم

 شب هم گذاشته بود. 9/5پشت تلفن داد و هوار راه بندازه،آخه ساعت از   یجور

بوق  یکه با صدا دادمیدرحال عبور دست تکون م یها یداشتم واسه تاکس رونیو ح سرگردون

 شد. دهینگاهم به سمت عمب کش نیماش

 من، یایمافوق رو نیشد که از پشت  ماش ینیاومدم و نگاهم لفل آم نییپا دستم

 که به سمتش برم... دادیتکون م دست

 شانس! نیبه دور و ورم  انداختم...بخشک ا ینگاه گذر هی

 نبود که نگام کنه! یبشر یبن چیمافوق  باکالس برم ه نیماش هیسمت   خواستمیکه م حاال

 !یباال شهر یو افاده  سیپر ف یاون دخترا بخصوص

  یرجلکیکه ز یودرحال  دهیبرده بودم.با سر خم ادیحاج بابا رو هم از   یتوپ و تشرها یحت گهید

 سمتش رفتم که گفت: زدمیم دیرو د نشیماش

 !رسونمتیسوارشو م-

 یاومد که آلازاده بزرگ شده  ادمیاما بعدش  رمینگ لشیناز کنمو تحو کمیبه سرم زد  اولش

رو  نیبا تکون سر  ، ماش  نیهم ینداره  برا ییاز ما بهترون و تو فرهنگش تعارؾ جا یکشوارا

 دور زدمو  سوار شدم.

 گرم و نرم ولو شدم. یآدرس خونه رو بهش دادمو رو صنول

 بود. شتریاز تخت خوابمم ب یصندل نیا یو نرم  یحتبود اما را ینکردن باور



 مرخین هینگاه کردم.کم حرؾ بود و تلخ! سرمو کج کردم تا صورتشو فراتر از  نیصورت آم به

 بعد   گفتم: نمویبب

از اون دوست  خورهیات م افهی!؟ به لیولت ناراحت نشه منو لراره برسون هیدوست دخترت -

من  سمیعس گنیبه دختره م دنیم میپ کننیم یهر کار رنیهر جا م ...از اونا کهیباش الیدختر ذل

 "ست؟یبرم...فالن کارو بکنم....اجازه هست؟؟اجازه ن یبهمان شیفالن جا برم...پ خوامیم

 کوتاه گفت: یلیخ یلیبهم بنداره خ ینگاه نکهیا بدون

 !شهیناراحت نم-

 هاش بود! 85هم بود از اون  یبه کل کور شد.پس دوست دختر داشت...البد هر ک ذولم

 .میشدیکه به سرعت از کنارشون رد م یینایاخم ازش رو برگردوندمو نگاهمو دوختم به ماش با

 دوستش داره! یفول آبشن یپسر نیهمچ هیکه  یبه اون دختر خوردمیداشتم ؼبطه م ییجورا  هی

 باشه! کلیبودمش اما لطعا باسد خوشگل و خکش ه دهیکه اصال ند یدختر

.دستپاچه و دیافتاد و رنگ از صورتم پد مانیکه چشمم به ا شدیم یداشت طوالن نمونیب سکوت

 با تعجب گفت: نیوحشت زده کمربندمو باز کردمو دوال شدم...آم

 !؟یکنیم نیچرا همچ-

 با ترس گفتم: ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون

 !؟زنهیها حرؾ م یتنش و داره با اون موتور یکه لباس نظام ی...اونینیبیاون پسره رو م-

 خب!؟-

کؾ دست  زارهیرو م یآش نخورده و دهن سوخته...همچ شمیم نهی...منو با تو ببمونهیاون همسا-

 ...کنهیمحوم م یزندگ یبابامو اونم از صحنه 

 زد و با اشاره به رون پاش گفت: یلبخند مچهین

 ...نتیتا نب نجایپس سرتو بزار ا-

رون  یآهسته گذاشتم رو ن،سرموییبه صورتش از پا رهیکردم...خ نکارویتعلل هم با

 بود. افهیخوشگل و خوشم کردمیکه بهش  نگاه م یا هیپاش....المصب از هر زاو



 یداست...از اون مدال که دوست داشت ینمص یب کلیسمت خشتکش..! ه دیچرخ طونمیش نگاه

 !یو احساس ؼرور کن یراه بر ابونیکنارش تو خ

 صورتم نشست و گفت: یرو دستش

 ممنوع! یطونیش-

اجازه رو  نیحرفش آب دهنم  جست تو گلوم و به سرفه افتادم.خواستم بلند بشم که ا نیتعجب ا از

 نداد و گفت:

 سرتو بدزد... ادیپشت سرمون داره م مایپسره دل-

رون پاش بود و نگاه   یهمچنان روهشدار  بجاش،منو تو همون حالت دال نگه داشت..سرم 

 !یهنر یا هیبه صورتش از زاو رهیمضطربم خ

 ! بندهیفر م،همونمدری! همونمدر عظکردمیآسمون خراش باشکوه نگاه م هیداشتم به  انگار

جلب توجهش نداشتم از اونجهت که هم دوست دختر داشت و هم اندام من  یبرا یدیچند که ام هر

 نبود! لشیباب م

 ی...آیفالن یبود که با داد و هوار گفت" آ یجیهمون دختر گ تیمن حکا تیحکا اصال

گفت  ؟ی: عشوه اومددنیرو زدم" پرس هیرو زدم...مخ پسر همسا هی..مخ پسر همسایبهمان

 با سنگ زدم تومخش! شدی:نه..داشت رد م

خون منو هفت  متیبرابر با ل نشیماش متیباکالس پول و پله دار که ل یپسر خارج رفته  نیا حاال

که باال آورده بودم و صدالبته  یو اون گند یبمول خودش جوش یممه ها نینسل بعدم بود با ا

اصال  یواسه چ رون،یلصد داشتن از خونه پرتم کنن ب ریدو ساعت تاخ یکیکه واسه  یخانواده ا

 به من فکر کنه!؟؟

 نگ!!بعله! ظاهرا من بدجور مخش رو زده بودم!البته با سنکهیا خالصه

 با ترس بهم فشردمو گفتم: چشمامو

 ؟! شویر یداعش نیرفت ا-

 و خونسرد جواب داد: آروم

بخصوص االن که  کنهیهم با شک سمت منو نگاه م یمن...و گه گاه نیماش یپهلو مایدل نشیماش-

 زنمیدارم با تو حرؾ م



 به پاش زدمو گفتم: یچنگ

 عه! گهیخب حرؾ نزن د-

 :دیتوجه به تذکر من پرس یب

 دوست پسرت!؟-

دوست بشم.بدنم رو صاؾ کردمو  یتحفه ا نیهمچ هیکه من بخوام با  ادیب ینکنه اون روز خدا

 پاهمو دراز کردم.. دستامو گذاشتم رو شکممو گفتم:

 بداخالق! یعوض ی هیهمسا هی...میا هیپسره دوست بشم! فمط همسا نی! مگه عملم کم شده با ارینخ-

 :دیلبهام آهسته پرس یسانت هیکم کرد...سرشو خم کرد رو صورتمو ،تو  یکم نشیسرعت ماش از

 !؟هیخب اسم کوچتون چ-

بپا شد که احتماال  ینیهردومون لابل حس بود،جو سنگ یکه برخورد نفسهل ییماورا یکینزد نیا از

 یکه حت کردمیم یاحساس خفگ نمدرینگاهش ا یداؼ ریچرا ز دونمیمن!نم یجنبگ یبه ب گشتیبر م

 لب بزنمو جوابشو بدم... تونستمینم

 دهنم رو ذره ذره لورت دادم و با لکنت گفتم: یجمع شده تو آب

 !ایک..کو...کوچه...کوچه الال-

کلفت اما  یلی...نه خیچشمام باال اومد.لبهاش تر بودن و گوشت یاز لبهام آسته آسته تا رو نگاهش

 یمثل گنجشک بهشون نوک بزنم...حت خواستیمحو...دلم م یلیخ یلیخ یبرجسته با رنگ صورت

 باشه! ریاگه اسمش تجاوز به اموال ؼ

 ام گذاشت و گفت: نهینه! من مال مردم خور نبودم! خواستم بلند بشم که دستشو رو س یول

 !ستادهیدر ا یجلو تونیبمون! پسر همسا-

 ام سر جا خشکم زد! نهیس یرو ستشبه د رهیمن خ و

فمط من  ایرو لمس کرده  یکننده ا کیحساس و تحر یدستش چه جا  دونستیخودش م  ایآ دونمینم

 رفته بودم!!؟ شیپاهام پ نیکردن ب سیبرخورد ساده تا مرز خ نیجنبه بودم که با هم یب

 یسمج و داعش مانیبه ا رهیبه اون بودم و اون خ رهیحبس شد و چشمام خمار...من خ نهیتو س نفسم

 !کردیم یدر داشت چه ؼلط یکه معلوم نبود جلو یا



ام جا خوش کرده بود  نهیس یدهنم رو لورت دادمو سرانگشتامو به مچ دستش که هنوزم رو آب

 شتریاگه دستشو ب دونستمیرسوندم و پوست داغ دستش رو لمس کردم...اونکه نه...اما خودم که م

 ...رمیوا م دهیگرما د یکننده نگه داره مثل بستن کیحساس و تحر یاونجا نیاز ا

 گفتم:  دهیبر دهیزنون باالخره مچ دستش رو گرفتمو بر نفس

 !؟؟ی... دستتو ...ب...بردارشهیم-

ام نگاه کرد و  نهیس یتازه متوجه شده باشه ،سرش رو چرخوند سمتمو به دست خودش رو انگار

 پوزخند تمسخر کننده گفت: مچهین هیبا 

 هات... نهیاس نه  رو س گهیجا د هیبودن که فکر کردم دستم  کیاونمدر کوچ-

 .سرمو از رو پاش برداشتمو گفتم:کردیم یموضوع شوخ نیبا ا یادیداشت ز گهید

 ! کنیکوچ کنیکوچ یگیم یکه ه شونیدیتو مگه د-

 از شونه هاشو باال انداخت و گفت: یکیو آروم  لکسیر

 مشخص... زشونیسا مینجوری...همینشونم بد ستین یازین-

 ! با نوک کفش زدم به ساق  پاشو گفتم:کردمیم یداشتم آب روؼن لاط گهید

 خواست بهت نشون بده! ی! حاال کییچمدر تو پر رو-

 !یدیم-

 مشت کردمو گفتم: دستامو

...؟!اصال به ادیم رتیگ یآوردن اعتماد بنفس من چ نیی...از پایشورشو در آورد گهید-

 تو سرم! یکوبیم زشونویسا یبرسن که ه ...مگه لراره به توکنیکه کوچ کنیدرک...کوچ

بشم...تا فکر  هیتخل ییجورای خواستی.خودمم آگاه بودم..اما خب...دلم مگفتمیچرت و پرت م داشتم

مرد  هیباشم که  یاون دختر جالب تونمیندارم نم یبزرگ ینکنه کم آوردم...تا فکرنکنه چون باال تنه 

 انتظارشو داره ...

.دستشو از رو فرمون برداشت و میبود رهیهم خ یتموم شده بود اما هردو همچنان به چشما  حرفم

 گفت:

 



 به من برسن! دیاز کجا معلوم...شا-

گرچه  جهیجمله اش رو تو ذهنم مرور کردم ودر نت یترمز کرد و صدام لطع شد! چند بار فکم

دوست  دادیشواهد نشون م نکهیه به اکرد اما با توج دایپ انیتو بدنم به موج وار جر ینیریلذت ش

 یا گهیاز جمله اش برداشت د شدیبا احساسات من بود نم یلصدش باز نکهیدختر داره, جز ا

 کرد...

 برداشتمو گفتم: فمویک

 دمیم جی...حاال هم ترجیچون ده برابرش با حرفات عذابم داد یکه منو رسوند کنمیازت تشکر نم-

 تو نمونم... شیپ گهیسرشاخ بشم اما د یداعش مانیبا ا

 " ؟یشیدخترو...من دوست دختر ندارم...مال من م یبگه " اوهو دیشدنم رو لفت دادم تا شا ادهیپ

 اگه ناراحتت کردم" دیمثال بگه " ببخش ای

 ییفاصله گرفتم بازم صدا نیاز ماش یشدمو کل ادهیپ یولت یالالل بگه " متاسفم " اما  حت نکهیا ای

 ....نشیبم حرکت ماش یازش به گوشم نرسبد مگر صدا

 مشیشدم باهم دست دادن و رف کیبود،من که نزد سشیدر مشؽول صحبت با همکار پل یجلو مانیا

 شد... رهیلبش به من خ یبا پورخند گوشه  مانیشد و رفت و ا سیپل نیسوار ماش

 نگاش  کردم... خواستم از کنارش رد بشم که گفت: یچشم ریز

ولگرد حاج آلا هنوز تو  ی..اونولت گربه  خوابنیم رنیم شهیمولع که م نیهم ا سایپل گهید-

 ....چرخهیول م ابونایخ

کردنش  تیاذ ینداشتم اما برا مانویجون کلکل کردن با ا گهیگرفته بود د یحالم به اندازه کاف خودم

 و گفتم: دمیدستش کش یرد بشم سرانگشتامو رو خواستمیکه از کنارش م یمولعه ا

 جهنم! یبر شاهللی! اگهیگناه د هی نمیا-

 سمتمو گفت: دیچرخ مانی

نه شب... آخ اگه صالح تو   تهینه نامحرم...نه صبح حال شهیم تیبرات متاسفم  که نه محرم حال-

 دست من بود!!!! اگه دست من بود....

ئن بودم اگه که مطم زدیبمول خودش صالح من دستش نبودحرؾ م نکهیبا افسوس از ا  یجور

 !کردیم اهیبود ، روزگارمو س میکس و کار



بودن اما نه در حد  ریو سختگ یرتی! ؼنیرحسیو داداش ام یرعلیصدرحمت به داداش ام باز

 !یسرباز یکی نیبا زن و بچه اش لم بود و ا یکی! و خدارو شکر که اون مانیا

 چارهیکه دختره پدر منه و ب یاون چارهیبهش ندادمو پله هارو لرزون لرزون باال رفتم.ب یجواب

 !!!مانیکه لراره بشه زن ا یاون

اومد و سرم خم  نییزنگ پا دیکل یشدم....! دستم از رو رهیخ یبه چشم ستادمویدر ا یرو روبه

رو فشار بدم...ربع  دزنگیکل کردمیجرات نم یشد.من که جرات نداشتم با بابا روبه رو بشم...حت

 ...ستادمیبه در سر پا ا رهیخ شتریساعت ب

 یهفت هشت  ده بار دمویابروهام  جلو کش ی.ممنعه ام رو تا روومدیجرو بحث م یداخل صدا از

 . !دمیاز دست داده بودن، کش شونمیوالعا  رنگ والع گهیلبهام که د یپشت دستمو رو

 زنگ رو فشردم! دیو با گفتن" هرچه باداباد" کل ایزدم به در دلو

در دست، با  حیشد.تسب انیلاب در نما یلنگه در کنار رفت  و لامت بلند حاج بابا تو عیسر یلیخ

بهم انداخت که  مثل  یکه دکمه هاش تا خرخره بسته بودن،از باال نگاه ؼضبناک یدیسف رهنیاون پ

 رفتم. برهیرو و یگوش

 به خون نشسته  اش بردارمو بگم: یتا چشم از اون چشما دیکش طول

 ..سل...سل...سالم....س..س...س...-

 شیکه باال اومد فورد گارد گرفتم.اما برخالؾ تصورم هدفش  فمط نگاه کردن به ساعت مچ دستش

 بود و بعد گفت:

 ..... مهیدل 22:21-

 گفت: یبابا، پر ؼضب و عصب نیسنگ یو ممطع من و نفسها دهیبر ینفسها ونیم

 بوده!؟؟؟؟؟ یمولع از شب کدوووووووم گور نیتا ا یبیدختر حاج احمد حب-

مامان سر برسه و بشه  شهیمنتظر بودم بازم مثل هم دوارانهیشد.ام دهیبه سمت داخل کش نگاهم

 ازش نبود! یرد و اثر چیاما ه میناج

 گفتم: دهیبر دهیموند.بر یلرزونم ثابت نم یزانوها



 دیآورده بودن من با یورزش لهیبودم...وسحا...حاج...حاج ...حاج بابا بخدا...من...سرکار -

ام...مسئول ثبت و ضبطم...کارم  ی...من اونجا منشدیدونی..آخه شما که م کردمیثبتشون م موندمویم

 حساس...

 دار گفت: یو کبودم کنه اما کوتاه و معن اهیدستش س یتو حیبا همون تسب کردمیم فکر

و  یمونیمولع شب م نیکه تا ا یکنیم یاونجا چه ؼلط نمیبه اون خراب شده  بب امیفردا صبح  م-

 ...نه..یدینه جواب تلفن م

 بار حرؾ بابامو لطع کردمو گفتم: نیاول یبرا

 ....صدیرو ب لمیموبا ینه آخه گوش-

 پرتحکمش چهار ستون بدنمو لرزوند: یصدا

 اون خراب شده.... امیم 9ساااااااکت  !!   فردا ساعت -

 !یو بزرگ در حد جام جهان بتیمص هیو داخل رفت تا من بمونمو  دیبعد چرخ و

 سمت اتاق خوابم رفتم. کراستیکردن،یخونه جستجو م یکه چشمام مدام مامان رو تو یدرحال

اما  بافهیم ینشسته و بافتن ونیزیتلو یکه مامان رو به رو دمیتخت.د یبستم و ولو شدم رو درو

 شده بود! یچون از دستم عاص دینکرد!؟ شا یمداخله ا چیه نباریوالعا چرا ا

 گوش سپردم: ودی دهیچیحاج بابا که بازم تو خونه پ یعصبان یشدم به سمؾ و به صدا رهیخ

اعجوبه مفسد رو   نیتوئہ! وگرنه من صدبار تاحاال ا ریتوئہ فاطمه خانم..همش تمص ریهمش تمص-

 شوهر داده بودم!

 !؟یزاریروش م بیمفسد!؟ چرا ع گهیختر خودش مبه د ی! استؽفرهللا! آخه کسیوا! حاج-

فاطمه  یدهن وا بشه ه نینزارم ا خوامیمن م ینگاه به ساعت بنداز!؟ هللا اکبر...هللا اکبر...ه هی- 

 خانم تو نزار....

 به من گفت! لدای...یسر کار بوده حاج-

 نیاطالع رسونده که ا لدای یگفتیم شیاحسنت فاطمه خانم! احسنت...مرحبا...تو که چند ساعت پ-

 یبرداشته!؟ حاال حرفت عوض شده!؟؟  خااااانم...خااااانم....بنده که فرت یزالو خانم  کالس جبران

رو  یسالگ22  طونیش نی...منم درس خوندم..منم دانشگاه رفتم...منم مثل اومدمین ایساله به دن 50

 گذروندم...



 شلوؼش نکن....! جوون...نادون  جاهل... یحاج-

شوهرش نده بزار درس  ی....گفتخورمیتو رو نم یها یچرب زبون بیفر گهینه! نه فاطمه! من د-

بزار کار کنه  استمالل  یباشه...گفت میاره،گفتیتو     سرا درب یبشه واسه خودش،سر یبخون کس

به  یچشم...بازم بست میگفت رهیاز من و شما پول بگ شهیکنه جوونه،روش نم دایپ یمال

 لیزشته دختر سب یباشه...گفت میبه خودش برسه...گفت دی...دختره. ..دختر بایحاج یشمون،گفتیر

 الشوهمیچشم...سب میداشته باشه گفت نیرحسیو ام یرعلیبا ام یفرل هی دیداشته باشه...با

...عمل مردم به چشمشونه...بزاره سه دونه از اون یحاج یو گفت یبرداره...بازم نشست

ابرو هم برداره..  حاالااا  ریگفتم باشه....ز ادیب رشیشوهر گ رنیبگ یرمف هیابروهاشوهم برداره 

 دختر محمود فشن! ایدختر منه  ستی....معلوم نریبگ لیبفرماااا...تحو

 !شهیآدم م شهیبزرگ م یحاج-

 نمی...اصال ببنمیفردا برم...برم محل کارشو بب دی...نه! بانیبزرگتر از ا گهی!؟دکینه که االن کوچ-

تهو توش رو  دی... باستیاونورا هست...ن ادی...مرد زهی...محل کارش چجورهیک شی..رئهیچجور

 ...ارمیدرب

 بالش فرو بردم... یرو گوشام گذاشتمو سرمو تو نرم دستامو

سرم  ییچه بال هیکه من کارم چ دید یو م ومدی. اگه مختمیر یتو سرم م یچه خاک دیبا فردا

 !؟؟؟ اوردیم

 ..نداختیکه راه نم یکونیام چه کنف یخدمات ستموین یمنش دیفهمیم اگه

اون بتونه کمکم کنه! به هر  دی...شانیسمت آم دیکه ذهنم پر کش فتادیکمکم داشت اشکم راه م گهید

 !نیاونجا آم سیرئ ییجورای یجبار ینباشه بعد از آلا یهر چ یحال

 اگر خدا خواهد! ریمامان...عدو شود سبب خ بمول

 دینگهبان باشگاه رو گرفتم.طول کش  یشماره  آلا هاد دمویکش رونیمانتوم ب بیج یاز تو مویگوش

 !دیچیلهجه دارش تو گوشم پ یتا جواب داد..صدا

 ...یشب خر گم کرد نولتیالووووو...ا-

 !یسالم آلا هاد-

 ...شوما!؟کومیوعل-

 .. یام آلا هاد یبیحب-



اعتراؾ  یخوایم ی؟نکنه عاشمم شد !یبه من زنگ بزن دی! چرا تو بابهی! عجیبیحب ییهان! تو-

 !؟؟هان کلک!؟یکن

 !؟یستیلانع ن یکه گرفت یتو به اون دوتا-

 نه واال!-

 برادر من.. ییخوش اشتها-

 !دیخند

 !؟یبیحب یخوایم یخب! چ-

 !؟ی..دار نیشماره آلا آم-

 کرد: ؾیسرهم رد پشت

!؟ عیکلیاون که  تازه از فر نگ برگشته!؟ بلنده ه ی!؟ها!؟ همیرو موگ یجبار یپسر برادر آلا-

 !؟یمثل برج زهرماره؟ همو او  پسرو  رو موگ

 صدامو نشنوه... یحد ممکن رسوندم تا کس نیتر نییبه پا صدامو

 او رو موگوم! یها ! هم-

 !کنمیباشه! االن  اس ام اسش م-

 دستت درد نکنه منتظرم خداحافظ-

 ....یدار کارشیچ ینگفت-

خاموش  میبعد چشمک زن گوش مهیدل کی...زدیتا صبح فک م دادمیرو لطع کردم.جوابشو م تماس

 افتاد! نیآم یروشن شد و چشمم به شماره 

 زدم: امکیکوتاه و مختصر براش پ یلیو خ دمیکش یمینفس عم

 !؟"نیداری"سالم.ب

و  دمیکش رونینداد...تک زدم...بازم جواب نداد...اعصاب خسته و پکر لباسامو از تن ب جواب

 زمزمه کردم: صالیپهلو و اون پهلو شدم...صدبار با است نیتخت ا یرو

 



 

 مرده جواب بده''" لیکاش جواب بده...ذل ای...خدادهی"کاش جواب بده ..خبر مرگش چرا جواب نم

که چشمک زن  شدمیم وسی...رفته رفته  داشتم مایچشمم به گوش هیچشمم به ساعت بود و  هی

 روشن  خاموش شد. یگوش

تو  شدیعالمت سوال فرستاده بود که احتماال ترجمه اش م هیرو باز کردم! فمط  امیپ یخوشحال با

 !؟!!یهست یک

 کردم: پیتعلل و فوت ولت براش تا بدون

 ام" یبیحب اسمنی" من 

شکم گرسنه چشم انتظار   هیچشم بازو  هیچشم بسته و  هیجواب دادن رو لفت دادو من با  بازم

 تخت ؼلت زدم... یو کم تحمل  رو مراریرو هم تخت ب امکمیجواب پ

 

سرو صدا  یچراغ اتاق رو روشن کنم ،کورمال کورمال ب نکهیکه بهم فشار آورد،بدون ا یگشنگ

نصؾ بدنمو داخلش فرو بردمو چشم  خچالیخودمو به آشپزخونه رسوندم. با باز کردن در 

 کنم. دایپ یخوراک هیچرخوندم تا 

نون و دوباره برگشتم تو  ی.چند تا کتلت سرد برداشتمو گذاشتم الکردینم ریشکممو س وهیم

برداشتم سمتشو تنمو پرت کردم رو تختو   زیروشن خاموش شد خ یاتاق...تا چشمک زن گوش

 رو باز کردم: امیدو دستم نگه داشتم.دل تو دلم نبود. پ نیرو ب یگوش

 ! "شناسمینم یشخص نی" من همچ

 نترییخم شدو لممه از گلوم پا نییاز دستم سر خورد و افتاد رو تخت. کنج لبام به سمت پا یگوش

 زن؟؟! ایمرد  یلیاصال ل  شناسمینم اسمنیمن  گهیتازع م یمعطل نهمهینرفت.بعد ا

رو چک  یآلاهاد امکیفرستاده باشم دوباره  پ امیپ گهید یکی یفکر که ممکنه اشتباها برا نیا با

 کردم اما همون شماره بود.لممه رو لورت دادمو دوباره نوشتم:

 رو لباست " ختیر یی...چایداد ییباشگاه...بهم چا ی..خدماتگهید یبیحب اسمنی" 

زودتر از دفعه لبل  نباریرو خوردم. ا یبه صفحه اش لممه بعد رهیرو رو تخت گذاشتم و خ یگوش

 جواب داد:



 " خب! بعدش!؟ "

 یحرفها یشدم اما ولت وسیازش ما ییجوراینکردم و  دایبه ادامه صحبت پ یلیکه داد م یجواب از

 کردم: پیاومد ناچار و دمػ براش تا ادمیحاج بابا 

 "؟یکنیرو بهت بگم!؟ کمکم م یموضوع هیمن  شهی" م

 بعدش جواب داد: مهیپنج دل یفاصله  به

 " یبگ یتونیم یکمکت کنم ول دمی"لول نم

 دنیجو نیکردم و ح یگوشش!!! هوووف ریز خوابوندمی!کاش زورشو داشتم تا دوتا میلعنت ی پسره

 کتلت سرد براش نوشتم:

آدم  یلیمحل کارم.خ ادیکرده فردا ب تیاومدم.ن ریمن د نکهیاز ا هیشاک یلیمن خ یحاج بابا نی"بب

کار  زارهینم گهیام د یاونم چجورش! بدتر از اون اگه بفهمه من خدمات ی! مذهبهیمیو دل ریسخت گ

 "رنیازم بگ مویبشمو آزاد کاریاز کار ب خوادیکنم.من دلم نم

 که براش ارسال کردم  زودتر هز دفعات لبل جواب داد: امویپ

 کنم!؟ " کاری"خب! من چ

"عدو  نیبا ا  دیاما خب.. با نوشتمینبودم هفت هشتا فحش نون و آبدار واسش م رشیگ اگه

 شد که دوباره نوشتم: نی! همریتا بشه سبب خ ساختمی"م

ام.اونم لسمت زنونه! اگه بفهمه  یمن بهش گفتم تو باشگاه منش یدونی؟آخه م یکمکم کن شهی" خب م

 کار کنم بخصوص اگه بفهمه مرد هم اونجا رفت و آمد داره! "... زارهینم گهیخدمتکارم  د

 رو براش فرستادم... امیسند رو لمس کردمو پ ی نهیبعد گز و

 به حالت دعا تو هم لفل کردمو روبه سمؾ گفتم:انگشتامو  

 کن کمکم کنه! شیخدا تو رو خدا  ...خدا  تو رو خدا....کمکم کن...راض-

 رو باز کردم: امیصلوات پ هیبعد جواب داد.با  مهیدل پنج

 نده" امیپ گهید میبخوا خوامی..مستیمشکل توئہ...به من مربوط ن نی"ا

....خداحافظ حموق خوب  یحلمه زده تو چشمام لورت دادم..خداحافظ آزاد یرو با اشکها لممه

 شهر....! یتو دنیکار  چرخ یمن!...خداحافظ به بهونه 



 : دمیصورتم باال آوردم و زمزمه وار باخودم نال یگذاشتمو پتو رو تا رو یعسل یرو  رو یگوش

...خااااک هفت حموم کنهیاون نره ؼول به تو کمک م یکه فکر کرد اسمنیخاااااک تو سرت -

 خرابه تو سرت! خااااک....

""""""" 

خواب رو از سرم   دیباریم نیرو تن زم یشر شر بارون که شالل یاتاق کنار رفت و صدا ی پرده

 پتو رو باالتر آوردم. دمویپروند ..به پهلو چرخ

 لملک داد:سرم مثل ساعت زنگدار گوشمو ل یمامان از باال یصدا

 ..بلندشو صبحانه بخور...بلندشو...اسمنیبلندشو -

 گفتم:  یبم یو باصدا دمیروشکم خواب نباریا

 ... جون مادرت ولم کن...یفاط-

به صورت خوابالودم   شیکردن صورت عصبان کیتنم برداشت وبعد از نزد یرو  از رو پتو

 گفت:

از دستت  یکنیم نکارارویهم ؟یزنیکه تو م زنهیصدا م ینجوریمادرشو ا یآخه کدوم دختر-

و آماده  دهیهات کار دستت داده...بابات لباس پوش یسر رهی...بلند شو...بلند شو که خشمیم یعاص

 محل کارت ! بلندشو... نینشسته که باهم بر

 شدم.زل زدم به مانانو گفتم: زیخ میاز جا ن یجلد

 !؟؟؟؟ادیب خوادیم یوالعن-

 و تاب دارشو پشت گوشش زد و گفت: چیکوتاه پ یموها

 ...بلند شو...بلندشو....ارهینه پس! داره  اداشو در م-

 مامانو چنگ زدمو گفت: بلوز

 !ادیکن ن یکار هیجون مادرت  یفاط-

 و گفت: دیکش رونیاز تو دستم ب بلوزشو

 



 ....یفاط یفاط یفاط یعه! ه-

 خب باشه...فاطمه سادات خانم!-

 نکن! یپاچه خوار-

 ادیکن ن یکار هیمامان...تورو خدا -

 با شک و سوء ظن گفت: مامان

 !؟؟؟یدیترس نمدریکه ا هیبد ی!؟ نکنه جاهیچ-

 شدیمامان م گفتمیرو م لشیدال یحت اینبود ،  نطوریآره که والعا ا گفتمیمشکل شد دوتا! اگه م حاال

 خواستن از مامان، گفتم: یاری الیخیب نیهم یبدتر از بابا...برا

 خوب! میلینه خ-

 پس باهاش برو تا شر بخواب...-

 بهونه اش شهینر از اونجا رد بشه همون م هی...یشناسیآخه تو که بابارو م-

 خودته! ریتمص گهیاون د-

 رفتم. رونیزار لباسامو تنم کردمو از اتاق ب یا افهیکه رفت منم با ل مامان

رو  یترسناک رو صندل شهیهم یاخما ه،باهموندی! حاج بابا آماده و لباس پوشومدینم ی! مامان لپنه

 .دیکشیانتظار منو م شییخوردن چا نیاپن نشسته بود و ح یبه رو

 اومدم گفت: رونیکه ب ییدستشو از

 دارم! یدختر زود باش آماده شو کار و زندگ-

 زورمو زدم: نیو آروم آخر ریبه ز سر

 ...نیایب گهیروز د هیحاال  شهیباباجون نم-

 برد باال: دستشو

 !عیبرو لباس بپوش...سر-

با  دمویداشت رو پوش کیتار یمانتوم رو که رنگ نیسمت  اتالم رفتم. گشادتر زونیآو یدستها با

 رفتم.. رونیاز اتاق ب لمیو وسا ؾیبرداشتن ک



از مامان  جلوتر از من از  یاپن برداشت و با خداحافظ یاز رو دشویپرا چیسوئ دیتا منو د بابا

 رفت..... رونیخونه ب

 .زدیکنار م یکیرو  حیتسب یو دونه ها گفتیاومدم.ذکر  م نییپشت سر  حاج بابا  از پله ها پا

 کردم. دنشیو مضطرب شروع به جو یدندونام گذاشتمو عصب یال ناخنمو

 فکر کنم! یاجازه بده به سرکار رفتن حت نیو بعد از ا نهیبود بابا محل کارمو بب محال

 .میو پدرش برخورد کرد مانیرفتن از در ساختمون با ا رونیب لبل

داخل  نکهیتو دست راستش،لبل از ا میرحمان که نون سنگگ تو دست چپش بود و ظرؾ حل آلا

ها   یاحوالپرس نیکرد و وسط ا یبا بابا احوالپرس یمیگرم و صم یلیخ شهیخونه اش بره مثل هم

 رفت.. شیهم پ استیحرفشون تا س

 اشیدستش...تا نگاه محجوب به ح یتنش بود و کاله سبز تو ی.لباس نظاممانیدوختن به ا نگاهمو

 رو  دوخت به من با نفرت، واسش زبون درآوردم....!

 کردو با انزجاز نگاهشو ازم گرفت. اخم

مجلس! خسته و کسل از  دیجد یها حهیبه ال دیرس کیسالم و عل هیبابا و آلا رحمان از  یصحبتها

رفت...پشت سرش آهسته و صرفا  اطیجلوتر از من سمت در ح مانیرفتم.ا اطیسمت ح راهرو به

 کردنش گفتم: یجهت عصبان

که االن تنتته!  یینایا ،نهیلباس مجلس رون،نهیلباس ب ،نهیزادیشکل آدم یلباس خونگ یتو  نه تو-

 !یجز مرگ ندار یآبشن چی...هیدی...تو پرادی...پرای...داعششویر

راستش   یشده بود. پا نیرنگا ورنگ تزئ یکه داخلش با گلها یمرتفع ییسمت سکو دی.چرخستادیا

خم شده مشؽول  یلبه سکو گذاشت و با کمر یبه گلها رو دنینرس بیآس یو برا اطیرو  با احت

 بستن بند کفشش شدو   همزمان با طعنه گفت:

 یهمراه رونیمجبور شده شخصاااا تو رو تا ب ی!؟ که حاج یدختر حاج یکرد یباز چه  ؼلط-

 ولگرد!؟ یکنه!؟ هان گربه 

 گفتم: یکشدار و لحن پرعشوه ا یدادمو با صدا هیبه کمرم تک دستمو

 !سهیدردسر داره آلا پل یخوشگل-

 زد و گفت: یپورخند



 در رو کندن مشخص! یکه پاشنه  ییآره ! از خواستگارا-

رنگش بود.دستمو سمتش دراز  یمشک ینهایفت بستن بند پوتکردم.اما اون همچنام مشؽول س اخم

 کردمو گفتم:

دم در  دهیآشؽالشم به تو نم یپاشون علؾ سبز شده! کس رینه که دخترا تو خونه در انتظار تو ز-

 ! هه!یندازیم کهیچه برسه به دخترش...اوحولت به من ت یبزار

 هام ادامه دادم: هیو کنا شیبه ن یزدم وبا بدجنس یا انهیکردم لبخند موذ مکث

 !!دهیکرده جواب رد شن یکه تا حاال هرجا واست خواستگار دمیدر ضمن ! از مامان خانمت شن-

سکو برداشت و  یپاشو از رو یواکنش چیبدون ه مانی! ادمیخند زیر زیرو دهنم گذاشتمو ر دستمو

 سرش گذاشت و گفت: یبه من کالهشو رو رهیکمرش رو صاؾ و بدون لوز بلند کرد.خ

' من" دختره رو یهم اخبارت ناموثك! دلت کن...! اون هرجا رفته خواستگار یهم اشتباه شنفت-

 ....دمینپسند

 یرفت تا من عصب رونیاز خونه ب شیکاله لبه دار نظام میو گفت و بعد با تنظ دی" من " رو با تاک

 پا و اون پا کنم.... نیدر ا یبا جلوکنم و دوباره به انتظار حاج با یو کالفه دندون لروچه ا

منصرؾ کردن  حاج بابا بهکار بستم اما تالشم به  یکه بلدم بودمو برا یهمه ترفندها ریمس یو

واسه بلند  یمیمحل کار من داشت رضا زاده و بهداد سل دنید یکه اون برا یتیبود.جد دهیفایکل ب

 کردن وزنه هاشون نداشتن...!

 آوردمو گفتم: یلیاسرائ یبن یافسرده بهونه  یها چارهیبدبخت ب نیمثل ا تینها در

...آخه   انیام و  و  بنز م یهاست ..اونا با پورش و ب ونیبابا اون باشگاه واسه پولدارا و  ع-

 !؟؟؟نیما هم شد ماش دیپرا

 و گفت: دیپرپشتش کش اهیس شیبه ر یدست

 دالر چندتومن شده!؟ یدیدختر شن-

 گفتم: مرخشیبه ن رهیسرمو چرخوندم سمت حاج بابا و خ نهیبه س دست

 !دونمیبلهههه ! م-

 کنار گذاشت و گفت ؛ حشویتسب



 هیدالر  تو االن سوار  متیل نیبا ا یدونستیو م یگرفتینم رادیبابات ا دیاز پرا یدونستیاگه م-

 !  شترهیمنم ب یها هیاز جفت کل متشیکه ل یتک شاخ دیاسب سف

برداشت و با علم  کردن انگشت اشاره اش  امر به  حتیفاز نص  شیکامال منطم هیبعد از توج و

 معروؾ کردن رو شروع کرد:

فردا  موی...اومدیکنم که خود خواه و مال پرست نباش تیترب یکردم تو رو جور یدختر...من سع-

 دی....؟؟؟دختر باییایناز و ادا ب ینجوریا یخوایفرلون داشت....تو م دیپرا یات  بجا ندهیشوهر آ

 نیباشه...ستگ نیباشه...همراه و همدل باشه....مت یلانع و بساز باشه...اهل خونه و زندگ

 خواه نباشه... ادهیباشه..باولار باشه..طمع کار و ز

 دیرو نگه داشت و پرس نیلب باز کنم که بابا ماش خواستم

 !هیاوضاع داخل چجور نمی! ببهیخوب ی! جاش که جانجاستیخب! پس ا-

باشگاه رو نگاه کردم و  ریدل س هیشدم.با حسرت و افسوس  ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش کمربند

 ..دمیکش یمیآه عم

که درحال داخل رفتن از درب باشگاه بود  ییو تا چشمش به پسرا دیبه شکم برامدش کش یدست بابا

 افتاد ،ؼضب آلود و ناباور گفت:

تو محل کارت فمط با زن  یپسرا هم رفت و اومد دارن!؟؟؟ بچه مگه تو نگفت نجای...ااسمنی نمیبب-

 ....!؟؟؟یجماعت برخورد دار

نگاه  به  هیلفل شدن..دوباره  یا مهیچند دل یاونمدر اخمو و عبوس بود که لبهام برا نگاهش

ته پته نگاه پرسشگر هم به من.. با ت هیکه ساک به دست درحال تردد بودن   انداخت و  ییپسرا

 گفتم:

 ...نه...زهی...آخه...چزهیچ-

 !؟ زهیچ-

.؟سمت چپ نی...اون سمتو ببنمیبینم یدر کال واسه مرداست آلاجون....اصال من نر و مرد نیا-

هم از اون لسمت رفت و امد  شهی..همکنمی؟سمت چپ واسه خانوماست...من اون لسمت کار م

 ....کنمیم

 و گفت: دیکش ششیبه ر یدست

 



 !؟هیاوضاع چجور نمیبب میهمون سمت برپس از -

حاال مشخص  نیاز هم زی! همه چدهیچه فا یپشت سرش راه افتادم...ول دمویکش ی! نفس راحتایخدا

کشون کشون تا  پایت هیرئسام  مرد و بعد هم با   سیرئ  یمن خدمتکارمو همه  دیفهمیبود...اون م

از  یکیدوستاش ازدواج کنم... یپسرا نیاز هم یکیبا  کردیمجبورم م تیدرنها کشوندمویخونه م

 بد للك!  یها ییلرون وسطا نیهم

از در رد شد و داخل رفت و منم پشت سرش با شونه  حش،یذکر گفتن و چرخوندن تسب نیح بابا

 راه افتادم.....امروز روز مرگم بود!!! دهیخم یها

نداشت  یتفاوت چیها ه یکه پوششون عمال با پوشش ؼرب ییدخترا دنیهمون ابتدا چشم بابا با د از

 گرد و مبهوت شد...

 :دیسمت منو پرس دیچرخ

فاحشه خونه....هللا اکبر!  یاوردیمنو ن یباشگاست!؟  مطمئن نجایا یهللا اکبر! دختر مطمئن-

 کثافت خونه؟؟ ایاستؽفرهللا...باشگاهه 

جلو اومده بود به  شینیکه تا نوک ب یاهیس یخواستم لب باز کنم پسند خانم با چادر و روسر تا

 گفت: یاستمبال بابا اومد و به طرز مضحک

 یعنی..زهی...چیحاج می...درخدمت باشدیی! بفرمادیی.ورحمت اللهو.. بفرما یحاج کیالسالم و عل-

 ...دییحاج آلا...بفرما میدرخدمت

عدد ماده  هیبا  یبیشباهت عج اهیاون چادر س ینگاه کردم که تو یبه پسند خانم یبا بهت و ناباور

 داشت..!  یابونیؼول ب

 که تا حاال تو عمرش چادر سر نکرده با خودم لب زدم: یزن نیاز ا مبهوت

 پسند خانم....!؟ یزن چاق ننه  نیاومدم!؟؟ نکنه ا ینکنه والعا  اشتباه-

 بیو ؼر بیهست عج یجور هی زیچرا امروز همه چ دمیفهمیو منگ شدم.اصال نم جیگ یبدجور

 ودور از انتظار!..

جواب پسند خانم رو داد که همون مولع  یاستمبال ،به گرم نیحجاب و از ا نی...خرسند از ابابا

که رفت و امد  ییباشگاه ودخترا یفضا ریبود و تحت تاث هیکه اسمش سم یخدمات یاز دخترا یکی

محجوب سمت ما اومد و اول رو  یبازهم با چادر، و نگاه زد،یم یاز ما بهترون یها پیت کردنیم

 حاج بابا گفت: هب



 و رحمت هللا.... کمیالسالم عل-

 چشمک گفت: هیبعد چشم دوخت به منو با  و

 ...!!!ناااایکار دار یلیتو اتالتون!؟ امروز خ دیبر ینم ؾیتشر یبیخانم حب-

 ینگاه به لبخند گوشه  هی... امیتا به خودم ب دیتا آخر باز بود و چشما گرد و ثابت!  طول کش دهنم

 :دمیپرس هیسم بیعج یلب بابا انداختمو متعجب از رفتارها

 اتالم!؟؟؟؟؟-

 خانم اومد سمت ما و گفت: پسند

تو  دیاز منکرشون کنم....شما بر یچندتامورد بدحجاب هست...من برم نه هیحاج آلا... دیببخش-

 ... فعال با اجازه!دیاستراحت کن یاتاق خانم منش

 اش گذاشت و گفت؛ نههیس یارادت رو یبابا دستشو به نشونه  حاج

 حاج خانم! دی! راحت باشحیصح-

 اشاره به من و گفت: هیاشاره به پسند کرد و  هیبعد  و

 رنگا وارنگ! یلال یگال نهویکه لباسات  ع ییاحسنت داره..نه تو یپوشش اون خانم جا -

احترام  تیکرد و خودش با نها تیبانوان هدا یبدنساز ری،مدیمارو به سمت دفتر خانم الماس هیسم

 و گفت: ستادیکنار در ا

 ...؟؟اینسکافه  ایلهوه  ای یحاج آلا ان شاهلل چا-

 نگاه کنه با احترام گفت: هیسم یتو چشما نکهیبدون ا یحاج

 دخترم! ییهمون چا-

 گفتم: هیکه بابا نشنوه به سم یاشاره کردمو جور یبه اتاق خانم الماس رتیح با

 شدم! جی!؟ من...؟ عه! گی...اتاق من....خانم منشنجایا-

 تند تند گفت: هیسم

 ارمیم ییبدو بدو...بدو برو تو...منم االن چا-



چرم  با  یمبلها یداخل اتاق شد و بعد از نشستن رو کردینگاه م وارویهمونطور که درو د بابا

 گفت: یسرشو تکون داد و خرسند و راض تیرضا

...مگه اون نیبش زتیپشت م ای! ؟بی....حاال چرا اونجا واستادستین ییخوشم اومد....بدجانه ! -

 !؟یانجام بد دیکارهست که با یلیخانم محترم نگفت خ

که  شدیبودن!؟؟، چ یک نای...من کجام!؟ ااااای(و  چند بار باز و بسته کردمو مالوندم...خداچشما

 شد...!؟؟ ینجوریا

 یچا ینیبا س هینشستم که همون مولع  سم یخانم الماس زیخنگها کله امو خاروندم و پشت م مثل

 چند تمه به در زد و گفت:

 اجازه هست!؟ یخانم منش-

 نگاش کردمو بعد گفتم؛ رهیخ رهیخ کمی

 ب..ب...بله....ه...هست...اجازه هست!-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو ییچا ینیس هیسم

 حاج آلا... نیندار یا گهیامر د-

 صورت زد و گفت: یبه پهنا یلبخند بابا

 !دیدخترم...برلرار باش ریخ-

 زد و گفت؛ یا بانهیو مضحک لبخند به ظاهر نج یکامال ناش هیسم

 و سرافراز و....و.... روزیپ-

 کرد و گفت: یبگه...تک سرفه ا خوادیم یرفت چ ادشی انگار

 ...با اجازه!زهیچ یعنیفعال..-

 رو برداشت و گفت: ییفنجون چا بابا

 هست!  یی..خوب جاکردمیاشتباه فکر م نکهینه! مثل ا-

 تا بناگوش باز شد: شمین

 !؟؟انیبازم ب نیزاریپس م-



 اشاره به اتاق کرد و گفت: هی بابا

 !یایب دمی! معلوم که اجازه مؾی...حیشؽل رو از دست بد نیا ؾیح-

 نکردم! یو راحت یحد احساس خوش شانس نیتا ا میتو زندگ چولتیه

 چرخدار لش کردم.... یصندل یتنمو رو دمویکش یاز عمك وجودم نفس راحت 

و  دینوش یرو م شییشدم...با حوصله چا رهیگذاشتمو به بابا خ یصندل یدسته ها یرو دستامو

 !!!کردیاتاق رو نگاه م لیوسا

که همه  شدی...اصال چلیچرا،چطور،به چه دل نکهیاتفالات بودم.ا نیخودمم هنوز تو شوک ا البته

 رفت...!؟؟؟ شیبر وفك مراد من پ زیچ

" از  یعل ایکه بابا با گفتن "  گشتمیکننده م جیگ یسوالها نیا یبرا یتو ذهنم دنبال جواب داشتم

 بلند  شد و  گفت: یصندل یرو

 خونه... ایبرسم! بعد تموم شدن کارت  ب میبرم به کارو زندگ گهیخب دختر جان  !!!  من د-

 استفاده رو بردمو گفتم: تیآروم شدنش نها از

 ...میخوریکتابخونه!؟؟ کتابخونه دانشگاه...نهارم تو سلؾ م میاز دوستام بر یکیبعدش لراره با -

 بعد در کمال تعجب  دروؼم رو باور کرد و گفت: ی" بهم انداخت ! ول ینگاه "خر خودت هی بابا

 شدن هوا برگرد! کیلبل تار یاشه ! ولب-

 کردم...هنوزم شیهمراه یدر خروج یبلند شدم  و  تا جلو یصندل یگفتمو از رو یکشدار چشم

 !زدمیتوهم م نکهیا ای...دمیدیتموم شده....انگار داشتم خواب م یخوش ریبه خ زیهمه چ شدیباورم نم

 یزبونمو رو ادیز یشد و رفت، کؾ دستامو بهم مالوندم و از سرخوش دشیسف دیکه سوار پرا بابا

و سطل رو از  یبدون چادر و با همون  سر و وضع جلؾ سابك ت نباریا هیکه سم دمیلبهام کش

 سر داد سمتمو گفت: نیزم یرو

 بکش! یرو ت یشدنت  تموم شده  زود تند سالن  اول ؾیاگه خرک-

 یبود که از باال نیبودم،مثل ا یتو اوج خوش شیپ مهیکه تا چند دل یو سطل   درحال یت دنید

 ...!نییتا پا یسرسره   و از اوج  سر بخور

 بود! یلیو اجازه داد سر کار بمونم خودش خ دیبابا اوضاع رو امن د  نکهیخب! هم اما



 :دمیو سطل رو برداشتمو وکنجکاوانه پرس یرفتم و ت جلو

 !؟؟؟ هیچ هی!؟؟؟؟ لضهیسم-

درآورد و همونطور که رژ لرمز رو  رونیروپوشش ب بیرژ لب از ج هیو  کیکوچ نهیآ هی هیسم

 گفت : دیکشیلبهاش م یرو

 !؟؟هیکدوم لض -

 گفتنها... یخانم منش نیچادر سرکردنها...هم نی...همیصور یاحترام گذاشتنا نیبابا هم-

 رنگش گفت: یعسل یآوردن زلفا رونیروپوشش انداخت و بعد از  ب بیرو توج نهیآ

 داد.... یتراول پنجاه هی...به هر کدوممونم میکن نکارویازمون خواست ا نیآلا آم-

که زن بدحجاب  یکار کن ییجا هیو دوست نداره تو  هیا یو مذهب ریآدم سختگ یلیبابات خ گفت

 ...میکن یواسش نمش باز کمیهست.. بعدشم از ما خواست که تا رفتن بابات 

!!! دستمو رو للبم نهیبیرو چهارتا م هیلحظه احساس کردم چشمام داره سم هیچرا  دونمینم

که شب لبل  یکرده!!!  اونم درحال یکار نیهمچ هیبخاطر من  نیخواسته!؟ چرا آم نیگذاشتم....آم

 جوابمو داد! یبه اون سرد

 و موتور زبونم روشن شد: دیجنب فکم

گفته؟ بهتون پول داده؟؟ از من  یچ گهید نیخواسته!؟آلا آم نیخواسته!؟؟؟چرا آلا آم نیوالعا آم-

 گفته!؟؟ یچ

 بده هولزده و دستپاچه گفت : یمن جواب یرگبار یبه سواال  نکهیبدون ا هیسم 

 سرم ختهیکار ر ی! من برم که کلیوا یا-

گرفتم که هرجور شده برم دفترش و ازش تشکر  میدلم نشست و تصم یدوباره تو نیآم مهر

به شاگردهاش هست  یدگیسالن مردونه درحال رس یکه مطمئن بودم حاال تو ییکنم...اما از اونجا

  نیکه ام دمید یکردن سالنها  سرگرم کردمو ولت زیخودمو با تم 11ساعت  یها یکیتا نزد

 بدو به سمت دفترش رفتم....بدو   رهیاومده و سمت اتالش م رونیب نباالخره از سال

 کردم چند تمه به در زدمو داخل رفتم... دایپ نانیاز مرتب بودن سرو وضعم که اطم

.چند کردیرو خشک م سشیصورت خ یکیکوچ یبود و با حوله  ستادهیا یلد ی نهیآ یبه رو رو

 بهم توجه کنه و بعد گفتم: کمیکردم تا  یمصنوع یتا سرفه 



بهم کرده  یکمک بزرگ نیهمچ هیشما والعا  شهیشدم! اصال...اصال باورم نم ریمن والعا ؼافلگ-

 !یباش

آب رو از لب  شیبرداشت . تن لخت و عضله ا زیم یبدن رو از رو یکرد و اسپر زیرو آو حوله

 یبه دخترا یپسر نیهمچ هیبا  یپز دادن دوست دادیم یفیکرد....چه ک زونیو لوچه ام آو

 !دنیکشیدارشونو  به رخ م هیما پویخوشت یکه مدام دوست پسرا ییکالس...دخترا

 سمتم،نگاهمو از بدنش برداشتمو گفتم: دیچرخ تا

 اومدم تشکر کنم!!-

مشخص بود.لبخندمو جمع و جور کردم که  داسشیشورت آد یداد...لبه ها هیبه کمرش تک دستاشو

 :دیچیصداش تو اتاق پ

خانم...پنجاه تومن به  هینم...پنجاه تومن به سمخرج ک بیبه خاطر تو  مجبور شدم از ج-

 رو سرگرم کنه که به دفترش نره... یاز دخترا  تا  خانم الماس یکیپسندخانم...پنجاه تومنم به 

 چمدر!؟؟؟ شهی...جمعش مخب

 گفتم: دمویکش یت یکیپالست یدسته  یرو دستمو

 ...150 شهیم-

 تکون داد: سرشو

 ...ادیرد کن ب 150...خب نیآفر-

 مانتوم  گفتم: بیسرک به ج هیپا و اون پا کردمو با  نیبه زهرخند شد.ا لیتبد لبخندم

 االن ندارم!-

 :دیپرس  یو جد خونسرد

 !؟؟یاالن چمدر دار-

پول  نیتومن هم واسه ا 150داشته باشه...اصال مگه  تیپول براش اهم نمدریشدایباورم نم اصال

 !؟ومدیبه حساب م

 گفتم: دمویکش رونیکهنه  ب یو سه  تا پنج هزهرتومن بمیکردم تو ج دست

 دارم... نویفمط هم-



 

 داد و گفت: هیچرخدارش نشست و سرش رو به عمب تک یصندل یرو

 بده... اری...بیهست یمعطل چ-

 اشاره کردمو گفتم: یتعجب به سه تا پنج تومن با

 !؟ نارویا-

 ...نارویاهوووم...هم-

 آخه...-

 بده ..حوصله امو سر نبر... اریب-

به  یو پوالرو روبه روش گذاشتم. دست زیم یو اخمو جلو رفتمو شکمم رو چسبوندم به لبه  پکر

 و گفت: دیصورتش کش

 !؟؟یبد دیبا گهیخب...چمدر د-

 جواب دادم: یفیضع یصدا با

 !گهیتومن د135-

 دهن چرخوند و گفت: یتو زبونشو

 .کنمیحمولهاست ازت کم م رزیممدارو فردا که زمان وار نیخب من ا-

 گفتم: یناراحت با

 ....مونهیازش نم یزیچ  یممدار روهم بردار نیا گهید کنمیفمط کار م فتیش هی نجایمن چون ا-

 کج کردوگفت: لباشو

 میکنیم هیباهم تسو گهید جوریباشه...پس -

 !؟یچجور-

 اشاره کرد و گفت: شیو صورت دیلپ سف به

 ببوس ... نجروی...انجایا-



 نگاهش کردم که دوباره گفت: ناباورانه

 !شهینظرم عوض م یعجله کن...عجله نکن-

 آخه....-

 پس همون پول رو...-

 سمتش رفتم: دستپاچه

 نه نه...باشه..باشه....-

تعجب  یجا یادیو ز دیگنجیلصد داره سر به سرم بزاره.درخواستش تو باورم نم کردمیم احساس

داد و گردنش رو کج کرد تا من لپش رو ببوسم...با اکراه سمتش رفتم  هیداشت.سرشو به عمب تک

 :دمیو پرس

 انجام بدم...؟ نکارویا یوالعن-

 باال انداخت: شونه

 یبجاش پول رو بد یتونیم-

 ...کنمیم نکاروینه نه....هم-

 منتظرم...-

 !زارهیداره سر به سرم م کردمیهنوزم احساس م

 هی یمخف نیبود! زود باش واسه دورب یشوخ هی نی!  ایهر آن منتظر بودم بگه """ ه ییجورا هی

 دست بده! "

 :گفتیاون م دادمویمن دست تکون م بعدشم

 " تیفیک ی" لوربون لدو باال

 یا یمخف نیدورب چیافتاد که ه میکرد، دوزار دایپ یو پرنفوذش تالل ینگاهم تو نگاه جد یولت اما

 !ستیدر کار ن

و بعد   دمیبوس یو کوتاه و چکش عیسر یلیرفتم و با بستن چشمام لپ سرد و خنکش رو خ جلو

 عمب برداشتم... هیلدم  کیناباورانه 



 با تاسؾ تکون داد و گفت: سرشو

 هزارتومن هم ارزش نداشت  نی!؟؟؟ ایدیمثال بوس-

 استرس انگشتامو تو هم لالب کردمو گفتم: با

 ....زهیآخه...چ-

و لحن خونسرد خالفش  یجد افهیاون ل یول هیشوخ هی زیهمه چ کردمیهنوزم  چرا حس م دونمینم

 ...کردیرو بهم ثابت م

خوش بوش به صورتم  یباهاش نداشتم..کمرم رو که خم کردم نفسها یجلو رفتم.فاصله ا دوباره

نگاهش مبهوت  یا مهیبه چشماش چند دل رهیشدم....خ یبه حال یخورد....گر گرفتم....حال

...لبهامو به سمت لپش بردم اما بعد دمیشنیتاالپ تلوپ للب خودمو م ینفسها و صدا یکردم....صدا

 بدن! ریمس رییباعث شد لبهام به سمت لبهاش تؽ نیر ساق پام زد و همیپاشو ز

 شدم... رهیدستامو دو طرؾ صورتش  گذاشتم و با بهت تو چشماش خ فتمین نکهیا یبرا

تموم شده بود  ژنیپر نفوذ و تن داؼش هوا بشدت کم بود...انگار اکس یدر ممابل اون چشما 

 ماه بودم! یمن تو کره  دمی...شا

 گفت: نکهیتا ا میبود رهیبهم خ یا یطوالن مدت

 نظرم عوض شد...لبامو ببوس...-

  نیهم یبرا ارمیتنگارو درب یبود که نتونستم ممابلش ادا نیریپسر...اونمدر خوشگل  و ش نیا

 لبهاش گذاشتم... یانجام دادمو لبهامو رو لیکه گفت رو با کمال م یکار

 شروع به خوردن و مک زدنشون کردم.... صانهیشکالت داغ خوشمزه حر هیمثل خوردن   و

 یچراغ سبز بوده باشه،دستاش دور کمرم حلمه شد و با عمب بردن صندل نیکه منتظر هم انگار

 کرد. میخودش نشوند و همراه چرخدار منو تو بؽل

 !؟؟؟؟ خواستیم یگفتن کور از خدا چ میدر ممابلش مماومت کرد...اصال و ابدا!!! و از لد شدینم

با متانت و ناز و ادا   نیریگیم میو شما تصم زارنیخوش رنگ و لعاب جلو روتون م یؼذا هی

کالس و  دیل گهیچمدر خوشمزس د دینیبیو م شدیچیلاشمش رو م هی یاما ولت دیکن لشیذره ذره م

 !دشیبلعیم یو دو لپ دیزنیم زارویچ نجوریا



و زبونش دهنم  کردیکمرمو نوازش م نیآم یبودم...دستا تیوضع نیتو هم مایمنم دل حاال

 .....دیچرخیم

من  ی...دستاارمینفس کم ب خواستیو خوشمزه و تازه بود که اصال دلم نم نیریلباش اونمدر ش طعم

 ....شدیم نییاون  دور کمرم باال و پا یو دستا دیچرخ یاطراؾ صورت اون م

در  یتمه  یثبت بشه اما ناگهان با صدا نسیشد که انگار لرار بود تو گ یبوسه اونمدر طوالن نیا

 منو مثل پر کاه بلند کرد و دور تر از خودش نشوند و بعد گفت:

 برو... ! حاالمونمیمنتظرت م ابونیسر خ 12ساعت -

 گفتم: دمویام رو جلو کش ممنعه

 رفتم.... رونیو بعد هم با عجله از اتاق ب امیب دمیلول نم-

باشه! هر دم  و هر  دهیلبها رو بوس نیا نیآم شدینگاه کردم.باورم نم نهیآ یخودم تو ریبه تصو

 .کردیم دایپ انیاز نوک پام تا فرق سرم جر یندیاحساس خوشا  کردمیلحظه که بهش فکر م

 تونهیم یچ شی! معندیاون منو بوس یدر رفت و آمد بود ول نجایدختر خوشگل و پولدار ا نهمهیا

 باشه جز دوست داشتن و عشك!؟

واسه  گهیمعروؾ بودم اما حاال د الباؾیبه دختر خ شناختنمیکه م ییهمه کسا نیب شهیمن هم البته

 شاهد و مدرک  داشتم...! االتمیخ

مونده بود و من  یفرصت بال  12تا  مهیشد.هنوز پنج دل دهیکش میبه سمت ساعت مچ نهیاز آ نگاهم

دستپاچه   یزده  جانیدختر ه هی هیشب شتریدختر آروم و خونسرد باشم ب هیمثل  نکهیاز ا  شتریب

 توسط مرد مورد عالله اش  تو شوک و بهت فرو رفته بود. دنیبودم،که از شوق بوس

 رونیهم که صبح لبل ب یجون بدم...ضدآفتاب لمیبه شکل و شما شهیم رژ لب هیبا  دیرس بنظرم

 پوست نرمم مشخص بود. یهنوز آثارش رو یاومدن به پوستم  زده بودم  ،تا حدود

به لرمز   جونیب یو رنگ لبهام  رواز صورت دمیلبهام کش یراحت رو الیلب لرمز رو با خ رژ

 یدیگرفتم تا رنگ عوض کنن و رو سف شگونیاز گونه هام و میدادم و بعد به سبک لد رییتؽ ػیج

 بشن!  یصورت-صورتم لرمز

 به زلفهام بود. دنیبخش نتیدوم ز مرحله

 کردم تا صورتم همون حالت بچگونه اش رو حفظ کنه! مشونیبعد از وسط تمس یکج زدم ول اول



 

 رونیممنعه ام و صدالبته  زدن ادکلن از باشگاه ب دنیو عمب کش میبعد از برداشتن کوله پشت و

 رفتم...!

 هیبودم اما  کیگرچه به محل لرار نزد نیهم یتو کفش هستم برا یلیفکر کنه خ  نیآم خواستمینم

 رسه من نباشم!!! یکه اول به سر لرار م یگوشه خودمو پنهون کردم تا اون

....تو نیی.چپ،راست، باال ، پادمییرو پا ابونیکردمو سر خ نیدرخت پر شاخ و برگ  کم هی پشت

 !دمیرو ند نشیماش یجهت چیه

شده بود   12/5ساعت باال آوردم.  دنید یدادمو دستمو برا هیو پشتم رو به درخت تک دمیچرخ

 رو ! نشیبودن نه جمال ماش دهیمن نه جمال خودش رو د ییهنوز  چشما یول

 یرو یدست نباریزدم که ا دیرو د ابونیدوباره  سر خ زونیآو یآوردمو با لبه لوچه  نییپا دستمو

 شونه ام نشست و منو برگردوند....

 گفتم: دمویخند یکج شد.مصنوع شمینگاه کردم.ن نیتعجب به آم با

 دا..د...داشتم....داشتم....سالم-

 تو چشمام زل زد و بعد گفت: کمی

 !؟یکنیم کاریچ نجایا-

 داشتم...خب...خب من....خب ...خب من -

 :دیپرس خونسرد

 !؟یچ یداشت-

 یپا یصدالت به خرج داد.دستپاچه بودم و باهمون دستپاچگ شدیبود که نم یاز اون موارد نیا

 :دمیرو وسط کش یدروغ مثال مصلحت

 بودم! یمنتظر تاکس-

 پشت درخت؟!-

 از نظر تو اشکال داره!؟-

 آره!-



 چرا !؟-

خونه ، کنسلش  یبر یبا تاکس یخواستیخب....حاال که تو م یول میچون ما باهم لرار داشت-

 ...فعال !میکنیم

 ازم فاصله گرفت.... بیدست در ج و

کرد پس چرا من دست دراز نکنمو  کیرو به من نزد بیدرخت شاخه اش رو خم کرد و س

 !؟؟؟نمشینچ

و اون  دمیرو کش راهنشیپ نیاز آست یبود.گوشه ا یکاف نیبه آم دنیرس یدوگام بلند برا برداشتن

 .ستادیا

رو دو  ییایرو یلذت اون بوسه   تیجذاب نهمهیا دنیو د کینزد یفاصله  نیکردنش از ا تماشا

 ....!دنی.لبهام کش اومدن و چشمام خندکردیبرابر  م

 گفتم: طنتیش با

 !؟یولت منتظرم یلیخ-

 کرد و گفت   : زیر چشماشو

 !؟یاومد یتو ک-

 دادم: لشیتخو یختیدروغ خوش ر لکسیر یلیسپر کردمو خ نمویس

 ستین نیاز ا شتری! به هرحال ب مهیپنج دل دیشا-

 و تاب داد و گفت: چیشد.تلفن همراهشو تو دستش پ یور هیلبش  کنج

و اتفاق داشتم  دمیمنم همون لحظه رس یدرخت خودتو پنهون کرد نیکه تو پشت ا یچون از ولت-

 !!دمیاس که رس مهیمنم فمط پنج دل جهیدرنت کردم،پسینگات م

 !رفتمیلو م یبشر دروغ بگم زود نیبه ا خواستمیبود که هر ولت م نیمن ا یها یاز بدبخت یکی

 از پشت بهم وصل کردمو گفتم: دستامو

 !؟ینگه ام دار نجایتا صبح ا یخوایخب! حاال که اومدم! م-

 رفت و همزمان گفت: نشیاون حالت سکون به تحرک افتاد و سمت ماش از



 

 به خوردن نهار دعوتت کنم! خوامیم نه!-

کالس متانت و ادب و احترام  الیخیحوشمزه اونمدر سر ذوق اومدم که به کل ب شنهادیپ نیا از

 گفتم: رفتمیهمونطور که تند تند در کنارش راه م دمیبهش رس یدنبالش و ولت دمیشدم...دو

 !؟؟  .میهرجا من گفتم بر شهیم-

 شدم و گفتم: مونیهم بعدش به شدت پش جمله رو گفتم و خودم نیا خودم

 نه نه ! -

تعجب بهم  یو وبا کم دیاز خودش بهم نشون بده چرخ یذوق و شول ایلبخند بزنه  نکهیبدون ا نیآم

 ؟ " دستشو تکون داد! هی" فازم چ نکهیا ینگاه کرد و به معنا

رو  یزن چه رفتار ای-مرد کی"در برخورد با   لینگاه به فا  هی دمویکش رونیب بمیاز ج مویگوش

 "   انداختم.میاز خودمون نشون بد دیبا

 بگم: یآموزش لیفا نیا ریبود تا من لبخند پت وپهنمو جمع کنم و  تحت تاث یمرور ساده کاف هی

 !نیآلا آم دیشما بگ یهر چ-

دراز کرد و همزمان  نشیچشماش خوند.دستشو سمت در ماش یتو شدیم شتریتعجب رو ب حاال

 گفت:

 !؟یمودب شد هویکه  شدیچ-

 گفتم: بانهینج یلیو خ ستادمیصاؾ و بدن لوز ا 

مرد لراره شما رو به  هی ینوشته ولت یآموزش  لیفا نیخب...تو ا یمودب بودم ول شهیمن هم-

باد با  یموارد نیچن نی....در امیبهمان جا بر ایفالن جا  نیخوردن  نهار دعوت کنه هرگز نگ

تو  یزیچ هیکرد رفت.. خالصه  نییشخص ممابل احترام گذاشت و هرجا که اون شخص تع مهیسل

 ه ها !یما نیهم

 برام باز کرد و گفت: نویدر ماش نیآم

 چرت و پرتها نخون! نیاز ا گهید-

 !ستنیکه چرت و پرت ن نایا-



 زد و گفت: یمحو لبخند

 که توورو عوض کنه چرت و پرت!  یزیهر چ-

 بهم دست داد.لبامو بهم فشردمو گفتم: یجیاحساس گ کمینامفهومش  یجمله  از

 خوبم!؟؟ ینجوریمن هم یگیتو م  یعنی-

 در اشاره کرد و گفت: به

 !؟؟یسوارش یخواینم-

 !؟یجوابمو بد یخواینم-

 محو شد.اخم کردوگفت:  لبخندش

 گرسنمه! یلیمن خ-

 !؟یخب که چ-

 خورمیم زادهمیبگم اگه گشنه ام بشه آدم خوامیم-

 دست به سرتا پاش اشاره کردمو گفتم؛ با

 کامال مشخص!-

 زد به سرمو تو رو خوردم... دمیشا-

! به طرز نهیگلگونمو نب یلبهام و گونه ها یلبخند نشسته رو نیانداختم تا آم نییباخجالت پا سرمو

 !اوردیاز حرفاش وجودمو به وجد م یبعض یمسخره ا

 شدم. نشینگاه کوتاه بهش انداختمو بعد سوار ماش هی

 و گفت: ستادیسرمون ا یدفترچه به دست باالگارسون 

 !؟دیدار لیم ی.چدیسالم.خوش آمد-

 منو رو سمت من گرفت و گفت: نیآم

 انتخاب کن!-

 منو رو پس زدمو گفتم: مودبانه



 !نیآلا آم  کنمیرو انتخاب م منم همون دیشما سفارش بد یهر چ-

 کرد و با جلو  آوردن سرش  گفت: یپوف نیآم

رو...پس  یدختر مودب و اصول هیسر به هوا رو به خوردن نهار  دعوت کردم  نه   یمن تو-

 !؟؟یخوریم یبگو چ

 به چشماش منو رو ازش گرفتم وتندتند  و پشت سرهم گفتم: رهیخ

 ...ی...ترشاهیپاستا،ساالد مخصوص،نوشابه س-

 سرشو تکون داد و گفت: نیآم

 حاال شد! -

 بعد منو رو سمت گارسون گرفت و گفت: و

 که خانم گفتن! ییزایمنم همون چ-

 دور شد. زیسفارشات از م ادداشتیگفت و با  یچشم گارسون

  دیرس یکه لحظه به لحظه در نگاهم جذابتر از لبل بنظر م نیچشم از صورت آم میکه شد تنها

 رو نگاه کردم. ،برداشتمو  دور و برم 

رستوران  نیهمچ هی یتو نیمثل آم یو با جذبه ا افه،پولدارینهار خوردن با آدم خوشم لذت

 یاز دختر تخس ها یبعض یآپلو هوا کردن بود...بخصوص ولت یها هیتو ما یزیچ هی یالکچرا

 نور اال نور... ! شدیاون مولع م گهیکه د کردنیپولدار با حسرت آدمو نگاه م

 هیکه  احتماال رابطشون در حد  ییهاش دختر و پسرا یاکثر مشتر بایبود و تمر یشلوؼ رستوران

 رفالت بود.....!

نشون  زشونیم یها یو اوضاع خوراک ختیچپمون  پنج تا دختر نشسته بودن که سرو ر سمت

 بپوشمه".....! یدؼدؼشون "حاال من چ نیکه بزرگتر نیسوسول یاز اون بچه پولدارا دادیم

هاشونو سر  یدنیبهم  نوش وانهاشونیل دنیو درکنارش با کوب دنیکشیم گاریو خونسرد س لکسیر

 !دنیکشیم

هم  یبلند و گاه یو گاه کردنینکردم چون مدام به ما نگاه م دایبهشون پ ینگاه اول حس خوب در

 ییجا خواستیبود اما من نه...دلم نم الیخیموضوع کامال ب نینسبت به ا نی...آمدنیخندیم زیر زیر

 !کننیپچ پچ م یو درگوش کننیمدام بهم نگاه م ثیکه پنج دختر خب نمیبش



 یاما تمام حواس پ رفتمیور م زیم یبود و منم گرچه با  گلدون رو لشیموبا یسرگرم گوش  اون

 نکهیبلند شد و بعد از ا زیم ینفرشون از پا هی نکهیبود تا ا  یازخودراض یعوض یاون دخترا

راه رفتن لوند و پرعشوش  یرو بلند کرد و سرجاش گذاشت با اون نحوه  یمودبانه صندل یلیخ

 ز ما اومد...!یسمت م

 . کردیچون تمام مدت داشت به اون نگاه م شهیختم م نیبه آم رشیمس دونستمیم

زودتر از  متشیادکلن گرونم یرو نگاه کردم...بو کشیو پ کیچندش سرو وضع و پوشش ش با

 ...!ما اومد زیخودش به سمت م

به حساب   یپولدار یجلؾ بودن نشانه  رانیولته تو ا یلیجلؾ!خب! خ یبود..والبته تاحدود بایز

 !ومدیم

و پاشنه بلند  اهیبپوشونه...کفشهاش س تونستیرو نم دشیلخت و سف یکوتاهش ساق پاها یآب شلوار

 !خوردنیم چیچرم نازک کفش دور پاش پ یبودن و بندها

 شلوارش زده بود ریرو ز  نشییو پا دیرو د نشیخطوط سوت شدیتنش بود که م ینازک دویسف بلوز

سرش هم که  یرو یروسر شدویبسته م ونیپاپ هیخشتکش به شکل  یزنانه اش درست باال کمربند

 بیترک بایبلوندش نداشت،، با رنگ شلوار و و روپوشش تمر یتو پوشندن موها ینمش چیعمال ه

 کرده بود! جادیا  ییبایز  یرنگ

 یلیخ یبا صدا نیوجود داشته باشه  رو به آم یما  دو نفر که شد  انگار که نه انگار من کینزد

 گفت:  یو ناز و ادا دار ؾیلط

 سالااااام ....-

 برداشت و گفت: لشیموبا ینگاهشو از صفحه گوش نیآم

 سالم-

 :دیبه پشت گوشش پرس دشیاتو کش یزد و با فرستادنو مو ها یلبخند پسرکش دختر

 !!!دیکن لیکه نهار رو با ما م میاز شما بخوا میخواستیهست...من و دوستام م انایاسم من د-

 ...نیسمت صورت آروم آم دیدختر چرخ یاز صورت بزک کرده  رمیمتح یچشما

 .....دهیاز خودش نشون م یچه جواب و واکنش نمیو واج بهش نگاه کردم و منتظر موندم بب هاج



با  نی...آمدهیبه دختره م یچه جواب نمیتگاه کردم و عجوالنه منتظر موندم که بب نیهاج و واج به آم

 زد و گفت: یلبخند مچهین  ،یمکث کوتاه

 !هیپاسخ منف-

صاؾ  یاز لبل شد.تار موهاا ضتریمحو شدن  عر یدختره  بجا یتصورم لبخند لوندانه  برخالؾ

 شدنیصورتشو  که با هر بار تکون خوردن از پشت گوشش رها م یرو  یولو شده   چیو بدون پ

 نگاه کوتاه به دوستاش به تمسخر گفت: هیکنار زد و با  فتادنویصورتش م یو رو

 !؟یجوجه مدرسه ا هی!؟؟واسه دیعههه! لبال رزرو شد-

 !؟؟یجوجه مدرسه ا گفتیبه سرو وضع خودم نگاه کردم.چرا به من م ناخوداگاه

دخترا که باال رفت دست من مشت شد.لپمو از داخل گاز گرفتمو چشم دوختم به  یخنده ها یصدا

 دیچیگوش نواز تو فضا پ یلیآروم و خونسردش ، خ ی...لبهاش آهسته از هم باز شدن و صدانیآم

 !دادمیبهتون افتخار م دیشا نینبود یپول یها یدوزار نیاگه   از ا - :

 یلی.خکردیزبونم منم لفل کرد چه برسه به دختره که با دهان باز داشت نگاش م نیآم ی کهیت

 یب یلیداد، خ یمودبانه درخواست همراه  یلیشبک لبخند زد، خ یلیمحترمانه اومده بود جلو، خ

 کنؾ شد! بایز یلیپروند و خ کهیرحمانه ت

 نینگاه خصمانه  به آم هینو به م زینگاه نفرت انگ هیکرد و با  کیرو پوشش رو بهم نزد یها لبه

 سمت دوستاش رفت!!! ریسرو صدا و سر به ز ی، ب

 .دیچ زیم یرو مهیرو آورد و با سل میکه داده بود ییمولع گارسون سفارشا همون

 رو برداشت و گفت: چنگالبود نیبه آم رهیمن اما همچنان خ نگاه

 ! ؼذاتو بخور....کنهینم رتیمن س یتماشا-

 :دمیهوا پرس یب

 !؟؟؟یدیچرا منو بوس-

 و گفت: دیلممه اش رو جو نیاول

 من ببوسمت!؟ یچرا گذاشت-

 دیجواب گرفتن بشم...به فکرم رس الیخیبه خودم پاس داد که سکوت کنم و ب یسوال منو جور اون

بعد  یکنم ول یبشم و تو لحظه زندگ الیخیب تونمیکه م یبه خرج بدم درحال تیحساس دیکه چرا با



 دوست توننینم یدختر و پسر چیه گنیداشت که م تیکنم...آخه والع یفکرو عمل نینتونستم ا

 باشن...! یلمعمو

 .دمیدیحس و حال رو نم نیا نیمن تو آم یعاشمش شده ول یعنیسه  بویرو م یدختر یپسر یولت

 گفتم: یسکوت طوالن کیاز  بعد

 !بوسهینداشته باشه ، نم یرو که بهش حس یمرد  یدختر چیه-

 رو از دهنش دور کرد و گفت: چنگال

 !بوسهیرو که دوست نداشته باشه نم یهم دختر یپسر چیه-

 بعد نگاهشو ازم گرفت و گفت؛ و

 !یخوایبوس م کنمیفکر م  یکنیبهم نگاه م ینجوریا-

 شدمو دستپاچه..نگاهمو ازش برداشتمو مشؽول خوردن ؼذا شدم.... هول

 هرچند کوتاه و مختصر ییؼذاخوردن و رد و بدل کردن مکالمه ها یحت ای نیلدم زدن در کنار آم

 بود که تو کل عمرم داشتم. یحیتفر نیو جذابتر نینتریریش

هام،  یپولدار و خوشگل رفما و همکالس یو ؼبطه خوردن به دوست پسرها ییعمر تنها هی بعد

 ....!!!دمیدیتموم نامبر وان م یهمه چ هیحاال خودمو در کنارم 

عزممرو  جمع کردم تا هرجور شده  بیجورا هیمن  ینداده بود ول شنهایهنوز رسما بهم پ البته

  کیکامال نزد یا ندهیبود که اون بعدها و در آ نیتوجه و نظرشو به خودم جلب کنم ...و هدفم ا

 !!!ارهی" رو به زبون ب یکنی" با من ازدواج م ی" جمله  ؟یشی" با من دوست م  یجمله  یبجا

که  گهید زیانگ جانیکار ه ی...و کلمیکرد دنیاز باغ وحش د م،بعدشیر هم ؼذا خوردکنا در

 من  صدبرابر شده بود! یبرا نیلذتشون بخاطر حضور آم

محصور خودش  یزیمنو به طرز شگؾ انگ زدیهم حرؾ م یکم حرؾ بود و تلخ! اما ولت نیآم

 .کردیم

بهز برق  اوردیهم به زبون م یمعن یب یکلمه  هیاگه  یاونمدر ازش خوشم اومدهدبود که حت مثال

 !نشستیمن م یتو چشما نیتحس



ما  یاگه  تا لبل برا یکه شخص مورد عاللمون دوست داشته باشه ،حت یزی!!! هر چدیکرد توجه

 یحت ایکالم... کهیت هیجمله باشه، هی خوادیبعدش واسمون "خاص " هست...حاال م گهیباشه د یعاد

 آهنگ!  هی

 

 یکیحاج بابا تا نزد یاز نك و نولها یریشگیاز هفت که گذشت خواهش کردم که جهت پ ساعت

و تا  دیچرخیکه مدام تو ذهنم م دمیرو ازش پرس یزیخونه برسونمو اونم لبول کرد.تو راه چ یها

 :رفتیو م ومدینوک زبونم م

 !؟یدعوت کرد رونیبه ب  یمنو با منظور خاص-

 من زد و گفت: بیو ؼر بیعج یبه سواالها یشخندین

 !نطوری...در مورد من که امیکنیواسش م یفمط مادر آدم که بدون منظور هر کار-

 لبخند زدم: جانیه پر

 !یداشت یپس منظور-

 :دیبه  صورت خندون من انداخت و دوباره چشم دوخت به جلو و پرس ینگاه گذر هی

 

 !؟یبیعج یسواال دنیبهت گفته استاد پرس یتا حاال کس-

 اره....-

 !؟یک-

 همه!-

 !،شهیهم م بهیهمه شامل  پسر ؼر نیا-

 حرفش دوباره لند تو دلم آب شد.ابرو باال انداختمو گفتم: نیا از

 در کل  واسم سوال بود! ینوچ...ول-

 !؟یچ-



 ی.....برا ییهویاما بعد  یکردیم تمیو با حرفها و رفتارات اذ ومدیاصال از من خوشت نم نکهیا-

 ....ینهار دعوتم کرد

 :دیبؽل چرخ نهیآ یرو نگاهش

 !فتهیم یبعدش چه اتفال ینیو بب یبر شیبا روزها پ دی...بایپرسیسوال  دیولتها نبا یگاه-

منظورشو نگرفته  نکهیکه نبود.با ا یکیبود درحد سواد من  ی...کال هرچزدیحرؾ م یفلسف یلیخ

 نکهیا یتنها برا گه،یفکر د هیو من ؼرق  کردیوز وز  م یخودیکه استاد ب ییبودم اما مثل ولتا

  یهرازگاه  ارمیدرسخون و حواس جمع رو درب یآدما یتوجه استاد رو بخودم جلب نکنم و ادا

االن هم همون کارو انجام دادم...بر طبك عادت  دادمیتکون م شیتخم* حاتیدر ممابل توض وسرم

 !اوردنیمثال کم ن ای...یناچار دمیشا ای

 گفتم: عیتو کوچمون که تند و سر چهیخواست بپ نیآم

 .....نجاینگه دار..هم نجاینه نه نه...هم-

 :دیکرد و پرس کیبهم نزد ابروهاشو

 چرا !؟؟؟؟-

 نگاه به اطراؾ انداختمو گفتم: هی

 !نهیمنو  با تو بب یزیچ ییآشنا ترسمیم-

مثل  نکهیا یداد.لبخند زدمو براتکون  دنیفهم یاز هم فاصله گرفتمن و سرش رو به معن ابروهاش

 اعالم کردم؛ شیپ شیرو لبهام بکاره،  رفتنم رو پ یعاشك معشوق ها دم رفتن بوسه ا نیا

 بابت امروز... یبرم...مرس گهیخب...من د-

 که تو ذهنم تصور کرده بودم فمط به تکون سرش اکتفا کرد. یزیحدس و گمانم و اون چ برخالؾ

شدم و درو  ادهیبرداشتمو پ مویداد.کوله پشت یحالت کنؾ شدگ هیو جاشو به  دیلبم ماس یرو لبخند

 اومد و  گفت: نییپا نیماش شهیبره ش نوهیبستم..لبل ا

 ببره! ییماللات بو نیاز ا یکس خوامینم-

 کردمو گفتم: یور هیکج و  لبامو

 



 !؟؟؟یمثال ک-

 و گفت: دیکش یمینفس عم-

 !؟؟ی....گرفت هینجات...پسندخانم....و بم یباشگاه....آلا یعموم...کارکنا-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 گرفتم!-

 زد و گفت: یلبخند مچهین

 فعال!-

بمو   یمحوشد و اگه صدا دمیرفت...دل منو هم باخودش برد...اونمدر نگاهش کردم تا از د یولت

 موندم: یبدرله کردنش همونجا م ینبود حاال حاال برا مانیا شهدعصبانیهم

 ولگرد!؟؟؟ یگربه  یبود نیسوار اون ماش تو-

جاخورده بودم.آب گلومو لورتوپ دادم و با اخم و  شیاز حضور ناگهان شتریب مانیاز حرؾ ا

 خدا طلبکارش زل زدمو گفتم: ی شهیگله مند به صورت هم یحالت

 !؟؟؟ اسکندرخان...یداروؼه ا-

 یچرخوند تا لبه   شویدست راستش!   کاله آفتاب یتو یتنش بود و ساک ورزش گرمپوش

 :دیوبعد پرس فتهیپشت کله اش ب رشیآفتابگ

 بود!؟؟ یاون ک-

 دنمیجهت   دستپاچه شدن و ترس نیباشه از هم دهیبود که بابا د نیا نیع دیدیم نیمنو با آم مانیا اگه

 بود.... یکامال عاد

 سفت و سخت تو مشتم فشردمو  تا خودمو نبازم و بعد گفتم: مویکوله پشت یبندها

 ؟یگیرو م ی!؟ کیک...کدوم  ؟ ک-

 گفت: یفشار داد و بعد شمرده و عصب شینییکردد و دندوناشو رو لب پا زیچشماشور

 ...بود!؟؟؟ ی....کیشد ادهیپ نیتو از اون ماش-

 



 بردم باال و تند تند گفتم: ،صدامویجاده فرع دمیچیپیم دیبا مانیاز دست ا یخالص یبرا

 

 

خودتم  ری! کال ذهن و فکرت خراب...تمصسهیها آلا پل ی!؟؟ توهم زدنیبابااااا...کدوم ماش یا-

 ی...هیشد ادهیپ نیاز ماش یگیم ی....هیشعور بود ینچسب و ب نمدریهم تی...از همون بچگستاین

 جاآدرس فالن  دیجلو پام ترمز کرد و گفت خانم ببخش ییاروی هی...؟؟فمط نی...آخه کدوم ماشیگیم

 ...نیکجاست منم دادم....هم

منو  باور نکرده...نفسش رو آشکارا با حرص  یچرت و پرتها و شرو ورا زدیاش داد م افهیل

 فرستاد و گفت: رونیب

 !!!؟؟؟؟یسرخ یگفته چه لبا ایآدرس فالن جا کجاست  دهیپرس-

بهم جرات و جسارت و صدالبته اعتماد بنفس  نیمثل آرم یو گشت و گذار با  از ما بهترون رفالت

 ها بود! یبا لنار دنیپر یایاز مزا نایدر والع ا یعنیداده بود...

که خودم هم سه تا آلا  باالسر  یبشم درحال مانیا ییبله لربان گو لدایمثل  خواستمینم

 !نیرحسیو ام یرعلیداشتم...بابا...ام

 !یهرچ ایباشه  سیپل خوادیجواب پس بدم...حاال م مونیداشت به پسر همسا یلیچه دل پس

 خباثت  گفتم: یو با ؼرور و شجاعت و کم ستادمیا صاؾ

! دوووووست دارم...خوشت خوادیسرخن!؟؟؟  خب دلممممممم م یلیلبام سرخن!؟؟؟ خ-

 با لبات.....!؟؟؟ باشه...پاکشون کن...البته نه با دستمال ..اااااادینم

 یو پره ها دیگرفت.خون به رگهاش  دو یشیتو  رنگ به رنگ شدن از آفتاپرست پ مانیا صورت

 آهسته باز و بسته شدن ...... شینیب

لطع و وصل  یمیلد یونهایزیطول روز  مثل آنتن تلو یکه صبح شروع شده  بود و تو یبارون

 ..دیچکیحاال لطره لطره داشت رو صورت شهر م شدیم

گام بلند فاصله  هیبا  دادنیپارچه لرمز جلوش تکون م هیکه  یعصبان یگاو وحش هیمثل  مانیا

 رو به حدالل رسوند و با گرفتن مچ دستم گفت: نمونیب

 



 بودن هم به آپشنهات اضافه شد!؟؟ یحاال الابال یو گستاخ بود تیترب یب-

 و آرو به مچ دستم اشاره کردمو گفتم: خونسرد

کول چپت االن داره گناه لمس نامحرم واست  یرو یدل خواهر،،  فرشته  زیعز  مانیبرادر ا-

 هاااا....از ما گفتن بود! سهینویم

 رونیدستمال ب هی بشیاخم کرد.بعد چشم ؼره رفت بعدهم با چندش دستمو ول کرد و از ج اول

مطمئن شد تمام  نکهیوبعد از ا دیلبهام کش یدستمالو با خشونت رو امیو تا من به خودم ب دیکش

 ام و گفت: مهیلبهام پاک شده پرتش کرد تو  یرژ از رو یسرخ

تر باشه جذابتر! مو  یافتنیدست ن یدختر...هرچ هیباشه...از االن تا آخرعمرت... ادتی ویزیچ هی-

...کارت یاریم نیی!؟ فمط ارزش خودتو پای!؟ واسه چیواسه ک یکنیو لب سرخ م رونیب یبنداز

 تو توجه رو...! کننیم یی...منتها اونا پول رو گدا مونهیم یگر یتکد نهویع

دختر بد جلوه ام  هی دونستمیکه حمم م یا یو بخاطر آزاد کردیم حتمینص یاونجور یولت

 ها کنم!! یزامب هیاشو شب افهیداشتم چنگ بزنم به صورتشو ل داد،دوستیم

بارون مچاله  یجاهاش از رد   رژلب من لرمز  و از لطره ها یکه حاال بعض یا یکاؼذ دستمال

 گفتم: نویزم یشده بود رو انداختم رو

پاکدامن...مامور  وسؾیمحبوب پروردگار ... یالسالم...جناب سروان...بنده  هیعل ی...آلانیبب-

 مخصوص حاکم بزرگ...

جدت با هفت پشت جد من ...هفت پشت یعموم ،نهیمییدا ،نهیبرادرم ،نهی....تو...نه پدرمتو

 !یکنیم حتی...پس بار آخرت باشه که منو نصیبه من ندار یان...تو...ربط بهیؼر

 بلکه سمج تر از لبل گفت: دیتنها پا پس نکش نه

 ینه یدیانجام م یرجلکیکه ز ییهایتو رو از کثافت کار شهینم لیدل شمیچون کس و کارت نم-

 ....نکنهیرو هم مثل خودش م هیخراب و کرمو بم بیس هینکنم.

 نشون نداد و بعد گفتم: یلگد به ساق پاش زدم که اصال واکنش هی

 ی!؟؟؟ آخه به تو چه!؟ هان به تو چه که من چی...دوما....مگه تو فضول یکرمو خودت بیاوال س-

ن به ...به تو چه که مزنمیم ی!؟؟؟به تو چه که من رژ چه رنگکنمینم کاریچ کنمیم کاریام چ یام ک

 ...دمیپسرا آدرس م

 شده بود ،گفت: یمن گل یپا یکه بخاطر ضربه  شیشد و بعد از تکوندن شلوار ورزش خم



تموم  نیرحسیام ی...باالخره که سربازیکنیم خوادیدلت م یهر ؼلط یدیچشم برادراتو دور د-

 ..کنهیم یبلبل زبون ینطوریبدونم اون مولع هم خوامی...مشهیم

 گفت: شیگوش دنیکش رونیزد و با ب یا ثانهیبعد لبخند خب و

 بهتر باشه ینطوریاالن بهش خبر ندم!؟؟؟ ها؟ فکر کنم ا نیاصال چرا هم-

که بود اصال به مذالم خوش  یا گهیهر کار د ایانجام بده ،جهت ترسوندن من  خواستیکه م یکار

 گفتم: رهیعدد رو بگ نیآخر نکهیزدمو لبل ا یمصنوع ی.لبخمدومدین

 !؟یکن کاریچ یخوایم-

 چپش رو باال انداخت و گفت:  یابرو

 

 !یریم یعشوه خرک  گلویژ یواسه پسرا یبه داداشت زنگ بزنمو بگم چجور خوامیم-

 دستشو گرفتمو گفتم: مچ

!؟؟ هان؟؟؟با جفت یدیو برزن عشوه برم...!؟؟ د یکو یکه من واسه پسرا یدیآخه تو مگه د-

 !؟ یدیچشمات د

 یآروم از ال یلیرو خ یبعد گوش و

 گفتم: دمویکش رونیانگشتاش ب 

رو مخم راه  ینجوریا مونمیمثل خواهرت م ییجورایو   لدایچون من  واسه تو مثل  دونمیمن که م-

 گوش کن... ی...ولیریم

 و گفت: دیکش رونیرو از دستم ب یتموم نشده بود که با خشونت گوش حرفم

 !!!!یؼلط اضاف!؟؟؟ یگفته تو مثل خواهر من ی! کخودیب یلیخ-

بود که  نجایبودمش ودرد ا دهیند یاندازه عصبان نیتا ا چولتیشدم....ه رهیو مبهوت بهش خ مات

 یشیآت ینجوریمنو خواهر خودش بدونه ا نکهیجذام داشتم که از ا نکهیا ایانگار من فاحشه بودم 

 شده بود....

 بؽض ناراحت کننده گفتم: هی با دادمو  یمند درد حالت صورتم به

 



ام!؟ خرابم!؟  افهی!؟؟؟ زشتم ؟بدلیاه اه  راه انداخت ؾیپ ؾیپ ینجوریام که ا یمگه من جذام-

 ام که عارت اومد!؟؟؟ یهااان!؟ چ

آدم تو همه کار  دخالت کنه بعد  هیبه شونه اش زدمو از کنارش ردشدم.درد داشت همسا یا تنه

 موجود خراب فرض کنه و مثل نجسات باهاش بر خورد کنه! هیتازه آدمو 

 دنبالمو گفت: اومد

 !نمیبب سایوا-

 گفتم:  ابونیبؽض آلود بلند بلند تو خ یو با لحن دمیباال کش دماؼمو

 ....ستمین زی...من مکروه ام...حرامم...جاخوامینم-

بشه و  زونیلدش باهام م سمت خودش. خم شد  تا دیاز پشت دستمو گرفت و کش  امیبه خودم ب تا

 گفت: دادیکه بازوم رو تند تند تکون م یبعد مماس صورتم درحال

ننداز  ینجوریموهاتو ا گمی!!؟؟! من م یگفتم تو مکروه یهاااان!؟؟؟ ک یگفتم تو نجس یمن ک-

 ستیآدم که ن یآدرس بپرسن...لحط گهید یکی...پسرا رو محل نزار...بزار از رونیب

 و دوباره ادامه داد: دیام رو جلو کش ممنعه

 ...یمشخص باش یلومتریلرمز و سرخ که از ده ک نمدرینه ا یبزن....ول یزنیرژ م گمیمن م-

 گفتم: دمویکش رونیاز دستش ب تیبا عصبان بازومو

نداره  یرادیبخورن ا ی...تو مذهبتون مردا هرگهنیرحسیو ام یرعلیبابا و ام یلنگه  یکیتو هم -

دختره عطر بزنه گناه کرده...به خودش برسه گناه کرده...ابرو برداره خراب...رژ لب بزنه  هیاما 

 معلومبپوشه گناه کرده...کفش بدون جوراب بپوش گناه کرده...پشت پاش  یگناه کرده...لباس رنگ

باشه گناه کرده...بخنده گناه کرده...صداش نازک باشه گناه کرده...همش گناه همش گناه...همش 

 نیبزرگتر یدونیو افکار مسخرتون...اصال م دیعما نیبا ا نیناه....بابا دست از سرمون بردارگ

 !؟؟هیمن چ یآرزو

موهام  دنیکه مردا با د یی...برم جاای...فرانسه...اسپانایتالیبرم....برم.ا نجایاز ا یروز هی نکهیا

 کشونینکنه...ساق پام تحر کشونینکنه...رژلبم تحر کشونینشن...ادکلنم تحر کیتحر

 مثل تو و بابا... یی....از آدمانجاینکنه.....خسته شدم از ا

 سرش رو با تاسؾ برام تکون داد و گفت: مانیا



 !ینیبیم زایچ نیرو تو ا یکه خوشبخت یچه بدبخت-

 ازش رو برگردوندمو گفتم: ییترش رو با

 !یخاص خودشو داره....بهتره تو به حال من تاسؾ نخور ریاز نظر هر کس تعب یخوشبخت-

 میهم داشت یکرده بود.گرچه پا به پا سیرو خ مانیبلند ا شیبارون صورت من و ر یها لطره

 ....میرو نداشت گهیچشم همد چکدومیاما ه میرفتیسمت خونه م

 سمت رو به رو بود و اخماش درهم.با تاسؾ گفت: نگاهش

 یکه صبح تا شب کارش چک کردن تورها  یخوند لدایا رو تو گوش چرت و پرته نیپس تو ا-

 خارج کشور....!؟ یمسافرت

سرد بارون رو احساس کنم سرمو چرخوندم  یکه کؾ دستمو باال گرلته بودم تا لطره ها یدرحال

 سمتشو گفتم:

 !؟؟؟میاز دستت خالص بش یریگیزن م یتو ک-

 دستهاش جا به جا کرد و گفت: یکش اومد.ساکشو تو نییلبش به سمت پا کنج

 طبمه اس...! هیفاصله امون  تیباز نها رمیزن هم بگ-

 و گفتم: دمیحرص خند با

بدبخت از سرت  یلدایو من و اون  یتو فاز عشك و حال و هو یریم گهی! اون مولع تو دگهینه د-

 ....میفتیم

 چپ نگام کرد وگفت: چپ

 !!!!  چیهم ه ایح یعنیچه طرز حرؾ زدن!   نیخجالت بکش دختر! ا-

 گفتم: دیتاک با

 !چیهمممم ه ایبله ! ح-

که بازهم  یدرحال دمیرو با تاسؾ تکون داد و من بدو بدو ازش جلو زدمو سمت خونه دو سرش

 :گفتیکه م دیرس یصداش به گوشم م

 ..خجالت بکش دختر گنده...مثل آدم راه برو-



 هیافتاد. لدایچشمم به  اطیتو ح دمیپر نکهید. همندادمو سمت خونه رفتم.خوشبختانه در باز بو محلش

 راست سمتش رفتمو گفتم: هی...کردیم یدگیرس زشیعز یگوشه نشسته بود و به گلها

 حرؾ واسه زدن دارم باهات... یکه کل ایب-

 :دیبعد پرس نمویباؼچه بش یلبه  یوادرم کرد  رو جانیدستمو گرفت و با ه لدای

 !؟؟؟یدار یچ دی...خبر جدرمیمیم جانیبگو بگو..دارم از ه-

 لبهام اشاره کردمو گفتم: به

 واسشون افتاده!؟ یبنظرت چه اتفال-

خم شدن.چونه اش رو خاروند و  نییدرهم شد.کنج لبهاش به سمت پا لدای یزده  جانیه صورت

 گفت:

 ...ی....ولیبود هیاحتماال مراسم افتتاح گفتمی....میزیچ هیباز  یگفتیلنگاتو م نیحاال اگه ب-

 رو شونه اشو گفتم: زدم

من باالخره امروز بختشون باز  ی دهیخوشگل و معصوم و لب ند یلبها نیا یباورت نشه ول دیشا-

 شد....

 :دیمات برد.سرشو آورد جلو و  موشکافانه به لبهام نگاه کرد و بعد پرس لداروی

 !؟؟؟؟؟؟؟یدیمرد رو بوس هیتو -

 و گفتم: لدایپشت انگشت زدم تو مخ  با

 !دیمرد منو بوس هی...یبگ دیجملتو برعکس با-

 و گفت: دیستاره بارون شد.دستاشو بهم کوب لدای یچشما

 !؟؟دهیبوس یکیمارو  ی دهی...دختر ترشاااایخدا یوا-

 "   ده؟؟یرو بوس   یک   ی" ک

رو بست  اطیدر ح   مانیسنگ خشک شد.ا کهیت هیبه  لیتبد چارهیب یلدای،  مانیا یصدا دنیشن با

 دیکش شویروسر لدای. شدیاز کنار ما رد م دیرفتن به داخل ساختمون با یو لدم زنان جلو اومد برا

 جلو و گفت:



 کنمیم ؾیرو تعر یلمیف هیبود داداش! دارم  لمی...فلمیف-

 چشم دوخت. لدای دهیو منتظر به صورت ترس ستادیرو به رومون ا مانیا

 :دیبا شک  پرس و

 اسمش!؟؟-

 آب دهنشو لورت داد و گفت: لدای

 داداش!؟ یاسم چ-

 !؟دنیکه دو نفر توش همو بوس یلمیاسم همون ف-

 بندنافش پاره بشه گفتم: چارهیب یلدای نکهیا لبل

 ...چند چند با خودت!؟؟؟ی...؟گشت ارشاد یا ی..؟.سانسورچیسیتو پل میدیآخرش ما نفهم-

 خطاب لرار داد و گفت: لداروینگاهم کنه  نکهیا بدون

 !؟؟؟   لدای!؟؟؟ هان  یبپر یمگه بهت نگفته بودم خوش ندارم باهرکس-

 به من زد و گفت: یسملمه ا  لدای

 بود! یرانیا لمشیداداش ف-

 زد و گفت: یپوزخند مانیا

 یشده و کامال اتفال ریتو تصو ریتصو ونیزیتلو شنیتلفن که خط تو خط م یاهوووم..مثل خطها-

 پخش شد... داسراریکل یبجا ییهویکامال  یوودیهال لمیف هی

از کنارم ختم بشه خوشبختانه  لدایبه بد بودن من و بلند کردن  مانیا یها یسخنرو نکهیاز ا لبل

 نکهیبرسونه اونم بدون ا یفورا خودشو به کالنتر دینلفنش زنگ خورد و بهش خبر دادن با

 ار ما رد شد و رفت.برسونه با عجله  از کن انیحرفهاشو  به پا

فرستاد وبا گذاشتن دست راستش  رونیاش رو آشکارا ب نهینفس حبس شده تو س لدایکه رفت  مانیا

 اش  گفت: نهیس یلفسه  یرو

 ...میبود به فنا بر کی! نزدشدیچ یدی....دااااایخدا یوا-

 تاسؾ سرمو تکون دادمو گفتم: با



 ...میکنیم یزندگ یمشت عهدلجر هی ونیبدبخت من و تو که م-

 دستمو گرفت و گفت: لدای

واسم  دی!؟ همه رو بادیتو رو بوس ی...کنمی...خب بگو ببمیعادت کرد گهیبابا....ما که د الیخیب-

 ...مو به مو...لحظه به لحظه بدون سانسور با ذکر نکات مثبت هجده....یبگ

دادم...از روز اول  حیو آب و تاب کل ماجرا رو براش توض جانیو با ه لدایدوختم به  نگاهمو

 ....ییایرو یدادن حاج بابا و اومدنش به محل کارمو و صدالبته اون بوسه  ریتا گ نیبا آم مییآشنا

حرؾ،بدون پلک زدن تک تک  یو ب ده،صامتینر  ند یدخترا ریپ نیمات و مبهوت...مثل ا لدای

 ی...به ماجرانداختیم تیفمط با گفتن " خب خب بعدش" پاراز یحرفامو گوش داد و هرازگاه

 پلکاشو تکون تکون داد و گفت: دیبوسه که رس

 !؟؟هیاسمش چ-

 ...نیآم-

 ...یچه اسم لشنگ-

 !!!!یگیم یچ ینیخودشک بب-

 ؟! یچه شکل-

 !یورزشکار کلیبلند و ه-

 مهربون !؟-

 ینطوریدر والع ا یشد ول کیبهش نزد شهیاصال نم یکنیفکر م شینیامممم....خب....اگه بب-

 کرد. تیمیباهاش احساس صم شهیزود م یلی...از اون آدماس که خستین

 گفت: یبا ناراحت لدای

شدن  مامیمنو بگو که تنها رف یکه باهاش خوش بگذرون یرو دار یکس هی گهیخوشبحالت ! حاال د-

 گلدونا.... نیا

 زدمو گفتم: یچشمک

 دوست پسر واسه تو جور کنم!؟ هی یخوایم-

 ذوق و شوق گفت: یب



 مثال! یک-

 نگاهش کردمو لب زدم: ثانهیخب

 !نمیرحسیداداش ام-

 یتو هوا خشک شد.ن نیرحسیکه به سمت گلدون دراز شده بود با وسط اومدن اسم ام لدای یدستا

 لبخند زدن به تکاپو افتادن..! یو لبهاش برا دیچشماش درخش ین

ملتفت  کنهیرو از من کش رفته و چک ش م نیرحسیشماره ام یمکیلا دمیکه فهم یهمون شب از

 شدم خاطرخواه داداشمه !!!

 یصنعت یفوران شده اش به طراح یو اگه عشك و عالله  کردیحاج بابا فکر م نهویکه ع یداداش

 متیو به لم عظ شدیآخوند م یرعلیزبانزد عام و خاص نبود لطعا و بدون شک مثل داداش ام

 .کردیم

 زدمو گفتم: لدای یبه پهلو یا سملمه

 !؟گهیم یلبخند خجالت زده چ نیا-

 باؼچه برداشت و گفت: یلبه  یاز رو یگلدون لدای

 ! اسمنیسر به  سرم نزار  -

 چونه ام گذاشتمو گفتم: ریز دستامو

 !ادیخوشت نم نیرحسیشد!  پس از ام ؾیح-

 سمتمو گفت: دیچرخ یتند

 زدم !؟؟؟  یحرف نیهمچ هی یمن ک-

 گفتم: انهیموذ

 ! ادیخوشت مپس -

 هاشو باال انداخت و گفت: شونه

عاشك  میحك ندار یکه حت میداره...ما دخترا اونمدر بدبخت یتیمن چه اهم ومدنین ایخوش اومدن -

خوشم  نیرحسی....حاال اگه من از اممیانتخاب کن نکهینه ا میانتخاب بش میتونی...ما فمط ممیبش یکس



رو دوست  یداره ؟؟ اصال از کجا معلوم کس دهیداره....!؟ اگه انتخابش کنم چه فا دهیچه فا ادیب

 نداشته باشه!؟؟؟ 

 زدمو گفتم: یپوزخند

 دی! شا یدینباش! خدارو چه د وسیما نمدریتو هم ا ی....ولستیفازا ن نیاصال تو ا نیرحسیام-

 عروس خودمون! یآخرش شد

 و گفت: دیخند

 !مانی...تو زن انیرحسی..من زن امگهیهمد یازن داداش میفکرشو بکن! بش-

 کردمو گفتم: اخم

 اون روز رو ! ارهیخدا ن-

 !؟نیرحسیکه من بشم زن ام-

 تو! ینه ! که من بشم زن  داداش عمب مونده -

 صورتشو مظلوم کرد و گفت: لدای

تحت  سهاشویرئ یکاراگاه حاذق و کاربلد که همه  هیهم شاؼل،هم باهوش، هم  مانی!؟؟ ا ادیدلت م-

لبخندش  هیواسه  لمونیفام ی...دختراادیازش بدت م نمدریکه ا ییلرار داده....بخدا فمط تو ریتاث

 !دنیجون م

 انداختمو گفتم: یدار یسر خوش نگاه معن یلدای به

رو ببرن که بخاطر لبخند داداش تو بخواد جون بده...اصال مگه  یاون دختر ختیمرده شور ر-

 ...ریسگ پاچه گ نهویداداش تو هم لبخند زدن بلده!؟ ع

 مندانه گفت: لداگلهی

 ! ستیصفت ن وید  والیه ینیکیاونمدرا هم که تو فکر م مانی!!  بخدا ا اسمنیئه !!!  -

 پام انداختمو گفتم: یکیاون  یرو پامو

از  مایشما  دل هیهمسا میکه شد شیسال پ 13..از همون ادیمن ازش خوشم نمدر هر صورت -

 !؟؟ زد تو گوشم! ستین ادتیهمون روز اول پاچه امو گرفت...

 



 و گفت: دیخند لدای

 !یبچه کون یخب چون تو بهش گفته بود-

دردم گرفت و بهش گفتم بچه  یلیمن...منم خ یپا یخب اونم لبلش پاشو گذاشته بود رو-

 محکم خوابوند تو گوشم... یکی...اونم نه گذاشت نه برداشت یکون

و دست بزن نداره ...بهتر  ستیبدخلك ن مایمثل لد گهید مانی! گذشته ها گذاشته! ا ریبه دل نگ-

 یرو هر دختر یالک یه مانیاما ا رنیدوست دادن زودتر واسش زن بگ یلیشده...مامان و بابام خ

 !رهیگ یکی شی....ؼلط نکنم...دلش پزارهیم بیع میکنیم یکه بهش معرف

 گفتم: یالیخ یباب

 !؟یمثال ک-

 ...نایم دیشا ی...ولدونمینم-

 !؟؟یگیدخترعموتو م-

 حدس! هی نیآره...البته ا-

 شدمو گفتم: بلند

 گفتم! یک نی! ببرهیگیکه دادش تو عاشمشه!  سر سه روزه طالق م یاون چارهیب-

 به بدنم دادمو گفتم: یکش و لوس فمیبعد با برداشتن ک و

 !امیو از خجالت شکمم در ب رمیدوش بگ هی! منم برم گهیخب د-

 هم بلند شد و گفت: لدای

 ...دمیخر نیدوستم واست روؼن خراط یبابا یصبح از عطار-

 ذوق گفتم: با

 مرگ من!؟-

 بهت بدم! میبر ایمرگ تو! ب-

 جوووون بابا عاشمتم !-



داخل خونه رفت تا روؼن رو  لدایدادم و  هیبه نرده ها تک .منمیاز در ساختمون داخل رفت باهم

با عجله و شتاب زده از داخل  مانیو چکش کردم که همون مولع ا دمیکش رونیب موی...گوشارهیب

و هول  خم شد و پشت به من مشؽول  عیسر یلیاومد...اصال متوجه من نشد چون خ رونیخونه ب

 شد... کفشهاشبستن 

 گفتم: دمویخند

 !یجووون بابا چه کون-

شد.چند لحظت بعد با  رهیخ یچوب یبه جاکفش دهیو تو همون حالت خم ستادیاز حرکت ا دستش

 سمتم.... دیبستن بند کفشش کمرش رو صاؾ کرد و چرخ

 یخودم حالم بهم خورد.ول یها یلحظه از مزه پرون هیبا تنفر و ؼضب بهم نگاه کرد که   اونچنان

 ....دیارز یاعصابش م ختنیشدن و بهم ر ینه ! به عصب

 نگام کرد و بعد گفت: رهیخ رهیهمونطور خ یمدت طوالن هی

 !یشد تیترب یب یلیخ-

 زدمو گفتم: یچشمک

 کن! تمیو ترب ایب-

 ....اتریح یهم ب یتر از لبل شد تیترب یهم ب-

 کن... امیبا ح ایب-

 رنگش انداخت و گفت: دیسف یبه ساعت مچ یفرستاد ، نگاه رونیرو که با حرص ب نفسش

جاندران پستاندار لرارت داد  اصال ارزش ولت  یدسته  یتو شهینم یکه حت ییادب کردن تو-

 تلؾ کردن رو نداره....!

رفت، دستهام باز دوباره  رونیمات برده ام رد شد و از ساختمون ب یچشما یکه از جلو مانیا

کش اومدن....تو شمام اشک جمع  نییه سمت پا*هام  رفت و کنج لبهام بنیناخوداگاه سمت     س

 به سمؾ  گفتم: رهیخ یلرزون یشد و  با لبها

 یبهت فروختم که حت یتر زمی...چه هیبود که تو در حك من انجام داد یا یچه ناحم نی...اایخدا-

که  یی....بخدا اون فرشته هاکوبهیتو سرم م نارویا یکیکثافت هم کوچ مانیا ی....که حتی...که حت

 کریپو مولع  دنیدل به کار نم ستیولتها که شما حواست ن یتو کار ساخت و ساز آدما هستن بعض



رو کمتر کن  شونیالالل زمان کار ای...خب اگه حموق عمب مونده دارن بده...کننیم یتنبل یتراش

 بخورن.... دیتر کار کنن...بفرما...چوبشو امثال من با تیفیتا با ک

 کردمو گفتم: نییهامو تو مشتم باال و پا نهیس

 کن خواهشاااا.... یدگی!!!  رس شترهی!؟؟  جاندار پستانداردم آخه از من کالسش ب زیشد سا نمیا-

 ی شهیدوختم به ش دیمناجاتم رو باخدا تموم کردم و چشم ام  دیکه به گوشم رس لدای یلدمها یصدا

 رو به طرفم گرفت و گفت: شهی...خندون و خوشحال شلدایدست  یتو  دیسر سف

 !ریبگ نویمال مردمو  ول کنو ا-

 ینگاه شهیهام برداشتم.به ش نهیس یرد نگاهشو گرفتم منظورش رو متوجه شدمو دستمو از رو تا

 کردمو گفتم: نشییگرفتمش...باال و پا لدایانداختمو از  یگذر

 دارن!؟؟ ریبنظرت تاث-

 تو فاز پروتز !!! میریم میکنیتو بمال...اگه نداشتن پوالمونو جمع م-

 و دمػ گفتم: پکر

 خواه شدن! ادهی...مردا زستنین کیبخدا اونمدرا هم کوچ-

 و گفت: دیخند لدای-

 حساس نشو ...حساس نشو....-

 کردمو گفتم: یپوف

 من برم باال....-

 استفاده اش روش نوشته شده...بخون حتما! ی مهیباشه...دستور عمل و طر-

  یبابا  پسرخاله  ایمامان  یاز پله ها باال رفتم...زنگ که زدم بجا یگفتمو با کسل یآروم ی باشه

 بهزاد، درو برام باز کرد! طونمیش

 رفت تا من داخل بشم..چپ چپ نگاش کردمو گفتم: کنار

 !؟یخوایم یچ نجایتو ا-



 میشونیضربه به پ هیمشخص شدن...با سرانگشتش  دشیبزرگ و سف یدندونا ؾیکه زد رد لبخند

 زد و گفت:

 به تو چه !؟؟؟  اومدم خونه خاله ام!-

 بستمو گفتم: درو

 ...خاک تو سرت کنن دخترباز...دمتیشاپ د یدختر تو کاف هیچهار شنبه هفته لبل با -

 لبخند زد و بازم گفت : بازم

 به توچه !؟؟-

 نگاه کردنش گفت: نیو ح دیرو از دستم لاپ نیبعد روؼن خراط و

 ...اسمنیهفته باهاش کات کردم...بجون  نیسه شنبه هم-

 جون خودت...اونو بده!-

که از گوشه  دیکرد.اونمدر خند دنیدستشو رو شکمش گذاشت و بلند بلند  شروع به خند نباریا

 گفتم: دمویرو به زور از دستش لاپ شهی.شدیچشماش اشک چک

 هرهرهر...دختر باز !-

 هاش که تموم شد دستاشو تو هوا تکون داد و گفت: دنیخند

گذار تر از روؼن  ریمردا  تاث یمورد دستا هی نیدخترخاله  پزشکان ثابت کردن تو ا-

 ...از ما گفتن بود!نیخراط

 بهش رفتمو گفتم: یترسناک یؼره  چشم

 ندارم پس دمپرم نپلک! یاصال اعصاب شوخ-

 لاب در گفت: به هیاتاق اومد و با تک یتا تو دنبالم

نداشتن...حاال برو  زیبا من بود مم*ه هاش اصال سا یداشتم ولت یرستانیدوست دختر دب هی-

که تو  یزیدرصدش بخاطر  اونچ99کا ممبر داره  که 800نگاه کن...المصب  نستاشویا یعکسا

 چرا!؟؟؟ یکنیهندوونه! فکر م هیفالوش کردن....بزرگ شدن هر کدوم لد  ،یفکرش

 گذاشتمو گفتم: یشیآرا زیم یروؼن رو رو ی شهیتخت و ش یرو فمویک



 ...البد پروتز کرده!دونمیچم-

 گفت: ومدیبست و همونطور که سمت من م درو

 ولسه تو هم امتحان کنم...هان خوشگله!؟؟؟ یخوایمن بود! م ییجادو ینوچ !  حاصل دستها-

ده  یو نالال  که تو طونیش یفرزند تنها خاله ام بود...از اون پسرا نیپسر و سوم نیبهزاد دوم

 ....!شنیازش مطلع م شونیسالگ ستیتازه  تو ب  ایکه بعض دوننیرو م ییزایچ یسالگ

صد سال جلوتر...کال پسر کنجکاو و شر  زایچ یتو دونستن بعض یسال از من بزرگتر بود ول سه

 سالش بود.  25تا االن که تشیبود از همون دوران طفول یطونیو ش

ساله بودمو اون  14که من  یبابا بزرگ تجربه کردم.ولت یبوسه ام رو با اون تو خونه  نیاول

 ساله...17

 میتونیبهم گفت ماهم م میباهم تماشاش کرد نکهیمثبت هجده نشونم داد و بعد از ا لمیف هی اول

و  یناراض یگوربابا می...پس گفتیراض داره....منم که یچه لذت میو بفهم میانجام بد نکارویهم

 میدیساونمدر اونجا همو بو کهیکوچ ییدا یمیلد یکردن دوچرخه  دایپ یتو انبار و به بهونه  میرفت

 شد. اهیهردومون کبود و س یکه لبا

زبونمون مونده بود ، هر بار که پامون به خونه  ریز یکه مزه اش حساب نیریاز اون بوسه ش بعد

عاشك و معشوق و  چولتیبود که ه نیا شیاما خوب میکردیم طنتایش نیاز ا شدیبابا بزرگ باز م ی

اما  مبه بهزاد وابسته بش یحساب تونستمیم دیدختر شا هیمن به عنوان  یعنی....میهم نشد یوابسته 

بود که  ادیبارم آورد....آمار دوست دختراش اونمدر ز گهیجور د هی دمیدیکه از طرفش م یرفتار

به من فهمونده بود بهزاد لابل کنترل و چشم دل  نیو هم بردیم ادیخودش اسمشون رو از   یگاه

 ....!کردیو مطمئنن با من بودن لانعش نم ستین ریس

اهل بگو  یلیخ دونست،همیم یلیهم خ ل،چونیفام یهمه دوستش داشتن  اللخصوص دخترا شهیهم

سرش هم لمب داشت...مثل بهزاد لشنگه،بهزاد  ی...لد موهااوردیسردرم زیبخند بود هم از همه چ

 .....گهیلمب د هیدون،بهزاد فرفره،بهزاد جوک، بهزاد لهمه.. و هزار و  یهمچ

 یچیبدون رد و بدل کردن ه یاگه نگاشم کن یکه حت ییبود از اونا یا یپسر دوست داشتن کال

،چال لپ ،  دیبا پوست سف یمو فرفر پسر  بلند هی...رهیناخواسته مهرش تو دل م یحرؾ و کالم

بود که  یچ نینشست....بب یساکت نم چولتیکه ه یو فک نیدلنش یگوش نواز، صدا یخنده ها

اگه تو  نکهیبهزاد...به ا یها یبه مسخره باز گشتیبرم لشمیهم کشته مردش بود دل احاج باب یحت

....اصال نمونه اش  مراسم دنیخندیم هیگر یبدون شک همه به جا گذاشتیمراسم عزا هم پا م

 !رونیخودش....اونمدر همه رو خندوند که ناچار از مراسم انداختنش ب یبابا بزرگ پدر نیتدف



 

 یو دروالع  پسر خاله  زدیاش نم نهیدست رد به س یدختر چیبود که ه ییاز اونا نکهیا خالصه

 !داشتیهاش برم یاگر دست از دختر باز شدیم یتوپ

 هلش دادم عمبو گفتم: انیدستهاش به سمت باال تنه ام جلو ب نکهیاز ا لبل

 !؟ییظرفشو میمامانم سر برسن س ایبابا  یگینم-

 لوس کرد و گفت: خودشو

 ...میبهم حال بد کمی مایمثل لد یایم-

 بکشمو بعد گفتم؛ رونیشدم تا جورابامو از پام ب خم

 ! برو با دوست دخترات  حال کن!یگه خورد-

 مظلوم کرد و گفت: لحنشو

 دوست شده باشم.... یبا دختر نوریاگه من از سه شنبه به ا رهیبم اسمنی-

 گفت: دیکشیبعد همونطور که دستشو به صورتش م و

 بوده... یراض دهیبوس ی....هرکاسمنیننداز  نیشده رو زم لتریجوون از همه جا ف نیا یرو-

 نگاهش کردمو بعد جورابامو به دهنش فشار دادمو گفتم: ثانهیخب

 عمراااااا-

 انزجار آب دهنشو تؾ کرد و گفت: با

 ببرن ... ختتویعه عه عه...مردشور ر-

...خنده کنان خواستم سمت در برم که کمرمو  گرفتو  تو دنیاتاق دنبالم دو یبعد شروع کرد تو و

زد رو بدنم و شروع کرد  مهیتخت و خ یتم کرد روهوا بلندم کرد...دست و پا زدم اما اون پر

 که اشک تو چشمام جمع شد ..با التماس گفتم: دمیللملک دادنم...اونمدر خند

...جون بابات...بهزاد توروخدا....آخ االن دهینکن...نکن....بهزاد تورو خدا....جون خاله فر-

 .ترکمیم

 سفت نگه داشت و گفت: دستامو



 !؟؟؟یدیبوس م-

 گفتم: زنان نفس

 ....برو اونوریریبم ی...الهیوا-

 باال انداخت: ابرو

 نوچ...لب بده تا بلند شم!-

 !کننیکه چوب تو   ک....ونمون    م ننیبب ینجوریمارو ا انیب یزده به سرت روان-

 زد و گفت: میشونیبوسه به پ هی عیو سر تند

 ؟؟یگیمیبکنه....چ دیمن اومدم نبود....خاله هم رفت خر یاز ولت یعنی...ستینوچ! بابات که کال ن-

 !؟؟یا هیپا

 کردم از خودم دورش کنم و بعد گفتم: یاش گذاشتمو سع نهیدستامو رو س

 !یبش کیبرو کنار بهزاد...چه مامان بابا باشن چه نباشن اصال دوست ندارم بهم نزد-

 به صورتم مالوند و گفت:  شویفرفر یموها

 !؟؟هان کلک !؟؟ینکنه رل  زد گمی...میاریادا تنگارو درم دایجد!؟ اسمنی هیچ-

به  یپسر چیه گهیشده بودم که د نیزده بود وسط خال!لطعا و بدون شک اونمدر مجذوب آم مایدل

 ...!ومدیچشمم نم

 انکارش کردمو گفتم: اما

 دوست بشه!؟؟  بهیپسر ؼر هیبا  تونهیم ییبنظرت دختر حاج احمد حب-

 به نوک دماؼم مالوند وکامال مطمئن گفت: دماؼش رو نوک

تو  میرفتیم مویچوندیپیرو م هیبم یرفته چجور ادتی!! یتونیصدرصد م یاگه اون دختر تو باش-

شک  بتهاتیاز ؼ چکسیه چولتیکه ه یگفتی!؟؟تو اونمدر خوب دروغ ممیکردیم یطونیش یانبار

 !کردینم

 صورتم کنار زدمو گفتم: یاز رو موهامو

 



 بودم....  جکیمل یمارمولک بود...من شاگرد تو یتو ریتمص-

 خم کرد و بعد از گاز گرفتن لبهام دوباره فاصله گرفت و گفت: سرشو

 ...یسالگ 17 یطنتهایش ریبخ ادشی....یبود یالحك که شاگرد خوب-

 کردمو گفتم: یور هی شموین

برو اونور  ای....بکیتانیهم تا یو من رز  اون  انبار یانگار تو جک بود یزنیحرؾ م یجور هی-

 ....دنیتا بابا و مامان سر نرس

 و گفت: دیخند

 ....رمیتا نبوسم نم-

 برو اونارو ببوس! یدار یرمجازیو ؼ یهزارتا دوست دختر مجاز-

 از لبهام گرفت و بعد گفت: یزور بایو تمر یطوالن یلینه خ یبوسه  هی

 !!یمیلد اری ستنیتو ن یاونا به خوشمزگ-

به گردنم زد و  یمیاز طرؾ من مک عم یبعد سرش رو تو گردنم فرو برد و لبل از هر واکنش و

 بعد گفت:

 ! هنوز همون طعم...همون مزه....به به !شیآاااااخ-

 تنم کنارش زدمو داد زدم: یبود از رو یا یشدمو به هر بدبخت یعصبان

 !ونیلل ین یپسره -

 گفتم: دمویکش یاروم ػیو با نگاه کردن به گردن لرمز شده ام ج نهیسمت آ دمیدو

 یب یبیکنم!؟؟ خ کاریچ یکه رو گردنم کاشت یوزارت بهداشت دییمهرتا نی! حاال من با ایعوض-

 !یلیبهزاد...!خ یشعور

 شد و گفت: بلند

بهت نشون بدم تعداد کشته مرده هامو  رکتموی...داسنتاگراممیام...مانکنم....شاخ ا یمن بارب اسمنی-

 !یستیبه خدا تو مسلمون ن اسمنی!؟؟  ونیلل ین یگی...بعد تو  به من میریضعؾ م ینیبب



 رفتیم یو رو به کبود دادیم رییگردنم که کمکم رنگ تؽ یلرمز  ینرم کننده رو   رو کرم

 مالوندمو گفتم:

...فاز عشك و  یزاریم یا مهیدل هی پیدختر کل هیبار با  کیماه  کیهستم...هر  انیآره در جر-

 ...گهید یکیو  گهید یکی....گهید یکیو بعد دوباره  یداریبرم یعاشم

 و گفت: دیخند

 75چه  65..چه  کردمیکه با اون دخترا بودم فمط به تو فکر م یباور کن من تو تمام اون لحظات-

 ش   !! 85چه 

 گفتم: دمویدرهم کش ابرو

 سن و سالن!؟؟ یکه گفت ییعددا نیا-

 نگام کرد و گفت: انهیموذ

 !یحل و فصلش کن نیبا خراط یخوایو م یکه تو ندار هییزیاون چ زیسا نینه ا-

 نفرت ازش رو برگردوندم و گفتم: با

  یشعور یوالعا که ب-

رفتمو درو محکم پشت سرم بستم...بهزاد اما با خنده دنبالم  رونیاز اتاق ب تیبعد هم با عصبان و

 اومد و گفت:

 درو محکم نبند نرو.... نی...هر بار ااسمنی یاهو-

 تو هوا تکون دادمو گفتم: دستمو

 !لهکارت پسرخا یبرو پ-

شال لرمز رنگم پنهون  ریفورا موهامو ز دیلفل در که به گوشم رس یتو دیچرخوندن کل یصدا

 بود گفتم: یکردمو رو به بهزاد که همچنان درحال مزه پرون

 !نیبش گهیجا د هی!   الل شو و برو سیه سیه سیه-

 یخودشو انداخت رو کیپرش فوق العاده درحد المپ هیتو آشپزخونه و بهزاد هم با  دمیمن پر 

 رو روشن کرد! ونیزیکاناپه و تلو

 



رو برداشت و  دیخر یها سهیک  دیداخل شد و بعد از درآوردن کل دیز خرپر ا یبا دستها مامان

اومد تو  ونیزیبهزاد بود که بدون خاموش کردن تلو نیاومد سمت آشپزخونه.زودتر از من ا

 آشپزخونه و گفت:

 خاله ! یاومد ریچمدر د-

 و گرفت سمت بهزاد وگفت: دیکش رونیب لونیدونه موز از نا هیتوجه به من  یب مامان

از  شتریدلم...بخور فدات بشم...بخور دورت بگرده خاله! ان شاهلل خدا فالووراتو ب زیبخور عز-

 بره باال !!! ؽاتتیکنه نرخ تبل نیا

چه  یمجاز یفضاها نیلبل اومدن من بهزاد در مورد ا دونهیتعجب به مامانم نگاه کردم.خدا م با

حرؾ  ؽاتیتبل نهینشده از تعداد فالوور و هز یچیه بور که هنوز هتو گدش مامان خوند ییحرفها

 !زدیم

 گفت: کردیصورت زدو همونطور که خودشو واسه مامان لوس م یبه پهنا یلبخند بهزاد

 به موال ! یدونه ا هیمخلصتم خاله !  -

که  یخوش طرح و رنگ یموز بردارم که مامان  زد  پشت دستمو با اشاره به روسر هی خواستم

 بود گفت: دهیپوش

واسه  یکی...هی...شاخ مجازارهیدرم نستاگرامشیکه از ا ی....اونم با پولدهی...!؟ بهزاد خرنیبب نویا-

 نهمهی...اریبگ ادیهزااااارتومن.... ستیدو ی...هرکدومو  دونه ادهیفر یواسه آبج یکی دهیمن خر

 نالابل واسه شما... ی هیهد نیمامان ا یبگ یومدیبار ن هی یکنیمدت تو اون باشگاه کار م

 !یستیاونولت تو شاخ بز هم ن یشاخ مجاز اون

 یلمنه  هیموز رو  یبود که با گلوش " خخخخخخ " کنه ، کله  ینجوریا یگاه دنشیکه خند بهزاد

 چپ کرد و گفت:

روش حساب باز نکن! شوهرش بده بره  ادیخاله....ز ستیپشم بزم ن اسمنی نیخخخخخخخح ا-

 ...! ایشیم لیرو دستت مضحکه فام مونهی..میخاااااله فاط

 با تاسؾ بهم نگاه کرد و گفت: مامان

به واسطه  کباریهم که هر چند سال  یی! اونا دهیبر سیخاله جان! خواستگارش کجا بود گ یییییه-

 !بختشو بسته باشن ترسمی....مپرونهیرو هم م انیم یحاج



 سمت بهزاد پرت کردمو گفتم: وهیم هی

 !نستای!؟؟ شاخ اتیلوزم یندار یتو کارو زندگ-

بهزاد رفتم سمت  یگفتننا اسمنیتوجه به  یرفتمو ب رونیبعد ناراحت و پکر از آشپزخونه ب و

 اتالمو درو رو هم از داخل لفل کردم.

 .ستادمیا نهیآ یرو به رو دمویکش رونیرو هم از تن ب رمیلباس ز یو حت رهنیپ

 یکه روش نوشته بود روؼن رو   رو یبرداشتم طبك دستورعمل یشیآرا زیم یرو از رو شهیش

 باال تنه ا

 مالوندم و گفتم: م

 یبزرگتر شدن....؟؟ هان!؟چ زیدو سا یکیدوتا  نیا  نمیمن صبح بلند بشم بب شهیم ی...چایخدااااا-

انار ،  یخالك دانه ها شودینداره ! داره !؟؟؟ اصال مگر م یکه واسه تو کار زایچ نی!؟ ا شهیم

باشه!؟  آخه  دهیآفر ینجوریمنو ا ی*هانیتگزاس   س سیخالك الکس شودی...مگر مهیاصال انار چ

پوالشونو واسه  یکه مجبور نشن ه یسازینم یلوربونت برم چرا از اول آدما رو درست حساب

جکسونم که بکوبمو از اول  کلیمنم ما ی! فکر کردزنیسرو شکلشون تو حلموم دکترا بر ریتعم

 باد کنن....!؟؟؟؟ نارویبدم ا ونیلیده م ارمیبسازم !؟آخه من از کجا ب

 چند تمه به در زد و گفت: بهزاد

 !؟؟یچ ای یزنیبا  خودت حرؾ م یدختر خاله دار-

 کردمو گفتم: یشیا

 !ستیبه تو مربوط ن-

 !؟؟؟ یحاال چرا درو لفل کرد-

 !!ستیبه تو مربوط ن نمیا-

 باش....!" نیداشته باش....مت ای" دختر با پسرخاله ات مودبانه حرؾ بزن...ولار داشته باش...ح

نشون ندادمو همون طور که صلوات  یمن اصال توجه یصدا متعلك به مامان بود ول یکی نیا

 بشه! یفرج دیکردم.....تا شا یروؼم مال یبدنمو حساب  فرستادمیم

لممه  دنیتوک به ساالد و بعد از جو  هیدستش زد و  یتو یشده  یگاز به رون سوخار هیبهزاد 

 :دیدهنش پرس یتو یها



 !؟یشاؼل شد یدخترخاله نگفته بود-

 کاهو دهنم گذاشتمو با طعنه جواب دادم: هی

 ی...روش ما زور بازومیاریو اون پول درنم نیبا ا دنیو پر یبا دلمک باز ایما مثل بعض-

 خودمونه!

 گفت: دیچرخ یصورت مامان و حاج بابا م یو همونطور که نگاهش رو دیخند

 گمی! بد مخورمیم مویپیو خوشت ی...مثل من که نون خوشگلارهیپول درم یجور هیهر کس  گهید-

 عمو احمد  !؟؟

 شده ،جواب داد: دهیکمتر د یبا لبخند بابا

خونه به مامانت بگو اسپند  یکره خر !  رفت یشیم پتریخوشت یصدالبته ! روز به روز هم که دار-

 واست دود کنه !

 عمو ! یمگر تو لدر منو بدون-

نگفتمو مشؽول خوردن  یزیلگد به ساق پام زد...! چ هی زیم ریگفت ولبخند زنان از ز نویا بهزاد

 :دیمامان پرس نباریؼذا شدم که ا

 !؟یدی...!؟؟ پسندیمحل کارش خوب بود حاج-

 کرد و گفت: زیبابا با دستمال اطراؾ دهنش رو تم حاج

تو لسمت  اسمنی...کردیاونجا تردد نم  ادیالحمدهللا ! بد نبود ! خانمها محجبه بودن ، مرد هم  ز-

 ....دفتر و دستکشم بد نبود!کنهیمخصوص بانوان کار م

 :دیند سمت منو پرسسرشو چرخو رتیبهزاد..با ح یتو گلو دیزدم که لممه پر یا روزمندانهیپ لبخند

 !؟ هی!؟؟ محل کارت چهیچ فتی!حاال شؽل شر الیخی!؟؟؟ باو بیتو دفتر و دستک دار-

 یمن به نحو نکهی...اما لبل ادتریدردسر جد هیبه  شهیبهزاد ختم م یها یته کنجکاو دونستمیم

 خرسند گفت: یسوق بدم بابا با لحن گهید زیچ هیموضوع رو از کار و بارم  به 

 ... کنهیبزرگ کار م یلیخ یباشگاه بدنساز کی یتو-

 !؟  هیاسم باشگاهه چ-

 دهن من باز بشه بابا جواب داد: نکهیهم  لبل  از ا باز



 ! یجبار یباشگاه بدنساز-

 که مثل ؼار باز مونده بود من و بعد حاج بابا و مامانو نگاه کرد و گفت: یبا دهن دیشن نویتا ا بهزاد

بزرگ و معروؾ !  یلیباشگاه خ نیبابا دختر خاله ! ا ولی!؟؟؟؟؟  ا یاههههههه ! باشگاه جبار-

دو سه تا عکس  ارمویپولدارو درب یادما یواسه فالوورام ادا خواستمیاصال خود من  هر ولت م

 ا...تنینش هیاله یدارا هیخودم...اسمش اشکان...از اون ما كیاونجا....رف رفتمیم رمیبگ یالکچر

 دیماهش ..خاله شا کیهر  نهی...هزرفتیدوره م یباشگاه بدنساز نیبره تورنتو  تو هم نکهیلبل ا

 !شدیچهههههل تووووومن م یس یماه یباورت نشه...ول

نگاه  گهیمامان و بابا که خبر نداشتن تو سکوت با تعجب به همد یول دونستمیم نویا من

 کردن...مامان زودتر به خودش اومد و گفت:

 !یواسه باشگاه بدنساز دهیچهل تومن م یس یماه  یعالل آخه کدوم آدم-

 گفت: دیجو یهارو م یهمونطور که تند تند سوخار بهزاد

چهل تومن واسه اونا حکم سه چهار  ی...سستین یدارااا  پوووول هیپول که واسه ما نیخاله ا-

 !اسمنیهزارتومن رو داره! واال...مرگ 

 حرص گفتم : با

 مرگ خودت !-

 دهن خودش گذاشت و گفت: یسبز هی بابا

توپ وردارن برن  هیما  یها یورزش کنن مثل بچگ خوانیبشه!! م یکه چ یچهل تومن بد یس-

 ی...علییدا ی...علدینیبیکه م ییورزشکارا نیا یدنبالش بدون! همه  ابونیتو برو ب

 ...نجایبه ا دنیرس کیهمه از گل کوچ نای..اایک ی...مهدویمیکر

 و گفت: دیخند بهزاد

باشه  یمرد باشگاه رفتنشه! مرد باس بدنش ورزشکار هیشرط مزدوج شدن  گهیعمو د-

پارک  یتو یورزش لیمثل ما با وسا ییها چارهی!!! بدبخت ب زارنیاصال....نباشه دخترا محل نم

امده  یمرب هی گنیم  دای....تازه جدیباشگاه نیهمچ هیپولدارا هم تو  کننیم یبدنشونو هفت

....آخ آخ یجبار نیاومد...آم ادمیبود خدااا....آهان  یاسمشو گفت...چ نتوووووپ !  اشکا

 ...بدن تووووپ !کایآمر ی لکردهیآخ....تحص

 .....رمیلبخند زدنم رو بگ ینتونستم جلو گهیکه اومد وسط د نیآم اسم



باهاش دوست  ییجورا هی نکهیاز ا شتریو ب شتریب کردیم ؾیتعر نیاز آم یبهزاد اونجور یولت

به من  ییجورای  کنهیم فشویکه بهزاد تعر ینیداد بزنمو بگم ا خواستی...دلم مبردمیشده بودم لذت م

...منو به نهار دعوت کرده...با دهیمنو بوس نیداد بزنم  آم خواستیفهمونده دوستم داره...دلم م

 گفته دوستم داره ! یزبون یزبون ب

 نشن که بهزاد سرشو چرخوند سمتمو گفت: بمیؼر بیعج یخنده هابهم فشردم تا متوجه  لبهامو

 ...میبزن یحرکت هی!؟؟؟رازشو بگو ماهم یکن دایباشگاه کار پ نیتو ا یتونست یدخترخاله تو چجور-

باشگاه  نیمن تو ا نکهیاز ا ییجورایبهزاد باعث شده بود مامان و بابا هم  یدهایو تمج ؾیتعر

 مسرور و خرسند بشن....چنگال رو کنار گذاشتمو با  ؼرور گفتم:  کردمیکار م یبدنساز

زود  یلیبودم خ یدختر با جنم و عرضه ا یلیکه بنده خ ییخب...از اونجا یسخت بود...ول یلیخ-

 از دستم بدن.... ! دیمتوجه شدن که نبا

 سرشو تکون داد و بعد گفت: بهزاد

 یتو پارت شهیواسه رفتن به اونجا و عکس انداختن ندارم...م یبهونه ا گهیاشکان رفته د یاز ولت-

 ؟؟؟ رمیواسه فالوورام بگ یدو سه تا عکس الکچر هیاونجا  امیب یمن بش

دوباره  یبهزاد عوض نیشده بود ا ریختم به خ یحرکت موند...حاال که همچ یزد و دهنم ب خشکم

رو پر از آب کردمو  وانی..لزهیمن بخت برگشته و بدشانس رو بهم بر یکاسه کوزه ها خواستیم

 و گفتم:

 تو به من چه! ی! فالووراشهی...نمرینخ-

 از منم دوست داشت گفت: شتریب یکه بهزاد رو حت مامان

خط و خش  لیرو وسا ایاونجا کنگر بخوره لنگر بندازه... ادیب خوادیدخترم....بهزاد که نم اسمنی-

 ....یدو سه تا عکس المچر هیبندازه...

 و صرفا جهت انداختن مامان به جون من گفت: تیوسط حرؾ مامان و با مظلوم دیپر بهزاد

 دوتا عکس... یکی...بخدا فمط در حد یخاله...الکچر یالکچر-

 دوباره گفت: مامان

 اونجارو بخوره... خوادیعکساشو بندازه...مگه م ادیبچه طفل معصوم ب نی...بزار ااسمنی-

 نگاه پر حرص به بهزاد انداختمو گفتم: هی



و سردفتر  یو منش ری...لسمت مردها اصال مدکنمی...من لسمت بانوان کار مشهیمامان...نم شهینم-

 به لسمت بانوان نداره... یهاش ربط یو مرب

 و گفت: دیکش لشیو سب شیبه ر یبابا دست حاج

 !یارج و لرب دار یلی...به هر حال تو اونجا خرهیدو سه تا عکسشو بگ ادیبابا...بزار ب اسمنی-

 شدیاصال نم گهید نیواسه هم رهیگیم لمیداره تحو ینجوریبابا ا دمیدیتو عمرم بود که م نباریاول نیا

 ام  گفتم: نهیکردمو با سپر کردن س ینه آورد...سرفه ا

 !زنمیم ییرو هی  نیچشم.چون شما خواست-

 شامش شد و گفت: ی موندهیزد و مشؽول خوردن بال یچشمک بهزاد

 !زنمیلبلش به تو زنگ م امیپس من هر ولت خواستم ب-

 نگاش کردمو گفتم: یحرص

 باااااشه  پسرخانم !!-

فکر  نیفمط به ا یمشؽول  خوردن ؼذاشون شدن اما من پکر و عصب یخوشحال و راض اونا

که بابا  یزینه چ یکش یبفهمه کار من بدبخت تباشگاه و  ادیکه اگه بهزاد شر و شور ب کردمیم

نگه داره...همونجا  مهیواسه پنج دل یراز رو حت نیا تونستیدهن لمش نم نایمیکرده بود  ؾیتعر

 ی" در کنار دخترخاله ت  ستینویم رشیو ز نستایا زاشتیو م نداختیازم عکس م یکش یمشؽول ت

 "!!!!ییهویاالن  نیکشم هم

 بلنر شدمو گفتم: زیم یواسم نموند.از پا ییاشتها گهید

 برم باشگاه بعدشم که دانشگاه کالس دارم! دیمن برم بخوابم...صبح که با-

نگاه پر  هیشد.بهزاد هم با  زیم یرو لیگفت، مامان هم مشؽول جمع شدن وسا ریشب بخ بابا

 کرد و گفت: زیبه من با دستمال صورتشو تم طنتیش

 لرار دارم...من برم که با دوستام -

 کنم   فورا به سمت اتالم پا تند کردم.... شیمجبور نشم  تا جلو در بدرله و همراه نکهیا واسه

 ی...موهادمیبه خودم رس یبعد هم  حساب رونیاول اجازه دادم حاج بابا از خونه بزنه ب شهیمثل هم

 دادم. حیرنگها ترج ی هیلعاب دادن لبهام از بم یکوتاهمو کج زدمو رژلب لرمز رو  برا



 !شهیلباس شاد بپوشم،مثل هم خواستیم دلم

و  یمرد دوست داشتن هی...شمهینفر هست که حواسش پ هی کردمیبخصوص که حاال احساس م 

 !نیبه اسم آم پیخوشت

 !دیرنگ انتخاب کردم و مانتو و کفشهام رو سف یو شال بلند مدل چروکم رو خردل شلوار

 ؾ،یبرداشتم و با چپوندن ممنعه ته ک مویچ دستهام ادکلن زدم ، کوله پشتبه گردن و م نکهیاز ا بعد

 رفتم. نییکردمو پله هارو پا یاز مامان خداحافظ

 دنید مراریبودم...ب مرارشی....بنیآم دنیبه د گشتیبرم لشمیرفتن به باشگاه دل تو دلم نبود.دل تا

حواس آدمو پرت  یکه ه ییصورتش،حالت چشماش...طرز نگاه کردنش...و صداش...صدا

 ...کردیم

چشم  یکه ه یجواب سالم همه رو دادم و رفتم سمت رختکن در حال شهیتر از هم یانرژ پر

تو سالن مردونه  نکهیزد .ا شدیحدس واسه م هیفمط  دنشی.از ندگشتمیم نیدنبال آم چرخوندمویم

 باشه !

 یصداش ،تلخ دنیماهش و شن ینگاه کردن رو دیام نیواسه هم دادیم یو انرژ زهیبهم انگ دنشید

 برد. ادمیکار کردن رو از 

 ادیز تیباشگاه که بخاطر فعال هی یو نظافت کار دنیکش یحدس بزنه ت تونستیم یچه کس و

 !!!؟؟؟ ایکار دن نیبشه به باحال تر لیمن تبد یبرا  یروز هیداشت  یکار زیبه تم ازین شهیهم

تمام  خواستیاما حاال دلم م کردمیکار م فتیش هیمن تو باشگاه بخاطر دزس و دانشگاه،  نکهیا با

 شبها!!! یباشم....حت نجایروز ا

که  ییکردن  همون لسمتها زیمشؽول تم لیبا برداشتن وسا دمویرو پوش ن،روپوشیآم دنید الیخ با

 پسند خانم دستور داده بود شدم....

رنگ  ره،یمولعه واسه استراحت کوتاه  سمت اتالش م نیا نیمطمئن شدم آم یولت 11ساعت  راس

که در والع اصال مربوط به من نبود سمت  یکردن لسمت زیبه صورتم دادمو به بهونه تم یو لعاب

 اتالش پا تند کردم.

به  دهیافتاد.پشت به من ،نرس شیبلند و عضله ا کلیتو راهرو چششم به ه دمیچیپ یولت درست

، لبل  رانهیدر برد.ؼافلگ ی رهیو دستش رو سمت دستگ دیکش رونیرو از تن ب رهنشیش پاتال

 گفتم: یطونیش یدر رو باز کنه با صدا نکهیا



 سالااااام!-

به سبک خودش  ینیصورت بشاشم لبخند دلنش دنیشد و با د رهیسمتم.بهم خ دیچرخ بالفاصله

 زد....

 و بس دلچسب! زیدندونها اما بس عز ؾیشدن رد انیآروم، بدون نما یلبخند یعنی

بشم.از گوشه چشم نگاش کردمو بعد مثل  کیدستش بهم اشاره کرد که جلو برم و بهش نزد با

ممابلش   یکم یبه سمتش  رفتم.با فاصله  نیریباشه، لوس و ش دهیکه باباشو د یدختر بچه ا

 ابستادمو گفتم:

 !؟ یخوب-

 شاد و سرحالم کرد. نگیو دوپ روزایمثل ن نشیبم و دلنش یصدا

 !؟؟ یخوبم...تو خوب-

 صورتم زدمو جواب دادم: یبه پهنا یلبخند

 ...شمیخوب م نمیبیتو رو م-

زود متولؾ شدن...صورت  یلیخنده ها خ نیا یکرد ول دنیبمش شروع به خند یاون صدا با

به خودش گرفت...ابروهاش درهم گره خوردن و چشماش  تیآرومش رفته رفته شکل عصبان

 به خودشون گرفتن ! یلت ترسناکحا

 زد و بلند گفت: یمتعجب و بهت زده شدم.پوزخند شیناگهان رییتؽ نیا از

 هه! -

 یم دارید نیا یجا هی یعنی نینبود...ا ی"هه " معمول هی" هه " گفتن همراه با پوزخند  نیا

 :دمی...نگران و سردرگم پرسدیلنگ

 !؟؟ شدهیچ-

برگرده و بهم  نکهیداخل بره بدون ا نکهینگاهشو ازم گرفت و درو باز کرد.لبل از ا تیعصبان با

 نگاه کنه گفت:

 ...نمتیبب خوامینم-

 زده گفتم: رتیو ح مبهوت



 آخه چرااا....؟؟؟-

 جواب موند چون اون داخل رفت و درو بست...... یمن ب سوال

نداشتم اونم بعد  نیو اصال از طرؾ آمواکنش ر نیمات و مبهوت به در بسته نگاه کردم.انتظار ا

 !ییایو رو زیآم طنتیش یبوسه  هیروز فوق عاشمانه و صدالبته  هیگذروندن 

 هیلانع کننده.... یچرا هیگشتم.... لیدل هیرفتمو دستمو به در چسبوندم.. .تو ذهنم دنبال  جلو

 جواب....

 لیاون دورو بر نبود که با خودم بگم دل یچکسیرو چرخوندم و به پشت سرم نگاه انداختم.ه سرم

 نجات باشه...  یآلا ای یمثال خانم الماس ای هیپسند خانم،سم یحضور ناگهان تشیعصبان نیا

 گفتم: دهیخم یاز در فاصله دادمو با شونه ها دستمو

 ...وانی....حنهیمؽرور...بوز یخودخواه...لعنت یپر رو یبه درک ! پسره -

در هم  یباز شد و با همون ابروها نیدر اتاق آم ینه از ته دل بلکه زبون یفحش دادنها نیا وسط

 ...دادیبدن م یخوب اسپر یتنش بود و بو رهنیپ نباریاومد.ا رونیگره شده ب

 

بهم  ینگاه نکهیاونجا واستاده باشه از کنارم رد شد بدون ا یانگار که نه انگار من اصال

عشك و عالله ام پا رو  یلبام برخورد ول شیریبه ت یکردنهاش بدجور یمحل یبندازه...راستش ب

 ؼرورم گذاشت و وادارم کرد به سمتش برم.

 

 گفتم: دمویرو از پشت کش رهنشیپ

 ...سایوا-

که تا للب نفوذ  ییاحساس بود.با چشما یرباط ب هیسمتم.درست مثل  دیو چرخ ستادیا

 جومونگ !!! ریشمش ای...معلوم نبود چشمن کردنیم

 بؽض دار گفتم: یی...من من کنان و با صدالرزوندیدلمو م اخمهاش

 !؟؟؟ یزاریو محل نم یکنیاخم م ینجوریگفتم که ا یزیزدم!؟؟ چ یکردم !؟؟؟ حرف یمن کار بد-

 زاز اسمشو صدا زدم: یگفت "هه" وخواست بره که با حالت دوباره



 ....نیآااااام-

 سمتم.پر بؽض لب زدم: دیو دوباره چرخ دیکش یمیمن نگهش داشت.نفس عم یصدا

 !؟؟؟ یکنیم ینجوریچرا ا-

 شالمو کنار زد و دستشو رو گردنم گذاشت و با فشردنش گفت: تیسمتم.با عصبان اومد

بشکنم...  نجایکبود کرده !!!!؟؟؟هاااان !؟حمته گردنتو هم ینجوریکه گردنتو ا یدیخواب یبا ک-

کرده بود که نتونست  شیوحش یات اونمدرکه احتماال آه و ناله ه یهمون شیتو برو پ یهه...ول

 ساده ازت بگذزه!

 ییصدا یول شدیباز و بسته م یه یلبهام مثل دهن ماه یعنیاز دهنم خارج نشد... یحرف چیه

 ...ومدینم رونیب

 نیتر کیبه خودم اومدم به سرعت سمت نزد یازم فاصله گرفت و رفت اما ولت یک نیآم دمینفهم

 دنیو به گردنم خودم نگاه کردم....از د ستادمیا نهیآ ی.رو به رودمیبود دو رمیمس یکه تو یا نهیآ

 بزرگگند  نی....نه! با اختیر یپوستم آااااه از نهادم بلند شد و دلم هر یدیسف یرو یخونمردگ

 ...یدیام چیداشته باشم....ه تونستمیپسر نم نیبه داشتن ا یدیام چیه گهید

 یگند بزرگ....گند هیدادم...من احمك گند زده بودم... هیتک واریو درمونده کمرم رو به د عاجز

هم لفل شدن...اگه دستم بهش  یبود...دستام مشت شدن و دندونام رو یکه عاملش اون بهزاد عوض

 ...دمیمکیخونشو م دیرس یم

باهاش صحبت  نمویرو مولع رفتن بب نیباشگاه خودمو پنهون کردم تا آم یپشت درخت رو به رو

 کنم....

جواب  نی!؟؟ ادهی!؟؟؟ بگم پسرخاله ام منو بوس بگمیبهش چ دیکه با کردمیفکر م نیمدت به ا تمام

 تر بود... یمنطم ی!؟؟ لطعا دومیشیآت ای کردیآرومش م

 پسرخانم !!! هی طنتیابله چمدر راحت و مفت از دستش دادم اونم بخاطر ش من

که اصال  ینیرو...آم ادهیپ یسنگفرشها یدرخت دادمو آروم سر خوردم رو یام رو به تنه ا هیتک

بهم اظهار عالله کرد و به  هوی دیکشیبه رخم م یبدنمو ه یها یو کم و کاست گرفتینم لمیتحو

 نیعمر عاشمش شدم...سخت بود برام...سخت بود که به ا هیهمون سرعتم منم بهش دل باختم و لد 

 ازش دل بکنم... یحترا



به صفحه اش نگاه کردم.پنج  دمشویکش رونیمانتوم ،خسته و کسل ب بیج یتو لمیلرزش موبا با

 موضوع هیبه  شدیداشتم که همشون ختم م لدایاز  امیپاسخ و ده پ یتماس ب

 "" دهیاستاد رس وونهید یی""" کجا

 " کنهیم ابیاستاد داره حضور ؼ یی"کجا

 "یدیچرا جواب نم یی"کجا

 واسه جواب دادن نداشتم یو حس و حال زهیکه من اصال انگ گهیچرت و پرت د ی...و...و کلو

 یبود دلم نم یحد دلباخته اش شده بودم اما هر چ نیو چه مولع و چه ولت تا ا یک دمینفهم خودمم

 خواست از دستش بدم...

 ! در. بنده گهید یجا هیذهنم  یچند ولت لویدانشگاه رفتن نداشتم.درس ک یبرا یو دماؼ دل

 زهینشد...با کفش چند ضربه به سنگر یخبر نیاز آم یظهر هم گذشته بود ول میو ن کیاز  ساعت

 آمین افتاد... نیرو که زدم که باالخره چشمم به ماش ادهیکؾ پ یها

بشم اما اون  کشینزد دمیترس یرو حدس زد....م تشیشدت عصبان شدینم شیآفتاب نکیپشت ع از

 بوده باشه..... دهیفایب دیهم نبا دنیو انتظار کش ستادنیهمه اونجا ا

اومدم و براش دست تکون  رونیرو. رد بشه از پشت درخت ب ادهیپ یکیاز نزد  خواستیم یولت

 دادم....

 نیازهم نگسستن ا یبرا خواستمیذهنم آماده کرده بودم که م یتو  یحرفها یول دمیکشیم خجالت

بعد ترمز کرد و عمب عمب  یرابطه به گوشس برسونم...اولش از کنارم رد شد تا دل من بلرزه ول

 و گفت: دیکش نییرو پا شهیاومد...ش

 ...شنومیبگو...م-

 رفتم و گفتم: نشیسمت ماش عیسر ییلدمها با

دستم از  یکار یدعواش کردم ول یلی...من...من خخورمی...لسم مدیپسرخاله ام منو به زور بوس-

...لسم یو زور ییهویگاز  نینداشتم..همش خالصه شد تو هم یرابطه ا چی...باور کن هومدیبرن

 ...خورمیم

 باال آورد و گفت: دستشو

 ...اسمنیمنو خر نکن -



 گفتم: صالیاست با

 ....من....من.....ادی.....من...من....من اصال از اون خوشم نمگمیم ی...والعنکنمیخرت نم-

که اول به دوست داشتن  یاون گفتیؼرورم م یتا بگم "من دوست دارم"اما  ه کردمیمن من م یه

 باشه نه من ! نیآم دیبا کنهیاعتراؾ م

ولتها  یبعض ینکنه....عاشم خواستیباور کنه م خواستیدادم.م حاتموی.من توضدمیکش یمیعم آه

سخت تره ،  مراحل  ییجدا نیکه ا یتموم بشه واسه اون یداره...اگه رابطه ا یاسفناک یها جهینت

 وجود داره... یمشخص و اثبات شده ا

...دو سه روز اول اسمنیمراحل اعتماد داشتم....تو لحظه به خودم   تحمل کن  نیمن به ا خب

...دو سه روز بعد یدیاشتهاتو از دست م یول یکنینم هیسه روز بعدش گر ،دویکنیم هیهمش گر

 ....یخندیدوباره م تیدرنها یاز همه...ول یو احتماال فرار یبداخالق و  دپرس

 هیاحممانه  یبچه باز هیشد سر  ؾیشد...ح ؾیداشت...ح یبد یواسه من ترجمه ها نمونیب سکوت

 رو از دست دادم.... یشاخ نیهمچ

 رو برگردوندمو  جهت مخالؾ به راه افتادم.... ازش

 ! گهیشاخ د هیشاخ نشد  نی....ااسمنیکن  تحمل

 !نشیشد بخصوص ماش ؾیح یلیخ یول

 خورده...! وندیتازه پ یرابطه  نیگسستن ا یکامال روشن برا یگردن من شد بهانه ا یکبود

  دهیخم یبا سر بیدرس و دانشگاه ، دست در ج الیخیو منم سرافکنده و پکر ب ومدیمن ن یپ نیآم

 تا خونه راه رفتم... ادهیپ

از سر کوچه بدو بدو خودشو بهم رسوند...ممنعه اش کج شده بود و جزوه  لدایدر بود که  یجلو

 بودن...! ختهیدستش  بهم ر یتو یها

 داد و نفس زنان  گفت: هیتک واریدستشو به د دیمن که رس به

...استاد ستوده گفت بهت بگم یومدیتو دختر؟؟ چرا سر کالس ن ی!؟؟ کجا بود یس..سالم...خوب-

 ...یحذف

 فتم:گ ناباورانه

 آخه !؟؟؟  یحذفم کرده !؟؟  واسه چ-



 ممنعه اش رو صاؾ کرد و گفت: لدای

 نداد.... تی...بازم اهمیبود ضیمحلم نذاشت...گفتم مر یهزار بار التماسش کردم ول-

 درهم گره کردمو گفتم: ابرو

 انیکل ترم هم ن زننیباهاش الس م دنویکه بهش شماره م ییهم محل بده...اونا دی...نباگهیآره د-

 !شهیرسه  کال م یاما به ما که م فتنینه م خورنیم بتیباز نه ؼ

باز کردنش ور  یکه با لفل در  برا یدرآورد و درحال رونیب فشیک بیرو از ج دشیدسته کل لدای

 گفت: رفتیم

!؟ یاومد رید ی! واالااا.... اصال تو واسه چ ادی!؟ کم مونده اشکت دربیتو هم نمدریحاال چرا ا-

 !؟؟؟؟یشدیفنگ نم میامروز رو ج هی  یدیترکیم یخبر داشت اروی نیکه از اخالق گه ا ییتو

 نگاه کردمو گفت: لدایبه  یحوصلگ یب با

 گور باباش...اصال بزار حذفم کنه....-

 دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت: لدای

نمرات  هیبا توجه به بم  یفتی!؟ چهار واحده...ب یچ  ای  یزده به سرت !؟؟  خل و چل شد-

 ...یشیدرخشانت مشروط م

 باال انداختمو گفتم: شونه

 ....ستیبرام مهم ن گهید-

 سد راهم شد و گفت: لدای

 هی یگور بابا یها بگ یسادگ نیکه به ا ینبود یشده !؟؟وگرنه آدم تیزیچ هی...تو نمیواستا بب-

 !؟؟ ...نکنه با  شازده دعوات شده نمیدرس چهار واحده....بب

 دور گردنم سفت کردمو گفتم: شالمو

 آره..-

 وا رفت.لباشو کج و کوله کرد و گفت: لدای صورت

که !! آخه چرا  شدیشروع نشده تموم م دینبا یکردیرابطه رو کشک هم که حساب م نیپع ! ا-

 ....؟؟ییهوی نمدریا



هم  شیاعث و بانبزرگ ختم شده بود و ب یدعوا هیرابطه شروع نشده به  نی.اگفتیراست م لدای

 گفتم: زونیآو یبا بهزاد برخورد نکردم.با لب و لوچه  یخودم بودم که اون شب محکم و جد

 من بود ! ریتمص-

 : دیدورم کرد و بعد کنجکاوانه  پرس فنیدستمو گرفت و از آ  لدای

 توله !؟؟؟ یکرد کاریتو....!؟؟؟ مگه چ ریتمص-

تا  لدای دونستمیکه م ییاون پا و اون پا کردمو  از اونجا کمی نیبگم...واسه هم متویکه حم تونستمینم

 :دمیتراش یا گهید لیدل شهیول کن نم رهیجواب نگ

 ....فکر کرده دوست پسرم....دهیمنو تو شهر با بهزاد د-

 :دیبا تعجب نگام کرد و بعد با شک پرس کمی لدای

 باشه...مگه چه اشکال داره !؟؟ دهی!؟؟  خب دنیشکراب شد نیوالعا واسه ا-

 نشستمو گفتم: اطیح ینم دار تو یسبزه ها یکنار زدمو رو لداروی

 خب اون فکر کرد بهزاد دوست پسرمه..-

 گفت:  یکنترل شده ا یاومد سمتمو با ولوم صدا لدای

 ...ستیکه ن یدادیم حیخب بهش توض-

 ها رو با حرص کندمو گفتم: علؾ

لحظه هم  خنده هاش  هیکه ادم  دهیانجام م یو دلمک باز زنهی...اونمدر فک میشناسیبهزادو که م-

 فکر کرد من از اوناشم... دی....خب...اونم دشهیلطع نم

 از کدوماش!؟-

 ...از اونا...گهیاز اوناش د-

 از اوناش... دمیهان! فهم-

 با حسرت گفتم:   کردمیرو تصور م نیهمونطور که صورت آم دمویکش یآه

 ...لدایشد  ؾیح یلیخ یول-

 بهم نگاه کرد و گفت: یبا سردرگم لدای



 شد !؟ ؾیح یچ مایدل-

 بهش رفتمو گفتم: یؼره ا چشم

 بود. یفول آپشن  سیچه ک یدونی...آخه تو که نمگهید گمیم نویاز نادر...خب آم نیمیس ییجدا-

بودم  ختهیبگو....چمدر نمشه ر نشویماش ی...وانیتوپ...ماش افهیتوپ...ل کلیه المصب

 پزشو به همه بچه ها بدم تا اونجاشون بسوزه.... خواستمیبراش....م

 چمنها دراز کرد و گفت: یپاهاشو رو لدای

بود...با اون دوست پسر بنز سوار  یلیخودش خ میگرفتیرو هم م ذیحال پان نکهیاهوووم ! هم-

 بنز سوار متنفرم ! پیپسر خوشت یمزخرفش....از هر چ

 بعد نگاه پر از افسوسش رو از چمنها گرفت و گفت: و

 ..چهار واحده !ستین یزیبندازت...کم چ  یخودیبا ستوده صحبت کن..نزار ب ایفردا حتما ب یول-

 یدانشگاه کوفت نیپول ا هی.من بخاطر تهکردمیرفته رفته داشتم عمك فاجعه رو درک م انگار

 !؟؟؟  شدمیترم مشروط م هیاگه  شدیاونولت چه م کردمیکار م رفتمیم

 گفتم: یگرفتم و با نگران لداروی دست

 کنم حاال !؟ کاریچ دیحاج بابا دخلمو آورده...با فتمیمن اگه درس ستوده رو  ب لدای-

 گذشت کنه ! نبارویا هیدانشگاه برو و ازش خواهش کن  میفردا که رفت-

 :دمینفس کش ینیباد کردمو  از ب لپمو

بگم  ترسمی...مشناسهیو م دونهیبدنمونو م ی...از ما دخترا بهتر اندامهایزیستوده آدم چشم ه نیا-

استاد گذشت کن اونم بگه به شرطها و شروطها....اونولت شرطها و شروطهاش هم ختم بشن به 

 من ! یو تحتان یلسمت فولام

 سرشو تکون داد و گفت: لدای

هواشونو داره  هم الس  ابیو مولع حضور ؼ دهیکه نمره م یی...به اونایگیآره تو درست م-

 هم از اون کارااااا.... زنهیم

 باخودش تو فکر فرو رفت و گفت: کمیبعد  و

 بگم !؟؟ مانیبه ا یخوایم گمیم-



به خودش گرفت..انگار اسمش واسه گوش هام   ییکه اومد وسط صورتم حالت اخمو مانیا اسم

 گفتم: دیتکوندن پشت مانتوم با تاک نیچمنها بلند شدمو ح یحکم نالوس خطر داشت.از رو

تو کمک بخوام...اصال چه  یمونده از اون داداش عصالورت داده  نمی...اصال و ابدا....همرینه خ-

 ؟؟ ری!؟وز هیزیچ هیبه ما بکنه....استاد تونهیم یکمک

 بلند شد وگفت: نیزم یکرد و  با گرفتن دست من از رو یپوف لدای

...مامان بابام  صبح یاسی ی....راستیبا داداش من دار ییچه پدرکشتگ فهممیست تو که نماز د-

 !؟یمن بمون شیما...پ یخونه  میبر یای...مادیم ریشبا د شتریهم که ب مانیرفتن اراک...ا

 فکر کردمو گفتم: کمی

 ... ادیکه من اصال ازش خوشم نم یدونی!؟؟ میاومد چ مانیاگه ا-

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 ....ادیسه چهار صبح ب دیهم شا ادی....بادینووووچ! نم-

 کله ام گفتم: یشکوفا شده تو یطنتهایزدمو با فکر کردن به ش یا ثانهیخب لبخند

 هم بگم ... نباال من لباس بپوشم به ماما میباشه...بر-

و  نیبا برداشتن روؼن خراط  دمویپوش میکوتاه سبز آب نیآست شرتیت یبدون دکمه رو یمانتو هی

کنار گذاشته بودم رو  لدایشام من و  یکه مامان برا ییؼذا ینیمانتوم،س بیج یگذاشتنش تو

 بالفاصله درو باز کرد و گفت: لدای...زنگ رو که زدم نییبرداشتمو رفتم پا

 ....کشک  بادمجون آره!؟دهیچیتو پله ها پ ییعجب بو یوا-

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 ه...آر-

اپن گذاشت و  یرو رو ینیدرو با پاش بست و س لدایرو به دستش دادمو داخل رفتم. ینیبعد س و

 لبهاش گفت: یزبونش رو دنیبا کش

 ! یآخ آخ ! عجب رنگ و طعم-

 

 



اتالش  دنی...واسه دمانیمبل و رفتم سمت اتاق ا یو مانتومو از تن درآوردمو پرت کردم رو شال

 با ترس و وحشت گفت: لدایبردم  رهیدستمو سمت دستگ نکهیکنجکاو بودم....هم یلیخ

 ...!؟؟اسمنی یکنیم کاریچ-

بهت زده که  انگشتش به کشک بادمجون آؼشته بود  ی لدایبود و سرم سمت  رهیدستگ  یرو دستم

 :دمی.با حرص پرسکردیو منو با تعجب نگاه م

 !؟ یدی!؟ مگه جن د هیچ-

 زد و گفت: سیل انگشتشو

 !؟ مانیاتاق ا یبر یخوایم-

 آره جرم !؟-

 و گفت: دیگلوش کش ریاومد و دستو ز رونیپشت اپن آشپزخونه ب از

 !کنهیاتالش بدون فوت ولت شادروانت م یتو یبفهمه  تو...پا گذاشت مانیا-

 !؟ نجاستیاالن ا-

 نه !-

 بفهمه!؟ خوادیپس چطور م-

 ...فهمهی...زود مزیت مانیا-

 رو چپ چپ نگاه کردمو  گفتم: لدای

بفهمه...نکن جن   خوادیم یداخل اتاق رو نگاه کنم چحور خوامی!؟؟ من فمط م لدایزده به سرت -

 داره...؟

 دید یهم ولت لدایمنتظره جواب بمونم در اتالش رو باز کردمو رفتم داخل... نکهیبعد بدون ا و

 بدو بدو خودشو بهم رسوند... شمیمجاب نم

 دمیدور خودم چرخ ستادمویااتاق  وسط

اتالش  واریاز د یبخصوص یبود...مثل اتاق پسرخانما....تو لسمتها زیمرتب و تم یلیخ اتالش

و  یسراغ داشتم سازگار مانیکه من از ا یاتیکه اصال با روح شدیم دهید  یا یهنر یتابلوها

 ....یشکالت-کرم شیبود  و رو تخت یاتالش لهوه ا یمطابمت نداشت...پرده 



 کامال مرتب و منظم...و خوشبو! زیچ همه

 رفتم...سراسر کتاب بود...از همه نوع...! شیچوب یگنجه  سمت

با شتاب  لدایو آهسته ورق زدم... دمیکش رونیکتابها ب ی" از ال یکتاب رمان به نام  " کور هی

 گذاشتش کنار و گفت: نکهیو بعد از ا دیکش رونیخودشو بهم رسوند..کتاب رو از دستم ب

 یکیبفهمه  یخوای...مادهی...دلتش ززیت مانی!؟؟؟  اگفتمی!؟؟؟  من به تو چ اسمنی  یکنیم کاریچ-

 اومده تو اتالش !؟؟

 رفتمو با بو کردن عطر و ادکلن هاش گفتم:  نهیو آ زیسمت م نباریکنار زدمو ا لداروی

 ...!؟ ادیولت م رید یگیبابا...بعدشم مگه نم فهمهی!؟؟ نم یحساس یخودیچمدر تو ب-

 ام اومد و گفت: یپ لدای

 !؟؟یخب که چ-

 دستم رو برداشتمو گفتم: یادکلن تو سر

 ...کنهیفکر نم زایچ نیخسته اس که به ا یخونه اونمدر ادیب ی...اون ولتگهیخب نداره د-

 عطر به خودمو زدمو گفتم؛ ؾیبعد چند پ و

 !؟ نویا دهیداره المصب....چند خر ییعجب بو-

 و گفت: دیبه سر خودش کوب یو دست لدای

بدون اجازه بره تو اتالش حاال  یکس ادیاصال خوشش نم مانی....ایکرد چارمونی...باسمنی یوا-

 ! یعطر جا واسه شک نذاشت نیاسکول با زدن ا یتو

 یکرد بو یو ازم گرفت و گذاشت سر جاش و بعد مثل خنگها  با تکون دادن دستهاش سع عطر

 بده.. یعطر  رو از اتاق فرار

از کشوها  یکیبه تب و تاب افتاده بود  یعطر بدجور یدادن بو یکه واسه فرار لدایتوجه به  یب

 بزرگ زرد افتاد.... نیزنونه با نگ یانگشتر نمره  هیرو باز کردم که چشمم به 

 به انگشتر نگاه کردمو گفتم: یبا تعجب و ناباور

 لسم داداشت دوست دختر داره ! التیبه سب لدای-



 اول پشت لبش رو لمس کرد و بعد با اخم گفت: لدای

و دوست  مانیزدم لالش کنده شد رفت...دومااااا....نداره...آخه ا رستانیسوم دب المویاوال من سب-

 !؟ادیعمل جور در م دختر !؟؟ با

 چشماش تکون دادمو گفتم: یسر    باز بودو  جلو یجعبه  هی یرو که تو بایز انگشتر

 واضحتر !؟؟؟ نی!؟؟؟ مدرک از اهیچ نیپس ا-

 انگشت بزرگم امتحان کردمو گفتم: یزرد  خوشگل رو  رو نیبعد انگشتر نگ و

...به ما تا سرحد مرگ و تا خرخره  لدای یدار یدستمه ! عجب داداش مارمولک تیاهههه ! ف-

واسه  ایلط نکنم 5...کنهیم میلا خرهیاونولت واسه دخترش انگشتر م رهیگیسخت م

 ... نشونیولنتا دمیشا ایسالگرد... ایماهگردشونه...

 گفت؛ یبا نگران لدای

 ...یاوردیسرش ن ییبال هیتا  اریفکر نکن....اون انگشترو درب یلیتخ نمدریا-

 بعد گفتم: نمویدستمو  دور نگه داشتم تا  با فاصله انگشترو تو انگشت خودم بب  لدایتوجه به  یب

 یدختر چادر نینه به اون دختره مخ زن....فکر کنم از ا ادیبه من م نیکوفت دختره بشه....بخدا ا-

 کشنیتا  توک دماؼشون م شونویبعد روسر زننیکه هد  م نایها...از ا یجیبس نیها باشه...از ا

اونم   هنواخت و البته گشاد هی....مانتوهاشون هم معموال ساده و پوشنیجلو...تازه ساق دست هم م

 حاج بابا پسند! یهاشون ! خالصه از اون دخترا ینشدن برجستگ دایجهت پ

 " زمزمه کرد و گفت: ییخدا ی" ا لدای

 ....مانینه ا دیمامان خر نوی...بابا ا یدوزیو م یبریواسه خودت م ینجوریهم-

 گفتم:  رهیاز خودم دور نگهش داشتم تا انگشترو ازم نگ نکهیاش گذاشتمو بعد ا نهیرو س دستممو

 برو خودتو خر کن....-

 نگام کرد و گفت: یحرص

 ...دیمشهد که رفته بود خر ارتیمامان تو ز نویا گمیبخورم برات !؟؟ بابا م هیلسم آ-

 !؟؟؟ دونهینه و مردونه رو نممامان تو فرق انگشتر زنو یبگ یخوایم یعنی-

 



 ....دیخر مانی...واسه نامزد ادینخر مانیواسه خود ا نویبابا ا-

 گفتم: یجیتعجب و گ با

 تو نامزد داره !؟؟؟ ی...مگه داداش داعش نمیصبر کن بب-

 و گفت: دیکش رونیرو به زور از انگشتم ب انگشتر

نامزد  مانی...حاال هر ولت...ا یروز هی...که دهیخر مانیا ی ندهینامزد ا تینه خنگ...گفت به ن-

تا  رونیب میبر نجایبگذر و از ا طنتیش ریو از خ ایبه دختره بده حاال هم مرگ من ب نویکرد ا

 ...مایدیتو اتالش سرک کش فهمهی...مزهیت مانی....اومدهیگندش در ن

 !شوووتیداداش ر نیمارو با ا یخبه بابا...کشت-

راست رفت سمت  هیبرد و خودش هم   رونمیدستشو پشت کمرم گذاشت و به زور از اتاق ب لدای

 ؼذا و آوردش... ینیس

 میو گفت میکردن...اونمدر گفت بتیؼ میشروع کرد میآخرش خورد یبادمجون رو که تا لممه  کشک

 رونیمانتوم ب بیروؼن رو از ج شهیش ینصؾ شب.. با کرخت 2که فکمون افتاد و ساعت شد 

 گفتم: دمیدراز کش نیکؾ زم نکهیبعداز ا دمویکش

 !؟؟؟ لدای-

 گفت: یخوابالود یصدا با

 هوووم...-

 !؟یداریب-

 نه...-

 هام نهیروؼن رو بمال به س نیا ایب یستیاگه ن-

 کشون گفت: ازهیبه بدنش داد و خم یکش و لوس لدای

 ...شنیبجون تو...چشمام باز نم ادیخوابم م-

و تا چشم روهم گذاشت خرناسش باال  دیدراز کش زونیتلو یکاناپه ، رو به رو یهمونجا رو بعدهم

 رفت....

 



روؼن  دنیمشؽول مال رمیلباس ز دنیکش نییباال دادم و با پا شرتمویشدم خودم ت دیکه نا ام لدای از

 شدمو  گفتم:

 ...المصبا....شنیبزرگ م یک نایپس ا  ایخدا-

 یبا چه بهونه ا نکهیخوابالودمو  بستمو به استاد ستوده فکر کردم.به ا یچشما دمیرو که مال روؼن

نفرو در خونه رو باز  هیانداختنم بگذره که همون مولع احساس کردم  ریکرد از خ شیراض شهیم

 کرده و داخل شده....

با همون  نیبودم که بخوام بلند بشمو اوضاع رو چک کنم واسه هم یو تنبلتر از اون حالتریب

 زدمو گفتم: لدای یلگد به پهلو هیبسته پامو بلند کردمو   یچشما

 اومده داخل.... یکیبلند شو...فکر کنم -

و  دیبا لگد من هم خواب از سرش نپر یحت خوردیکه مثل خرس لم داده بود رو کاناپه و جم نم لدای

لدمها  یصدا یداریت خواب و بتو اون حال تونمیم کردمینشدم اما حس م ریگیپ گهینشد منم د داریب

پر  یخودم نفسها یشد که با جفت گوشا یلو یحس ولت نیرو احساس کنم...و ا کنفریو  حضور 

 ...دمیرو شن کنفریحرص 

بود و با تعجب به من نگاه  ستادهیسرم ا یافتاد که باال یمانیکه از هم باز کردم چشمم به ا پلکهامو

 .کردیم

خواب از  بایبعد که چشمامو مالوندم و تمر یول زنمیحس کردم  تو هپروتم و دارم توهم م اولش

 .ستیخواب و توهم ن مانیا دنیمطمئن شدم د دیسرم پر

 و گفت: ستادیپشت به من ا عیسر یلیبهم فشرد و خ دندوناشو

 ....!؟یکنیم یچه ؼلط نجایمرده شورتو ببرن...تو ا-

 شدمو گفتم: زیخ مین

 بچه پررو... یدیتا  تنها نباشه...فهم لدای شیبابات رفتن اراک من  اومدم پ مامان-

 سرشو بچرخونه سمت من گفت: نکهیمشت کرد و بدون ا دستشو

سرو وضع  نیبا ا ششیپ یایبود که تو ب نیبهتره از ا شدیلبض روح م ییخواهر من از تنها-

 ....عتیفج

 صورتم کنار زدمو گفتم: یاز رو موهامو



 !؟یوضع من مگه چشه!؟ حاال چرا پشتتو به من کردسرو -

 حرص گفت: با

 با اون جوشات... نییبکش پا رهنتویپ-

 نکهیجا خوردم از ا یلی...خنییپا نمیباال بود و سوت رهنمیخم کردمو به خودم نگاه کردم.پ سرمو

 ادمیو خجالت کار خودمو از  یتلخ مانیحرؾ ا تیچرا متوجه وضع خودم نشدم اما عصبان

 هی. تو ستادیبلند شدمو پشت سرش ا رهنیپ دنیکش نییبستمو بعد از پا رمویبرد...لفل لباس ز

 خشم یاز رو ینآ میتصم

 از پشت چنگ انداختمو گفتم: موهاشو

 ...یزاریرو من م بیدفعه آخرت باشه ع-

ولوم  کردیم یکه سع یموهاش کنار زد و درحال  یدستمو از رو تیسمتمو با عصبان برگشت

 کنترل کنه گفت: لدایشدن  داریب یصداش رو برا

 حاال ! نی...همرونیبرو ب-

 گفتم: دمویدراز کش نیزم یسر جامو رو برگشتم

 بخوابم... نجایهم خوامی...مرونیب رمیبه تو چه...!؟ نم-

شد و با  میباالخره تسل ادیانداختن من برب رونیاز پس ب تونهیساعت از شب نم نیتو ا دید یولت

 " سمت اتالش رفت... کشهیپررو خجالت هم نم یگفتن" دختره 

بعد دوباره  مهیدو سه دل یاما به فاصله  دمیصورتم باال کش یرو بستم و ملحفه رو تا رو چشمام

 سرم ظاهر شد و با پاش دو سه لگد آروم به کؾ پاهام زد و گفت: یباال مانیبلند ا کلیه

 فضول...بلند شو ملعون.... ی طهیافر نمیبلند شو بب-

 شدم و با خاروندن سرم گفتم: زیخ میدوباره ن

 !?? ملعون خودتي...یکنیم داریرو از خواب ب دیزی ی_هوووو مگه دار

نکردن  داریب یاما بازهم برا وندهیبپ خیتو خودش منفجر بشه و به تار تیمونده بود از عصبان کم

 که بود خودش رو کنترل کرد و گفت: یبه هر نحو لدای

 تو اتاق من آره !??? ی_تو رفت



 یزیت یدادش پیرپسرش شامه  نیگفته بود ا لدایو چشمام دود و زد.لعنت!  دیاز سرم پر خواب

 مگه به خرج من رفت!?  یداره ول

 رو انکار کردم و گفتم: متیحم

 نهبرم تو اتاق تو.....نه  دیگفته.....من چرا با ی_نه ...ک

 فرستاد و گفت: رونیرو  از بینیش ب نفسش

 اونجا... یتو رفت کنهی_هزار تا مدرک تو اون اتاق هست که ثابت م

 و به حالت "برو بابا " واسش تکون دادم و گفتم: دستم

 !سهیمدرک مدرک راه نندار آق پل نمدریزده به سرت ??? ا ی_نصؾ شب

 گفتم: رفتمیبعد بلندشدمو همونطور که سمت اتالش م و

 مدارکتو نشنوم بده ببینم.... نیا ای_کو....ب

خونش در  زدنیاز شدت عصبانبت کارد م ششیاتاق اومد...هنوز مثل چند لحظه پ یتا تو دنبالم

 اتاق زدم و گفتم: یتو ی.چرخوندینم

 مدارکت !؟؟ نیهان!؟؟ پس کو ا-

 تو کاسه چرخوند و بعد با باال آوردن انگشت اشارش گفت: چشماشو

 چ،یاخالق و ادب که ه چ،یکه ه ای...حجب و حیکشی! دفعه آخرت باشه تو اتاق من سرک م نیبب-

خصلت بد رو  نهمهیا تونهیکه م طونهی!؟ فمط ش ی...فضول هم از آب در اومدچیروده راست که ه

 نسناس فضول ! ی....دختره یهم سبمت گرفت طونیباهم داشته باشه....تو از ش کجای

از اتاق   رونیتنم  به ب رهنیاز پ یخودش رو بهم رسوند و با گرفتن گوشه ا عیسر یلیبعد خ و

 خودش کشوندمو گفت:

 برو سر جات بتمرگ...-

 .دمیشونه باال انداختمو  برگشتم سر جام و دراز کش یالیخ یرو که بست با ب  در

""""""""""""" 

فهم شدن...دستمو تکون  درست کنار گوشم ، کم کم برام واضح و لابل لداینا مشخص  یحرفها

 :گفتیو م دادیم



بلند شو...اههه ! بلند شک  یاسیهاااا.... شهیم ری...بلند شو کالسمون داسمنیباند شو...بلندشو  -

 تو المصب ! یخوابیچمدر م گهید

 رنگ وارنگ رو کنار زدمو گفتم : ی ملحفه

ور  یه یخوایم یاز خودت...چ نمیا مینذاشت کپه مرگمونو بزار  شبیاه ! اون از داداشت که د-

 دلم  ور ور ور....

 گفت: مانینگاه به در اتاق ا هیرفت و با  عمب

 اومد!؟ مانیکه ا یبود یداریتو ب شبید-

 شدمو با کنار زدن ملحفه گفتم: زیخ مین

 فرض کن بودم....-

 درشت کرد و گفت: چشماشو

 !؟ دیتو رود د افهیو ل ختیر نیبا هم-

 امو خاروندمو گفتم: کله

 !دیمنو د ختیسرو ر نیفرض کن با هم-

 :دیبه من ، روباره پرس ینگوه طوالن هینگاه کوتاه به درو  هیباز موند.با  دهنش

 تو اتالش !؟ میرفت دیفهم-

 ...دیفرض کن فهم-

 ! دعوات هم کرد !؟؟ لیحضرت ف ای-

 ...ساعت چنده !؟ یپرسیچمدر سوال م لدایفرض کن کرد....اه ! -

 برداشت و گفت: زیم یرو از رو فشیو آماده ،جزوه و ک دهیلباس پوش لدای

بازم به  یخوای....تو که نمنییپا ایب یلباس بپوش چکش یساعت هفت صبح ! برو خونه چکش-

 !؟ یخوای...م یبرس ریکالس استاد ستوده د

 گفتم: یخوابالودگ با

 ! خوامینه نم-



 سمتم دراز کرد و گفت: دستشو

 ...میباهاش صحبت کن میپس بلندشو تا زود بر-

 اطیتو ح لدای...میاومد رونییهردو باهم از خونه  میمانتو و روسر دنیگرفتم و با پوش لداروی دست

 رفتن به دانشگاه آماده بشم... یمنتظر موند و منم باال رفتم تا برا

ورله بود اما  تا متوجه حضور ما شد نگاهشو از  یسرش تو لپ تاپ و کل نکهیاستاد ستوده با ا

 یاما در مورد من کم نهیبش تونهیاشاره کرد که م لدایبرداشت و به  زیم یرو یپراکنده  لیوسا

 مکث کرد و بعد گفت:

 ....یبیحب ایتو ن-

ها  یز صندلا یکی ینگاه کردم.متاسؾ سرشو برام تکون داد و رفت رو لدایبه  ینگران با

 گفتم: تینشست.با مظلوم

 آخه چرا استااااااد !؟-

 و گفت: دادیرو باال آورد و همونطور که تکونش م ابیحضور ؼ ستیل

...حاال هم یکرد بتیتو سه بار ؼ ی...ول شهیدانشجو حذؾ م بتیدرس چهار واحده با دو بار ؼ-

 ....یسر کالس....از نظر من تو حذؾ شد یایو ن ی!  پس بهتره خودتو خسته نکنیداشت ریکه تاخ

 گفتم: گشتمیپدر مادر دار م یبهونه  هیذهنم دنبال  یپا و اون پا کردمو همونطور که تو نیا

...پدربزرگم مرده بود...مراسم دی...باور کندیبار رو  ببخش هی نیهم کنمیاستاد خواهش م-

 ....کنمینم بتیؼ گهیخورد به کالس شما...د شیخاکسپار

 و لاطع گفت: محکم

 ....رونیدوما بفرما ب امرزهی...اوال  خدا پدربزرگتو بررررریخ-

 بار بخاطر من به استاد رو انداخت و گفت: نیچندم یبرا   لدای

 .... نیسر کالس...مشکل داشت واسه هم ادیب اسمنی نیاستاد ستوده تورو خدا بزار-

 رفت و گفت: لدایبه  یداشتم چشم ؼره ا که کمتر ازش سراغ یتیبا اخم و تخم و عصبان استاد

 شما کاله خودتو بچسب باد نبرش خانم پارسا...-



 زیر زیکالس ر ینگفت...دخترا یزیچ گهیانداخت و د نییسرشو پا یخجالت زده و عصب لدای

 ....دنیاز استاد ستوده شن چاردیزدن و عوضش سه چارتا ل ییرو هیو پسرا هم   دنیخند

 

اما فکر  هیو لجوج ریستوده آدم سخت گ دونستمیباشه ..البته م یجد نمدریا هیلض  کردمینم فکر

حذؾ کردنم بگذره اما انگار  ریو عجز و ناله کنم ، از خ رمیمظلوم به خودم بگ افهیل هی کردمیم

 نبود... کردمیها هم که من فکر م یبه اون سادگ هیلض

 رفتم و درو پشت سرم بستم. رونیاز  کالس ب یو با خجالت زدگ دمیکش یمیعم آه

ترم  هیوجود نداشت...من رسما  یفی!؟؟  تکل شدیم یچ فمیتکل کردیحذفم م یجد یاگه جد والعا

 ! شدمیمشروط م

رنگ  یطوس یها یسمت  صندل دمیکشیدنبال خودم م  نیزم یکه رو یفیو ک دهیخم یشونه ها با

 از همون ها نشستم.. یکی یرفتمو رو واریبه د دهیچسب یشده  ؾیرد

خراب شده نداشتم تا  نیهم تو ا یپارت هی یشدم.حت رهیدادم و به کفشهام خ هیتک واریرو به د سرم

 ! ارهیب نییپا طونیبکنه و استاد رو از خر ش یونیواسم پادرم

 دیوالعا با یدستم رفت سمت تلفن ول دمیکوب نیهدؾ به زم یتو هم لفل کردمو پاهامو ب انگشتامو

 !؟؟ نداختمیرو م یبه ک

 سرم احساس کردم. یرو باال یمرد هیگذاشتم، که سا بمیرو دوباره تو ج لمیموبا

اش  هم  افهیزل زدم که ل یناراحت سر خم شده ام رو بلند کردمو به کس تینها یحوصله و ب یب

 واسم آشنا بود و هم نه !!

 رو داد باال و گفت: شیطب نکیع

خنگ تنبل که چپ و راست از کالس  یدخترا نی..از ایگاگوال باش نیاز ا خوردیات م افهیبه ل-

 ....رونیب کننیپرتشون م

 سی" پسر رئیاحیبه اسم " شهاب ر دمیرو که تو مؽزم اسکن کردم رس کلشیو ه صدا،لحن

 دانشگاه !

همون   دمیفهم نکهیبا ا نیواسم نذاشته بود واسه هم یحذؾ شدن از کالس استاد ستوده دل و دماؼ

نگاهمو  دوختم  نهینشون ندادم و فمط دست به س یهستش اما بازم عکس العمل خاص  یچیل یآلا

 به جهت مخالفش!



 کنارم نشست و گفت: دیرو که د سکوتم

 شده !؟ یچی!؟ نکنه والعا زبونت ل هیچ-

 بهش انداختمو گفتم: یحوصله ا یب نگاه

 آره !؟ یخوشحال یلیخ-

 و برد و گفت:فر ورشیپل بیتو ج دستاشو

 !؟ یاز چ-

 چکسیه چولتیو ه یدانشگاه سیپسر رئ نکهیاستاد نذاشته من برم داخل کالس...از ا نکهیاز ا-

 ....یایاجازه نده سرکالسش ن تونهینم یصورت چیدر ه

خونسردش  ینامشخص و تو فکر چاره رفتم که صدا ینمطه  هیبعد دوباره نگاهم رو دوختم به  و

 :دیچیتو گوشم پ

 !؟ یکدوم استاد کالس دار با-

 گفتم: یلحن تند با

 به تو چه !-

 زد و گفت: یسوت

 بشه ! یچی! نه ! انگار والعا الزم که زبونت ل تیماشاهلل ترب-

 سمتش و تندتند گفتم: دمیچررخ یهمون صندل یرو از

 من االن داؼونم و حس و حال اون نیبب-

 شیتا دهنشو باز کنه و درداشو مثل آت کهیکوچ یبهونه  هیرو دارم که دنبال  یافسرده ا یاژدها

 کارت داداش....!" یو برو پ رونیکردن من بکش ب تیهوار کنه پس دست از اذ یکیرو سر 

سخت  یلیکه خ یاما برخالؾ تصورم درحال کنهیبارم م چاردیو سه چارتا ل شهیم یشیکردم آت فکر

 از کنارم بلند شد و گفت: گرفتیخنده هاشو م یجلو

 !؟؟ یافسرده با کدوم استاد کالس دار یخانم اژدها-

 گفتم: دمویآه کش دردمو



 ستوده  نیستوده...رام-

 تکون داد و گفت: سرشو

 !! کنمیخب! حلش م یلیخ-

و  لکسیر دمیمنظورش نشدم.نگاهمو از کفشام گرفتمو سرمو به طرفش چرخوندم که د متوجه

 نکهینداشتم تا ا یا ینیب شی..راجب بعدش هبچ پ..زنهیراحت داره با پشت انگشتاش به در تمه م

بود، شخصا اومد دم  یمبحث درس هی حیبلندش ظاهرا درحال  توض یستوده که با توجه به صدا

 افتاد دستشو به سمتش دراز کرد و گفت: یاحی...تا چشمش به شهاب رددرو بازش کر

 به به ! آلا شهاب گل ! حال و احوال !-

 اش گذاشت و گفت: نهیس یارادت رو یدستشو به نشانه  شهاب

 حرفا.... نیو وساطتتو...خالصه از ا یونیپادرم میآلا...راستش ؼرض از مزاحمت اومد میمخلص-

از  یکه خودم بدجور یدر حال فتهیتا چشم ستوده بهم م واری.کمرمو چسبوندم به ددیتپیتند تند م للبم

اتفاق بد بود، تو  هی یبه واسطه  مونییو آشنا شناختیکه اصال منو نم یاحیحرکت شهاب ر نیا

 تعجب بودم!

 بود: یبه تعجب و کنجکاو ختهیو لحن ستوده آم صدا

 شهاب جان !؟ یک یونیپادرم-

 دستشو به سمت من دراز کرد گفت: نکهیعمب عمب اومد و بعد از ا شهاب

 !شونیا-

 نکهیاونم از ا کردمیم انداختم...حس نییخودم احساس کردم فورا سرمو پا ینگاه ستوده رو رو تا

و  ثانهیلبخند خب هیتو حالت تعجبه اما رفته رفته اون تعجب جاشو به  کمیشهاب وساطتت منو کرده 

 و گفت: دیاش کش ؽهیبه صورت سه ت یداد....دست زیشک برانگ

 یداشته ول بتیؼ یلیخ نکهیو بنده اطاعت نکنم....چشم...با ا دییشما امر بفرما شهیمگه م-

 ...ستین یالی....خ

 زد و گفت: یلبخند شهاب

 ستوده جان... میمخلص-



 تکون داد و گفت: یسر ستوده

 ....ییدل ما ریعز-

 شدیکرد و رفت....هنوزم نه باورم م ینگاه به من از ستوده خداحافظ هیزد و با  یلبخند شهاب

ستوده  نکهیحرؾ بارش کرده بودم وساطتت کرده و نه ا یاولمون کل داریکه تو د یشهاب واسه من

 کوتاه اومده باشه .... یراحت نیبه ا

 همون سر خم شده نگاش کردمو گفتم: با

 سر کالس !؟ امیب شهیم-

 زد و گفت: یثیخب لبخند

 ...نمیجلو بب ایب-

و هم بسته نشه جلو  ننیمارو نب هیکه هم بم ییرو برداشتمو رفتم سمتش...در اتاق رو تا اونجا فمیک

 و گفت: دیکش

 ...یبیکالس شرط داره حب اومدنت سر-

افتاد شرطش  میدو هزار کردیکه سرتا پام رو با لذت برانداز م  دشیمن بالفاصله از اون نگاه پل و

 به بدنم.... شهیختم م تیدر نها

، همونطور که خودش گفته بود اجازه بده وارد کالس  یاحیمنتظر بودم استاد با سفارش شهاب ر

 اجرا بود.تازه اول م نیبشم اما انگار ا

گوشت نالابل جهت  هیدخترا براش حکم  نکهیاش به خودم متنفر بودم....از ا رهیخ ینگاه ها از

 .....یا گهید زیلذت بردن رو داشتن  نه چ

 دستش رو بست و گفت: یماژیک تو سر

 رو زدي! ی....مخ خوب کسیهست ی_نه! خوش اومد! دختر باهوش

 به خودش گرفت...اخم کردمو آهسته گفتم: تیرو کنار زد و رنگ عصبان تینماب مظلوم صورتم

 استاد... دیزنیحرؾ م یدر مورد چ نیشما دار فهممی_من نم

 زد و گفت: یپوزخند

 ....یفهم ی....خیلیم خوب میفهم ی_اتفالا م



 تو چشماش زل زدم و گفتم: میمستم

 استاد!??? هیحرفا چ نی_منظور شما از ا

 گفت: دتیرو کنار زد و با جد پوزخندش

 _سفارش دوست پسرتون....

 وسط حرفش و گفتم: دمیزده پر رتیح

 استاد ? اون اصال.... یگیم ی_چ

 لبهاش گذاشت و گفت: یسکوت جلو یبه نشانه  انگشتشو

 ! حرفم و لطع نکن....سی_ه

 _آخه....

 شد و گفت: یعصبان

نگفت که  یداخل ول یایکرد که من بزارم ب _گفتم حرفمو لطع نکن....دوس پسر شریفتون سفارش

به دل بنده نزده و شما از من  یشما چندان چنگ یکه پروژه  یهست انیبهت نمره بدم....و در جر

 مگر.... رهیگ ینم یلبول ینمره 

 ی...ولتییزمانها نیهمچ هی یتو شهی...همادیسخت داره باال م یلیکه  نفسم  خ کردمیحس م نویا

و  شدنیدستشوییم میگرفت...پاهام سست م ادیخبر بد بشنوم از استرس ز هیلراره  کردمیاحساس م

 .کردمیعالئم هارو تو خودم احساس م نی......مثل حاال که تمام ارفتیم جیسرم گ

نبودم که لنگه کفشمو در بیارمو صورت استاد ستوده رو چپ و چوله  یمن اونمدرها لو دیشا

نگران بودم که خبرش به گوش حاج بابا برسه و  دمیکه مشروط بشم...شا دمیترس یم دمیکنم....شا

 ....امینزاره من به بالد کفر ب گهیو بمول خودش د نهیرو از چشم من بب یبعدش همه چ

سر  نکهیو بعد از ا دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج یستوده بودم که برگه ا دیپل یبه چشما رهیخ

 برگه نوشت و به سمتم گرفتش... یرو یزیماژیک رو با دندونش کند چ

 کاؼذ سر خورد.... کهیاز ستوده به سمت ت نگاهم

 داد و تند تند گفت: یشتریبه لحن حرؾ زدنش سرعت ب ستوده



که  یامروز عصر بهم زنگ بزن آدرس خونه ام رو بهت بدم....اگه اومد یخوای_اگه نمره م

 ... یومدی....نچیه

 لب زدم: یپیرهنش رو گرفتم و به سخت گوشه

 ....ی_ا....اس....استاد....استاد بخدا من با شهاب ریاح

 کریهي زد و گفت: یلبخند

 ... یفهم یخونه ام خودت م یای_باور کن من جذاب تر از اون بچه سوسولم...ب

 کاؼذ رو گذاشت کؾ دستم و  عمب عمب رفت و گفت: کهیبعد دوباره سر ماژیک رو بست و  ت و

 خل.....دا یایب یتونیحاال م-

 یباز گذاشت تا من هم داخل برم...حالم بد بود....اونمدر بد که حت مهیداخل و درو ن رفت

دستم که با ماژیک لرمز شماره و  یکاؼذ تو کهینمیتونستم واکنشي ار خودم نشون بدم......به ت

 دمیپرس یبود ...و مدام از خودم م ختهیاسمش رو روش نوشته بود نگاه کردم...ذهنم بدجور بهم ر

 کنم!??? کاریچ دیبا نم

وارد کالس شدم...بچه ها طبك معمول  ی. آهسته و آرومیکوله پشتیمو باال آوردم و بعد با لدمها 

استفاده رو بردن مشؽول پچ پچ کردن  تیاز سکوت استاد که سرش تو کتاب و جزوه بود. نها

نبود...انگار لونه زنبور  شدن.....صداشون مثل وز وز زنبور بود.....اصال انگار کالس درس

 بود!

 گفت: یکه نشستم با ناباور لدای کنار

 داخل.....؟؟ یایاجازه داد ب ی_چجور

 گفتم: یجیبود اما با گ گهیجا د هیو گرچه فکرم  لدایو چرخوندم سمت  سرم

 _هان!?

 سر کالس..... یایگذاشت ب اروی نیچطور شد که ا گمی_م

 گفتم:: یآشفته و حواس پرت یبا ذهن بازم

 !?یگفت یزی_هان!? چ

 چپ چپ نگام کرد و گفت: لدای



ستوده گذاشت  شدیچ گمیهان هان هان....م یگیهمش م یچیزیت شده هااااا....ه هیتو!?  ی_خوب

 سر کالس !؟؟ یایب

بدم....نگاهم از  حشیهم توض لدایبخوام به  نکهیخودمم سخت بود چه برسه به ا یبرا متیحم گفتن

خدا اخمو بود مگر  ی شهیداشت ...هم یبلند و بد لواره ا کلیشد سمت ستوده....ه دهیکش لدای

 الس زدن لهر.... هی شدی...اونولت بود که مکردنیکه دخترا دوره  اش م ییولتها

 به تهوع افتادم... یبدجور ششیبخوام  برم پ نکهیتصور ا از

 نیبگذره من همونجا کؾ زم یالک پشت ینجوریاگه کالس هم کردمیبود و احساس م دهیرنگم پر

 ...شمیپخش و پال م

 و چشمام رو بستم. یگذاشتم رو دسته صندل سرمو

 کمرم گذشت و گفت: یدستشو رو لدای

 از من پنهونش کن ! یشده حاال ه تیزیچ هیتو -

 گفتم: تیبلند کردمو با عصبان سرمو

 بابا.... ی!؟ بردار....ایفهمیدست از سر کچل من بردار م-

نگام کرد.از خودم بدم اومد که واسه چتد لحظه از کوره در  یاول با تعجب و بعد با ناراحت لدای

بودم که صورتش   رو آهسته  رهیکردم. تو چشماش خ یخال لدایرفتار ستوده رو سر  یرفتمو تالف

 برگردوندن و چشم دوخت به تابلو  و گفت:

 _اصال به  جهنم...نگو...

مبحث درس شد اما من همچنان  یمابم حیبلند شد و مشؽول توض زیم یزمان ستوده از پا همون

....و اگه شدمیدادم  مشروط م یبودم که اگه انجامشون نم یکاؼذ و حرفهاي تلخ کهیؼرق اون ت

 .....شدمیم زاریار خودم ب دادمیانجامشون م

بدو بدو خودش رو بهم رسوند و  لدایرفت من بودم.... رونیکه ب ینفر نیتموم شدن کالس اول بعد

 گفت:

 آه!!! گهیشده د یسگ شده....خب بگو چ نهوی! اخاللت عی_دختر تو چته...همش تو لک

 پاپیچم نشه گفتم: نکهیا یبرا

 خسته ام...حال و حوصله باشگاه رفتن رو هم ندارم..... کمیفمط  ستین میچی_ه



 سرشو باال انداخت و گفت: لدای

 نرو....امروز رو  هی_خب 

 دور خودم حلمه کردم و با لرز گفتم: دستامو

خودشو  لیبهونه است ردم کنه بره فک و فام هی...پسند دنبال کننی....نرم اخراجم مشهی_نم...نم

 .....ارهیب

 باشگاه!? یریاالن م یعنی_پس 

 و گفتم: دمیدماؼم باال کش  یگردنمو تا رو شالل

 اونجا .... رمی_آره م

 _نهار نمیخوري!؟

 خورم....اشتها ندارم ی_نه نم

 با تعجب گفت: لدای

 ییاشتها یاونولت حرؾ از ب یمشهور لیفام ی!??? تو با شکموییاشتها ی_اوووو...تو و ب

 !????یزنیم

اما  خوردمیلد سه نفر ؼذا م ییبودم چون تنها لیفام  یشکمو ییجورا هی....من گفتیراست م لدای

مشکل رو با  نیتونستم ا یبود که نم نجایا یرفت و بدبخت ینم نییاز گلوم  پا یچیحاال ....والعا ه

 بزارم...... ونیدر م یکس

هم فکر  نیبه آم  یحت گهیکردم و راه افتادم سمت باشگاه. تو اون زمان د یخداحافظ لدای از

نداشتم  یخودش کرده بود.دل و دماؼ ریکل وجودم و درگ ییاستاد به تنها یچون جمله   کردمینم

 داد پسند خانم باال رفت...... یکه حساب کردمیم زیهارو تم لهیو وس نیزم انهیو اونمدر بد و ناش

میکرد والعا  یادآوریبهم نبودن فرصت رو  یکه ه یو ساعت بمیج یمن با اون کاؼذ تو یول

 نداشتم..... یواسه انجام هیچ کار یو حس و حال زهیانگ

به اعداد نگاه  دمویکش رونیمانتوم ب بیکاؼذ رو از ج کهیت صالیستگوشه نشستم و با بؽض و ا هی 

 بمیدوباره تو ج یو ه دمیمیکش رونیبرگه رو ب ی.هفتادمیکردن م هیکردم....کمکم داشتم به گر

 ....کردمیمیذاشتم و پشتبندش ساعت رو چک م



آشؽاال....و  یلاط کردمیمیگفتم گور ترم و دانشگاه و کاؼذ و پرت م ای زدمیبهش زنگ م دیبا ای

 دو مورد رو داشتم !؟؟؟  نیاز ا یکیبودم که  شجاعت انجام کدوم  جیمن کامال گ

 درس چهارواحده..... هیو رفوزه شدن تو  یترم مشروط هیفاجعه بود  نینه....ع یول

 گفت: کنفریفکر بودم که  ؼرق

 .....ستیواسه  از زیرکار در روها ن یباشگاه جا نیا ی_تو

که چشمش به  کردیبهم نگاه م یو که بلند کردم با آمین چشم تو چشم شدم.مثل همون ولت سرم

 و خونمردگي گردنم افتاده بود. یکبود

خواستم از کنارش رد بشم که سد  دیدستم رو گذاشتم تو جیبم و با گفتن ببخش یکاؼذ تو عیو سر تند

 راهم شد و گفت:

 !??یکرد میلا بتیبود تو ج ی_چ

نگاه کردم.....به همون سرعتي که به دست آوردمش به همون سرعت هم از دستش  چشمهاش به

هرزه شدن و مشروط  نیترسناک....ب یدوراه هیبود.... یا گهید زیمشکل من االن چ یدادم....ول

 شدن....

 و هول زده گفتم: دستپاچه

 بود....آره آره...دستمال بود.... ینبود....د...دستمال کاؼذ یچی_ه....ه

 " بهم انداخت و بعد با جلو آوردن دستش گفت: ینگاه "خر خودتي ا هی

 .... ای_رد کن ب

 گفتم: دهیبر دهیدهنم و لورت دادم و بر آب

 دستمال بود.... گمی....میداد یری_چ....چه گ

 یدختر ب هیکاؼذ بازم تو ذهنش ازم  کهیاون ت دنیبا د خواستمیراجبم فکر بد کنه...نم خواستمینم

....با هول و وال نگاش کردم...اون رهیگیشماره م ابونیکه از مردم تو خ یبندوبار  بسازه..دختر

 خونسرد گفت: یول یاما جد

 _گفتم رد کن بیا....زودباش....



کاؼذ تا شده  رو به سمتش  کهیمانتوم و ت بینداشتم.نفس زنون دست کردم تو ج یچاره ا انگار

 د گفت:گرفتم.بازش کرد و بعد با پوزخن

 

 !ّهی!؟ خوبه ! عال دتی!!  دوست مسر جد نی_هه ...رام

 

 بعد کاؼذ رو پرت کرد تو صورتم و گفت: و

 فراموشت کرد! شهیراحت تر م گهی_حاال د

 رفتم و دستش و گرفتم و تندتند گفتم: دنبالش

دوباره درس چهار واحده باهاش دارم... هیاز استاتید دانشگاهه که بخت بد من  یکیستوده  نی_رام

هونه کرد تا ازم سواستفاده ب نویبارم بخاطر لرار با تو سرکالسش نرفتم هم هیبخاطر دل درد 

 ...رونیامروز از کالس انداختم بکنه.ّ

کاؼذ و بهم داد و گفتم  نیلبلش ا یدانشگاه اجازه داد برم سر کالس ول یاز بچه ها یکیبا وساطت 

بهش نشون  ی.....بخدا من اصال چراغ لرمزدهیگ نزنم و نرم خونه اش. بهم نمره نماگه بهش زن

 داره و فلز خراب!  یباز کنم....خودش ناخالص یشنهادیندادم که جا واسه یه همچین پ

 اشک رو تو چشمام احساس کنم.... دنیجوش تونستمیزار شده بود م یام بدجور افهیل

 :دیسمتمو پرس دیکامال چرخ آمین

 .....??یکن کاریچ یخوای_خب.....م

 بؽض دار  گفتم: ییلرزون و صدا یو چونه ا دهیو درمونده  با سر خم مستاصل

 .... ی_من از ستوده متنفرم.....حاضرم مشروط بشم ول

 تو سکوت نگام کرد و بعد گفت: یا مهیچند دل آمین

 .منتظرتم..........سرخیابون رونیب ایو بزار سر جاش و ب لیوسا نی_برو ا

که زدم،خودش بدنش رو کش آورد و در رو  شهی.به شدیکشینشسته بود و انتظار منو م نیتو ماش

 !؟؟کردمیم کاریپس اونجا چ یسوارشدن مردد بودم ول یبرام باز کرد.برا

 کرد و گفت: شم،اخمیسوار نم دید یولت



 ! گهی!؟ سوارشو دیریگیاستخاره م یدار-

رو روشن کرد و با دراز کردن دستش به سمتم  نیبه اطراؾ انداختم و بعد سوار شدم.ماش ینگاه

 گفت:

 اون کاؼذو بده !-

درآوردم و به سمتش گرفتم.کنجکاو بودم که  رونیمانتوم و کاؼذ تا شده رو ب بیج یکردم تو دست

 موذب! یکم ندیسوال پرس یهم اون تو دار بود و هم من برا یول گذرهیسرش م یتو یبدونم چ

 بکشه... نجاهایشروع بشه و به ا یرابطه امون اونجور خواستیدلم نم اصال

خودش شروع به گرفتن شماره کرد،دستپاچه  لیموبا یکاؼذ تا شده رو باز کرد و بعد با گوش یولت

 :دمیو مضطرب پرس

 !؟یکن کاریچ یخوایم-

لباس گرفتمو با ترس کامال مشهود  ینداد و به گرفتن شماره ادامه داد. ساعد دستشو از رو یجواب

 گفتم: ی

 ...رشیستوده اس...نگ یشماره  نی....اری...شمارشو نگرینگ-

عرق نشست.من داشتم از ترس و  میشونیدستها و پ یرو دیچیپ نیماش یبوق که تو نیاول یصدا

 .دستمو سمت تلفنشدادیانجام م خواستیدلش م یاون خونسرد و آروم هرکار مردمویاضطراب م

 با گرفتن شونه ام سر جام نشوندمو گفت : نیآم یبردمو خواستم دکمه لطع اتصال رو بزنم ول

 .... یکن ینکن منو عصبان یسع-

و اصل و راست ماجرا  زیبودم که از گفتن همه چ جیاونمدر دستپاچه و گ ریاون لحظات نفسگ تو

کنان  یوا ی...وانیمم به آمچش هیچشمم به تلفن بود و  هیشده بودم.  مونیمثل سگ پش نیبه آم

 گفتم:

بهش  یخوایم ؟؟؟ینه من....شمارشو چرا گرفت ییتو کنهیم یو عصبان یکیکه داره اون  یاون-

 !؟؟؟یبگیچ

 چرخوند سمتمو گفت: سرشو

 خونه اش.... یبر یخوای...بگو میگی...تو مگمینم یزیمن چ-

 گفتم: دمویال اعصاب،ال حوصله،ال طالت  خند یها شیروان پر نیا مثل



 ....من....من ....تونمی....م...من نمیگیچ...چرا...چرا چرت و پرت م-

موجود  هی! یخی یشدم به بانو لی،عمال تبد دیچیپ نی" گفتن ستوده که تو ماش دیی"الو بفرما یصدا

کنم....دوباره  کاریو چ بگمیچ دونستمی...والعا نم خورنیچشماش هم تکون نم یمنجمد شده که حت

 مزاحم لعنت".... یبابا...بر پدر هرچ ی"ا دیچیستوده پ یصدا

 رفت و لب زد" جواب بده تا لطع نکرده " یچشم ؼره ا نیام

 عصا لورت داده گفتم: یومن تحت فشار اون نگاه ها 

 س.س.سالم استاد....-

من سر بزنگاه دهن باز کرده بودم...صداش بشاش شد و جواب  یلصد داشت لطع کنه ول ظاهرا

 ؟ " شناسمتونیداد "  سالم ...من م

نگاه کردم سرش رو تکون داد و همچنان با لب زدن بهم فهموند که حرؾ بزنمو آدرس  نیآم به

 و لرزش دار گفتم: یرعادیکامال ؼ یتلفن انداختمو با صدا یبه گوش ی....نگاهمیریبگ

 ام استاد.... یبی.حبمن...من..-

خااااانم..پس باالخره تماس  اسمنی شدمیم دیکمکم داشتم ازت ناام گهی....دیبیحب ییهاااااان....تو-

 ...یایب یخواینکنه نم ای!؟؟ یایب یخوایم ی....دختر تو کیگرفت

...ما دادیشدنش احساس چندش بودن بهم دست م یمیزبونم بند اومد.چمدر از شدت صم بازم

فمط فوت و فن نمره گرفتن رو  یول میریهدبگی یدیجد ییزایو چ میدانشگاه که درس بخون میرفتیم

 شدینمره م هی یبود که بها یلسمتش زمان نی....و تلخ تردادنیم ادمونیهم  ی...گاهمیگرفتیادمی

 !یهرزگ

 مایداد تا دل هیتک شهیو پشتش رو به ش دیچرخ شیصندل یگوشه نگه داشت و رو هیرو  نیماش نیآم

 یترسناکتر....با حالت زار شی...اخمهاش ترسناک بودن و خونسردرهیمن لرار بگ یرو به رو

 گفتم:

 ...ل...لط...لطفا! دیاستاد...آدرس رو بگ امیم-

که ظاهرا از  ینصور کرد  مرد شدینم یزمان چیه چولتی.هدیچیپ نیماش یخنده هاش   تو یصدا

 و دندون گرد باشه! ؾیحد کث نیلرهر داره تا ا ییباال یلیدر سطح خ ینظر علم

 کرد: تیانداختم....صداش دوباره گوشمو اذ نییتو هم لفل کردمو سرمو پا انگشتامو



 "زمیعز کنمی" آدرس رو برات لس ام اس م

بار باخودش زمزمه کرد و بعد دستشو  نیچند نی" رو آمزمی" عز یعنیکلمه از جمله اش  نیآخر

رو تو سکوت ادامه داد  ریرو روشن کرد...همون مس نیسمت تلفن دراز کرد و با لطع تماس ماش

از طرؾ   نیمیکه لطع به  یجیتلفنش به صدا در اومد.به محض خوندن مس امکیپ یصدا نکهیتا ا

حرکت  یا گهیچرخش به راست به سمت د هیترمز و  هیداد و با  ریمس رییتؽ ود،ستوده ب

 رهیخ مرخشیحاال استشمام کنم...به ن نیدو مرد  رو از هم  یدعوا  یبو تونستمیکرد....من م

 شدمو گفتم:

 !؟یباهاش  دعوا کن یخوایم-

 بوسش کنم ! خوامینه م-

 ....!یدعوا کن یخوایپس م-

 نه !-

 یاز دعوا شهیترسناکتر...هم یتاحدود" نه " واسه من مفهوم همون "بله " رو داشت! و  نیا

 ی....با نگرانکردمیداشتم...مثل حاال که همه جوره خطر رو احساس م یمردها تصور وحشتناک

 گفتم:

 ! یبه تو نگفتم که تو با ستوده دعوا کن فتویمن حم-

 نگام کنه جواب داد: نکهیا بدون

 دعوا کنم.... خوامیمن نگفتم م-

 اونجا....؟ میریم میپس چرا دار-

 چخبره.... مینیاونجا که بب میریم میدار خونه اش...ماهم یبه تو شماره داد که بر-

رو  نیآم یاما پا کردمیخودم حل م ییجورایمشکل رو  نیدستام صورتم رو پوشوندم...کاش ا با

 !...دمیکشیوسط نم

شده نگاه کرد  متوجه  ؾیرد یبه پالک خونه ها شهیش دهیکش نییرو نگه داشت و با پا نیماش یولت

...کاش مثل اصحاب دادیخونه ها منتظر...کاش جواب نم نیاز هم یکیو ستوده تو  میدیشدم که رس

 یکه فکر دعوا  منو اونجور کردیدر خونه اش رو باز نم یول رفتیم یکهؾ به خواب طوالن

 فکر نکنه ! شونیحال و پر شونیپر



 رو داد باال و با باز کردن کمربندش گفت: شهیلحظه بعد ش چند

 شو... ادهیپ-

 شمیزشت م یو من دوست نداشتم ولت گرفتیبه خودش م یام شکل بد افهی،ل شدمینگران م یولت

 یچهره  یلی....اون خمیالالل برابر باش ییبایتو ز خواستیدلم م ییجورایچون  نهیمنو بب نیآم

 یو صاؾ و بدن دی...پوست سفییکایآمر یستهایداشت .درست مثل بستکبال یجذاب و باشکوه

 فوق جذاب!  یورتو ص یعضله ا

 پنهون شده بودم گفت: نیکه پشت ماش یگذاشت و به من بشیکه شد،تلفن همراهشو تو ج ادهیپ

 ....اسمنیجلو  ایب-

ام سرخ شدن...چمدر خوب اسممو  دهیرنگ پر یاز هم باز شد و گونه ها یبه طرز مسخره ا شمین

تو هوا بماپمو بزارم تو  گهیاسممو م یصداشو ولت خواستی...اونمدر خوب که دلم مزدیصدا م

 درش رو هم صفت و سخت ببندمو تا ابد نگهش دارم.... شهیش

 اشاره کرد و گفت: یرنگ ییطال یرو دور زدمو رفتم سمتش.به در آهن نیماش

 .......برو زنگ رو بزننجاستیا-

 ترس و تعجب  گفتم: با

 من برم !؟؟-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 نه پس! من برم!-

 رفتمو گمتم: عمب

 ! تو هم نرو... رمیمن نم-

 تو چشماش گفتم: رهیرفتم جلو..بازوشو با دوتادستم گرفتمو خ دوباره

 گهید یکینداره....مشروط بشم اصال...به جهنم....ترم بعد درسش رو با  ی...اشکالمیبرگرد ایب-

 ...دارمیبرم

 باشه تکرار کرد: دهیاز من شن یزیانگار که نه انگار چ اصال

 برو زنگ رو بزن ....-



 !؟ یکنیم کارمیاگه نزنم چ-

 کرد و گفت: زیر چشماشو

 کنم !؟ کاریباهات چ یدوست دار-

 به چشمهاش گفتم: رهیخ

و  بعدش از  یستوده رو فراموش کن هی...لضیگردنم ببخش یدوست دارم منو بخاطر اون کبود-

 !گهی...باهمدمیبر نجایا

 و گفت: دیکش یمیعم نفس

 !؟ یدیترس نمدریچرا ا-

 ...نهیبب بیآس تیی...جافتهیروت ب ی..خط و خشیدعوا کن یچون دوست ندارم تو با کس-

 لبهاش نشست و گفت: یرو یفیظر یلیخ لبخند

منم که  نیچون معموال ا نهیبینم بیهم آس میی....جافتهیکه خط و خش روم ب ستمیشئ  ن هیمن -

 ...زنمیم بیآس

و من  یاریسرش م ییبال هی...یکنیداخل..با ستوده دعوا م یری...تو مترسمیم نیمن از هم مایدل-

 ....شمیتا آخر عمرم از خودم متنفر م

 و بعد دستشو پشتم لرار داد و گفت: دیدلکش خند یجون گرفت...کوتاه اما بس لبخندش

 برو جلوووو...بروووو....برو زنگ رو بزن...-

لبخند  مچهی.ندیبود.جلو رفتم که دستشو برداره...حس کردم خودشم فهم نمیبند سوت یرو مایدل دستش

 زد و گفت: یدار یمعن

 ...!؟ یبندیم نیکه سوت یدار نهیتو آخه س-

 سمتشو گفتم: دمیمشت شده چرخ یداد.با دستها یآن جاشو به اخم وحشتناک هیتو  ینگران اون

 کیکوچ زویخودت بزرگن همه چ یندارم...!؟؟؟؟؟؟؟؟ دستا یگیم یکه ه شونیدیتو مگه د-

 ....؟؟کیتو کوچ ی...خوبه منم بگم اونجاینیبیم

 گفت: یابروهاشو باال انداخت و ا شوخ طبع جفت



 بهت نشون بدم !؟؟؟ یخوای....مستین کینوچ کوچ-

خوندن   یککلکل و کر نیدندونام پنهون شد ... ا ریشونه هام فرو رفت و لبم ز نیآهسته ب سرم

که اون گفت خجالتش رو من  یزی.از چشدیم دهیکش یکیبار ییداشت به جاه ها یو بزرگ کیکوچ

 . دمیکش

از زور بازوش استفاده کرد و به سمت در  نکهیسمتم.دستشو پشت گردنم گذاشت وبعد ا اومد

 چرخوندم  گفت:

 ....ادیبرو زنگ زو بزن و درو باز نگه دار...داخل نرو...بمون تا خودش ب-

مشخص  رشیبود تا تصو ستادهیکه سمت چپم ا نیتعلل به سمت زنگ رفتم و با به نگاه به آم با

 نباشه زنگ رو فشار دادم

 چندشش گفت: یاون صدافورا جواب داد و با  ستوده

 ....زمیداخل عز ای...بنجاستیا یک نیبه به....بب-

 نگاه کردم.زمزمه وار لب زد: نیکه باز کرد دوباره به آم  درو

 داخل..... امی...درو هم نبند من بتونم برونیب ادیآروم باش...برو داخل و بمون تا ب-

 اضطراب گفتم: با

 ...یکنیلول بده دعوا نم-

لول ساده دل آشوب منو آروم کنه...اخم  هیبا  شدیلصد اومده بود که حضر نم نیاصال به هم انگار

 کرد و گفت: یترسناک

 ....گهیبرو د-

بزرگ ستوده  یسرسبز خونه  اطیببندمش وارد ح نکهیاز در داخل رفتمو بدون ا ینگران با

 هیتنش شامل  یاومد...لباسا نرویخودش ب نکهیگفته بود داخل نرفتم تا ا نیشدم....همونطور که آم

اش تهوع آور بودن....لبخند  نهیس ی...لبخند چندش و موهاشدیشلوارک لرمز م هیو  دیسف یرکاب

 اومد سمتمو گفتم: نزنا

 داخل.... ای...بی...چرا اونجا واستادیباباااا خجااااالت-

تا خودشو زودتر برسونه، اگه دستمو به  ومدیتند به سمتم م یکه ستوده با لدمها یتو اون فاصله ا

 !شدمیپخش و پال م نیزم یشک همونجا رو ینداده بودم حتما و ب هیتک وارید



بود و تو اون لحظات مثال بارز ضرب المثل " رنگ  دایو دلهره از سر و وضعم هو ترس

 از سر درون "  بودم! دهدیرخساره خبر م

دلت به خرج  کمیکه ستوده اگه  دادیاضطرابم رو لو م انهیطرز نگاه و رفتارم اونمدر ناش حرکات،

 کرده ! نینفر پشت در براش کم هی دیفهمیم یخودش تو آن دادیم

 گفت: یمیو صم یخودمون یلیفاصله اش باهام کم شد خ یولت

 !؟  یچرا اونجا واستاد-

 زد و گفت: یچشمک گمینم یزیچ دید یشدم...ولت رهیسکوت بهش خ تو

!؟ درو  یچطور یخوش یآره!؟؟ گرفتم....خوب ارمتیمن خودم تا داخل ب یآهاااان...دوست دار-

 ....!؟؟یچرا نبست

داخل شد و درو پشت  رونیاز ب نیدر کنار رفت و آم یانجام بده ،لنگه  نکارویخودش خواست ا تا

 سرش بست....

 گفت: رینگاه کرد و بعد با تاخ نیشوکه و سردرگم به آم ستوده

 !؟؟؟  یخونه مردم که چ یاومد نییپا یسرتو انداخت ینجوری! همکهیمرت یچ یعنی-

 گفت: دادیخودش رو گرفت و همونطور که ورزشش م یمچ دست مشت کرده ا نیآم

نمره دادن و ندادن رو   نکهیبهتره از ا ییییلیبدون اجازه بره خونه مردم خ نوییآدم سرشو بندازه پا-

 واسه تو آره !؟ یمسئله مهم یلیوصل کنه به دادن و ندادن....دادن و ندادن خ

 افهیو ل دهیخودمو از ستوده دور نگه داشتم.کامال مشخص بود ترس کمیچسبوندم و  واریبه د پشتمو

پشت سرهم  یگلوش ه بکیرکب خورده...س دیبود که بد مولع فهم یاون آدم هیشب ییجورا هیاش 

 گفت: نیمنو نگاه کرد و بعد رو به آم ی...با اخم ترسناکشدیم نییباال و پا

 .....رونیب دیآلا....اصال باهردوتانم....هردوتاتون بر رونیبرو ب-

 :دیبه گردنش داد و چند لدم به سمت ستوده برداشت و پرس یلر نیآم

 !؟؟؟ رونیب شیندازیم یا دارپس چر نجایا ادیب ی!؟؟؟ مگه خودت بهش نگفت رونیب میبر-

تو  یبه خوب نویبود و من ا دهیاز من ترس شتریبه سمت من...اون ب دیچرخ نیستوده از آم نگاه

 گفت: یعصب ی.با حالتدمیدیچشماش و رفتارش م



 !؟؟؟ یاومد دونیبا گنده الت چاله م ی....رفتیبیحب کالیبار-

ستوده هم به جلز و ولز افتاده  بتشیاز ه دمیدیم نکهیو ا نیحضور آم یبودم ول دهیترس یلیخ

خشک شده ام رو از هم باز کردمو به هنجره ام  یبودن و شجاعت بهم دست داد.لبها یاحساس لو

 کنه: انیدستور دادم کلمات رو ب

ترمم نمره  انیموجه نبود...از امتحان م شیکیداشتم...دوتاش موجه هستم و فمط  بتیمن سه تا ؼ-

 ....ناعادالنه است....دیحذفم کن نیخواستیه امم بدک نبود....چرا مگرفتم...پروژ یکاف

 آب دهنش رو لورت داد و گفت: یعصب یبا حالت بازم

 !؟  یکه چ یاومد اروی نی! مثال با ایخب که چ-

 گفت: یجد یلیخ نیآم

 بپرس! دونیاز الت چاله م یدار یتو به من نگاه کن...سوال-

ها متوجه  هیسرو صدا راه بندازه و همسا نینگران بود آم دیچپ و راستش رو نگاه کرد.شا ستوده

 تیمثل چوب کبر نیممابل آم کلشیاحتماال متاهل بود....ه یعنی نیزده ..و ا یبشن چه گند

حاال  و شروع  نیاش رو  از هم جهینت گرفتیصورت م ییاگه دعوا یعنی نیدرممابل چماق بود.ا

 گفت: عیسر یلینداره وخ یشانس چیه دیحدس زد! خودشم فهم شدینشده م

 ...رونیب دیآبرو دارم....از خونه من بزن نجایمن ا-

 :دیو پرس ستادیممابل ستوده ا مایمضطرب ترش کرد.دل نیآم پوزخند

 یلیتا خ زارنیمتاهل  بدبخت که حلمه اشون از عمد خونه جام یآره  !؟؟؟  از اون مردا یمتاهل-

دخترو  نیا یاون شماره بدن!؟؟  مرد متاهل بدبخت....تو به چه حم نویبه ا ابونیراحت تو خ

شهر هرته بوؾ  ی....!؟؟؟ فکر کردیسر دوراه شیگذاشت یمنگنه....به چه حم یال یگذاشت

 ؟؟شوم....!

باشه و هم آبروش نره ...به در  اوردهیبگه که هم کم ن یزیچ خواستی.مدیاز رخ ستوده پر رنگ

 اشاره کرد و گفت:

 مادمازل صدتا صاحاب داره...بفرما .... میدونستیآلا...ما چم رونیبفرما ب-

 چند لدم اونورتر پرتش کرد... مایرو صورتش نشست و دل نیتموم نشده بود که مشت آم حرفش



سرش و با  یرفت باال نیم.آمشده بود نگاه کرد یو مبهوت به ستوده که خون از دماؼش جار مات

 گفت: تیعصبان

تو  ی....ولکنمیبهت رحم م نباریا یبلند نشه ول گهیمن خوب بلدم مشتامو کجا بنشونم که طرؾ د-

 کؾ دستت.... زارمیحمتو م یکمتر از حمش بد ینمره ا اسمنیبدون که اگه به  نویا

 ...دیکش رونیرو گرفت و از خونه ب دنیلرزیخود به خود م یکه پاهام ه یبعد دست من و

با  یخودیب یسرم رو بلند کردمو دست از ور رفتم ها ستادهیاز حرکت ا نیحس کردم ماش یولت

 رونیب یپولش کارت ؾیبهش نگاه کردم...از ک یرجلکیشکسته ام برداشتم.ز ونیدرم کی یناخنها

که همون اطراؾ بود رفت...از خونه  کیکوچ یمؽازه  هیشد و سمت  ادهیپ نیو بعد از ماش دیکش

هم بهم ننداخته  ینگاه مین ی.حتگفتینم یچیباهام حرؾ نزد.ه گهید میاومد رونیستوده که ب ی

نفر لاطعانه حك ستوده رو کؾ دستش  هی نکهیزاده از ا جانیشاد باشم...شاد و ه تونستمیبود.م

باهام رفتار  یاون هنوز مثل زمان کردمیازم دفاع کرده اما نبودم...چون حس م ریگاشته و مثل ش

 گردنم شده بود. یمتوجه کبود هک کنهیم

پارک شده بود نتونستم  رشونیهمونجا  ز مایدل نیکه ماش ییدرختها ی هیهوا و  سا یکیتار بخاطر

دستش رو  یتو یآلوئوراها یکینشست  نکهی.سوار شد و بعد از ادیخودش سر رس نکهیتا ا نمشیبب

 یول دشینفس سرکش هیاش شد. گهید یکی دنیمن گذاشت و خودش هم مشؽول سرکش یپاها یرو

از  میتیکه آب با ر یبخصوص ولت  کردمیکننده اش رو نگاه م وونهید مرخیداشتم ن ممن همچنا

 ....رفتیم نییگلوش پا

ترش  یلبها ی. زبونشو رودیاون طول نکش یهم برا هیخنک بزرگ چند ثان یدنیاون نوش خوردن

 داد  و بعد سرش رو به طرؾ من چرخوند و گفت: سر 

 بخور....-

 کؾ دستم رو مرطوب کرده بود رو چرخوندمو گفتم: شییکه سرد یا یدنینوش یلوط سر

 !؟ یتو هنوز از من ناراحت-

که آهسته و آروم  یرون پاش گذاشت و درحال یداد و دست راستشو رو هیرو به عمب تک سرش

 گفت: دادیچپش رو تکون تکون م یپا

چون من در  ستیمن مهم ن یاصال برا ی...اگه تو لبال دوست پسر داشتادیبدم م یمن از ناخالص-

در زمان بودن با من همزمان  نکهیتو نبودم...گذشته مال خود تو هست فمط خودت..اما ا یگذشته 



چه  کاشی....چه تو آمریباز یاسمش الش ایدن یدر همه جا گهید نیا یهم  بپر یا گهیبا کس د

 ...رانشیا یتو

 رو تو دستم فشردمو گفتم: یلوط

 !ستمین یمن الش-

 گفت: عیسر یلیخ

 ریؼ یکیکبود بود... گهید یکی یگردنت از بوسه  یبا من بود یولت ی! ولیمن نگفتم تو هست-

 !من

 لب زدم: آهسته

 بود! یاتفاق زور هیگفتم که -

 !کنمیباور م-

  اهل سر کار گذاشتن نبود و لحنشبلند کردمو زل زدم تو چشماش.معموال عیگفت سرمو سر نویا تا

 :دمیپرس دمیمطمئن بشم درست شن نکهیا یشباهت نداشت...برا هیهم به تمسخر و کنا

 که خواست خودم نبود!؟ یکنیوالعا باور م-

 تکون داد و گفت: سرشو

 ....کنمیآره باور م-

صورت  یبه پهنا یجک  تا فلک سر دووند! لبخند زیسحرام یایمهرش تو دلم مثل لوب دوباره

 گفتم: چرخوندمیرو م یدنینوش یکه سر لوط یدندون بردمو درحال ریز موینییزدم...لب پا

 بخورم... نویفکر کنم حاال بتونم ا-

مشؽول  نیبه آم رهیلبهام گذاشتمو خ نیرو ب یموند.سر لوط رهیزد و همچنان بهم خ یلبخند

هم نگذشته بود که  هینفس بخورمش اما از چندثان هیشدم...دوست داشتم مثل خودش  دنشیسرکش

 یخودم...سرشو تکون داد و با تاسؾ طنز ختیتو گلوم و به سرفه افتادمو گند زدم به سرو ر دیپر

 گفت:

 یسنت واسه انجام بعض یدونیخودتم نم یول یاریآدم بزرگارو درب یادا یخوایمثل بچه ها م-

 زوده! یلیکارها خ



 شده بودم.دستمو سمت جعبه دستمال دراز کردمو گفتم: عیضا یبدجور

 نکهیا خورمینفس م هی...حواسم پرت شد وگرنه من نوشابه خانواده رو ستیهم ن اینجورینه...ا-

 ...ستین یزیچ گهید

 گفت: ارمویب رونیاز داخل جعبه ب یدستمال نذاشت

 ...یکشیرو هورت م ایدر یگفتیم یبود ی...آبادانیهست ی...حاال خوبه تهرانایکم الؾ ب-

 نگاش کردمو گفتم: کمی

 کنم زیصورتمو تم خوامیبزار دستمال بردارم..م-

 جعبه برداشت و گفت: یاز رو دستمو

 کنم... زشیتم خوامیخودم م-

کرد.نفسم تو  کیو خودش رو بهم نزد دیجلو کش کمیبدنش رو  نکهیمنظورش رو نگرفتم تا ا اول

 کیکرد.سرش رو به صورتم نزد دایپ انیتو بدن و کمرم جر ینیریحبس شد و لذت ش نهیس

آروم اما با صدا  یلیآورد و خ رونیمن و بعد زبونشو ب یشده  نیسنگ یکرد..زل زد تو چشما

فرو  ینیریش یتا منو تو خلسه  دیبود کش یدنیکه بخاطر پخش شدن نوش دهنماطراؾ  یسیخ یرو

 ببره....

 طنتیبودم و ش طونی...شنیبا آم یینداشتم البته تا لبل از آشنا یمرد چیه دنیتو بوس یمن تجربه ا

 نیهم تو انجام ا ییجورای نیواسه هم دی.شادینرس زایچ نجوریا یاما کارم به تجربه  کردمیم ادیز

پر لذت  یزایچ خواستیدلم م یعنیرفتن رو داشتم... شیپ نیاز ا شیبودمو هم عطش ب یکارها ناش

 تجربه کنم... یشتریب

چشمها اونمدر بسته موندن تا  نیچون چشمامو بسته بودم...و ا کردینگام م یداشت چجور نمبدونم

 یپر حرارتش رو که رو یصورتم برداره و ببوسم...دستها یدست از تماشا دیکه  با دیفهم نیآم

 تمام بدنم نبض زد.. دمیبه سمت خودش کش یکمرم گذاشت و کم

....اولش دیمک لکسیدهنش برد و محکم اما آروم و ر یرو تو مییکج کرد و لبم باال سرشو

خودش رو باهاش  یبعد دستامو دو  طرؾ صورتش گذاشتمو کارها یکنم ول کاریچ دیبا دونستمینم

کرد.به  دایمن و نفس کم آوردنم ادامه پ یتا خستگ  نطوریهم نیریش یبوسه  نیتکرار کردم....ا

 گفتم: دهینفس  بر رشیپاچه گ یتو چشمها رهیرو از صورتم جدا کردمو  خ  شزور صورت

 



 

 ....یستیبلد ن یت گهیکار د نی!؟؟؟جز ایبلد دنیفمط بوس-

 نگاهشو ازم برداره گفت: نگهیبه خحده کش اومدن...بدون ا لبهاش

 هم بلدم... گهید یکارا یلینه....خ-

 که آرومم کنه اما بجاش گفتم: یزیبرو سراغ چ یبزنم تو گوششو بگم لعنت خواستیم دلم

 مثال  ؟-

تو چشمهام  رهیلبهام گذتشت و خ یداغ کرد...انگشتشو رو ییجورا هیو هم  دیحرؾ من هم خند از

 یدخترعالل تونستمینم گهید کردینگام م یاونجور یآورد...ولت نییام پا نهیس یاونو تا رو

 ....یاز عطش جوون...ازیاز خواستن..از ن شدمیباشم...پر م

خواست بازش کنه تلفن من زنگ خورد و  نکهیاول مانتوم برد اما هم یسمت دکمه  انگشتشو

 ...میریازهم فاصله بگ مویکن ینیباعث شد هردو عمب نش

 یصدا میتنظ یچشمم به شماره بابا افتاد ناخوداگاه خودمو جمع جور کردم و با چندتا سرفه برا تا

 خمارم گفتم:

 بابا ! سالم حاج-

 که تجربه کرده بودم: یکرد و گند زد به لذت كی،ترس رو به وجودم تزر شیشاک یصدا

 !؟ هللا اکبر! ییدختره...کجا کیسالم...هواتار کیعل-

 گفتم: تندتند

 ام ! یحاج بابا....تو تاکس امیدارم م-

 گذاشتمو گفتم: بمیرو توج یکردمو گوش یخداحافظ

 !؟یرسونیم ییجا هیشده...منو تا  یحاج بابا شاک-

 تکون داد و گفت: سرشو

 بلهههه...حتما...-



 خواستی! چمدر دلم مزشیعز مرخیشدم به ن رهیروشن کرد و من بازم خ نویدوباره ماش اون

رو بدم تا ک*ون   همشون  نیکنمو پز آم ؾیکالس تعر یستوده رو واسه همه دخترا یماجرا

 بسوزه!!!

 میخوشگلش منو تا دانشگاه برسونه ...صدا و ن نیماش نیبود که با ا نیا امیاز فانتز یمثال بک ای

 کشوندم: رونیب الینگاهش به سمتم از عالم توهم و خ

 !؟ یگربه هارو دوست دار-

 گفتم: ریتاخ با

دلم  شهیهستم...هم وونهای...اصال من عاشك حادیز یلی!؟ گربه !؟ آره آره...خ یگفتیهااان!؟ چ-

جون  یحاج بابا و فاط یگربه ول هی ایسگ  هیداشته باشم...مثال  یخونگ وونیح هی خواستیم

 ...زارنینم

 نگام کرد و گفت: یسوال

 جون...!؟؟ یفاط-

 !گمیمامانمو م-

 آهان !-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 من سه تا گربه دارم...-

 و ذوق گفتم: جانیه با

 دروغ !؟؟ مرگ من !؟؟-

 زد و گفت: یلبخند

 یخوایبه جمعمون اضافه شده....م یهم به تازگ یکیپسر...و... هیاهوووم !دوتا دختر خوشگل و -

 !؟؟؟یتو براش اسم انتخاب کن

 گفتم: متیحجم از توجه و صم نیزده از ا رتیو ح ناباورانه

 من !؟؟؟ من انتخاب کنم!؟؟-

 زد و گفت: یلبخند



 ...ینیکیاسم انتخاب م هیمن  دیجد كیرف یمن...و تو برا یخونه  میریاهوم...باهم م-

 

ما لراره بازم  نکهیدوباره منو سر ذوق آورد.ا نیو ا دهیبهم اثبات کرد منو بخش نیآم یتوجه ها

 و دلچسب بود. نیریش تینها ی، ب میباهم ولت بگذرون

رو نگه دار که من به  نیماش ییطبك معمول ازش خواستم جا م،یما شد یخونه  کینزد یولت

 نه،یجون نب یفاط نه،یبابا نب نن،حاجیمنو نب هیکه همسا ییجا یعمینباشم... کیخطر نزد یمحدود

 ...نهیفضول نب مانیا

شد...کال بشر کم  رهی.بدون حرؾ و سخن بهم خدیرو خاموش کرد و با لبخند به سمتم چرخ نیماش

گزنده و تلخ  کمیگفتن با من نداره برام  یبرا یحرف کردمیولتا حس م یبعض نکهیا یبود ول یحرف

 نمیبب بیتا خودم کمتر آس شیذات یخونسرد یبزارمش پا کردمیم یکه البته من سع دیرس یبنظر م

 :دمی...لبخندشو با لبخند جواب دادمو پرس

 گربه هات !؟ شیپ یبریمنو م یک-

 فرمون گذاشت و گفت: یرو دستشو

 ولت نهار یفردا  ظهر چطوره !؟ برا-

 گفتم: یتند

 کالس دارم اخه!ساعت سه -

 شدو گفت: کیبهم نزد ابروهاش

 باهمون جؽله!؟-

 گفتم: دمویخند

 !؟یگیستوده رو م-

 " اره " تکون داد! یبه نشونه  سرشو

 نه با اون پسفردا کالس دارم!-

...بعدش هم...خودم میخوریمن و بعد نهار رو باهم م یخونه  میرینگران کالست نباش...م-

 دانشگاه! حله !؟ رسونمتیم



و   مایخوش صدا و خوش س نی.لذت رفتن به دانشگاه اونم با آمدیحرؾ آخرش چشمام درخش از

 نمیریکه اثر افکار ش یتو عسل بود.با لبخند دنیپر نیع نیو پز دادنش به دخترا ،ع نیخوش ماش

 کردمو گفتم: نییبود سرمو باال و پا

 حله !-

بدنمو به سمتش خم کردمو  عیسر یلیشدن خ ادهیبدون حرؾ فمط با لبخند بهم نگاه کرد.لبل پ بازم

 نمویاز طرفش بب یرو صورتش کاشتم و بعد لبل اونکه حرؾ و واکنش عیتند و سر یبوسه  هی

خودم به  طنتیخنده هاش از ش  یآخر صدا یشدم هرچند که لحظه  ادهیم نیبشنوم فورا از ماش

 ! دیگوشم رس

 شیرو افزا میکردو انرژ دایپ انیتو وجودم جر روزایگذرونده بودم مثل ن نیکه با آم یخوب روز

 دمویخندیم واریمارمولک رو د دنیو خز واریبه ترک د یکرده بودم که ه نگیداد.اصال انگار دوپ

رو وا  شمین کردمویبرنج رو حماسه تصور م یبلند کردن دونه  یمورچه برا ی، همکار

 !!!کردمیم

خون پله هارو باال رفتمو زنگ درو فشردم.تا بخوان  در  رو واسم  باز بکنن مشؽول باز  آواز

 گفت؛ کیبدون سالم و عل دنمیهام شدم.مامام با د یکردن بند کتون

 !  یعروس یبر یخوایانگار  م رونیب یزلؾ انداخت نی! همچ اسمنیشرم کن -

 دادم داخلو گفتم: موهامو

 !یشما بگ یجوووون...هرچ یباشه فاط-

 کنار رفت تا من داخل بشمو همزمان گفت: مامان

...هم پاهاتو هم جوراباتو بشور  که شب تو دنیجون نه و مامان...بعدشم جورابات بو م یاوال فاط-

 !یخودت خفه نش یبد پاها یاتالت مولع خواب از بو

 گفتم: رفتمیکه سمت اتالم م همونطور

 پاهامو بشورم! دیبا دونمیمادر من....م یینه از مدرسه ابتدا ومدمیاز دانشگاه م-

عوض کردمو بعد از شستن دست و صورت و پاهام برگشتم سمت آشپزخونه و به کوکو  لباس

 ناخونک زدم. زیم یرو یها یسبز

 یاومد.اول جلو رونیاز اتالشون ب  شدنیم نییباال و پا صدایکه لبهاش به ذر گفتن آهسته  و ب بابا

 رو شونه زد و بعد اومد تو اشپزخونه و گفت: ششیو ر ستادیا نهیا



 ! یبمون رونیمولع ب نیتا ا  ستیدختر ! خوب ن یاومد رید یلیخ-

 برداشتمو گفتم: ی.تکه نونخوندیمشخص بود وضو گرفته بود و داشت  نماز م سشیخ شیر از

 حاج بابا ! دیکالسم طول کش-

نداد و بجاش از مامان  ریدر هر صورت گ ینه ول ایتکون داد.معلوم نبود باور کرده  سرشو

 :دیپرس

 !؟یکرد دایمنو پ یمشک رهنیفاطمه سادات خانم  پ-

 گفت: مامان

 بله حاج الا-

 :دمیمنم فورا پرس و

 فوت کرده !؟؟ ی..کسدینفله ...ببخش یچرا !؟ کس یمشک رهنیپ-

 و بعد با آرامش گفت: ختیر یبزرگش فلفل گوجه ا یلممه  یرو یبابا  کم حاج

نه دختر حاج الا  هیدونیچاله م یحرفا واسه ادما نیحرؾ بزن...نفله و ا یدختر جان مکتب-

که سن شما سن ازدواج و االن  خصوصی ستیتو ن یطرز حرؾ زدن برازنده  نی...ایبیحب

 !یخواستگارات نیذرب ریز ییجورای

 یجالب و البته خنده دار برا یخواستگارها! چه جمله  نیه ام گرفت.ذربلحظه از حرؾ بابا خمد هی

 .دیرس یخواستگارام تعدادشون به سه عددهم نم  دونستمیالالل خودم م گهیکه د یمن

 شده گفت: دهیکمتر د یاما با ذول مامان

 خواستگار داره حاج الا !؟؟؟-

 اهسته سرشو تکون داد و گفت: بابا

 !دمشیدوبار د یکی...هیواسه پسرش مسعود خواسته...پسر خوب اسمنوی یمومن یآلا-

 گفتم: کنجکاوانه

 !؟گمیرو م یمومن یپسر آلا ده؟؟یحاج بابا اونم منو د-

 باال انداخت و گفت: ابرو



 !دهیند ریخ-

 کردمو گفتم: اخم

اما   دنیکه دخترو پسر همو ند نای...از اایمدل خواستگار نیاز ا ادی! خوشم نمادین نیپس بگ-

 !زارنیم یخانواده هاشون لرار خواستگار

 گفت: تیبا عصبان بابا

 ...!؟؟دنیم ادیبه تو  ی...هللا اکبر...دختر تو اون بالد کفر چنیبب اینه تو رو خدا ب-

 ازم نگاه گرفت و گفت: ییهم با ترش رو بعد

 ..وسالم!یشماهم حك مخالفت ندار انیاونا م-

 !یاگه خودت نخوا یچشم حت یمن گفتم بگ یهر چ یتو مجبور اسمنی یعنی"وسالم " بابا 

لممه دهن خودش  هیشده بود.کنار ما نشست و با بسم هللا  دیسرخ و سف ادیمامان از ذوق ز صورت

 گفت: دنشیگذاشت و بعداز جو

زن  یلی..خدمشیتو کالس لرآن د ادی....زشناسمیرو م یمومن یخانم زن الا هیعال-

 !رنیمارو بگ اسمنیزن و شوهرش لراره واسه پسرشون   نی....الحمدهللا...الحمدهللا که اهیخوب

 دهیدختر ترش هیموالع که احساس  نجوری.بخصوص تو اگرفتیمامان اعتماد بنفسمو ازم م یحرفها

 .با دهن پر گفتم:دادیبهم دست م

 خودشم خوب باشه ! شهینم لیچون مامانش خوبه دل-

 گفت:با افتخار  مامان

 یتو کالس ها و مراسما یدارن واسه خودشون...اگه بدون ییایو ب ایو زنش  ک یمومن یآلا-

که بشن مورد مناسب واسه ازدواج  چرخنیخانم م هیو دختراشون دور عال گهید یچمدر زنا هیریخ

 ....یزدیحرفو نم نیا چولتیپسرش ه

 و بدخلك گفتم: عبوس

 مهی رهنیپ اه،یس یپسر کم مو...با شلوار پارچه ا هیاشو تصور کنم... افهیل تونمیحاال م نیاز هم-

 ...یبیپسر حاج ط نهوی... عیوندی...ابرو پشوی...ریپلماتید

 اخم کردو گفت: مامان



 

 

نکن بره  یکار هیسر جدت نپروم..  گهید ویکی نی...ایپروند یچجور ستیاونو که تو معلوم ن-

" ! دلم میگردیبرم میزنیدور م هی میریخجالت زدمون بکنه و بگه " م  ایپشت سرشم نگاه نکنه 

 ...مشیدیدختر حاج آلا اما نپسند یخواستگار میخانم بگه رفت هیبعدا عال خوادینم

 گفتم: تیعصبان با

 نپسندن! اهیصدسال س خوامیم-

 دلخور و شماتت وار گفت: مامان

که تو شکم ماماناشونن اونمدر   یمردم از همون  ولت ی...دخترااسمنی یتو خواستگار ندار-

 یبیپسر حاج ط هیسال  نهمهیا یاونولت تو  تو کننیناؾ برنشون م ومدهین ایهواخواه دارن که بدن

 یروزا حساب نیکرد...پس...لطفااااا ا دایپ شهیکه همونم اصال  رد پاشم نم تیاومد خواستگار

 دیتو رو د ادیم یمکیخانم حتما لا هیرفتار و اخالق و پوششت باش چون من مطمئنم عال واظبم

 حاج الا رو داشته باش! یآبرو ی...لطفا هوایهست یبزنه که بفهمه چجور دختر

 بابا متفکر سرشو تکون داد و گفت: حاج

 عمل کن! حی! حك بشنو و  صحگهیمامانت حك م-

 شدن بود! هیروح بیگرفتم دوؼمو بنوشم که بهتر از تخر میکردمو  تصم یپوف

 مامان دوباره گفت: یصندل یخوردن شام لبل از بلند شدن از رو بعد

سمت  کرج احتماال تا  فردا ظهر  میفتیبابات فوت کرده  ما فردا ظهر بعد نهار راه م یعمه -

 ...یتنها نباش شتیپ ادیبگو  ب لدای...به میاین

بردم و  ادیرو از  ششونیپ مهیچند دل یحرفها یلبهام نشست.تمام تلخ یگوشه  یا ثانهیخب لبخند

 !وستیبه ملکوت اعال پ  یکه خووووب مولعه ا یامرزیبه اون خداب دمیچسب

 گربه هاش برم....!!! دنیبه د نیراحت با آم الیباخ تونستمیفردا م نکهیلذت بخش بود ا چمدر

 زدمو گفتم: لبخند

....اصال شمیپ ادیب گمیهم م لدایبه مراسم عمه خانم...به  دیراحت بر الیبا خچشم چشم...شما -

 ....دینگران نباش



 سرم انداختمو گفتم: یرو یبعد شال و

 ! لدای شیپ اطیتو ح رونیب رمیمن م-

اومدن تا مثل الا رحمان و  رونیب یواریرفتن من مامان و حاج بابا هم باالخره از اون چار د بعد

 بنوشن... ییبخورن و چا ییهوا اطیزن و بچه اش تو ح

بود و بابا هم که از الا رحمان بدتر...چهارگوش شنوا بودنو  دو  زبون  یاسیس دایرحمان شد آلا

و خروج ترامپ از برجام و باال رفتن دالر....مامان منو  ییو بما یحرؾ زدن  از خاور یبرا

 کهمن بودم  نیا شتری...البته بلدایگوشه مشؽول پچ پچ بودن درست مثل منو  هیم که زهرا خانم ه

رو به دلت  یاونم با دهن باز همه چ کردمویم ؾیتعر لدایامروز رو واسه  یبا اب و تاب اتفالا

 ....دادیگوش م

 بود.... مانیا دینوش یم ییچا ییگوشه نشسته بود و تو تنها هی كیرف یآدم جمع که ب تنها

و هم چایي  کردیم پیتا یزیباؼچه نشسته بود و هم با گوشیش چ یلبه  یتنها و متفکر رو مانیا

 .خوردیلند پهلوش رو  ذره ذره م

 گفتم: لدایخندیدم و به  زیر زیر

یالموز  اخم کرده شک نداشته باشه دختره بهش  نیتو رو خدا....اینجوري که ا نیداداشتو بب ی_وا

 بکن! گهیفکر د هیاز پشت هم که درد داره پس  شهیگفته از جلو که نم

 کردوگفت: ی، نوچ نوچ مانیبه ا ینگاه کوتاه و دزدک هیسرشو جلو برد و بعد از  لدای

 ! ستین زایچ نیاهل ا مانیا یی_نه...خدا

 بعد مچ دستم رو سفت گرفت و گفت: و

...پس صبح اخالق سگیت بخاطر حرؾ ستوده و اون ماجراها بود نمی...بگو ببالیخیب مانوی_ا

 !یو بجاش پاچمو گرفت یبهم نگفت یچیکه ه ینامرد یلیآره!خ

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب یو از تو دستم

برنمیومد چه  یشدم....از دست خودمم کار جیو گ جیاصال گ دمیاون حرؾ ستوده رو شن ی_ولت

 رسه به تو!ب

 تا بناگوش وا شد و گفت: لدای شین

 و ورزشکارت خوووووب حالشو جا آورد...... پیخوشت یشازده  نیا یلی_ولي هللا وک



 تنها نشسته بود گفتم: مانیکه ا یینگاه به پشت سر،جا هی با

 .....زد حالشو جا آورد....زیچ یعنی_آره....زد خارمادرشو....

 بهم زد و گفت: یسملمه ا لدای

 !?یکنیاونرو نگاه م ی_حاال چرا ه

 زدم و گفتم: یا ثانهیخب لبخند

 !?میسر به سرش بزار کمی_بریم 

 باخنگي گفت: لدای

 _ستوده رو !?

 !گمیم مانوی_نه خنگ مادرزاد!!! ا

 رفت سمتش! شهیکه نم ییولتا هی_نه ولش کن! االن شب

 !ششی_اتفالا االن ولتش!پاشو ....پاشو بریم پ

 .دمیحك انتخاب بدم دستشو گرفتمو دنبال خودمو کش لدایبه  نکهیبدون ا بلندشدمو

از   ییچا هی.ومدیگپ و گفت خودشون بودن که اصال حواسشون سمت ما نم ریدرگ نمدریا بزرگترا

سمت  لدای.من سمت چپش نشستمو میرفت مانیسمت ا لدایدست  دنیبرداشتمو  با کش ینیس یتو

 ما بود. نیب مایراستش و اون دل

 نگاه به من انداخت و گفت: هیو  لداینگاه به  هی متعجب

 خب!؟؟؟-

 رو به سمتش گرفتمو گفتم: ییچا

 !میآورد ییخب به جمال نداشته ات...واست چا-

 تلخ که کم از پوزخند زدن نداشت گفت: یاخم و نگاه با

 خودت کوفتش کن!-

 زدمو دوباره گفتم:  لدایبه  یبودم که حرفش بهم بربخوره.چشمک یتر از اون پررو



 !شهیبعدا واست شاخ م ینده! لوسش نکن! لوسش کن امیبهش پ نمدریا گمیم-

به  یحرؾ من  چنگ آروم نیدندوناش فشار داد و از ا ریز شوینییلب پا مانیدور از چشم ا لدای

 گفت: یبا تلخ زبون مانیصورتش زد.ا

 هاتو... یخرک یشوخ نیجمع کن ا-

 پا  انداختمو گفتم: یرو پا

 !دمیم یدارم بهت مشاوره مفتک-

 طعنه گفت: با

 !یدیتو کاره که مشاوره هم م یلیدستت خ نکهیمثل ا-

 گفتم: لدای یتوجه به چشم ابرو رفتنا یب

 ...دردسر داره فراوووون!گهید یدونیهم که م ی..خوشگل ادنی! خاطرخواها زگهیآره د-

که مثال  زیطعنه آم یباشه لبخند زد.از اون لبخندها دهیشن یکه جوک خنده دار یکس مثل

 که کله پاچه داشته باشه" هی"مورچه چگهیم

 انداخت و گفت: کلمیدار به سرو صورت و ه ینگاه معن هیبعد  و

 !خورهیات نم افهیو ل ختیکه اصال به ر یگیم ییزایچ هی-

 گفتم: یزود

 !؟؟ستمیمن خوشگل ن نهیمنظورت ا-

 ازم گرفت و گفت: نگاهشو

 !یفهمیخودت م یبنداز نهینگاه به آ هی-

راحت تره بهم التماس کنه دم پرش نپلکم اما من  مانیخودش رو عمب کشوند تا بتونه از پشت ا لدای

 یتیدوباره اهم نیهم یموجود نچسب ادامه بدم برا نیکردن ا تیهمچنان دوست داشتم به آزار و اذ

 ندادمو گفتم: لدای یره هاو اشا مایبه ا

 ای...الموزی گنیسن و سال م نیا یما به پسرا تیآره !؟؟؟ تو وال شهیم تیو دو سه سال یس هی-

 یکنم!؟؟ باالخره خدارو چ تیخودم به چند نفر معرف یخوایجون م مانیا گمیپسر...م ریمثال پ

 عمل نداشت و حاضر شد زنت بشه! شیکی دی...شایدید



التماس کردن شد و  الیخیهم باالخره ب لدایبه حرؾ خودم کردم.ننه  دنیبعد  خودم شروع به  خند و

 دیسرو صدا خند یدهنش گذاشتو ب یدستشو رو نکهیبعد از ا

اس ام اسش بلند  یرفت و صدا برهیو شیهامو بده  که دوباره گوش ی.خواست جواب پر حرف

و سرش رو انداخت تو  اوردیبهم بزنه رو به زبون ن خواستیکه م یشد.نگاهشو ازم گرفت و حرف

 کردمو گفتم: کیخودمو بهش نزد کمی...شیگوش

 .....اااای خوادیبوس م ای دهیم امیشب پ 12که  ی!؟؟ البته دختر گهیم یچ-

 با اون اخم ترسناکش زل زد تو چشمامو گفت: کینزد یسرش رو باال اورد و از همون فاصله 

 !؟ یچ ای-

 گفتم: طنتیزمزمه کرد من اما با ش ییوا یلب ا ریچشماشو بست و ز لدای

 جلو تا در گوشت بگم! اری...آخه مثبت هجده اس...گوشتو بشنونیم هیبگم...بم شهیکه نم ینجوریا-

 رو با تاسؾ واسم تکون داد و گفت: سرش

 روتو برم! -

 زدمو گفتم: یشخندین

 !یدختر مردم رو معطل بزار ستیجوابشو بده...خوب ن-

اش ترسناک شد.با حالت "  افهیمن رو نداشت که کم کم ل یدادنها  چیسپ ریانگار اعصاب تحمل، گ

که براش آورده بودم اما  ییچا وانی" روشو ازم برگردوند و همون لختمیبس کن تا خونتون نر

 ....دشیحاضر نشده بود لبولش کنه رو برداشت و بدون لند ذره ذره چش

 پاهام گذاشتمو گفتم: یسردمو ال یدستا

 !چسبهیالبته! تو خلوت بهتر م ی! حك داریما جوابشو بد یجلو شهیحتما روت نم-

 به سمتم چرخوند و گفت: سرشو

 شرو ور نباؾ! نمدریا-

 گفتم: طنتیش با

 چت هاتو نگاه کنم !؟ یدینم تویچرا گوش بافمیاگه شر و ور م-



 

گرد شده و  یبا چشما لدای.دمیکش رونیاز دست راستش ب شویگوش ادیبه خودش ب نکهیاز ا لبل

سمتم و  ارهیب ورشیشد...منتظر بودم  رهیبهم خ ییایاسپان یها یمثل گاو وحش مانیو ا دهیرنگ پر

باشه  و با  دیکه پروندش کامال سف یکنه اما مثل  کس ریدستشو رو سرم خورد و خاکش یتو وانیل

 شد... شییبگه " طال که پاکه چه منتش به خاک"دوباره مشؽول خوردن چا خودش

 

کد نشد چکش کنم اما فورا رفتم تو  نیفمط تلگرام داشت که بخاطر پ یمجاز یبرنامه ها از

 که واسش اومده بود رو بلند  خوندم: یپبامک نیگرد شده اخر یو با چشما امکاشیپ

 !بوووس!نمتیبیم یه بود.به زوددلم واستون تنگ شد یلی! خزمیسالم عز-

 ی...حتکنمیکلمات رو بلؽور م نیمن دارم از خودم ا کردیهمچنان خونسرد بود چون فکر م مانیا

من والعا داشتم  یکلک" واسم تکون داد...ول یوا کرد و دستشو به حالت " ا ششویهم ن لدای

 .خوندمیاومده بود رو م مانیا یکه رو گوش یامیپ نیدتدیجد

 خوردیرو با آرامش م ییکه چا یانداختم.درحال مانینگاه اخمو به  ا هیو  لداینگاه متعجب به  هی

 که من بشنوم  گفت: یدروالع جور یمثال باخودش   ول

 !کنهیهفت ساله رفتار م یمثل بچه ها کشهیدختر گنده خجالت نم-

باور نکرده بودن...اون اونمدر از خودش مطمئن بود که واسش  چکدومیلشنگ معلوم بود ه اصال

 چیباه الموزشیهم باور داشت  بردار  یکیو اون  گمیرو من از خودم م امیپ نیشک نداشت ا یجا

 ارتباط نداره! یا بهیمونث ؼر

 گفتم: لدایتشر به  با

ه واسش فرستاده  " سالم نوشته..دختر نوینه!؟؟بخدا هم نیکنی!؟ باور نم یخندیهوووو! چته چرا م-

بوس هم واسش  یموجی"  تازه سه چهارتا انمتیبیم یدلم واستون تنگ شده .به زود یلی.خ زمیعز

 فرستاده..

 یگوش ینگاه کنن...صفحه  رهیخ رهیبود ،که هردو با تعجب به سمتم خ یلحنم اونمدر جد نباریا

 گفتم: مانیرو به سمتشون گرفتمو خطاب به ا

 !؟؟؟ یهست یینمایتو چنان که م ایبود!؟؟ آهان...!  آ یتو چنان...چنان...چ ای...آ بمول حاج بابا-



که تا اون مولع با دهن گشاد شده داشت  لدایرو تو دستاش چپوندمو ازجا بلند شدم. یبعد گوش و

 گفت: کردیتماشامون م

 !؟؟؟یدادااااااااش....تو دوست دختر دار-

موردنظر نگاه کرد.سرشو به چپ و  امکیمتعجب به پ یدر کمال آرامش اما با صورت مانیا

 رهیبه حالت اگه کار تو باشه" به من خ ی"واگفتیکه م یراست تکون داد و بعد با شک و حالت

 شد...

 خوندمو گفتم: دستشو

 امکی!؟ خوشبختانه اونمدررررر سرم شلوغ که نخوام واسه تو پیکنینگاه م نی!؟ چرا همچهیچ-

به من نگاه نکن که  یجوری گهید یخب نوش جونت ول یدوست دختر دار بفرستم...اگه یسرکار

 کار من بوده.... امیپ نیانگار فرستادن ا

 :دیپرس یدوباره با تعجب و ناباور لدای

بخدااا..اوه اوه! اگه  مامان بفهمه از  شهی!باورم نمی!؟؟وایداداش تو والعا  دوست دختر دار یوا-

 ... یخوشحال

 گفتم: دمیخندیبلدا رو ساکت کرد.دستمو جلو دهنم گذاشتمو  همونطور که م مانیا یؼره  چشم

مورد نظر رو  سیک شیر نهمهیبا ا ی...تو چجورشویر ی سهی...آق پلمانیبرادر ا گمیم-

 !ستی....!؟؟ لب گرفتن واست سخت نیبوسیم

زنگ خورد و همون  شیپا به فرار بزارم که گوش خواستمیسمتم...منم در والع م ادیشد که ب بلند

 شد.... انیشماره رو صفحه نما

رو کنار گذاشت و  یکتریهم اون  ادب رسم  بزرگتر کوچ لدای یحت مانیبازنگ خوردن تلفن ا

 .مانیا یسرشو خم کرد تو گوش

 گفتم: هیو کنا شیبه خودم گرفتمو با ن یحك به جانب ی افهیل

 ما بهمان... مانیما فالن ا مانیبگو ا یخان داداشتو! حاال ه ریبگ لیخانم! تحو لدایبفرما -

 گفت: کردیسرشو عمب برد و بعد همونطور که انگشتاشو خم و راست م مانیبا اخم ا لدای

 !؟یدیداداش خب...خب...خب چرا جواب نم-

 گفتم: دمویخند ثانهیخب



 داداشش! ها ها ها... یدیآره داداشش ..چرا جواب نم-

 بهم رفت و گفت: یه چشم ؼر مانیا

 !اسمنیرو مخ من راه نرو -

 کردمو گفتم: یشیا

 !یمگه تو مخم دار-

 زمزمه کرد و بعد باالخره تماس رو وصل کرد و گفت: رلبیز یو طعنه ا فحش

 الو....-

خر ذوق  یباالخره مچ آلا رو گرفتم حساب کردمیکه فکر م یحبس شده بود اما من نهیتو س لدای نفس

 نکهیا ایکنه... دمیبپرونه و تهد کهیبهم ت تونهینم گهیخوشحال بودم که د ییجورا هی یعنیشده بودم.

 و برزن ! یکو یواسه پسرا یدلبر یکردنمو بزاره به پا شیآرا

سر جا نگه ام داشت.متعجب و  لدای یخنده ها یبرم که صدا نایبه اونا خواستم سمت بابا ا پشت

رو گرفته بود و خنده کنان با  مانیا یگوش لدایبه عمب انداختم. یشانه نگاه یکنجکاو از رو

.چشمامو تنگ و گشاد کردم و دمیکامل به سمتشون چرخ نباری.اکردیمخاطب پشت تلفن صحبت م

بازم اشتباه کردم! بازم  گفتیبهم م یحس هیسرخوش نگاه کردم... یلدایو بعد به  مانیااول به 

 !ومدهیدرست از آب در ن کردمیکه فکر م یاون

رو دست بردارش سپرد و سمت من   یگوش یخسته شد و  با خنده و  شاد لدایفک  باالخره

 .دیخندیشد باز داشت م کیبه منم نزد یولت یاومد.حت

 یحساب دیخندیم میعصبان یرو در رو  جلو چشما ینجورینفر ا هیاما  ومدیخودم خنده ام نم یولت

 انگشتام فشار دادمو گفتم: نیرو ب لدای یو خشن گوشت بازو ی.جدشدمیم یکفر

 ولت!؟ هیهر هر هر... دهنت گشاد نشه -

باالخره بعد از چند  گفتیآخ آخ م زیر زیهاش گرفته بود و ر هیکه از شدت خنده دستشو رو کل لدای

 راستم گفت: یکوتاه و بلند سرشو بلند کرد و با گذاشتن دستش رو شونه  یتا سرفه 

 !یزدیتو هم باهاش حرؾ م شدیباحال بود..کاش م یلیدوست دختر داداشم خ-

 نیواسه هم گرفتیو کامال مشخص بود داشت به سخره ام  م خوردیبودن نم یلحنش به جد جنس

 دستشو از رو شونه ام پس زدمو گفتم: تیبا عصبان



 ببند! شتویبس! اه ! ن یهمون تو حرؾ زد-

منمل که آلا رحمان آوازخون رو  یرو ینگاهم رو دوختم به باللها دمویچرخ نهیبعد دست به س و

 اعصابشو  لطع کرد و گفت: یرو یباالخره اون خنده ها لدای. کردیجا به جاشون م شیآت

 !یومدی..تو خودت کوتاه نستیحرفا ن نیاهل ا نیمن که بهت گفتم ا-

 گفتم: یلحن تند با

 نبود؟؟! یبگ یخوای...مثال میخب حاال که چ-

 شونه باال انداخت و گفت: لدای

 معلوم که نبود!-

 دلش واسش تنگ شده!؟ البد عمه ات بود! گفتیبود که واسش بوس فرستاد و م یپس ک-

 به هوا رفت.سرشو تند تند تکون  داد و گفت: لدای یخنده  کیشل

 اره اتفالا عمه ام بود...-

 نگاه ازش گرفتمو گفتم: یدهن کج با

 !یعبدل اباد یمسخره کن دختربرو خودتو -

از گوشه  یکه حرفشو بزنه.کمکم حت دادیگرفت و ثابت نگه ام داشت.خنده امونش نم دستمو

 اعصاب خراب من برداشت و گفت: یباالخره دست از راه رفتن رو یول دیچشماش هم اشک چک

 ادیاز اراک م گهیکه بگه چند روزه د مانیزنگ زده بود به ا دشیبودبابا! با خط جد چهریعمه پر-

 ! دنمونید نجایا

 گفت:  یکنترل شده ا یبعد دوباره دستشو رو دلش گذاشت وباخنده ها و

 چه به ماچ و موچ! مانوی!آخه ایام نزد چارهیکه به دادش ب یی...چه تهمتهااسمنی یوا-

برسه  یبه اون حد ماتیانداختم و جلوتر رفتم تا فاصله ام با ا نییشده بودم.سرمو پا عیضا یحساب

 یبود،باللها یی.آلا رحمان که برخالؾ بابا آدم شوخ طبع و بزله گومیچشم تو چشم نش گهیکه د

 گذاشت و گفت: ینیکباب شده رو توس

 !یکه بالل کباب کردم  اونم چه بالل نییایجوونا ب یآاااا-



به  ینگاه یرجلدیسمت باباش! ز دیو با گفتن" اخ جووون بالل" دو دیلبهاش کش یزبونشو رو لدای

شلوارش گذاشت و لدم زنان به سمت اومد.اصال دوست  بیتلفنشو تو ج مانیپشت سر انداختم.ا

 کیبارم کنه بهم نزد کهیبرم که نتونه ت ییبجنبمو جا نکهیاما لبل ا رهینداشتم طعنه هاشو از سر بگ

 شد و کنار گوشم گفت:

 !ینیبیخودت م هیبده که همه رو شب یلیخ-

 باشم گفتم: اوردهیکم ن نکهیصرفا جهت ا نیهم یبرا ارمینمبخواستم کم ب فمط

 ملخک! یبار سوم تو چنگ-

 تکون داد و گفت: سرشو

 ملخک خانم! ی...بار سوم تو چنگی! درست گفتنیآره ! آفر-

 از باللهارو ازش گرفت. یکیبعد سمت باباش رفت و  و

از حاج خانم و حاج  یخبر دمیو تجربه کردم که د دمید یرو لحظه ا میصبح زندگ نیتر زیدل انگ

 :کردیم ییوصل هست که  دستخط مامان روش خودنما خچالیکاؼذ به  کهیت هیو بجاش  ستیبابا ن

ساعت باهات  هیواست گذاشتم.هر  خچالیدو روز تو  یکی  نیا یکرج.ؼذا به اندازه  می" ما رفت

 ادیهم بگو شب ب لدایش و درست رفتار کن .به .درست لباس بپوشمیاحوالت م یایتماس میگیرم جو

 .مواظب خودت باش شیطوني هم نکن !  "شتیپ

که  یزیچ نیصورت خوابالودم نشست و چهره ام رو بشاش کرد.به اول  یرو یزیآم طنتیش لبخند

من گذاشته  یکه انتخاب اسمش رو برعهده  یخوشگلش بود.گربه ا یفکر کردم آمین و گربه ها

صورتم  یرو رو خوامیکه م یشیرو بپوشم و هر آرا خوامیکه م یهر لباس تونستمیم نکهیبود.و ا

 جنر!!! یلیکا یواسه رژ لب خون رمیانجام بدم.آخ که من م

 یصبحانه  نیمفصل تر دادمیکه خودمو لر م یکردم و درحال یجهان پل دیاز ام یشاد آهنگ

 نوش کردم. مویزندگ

ست لباس زیرم رو  نیرفتم سمت اتاق و جالبتر یگرفتم و لخت پخت یدوش گربه شور هی بعدش

 .دمیزرد داشت رو پوش یو شکلک ها یو گلها دیکه رنگ سف

 هیاز بابت گیردادنهاي حاج بابا  یبدون استرس و نگران تیلباس سخت بود اما درنها انتخاب

 هیو  شدنیمشخص م تا ساق پا و جوراباي زرد رنگم خوردیکه پایینش تا م یزخم نیشلوار ج



که رنگ شادش با  یروپوش بدون دکمه بود و شال هی دنیمرحله پوش نی.آخردمیبلوز سبز پوش

 .دکفشهام ست میش

 ...رونیاز خونه زدم ب دهایبرانداز کردم و با برداشتن کل نهیآ یبار سرو وضعمو  تو نیآخر یبرا

 یبه گلدون ها یمیآواز لد هیخوندن  نیافتاد که ح یپله ها چشمم به آلا رحمان  یهمون باال از

تا  خواستیداشت.از اون صداها که آدم دلش م یآروم و خوش آهنگ یکنار نرده آب میداد...صدا

گوش بده تا گوشش خسته به و خوابش  یگوش بده...ه یچونه اش بزاره و ه ریشب دستش و ز

 ببره!

 گوشنوازش واضحتر شد: یهارو که پاینتتر اومدم صدا پله

دگر شد....من  ییشب رفت و فردا یولت سحر شد...خاموش دمیدشت ام یوحش یپونه ها " گل

 تنها.....من ماندم تنها....." یماندم تنها

 کردم و بعد گفتم: ییسالم بلند باال اول

 زیچ هی....ستیصبح باحال ن نیبنظرم مناسب ا یبسطام رجیا یآلا یبایز یترانه  نی_آلا رحمان ا

 بخون ! گهید

خدا خنده  ی شهیبود و برخالؾ پسرش هم یرحمان که در کل مرد خوش مشرب و شوخ طبع آلا

 بر لب داشت و خوش برخورد بود با لبخند جواب داد:

 بخونم بابا...؟؟ یجوان! تو بگو چ یبانو ری_صبح بخ

 بلند بلند گفتم: زدمیحالت فکر سمؾ رو نگاه کردمو بعد همونطور که بشکن م به

خودم دشمن جون  طونیبال دختر مردم بال...بال ش ی....گوش  بده آلا رحمان...بال انی_مثال ا

 خودم لربون....

و اکثر  زدیداشت اما معموال سر فرصت به اونجا سر م یبزرگ یفروش ینیریرحمان که ش آلا

 خوندمیکه من بلند بلند م یاز ترانه ا دادیم حیترج یا گهید زیبه گلهاش رو به هر چ دنیموالع رس

 یسرفه ها یبا صدا یاز اند زیو خاطره انگ بایز یترانه  نیخنده هاش به هوا رفت منتها ا یصدا

 حاال بدتر از برج زهرمار بود! نیخدا مثل هم ی شهیتموم موند.هم مهین مانیا

 من نگاه کرد و بعد از گره زدن بند پوتینهاش گفت: هیتاسؾ  با

 !ّّ امیم رید یلیسرکار..احتماال خ رمی_بابا جان من م



 رو گرفت تا نگهش داره و بعد گفت: مانیرحمان دست ا آلا

 _کجا کجا شازده....بال رو نمیرسوني!?

 که متوجه سوال پدرش نشده بود با تعجب گفت: مانیا

 !? متوجه نشدم..?ی_چ

 و گفت: دیرحمان خند آلا

رو  اسمنیمیري محل کارت  ی...دارگهید گمیبال دختر مردم بال....یاسمنو م ی....بال اگهی_بال د

 هم سر راهت برسون!

 من بودم که فورا گفتم: نیا مانیا یاز هر جواب و واکنشي از سو لبل

 ...رمینه آلا رحمان...من خودم م ی_وا

 رحمان آبپاش رو کنار گذاشت و گفت: آلا

 ...رسونتیم نشیکه کولت کنه! با ماش خوادیبابا?? نم یکنی_تعارؾ م

 یکفر یشکل اخم به خودشون گرفتتن و کامال مشخص بود از تعارؾ پدرش حساب مانیا یابروها

 ادب کرد و گفت: تیشده اما رعا

 !خورهینم شونیمن به دانشگاي ا ری...!مسکنهیخانم بال فرق م نیمن با ا ری_باباجون مس

 رحمان رو به من پرسید: آلا

 !هنوز خواب لدای_بابا جون مگه میري دانشگاه?پس چطور 

 لبخند جواب دادم: با

 سرکار... رمی_نه من دارم م

 و گفت: دیرحمان خند آلا

 بابا... ستیدانشگاه ن رشی_بفرما جناب سرگرد مس

 ؼرلند کنان گفت: مانیا

 رو نگرفتم بابا! میسرگرد یمن هنوز درجه -



 اومد و گفت: زیچمک ر هیرحمان  آلا

 دخترحاجي مارو.. نیحاال برسونش ا ی! ولیریگیاونم م-

 فرستاد و گفت: رونینفسش رو با حرص ب مانیا

 ....خورهینم شونیمن به ا ری_بازم مس

بود.صالح  دهیدوندون گرفت.انگار از دروغ پسرش خجالت کش ریرحمان نامحسوس لبش رو ز آلا

برم  مانی!   اصال دوست نداشتم با ارونیکردمو زدم ب یخداحافظ عینتونستم اونجا بمونم تند و سر

 یرادوباره آمین راجبم فک خواستمیم نکهیو نه ا ومدیدر والع نه از خودش خوشم م یعنیتا باشگاه..

 به سرش بزنه!!!  یبد

 رفتم خم شدم رونیدر خونه که ب از

هم  شدنیخوشگلم مشخص م یهم جوراباي ده هزار تومن ینجوریتا بزنم ا شتریتا شلوارک رو ب

 پاهام...

 با باال زدن پاچه هاش" یکی گهیزبونا نرخش رو م یکیکه شاخ و دم نداره... ی"هرزگ

شدم  رهیرو نشناخت .بلند شدم و با حرص تو چشماش خ مانیا شداریجو و ن زهیلحن ست شدیم مگه

 و گفتم:

 ?یباهام حرؾ بزن ینجوریا یدیکه به خودت اجازه م ی_چه سنمي باهام دار

 گفت: رفتیم نشیماشزد و همونطور که سمت  یپوزخند

 نحستو تحمل کنم... ختیسوارشو ...به بابام لول دادم برسونمت و ر ای_پاچه هاتو بزن باال و ب

نفرتم  رو نسبت به  شهیحرفش بیشتر از هم نیاصال ازش خوشم نمیومد و حاال هم با ا نکهیبا ا

 هم بدچیزي نبود.بود؟! یمجان یکرده بود، اما تاکس ادیخودش ز

درهم گره شده  شهیرو روشن کرده بود و با همون اخمهاي هم نیبه سمتش نگاه کردم ماش یولت

 اشاره کرد که سوار  شم.

دو  متای...حممینیب یپیشونیم و بعد آهسته سر خورد تا رو یاز آسمون افتاد رو یبارون ی لطره

 بشم... سیبرم سر کار و نه دوست داشتم خ مانیبود.نه دوست داشتم با ا یبد یراه

.به فتهیب نیبهم رفت که باعث شد دو طرؾ دماؼش چ یترسناک یزد و چشم ؼره  یبوق طوالن هی

 رفتمو گفتم: نشیساق پاهام نگاه کردمو بعد دوس ه لدم به سمت ماش



 !یبد ریبه لباسام  گ دینبا یول امی_م

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 _باشه!سوارشو....

 

 

رو دور زدم و کنارش  نیماش تیاما درنها دیرس یکوتاه اومدنش مشکوک بنظر م رپزود

 یکمرش رو خم کرد و با دست راستش پاچه  ینشستم.فورا حرکت کرد و در همون حالت کم

اینکارو  زدمیحدس م دی...صورتم از خشم سرخ شد و دستان مشت.از اول بانییشلوارمو داد پا

 گفتم: و...دستش رو پس زدم کنهیم

 ...داعشي عوضي! شویر یکنی_چیکاري م

که انگار کس  کردیباهام رفتار م یجور هی نکهی.از ا نییام روهم داد پا گهید یپاچه  تیعصبان با

 مانیبده خصوصا اگه اون کس ا ریبه ظاهرم گ یکس خواستی.دلم نمشدیو کارمه والعا حالم بد م

 باشه!

 شلوارم کنار زدم و گفتم: یباخشونت دستش  رو از رو نباریا

 شلوار من به تو چه? عه! ی....پاچه ینچسب نمدری_خدایااااا...آخه تو چرا ا

 حرؾ خم شدم تا شلوارمو دوباره تا کنم که باعصبانین مچ دستم رو گرفت و گفت: نیزدن ا با

و ??آره??بتمرگ سر جات یها تو شروع کرد یهرزه پرون یدیروز چشم باباتو دور د هی_باز 

 ....رونیب کنمیپرتت م نیماش نیگرنه از،هم

 دهم درصد...99/9 بایصداش باال بود و خشونتش بر اساس درصد   تمر ولوم

 یباال و عصبان یتو خویابون و همزمان با همون صدا دیچیدادم.پ هیتک یکردم و به صندل سکوت

 باخودش گفت:

تو شهر نمیچرخن....پاچه شلوار داده باال  ینجوریصاحب هاشم ا یشورش و درآورده! ب گهی_د

 ....یکشاورز نیسر زم ایبره سرکار  خوادیم ستیواسه من....معلوم ن

 انیشجر یمکث کوتاه صدا هیرو روشن کرد...با  نیضبط ماش تیتو همون حالت عصبان وبعد

 ...دیچیپ نیماش یتو



 مرهمي... ؽایدر یماال مال درد است ا نهی"س

 به جان آمد خدا را همدمي... ییز تنها دل

" 

بود...زدم رو  ایدمػ بودن کامال مح یبرا طیآهنگ وادارم کرد بؽض کنم.در والع شرا نیا انگار

 داشبورد ماشینشو گفتم:

 با توام...نگه دار.... نی_نگه دار....نگه دار....بب

م به پدرش گله کرد رفت ششیمن از پ نکهیمطمئن بودم بعد از ا یمجبور نبودم باهاش برم ولت من

حاج بابا رو  یموالع گند بزنه به صبحم وجا نجوریتو ا  نکهیا ایکه چرا منو انداخته به جونش...

 دایپ نیمیرو نگه داشت.انگار  نیواسم پر کنه ...بنابراین اونمدر زدم رو داشبورد که ناچار ماش

فاصله گرفتم.از همونجا و  نیشدمو  تند تند  از ماش ادهیپ یحرف چیشدم.بدون ه یکرده بود که جن

 از پشت فرمون بهم زل زده بود.

چشماش شلوارم رو دوباره  یمهم نبود.جلو گهیشدن د سیواسه من  خ یشدت گرفته بود ول بارون

شد و خواست به سمتم بدوه که  ادهیپ نیسرم رو هم  عمب تر دادم...از ماش یسال رو یتا زدم حت

 از به دام زیتعمبب و گر کمیو بعد از  ومدیدنبالم ن یلیکردمم.خ دنیوان شروع به دوبا تمام ت

 منصرؾ شد. انداختنم

و دست به کمر با تاسؾ سرش رو برام تکون داد و دوباره برگشت سمت  ستادیابونوایخ وسط

 ماشینش.

 یتاکس نیدرحال عبور دست تکون دادم.اول یها یتاکس یو برا ستگاهیسمت ا دمینفس زنان دو 

راه افتاد و من مضطرب و نگران به  نیتوش و درو بستم.ماش دمیکه جلو پام تولؾ کرد پر یزرد

راحت نفس حبس شده تو  الیاز ایمان نبود چشمامو بستم و با خ یعمب نگاه کردم و چون خبر

 فرستادم.... رونیب وام ر نهیس

 کنفریکه  دمیمي کش یرو ت یسالن ورزش یراهرو یها نهیآ نییخم شده داشتم لسمت پا یبا کمر

که کمکم داشتن به سمت باال تنه ام  ییدستها نیودستهایي دور شکمم حلمه شد.ا دیاز پشت بهم چسب

 رو لمس کردمو  با چشمایي بسته گفتم: رفتنیم

 آمین؟ یی_تو

 کلک.آمین دوست پسرته؟ ی_ا



خودمو از  یو هم مضطرب...تو چشم به هم زدن یبهزاد هم هول شدم هم عصبان یصدا دنیشن از

 سمتش گفتم: دمیچرخ یکشیدم و ولت رونیبؽلش ب

 ?!یکنیم یچه ؼلط نجای_تو ا

 هیدستم کرد و با  یپاک کن تو شهیبه ش یروپوش تنم به گردش در اومد.اشاره ا یرو نگاهش

 گفت: زیچشمک ر

 

 هارو میپوشن!؟ یها لباس خدمات یتاحاال منش ی_از ک

چند مشت حواله اش کنم و  نکهیجز ا دیبه ذهنم نرس یمن و من افتادم و هرچه فکر کردم جواب به

 تندتند بگم:

 سراغ من؟ نجایا یایبه تو گفت ب ی؟؟ک ؟؟هاااانیکنیم یچه ؼلط نجای_تو ا

 و بعد با خنده گفت: رهیلرار نگ تیمورد عنا نیاز ا شتریفاصله گرفت که ب ازم

 _جوش نزن دختر خاله داغ میکنیااااا...

 گفتنش بلند شد: یرو زدم وسط پاهاش که آخ و وا یت ی دسته

 بزن نالص کن! نمیا ایدودول. حاال ب نیدختر خاله...من خودمو هم یکرد کاری_آه آخ...اوؾ....چ

 و گفت: دیاش کش دهیژل و اتو کش یتو موها یبعد دست و

 !!!یستین شیب یخدمتکار نجایبودیاااا ...پس ا یعجب مارمولک_تو هم 

 

 چیداشت و ه ی! دهن لمدهیفهم یس یب یدروالع ب یعنی دیفهم یمنو م یبهزاد شؽل اصل یولت

 !شهیحاال شروع م نیهاش از هم یرینبود پس شک نداشتم که باج گ شیبه راز دار یاعتبار

 گفتم: یمشهود یرو مرتب کردم و با دستپاچگ لباسم

 ...یعنی...یعنی...ستین نطوری....اصال هم اری_نه خ

 نرم صحبت کردن شدم و گفتم: الیخیکردم و ب داغ



برو  ه؟؟تویچ نجایعالؾ جواب پس بدم؟؟به تو چه که کار من ا کاریب یبه تو دی_اصال من چرا با

 تو همون اینستا جنگولک بازیتو دربیار فالوراتو جمع کن!

 :خندیدوگفت

 ?هیآمین ک ینگفت یدخترخاله...راست الیخی_ب

 جواب دادم: یدستپاچگ با

کار  نجایگفتم آمین....؟!من ...من گفتم آمنه!آمنه دوستمه...هم ی_آ....آ.....آمین؟ آمین؟ نه! من ک

 ....کنهیم

 دادن خسته شدم.صدام و بردم باال و گفتم: حیتوض نهمهیا از

فرت و فرت سرو کله ات هم  ادیازت خوشم م یلیهان؟خ نجایا یایبه تو گفت ب ی_اه....اصال ک

 !شه؟؟خرمگسیم دایپ

 ، خنده بر لب گفت: طنتیخودش رو گذاشت چون بدون ش ریتوپ و تشرها زود تاث نیا انگار

 ادتهیمگو....من اومدم که در رابطه با همون مساله بود...عکس ... یگوگول یاری_چرا جوش م

 که؟؟

 و گفت: دینداشته اش کش شیبه ر ینگاهش کردم که دست گنگ

 کارم... یمن شو من برم  سه چهارتا عکس بندازم برم پ ی_پارت

که  یکه اگه کار دونستمیم نمیا یاز طرف شهینم الیخیانجام نده ب خواویرو که م یزیتا چ دونستمیم

 به ناچار گفتم: نیواسه هم زهیر یپته ام رو رو آب م یرو واسش انجام ندم حساب خوادیم

 بکنم! یصحبت هیبمون من برم  نجایتو ا_باشه 

 ؼنچه کردو گفت: لباشو

 !گرتویبابا جوووووون....ج جوووووون

 چپ نگاش کردم و باحرص گفتم: چپ

 تو منگنه که رو بندازم؟خب روزانه برو یمنو بزار دی!!! حتما بایکن یپاچه خوار خوادی_خب نم

آورد و همونطور  رونیرو جور کرده بود رو ب دشیاینستاگرام پول خر ؽاتیاپلي که از تبل یگوش

 گفت: کردیم دایپ نانیصفحه اطم یکیکه از خوب بودن حالت موهاش تو تار



پنجاه توووومن بدم ! بدو  دیمیخوري؟بعدشم روزانه واسه دو ساعت من با ی_پس تو به چه درد

و شلوارک  یابل با رکاب....بدو نك نزن....بدو کار منو راه بنداز من فمط دو سه تا عکس نالیاسی

 ! نیهم رمیو بعدشم م ندازمیم

 گوشه واستا تا خودم خبرت کنم! هی_پس خبر مرگت 

دستم  به ناچار سمت سالن  یتو لیفرستادم و بعد از کنار گذاشتن وسا رونیرو با حرص ب نفسم

مختص پرسنل و جهت  ییجورا هینصب بود که   یکنار واریبه د فنیآ هیمردونه رفتم. یورزش

باهم ارتباط  كیطر نیتجاوز نکن و از ا گهیهمد یمردها و زنها به لسمتها نکهیحفظ شئونات بود.ا

کلفت  یتند و  بعد صدا یمیدامب دامب موس یکننن . ؼرق فکر دکمه رو  فشردم که صدا راربرل

 آورد: رونمیب الیاز فکر و خ یو بم

 _بله!؟

 یآمین نبود....اولش خواستم به خودش رو بندازم ول یکمک اریستجز لادر ،د یصدا واسه کس نیا

 زدم و دستپاچه گفتم: یفکر که امکان داره آمین دوباره راجبم فکر بد کنه ،لبخند نیبعد با ا

 !؟دیلحظه صداش بزن هی شهی_سالم آلا لادر...م...با آلا آمین کار داشتم م

 اجازه بده..... یشلوغ ول یلی_سرش خ

اومد.بل  رونینه بلکه درو باز کرد و ب فنیاز آمین شد.از پشت آ یتا خبر دیطول کش یا مهیدل پنج

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ دنمید

 ؟یریبوس بگ نجایا ی_اومد

 جواب دادم: یکه نه....چند تن چند تن ،لند تو دلم آب شد.با نگاه خجول لویک لویک

 خواهش ازت بکنم! هی_نه اومدم 

 تنگ کرد و گفت: چشماشو

 _چه خواهشي؟؟

 گفتم: رکوتاهیتاخ هیباالخره بعداز  یحرفمو از کجا شروع کنم ول دونستمینم

 ادیبشم ب شیمن پارت الشیام...م....مثال به خ یمنش نجایفکر  من ا زی....ننجای_پسر خاله ام اومده ا

 کنه..... زی.....چادی....بزهی....چنجایا

 



 لبهاش نشست.با اون نگاه نافذش بهم زل زد و گفت: یگوشه  یلبخند

 کنه..... زی_اومده چ

 دراومد تا باالخره گفتم: جونم

 سه چهارتا عکس ار خودش بندازه و بعد بره! هی_اومده 

 و گفت: دیگلو خند تو

 !شهینم نجای! منتها از اون در...از اادی_باشه...صداش بزن ب

 صورت زدم و گفتم: یبه پهنا یلبخند

 میخوامت! یلیآمین خ یمرس ی_وا

 و با حوصله گفت: آروم

 میخوامت! یلی_منم خ

به چشمام به  رهیشدن و محو تماشاش شدم...پشت سرش رو چک کرد و  بعد خ دهیبهم چسب لبهام

 سمتم اومد...

لدمیم  کی.باالخره تو فاصله شدیم شتریتاالپ تلوپ للب منم ب شدیتر م کیهر چمدر اون بهم نزد

 رو پیشونیم رو زد پشت گوشم و گفت: ختهیر ی.موهاستادیا

 _لرارمون واسه بعد باشگاه پابرجاست جوجه؟

نتونستم  گهیاومد د نییگردنم پا ینزدیکي چشمام خمار شد...دستش که از موهام تا رو نیا از

کنترل خودم  کردیتو چشمام و با دستهاش جادوم  م زدیزل م ینجوریا یجوابشو بدم...در والع ولت

 حرؾ بزنم. تونستمینم  گهید شدمویو کر و کور و الل م رلتیم تمیاز د

 و گفت: دیبه هم چفت شده ام رو بوس یبه سمتم خم کرد و با صدا لب ها سرشو

 باشگاه منتظرتم شکالت خوشمزه! می_بعد تا

ده اونجا چه مولع اس که مثل درخت خشک ش دمینفهم یتنها شدم....حت یرفت...ک یک دمینفهم

 کنار در وایستادم!

راه  هینرمم خوش خوشان  یزدم و با لمس لبها ی.لبخنددیطول کش یا مهیچند دل امیتا به خود ب 

 هم منتمل کنم. گوشیخودم رو به بهزاد باز یافتادم که خوشحال



صحبت  یبه ستون با دختر جلؾ و بزک کرده ا هیآدم باکالسا رو گرفته بود وبا تک ژست

 نهیخط س شدیفاصله  هم م نیاز ا یگرونمیمتي دستش بود و حت یکه ساک ورزش ی.دخترکردیم

 .دیباد کرده اش رو د یها

و شماره رد و بدل  دنیکش رونیهاشونو ب یو بعد گوش کردنیداشتن باهم بگو بخند م اولش

تا  گرفتمیآتو م هیبهزاد  مارمولک  نیاز ا دیصورتم نمش گرفت.با یگوشه  یدیکردن....لبخند پل

 حاج بابا بزنه . شیپ رابمویولت نخواد ز هی

کشیدم و از همون فاصله ازش عکس  رونیب  بمیخودمو پنهون کردم و گوشیمو از ج وارید پشت

 یعکسشو تو گروه ها هیچ مایدل نجایروز بخواد به گوش بابام برسونه کار من ا هیانداختم تا اگه 

 خانوادگیمون  پخش کنم.

لبخند  هیبا  بیباشگاه رفت.دست در ج یلبخند لوند به طرؾ خروج هیو با  چشمکي زد دختره

 :دیو پرس ستادیصاؾ ا دیخودمو به بهزاد رسوندم.منو که د  انهیموذ

 روباه؟ ای_شیري 

 انداختمو گفتم: یازش رد  شده بود نگاه بایکه دختره که تمر یریمس به

 ؟یچ ای یریش ؟ی_خودت چ

 رو نگاه میکنم باخنده پشت گردنش رو خاروند و گفت: یدارم چ دید یولت

 هی  شترهییکه احتمال کردنشون  یی...من فمط به دختراستمین زمالیباور کن دختر خاله من چ-

 !میزاریم یشترینموره احترام ب

 زدمو گمتم: یشخندین

 حرومزاده! یا-

 و بعد با شوق گفت: دیخند

 دخترخاله؟هلو داشت اینهواااا.... ی_اندامشو حال کرد

دختره رو نشون میدادنگاه کردم و پوزخند زدم.سرش رو با  یها نهیس زیمشتاش  که مثال سا به

 لذت تکون داد و دوباره   گفت:

 کارداشیاني بود واسه خودش... می_آخ آخ آخ دخترخاله....باسنشو بگو...ک

 ؾ گفت:من کرد و با تاس یاشاره به باالتنه  هیبعد  و



! شهیجا م بشیتو ج نکهی!تنها خاصیتش امونهیم  کسیال ا یآخه؟؟مثل ج دی_ممه اس که تو دار

 !!رنیبگ یشکل و فرم هیصدبار گفتم بده واست بمالم بلکه 

 کردم و گفت: اخم

 باشگاه برو داخل.. ی! از در اصلیبفکر من باش ستی_خبه خبه!الزم ن

 برق زد.دهنشو وا کرد و گفت: چشماش

 دختر خاله! خدماتچي هم بدچیزي نیستاااا.... ولی_آاااااا...ا

 ضربه به بازوش گفتم: هیکردمو با  اخم

 بخور و بخواب بهترم... یباشم از تو ی... من هر چابوووویزر نزن -

 که ازش گرفته بودم گفتم: یکشیدم و با نشون دادن عکس رونیب بمیاز ج مویبعد گوش و

پخش  مونیخانوادگ یاوهعکستو تو گر یکن یدهن لم یبخوا باشه که اگه ادتی_درضمن 

 و آق بابات! یمونی!اونولت تو مکنمیم

 خنده سرشو تکون داد و گفت: با

 دیوووووث! ی_ا

راهمو کج کردم  ادیپسند خانم در ب یصدا نکهیواسش نازم کردم و باعجله و لبل از ا یچشم پشت

 و ازش جدا شدم.

منتظرمه اما من تا مطمئن نشدم که  ابونیداد که سر خ امیرفت و به منم پ رونیاز باشگاه ب نیآم

چه  دونستمینذاشتم چون م رونیاون بهزاد مارمولک  عکساشو ننداخته و  نرفته پامو از  باشگاه ب

 ...!هیزیبشر مارمولک و ت

تشکر کرد و گفت که عکساشو گرفته و رفته  یکل یبهانه بهش زنگ زدم و اون ولت نیهم به

به سروصورتم دادم بدوبدو  ییصفا هی نکهیلباسامو عوض کردمو بعد از ا عیباالخره منم تند و سر

 رسوندم. نیآم نیرفتم و خودمو به ماش رونیاز باشگاه ب

 :دیشدم آمین پرس نیتا سوار ماش

 ؟ینکرد رید کمیمنتظرتم... نجایولته ا یلی_خ

 صورت خوشگلش رو نگاه  کردم و گفتم: مظاومانه



 بعدا واسم دردسر بسازه.... خواستمی_پسرخاله ام آدم زبلیه...نم

 تکون داد و بعدگفت: لمیفهم و درک دل یرو به نشانه  سرش

 _داشبورد رو باز کن...

وند و سرش رو به طرفم چرخ یرانندگ نیکه گفت رو انجام دادم.درح یگفتم و کار یآروم ی باشه

 جذاب  مسخ کننده اش گفت: یبا او لبخندها

 ؟؟ی_شکالت دوست دار

 سرم رو تکون دادم : تندتند

 ....یلی_خ

 چمدر؟ یعنی یلیخ-

 کمتر ازدوست داشتن تو.... کمی یعنی_

 کمیاصالاگه   دیتو دل لذت....شا شدمیپرت م بایمن تمر دیخندیبمش تو گلو م یبا اون صدا یولت

 پررو بودم ، یادیز

 یاونمدر واسش دلمک باز یلودگ متیبه ل ایکه چشمام تاربشن  کردمینگاهش م رهیاولدر خ ای

 لبهاش نشوند... یرو یتبسم یحت شدیم یکه به سخت یمرد نیواسم بخنده ا یدرمیاوردم تا ه

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 _منو نگاه نکن....شکالتارو بردار....

شکالت رو برداشتم.ظاهرش وسوسه کننده بود منم  یلیمستط یداشبورد و بسته  یبردم تو دست

خوش  طعم  یبه شکالت لهوه  ی....سرش رو باز کردم و گاز آرومعیکه کامال رام و مط

 زدم....با لذت سرم رو چپ و راست کردم و گفتم:

 !؟یخوایخوشمزس...تو نم یلی_خ

 جور خاص نگاهم کرد و گفت: هی

 ....خوامیشیرینتر از شکالت م زیچ هی_من  

 شده گفتم: یزدم و با اون لباي لهوه ا ییدندون نما لبخند



 از شکالت مگه داریم!? نتریری_ش

 گفت: یتکون داد و با لحن خمار سرشو

 _اهوم....

 ?عسل? ی_چ

 تو..... ی_نه...لبها

ودم اومدم و نگاهش کردم و بعد به خ رهیخ کمیاز گفتن هر حرؾ و جواب عاجز موند... دهنم

 نگاهمو دوختم به بسته شکالت....

شکالت رو کنار گذاشتمو سرم  یها یصورت زدم و به بهانه باز بودن بند کتون یبه پهنا یلبخند

 تو وجود من به  پا کرده! یکوتاهش چه جنجال یرو خم کردم تا آمین نفهمه با اون جمله 

اتفالات خواب  نیکدوم ار ا چیمحکم تو صورت خودم بزنم تا مطمئن بشم ه یلیس هی خواستیم دلم

 آمین! یخونه  رمیاالن دارم م نکهیا ی....حتستین الیوهم و خ ای ایو رو

 رو شکست و گفت: نیماش سکوت

 مزاحمت که نشد!? گهی_د

 گفتم: یجیگ با

 ?ی?کی_هان?چ

 برداره و سرش رو به سمتم بچرخونه جواب داد: رینگاهش رو از مس نکهیا بدون

 _همون استاد پفیوزت!

 و گفتم: دمیخند

 بشه! کینزد کنهیجرات نم گهید یکه تو بهش زد یمزاحمم نشد...با اون مشت گهی_نه نه....د

خنده اش  نیا یخنده هاشو میشنیدم....ول یبود که صدا یبار نیاول نیا دی.شادیکرد و خند نگام

کاش من  یشکل مکن دراومده بود....و ا نیاحتماال بخاطر صورت من بود که به مسخره  تر

 شده! یدندونم لهوه ا یاطراؾ لب و حت فهمیدمیم

برج آسمون خراش  هی یرو به رو نشوی.ماشمیدیاز ربع ساعت باالخره  به خونه اش رس بعد

 بشم. ادهیمتولؾ کرد و از منم خواست پ



 وزن  کم کردمم بلکمم بیشتر!!! لویک مین یه سمتم دراز کرد.از شدت خوشرو ب دستش

 گذاشتم و دنبالش به راه افتادم.... فشیاما لط یتپل و سفیدمو تو دست لو یدستها

 ی.تا در آسانسور بسته شد و من صورت مسخره میو سمت آسانسور رفت میدر برج گذشت از

 از خجالت آب شدم! دمید نهیخودمو تو آ

...زدم به دیخندیو م کردینگامم  نیماش یتو یواسه چ دمیتوهم گره خوردن چون فهم ابروهام

 و گفتم: شیعضله ا یبازو

 شده!?? یصورتم شکالت یچرا نگفته بود-

 .....یبانمک تر ینجوری_چون ا

 .....دنیآدم تو راه بهم خند یعوضش احتماال کل-

کنم  که ناؼافل دوتا دستامو دو  زیدرآوردم و خواستم لبهام رو تم  رونیب بمیاز ج یبعد دستمال و

کرد.تو شوک کارش بودم که زبونش رو درآورد  کیطرفم نگه داشت و سرش رو به صورتم نزد

 همونجاهایي که آؼشته به شکالت بود.....نفسم باال نیومد... مای....دلدیصورتم کش یو رو

 ت:ازم جدا شد و گف ستادیکه ا آسانسور

  ستیبه دستمال ن یازین گهی_د

شده  رهیآسانسور خ ی نهیآ یخودم تو ریرفته بود و من  هنوز شوکه شده به تصو  اون

 !نیریبود و هم ش بیهم عج نیبودم....آم

با خنده هاش....بدنش  یهر لحظه منو با رفتارها،حرفها و کارهاش سورپرایز میکرد ...حت اون

 رو ثابت نگه داشت و سرش رو به سمت آسانسور کج کرد و گفت:

 !?یایب یخوای_نم

 تند سرم و تکون دادم: تند

 _چرا چرا....

اومدم و به  سمتش  رفتم....در خونه رو باز کرد و کنار  رونیب یدستپاچگ یبعد باعجله و کم و

ل گذاشتم درو بست و پشت سرم اومد...آهسته راه من پامو داخ یتا من داخل برم...ولت ستادیا

 در و دیوارهارو.... یحت کردمیخونه اش رو نگاه م یو همه جا رفتمیم



پنهون شده  یها یژگیزد و از کنارم رد شد.اون سمت آشپزخونه رفت و من سمت کشؾ و یلبخند

 آمین! ی

 بود... نهیشوم یکه توجه ام رو جلب کرد لاب عکس باال یزیچ نیاول

 آمین..... یبود از نوجوان یریدختر خندون وپسري که احتماال تصو هیبا،یزن ز هی

 وانیل یو ک ستادیپشتم ا یاومد سمتم و ک یک دمیلاب عکس بودم که نفهم یمحو تماشا اونمدر

 لیموناد رو به طرفم گرفته....

 رو ازش گرفتم: وانیسمتش و ل دمیچرخ

 !؟یی_اون پسر تو

 سالم ...17 نجای....ا _اهوم

 نگاهمو دوختم به لاب عکس و گفتم: دوباره

 دیدختر خندون با نیمادرت و ا ییخانم خوشگل مو طال نیروخودم حدس بزنم....ا هی_بزار بم

 خواهرت باشه.....درست؟

 داد و گفت: هیتک یدکور نهیشوم واریاش رو به د شونه

 _درست!!! 

 سرد کرد دوباره گفتم:که بدنم رو  یشربت خنک دنیو با سر کش دمیخند

 !یبهم کادو بد یخوای_خب....من درست حدس زدم نم

 ....دمی_چرا...م

 ?یدیم ی_چ

 ...یبخوا ی_هرچ

 بخوام ? ی_هرچ

 ممم.._اه

 ....نمیگربه هاتو بب خوامی_م

 گذاشت و گفت: نهیشوم یلبه  یرو رو لیوانش



 ای_تو اتاق خوابن...دنبالم ب

 یرفت حت ادمیبامزه وپشمالوي آمین اونمدر ذوق زده شده بودم که همچي  یگربه ها دنیاز د

 !یگشنگ

گربه  یگردن خوشگل ندازمیرو م زیبود اما بازم همه چه چ دیمورد از من شکمو والعا بع هی نیا

داشت رو بؽل کردم و دماؼمو  یدیتپل تر و پشمالوتر بود و رنگ سف هیشون که از بم یکیها....

 مالوندم... به پوست نرمش

 از در داخل اومد. دی_سفیشلوارک طوس هیبلکه فمط با  رونینه با  لباس ب نباریا آمین

 که بؽل من بود رو نوازش کرد و گفت: یا گربه

و  یتپل یسمت ظرؾ ؼذاش بره....ول دهیبه خودش زحمت نم یولتها حت یتنبل...بعض یلی_خ

 . .ندازهیتو م ادیبه تو رفته! اون منو  شیدیسف

 یا یطوالن یلیبرداشتم و لبخند نه خ شیو عضله ا دهیچشمام رو  از بدن ورز یسخت به

 کردم،خصوصایم یهوا سرد بور اما من بیجنبه بدجور احساس گرم نکهیچرا با ا دونمیزدم....نم

 داخل آسانسور.... ییایاز بعد اون اتفاق به ظاهر ساده اما رو

 بود رو بؽل کرد و گفت: هیتر از بم ؾیاز گربه هارو مه الؼر و نح گهید یکی آمین

 جدیدمون... كیرف نمی_خب....ا

رو ازش گرفتم و نوازشش کردم...شر و شورتر از بمیه بود و مدام لصد فرار داشت.با  گربه

 نشه گرفتمش و گفتم: تیکه اذ یجور یهردودستم ،محکم ول

 الؼر.... کمی_

 نوازشش کرد و گفت: آمین

 ??یبزار یچ یخوای...خب...بگو اسمشو مشهیزودچاق وچله م یلی_دخترخوبیه...خ

 زدم و گفتم: یگونه هام سرخ شدن...لبخند گل و گشاد ادیز جانیه از

 _والعني من اسمشو انتخاب کنم!

 رو تکون داد و گفت: سرش

 



 بود درسته!? نی_از اول لرارمون هم

 _درسته!

 کن...._پس انتخاب 

 

 گفتم: یمشهود یدستپاچگ با

 خوشگل الؼر بخوره فکر نکردم.... دیگربه سف هیاسم بامزه که به  هی_آخه من اصال درمورد 

 کرد.آمین بلند شد و بابیرون رفتن از اتاق  گفت: جادیا یخونه سکوت ولفه ا زنگ

 _خب حاال فکر کن!

اومده ،  انگار ذهن  شیانتخاب اسم نداشتم ...اصال حاال که بحث انتخاب اسم پ یبرا یا دهیا چیه

 رو سرچ نمیکرد. یزیچ چیمخم ه یشده بود...در والع گوگل پل یزیاز هرچ یمن پوچ و ته

 نیهزارم نیشدم چون ا یمامان کفر یشماره  دنیفکر بودم که تلفنم زنگ خورد.از د نیهم تو

.با حرص و کالفگي نفسم رو فوت کردم و رد تماس دادم.مطمئن گرفتیمبود که باهام نماس  یبار

آمین روبشنوه شده تا تهرون بدوئه  حتما خودشو بهم میرسوند واسه  ای یگربه ها یبودم اگه صدا

 "زنمین بهش پیامک دادم" سرکالسم بعدا خودم زنگ میهم

تماس نگرفت.همون مولع آمین با  گهیکار خودش رو کرد مامان  و د یپیامک مصلحت خوشبختانه

 خالل اومد تو چهارچوب در و گفت: ینیزم بیو س یتزا،سوخاریپ یجعبه ها

 ...ای_ولت نهار...اونا رو ول کن و خودت ب

آشپزخونه  رونیرفتم.بعد ازشستن دست هام همون ب رونیگذاشتم و و از اتاق ب نیرو زم گربه

 به جعبه ها نگاه کردم. کنار اوپن نشستم و  یها یاز صندل یکی یرو

اون داخل آشپزخونه بود  ییجورا هیاومد و روبه روم نشست.... وانیلحظه بعد آمین با دوتا ل چند

خالل رو جلو  ینیزم بیو س یجعبه سوخار نیهم یخوشم نمیومد برا تزای...از پرونیو من  ب

 و درش روباز کردم. دمیکش

 شده رو آؼشته به سس کردم و گاز کوچیکي بهش زدم. یسوخار رون

 دهن خودش گذاشت و گفت: تزایاز پ کهیمن ت یتماشا نیلبخند زنان ح آمین



 !?یانتخاب کرد ی_خب....چه اسم

 باال انداختم و گفتم: شونه

 ....ادیباال نم یزیچ کنمیسرچ م یشده...هرچ ی_مؽزم خال

بود که منو  یبار نی....سومدیخندیبود که م یبار نیسوم نی....ادینوشابه سرکش یو کم دیخند

 !بردیرحمانه دل م یبود که ب یبار نی....سوم کردیخودش م خکوبیم

 نیریخودش ازعالم ش ی...اما باصدا کردمینگاهش م عیچه مدت گذشت که اونمدر ضا دونمینم

 :دمیاومدم و پرس رونیب یخبریب

 !?یگفت یزی_چ

 دارم..... شنهادیپ هی_من 

 !?یشنهادی_چه پ

 آس می_اول اسم من و اول اسم تو....مثل آس..اسنشو بزار

 

و مضحک که مجبور شد  عی...اونمدر ضاکردمیو من به حرکت لبهاش نگاه م زدیحرؾ م اون

 دستشو جلو صورتم تکون بده  و بگه:

 _حواست کجاست!?

 _هاان?

 !?یکردیرو نگاه م یچ ی_داشت

 مکث کوتاه گفتم: هیبیفایدس...با  دمیبعد د یخواستم بپیچونم ول  اولش

 _لپت سسي شده!

 _والعا?

 _اهوم!

 دستشو سمت دستمال ببره که مچش رو گرفتم و گفتم: خواست

 ...کنمی_نه...من پاک م



 رو تنگ کرد و گفت: چشماش

 _پس با زبونت ...

آورد.دستامو کرد و سرش رو جلو  یبلند شدم...همکار یصندل یو کنار گذاشتم و از رو خجالت

 ...دمیآبدار سس رو زبون کش سیل هیلاب صورتش کردم و با 

 نیشد و ا خودیلحظه از خود ب هیاز صورتش فاصله گرفتم  من ولش کردم اما اون نکرد. یولت

اوپن کنار زد  یرو از رو یاضاف یزایچ هیو بم تزایپ یمن بود...جعبه ها یطنتایاحتناال حاصل ش

 و با اشاره گفت:

 بشین... نجایا ای_ب

هم بینشون هست که احتماال اسمش  ینفر سوم هیخونه  تنها باشن  هیپسر تو  هیدختر و  هی یولت

 رجیم... !!! طانیش

بودن که  ییحس ها نایگذاشتم تا به اوپن برسم و روش بشینم...هیجان و لذت ! ا یصندل یرو پامو

 !کردمیمن داشتم تو لحظه تجربشون  م

 وتنظیم  فنرش  دیصندلیش رو جلو کش نیآویزوّن ...آم یرو به روش نشسته بودم با پاهای مایدل حاال

 و صورتش مماس صورتم بشه...  ادیکرد تا باال ب یدستکار رو

 و منم به روش خودم! کردیبه روش خودش نگاه م اون

 و گفت: دیلبهام کش یشسشتو رو انگشت

 ؟یدونستیم یلبها رو دار نی_تو خوشمزه تر

 لبهام رو به حرکت درآوردم: ینگاه نافذش به سخت ریز

 _مگه... مگه تو چند دختر رو تاحاال بوسید؟؟

 ...دینداد و بالفاصه لبهام و بلع یجواب

 کردم... شیبستم و همراه چشمامو

و پرحرارت میبوسید و من  یآب آبنبات...حرفه ا دنیطعم خاص بود...مثل مک هیلبهاش  طعم

 ..آوردمیکم م یگاه

 !!!کردیم دایروز ادامه پ ویلحظه تا ابد و  نیاگه ا شدیم ی...آخ چآخ



 

 جانیتا من از ه کردیم نییلبهاش باال پا نیو ب دیلاپ یاز بوسیدنش جا میموندم زبونمو م یولت 

 ...فتهینفسم به شماره ب ادیز

 

و دستامو  دمیکش یظیهام گذاشت و تو مشتش فشردشون   ناخواسته آه ؼل نهیس یکه رو دستهاش

 دور گردنش حلمه کردم تا نیفتم...

داؼم تو  ی...دوباره همون کارو تکرار کرد تا آهم رو دربیاره و نفس هادیضعفم رو فهم نمطه

 گردنش فوت بشن....

خاص و تحربک  جوری..براندازم کرد...یباخمار یا مهیکرد و ازم فاصله گرفت ...چند دل مکث

 کننده...داغ و پرحرارت...

که  یکوچولو لرزیدم... لبخند زد...البته از اون لبخندهای هیرون پاهام نشست  یدستهاش که رو  

دکمه شلوارم...  یرو مایاستفاده کرد.دستهاش باال تر اومدن ...دل نیدیدنشون از ذره ب یبرا دیبا

ادامه  روکننده اش  وونهید یکارا کنمینم یگم و کار ینم یزیمن چ دید یمنتظر نگاهم کرد و ولت

 داد.....

 یباسنم رو بلند مپکردم و اون شلوارم رو تا رو کمیشلوارم رو که باز کرد  یفلز یها دکمه

 ....دیکش نییرونهام پا

 یحت گهیو نوازشم کرد...د دیپاهام کش یزد به شورتم و آب دهنش رو لورت داد...دستشو رو زل

تو  نیری.....دوباره اون لرزش شدیبو کش كیپاهام برد و عم نیپلک بزنم... سرش رو ب تونستمینم

 رو چنگ زدم... پشیوجودم نشست.....دستامو رو سرش گذاشتم و موها

 و گفتم: دمیکش ینمطه حساسم احساس کردم آه بلند یبینیش رو که رو نوک

 _آااااامین.....

 لب زد: خمار

 عزیزم... ی_تو معرکه ا

به هوا  ؽمیزد که نفسم بند اومد و ج یلیس ریلباس ز یحرؾ از رو نیهمزمان با گفتن ا و

 رفت....دستاشو دور کمرم حلمه کرد و گفت:



 _یاس...تو والعا معرکه اي....

 رو... میتاب ینبض زدن بدنم رو احساس کنم و ب تونستمیم

بودم که تلفن خونه اش زنگ خورد...جواب نداد و رون پام رو   یجالبتر یکارا منتظر

 یسیبود انگل ی...هر کختیرو بهم ر زیپیؽامگیر همه چ یاما صدا نباریا مدی...بازم آه کشدیبوس

 !!!دمینفهم یزی....منم که چکردیور ور م

حرؾ  یسیگوش داد بعدهم شروع کرد با خودش انگل پیؽام و به  ستادیحرکت ا یب آمین

پاهان  ینگاهش کردم که دستاشو از رو یکه انگار داشت فحش میداد...پرسش یزدن...جور

 برداشت و گفت:

 رو بدم.... یلعنت نی_من برم جواب ا

 رو تکون دادم و اون رفت.چشمام رو بستم و دستامو دور خودم حلمه کردم... سرم

 

بیاد...اولش فکر کردم ترشحات  نییازم پا خوادیحس و حال بودم که حس کردم مایع گرمي م تو

کنم اما اونجا  زیتا خودم رو تم ییبلند شدم ورفتم سمت دستشو نیهم یشدنه برا کیاز تحر یناش

 به بار اومده...! یچه فاجعه ا دمیبود که فهم

رو پرت کردم تو سطل زباله....من احمك چطور  یتو سر خودم کوبیدمو دستمال خون یدست دو

 رفته بود آخه!؟؟؟ ادمیپریودیم رو  خیتار

از  دادمیبه مردن و زنده شدن بود....جون م هیشب ین اتفالم یها یبدنم به لرزه افتاد.پریود تمام

 شدت درد و گاهي تا آمپول نمیزدم حاال به جا نمیومد!!!

 :دمیبا خودم نال عاجزانه

 شرؾ االن مولعه اش بود! ی_آخه ب

 دایپ انیجر اگارایاالن که آبشار ن دونستمی.احساس چندش بهم دست داده بود...مدمیباال کش شلوارمو

 خونه!  رفتمیزودتر م دیمتحرک پس  با یکنه و درد تبدیلم کنه به مرده 

 :دیکش رونیب یآمین منو از عالم درد و بدبخت یصدا

 !؟؟ییاونجا زمی_عز

 اومدم.با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: رونیشستم و ب دستامو



 !؟دهی_چرا رنگت پر

 گرفتم: لکنت

 _ر...رنگ...رنگم!؟

 تکون داد: سرشو

 ....دهی...رنگت پر_اهوم 

 گفتم: تیمیشد.با مظلوم دتریلحظه به لحظه داشت شد دردم

 _آمین...

 جانم....؟-

 برم خونه! یریبرا من به آژانس بگ شهی_م

 تعجب گفت: با

 ردم آخه...ک..من متاسفم که وسط اون کار ولت ..یکردم که تو ناراحت شد ی_آخه چرا !؟من کار

 رو لطع کردم و گفتم: حرفش

 !کنمیبرم.....خواهش م دیاومده با شیپ ی کار فور هی_نه نه...نه...من...من فمط 

 نگاهم کرد و گفت: مشکوک

 ...رسونمتیخب پس خودم م یلی_خ

 .....لطفا...ری_نه واسم آژانس بگ

 شد و گفت: میو اصرار به رفتن دارم تسل ستین یعیحالم طب دید یولت

 .....ی_باشه هرجور که تو بخوا

 یمرس-

 _ممنونم.....

ببار با تعجب نگام  مهیبدبخت هر پنج دل یاونمدر از درد به خودم میپیچیدم که راننده  نیتو ماش

 !!!دی...دراون حد شدارهیب ایبچشو دن خواستیرو داشتم که م ی....درد زن زائویکردیم



 یفمط اون جورکنه..... كیرو میفرستادم تا واسم آمپول بخره و بهم تزر لدایخونه و  رفتمیم دیبا

 آروم بشم! تونستمیم

پاهام حس کنم و  نیشدن خون رو ب ریسراز تونستمیشدم....م ادهیپ یمعطل یب میدیراننده گفت رس تا

 بکشم!!! شیهمه جارو به آت خواستیاون لحظه دلم م

بگردم در باز شد  دیرو دلم گذاشتم و با کمر تا شده از درد، سمت در رفتم.تا بخوام دنبال کل دستمو

 زد و گفت: یزباله جلوم سبز شد.نیشخند سهیباک مانیو ا

 _به به ...گربه ول گرد حاج آلا.....

 بود که طعنه اشو با طعنع جواب ندادم.و  یبار نیاول

 :دیگرفت....پرس یکه نگاهش رنگ تعجب و نگران دیتو صورتم د یچ دونمینم

 !؟یشد یشکل نی!؟ چرا اهی_چ

 دست کنارش زدم و گفتم: با

 .....رمیم یبرو انور دارم م ای_ب

 به راه افتادم.  صدایب ی هیکنارش رد شدم و با آه و ناله و گر از

 خونه،درو بست و پشت سرم اومد: رونیب یسطل آهن یبعد از گذاشتن آشؽاال تو  مانیا

 مرگته؟ ه؟چهی_چ

 :دمی..با درد پرسدیرنگ سفیدم ابروهاش باال پر دنیسمتش...از د دمیچرخ

 حالم خوب نیست.. شمیرو بفرست پ لدای_

 به سرو وضعم انداخت و گفت: ینگاه

روز که بابات  هیچه مرگته؟  یبگ یخوایدخترعمون...نم نایبا مامان و بابا رفتن دنبال م لدای_

 خونه!،  ادیجز تو سه ظهر م ی!؟کدوم دختریصاحابا ول بچرخ یب نیع دیبا ستین

 لدایکه درمورد  کهیت هیاز حرؾ هاش گوش ندادم جز همون  چکدومیدرد داشتم که به ه اونمدر

 بود....از درد تو خودم مچاله شدم...نرده هارو گرفتم و پله هارو به زحمت باال رفتم...

 :دیچیتو سکوت راهرو پ مانیا یصدا



 ! گربه ولگرد!ری_نمیگي چهومرگته؟؟ به جهنم ..برو بم

 ریمسخره باشه اما از شدت درد زدم ز دیرو تو لفل چرخوندمو درو باز کردم....شا دیکل

رفتم تو  یو پد بهداشت زی....وسایلمو پرت کردم تو اتاق و فورا با برداشتن شورت تمهیگر

 کمرم رو خم و راست کنم... یتونستم درست و حساب ینم ی...از درد حتییدستشو

پام کردم....رفتم سراغ یخچال...همه  یگلمنگل  یشلوار خونگ هیسرد به سروصورتم پاشیدمو  آب

به بعد  ییجا هیاز  یو حت کردیام م چارهی....درد داشت بدمیرو کردم اما مسکن ند رویجاشو ز

 بشم.... هوشیحس کردم لراره ب

شکمم رو باال  اتیاالن که تمام محتو کردمی...احساس مدمیچرخیو دور خودم م زدمیدل م دل

 .طالتم که طاق شد،.ارمیب

باالخره  مانیا نیخودمو به در رسوندم.ا  کردمیم هیکه مثل بچه ها گر یکورمال و درحال کورمال

 ...خوردیم یدرد هیبه  دیبا

 

و  دهیژول ینبود و موها یلیخ شیکه بلند  یکوتاه و شلوار گلمنگلي خونگ نیهمون تیشترت آست با

 اومدم. رونیب ختهیبهم  ر

 

 هینتونستم راه برم....رو پله ها نشستم و با گر گهی....درهیگیم شیتنه ام داره آت نییپا کردمیم حس

 داد زدم:

خدا دارم  ی....وای...ایمان...گاو....عه....مگه کر شدشعوریب مانیکثافت....ا مانیا ی_ایمان...اهو

 ...مانیا یمیمیرم.....آخ دلم....آخ کمرم...اووووو

هم واسه  یو گاه زدمیو صدا م مانیو من.با عجز ا شدیم ریاز چشمام سراز نطوریهم اشک

 ...زدمیاستفراغ عك م

گرد شده  یاومد.تا چشمش بهم افتاد با چشما رونیباز شد و آلا ب یبعد  باالخره در لعنت مهیدل چتد

 از تعجب گفت:

 .....؟؟رونیب یآومد یختیر نیا ی_خجالت نمیکیش

 



 مکث کرد و گفت: وبعد

 !؟؟ یمامان شیتیچته تو  ت-

 :دیو پرس ستادیو اومد باال ممابلم ا دینگران پله رو دو دیتر از لبل زدم زیرگریه...متعجب و شا بلند

 ....ی!؟؟هوودهیکتکت زده؟ باتوام!؟جرا رنگت پر یشده!؟ کس ی_چ

 زدم...با انزجار عمب رفت و گفت: عك

 تنت کن... میزیچ هیپاشو برو خونه... اریرو پله ها باال ن-

 یکرد و لبهام ب خیجونوبدمو اون به فکر حجابم بود..بدنم  خواستمیم یولت خوردیازش بهم م المح

 دوباره گفت: مانیرنگ شد...ا

 که مسمومت کنه؟ یخورد یزیچ رونیب-

 :دمینال

 _نه!

 افتاده ؟؟ ی_تو راه واست اتفال

 _نه

 

 کتکت زد یکس-

 

 نه نه نه-

 

 _پس چه مرگته؟

 

 زار زدم: بایخجالت نبود.تمر یجا گهید

 



 شدم دارم میمیرم.. ودیپر مانی_ا

 گفتم با چندش نگاهشو ازم گرفت: نویا تا

 ...هیزی!خجالتم خوب چایح ی_عه! ب

 زدم به بازوش: چنگ

  ی...وای..وامانیدارم میمیرم ا ی_وا

 تو کله ام و گفت: زد

 خورده.. رینکبت...انگار ت اریدرن یباز یکول-

 زجه زدم: ونیگر یچشما با

 ...رمیم یدارم از درد م کمیم یفهمیچرا نم یآخه لعنت-

 نگران شد و گفت: باالخره

 _پاشو ببرمت اورژانس....

 گفتم: کردمیم هیگر یها یکه ها همونطور

 راه برم..... تونمی_نه نه نه.....نه....نم

 کنم آخه....؟؟ کاری_پس من چ

 !؟یآمپول بزن ی_بلد

 _آره

....جون لدایایمان...جون  ایآمپول مسکن بخر....تو رو خدا زود ب هی_پس برو از داروخونه 

 طالت ندارم   .. گهی...درمیمی....ممیرمی....دارم مایمادرت زود ب

 دستپاچه شد و با ترس گفت: دیشدم....احوالمو که د حالیشد...رفته رفته ب یاز درد باز نم چشمام

 _باشه باشه....االن

 بود. ینطوریوالعا هم ای دیطول کش مانیبودم اومدن ا مراریو ب تابیچون ب دونمینم



 یتونستم تحمل کنم حت ینم گهیو زمانلعنت فرستادم....آخ که د نیو به زم دمیکوب واریمشت به د با

 درصد!!! هی

 بدو بدو اومد باال و گفت: مانی....ادیبازو بسته شدن در به گوشم رس یصدا باالخره

 ...خوامیم ی....ازخجالت آب شدم تا گفتم چاسمنی_مردشورتو ببرن 

 اش و گفتم: نهیتخت س زدم

 تاحاال...؟ من مردم...من از درد مردم.... یبود ی_کدوم جهنم

 واست بزنم .. نوی_نترس بادمجون بم آفت نداره....حاال برو دراز شو ا

میگرفت.دستمو رو دهنم  شیو دلم آت رفتیم جیکمک خودش بلند شدم و رفتم خونه....سرم گ با

 گذاشتمو عك زدن..بادچندش ازم فاصله گرفت و گفت:

 ...ی..گمشو تو توالت تا همه جارو به گند نکشوندارهیب ایسه للو دن خوادیعه عه نکبت...اتگار ن-

 به در زد و گفت: مانیسمت توالت ودرو بستم..اونمدر باال آوردم که حلمم سوخت...ا دمیدو

 !؟یا زنده-

رمك به  یذره هم کم نشده بود.ب هیاومدم...دردم هنوز  ردنیبه سرو صورتم و دهنم زدمو ب یآب

 و داد زدم: دمیطرؾ اتالم رفتمو رو تخت به شکم دراز کش

 دارم میمیرم... یلعنت گهید ادی_..ب

 و گفت: ستادیبرج زهرمار باال سرم ا مثل

 !؟یدیدراز کش ینجوری_چرا ا

 گفتم: یو عصب خشن

 دراز بکشم!? ی_پس چجور

 _مثل ادمیزاد....

رو بزن جونم  یلعنت نیمیده...ا لمیخداااا....من دارم میمیرم اونولت چرت و پرت تحو ی_ا

 دراومد...

 شد و نگاشو ازم گرفت و تشر زد: یو چشمش به باسنم خورد عصب نییپا دمیشلوارم رو کش تا



 تو نیستن واال.... ی...هرزه هاش هم به راحتنییپا یدیاحمك! چرا شلوارتو م یکنیم کاری_چ

 و رمك حرؾ زدن نداشتم.تمام توانمو به کار گرفتم تا بگم : جون

 ...جون مادرت بزن...یهست ی.. پس معطل چوالیه یآمپول بزن یبلد ی_مگه نگفت

 ....گهید ینه جا زنمی_من تو دستت م

 :دمینال بای.تمرزدیداشت حالم رو بهم م طیحجب و حیاش تو اون شرا نیا

 !؟خب بزن دیگه...یشیلر مانیا یکونم منملب بش دنی!؟ میترسي با دهی_چ

 رو کنار گذاشت و گفت: آمپول

 گفتن...پاشو برو اورژانس.... ی.محرم و نامحرمزنمی_نم

 ....دستشو گرفتم و با بؽض گفتم:رفتیرفته رمك داشت از تنم م رفته

 بزن.... اسمنیمیرم...جون  یاز درد م _ایمان...دارم

 زمزمه کرد و به ناچار گفت: استؽفرالهي

 _بکش پایین...

 و چشمام رو بستم... نییپا دمیباسنم کش ریتا ز شلوارمو

 پنپه مانیبالشت فرو بروم....ا یو سرنو تو نرم دمیکش ػیدرد سوزن رو تو باسنم حس کردم ج تا

 سوزن گذاشت و گفت: یرو جا

 نکن.... ػیج ػیشد....ج_تموم 

 و لش گفتم: حالیب

 _بمالش....

 و متعجب گفت: یعصب

 !?ی_چ

 گفتم: یریحال خم با

 ....شمیپ نی_ایمان...بش



 

 نشست..چشمام بسته شد...لب زدم: خوشبختانه

 ...بمالش... کنهی_جاش درد م

 کارت بابا.... ی_برو پ

 .... اسمنی_جون 

بعد خودش  مهیآمپول کرد..چند دل یباطنیش شروع به مالش جا لیم رؼمیو عل دیکش یهوف

 شلوارمو و داد باال....

سنگینم  یپلکها ی....دردم نرم نرمک کمتر و کمتر شد...از الدمیبه پشت دراز کش نباریا چرخیدمو

 شکممو گفتم: یبهش نگاه کردم.دستشو گرفتم و گذاشتم رو

 _میمالي برام...؟؟

شک  یرو فشویچون دلش به حالم سوخت.سرشو تکون داد و دست خنک و لط دیشد...شا رام

 داؼم گذاشت و آهسته نوازشم کرد...

 بسته شروع کردم هذیون گفتن: یچشما با

 نیرو تحمل کنیم...آخه ا یدرد کوفت نیا دیدارن ...ماه به ماه با یدخترا چه بدبخت ینیبی_م

 انصاؾ...?! 

کار  یاز درد نبود...خوشبختانه.مسکن لو یخبر گهیاز گوشه چشمم سرازیرشد...د یاشک لطره

 :کردیحال اما زبونم همچنان موتورش کار م نیخودش رو کرده بود با ا

 دودول .... هیو نی_خوشبحال شما پسرا....خودتون

 چون با خشم گفت: گمیم ونیدارم هذ دیفهم انگار

 ....؟ارمیواست ب یخوریم یزی_خب بس....چرت و پرت نگو...چ

 ضعؾ گفتم: با

 کن خوابم ببره... یکار هی_نه...فمط 

 کنم!? کاری_چ



 _نمیدونم...

 _هووووؾ... از دست تو ...

 گفت و بلند شد...لب زدم: نویا

 !؟یول کن یخوای_م

 بگیرمت! خوامی_نه م

 !شهیزن تو م ی_آخه ک

 یراه انداخته بود مانیا مانیا....خوب یکه جنازه بود شیپ مهی_روتو برم....تا چند دل

 !خوادیخنک م زیچ هی_دلم 

 _همه جات فلج شده جز زبونت...کاش اونم. از کار بیفته...

بهش فحش دادم ..آخه آدم  یرفت....با همون حال زار کل رونیشد و کال  از اتاق و خونه  ب بلند

 عاطفه!!! یب نمدریا

کمپوت به دست   مانیپا شنیدم...در باز شد و ا یکه صدا بردیشد و داشت خوابم م نیهام سنگ نفس

 اومد داخل....سرش رو باز کرد و گفت:

 یاخودم بزارم دهنت!!?? یکنی_خودت کوفت م

 و گفتم: دمیخودم  رو باال کش یکم

 _من جون دارم آخه لندهور !?

خنک دهنم  بیاز کمپوت آب س کمیفرو برد و بعد  یباهام بحث نکرد.لاشك رو تو لوط یلیخ

 اما کمکم چشمام باز شد... خوردمیبسته م یگذاشت....اولش با چشما

 بود، انداخت و گفت: نیاز آم یلبم که احتماال شاهکار یبه کبود یسوظن نگاه با

 _لبت چرا کبوده ؟

 بیحالترین حالت ممکن لب زدم: با

 !،یمیپرس نی_اصول د

 _جواب سوالمو بده



 رمك نیشخندي زدم: یب

 لب گرفتیم... یپسر هی_با 

 گوشه لبم نشست: یمحکم...سرم کج شد و پوزخند یلیتعجب زد تو گوشم...اما نه خ درکمال

 کردم.... ی_شوخ

 اخم گفت: با

 !?هیچ یجا یکبود نی_ؼلط کردي...گفتم ا

 _حالم بد بود...خودت که دیدي...خوردم به دیوار....

 رد و گفت:که گفتم آروم شد.دوباره لاشك رو تو دهنم ک نویا

بدم...دوما..به  نیرحسیان بابات سواستفاده نکن...نزار انارتو به امم_اوال  انسان باش و از نبود ما

 نمیگي که من آمپولت زدم! چکسیه

 !یدیگم کونمو د ی_باشه نم

 !یشعوریب یلیخ یدونستیم-

 _آره درجریانم...حاال خوشت اومد ازش!؟

 _هوس کتک کردي... ?

 !یدی....بگو که پسنددی_اوووم...نرم و سف

 _چرند نگو احمك!

 دردم کرد.... یلیهستي...خ یبد یلیایمان...آمپول زن خ گمی_م

 _حمت بود...

 ...خوش بحال زنت...یخوب میمال ییخدا ی_ول

 ترسناکي بهم انداخت و گفت: نگاه

 _لبل اینکه من خفه ات کنم به خودت رحم کن و دهنت رو ببند!

 لب زدم: حالیشد و چشمام کامال بسته....ب نیسنگ نفسم



 جون...باشه عزیزم... مانی_باشه ا

 

 شد. رهیرو فوت کردو موذب و مرددبهم خ نفسش

 خوابم برد... یبون نگاهش ک هیروسایز  دمیمن نفهم و

که  دمیچمدر خواب دونستمینم یدرد از بدنم رفته باشه...حت شدیچشمام رو باز کردم باورم نم یولت

 شب تار!  نیکل خونه شده بود ع

پاسخ  ی.سه تماس بدمیتوش کش یکنار تخت برداشتمو سرک کیکوچ زیم یاز رو لمویموبا یگوش

...اول زنگ زدم به مامان نیاز طرؾ آم امیداشتم.هرسه تماس از طرؾ مامان بود و پ امیو دوتا پ

رو  نیآم امکیامن و امان و بعد مشتالانه پ بایتمر زیو باهاش صحبت کردم تا بفهمه همه چ

 ده بار! دیهر کلمه رو شا وخوندم..

 "؟یبد بود االن بهتر یلی!؟ فکر کنم  ظهر حالت خاسی ی"سالم.خوب

 کردم: پیتند براش تا تند

 بهترم " یلیاالن خ ی"سالم...آره حالم بد بود ول

بهم بده  یزود جواب یلیتا خ یزدمو چشم دوختم به گوش یسند، لبخند گل و گشاد یدکمه  بالمس

 دمویکش ی.پوفومدین نیاز طرؾ آم یجواب چیچون ه د،یانتظار رفته رفته به درازا کش نیاما ا

هال،چراؼا رو که روشن کردم پد  یتخت بلند شدمو رفتم تو یرو کنار گذاشتم.از رو یگوش

 سمت توالت! دمیبرداشتم و دو

حال خوب االنم رو ناجور  کنمیکه نسبت به اون برج زهرمار داشتم اما اعتراؾ م یهمه نفرت با

 شده بودم! جونیو ب هوشیاالن از فرط درد ب دیرس یاگه خونه نبود و به دادم نم دیبودم.شا ونشیمد

رفتم سمت  نباریا دمویکش کردیشکمم که مدام لر لر م یرو یاومدم ،دست رونیتوالت که ب از

تا فردا صبح پر  مویخال یکه معده  یزیچ هی.. خواستیم یدرست و حساب یؼذا هیلم آشپزخونه..د

 داغ! ییچا هینگه داره! والبته 

 هیرو با  میخونگ یانداختم و شلوار گلمنگل شرتمیت یرو یجلوباز یاتاق خواب.مانتو یتو برگشتم

سرم انداختمو از خونه زدم  یرو یعوض کردمو بعد از بستن موهام ،شال داسیشلوار اسپرت آد

 ...رونیب

 بهتر بود. یلیخ ینجوریا خوردمیم یزیچ هیو با اون  لدای شیپ رفتمیم دیبا



 زنگ رو فشردم  زهرا خانم درو باز کرد.لبخند زدمو گفتم: دیکل تا

 سالم خاله زهرا!-

 گرم گفت: یلیبهم نگاه کرد و خ تیمیصم یمحبت و منتها با

 که راهرو سرده! ای..بزمیتو عز ایسالم دختر خوشگلم...ب کیعل-

 :دیتکون دادمو رفتم داخل.درو بست و پرس سرمو

 حاج آلا و حاج خانم برنگشتن!؟-

 نه..فکر کنم فردا عصر برگردن!-

 به اطاؾ انداختمو گفتم: یحرؾ نگاه نیگفتن ا با

 کجاست !؟تو اتالشه!؟ لدایخاله زهرا  -

 گفت: رفتیخانم همونطور که سمت آشپزخونه م زهرا

 !زننی...اونجا دارن باهم گپ ممانیتو اتاق ا-

 زدمو گفتم: یثیخونه بود!لبخند خب سهیآلا پل پس

 !ششونیپس من برم پ-

 گفت: کردیگاز رو چک م یرو یخوشبو یکه ؼذاها یخانم درحال زهرا

 راحت باش دختر گلم!-

رو باال و  رهیرم،دستگیلبلش اجازه بگ ایدر بزنم  نکهیرفتم.بدون ا مانیزنان به سمت اتاق ا لبخند

 داخل... دمیکردمو پر نییپا

 

رو ورق  یکتاب یهم با خونسرد لدایبود و  شیتخت نشسته بود و سرش تو گوش یرو مانیا

 !کلمیخم شده اشونو راست کردن و با تعجب زل زدن به ه یهردو باهم سر ها دنی.تا منو دزدیم

 تا بناگوش باز کردمو گفتم: شموین

 جوووووون! مانیو سالم  مخصوص به ا لدایسالم به -



اما به روش طنز تلفظ کردم.و جالب  یلوند و سکس ییجورای...ینگ ی...بگی...ابایرو تمر جون

 به خجالت شد!جلوتر رفتمو گفتم: لیصورتشون رفته رفته تبد یبود که تعجب تو نجایا

 کم! که اونم اومد! اسمنتونی یجمعتون جمع ول-

 زدمو گفتم: مانیبه ا یچشمک وبعد

 جووووون...؟! یدک یچطور-

 !؟دیراحت هست ینجوریشما با همه پسرا ا-

که دهنش بسته  یحرؾ بزنه درحال لدایزوم شد.چطور ممکنه  لدای یبسته  یلبها یرو چشمام

 اس!؟ 

دختر  هیکه  ییو به عمب نگاه کردم. .به جا دمینفر از مشت با انگشتاش زد رو شونه ام.چرخ کی

بلند بود و پر...با  بای.تمرکردیم یرو بررس کلمیبود و با دلت صورت و ه ستادهیسانتال مانتال ا

 یتونیز ییو موها کیبار ییک،لبهایکوچ یو درشت،دماؼ دهیکش یو صاؾ،چشما دیسف یپوست

ازش فاصله گرفتمو  کمیشدم!  عید ضادرهر صورت ب یول دمشیدیبود که م ینباریرنگ....! اول

 من و من کنان گفتم:

 ! کنمیصحبت م ینجوریراحتم ا ینه...من.. من....من فمط باهرک-

 زد و گفت: یدار یمعن لبخند

 ...یباهاش راحت یلیکه خ هییهم جز همون کسا مانیوالبد ا-

 گفتم: نیواسه هم گردهیم یتو کلماتم دنبال چ دمیفهم

 خانم مارپل! مونهیمثل برادر من م مانیا-

 و گفت: دیخند شناختمشیکه هنوز نم یاخم کرد ودختر مانیا

که تو   گهیجوووون نم ینجوریتگزاس به طرؾ ممابلش ا سیخانم مارپل!؟ چه جالب!!! واال الکس-

 !یگیبه برادرت م

 داشت. یخودی" بدیبرادر" تاک یکلمه  یرو

 زدمو گفتم: یا انهیموذ لبخند



 یلیهست ظاهر تو خ یهر ک ی! ولشناسمی!؟من نمهیک گهید سیتگزاس!؟ الکس سیالکس-

 !شیشناسیم

 شد و اخمهاش درهم گره ! یجد صورتش

 اومد و گفت: رونیب یمارمولک یباالخره از اون حالت مسخره  لدایبحث رو ادامه بده  نکهیا لبل

 ما هست..  ی هی..دوست و همسااسمنی  نیجون ا نایم-

 اشاره کرد و رو به من با حرص  گفت: نایبعد به م و

 دختر عموم... نایم نمیا-

 و نه کمتر! شتریلبال برام گفته بود شناخت داشتم...نه ب لدایکه  ییفهایهمون تعر یبه اندازه  نایاز م

و صدالبته معتبر  یدولت  یاز دانشگاه ها یکی یاما باهوش که تو یمعمول یدختر تا حدود هی

! و ومدیخانم دکتر به حساب م لیجهت از نظر فام نیلبول شده و به هم   یولوژیتهران  رشته راد

کلمه بود...چون ما هردو  نیو بجا تر نی"مناسبترچی"ه نای!؟ احتماال در ممابل ممیبود یچ لدایمن و 

 خانم دکتر! یصداموم زد خانم مهندس و نه حت شدیولطعا نه م خوندبمیم کیگراف

ثبتنامش رو انجام بده...آخ که چمدر نفرت  یظاهرا اومده بود تهران که صبح بره و کارا حاال

 !سوشیف سیاز نوع ف یپزشک یرشته  یبودن دانشجوها زیانگ

 یو چه احساس یلیچه فام کننیم دایناخواسته بهم ربط پ ایخواسته  مانیو ا نایکه م  دونستمیم

 بشه.... یبانبنابربن حك داشت که عص

بهم انداخت و چند  یکرد.نگاه تند و تلخ دایاخمو سوق پ مانیبه سمت ا یشاک یلداینگاهم از  جهت

 چرا ش  نداشتم!  یبرا یجواب چیمن ه یول دیرس یبه نظر م ی...عصبنایاومد سمت من و م یلدم

 شلوارش گذاشت و به من گفت: بیتو ج لشویموبا یگوش

 خونتون! یبر دیخواینم!؟ نجایا یدار یشما کار-

آلا  یرفتار ناگهان رییتؽ لیدل دمیکه نفهم یجاخورد چه برسه به من مانیحرؾ ا نیهم از ا لدای یحت

 :دیرحمتر از لبل بهم توپ یبود!؟؟ زل زدم تو چشماش که ب یباهام چ سهیپل

امشبو دست از سر کچلمون  هیاگه  شمی!ممنون میالووو! حواستون کجاست! جمع خانوادگ-

 !یبردار



بشن....برخورد و  زونیمن آو ینشست تا کنج لبها نایسرخ م یلبها یگوشه  یا روزمندانهیپ لبخند

 لابل فراموش کردن ...! ینه لابل بخشش بود و نه حت چولتیه مانیطرز صحبت ا

هم که مثل من تو شوک رفتار بردارش بود رنگ باخت.با دهن باز اول به من و بعد  لدای صورت

 نگاه کرد و گفت: مانیبه ا

 داداش....آخه....-

 انداختمو بعد گفتم: مانیبه ا یدار ینگه...نگاه پر نفرت و معن یزیچ لدایبلند کردم تا  دستمو

 .... تونیوسط  جمع خانوادگ دمیپر خبریکه  ب دی....و ببخشرمیاالن م نی...همهیباش پسر همسا-

باهام حرؾ زد...اونمدر بد که  یبدجور مانیکه مبادا بؽضم بترکه و احساس حمارت کنم...ا رفتم

 رفتارو فراموش کنم... نیا خواستیدلم نم گهید

 متعجب نگام کرد و گفت: دیچیرو م زیکه م یخانم درحال زهرا

 جون!؟ واستا شام بخور بعد برو گلم! اسمنی یریکجا م-

 

و به  زدمینداشتم...نفس نفس م یبا منفجر شدن فاصله ا یشام بخورم ولت تونستمیم ی!؟؟چجورشام

 یلیخ یخودم رو نرمال و خوب نشون بدم.. لبهام کش اومدن ول کردمیم یسع یطرز احممانه ا

 جواب دادم: یسخت و سرسر

 ادس...شامم آم یممنون خاله زهرا...ول-

و دستام خودبه خود مشت  دیلرز یم ادیمنتظر نموندم که بازم تعارؾ بشنوم.بدنم از خشم ز گهید

 و باخودم زمزمه کردم: رونی...از خونه زدم بشدنیم

 ی...نکبت بزنهیباهام حرؾ م خوادیکه هرجور دلش م هی...فکر کرده کیکثافت عوض یپسره -

باجفت دستام  تونستمیخدا...کاش م یام کرد! وا عیشعور...اه اه...نامرد پست فطرت چمدر بد ضا

 خفه اش کنم...

 یپلهوهارو باال رفتم و رفتم خونه درو محکم بستم و رفتم تو  یفوق عصبان باهمونوحالت

 آب نخوردم نتونستم به خودم مسلط بشم! وانیل هیآشپزخونه و تا 

 !دهیدختر ند یشویشاخ شده! ر دهیطرؾ حاال که نامزدشو د پس



که هنوزم فکرم  یروشن کردن و درحال ونیزیکاناپه نشستم.تلو یاومدم و رو رونیآشپزخونه ب از

 ...دمیپریکانال به اون کانال م نیهدؾ از ا یو رفتار زنندش بود تند تند و ب مانیا یپ

عالمه بخار  هیو بعد  دیکشیلطار..که سووووووت نپم یاز اون دودکشا یکیام شده بود مثل  کله

 ! همونمدر داغ....همونمدر ترسناک!ومدیم رونیازش ب

 سهیدادم...ناخواسته رفتار ظهر و رفتار االنش رو باهم مما هیبستمو سرم رو به عمب تک چشمامو

 کردم!؟ کاریچ ای گفتمیبد!!! ؟ مگه من چ نمدریمتفاوت بود!؟ ا نمدریکردم.چرا ا

 رو....!!! دنیخواب شتریحال ب یخونه رو داشتم و نه حت ینه حوصله موندن تو

بجز خونه  ییهر جا خواستی...دلم مرونینخورده کله سحر شالو کاله کردمو زدم ب صبحونه

 !!ییباشم...هرجا

هردو تا دادشام  یحت ایحاج بابا  یخونه موندن خوشم نمیومد اونمدر که گاه یاز تو چولتیه کال

و  کردنیبه زور پیدام م ابونیتو کوچه خ دیخداروشکر من پسر نشدم وگرنه هر شب با گفتنیم

 میفرستادنم خونه...!

 اومدم... نییکاپشن تنم،از پله ها پا بیودست در ج چوندمیگردن صورتي رنگمو دور گردنم پ شال

به ساعت  ینگاهخسته ام رو بمالمو  یباعث شد چشما شدیخنده هایي که از پایین شنیده م صداي

 ....!دیرس یمشکوک بنظر م کمی دنیخند یبرا لیروز برفي تعط کیمچیم بندازم...شش صبح 

 نییرو برداشتم...چسبیدم به نرده ها وبا دلت نگاهي به پا یلدم بعد صدایب بایو تمر اطیاحت با

 انداختم!

رفتن از خونه بودن و دمن  رونیب یو پر نشاط آماده  دهیشاد و لبراق،لباس پوش مانیو ا یلدا،مینا

 نامشخص اما شادشون رو از نظر گذروندم!! یتاحدود یها افهیدمػ و پکر  ل

 :گفتیو م دیخندیبلند بلند م نایم

 !مانیولت بود هوس کله پاچه کرده بودم...دمت گرم ا یلی_خ

اداش رو درآوردم!چمدر از آدمایي که فکرمیکردن جذاب و باحالن  ادیصدام باال ب نکهیا بدون

 !نایبدم نبود!!!درست مثل م ستنین نطوریکه اصال ا یدرحال

 باز شده تا بناگوش گفت: شیهم با ن كینارف یلدای

 _آااااخ که من میمیرم واسه زبونش و چشاش..



 مشت کردن و با خودم زمزمه کردم : دستمد

 همتون بشه...._کوفتت بشه...کوفت 

تا اول اونا از خونه خارج بشن و بعد که مطمئن شدم رفتن  ستادمیهمونجا ا یا مهیدل چند

از پله ها  بیبه گوشم زدم و دوباره صورتمو زیر شال گردن پنهون کردم ودست درج مویهندزفر

 اومدم. نییپا

 ستیباورم شده بود لرار ن گهیبعد از اونا خونه رو ترک کردم د مهیمن تمریبا پنج دل چون

نحس هر سه رو تحمل  ختیدر از شانس بد دوباره مجبور شدم ر یاما درست جلو نمشونیبب

 کنم!!!

کنم  یو باهاشون احوالپرس ستمیمجبور نشم  با نکهیا یرو نداشتم.و برا چکدومیه حوصله

دن از کنارش یگیم گیدادمو با سرعت م یسالم یخصوصا بعد رفتار دیشبشون ،سرسر

 و نگه ام داشت.بهم لبخند زد و گفت: دیام دو یپ لدایگذشتم...اما 

 !?ییمیري جا یدار یلییاسي...روز تعط ری_صبح بخ

...چمدر نایو م مانیشد سمت ا دهیرو فراموش کردمو نگاهم کش لدایچند ثانیه کوتاه سوال  یبرا

 پیدراز مزخرفش ت شیلعنتي دخترباز!!!بخصوص وفتي با اون ر مانیحرصم گرفته بود از ا

از دخترها خوشش نمیاد...بره در لباس گرگ!والعا که  یلیکه خ شدیم یوبعد مدع زدیدخترکش م

 برازندش بود!!! امالصفت ک نیا

 و جواب دادم: لدایحوصله ام رو سوق دادن سمت  یب یچشما

 _فرض کن به تو چه!

چندان حوصله اشو  دهیبدم که فهم صیکه رو لبش ماسیده شده بود تونستم تشخ یلبخند از

به خواهش و  ختهیآم یرو گرفت و با لحن چ،دستمیندارم...اما برخالؾ تصورم بیخیالم که نشد ه

 تعارؾ ساده،گفت: هی یالتماس و نه صرفا برا

 !دهیحال م یلی....خای.....توهم بی_ما میخوایم بریم کله پاچه ا

 و گفتم: برؾ نشسته رو نوک دماؼمو پس زدم یها دونه

 _حسش نیست...!

 رو متوجه خودش کرد: لدای مانیا یمولع صدا همون



 سوارش یلدا... ای_ب

ارزش بود و همین  یکه انگار وجود من براش ب کردیرفتار م یجوری یداعش ی شویر مانیا  اون

 !کنهیزود به زود رنگ عوض م نیچرا آدم پر مدعایي مثل ا نکهیمیکرد...ا یمنو عصب

 و گفت: مانیسمت ا دیچرخ لدای

 !!!میکن  ی_کاش یاسي رو هم واسه اومدن راض

 به زور لبهاشو ازهم  کش داد و گفت: نایم

 فمط همون همسایه آدم.... شهیهمسایه آدم هم زمی_عز

صورتش کمرنگ...من و من کرد  یکرد.نگاهش خجل شد و لبخند رو زانیفک یلدارو آو جوابش

 و لب زد:

 !ریدیوث به دل نگ یلی_خ

 کشیدم و گفتم: نییگردنمو پا شال

 ....درهرصورت خوش بگذره! کنهیواق  واق م ادی_ز

 نشدم و لدم زنان تو اون یخبندون به راه افتادم... لدایاز طرؾ  یجواب دنیشن منتظر

و خونه حالي تمریبا درحال تموم شدن  یو بابا گفته بودن که عصر برمیگردن بنابرین مجرد مامان

 یراه رفتم و ولتي خسته شدم...از سوپرمارکت لهوه داغ گرفتم و رو ادهیون پبود.یکي دو خیاب

دونه   یخوردن لهوه داغ محو تماشا نیمؽازه نشستم....ح یرو به رو یشده  دهیچ  یها یصندل

 یرو به روم نشست و لبخند زنان سالم داد...نگاه متعجبمو از برفها یبرؾ بودم که پسر یاه

 شدم. رهیرو به روم خ  یشده از آسمون برداشتم و با بهت به مرد آشنا ریسراز

...تنها چیزي که بادیدنش  از مؽزم به دیصورت خندون شهاب ریاحي چرخ ینگاه متعجبم رو

 سوال بود: نیسمت دهنم پرتاب شد ا

 میکني!؟ کاریچ نجای_کله سحر ا

 و بعد  از خوردن بالیموندش گفت: دیانگشتام لاپ نیدستم رو از ب یتو ی لهوه

 _سالمت کو!؟

 گفتم: کردمیتموم شده رو نگاه م یکه مدام لهوه  یکج و درحال شیحوصله و کسل با ن یب



 _خوردمش!

 زد و گفت: ییدندون نما لبخند

... از ما ستیمتعادل ن ینگ یبگ کمی_پس مواظب باش وزنت نره باال...آخه همینجوریشم وزنت 

 گفتن بود!

 جز "کج کردن دهنم"بهش بدم! یحوصله و کسل بودم که نتونستم جواب یب مدراون

شهاب ریاحي از  یبرؾ که دوباره صدا  دیسف یشدم به دونه ها رهیو خ زیم یرو گذاشتم رو سرم

 :یمزخرؾ والع یایعالم حرص خوردن کشوندم تو دن

 !؟نجایا یاومد یی_حاال چرا تنها

 گفت: یحرؾ دستشو بلند کرد و به شاگرد سوپر نیا دنیپرس بعد

 !کی_لطفا دوتا لهوه و ک

 شهاب برگشت... یبعد با با سفارشا مهیتکون داد و چند دل یسوپري سر شاگرد

 کشیدمو گفتم: یا ازهیخم

 !؟؟یکنیم کاریچ نورهی!؟اصال تو ای_خودت چرا تنها اومد

 و لهوه رو به سمتم گرفت و گفت: کیک

...جشن تولد گرفته بودو تا صبح بزن و نتریکوچه پای هی بایحوالیه...تمر نیعموم هم_خونه پسر 

 منم که حوصله نداشتم زدم بیرون... شیساعت پ مین نیتا هم بایبکوب بود..الر

 لهوه رو برداشتم و گفتم: یرو جلد

 _پسرعموت چند سالشه!؟

 سال!26خودم... نی_هم

 زمزمه کردم و گفتم: آهاني

 چیکار! خوادیتولد م_مرد گنده 

 و بعد سرش رو آورد جلو گفت: دنیگفتم شروع کرد خند نویا تا

 _دلیماااا....



هرچمدر اون سرحال و لبراق  یذوق زده شده بود ول یبودم کل دهیباهاش هم عم نکهیا نیاز ا انگار

ه تو سرم رژه میرفتن...آخ مانیا یاعصاب و کسل بودم...خصوصا که هنوز رفتارا یبود من ب

ببازم..؟!..ناخودآگاه  چیه کیو مینارو تجربه کنم و  مانیا یکنؾ شدن جلو تونستمیم یچجور

 ممدمه گفتم: یو ب یاحیبه سرم زد.زل زدم به شهاب ر یفکر

 ....؟ی_صبحانه خورد

 اشاره کرد و گفت: کیلهوه و ک به

 میبیني! نکهی_اهوممم...هم

 رو کنار گذاشتم و سرزنده گفتم: یریعوض کردمو برخالؾ لبل اون حالت خم هیال

 !؟یهست هینشد صبحونه....ببینم پا نکهی_ا

 رو تنگ کرد و مشتالانه گفت:  چشماش

 !؟یچ ی هی_پا

 نگاهش کردم و حواب دادم: خبیثانه

 ....ی_کله پاچه ا

 ماندهیبال یانتحار اتیعمل کی یو ط دی...بعد خودشو عمب کشدیحرکت نگام کرد.بعد خند یب اول

 رو پرت کرد تو سطل و گفت: کشیلهوه و ک  ی

 ام.... هی_چارپا

 گفتم: رفتنیتو سرم رژه م یکه ه ییزایشدم و بافکر کردن به چ بلند

 _پس بزن بریم....

 و بعد گفت: زیم یبود رو گذاشت رو دهیکه خر ییزایچ پول

 هست!؟ یکله پاچه ا نورای_حاال ا

 گفتم: رفتمیبرؾ راه م ریکه دوشادوشش ز یدرحال

 باالتر... ابونیخ هی مای_آره هست..دل

 گرمپوشش فرو برد و گفت: بیتو ج دستاشو



 _اون سر تهرون هم بود باز من میومدم....

 یسرم رو به نشونه  یخودیمن ؼرق افکار خودم ب گفتیم یزیو ج زدیشهاب حرؾ م یولت

با  نکهیانجام  بدم.ا خواستمیبود که م یریسک ی...درحالي که ذهنم به کل پدادمیتکون م دنیفهم

 رفته بودن! نایو م مانیو ا لدایکه  یا یباهام نداشت  برم همون  کله پز ینسبت چیکه ه یشهاب

 ستیهم جنجال راه بندازه اما دروغ که حناق ن یممکن بود اونا به حاج آلا بگن و حاج بعدش

کردنم ختم به  ستیسر به ن یدروغ لانع کننده بگم تا پروژه  هی  کردمیم ی،هست!؟اون مولع سع

 بشه! ریخ

از نظر  یکم و کاست چیه یبه شهاب انداختم.به چشم برادر ینگاه موشکافانه ا یجلک ریز

دانشگاه متوجه نشن  یولت تو هیکشته مرده هاش  دوارمینداشت فمط ام یپیو خوشت یخوشگل

 ....!یکله پاچه خور رهیمعشولشون داره با من م

عمك گرفت!نگاهمو ازش برداشتم و بعد  مانیا نیماش دنیلبخندم با د میکه شد یکله پاچه ا کینزد

خطاب به شهاب   یو دهنم، با اشاره به سردر کله پاچه ا ینیب یآوردن شال گردن از رو نییپا

 گفتم:

 اونجاست اونه !-

 کاله و دستکشهاش کنار زد و گفت: یبرؾ رو از رو یدونه ها شهاب

 !می! بزن برهیباحال یجا-

 مانیرفتم...خب! حاال که ا یشهاب به سمت در کله پاچه ا یشونه به شونه  دمویکش یمیعم نفس

حالشو  دیام کرد منم با عیضا یپر افاده اونجور ینایم یجلو دهیدختر ند یداعش ی شویر

 تو کفشونن! هیکه بم شهیم ییبفهمه هر ولت اراده کنم اطرافم پر آدما دی....بارمیبگ

 ایلیکه خ ییدانشگاه سی.پسر رئومدیشهاب م تیحس شاخ  بودن از مولع نیا کنمیاعتراؾ م  البته

 یلی،مدرک..و خ پیافه،رفتار،تیال...ل دهیا یها کیت ی...و البته دربردارنده دادنیبهش نخ م

 ....گهید یزایچ

 !وثیگشت و من به دنبال اون سه تا د یخال زیاون دنبال م میشد یباهم وارد کله پاچه ا تا

 ؾی....احتماال در حال تعر نایخندون و م لدایاخمو... مانی.اخوردیگوشه نشسته بودن و کولت م هی

 مزه!!! یموضوع ب هی

 سوال شهاب به خودم اومدم: با



 !؟مینیاون گوشه هست بش یخال زیم هی-

 زنان گفت: لبخند

 اهوووم!-

 م!پس تو برو تا من سفارش بد-

از   یکی ی و رو زیرفتم سمت م ستین هیکه مثال اصال حواسم به بم یخندون و حالت یلبا با

 ها نشستم. یصندل

بود که متوجه  لدایکس  نیمتوجه ام نشن...و طبك معمول اول هیشلوغ بود اما نه اونمدر که بم یلیخ

 ام شد اما تاخواست صدام بزنه شهاب اومد سمتم و کنارم نشست....

چشم  اقیزدم و با اشت یا روزمندانهیلبخند پ نیبنابر دنیهم د هیبم نکهیا شیمعن دیمنو د لدای یولت

 دوختم به شهاب!

نبود که بخواد  دیبع مانیچون اصال از ا شمیهم نم دادیکه ته دلم جولون م یمنکر استرس البته

...زنده به گور دیارز یرو بزاره کؾ دستش اما خب...م یالساعه زنگ بزنه به حاج بابا و همچ

 !دیارز یم رتیخوش ؼ یشدن به درآوردن حرص آلا

 

ها  یبه اونور آب ینگاه کوتاه میشد،از گوشه چشم ن کیشهاب به سمتم اومد و بهم  نزد تا

 انداختم.همون سه تا نامرد کوفت خور!

 ...!!یبه طرز وحشتناکب عصبان مانیبه شدت متعجب و ا لدایپوزخند رو لبش بود، نایم

نشستن  نیو ح دیرو عمب کش ی! شهاب صندلرفتیبود که انتظارش م یزیهمون چ كیدل نیا و

 وگفت: دی،بانمک خند

 !میدار ادیز زیسحرخ نکهی!! مثل ا نجایچمدر شلوغ ا-

اما حاال  هیا فتهیپدر با نفوذش،پسر مؽرور و خودش تیبه جهت مولع کردمیفکر م شهیهم نکهیا با

 نیبشر زم نیکه تمام  افکارم در مورد ا دمیباور رس نیباهش همکالم شده بودم ،به ا کیکه از نزد

 ینکات کردیم یاز آلازاده ها سع یلیفرق داشت. البته اون مثل خ شیوالع یتا آسمون با خلك و خو

که درست سر بزنگاه به داد  ی...موجودومدیبه نظر م ینیکنه اما در کل موجود دلنش تیرو رعا

 .دیمن رس



سفارشات  ینیتنش بود با س یو آب دیو چند ساله که لباس فرم سف ستیجوون ب کیبعد  مهیدل چند

 و بعد گفت: دیچ زیم یما شد.ظرفها و خود کله پاچه رو رو زیم کینزد

 آلا!؟ دیندار لیم یا گهید زیچ-

نثار مرد  یمن به نشانه "نه" سرمو تکون دادم،لبخند یپرسشگرانه به من نگاه کرد و ولت شهاب

 جوون کرد و گفت:

 !ینه.مرس-

 اشتها و ولع چشم دوختم به ظرؾ کله پاچه و گفتم: با

 ...نون داغ و کله پاچه...اومممم....!یواااا-

 زد و گفت: یلبخند پر ؼرور شهاب

که  هیبار نیاول نیمن اصال کله پاچه دوست ندارم و نداشتم..ودروغ نگفتم اگه بگم ا یدونستیم-

 بخورم..... خوامیم

 :دمیخوردن شدمو پرس مشؽول

 والعا!؟-

 لب زد: یسیتکون داد و به انگل سرشو

 !سسسسی-

 ام رو لورت دادمو گفتم: لممه

 رو هم کله پا کنم! یکیبعدش  یمن عاشك کله پاچه ام خصوصا ولت یول-

 نگاهم کرد که فورا بحثو عوض کردمو گفتم: گنگ

ما  یبنظر تو کله پاچه  نمیخوشمزه باشه!؟؟ اصال بگو بب نمدریا وونیح هی یکله  دیبنظرت چرا با-

 هست!؟ یخوشمزگ نیهم به ا

 رو کنار بزاره و مثل من لممه بلومبونه  گفت: فاتیادب و تشر کردیم یکه سع یو درحال دیخند

 تونهیآدما هم م یبگم بله...بنظر من کله  دیبا یاما درخصوص سوال دوم دونمیرو نم یسوال اول-

 تو .. یمزه باشه خصوصا کله خوش



 تا بناگوش وا کردمو گفتم: شموین

 چون داخلش مؽزه!!!؟؟-

 و گفت: دیگلو خند تو

 مؽز دوست دارم... یاز بو شتریگچ رو ب ینوووچ! چون داخلش گچ..و من بو-

از  ی.بخصوص چشمادیعالمه چشم به سمتمون چرخ هیخنده که  ریاونمدر بلند زدم ز ناخوادگاه

 نیداره رو نسبت به من داره بنابر لدایکه به  یاون همون حس دونستمی...ممانیا یخشم سرخ شده 

ضرب  هیو فمط پاشو  خوردینم یزینگاش کردم..چ یرجلکیعمك فاجعه لابل درک بود...بازم ز

 داد.یتکون م

بود که هر آن لراربود مواد مذابش  یبزنم...مثل آتشفشان نیتخم تونستمیرو م تشیشدت عصبان

 زدم وسط خال....! مایمن دل یعنی نیو ا زیفوران کنه...به همون اندازه ترسناک و رعب انگ

لپ  یرو ییماچ پر سرو صدا هیبدون توجه به بم خواستیداشتم.اونمدر خوب که دلم م یحس خوب

 ....!شدیکله پا م مانیو نه ا دمخوریکله پاچه خوشمزه رو م نیشهاب بنشونم که اگه نبود نه من ا

 کردیم زیدور لبهاش رو تم یشکمم کشوندم که شهاب همونطور که با دستمال چرب یرو دستمو

 گفت:

 حد احساس مسرت کنم !  نیاز خوردن کله پاچه تا ا کردمیفکر نم چولتیه-

 زدمو گفتم: یطونیش لبخند

 !؟دیچسب-

 داد و گفت: یاش رو به صندل هیتک

 چجوووورم!-

کرد.سرشو انداخته  ارمی،هوش میکه ما نشسته بود یبه سمت لدایشدن  کینزد  نباریکه ا دمیخند بازم

نداشت رد شد و  یران لیاتومب ستیکم از  پ دمانشونیپرتعداد که چ یزهایم نیو از ب نییبود پا

 اصالرفتار کنم که مثال  یجور نکهیا  ای یالیخ یکردم خودمو بزنم به ب یاومد طرؾ ما....سع

 شد و گفت: زیم کیباالخره نزد زدمیکه من داشتم با شهاب حرؾ م یو اون ولت دمشیند

 سالم !-



زدمو  یا یکه جاخورده...!لبخند مصنوع یکس هینگاه کرد و من مثال شب لدارویموشکافانه  شهاب

 گفتم:

 !؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا لدایعه!سالم -

 شهاب حفظ آبرو کنه جواب داد: یجلو کردیم یکه سع یحرص نگام کرد و بعد درحال با

 ...میکله پاچه بخور نجایا میکه....اومده بود یدونیم-

 گفتم: دمویخند یو تصنع یخودیب بازم

 ! یعه!عجب تصادف-

 از فضا گفت: یخلوت ینامحسوس دندوناشو رو هم فشرد و  با اشاره به گوشه  لدای

 اونور کارت دارم !؟ یایلحظه ب هی شهیجون م یاسی-

 چرخوندم سمت شهاب و گفتم: سرمو

 تنهات بزارم!؟ مهیچند دل تونمیمن م-

 و خوش برخورد گفت: لکسیر شهاب

 !یطی! با من راحت باش در هر شرایتونی!؟ میچرا نتون-

مچ  میکه شد .دورترمیبه همون  سمت خلوت بر لدایرو کنار زدمو بلند شدم تا همراه  یصندل

 دستمو گرفت و گفت:

 !؟؟؟ستین یاحیپسره شهاب ر نی...اشاهللیا یری...بمیاسی یوا-

 و گفتم: واریامو دادم به د هیتک

 چرا اتفالااااا  خود خود خود جنس!-

 :دیپرس رونیمتعجب و ح لدای

 ...نمیخدا منو بکشه! آخه چندتا چندتا !؟؟نکنه با ا یوا-

 دستشو گفتم: ریز زدم

 شیبرن معن ییباهم جا یکرد!؟ مگه هر پسر و دختر تیبه تو هم سرا شیامل یگشت مانیبا ا باز-

 دارن !؟؟ یسروسر نکهیا



 کردمو لب زدم: یور هیرو  میشونیرو پ ختهیر یها یگفتمو بعد چتر نویا

 !یمیصم ی...دوست معمولمیهست یمنو شهاب دوست معمول-

 بود گفت: شیترس چاشن یکه کم یبا تعجب لدای

 نجاااا؟یا یاومد متیصم یدوست معمول نیجا با ا نهمهیا نیخب المصب حاال چرا  از ب-

 شدمو گفتم: رهیچشماش خ تو

 ...به تو چه !؟می...چون دوست داشتمیچون هوس کله پاچه کرد-

 از بازوم گرفت و گفت: یشگونیو لدای

 ....الاااایگودز-

 !یخودت-

 !ییتو-

 شده! کیبه مرگ نزد یالی...گودزیینه تو-

 !؟یگیچرت و پرت چرا م-

 کرد و گفت: مانیبه ا یسر اشاره ا با

از  یاسی گهیبه خونت تشنه اس! دوسه بار خواست زنگ بزنه حاج آلا من جلوشو گرفتم بدبخ...م-

که  یبه لحظه ا ی! خالصه واکنهیروش ممکن سواستفاده م نیبازم داره به مفسدتر یاعتماد حاج

 ....ارهیب رتیتنها گ

 صورتش نگران شد.مظلوم نگاهم کرد و لب زد: حالت

 شر راه ننداحته! مانیبزن به چاک تا ا ینخورد ای یکله پاچتو خورد-

 تو هم گره کردمو گفتم: ابروهامو

الس  ناجونشی! اون بهتره بره باهمون مکارمهیؼلط کرده! آخه به اون چه! مگه داداش تو چ-

 بزنه....

 گفت: یباحرص و نگران لدای

 ...نجایا فتهیشر راه ب هیسر جدت لجاجتو بزار کنار...نزار  یاسی یوا-



 گفتم: دیعمد با تاک از

نداره  یربط چیه یا گهید چکسیمن سرک بکشه! نه به اون نه به ه یبه داداشت بگو کم تو زندگ-

 شهاب جووون. .. شیبرم پ خوامی....حاال هم برو کنار مرمیم ی...باکرمیکه من کجام

گفتنهاش رفتم سمت شهاب و دوباره رو به روش  اسمنیاعتنا به  یاز سر راهم کنار زدمو ب لداروی

 :دیکنار گذاشت و پرس شوینشستم.گوش

 !؟تیدرست!؟و همکالس متهیرف-

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 !؟شیشناسیآره...م-

 تکون داد و گفت: سرشو

 !دمشیدانشگاه د یباخودت تو-

 جواب بده گفتم: نکهیمولع تلفنش زنگ خورد.لبل ا همون

 !گردمیمن برم دستامو بشورم زود برم-

 ییها یبهداشت سیبازو بسته کرد و مشؽول صحبت شد منم شاد و بشاش رفتم سمت سرو چشماشو

 .رفتمیم نییرو پا ینیزم ریز یپله ها دیبهشون با یدسترس یبرا بایکه تمر

 نیی،پله ها رو پا کردمیرو زمزمه م یآواز رلبیبود....همونطور که ز یتنگ اما چراؼون راهرو

 ها رسوندم.... ییرفتمو خودمو به روشو

آب رو باز کردمو تا کمر خم شدم که بهتر بتونم صورت و دستامو  ریدادم باال و ش کمی نهامویآست

 بشورم...

 مانیا ریتصو دنیدم...اما از دسرمو بلند کر شیمشت آب به صورتم پاشوندم و با گفتن آاااااخ هی

 و به پشت سرم نگاه کردم.... دمیوحشت زده چرخ نهیآ یتو

 ...!کردیحالت ممکن نگام م نیبود و با ترسناکتر ستادهیپشت سرم ا لیعزرائ مثل

...آب دهنمو لورت دادم و منتظر موندم که ییبه لگن روشو دیپشتم چسب بایلدم عمب رفتمو تمر کی

 !کنهیاز کجا شروع م مایکشتنم  دل یبرا  نمیبب



خود حاج بابا  دنیکم از د تیمولع نیتو ا دنشی.دکردیو چشماشو ت و گشاد م دینفس کش شینیب از

 دایپ خیکار ب کردمیشده بودمو دعادعا م ریؼافلگ دنشیکه بدجور از د کنمینداشت...و اعتراؾ م

 نکنه...

 و آرامش لبل طوفان گفت: بیلحظه بعد با لحن ؼر چند

کله پاچه  نجایا یاومد وزیاالن با اون پف یکن میتمد نیجان به جان افر یخواستیم روزیتو د-

 !؟یخوریم

 اومدم و  لبهام از هم باز شد: رونیاز شوک ب رید یلیخ

 !؟؟یکارمیب...ب....ب....به تو چه!؟ چ-

لباسمو تو مشتش گرفت و با  مهیو  لرمز..اومد جلوتر ادیمشت شدن و صورتش از خشم ز دستاش

 ؼضب گفت:

 ولگرد...حاالاااااااا یخونتون گربه  یریم یفتیاالن راه م نیهم-

 ریکنم که بزنم ز دایپ نویباعث شد شهامت ا یزیچه چ دونمیاما نم ادیز یلیبودم...خ دهیترس ازش

 دستشو بگم:

 ! اصال به تو چه مربو....رمی....نمخواااااامینم-

 رهیور صورتم سوخت...سرمو باال آوردم و ناباورانه به چشماش خ هیتموم نشده بودم که  حرفم

 ینجوریباهام نداره ا ینسبت چیکه ه یپسر دیشدم...تمام وجودم سراسر خشم و نفرت شد که چرا با

 گند بزنه به اولات خوشم !؟؟ دندونامو روهم فشردمو با نفرت  گفتم:

 !؟؟؟ یکرد نکارویا یتو به چه حم-

 کنان گفت: دیباال آورد و تهد دستشو

 ...اسمنیگوش کن -

 دستشو گفتم: ریتنفر زدم ز با

!؟؟؟ یبا من دار یچه نسبت یدی...تا حاال از خودت پرسینه تو گوش کن عوض-

 یهست یتو آخه!؟  ک یهست ی؟؟ ک میخاله!؟ داداش!؟ پدر؟؟پدرخوانده!؟ل ؟؟پسرییپسرعمو؟؟پسردا

 ی!؟؟دوست داداشامیرو من تعصب به خرج بد یدیر به خودت جرات مما...چطو هیجز همسا

!؟؟هاااان ؟ من از تو متنفرم...ازت بدم هیخب باش...اما ربطت با من چ یبابام نیخب باش...ام



 یعنی!؟ هیتنفر چ یمعن یدونیچشم تو چشم بشم....م  یحت ایباهات همکالم  خوادی...دلم نمادیم

....تو کارام دخالت نکن...باهام زارمیاز تو ب نایاز ا شیتا سر حد مرگ...من ب یبودن از کس زاریب

 یباشه که حت یبار نیآخر نیا دوارمی....امنمتینب گهید نینامه بچ بر هیحرؾ نزن...و درکل 

 ....فتهیچشمم به چشمات م

 یسخهتشو دو دست..با خشم تن سفت زمیبرد و اجازه نداد اشک بر ادمیدرد صورتمو از تمیعصبان

 ...دمیهل دادمو به سمت پله ها دو

و ابروهاتون اخم کنن...من  زنی...چشماتن اشک برنیو هم ؼمگ دیباس یشده هم عصبان تاحاال

بشم  کیبه شهاب نزد نکهیبعد...لبل ا یلیخ یلیحالت خ هیلرار داشتم... یحالت نیهمچ هی یتو

 به سمتش رفتم. دمویکش كیلباسم درآوردمو اشکامو پاک کردم و بعد چند نفس عم بیاز ج یدستمال

 زد و گفت: یلبخند دیبود.تا منو د شیسرش تو گوش هنوز

 !؟ میبر-

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 ! میآره بر-

 ییبه جا ینگاه مین یحت نکهیبدون ا رونیب میاز حساب پول کله پاچه هردو باهم  از اونجا زد بعد

 نشسته بود بندازم...! مانیو احتماال ا لدای که

شده بود و هوا  دیباد سرد هردومون رو تو هم جمع کرد.برؾ شد رونیب میاز اونجا زد تا

 و گفت: دیگرمپوشش رو باال کش پی...شهاب زخبندونی

 اوه اووووه....چمدر سرد شده...-

 هوا رو !  یسرد یحت کردمیرو حس نم یچیبود که ه ادیاونمدر ز میو ناراحت تیعصبان عمك

 شهاب به راه افتادم... یحال لدم زنان و شونه به شونه  نیا با

لذت ببرم...اونم زنگ  یاحیر یبرؾ لدم زدن با آلازاده  رینتونستم از ز گهیبه بعد د ییجا هیاز 

 شده بود و ظاهرا احضارش کرده بودن... ادیخورش ز

پر شرو  اسمنیبه  یشباهت چیخوب نبود و تو اون لحظات ه یلیوالع بهتر بود بگم حالم خ در

 !!!زدنیصداش م یها بمب انرژ یلیبود و خ طنتیکه پر از ش یاسمنیصور نداشتم...

 رو شکست و گفت: نمونیب کوتی شهاب



 !؟یکرد کاریبا جناب استاد چ-

 اومدمو گفتم: رونیفکر ب ار

 کوتاه اومد...!-

 !اوردمشیکوتاه هم نممومد من کوتاه م-

 فرستادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

 من دوست دخترتم! کردیفکر م-

 نگام کرد و گفت: متعجب

 والعاااا !؟-

 اهووووم!-

 ....یعجب! چه فکر کوته فکرونه ا-

 چرخوندم سمتش و گفتم: سرمو

 !؟شیشناسیتا چه حد م-

 کرد و گفت: نییهاشو باال پا شونه

خب..تو  یول دونمینم شیشخص یاز زندگ یادیز زیچ یلی...البته خشناسمشیولت که م یلیخب خ-

 !هیعال شیکار طهیح

 حوصله اما با تنفر گفتم: یب

 و پلشت! زیه یول هیآره تو کارش عال-

 زد و گفت: یپوزخند شهاب

و خود  دارنیهارو برم هیال نیمختلؾ ا طیمختلؾ دارن...و تو شرا ی هیآدما چند  ال یهمه -

 ...کننیرو م شونویوالع

 تکون دادم: سرمو

 !مایآره دل-



 !رینگ شیپس تو جد-

 باشه...-

 ارتباط کوتاه گفتم: نیجهت لطع ا ستادمویا میدیکه رس ابونیسر خ 

 ...نیبود...بهتر میزندگ یصبحا نیاز بهتر یکیممنونم... یلیبابت امروز خ-

 زد و گفت: یفیلط لبخند

 !؟یگیمیدارم چ ینظر نیهمچ هیاگه بگم منم -

 لبم نشست که کامال با احوال درونم تفاوت و تنالض داشت: یرو یلبخند

 !کنمیباور م گمیم-

 پاش زد و گفت: یجلو ی زهیبه سنگر یو لگد دیخند

 !شهینم نی...بهتر از ایچه عال-

انداخت  لبخند زنون  شیبه  ساعت مچ یینگاه گذر نکهیگرمپوشش رو باال زد و بعد ا نیبعد آست و

 گفت:

 ! بابام منو خواسته!گهیخب!من برم د-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 !بارهیاز لبل م دتریسرد شده..برفم که شد یلیکمکم برم خونه...هوا هم خ دیمنم با-

 عمب رفتمو ازش فاصله گرفتم.دستمو واسش تکون دادمو گفتم: عمب

 خدانگهدار!-

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند دخترکش مچهین

 !هیبهتر ی نهیگز دارید دیبه ام-

 زدم: لب

 !دارید دیپس به ام-



خودش به راه افتاد.اون احتماال خوشحال و من همچنان  ریو هرکس  تو مس میدیباهم چرخ  هردو

به صورتم زده بود فکر  مانیکه ا یا یلی!تمام طول راه داشتم به سختهیو بهم ر یعصب

رفتن ساده از خونه  رونیب کی یبرا دیاستمالل داشته باشم...چرا با دیچرا نبا نکهی...به اکردمیم

 بخورم...!؟چرا...والعا چرا....!؟ یلیروابط  س نیساده تر یبرا دیبشم؟؟؟چرا با ییبازجو

 

حرفا و صحبتا درد گرفته  نیبهتره بگم مؽزم از فکر کردن به ا ایدرد گرفته بود... سرم

 به فنا بره...! لراره کله ام منفجر بشه...! بترکه و کردمیبود...اونمدر که حس م

 

به خودم  یپله هارو باال رفتم...فمط ولت ینفهممدم ک یخونه...حت دمیرس یو چجور یک دمینفهم

 ! رفتمیو لفل ور م دیاومدم که داشتم با کل

رفتم سمت اتاق خوابم...تمام لباسامو از تنم در آوردم و  حالیحوصله و ب یکه باز کردم ب درو

 فکمم درد گرفته بود! ی...حتسوختی....لپم مدمیتخت دراز کش یرو

 یچندش ب ی! پسره مانیراحت شده بودم و افتادم تو تله خاردار ا نیرحسیو ام یرعلیدست ام از

 شعور..!

هم شده  مهیچند دل یکردم هجوم افکار دردناک رو کنار بزارم و برا یبستمو سع چشمامو

 بخوابم....هرچند سخت و هرچند دشوار ! 

توهم زدم اما  کردمیچشمام رو باز کردم...حس م یجیبا گ دیچیاتالم پ یکه تو یلورمه سبز یبو

از  یتنم کنار زدمو با کرخت ی...پتو رو از روکنمیمطمئن شدم اشتباه نم دمیدماؼمو باال کش یولت

چرا  سکه درو بسته بودم پ ادهیباز اتالم رفتم... مهیتخت بلند شدمو سالله سالله سمت در ن یرو

 ؟؟ موهامو کنار زدمو زمزمه وار گفتم:باز بود!

 ...نجایبسم هللا...جن اومده ا-

 دوباره باخودم گفتم: دیاز لبل به مشامم رس دتریکه شد یلورمه سبز یبو

 ...هییجنش جن  خوب و کدبانو-

حاج بابا  کامال مشخص....و  کلدتنومندیروشن و کله  و ه ونیزیتلو دمیلدم که جلو رفتم د چند

 ... کشهیو وسوسانه همه جارو دستمال م دیچرخیآشپرخونه م یکه مثل فرفره تو یمامان



انداختمو سمت آشپزخونه رفتم.مامان تا  کنهیبه بابا که داشت با دلت اخبار رو تماشا م ینگاه مین

 چشمش بهم افتاد گفت:

 ساعت خواب دختر خانم!-

 گفتم:   دمویکش یا ازهیخم

 !؟نیاومد یک-

 11...یودتو خواب ب یولت-

 به بدنم دادمو گفتم: یو لوس کش

 !نیگردیشب برم نیشما که گفته بود یول-

 زد و گفت: یلبخند مامان

 ...میایشب ب میبرگرد  یخوایباشه م-

 گفتم: دمویکش یپوووووف

 کنندگان رو دوست نداره هااااا...از ما گفتن بود! تینکن مامان...خدا اذ تیمنو اذ-

 رفتم.... ییگفتم بعد سالم دادن به حاج بابا سمت دستشو نویا

شال و کاله کردم باعجله از  نکهیخوردمو بعد ا یمفصل یلینه خ یصبحانه  یصبح زود  سرسر

 پسند خانم... تیداشته باشم  که بهونه بدم د یریتاخ خواستی.اصال  دلم نمرونیخونه زدم ب

 حمالت بود! نیع نیع که هم فال بود هم تماشا یدست دادن شؽل از

تنگ  نیو هم دلم واسه آم دمیرس یم رید دیخاطر بود که نبا نیهم به ا میادیز یعجله  لیدل حاال

 شده بود!

 صادلانه تر و لذت بخش تر بود! یدالبته لسمت دوم که

و ناؼافل   رمیبود  که  نتونستم جلو  خودمو بگ ادیاومدم..سرعتم اونمدر ز نییبدو بدو از پله ها پا 

 مانیخوردم به ا  یتیخاص یب دینتونستم ترمز کنمو مثل پرا گهیکنترل خودم  از دستم در رفت و د

 ...!!!زینفرت انگ

 نفرت نگاهش کردمو خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت و زل زد تو صورتم... با



 

که آرزو  یشم شدم  درحالکه انتظارش رو داشتم باهاش چشم تو چ یزیزودتر از اون چ یلیخ

 !فتهین چولتیاتفاق ه نیداشتم ا

 بکشم که سفت تر از لبل نگه ام داشت و اسمم رو لب زد: رونیدستش ب نیبازوم رو از ب خواستم

 ....اسمنی-

 باهاش چشم تو چشم نشم اما نشد...با اخم گفتم: کردمیم یسع یلیخ

 !؟ هیچ-

 :دمیکش یاما آروم كیعم نفس

 خاطر بود... نی...اگه بهت سخت گرفتم به همیدونیکه تو نم دونمیم ییزایمن چ-

 اش و گفتم: نهیدست آزادم زدم تخت س با

 !نمتیبب خوادیدلم نم گهی...ازت متنفرم...دیولم کن عوض-

مشخص بود....مکث  شتریب شیناراحت یول یشد...هم ناراحت هم عصب ینگاهش جور خاص حالت

 من آروم بشم و بعد گفت: خواستیکرد.انگار م

 فمط واسه خودت دختر... گمیم یزیمن اگه چ-

 انزجار گفتم: با

 ...برو با دخترعموت الستو بزن....یالزم نکرده تو به فکر من باش-

شد.دهن باز  نیبعد دوباره مثل آفتاب رنگ عوض کرد و خشمگ یرنگ تعجب گرفت ول نگاهش

 کرد و گفت:

 چرند نگو ... نمدریا-

 زدمو گفتم: یشخندین

که من باهاش مشکل  هیزیچ نی! استیواسه تو عخ ن یواسه من عخ  اما همچ یهه! همچ-

 ...خوب گوش کن...مانیا نیدارم....بب

 



 

انداخته بودم رو  نیبا آم  شیولت پ یلیکه خ یا یو سلف یرفتم تو گالر دمیکش رونیب مویگوش

 چشماش گرفتمو گفتم: یجلو

دارم....نمونه اش شهاب...تو ؼلط  یادیز یو مجاز یاجتماع ی...دوستاکنمیمن مثل تو فکر نم-

و  سی..رک و سلنیپسره اسمش آم نینداره منم مثل تو ؼلط فکر بکنم...ا یلیدل یول یکنیفکر م

چرا بهش  یکنی...فکر م ادیز یلیمرد دوست پسرمه...دوستش دارم.. خ نی...اگمیساده بهت م

 ری....چون کوته فکر و سخت گکنهیو و بابام و داداشام رفتار نمعاللمند شدم !؟؟ چون مثل ت

که  یی....جاکنهی....بهم محبت مکنهی!؟؟ چون بؽلم میفهمیباهاش حرؾ زد...م شهی...چون مستین

 ...یفهمی...تمیفهمی!؟؟؟ نه...نمیفهمیدوستم داره....م گهیالزم باشه بهم م

 سمتش...بازم زل زدم تو صورت جاخورده اش و ادامه دادم: دمیدوباره چرخ یبرم ول خواستم

واسمش  یخواهر دار هیکه تو فمط  ری...بپذمیباهم ندار ینسبت چیکه ه ریو بپذ مانیمنو ول کن ا-

 ...!اسمنینه  لداستی

ازم  دمیگفتن نداشت...شا یبرا یچون برخالؾ من حرف دیرها کرد...شا یدستمو به راحت حاال

حرفارو با جرات و شهامت به زبون آوردمو بعد ممابل  نیا یشده بود...اما من همه  وسیما

 ... رونیزدم ب مانیا نیبهتره بگم ؼمگ ایبه خون نشسته و  یچشما

 یخودشو داشت اما حال احساس سبک یها یحرفها سخت نیا یو به زبون آوردن همه  گفتن

 ....یی... احساس رهایو خالص ی....احساس راحتکردمیم

رد و بدل شده بود رو به  مانیخودم و ا نیکه ب ییلبخندم عمك گرفت و حرفها دمیرو د نیآم یولت

و سطل رو  یؼرق بشم، پسند خانم ت یخوشحال نیتو عمك ا نکهیکل  فراموش کردم اما لبل از ا

 دستم داد و گفت:

و تمبز نبودن  یاصال هم از شلختگ نجایخانم خودش شخصا اومده ا نایبجنب دختر! امروز سار-

 ...پس زود دست به کار شو!ادیباشگاه خوشش نم یفضا

و  یگرفتمو،ت رفتیتنش بود و حوله به دست سمت لسمت مردونه م یکه رکاب ینیاز آم نگاهمو

 شدم... یزکاریسطل رو از دست پسند خانم گرفتم و مشؽول تم

 رشیاز ز شدیخب نم یول کردمیاستراحت م نشیهم ب یمشؽول بودم،گه گاه  یدو سه ساعت بایتمر

 ذاشتمیم خچالی یتو یمعدن کردم،آبیم زیرو تم لی،وسا زدمیمدام خوش بو کننده م دیدر رفت...با

 ....! گهیکار د یو کل



دخترونه  یکفش و خنده ها یپاشنه  یکه صدا واریکنار د یمکتهاین یرمك نشستم رو یو ب خسته

که چشمم افتاد به دختر  دمیتوجهم رو جلب کرد.تا سرمو بلند کردمو به اونور ستون سرک کش یا

 !نیو آم یجبار یآلا

 نایسار ؾیظر یکه تو حصار دستا نیلخت آم یدو ابروم نشست از بازو نیب یاخم ناخوداگاه

 بود....!

 الیخیدختر راحت و باونمدر با اون  نیآم دمیدیم یحسادت تمام وجودمو در برگرفت ولت احساس

بنظر  یا یعیطب ریؼ زیدخترعموش بود و گپ و گفتشون باهم چ نای...البته سارکنهیخوش و بش م

 دیواسه من تلخ بود! که چرا با کردیم زونیآو نیمدام خودش رو از آم نایسار نکهیاما ا دیرس ینم

 هستم!!! شیزندگ یمن تو یبده ولت یاجازه  نیهمچ

 زدیو له لهه م گفتیچون مدام م نایاز کنارشون رد شدم.سار تیو سطل رو برداشتم و باعصبان یت

 شد...! تمیدرهم گره شده و عصبان یمتوجه ابروها یبه خوب نیحواسش به من نبود اما آم

 یادیمن ز دیشا گفتمیلحظات به خودم م یرختکن...تو بعض یرفتم تو یو عصبان ختهیر بهم

 دهیرو ناد زیهمه چ تونستمینم ومدیذهنم م یحرکات و خنده هاشون تو یحساس شدم اما ولت

....اون دستها فمط کردیحلمه م نایاونجور راحت دستشو دور بدن سار نیآم ی...خصوصا ولترمیبگ

 کنن...فمط من! لمن و بؽ دیبا

 تیلیو د شدمیم مونیکردم اما هربار پش پیتشر تا یو فورا واسش کل رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 !یعصب یلیشده بودم...خ ی...عصبکردمیم

 گهیدانشگاه! د رفتمیم دیبه ساعت انداختم...با ینگاه ختهیحال خراب و اعصاب بهم ر باهمون

 هم در کار نبود!!! یچوندنیپ

از  تیعصبان رو برداشتم و با میلباسهام کوله پشت دنیرو سر جاشون گذاشتم و بعد پوش لیوسا

 ....!!!رونیرختکن زدم ب

بگو و بخندهاشون به   یهنوزم صدا یو آروم نشون بدم بخصوصا ولت لکسیخودمو ر تونستمینم

 نیاز ا شتریدستامو بزارم رو گوشام  و صداشون رو نشنوم...تا ب شدی...کاش مدیرس یگوشم م

 یرو دوست داشته باش یکس یعشك و دوست داشتن بود...ولت یلطعا از ضررها نینشه و ا تیاذ

 !ی!سرد باشیباش تفاوتیبهش ب تنسب یو نتون

 ....ردنیاز باشگاه زدم ب کردمیتو هم گره کردم و همونطور که  هردتاشون رو نگاه م ابروهامو



نکرد دنبالم  ینداد و سع یتیاهم چیبود که ه نجایشده بودم اما لسمت بدش ا نیآم ینگاه ها متوجه

 ...ادیب

 بدتر! یحت ایبه گل نشسته ها بود.... یمثل حال  کشت حالم

 یدانشگاه نشستم و سرمو رو یداخل  محوطه  یمکتهایاز ن یکی یتموم شدن کالس رو بعد

 باطل! الیخ یزه ی...ولنیتماس از طرؾ آم هیزانوهام گذاشتم.چشم انتظار بودم...چشم انتظار 

 

دستشو به سمتم  یتو یها وهیاز آبم یکیکه شد کنارم نشست و  کیاز دور به سمتم اومد...نزد لدای

 گرفت و گفت:

 !یسرحال نبود یلیحالت بده!؟ سر کالس هم خ-

 از دستش گفتم: وهیزانوهام بلند کردمو بعد گرفتن آبم یاز رو سرمو

 نه..خوبم!-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 ! ستمین لدای گهیاگه من حال خوب و بد تو رو نفهمم که د گهید-

 از پهلوم گرفت و گفت: یشگونیبعد  و و

 !؟ هان کلک !؟ راستشو بگو!یکی نیبا ا ایبحثت شد  یکیبا اون -

 کردمو گفتم: یاخم

 یؼلط اندر ؼلط! ما فمط مثل دوتادوست معمول یکنیکه در مورد منو شهاب فکر م یزیاون چ-

 !نی...هممیکله پاچه خورد هی میرفت

 داد و خنده کنان گفت: مکتیاش رو به ن هیتک لدای

 هااااا.... یدوست معمول نیخدا بده از ا-

 گفتم: یو عصب کسل

 ...اصال اعصاب ندارم!لدای الیخیب-

 کج کرد و گفت: ششوین لدای



 

....اون از تو...اون از دیاعصاب ندار چکدومتونی...هدیاعصاب یعجباااا...چرا امروز همتون ب-

 ....دیسرم زد که چارستون بدنم لرز ی...صبح چنان دادگرفتیکه مثل سگ هار پاچه م مانیا

 حوصله نگاش کردمو گفتم: یب

 !؟؟ مانیا-

 کرد و جواب داد: زونیلب و لوچه اش رو آو لدای

 کشیبابا و مامان هم نتونستن نزد ی...حتزدیسرم داد م ینجوریبود ا یبار نیاهوووم!  اول-

حك ندارم  با تو برم و  گفتیاعصابش از کجا خورده! تازه بهم م یبشن...معلوم نبود اول صبح

 شده بود! یپات یلات شیچیپ می...سامیب

من  یحاصل حرفا مانیا یو احتماال رفتار وحش دونستمیرو فمط من م لدایجواب سوال  خب

 بود....!

 نگاش کردمو گفتم: یچشم ریز

 ...!؟ستین ششیباشه!؟ مگه نومزدش پ یعصب دیچرا با-

 با چندش گفت: لدای

 !؟؟یگیرو م یخانم دک-

 اهوووم!-

 ! برگشت اراک!رینه خ-

 زدمو گفتم: یپوزخند

 شده! ریخاطر که آلا پاچه گ نیپس احتماال به هم-

 سکوت کوتاه گفت: هیمتفکرانه به رو به رو زل زد و بعداز  لدای

رو دوست  مانیا نایم دی...شاستین کنمیمن فکر م ای...یاسی ستین یکنیهم که تو فکر م اینجوریا-

فکر  نایمثل م مانیا گهیداشته باشه و واسه ازدواج بهش فکر کنه اما ....اما من حسم م

مامان چند بار چند دختر رو واسش در نظر گرفت اما هر  ی...حتهیاز دخترا فرار مانی....اکنهینم

 ....!ریگ یکی شیدلش پ گهی...حسم مکردیدختره رو رد م یبهونه ا هیبا  مانیا بار



 گفتم: کنجکاوانه

 !؟؟یک شیمثال پ-

 شونه باال انداخت و گفت: لدای

 دوست دارم بفهممش! یلیکه خودمم خ هیزیچ نیا-

 شدمو گفتم: رهیبهش خ انهیموذ

 ....یپرونیخواستگاراتو م  یک یبخاطر  کدوم کره خر ستیمثل تو که مشخص ن-

 مکتیکنار ن یسطل زباله  یرو پرت کرد تو وهیگفتم دستپاچه شد و  به سرفه افتاد.پاکت آم نویا تا

 و گفت:

 فعال ازدواج کنم! خوامی....من خودم نمستین نطوریاصال هم ا-

....زل ومدیمسخره بنظر م کمیحرؾ   نیا دنیشن نیرحسیام شیپ لدایدل  دونستمیکه م یمن واسه

 زدم تو چشماش و گفتم:

 ارواح عمه ات....-

 ترس گفت: با

 !یکنیخاص در موردم فکر م جوری ینگام نکن که فکر کنم دار یجوری-

 نگاهش کردمو گفتم: ثیخب

 !؟  خورهیبه چه دردت م ریآخه اون بداخالق  پاچه گ-

 از کاسه در اومده گفت: یبا چشما لدای

 !؟یزنیحرؾ م یاز ک ی...!؟ اصال تو داراسمنی یگیچرت و پرت م یچرا دار-

 شدمو گفتم: بلند

 !نمیرحسیاز داداش ام-

 که من کشفش کرده بودم مضطرب شد.دنبالم اومد و گفت: یمتیاز حم لدای

 !؟نمیرحسیگفته من عاشك ام ی_نه ..اصال!ک



 سمتش و با خنده گفتم: دمیچرخ

 !؟یرو دوست ندار نیرحسیتو ام یعنی_

 لاطعانه جواب داد: یلینه خ یجد یکرد و باچهره ا اخم

 _نه

 گفتم: یا انهیرو تکون دادم و  با لبخند موذ سرم

 !کنمی_باشه ...باور م

 باال انداخت و گفت: شونه

 نکن... یخوایبکن م یخوای_م

 رو برداشت و به راه افتاد.دنبالش رفتم و گفتم: فشیک

 !؟یکنیکه خواستگاراتو رد م ستین نیرحسیبخاطر ام یعنی_پس 

 پر ابهت گفت: یلینه خ یچشم ؼره  هیبرگشت سمتم و بعد از  یعصب

 !کنمیپیدابشه رد نم ی_مورد خوب

 زدم و گفتم: چشمک

 !؟؟هیمورد خوب نیرحسی_مثال ام

 لدایمنصرؾ شد...دوباره به راه افتاد.من مطمئن بکدم  یبگه ول یزینگام کرد.خواست چ اول

و  شهیم ری...سر به زشهیصورتش گلگون م نشیبیم یرو دوست داره...از اونجا که ولت نیرحسیام

 یعنیباشه!  نیرحسیکه احتماال مورد پسند ام یبه دختر شیم لی....در والع تبدشهیمودب تر از هم

 و پاک! بینج تردخ

 رسوندم و گفتم: خودموبهش

 !رنیواسش زن بگ یبعد تموم شدن سرباز خوانی_بابا مامان م

 :دینشون بده و فورا پرس تیاهم یخودشو ب نتونست

 رو واسش درنظر دارن!؟ ی_کس خاص

 



 هامو باال انداختم و گفتم: شونه

 

 درصد هپ دختر داییم....50 یدرصد تو شانس دار50  ی_نمیدونم...ول

 و گفت: دیخند

 به دخترداییت... دمیدرصدمو م50_من 

ساده مثل "باشه...حتما....آره"بهش  یمولع تلفنش زنگ خورد.جواب داد و با چند کلمه  همون

 اون خودش گفت: یبود ول یک دمیخاتمه داد.من نپرس

 خونه ... رهیبود....گفت داره م مانی_ا

 من نشده بود... .اخم کردمو گفتم: یموجب شاد چولتیه مانیاسم ا دنیشن

 !؟ی_خب که چ

 اش رو مرتب کرد و موهاشو فرستاد داخل و گفت: ممنعه

جلو در تا با خودش ببرم خونه.....چمدر  امیدانشگاه بود ازم خواست ب یها یکینزد نی_انگار هم

...!؟ تو هم یاسی هیرفتن نداشتمو ندارم...نظر تو چ ستاهیهم خوب که اومد...اصال حال و حوصله ا

 آره...؟ گهید یایم

 گفتم: میهم سمت  درب بزرگ دانشگاه میرفت یکه شونه به شونه  همونطور

 !رمیخط واحد م ای یخودم با تاکس _نه...من

 دلخور نگام کرد و گفت: لدای

مسیرمون  ی....ولتگهیسر د هیو من   یکنیم یانگار تو اونسرتهرون زندگ یزنی_یجوري حرؾ م

 !؟یبر یباتاکس یخوایدنبالمون چرا م ادیب خوادیم مانیهست و ا یکی

من و برادرش اتفاق  نیب ییزایچه چ.نتونستم بهش بگم دیبعد دستم رو گرفت و دنبال خودش کش و

رو که  ادهیپ یفمط سکوت کردم و دنبالش رفتم...تو نیزده شد......بنابر ییافتاد و چه حرفا

 باز با شوق گفت: لدایایستادیم 

 !؟گهید یایفردا شب  عمدکنون دختر خالمه...اتفالا شمارو هم دعوت کرده....م ی_راست

 درفکر جواب دادم: ؼرق



 

 هست! پیپسر خوشت یسش!؟ احتماال اونجا کلو پر یکی_ن

 دستاشو بهم مالوند و خوش خوشان زمزمه کرد: جانیبا ه لدای

 !!!پیاونهمه جوون خوشت لیمما میبپوش ی_حاال ما چ

 رنگ   ایمان جلومون ترمز کرد. یآب نیبزنم ماش یحرف نکهیا لبل

 گفت: شهیش دنیکش نییچشمش به من افتاد اخم کرد و بعد از پا یولت

 داره بهتره با همونا بره! ادیز ی_فمط خودت سوارشو...اوشون دوست معمول

 ینگاه کردم.ازخجالت رنگش زرد شد و تا آب شدنش فاصله ا لدایو بعد  مانیو مبهوت به ا مات

 نموند!

 ...دنیللبم شدت گرفت.دستام مشت شدن و ابروهام به چشمام چسب ضربان

 گفتم: باخشم

 بعد دور بردار... دمیلفتخارو م نیمن بهت ا نیاکل بب-

 کرد و گفت: لدایتوجه به من رو به  یب

 سوارشو عجله دارم...-

 کشیدم و گفتم: رونیب لدایاز دست  تیبرداشتم و دستمو با عصبان مانیاز ا نگاهمو

 _خداحافظ......

 منو شویداعشي ر نیه ابود ک یچندمین بار نیصدام زد و نه من به پشت  سرم نگاه کردم.ا لدای نه

 ....کردیم یمضحکه و لهوه ا

 انفجار! یبمب خالص اماده  هیاون حد که شده بودم  در

که  یا یبه هرسنگ و لوط نینتونستم به اعصابم مسلط بشم واسه هم یول دمیکش كینفس عم چند

 بشم! یسبک و خال کمی...تا زدمیضربه م دمید یپام م یجلو

 !؟یچجور یاش کن....درست مثل خودش....ول عی...منم ضا رمیمنم حالشو بگ خواستیم دلم



به روش خودم حالشو  دیبا نیخواهر خودش بنابر یبه اندازه  بایحساس بود.تمر یلیرو من خ اون

 !آوردمیجا م

 !گرفتمیاونجا حالشو م دی..بازدیازش حرؾ م لدایکه  یا یسمت عروس دیپرکش ذهنم

 یها اتیانجام عمل یکه الزمه  یزیاون چ تونستمیو نم شدیکه داشتم نم ییتهایمحدود بخاطر

چاک  یماکس هیکه  مدنظر خودم بود  یزیدر آوردن" حرص" بود رو بپوشم در والع چ یانتحار

پدرم بودم  یخونه  یهاش لخت بود و من تا تو نهیبدن بود که لسمت کمر  و سر س تیدار بلند ف

دار  نیو دامن کوتاه چ دیبلوز سف نیهم یتنم کنم برا یلباس نیهمچ تونستمیهم نم اهامیوتو ر یحت

انجام  یظیؼل یلیخ شیداشتن...آرا ینسبتا جالب ینما یساپورت مشک یکه رو دمیرو پوش یکرم

 یها هم برا نیاز کرم،خط چشم و رژلب استفاده کردم و هم میندادم و مثل تمام دفعات معمول زندگ

شکر داشت.موهام رو گوجه  یو بود  و  جا یکاف دمیشنیمدام از طرؾ حاج خانم تذکر م هک یمن

 زونیو چند تار نسبتا بلند رو فر کردم و اجازه دادم آو ختمیر میشونیپ یهامو رو یبستم و چتر یا

 باشن...

با  لدایبه خودم انداختم و تماس روجواب دادم . ییکه زنگ خورد،هول و دستپاچه نگاه گذر تلفنم

 .میدر منتظرمه تا با آژانس بر یو جلو ستیولت ن گهیحرص بهم گفت که د

 ؾیسرم انداختم و با برداشتن ک یهم رو  یرنگ یریو شال ش دمیلباسام پوش یپالتومو رو فورا

 بدو بدو سمت در رفتم.  لمیموبا یو گوش یدست

نشون نداد اما مامان از  یتوجه یلیبود و خ یضیپر ف یحاج بابا در حال تالوت دعا خوشبختانه

 نگاه به موهام گفت: هیونه  خودشو بهم رسوند و بعد از آشپزخ

 جهنم نخر! زمیواسه خودت ه نمدریا اسمنیتو صورتت!؟؟  یختیر هیچ نایا-

رنگم رو از جا  یپاشنه بلند مشک یبرداشته بود ،کالفه شدم.کفشا حتیمامان باز فاز نص نکهیا از

 در آوردم و همزمان گفتم: رونیب یکفش

 جون! یفاط الیخیجون مادرت ب-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

مودب  یواسه عوض شدن حال و هوات بود پس سواستفاده نکن.اونجا که رفت یاگه اجازه دادم بر-

رو هورت  تیدنیلوز نکن...نوش ینیشیم  یصندل یرو یو باولار باش...بلند بلند نخند...ولت

 له لهه نه... یبزن ول حیحرؾ نزن...لبخند مل ینکش...درگوش

 کالفه به مامان نگاه کردم و گفتم: دمیکه پوش کفشارو



 مراسم عمد کنون ساده است.... هیبرم مراسم اسکار...!؟  خوامیمگه م-

 گفت: دیو با تاک یجد

 ی....ناخواسته تونیرحسیو ام یبیحب یرعلی...خواهر حاج امیهست یبیتو دختر حاج حب-

دامن  نیآخه با ا یهست ینفهمن تو دختر ک هیکن بم یکه امکان داره سع یی...البته تا اونجایچشم

 !یتاسف هیرو صورتت واسه آلات  فمط ما یختیکه شر شر ر ییموها نیکوتاه و ا ینیچ نیچ

 نگاه خاص بهش انداختم و گفتم: هی

 من بچه اتم....   شهیبگو عارت م یبارک هی! گهیدست شما درد نکنه د-

 تو هوا کون داد و گفت: دستشو

 !یاریادا کوزت  رو واسه من درب خوادیخبه ...حاال نمخبه -

 و گفتم: رونیخونه زدم ب از

 خداحافظ!!! گهی...خب دشناسهیمنو نم یشکیتخت...اونجا ه التیخ-

بخاطر من مونده بود تا با  لدایرفتم. نییبشنوم فورا با عجله از پله ها پا یا گهید زیچ نکهیا لبل

بود و با حرص  پاشو  ستادهیا نیکنار ماش اط،یسمت در ح دمیو دورفتم   رونی.از در بمیآژانس بر

 یشده ا لبهم رفت و  با خشم کنتر ی.درو بستم  و رفتم سمتش...چشم ؼره ادادیتکون م نیرو زم

 گفت:

 واستادم!؟ نجایاست ا مهیچند دل یدونیم-

 نگاهش کردم و گفتم: مظلوم

 .زدی! مامان طبك معمول داشت ؼر مگهید دیببخش-

 سوارشو! ایخب...ب یلیخ-

 باز کرد و اول خودش نشست و بعد من...سرشو چرخوند سمتم و گفت: درو

 خوشگل شدم !؟-

به  گشتیبرم لشمیداشت  دل تیمثل من تو پوشش محدود لداهمیزدمو با دلت نگاش کردم. لبخند

تنش  یسبز کیکالس مهی زیبودن.شوم یا هیالرج و پا یوگرنه پدرومادرش آدما ریسخت گ مانیا



شده بود.موهاش کج فر دار زده بود و  نییتز دیسف یها دیکه مروار ییبود و ساپورت رنگ پا

 گفتم: کیشده بود.سرم رو تکون دادم و با نشون دادن انگشت ال بندهیو فر بایز یدرکل بس

 واسه خودت! یشد یمال-

 و گفت: دیخند

 ! یکنیم دایخواستگار پ یامشب کل....من مطمئنم  یخوشگل شد  یلیخ یلیخ یلیتو هم خ-

 زل زدم به رو به رو و لب زدم: ثانهیزد و منم خب یچشمک

 من واسه امشب برنامه هاااا دارم....-

هم  ابونیخ یتا تو یبزن و بکوب حت ی.صدامیدیباالخره رس نکهیتا ا میراه بود یتو یساعت مین

 یادیز تیو خلوت ، جمع یخانوادگ یجشن تاحدود نیا کردمیو برخالؾ تصورم که فکر م ومدیم

 یکی! ییداخل رفتن....و چه پسرا لدایبزرگ و درندشت خاله خانم  یهمزمان با ما از در خونه 

 و باکالستر! پتریخوشت یکیاز 

بود! در  یهم کاف نیو هم ومدنیحجم دار بنظر بزرگ م نیسوت نیهام انداختم.تو ا نهینگاه به س هی

 نداشتم! یا گهید یوالع چپچاره 

با خودم " کوفتت بشن "رو زمزمه  نکهیانداختمو بعد ا لدایبزرگ  یها نهیبه س یحسرت نگاه با

 کردم گفتم:

باس مالونده  نای...اگفتااااایکن...بهزاد راست م یهم نتونست ؼلط یکوفت نیاون روؼن خراط-

 شن...

 ت:و گف دیخند زیر زی،ر داشتیمن لدم برم یهمونطور که پا به پا لدای

 رو تور کن که دست به مالشش خوب باشه! یکیامشب  نی...هماسمنی یریبم-

 و گفتم: میدر رد شد از

 اونکه حتماااااا-

بود  یبزرگ و تماشای یخاله اش به حد یبه اطرافم انداختم.خونه  یرو گرفتم و نگاه لدای یبازو

 خود داشت. یو احتماال داخلش که جا بردیحیاطش هم لذت م یکه آدم از لدم زدن تو

رو  یضایع و تابلوم توجه کس یبدیدها رفتار نکنم و نگاه ها دیمثل ند کردمیم یکه سع همونطور

 گفتم: لدایجلب نکنه کنار گوش 



 کرد!!! شهیخونه چه ها که نم نیپولداري داریا...با پول ا ی_عجب خاله 

 گفت: کردیهمونطور که با وسواس لباسش رو مرتب م لدای

پول خرد  ونیلیخفن لهار... از اونا که به م یخاله ام از اون بساز و بفروشا_آخه شوهر 

 .....گنیم

 _عجب!

 ی.بلند،جذاب ولدیبار یاز وجناتش م یو باکالس یبود که پولدار ستادهیا یپسر یدر ورود کینزد

 !گفتیم ییتنش بود و به مهمونها خوش آمدگو یکم مو....کت و شلوار مشک یتاحدود

 زدم و گفتم: لدایبه  یگوشه لبم نشست.سملمه ا یو لبخند دیدرخش دنشیاز د چشمام

 !؟هی_جووووون...اون هلو ک

 کامال بیتفاوت گفت: لدای

 _اون ?? اون پدرام...پسرخالمه...

 :دمیو دوباره کنجکاوانه پرس دمیرو سفت چسب لدای ی.بازوشتر،شدیو ب شتریچشمام ب درخشش

 متاهل!؟ ای_مجرد 

 و بعد گفت: کنمیفکر م یدارم به چ دونهیبهم نگاه کرد که انگار م یجور هی لدای

 _مجرد!

 دستامو بهم مالوندم و گفتم: نامحسوس

 پول دارم که باشه واویال... گهی..د پی_جووووون! من میمیرم واسه پسر مجرد خوش ت

 و گفت: دیخند لدای

 _کثافت!!!

 لدای...به كیتاد،چشماش تنگ شدن و لبخندش عمهمون آلا پدرام به مااف ای لدای ینگاه پسرخاله  تا

 لدایحس خاص به  هی نکهیحدس زدن ا نیلطع نشد.بنابر یرگیخ نیشدن ما ا کیشد و تا نزد رهیخ

 .دیرس یبنظر نم یکار سخت یلیداره خ

 شد و گفت: شمدمیتو سالم دادن پ دیرس چیکه به ه فاصله



 

 ! سالم...دیکش....چمدر اومدنت طول لدای_به به....دخترخاله 

 

 

 و لبراق گفتم: یمن پر انرژ یآهسته سالم کرد ول لدای

 معطل بمونه! کمیمجبور،شد  ادیبا من ب خواستیچون م لدای_تمصیر من شد....

 شد.براندازم کرد و بعدلبخند زد و گفت: دهیبه سمت من کش لدایپدرام از  نگاه

 خانم! اسمنیدرسته!؟امممم....احتماال  یجان هست لدای_شما دوست 

 زده گفتم: ذوق

 _بله درسته....

 زد و گفت: یدخترکش لبخند

 !!یبی_دختر حاج آلا حب

 و تکون دادم و گفتم: سرم

 _بله درست!

 رو به سمت در دراز کرد و گفت: دستش

 _پس بریم تو هوا سرد سرما میخورید...

 یتشکر کرد و بعد دست منو گرفت و دنبال خودش کشوند.شلوؼ نیسرسنگ یلیخ  لدای

 میباعث شد از همون بدو ورود دستامونو رو گوشامون بزار یمیهمهمه و موس یخونه،صدا

کامال راحت و آزاد  یاز نظر پوشش هیبم میکرده بود چی.برخالؾ ما که خودمون رو بؽچه پ

چندمین  یشالمم درآوردم و موهامو برا یمن حت آویزون کرد اما زونفمط پالتوشو آوی لدایبودن...

 بار مرتب کردم تا به چهره ام جلوه بدن!!!

 و گفت: دیخند لدای

 !؟یباموهات ور رفت نمدریا ی_خسته نشد



 زدم و گفتم: چشمکي

 !یدار یعجب پسرخاله جیگر ی...نچ....خسته نمیشم....راست پیپسر خوش ت نهمهی_با ا

 سرشو تکون داد و گفت: لدای

 _اهممم...

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 ....!? اهممم!?نی_فمط هم

 بگم!? یچ دی_پس با

 پس کله اش و گفتم: زدم

...ؼلط نکنم یمتفاوت پسرخاله ات به خودت نشد یکه متوجه نگاه ها یهست ی_آخه تو چه دختر

 !ادیازت خوشش م

 شالشو مرتب کرد و گفت: لدای

 ام رو فمط به عنوان پسرخاله ام دوست دارم....مهم نیست...چون من پدر ی_میدونم ول

 !ی_بس که خر

 زد و گفت: یتبسم

 !یباشه تو خوب-

رو  کیدرجه  یسوژه ها نیهمچ هی نیرحسیبخاطر ام لدایکه  کردمیحس م یچرا ول دونمینم

داشت!? ناخواسته برادرم رو تجسم  یچ نیرحسیمیپروند....و والعا ام

 لدایکردم.خب....باهوش،درسخون،فوق العاده با استعداد و البته جذاب اما بیکار....! و احتماال 

انتخابش کنه....و  ریشده بود که بس منتظر  نشسته بود تا ام نیرحسیو نبوغ ام افهیعاشك همون ل

 دونستمیم شناختمویرو م نیرحسیحمالت!!! آخه من ام ایباشه و  یعشك و وفادار تونستیم ای نیا

 طرفه بسوزه! هیپدر عشك  ی....و به طور کلکنهیاصال به ازدواج فکر نم

 تیاومد سراؼشو با خودش بردش و من وسط اون جمع لدای یبه خودم اومدم که دخترخاله  یولت

 شلوغ تنها موندم....



تا  دمیلول تیبرداشتم و  وسط جمع ینیریو ش السیگ نینبودم واسه  هم یمن  کم رو  خجالت البته

 .....مانیکنم که همون مولع چشمم افتاد به ا دایواسه گذر اولات سوژه موردنظرمو پ

 شیبا اون ر یکه حت کنمیماتم برد.اعتراؾ م دهیتو اون کت شلوار خوشرنگ و اتوکش دنشید از

 اون جمع داشت.... یهمه مردا نیچهره رو ب نیو جذاب تر نیمتفاوت تر  اهشیبلند س

بودم از  سرم  دهیکه واسه درآوردن حرصش تدارک د ییبودمش تمام برنامه ها دهیکه د حاال

که  شدیمتوجه م دیاول با یاز کجا شروع کنم ول دیبا مایدل دونستمیبود که نم نجایمشکل ا یعنی.دیپر

 من هم اومدم.

که  یاز کنارش رد شدم درحال ستیکه مثال حواسم بهش ن یرو مرتب کردم و جور رهنمیپ

بهم نداد و  یتیاهم نیو متوجه ام شد اما کمتربن و کوچکتر دیچشمم دنبالش بود...منو د یرجلکیز

من اونو بچزونم اون داشت منو  نکهیا یبجا یعنیبرعکس شد... زیهمه چ ییجورای

نتونست منو تو خودش ؼرق کنه  گهید یشدم در اون حد که زرق و برق مهمون ی.عصبانچزوندیم

! 

باعث نشد  نکارایاز ا چکدومیه یول زدمی...له لهه مرفتمیبا ناز راه م کردم،یپسرا خوش و بش م با

 نگاه ساده بهم بندازه....!!! مین هی کباری یتا حت

 یزی...چکردمیدرک م مایشدن رو عم عیو حس شکست خوردن و ضا چسوبندمیداشتم آمپر م گهید

 که واسه من کم از مردن نداشت!!!

 یلی.به دختر خزدیبود و باهاش گپ م سادهیکنارش ا یرفتم سمتش...دختر اوردمویطالت ن باالخره

 یهاش تاحدود نهی! موهاش بلوند و آزاد بودن و شونه ها و سیمانکن یو بلند با اندام ترکه ا بایز

دختره  راؼواگ یچمدر در تالش تا  نگاهشو به لسمتها مانیکه ا دمیدیلخت...و من از اون فاصله م

 ندوزه!

نسناس بره و بعد لدم  یداغ! اول اجازه دادم تا اون دختره  یسوژه  هیشد به  لیواسه من تبد نیهم

 گفتم: یساختگ یزنان رفتم سمتش و  با انزجار

 !؟گذرهیبه به ! الس زدن با داؾ خوش م-

اون  رفتار  اگه  دنیکه تو اون لحظه با د دونهیداد و خدا م جوابمو یبهم نگاه کرد و نه حت نه

و  دمیچرخ ارمیحال به خودم اجازه ندادم کم ب نیتعجب نداشت.با ا یاصال جا کردمیانفجار م

 شدم  تو چشماش و گفتم: رهیخ می.مستمستمیدورش زدم تا رو به روش با

 



تو  یریم  گهیاز طرؾ د ییایپسر دن نیکه انگار پاک تر یکنیرفتار م یجور هیطرؾ  هیاز -

 واسه خودش نه !؟؟؟ هیهم هنر یی...دورویزنیو با داؾ مافا  الس م ینیشیکنج م

 شتری...بادیز یلی...حرص خوردم...ختمیاهم یشد تا به من ثابت کنه چمدر براش ب شیگوش مشؽول

  اوردمیحال دوباره کم ن نیبا ا دمیرو تو بؽل هم د نیو  آم نایکه سار یاز ولت شتریاز تمام عمرم...ب

 و  کنارش نشستم.دستامو دو طرفم گذاشتم و گفتم:

ادا  ی....فمط داریداد بشونویهم تاحاال چند تا دخترو ترت یمن شک ندارم تو هم دوست دختر دار-

 انیب یپسر خوشگل موشگل ه نهمهیا نیدخترا از ب دهیم ی...وگرنه چه معنیاریآدم خوبارو درم

 درازت... شیر نیسراغ تو....با ا

نگاهم کرد که فورا از جا بلند شدم و  تیرو به سمتم چرخوند و اونچنان  باخشم و عصبان سرش

 دستپاچه گفتم:

 باش... یخوایم یاصال به درک! هر جور-

جگر سوزشو نثارم  یها یلیدوباره اون س نکهیگفتمو با هول و وال  از کنارش رفتم لبل از ا نویا

 ه...کن

کردم دستمو رو للبم گذاشتمو چشمام رو  میلا تیجمع نیازش فاصله گرفتم و خودمو ب تا

 نیو من چمدر از خودم بدم اومد که با ابلهانه تر کردیترسم رو اثبات م زانیبستم...ضربان تند م

و چشمام رو باز کردم که همون مولع   دمیکش یمیکردنشو داشتم...نفس عم تیروش ممکن لصد اذ

 یو چرخششون تو یرنگ ی.خونه خاموش شده بود و رلص نورهادمیممابل خودم د ور یپسر

 یخوش گذرون یبرا یمناسب سیکنم اما خب...ک شیسالن و سمؾ اجازه نداد به وضوح بررس

 .دیرس یبنظر م

 :دیاز چشمام سر خورد سمت لبهام...لبخند زد و بعد پرس نگاهش

 اسم شمارو بدونم خانم خوشگل؟! تونمیم-

 تونهیاول م داریلهاره...از اونا که تو همون د یاز اون مخ زدنا دمیهمون دو سه کالم اول فهم با

از لحظه لذت  خواستمیمن نداشت...من فمط م یبرا یتیاهم یتخت بکشونه ...ول یدخترو تا رو هی

 گفتم: یحیبا  لبخند مل نیببرم بنابر

 ! اسمنی-

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو



 هستم... زدانی....منم یدار ییبای....اسم زاسمنی-

 بعد دستشو سمتم دراز کرد و گفت: و

 بانو.... اسمنیبا تو خوشبختم  ییاز آشنا-

هم داشت اما صداش از اون جنس  یخوب یکلیداشت.البته چهره و ه یا بندهیفر یصدا متایحم

....دستمو سمتش دراز شیبشنو شتریو ب شتریب یبود که دوست داشت یخاص و گوشنواز یصداها

 بپره گفتم: نکهیکردم و لبل ا

 ....نطوریمنم هم-

سرتاپاش  یبار بهم لبخند زد...نگاهم رو نیچندم یدست گرمش فشرد و برا یتو مانهیصم دستمو

 گفت: یادیو اون با ادب  ز دیلؽز

 !؟ میباهم برلص-

 تعلل جواب دادم: یب

 ...میبرلص-

 ...هیعال-

...اون دستاشو دنیرلص یم دنویخندیو م گفتنیهم داشتن م هیکه بم ییجا میگرفت و رفت دستمو

 ...میبود دهیبهم چسب بایکه تمر یشونه هاش...درحال یکمرم گذاشت و من رو یرو

 داشت...و تلخ! ی...عطر خوش بومیکرد دنیآروم شروع به رلص آروم

دامن  یرفت و باسنم رو از رو نیی...دستاش رفته رفته پامیشد رهیخ گهیترشد بهمد کیکه تار فضا

 دیچه کارا بلده....سرشو خم کرد...انگار فهم گهید  نمیچپ زدم تا بب ینوازش کرد.خودمو به عل

 مرد بودمو هستم! هی یها یندارم و گستاخ ترشد...و من عاشك گستاخ یاعتراض

گردنم  یگود یو تر  رو سیورد لبهاشو به گردنم چسبوند و زبونشو خکه به باسنم فشار آ همزمان

 نهی...نفسم تو سدیکش

 شد و چشمام بسته.... حبس

پام  نیساپورت ب یدامنم رد کرد و از رو ریدور گردنش حلمه کردم و اون دستش رو از ز دستامو

چشمام  دویو لرز رمیشدن خودمو بگ کیاز تحر یواکنش ناش ینتونستم جلو نباریرو لمس کرد...ا

 مواجه شدم.... مانیا یبه خون نشسته  یرو باز کردم که با چشما



 زدانیو اجازه دادم  گهید یتوجه بهش نگاهمو دوختم به جا یبود...ب یحاال ولت ، فمط ولت تالف

گذاشت و از من  زدانی یدستشو رو شونه  تیبا عصبان مانیا یبازم با دستاش آرومم کنه اما ولت

 ...دیتمام حس و حالم پر بایجداش کرد تمر

به خودش گرفت و  ینینگاه کرد .صورتش رفته رفته حالت خشمگ مانیشوکه زده به  ا زدانی

 فورا با خشم و حرص گفت: مانیبزنه که ا یخواست حرف

 ...گهید یکیبرو سراغ -

اونجا سر  تونستمیرو ازم و گرفت و منم که نم یخوش گذرون یبرا سیک نیمناسب تر مانیا ابهت

 شدم.... رهیبهش خ تیفمط با حرص و عصبان نیپسر جارو جنجال راه بندازم بنابر هی

نگاه پرسشگر به  هیو  مانیدار به ا ینگاه معن هیو بعد با  دیانگشت شستشو گوشه لبش کش زدانی

 من راهشو گرفت و رفت....

 گفتم: تیمشت کردمو با عصبان دستامو

 ....یبه چه حم-

 جمله ام رو کامل کنم انگشت اشاره اش رو باال آورد و گفت: نکهیا لبل

 ...زمیر یخونتو م یمهمون نیوسط هم یحرؾ بزن گهیکلمه د هی-

 بعد مچ دستم رو گرفت و گفت: و

 !؟؟هان!؟؟یکجاست عوض تیروسر-

از  خواستینکرد.دلم م یبکشم اما توانم با توانش برابر رونیچنگاالش ب یدستمو از تو خواستم

 .کردیمحرومم م یا یمثل حاج بابا از هر نوع خوش یولت واریدستش سرمو بکوبم به د

 دستمو فشار داد و گفت: مچ

 کجاست!؟ تیلعنت یروسر نیا-

 دست آزادم زدم رو شونه اشو گفتم: با

 ....یاااآخه به تو چه....دستمو ول کن...آخ دستم....آ-

 کرده بودن کشوند و بعد با تشر گفت: زونیکه همه لباساشون رو آو یلسمت یتا جلو منو

 !؟ ختمی...بگو تا خونتو نراسمنیکدومشون واسه توئہ...!؟ کدومشون!؟ بگو -



و ناراحت و دلخور  یسرم..بشدت عصب یو شلخته انداختمش رو دمیکش رونیشالمو ب خودم

 و از اون خونه برم... رونیهمون لحظه بزنم ب خواستیبودم...اونمدر که دلم م

بود و  کیخوش شانس بودم که همه جا تار یلیدوباره دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند.خ مانیا

و من در تمال  کشوندی...اون منو دنبال خودش مومدیما ن یسمت و پ یبخاطر بزن و بکوب حواس

 بودم تا از دستش خالص بشم...

ولفه شروع کرد به  یو بعد لفل کردن در ب یخال یاز اون اتالها یکی یپرتم کرد تو باالخره

 شماتت کردنم:

 کنن !؟؟ هااااان !؟؟؟ تیتا پسرا دستمال یشعور واستاد یکثافت  ب -

 گفتنش گوشامو کر کرد و چارستون بدنمو لرزوند.بؽض کردمو گفتم: هاااان

 !؟یکنیاز منکرم م یامر به معروؾ و نه یکه ه یکارمی...مگه تو چیبه تو چه وحش-

 تاسؾ براندازم کرد و گفت: با

 !؟؟ احمك !یستیخانوادت ن ی!؟ فکر آبرویستیبابات ن ی!؟؟ فکر آبرویکشیتو خجالت نم-

 مشت کردمو گفتم: دستامو

 کردم!؟ کاریمگه من چ-

 زنون گفت: پوزخند

بؽل پسر  یدیو پر یکشؾ حجاب کرد یدی...!!!؟؟ تا چشم الاتو  دور دینکرد کاریبگو چ-

رو به بابات بگم تا سنگسارت  ی! حمته همه چیشعور و بدبخت یب نمدریمردم...! آخه چرا تو ا

 ..یزاریرفالت م یبا پسر جماعت بنا نکهیا یکنه...حت

 باال انداختمو گفتم: شونه

 ....یا گهیهر کس د ایان که به خودم مربوط نه به تو  یمسائل نایا-

 انداخت و گفت: کلمیسرشار از تاسؾ به ه ینگاه

 لجن... یخط بکش...نگران خواهرمم که مبادا تو ارویهرزه باز نیدور ا-

 وسط حرفشو گفتم: دمیپر



بخوام  یبه بابام....من هرکار یمن نه به تو مربوط نه به داداشام و نه حت یراه و روش زندگ-

 ...کنمیم

 باخودش در کش مکش بود.دندناشو بهم فشرد و گفت: یادیکنترل خشمش ز یبرا

 برموی... اونولت خودم سرتو میاون بمال نویاون وسط و خودتو به ا یبه حالت اگه بازم بر یوا-

 ات... نهیرو س زارمیم

 زدم و گفتم: یشخندین

رفعشون کنم...تو  دیدارم....با یجنس لیو م زهی!؟؟ من جوونم...ؼریتو امل نمدریچرا ا-

 ....ینزد ی...نگو که تاحاال واسه رفعشون دست به دختری!؟ نگو که نداری!؟داریچ

اش کرد..اومد سمتم...زل زد تو  سهیبا کوه آتشفشان مما شدیشدت گرفت اونمدر که م تشیعصبان

 چشمام و گفت:

 !؟یو بدبخت شد ایح یب نمدریا یدهنت گذاشته!؟ تو ک یتو یدرشت رو ک یحرفا نیا-

 پوزخند گفتم: با

 ...ایح ی...تو به من بگو بستین ی....!؟ اگه هست مشکلهییایح یب زهیرفع ؼر-

 گفت: دادیرو سفت گرفت و همونطور که فشارش م بازوم

کنم تا آخر عمرت تو دخمه ات  ینکن....نزار کار ؾیچرت و پرتا واسه من رد نیاز ا نمدریا-

 ....یبمون ریاس

 دیفهمیم دی..باکردمیم شیرو حال ییزایچ هی دیحرؾ زور..با نهمهیتو سرم منفجر شد از ا مؽزم

 !زنمیحرؾ م یدارم از چ

شلوار  یرو از رو شیپر کردم...لبهامو چسبوندم به لبهاش و با دستم مردونگ نمونویب ی فاصله

 لمس کردم...

 که بهش وارد شده بود فکر نکنم تو تمام عمرش تجربه اش کرده باشه... یشوک

 یرو از رو شیو مردونگ خوردمیداشت رو م یرینظ یبسته  لباشو که طعم ب یبا چشما من

خودمم  ی...حتخوردیتکون هم نم ی.....و اون حتمالوندمیخودمو بهش م کردمویشلوارش نوازش م

 دونستمیم نویآدم کردم اما ا نیبا ا یکار نیهمچ هیکرده بودم که  دایجرات رو از کجا پ نیا دونمینم



ازم سواستفاده کنه اما دست  نیبشه...اصال بزار بعد از ا شیرو حال ییزایچ هیاون  خواستمیمکه 

 از سرم برداره  !!!

به عمب پرت شدم و سمت چپ صورتم  بردم،یداشتم ازش لذت م بیکه عج یاون لب گرفتن وسط

 ....!!!کردیسمت راست صورتم....پوستم گز گز م یسوخت...و بعدش حت

نگام  تیعصبان یبود و با منتها ستادهیکه مثل ابولهول رو به روم ا یانمیزنون به ا نفس

 بود! بیشدم...ترسناک و عج رهیکرد،خیم

 حالت ممکن لرار داشتن.... نیچشماش...چشماش تو ترسناکتر و

کثافت" از اتاق  یو با گفتن "هرزه  دیلبهاش کش یمنو به عمب کشوند....دستشو رو ترس

 رفت....رونیب

 رو بدتر کردم.... زیهمه چ نکارمیکه گند زدم و با ا دمیاز نوع برخوردش فهم مبهوت

تو صورتش نگاه  یبه بعد چجور نیفکر کردم که از ا نیو به ا دمیپوست صورتم کش یرو دستمو

 کنم...

 به من گفت هرزه...اون گفت هرزه !!! مانیهرزه فکر کردم....ا یرو بستم و به کلمه  چشمام

تو وجودم بود  یجانینه ه گهیرفتم.د رونیو کسل از اتاق ب حالیب یا افهیکردم و با ل رو باز چشمام

 !یخوشحال یبرا یو توان یو نه انرژ

گوشه از  هی یگوشه رسوندمو رو نیو خلوت تر نیگذشتم و خودمو به دنج تر تیجمع ونیم از

نگاه  مانیتو صورت ا یچجور نیبعد از ا نکهی.فکر اکردیرنگ نشستم.سرم درد م یگلبه یکاناپه 

 ...ختیر یکنم روانمو بهم م

 نیهمچ مانیا خواستیته للبم بود که نم یزیهرزه ام و چ هیمطمئن شده بود من  گهیحاال د اون

 بهم داشته باشه... یحس

 ی! با حواسپرتزنهیداره صدام م یکنارم نشسته و از ک یک لدای دمیؼرق خودم بودم که نفهم اونمدر

 سرمو چرخوندمو گفتم:

 !؟ هیهان چ-

 سرم انداخت و گفت: یبه شال رو یتعجب نگاه با



 یدیسرت!؟ تو که اونهمه به موهات رس یانداخت نویا یرفت یاوال حواست کجاست!؟ دوما تو ک-

... 

 رمك نگاهش کردمو گفتم: یب

 !یگفت یزیهااان !؟ چ-

 تکون داد و گفت: دستشو

 یلی!؟ خگمی!؟ حنانه رو میدیدختر خالمو د یحواست کجاست! راست ستیاووووو ! اصال معلوم ن-

 بود.. ی...لباسشم والعا عالیلیخوشگل شده بود...خ

 گفتم: یالک

 ...خوب بود...دمیآره آره...د-

 بعد سرمو بلند کردمو لب زدم: و

 !؟ لدای میریم یک-

 تعجب گفت: با

 ترسمی...مادیپدرام هم دنبالم م رمیهر جا م....هووووؾ! می!؟؟ بابا ما که تازه اومدیبر یخوایم-

باهاش همصحبت بشم آخه تا  خوادی...اصال دلم نمنهیرو از چشم من بب یمتوجه بشه و همچ مانیا

 ...کشهیم شیرو پ یفورا بحث خواستگار میشیتنها م

که کرده بودم بک کلمه از صحبتهاش رو متوجه  یو من ؼرق در کار زدیپشت هم حرؾ م لدای

 ...!گرفتیم شیو آت شدیآورد تمام تنم داغ م یرو م مانیاسم ا ی.. ! و  فمط  ولتنشدم.

داداشام بگه   ایامروزمو به بابا  ستیاون روز و حرکت ناشا یصحبتها مانیا دمیترسی...مدمیترسیم

راه حل گشتم تا مطمئن بشم اون  هیدستام پوشوندم و عاجزانه دنبال  نیو  بدبخت بشم...صورتمو ب

 ...گهیبه خانوادم نم یزیچ

اگه بمونم  دونستمیو خاحوادش برگردم خونه چون م لدایبهونه جور کردم تا تونستم زودتر از  یکل

 روبه رو شدن رو باهاش نداشتم....! یرو گهیگشتم و منم که د یبرم مانیا نیبا ماش دیبا

 یسروصدا رفتم تو اتالمو درو بستم...با همون لباسها رو یخونه همه خواب بودن...ب دمیرس یولت

 هم گذاشتم. یو چشمامو رو دمیتخت دراز کش



 نیرحسیو ام یرعلیام یحت ایرو به حاج بابا  یهمچ مانیا نکهیگند بزرگ!ترس ا هیزده بودم.. گند

تم راح یاضطراب تو وجودم رخنه کرده بود و لحظه ا نیو ا ذاشتیراحتم نم یبگه  لحظه ا

 نمیذاشت...!!!

از سودش  شتریکردم که ضررش ب یخودم کار یشده بودم که چرا بخاطر راحت مونیپش

 هست....!!!

 گفتیچون حسم م دیکردم!؟؟ شا نکاروی....اصال چرا اکردمیاحمك بودم...چه احممانه فکر م چه

باطل! من  الیخ یزه ینتونه دنبال آتو باشه...! ول گهیممکنه پا بده و دستداز سر کچلم برداره که د

 !شدیچ کردمویفکر م یچ گفتمیبه خودم م دیکه با دمیرس یبهدمرحله ا

**** 

بدن  یحت ایخواست چشمامو باز کنم  یمامان از خواب بیدازشدم.دلم نم یبا صدازدنها صبح

 وارگفت: دیزدم که مامان دوباره اومد سمتم و با تکون دادن بدنم تاک یکرختمو تکون بدم...ؼلت

 

سرکار؟بلند شو تنبل خانم....بلند شو ساعت هفت شده ها...بلند شو که بابات  یبر یخوای_مگه نم

 برسونت! ییجا هیالالل نا 

بست  یداشتم.پتو رو کنار زدم و با چشما یبود که از رفتن به سرکار احساس بد یبار نیاول نیا

پوستم  یصورتم مونده بود.ژل شست و شو رو رو یهنوز رو شبید شیسمت توالت رفتم...آرا

 پخش کردم و شروع به پاک کردن آرایشم کردم.

حالت  نیتر حالیو دوباره رفتم سمت اتاق...با ب رونیهنوز ولم نکرده بود ..اومدم ب شبید ترس

 اومدم..به اصرارمامان چند رونیاز اتاق ب لمیو وسا ؾیو بعد از برداشتن ک دمیممکن لباس پوش

 لممه نون و پنیرخوردم و بعد همراه بابا از خونه زدم بیرون...!

چرا همش احساس  دونمیتر میشدم و نم کیلدم به مرگ نزد کیپله  که پایین میومدم انگار  هر

 یرو کؾ دست بابام بزاره...همچ یبیاد و همچ رونیاز خونه اشون ب مانیمیکردم االن که لراره ا

واسه خود  ختنیپسر...کرم ر هی..دوست شدنم با طنتامی.ش..دنامیهرز پر ی...حتی..همچ

از کنار  ینوزاد....اما ولت هیام میتپید....درست مثل للب  نهیامون تو س یتندتند و ب للبم....مانیا

حاج بابا  دیکشیدم...سوار پرا یراحت شد و نفس آسوده ا المیخ بایتمر میخونشون رد شد یدر بسته 

 ذکر رخششو روشن کرد. یو اونم با بسم هللا و کل میشد



مواجه  مانیبا ا تونمینم گهید کردمیچرا حس م دونمیدادم.نم هیبستم و سرم رو به عمب تک چشمامو

 بشم!!!

راهشو گرفت و رفت...تمام بدنم  حتینص یکرد و بعد از کل ادهیباشگاه پ یبابا منو جلو حاج

تو اون  مهیکرخت بود...دستام...نوک بینیم...لپهام....هوا سرد بود و منمبض کننده..انگار اگه پنج دل

 !!یخی یبه مجسمه  شدمیم لیتبد موندمیهوا م

رفتم..همزمان با گذر از راهرو با آمین چشم تو چشم  یو به سمت ورود دمیبهم مال دستامو

! فکر کنم شهیداشت به سمت سالن مردونه بود...مثل هم یکه داشت توش لدم برم یشدم...مسیر

راحت سارینارو  یاون جور یولتش بود که بهش بفهمونم چمدر احساسم بهش "سر "شده....ولت

 هیحاضر نشد  یکرد و حت ػیصداشو ازم در  یمنو از خاطرش برد....ولت یلتبؽل میکرد...و

 !؟شدیم یاحساست چ ؾیکلبده....پس ت امکیپ ایزنگ 

 

 دیفهم یم دیحس کردم که از رفتارم جاخورده....حمش بود!!! با نویاز کنارش گذاشتم و ا بیتفاوت

 ینشون نداد حساب یاونم توجه نکهیدخترا موس موس کنه....اما ا ی هیواسه بم دیبا من نبا یکه ولت

 . ختیاعصابمو بهم ر

در هم گره شده مشؽول دراوردن روپوش کارم شدم که همون  یرختکن و با همون اخما یتو رفتم

با آمین  دمیچرخ یلفل شده...فکر کردم پسند خانم اما ولت یمولع حس کردم در باز و بسته.و حت

 مواجه شدم....

لدرت  نیتو اون لحظه ا  دونمیاز خودم نشون ندادم و خودمم نم یواکنش چیبه حضورش ه نسبت

 باهاش برخورد کنم. الیخیمدر خونسرد و برو از کجا آوردم که اون

روپوش   دنیرختکن و مشؽول پوش یام رو گذاشتم تو لفسه ها گهید لیو وسا ؾی.کدمیچرخ دوباره

 شدم که اومد سمتم و گفت:

 !؟ینوع رفتارت دار نیا یبرا یلیچه دل-

 نگاش کنم جواب دادم: نکهیمرتب کردن کاور روپوش،بدون ا نیح در

 !؟یچه رفتار-

 گهید یبود من باهاش لهرم...و هر دختر دهیشد.پس الحمدهللا فهم رهیتنگ کرد و بهم خ چشماشو

متوجه بشه....که البته از  نویبشر ا نیشدن داشت اگر ا هیو توج دنیبه ناز کش ازیمولع ن نیتو ا یا

مرد  هیاونور بود... یاز آدما یاروپا بود.و دروالع انعکاس یبزرگ شده  نی...آمشدینظر خودم م



 تینهای...بفهمهیمرتب و اسپرت که خوب احساست زنهارو م یو  سرو وضع بایز دیسف لیبا شما

احترام  یتیهر شخص ی...برادهینم ریگ ی.. به پوشش کسدونهیگناه نم زهارویچ یلیروشنفکره...خ

حسادت رو کنار  تونمیمن نم کنهیرو بؽل م گهید یدخترا یولت  دیفهمیلائل اما...کاش م

 هست!!! یکه تو وجود هر دختر یزی....چارمبز

 داد و گفت؛ هی.دستاشو به کمرش تکدمیرو شن مشینفس عم یصدا

 !؟نطورهیشده!؟هوم!؟ ا تیشدم که باعث ناراحت ییکه انگار من مرتکب خطا هیرفتار تو جور-

 گفتم:  یلبخند مصنوع هیکردم تمام احساستمو و با  انکارش

 امن و امان ! ینه ..همچ-

 مرتب کردن رو پوش و لباسم، بعد

شد تو  رهیخ میلبل...مستم یاز کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و برم گردوند سر جا خواستم

 صورتم و گفت:

 !؟ یهست یتو از من عصبان-

 شده رو شکستمو گفتم: جادیسکوت ا نیراجب بهش باهاش صحبت کنم واسه هم ومدیبدم نم خودمم

 !؟؟ یکنیم فکریخودت چ-

 تکون داد و گفت: سرشو

 !ی...من فمط حس کردم تو از من دلخورکنمینم یمن فکر خاص-

 یزی....چمیهست یکه انگار ما باهم فمط دوتا دوست معمول شدیم یولتها جور یبعض نیآم رفتار

صرفا فمط "دوست  خواستمیکه خودش مطمئنن تو خارج کشور صد مدلش رو داشت اما من نم

 آدم فوق جذاب باشم... نی"ا یمعمول

 گهیکسان د ایرو فمط با من تجربه کنه نه کس  ییزایچ هیاون فمط مال من باشه....و  خواستمیم من

 !یا

 فرستادمو گفتم: رونیرو ب نفسم

 !یکنیم یمنو عصبان یآره...تو گاه-

 :دیو متعجب پرس دیدرهم کش ابرو



 دارم!  ازیکوتاه ن حیتوض هی دنی! به شنیمن !؟ اوک-

 گفتم: یدلخور با

 بهتر باشه... یفکر کنم فراموشش کن-

 گفت: دیتکون داد و با تاک دستشو

 !یبفهمم چرا تو ناراحت دیحاال...با نی...همخوامیم حینه من توض-

 :دمیزدم تو چشماش و پرس زل

 مهم !؟ دنشیفهم-

 جواب داد: بالفاصله

 !دمیپرسیاگه مهم نبود نم-

 و گفتم: ایبعد دلو زدم به در یبه فکر فرو رفتم ول کمیکردم و مکث

 !؟یاونمدر راحت بؽل کن نارویسار دیچرا تو با-

 و بعد گفت: کردیفمط داشت باتعجب نگام م هیشوکه شد چون تادچند ثان کمیسوالم  دنیشن از

 اون دخترعموم!-

 گفتم: یکنترل شده ا تیعصبان با

 نی...ایمن رو بؽل کرد ریآخه! تو ؼ کنهیم یفرلدخترعمو...دخترعمه  دخترخاله...چه -

 ...هینابخشودن

لبش نشست...دستاشو رو شونه هام گذاشت و همونطور  یگوشه  یمن لبخند یادیز تیحساس از

برخورد  یداد...صدا هیمنو عمب عمب برد و کمرم رو محکم به لفسه ها تک ومدیکه خودش جلو م

 ...زل زد تو چشمام و گفت:دیچیسکوت رختکن پ یتو یکمرم با در فلز

حس  یتونیم کنفریها فمط نسبت به  یلیخ نیا نیدرسته!؟ اما از ب یهارو بؽل کن یلیتو ممکنه خ-

 !؟؟ جواب بده !گمی!؟ درست م یداشته باش یخوب

 و گفت: دیاخم سرمو تکون دادم و اون تو گلو خند با

 



 !؟یخاطر با من بد شده بود نیپس تو به ا-

 کردمو گفت: نازک یجشم پشت

...هر دختر یمیاز حد صم شیب یلی...خی...دستتو دور بدنش حلمه کردیرو بؽل کرد نایتو سار-

 !شدیم یمن بود عصبان یجا یا گهید

احساس بود...هر  لیداؼش لا یو کمرش رو خم کرد تا سرش مماس سرم بشه...هرم نفسها سر

 یاز دستش عصبان کردمیکه ادعا م یدرحال شدمیتر و شل تر م جنبهیب شدیتر م کیچمدر بهم نزد

 ام!

باز گذاشتم  مهیدست راستش گونه ام رو نوازش کرد...رومو برگردوندم و چشمام رو ن یانگشتا با

 تو وجودم نشوند... یداؼش با پوست سردم لرزش خلسه آور هیکه برخورد لبها

 !عیضا کمیپر لرزش شده بود....و  دنممینفس کش تمیر یحت

 اومدن و اون همزمان گفت: نیینرم نرمک پا انگشتاشو

که به تو  یاحساس نکهیا ی...برایبش یهمجنسات عصبان ی هیمن با بم یاز برخورد ها دیتو نبا-

 دارم متفاوت..  و خاص!...

زد و لبهاش رو به سمت لبهام جلو  یشدم که لبخند رهیخمار شدم بهش خ یچشما یگوشه  از

 آورد..

 بیعجا نیلبهام گذشت ناخواسته  چشمام بسته شدن و پرت شدم تو سرزم یلبهاشو رو نیآم یولت

لب دادن و لب گرفتن تا  نیا خواستیکه دلم م دیبوسی...اونمدر خوب و آروم و بافرصت مسیآل

نگفتم و اون  یزیهام نشستن....چ نهیس یکنه...رفته رفته دستهاش باال اومدن و رو دایصبح ادامه پ

اونو  مایت دادن و لذت گرفتن به خرج داد...زانوش رو باال آورد و دللذ یبرا یشتریب جسارت

به لسمت حساس بدنم که درحال نبض زدن بود وارد کرد درست  یفیوسط پام لرار داد و فشار خف

 شوک! هیمثل 

 دایادامه پ یکه آدم دوست داره ه  یزی..چنیو دلنش نیریلذت ش هیخلسه و لذت مطلك بودم... تو

 کنه و لطع نشه!

گوششو به دندون  یالله  دمویکش رونیدور گردنش حلمه کردم و لبهامو از حصار لبهاش ب دستامو

ترم کرد...لبهامو سر دادم سمت گردنش  و پوست داؼشو  صیکه حر دیکش یگرفتم..آه مردونه ا

 داد....!!! رییدستهاشو به سمت باسنم تؽ ریو مس دینفس کش شینی....چشماشو بست و با بدمیمک



 

بلند شدن  تونستمیم گهیآور بود...خصوصا حاال که د کیباسنم تحر یدستهاش رو فشار

 لباس احساس کنم....!!! یو برخوردش با تنم رو از رو شیمردونگ

من  دونستمیتو خودم حسش کنم هر چند که م یحت ایلمسش کنم... خواستیدروغ چرا....! دلم م و

 بود! متیهم ؼن نجایدارم...انا تا هم یمشخص شده ا یحدود و خط لرمزها هی

ضربه زدن به در هردو به  یکه با صدا میرفت یم شیتا مرز لخت کردن هم پ میکم داشت کم

 سمت  در...  دهیو نگاهم مضطربمون کش میسرعت از هم جدا شد

بود که  هیسم  ینفر به در زد و بعدش  صدا هیو جاشو به واهمه داد...دوباره  دیاون لذت پر تمام

 :دیبه گوش رس ؾیضع یلیخ

 بابا...اه...درو باز کن....واااا یدرو لفل کرده !؟ ا نیا یبابااااا...ک یا-

رو  نیو آم کردمیرودست نخور! و حاال اگه من درو باز م یدهن لك بود...از اون دهن لمها هیسم

 اومد!! یکه به بار نم ییچه رسوا دید یم نجایبا من ا

 حالت ممکن گفتم: نیگرفتم و با دستپاچه تر نویآم یبازوها

 !؟...نهیبب نجای...اگه تو رو ایاس....واااا هیسم-

 خونسرد و آروم انگشتشو جلو لبهاش گرفت و گفت: یلیبرخالؾ من خ نیآم

پشت لفسه کنار در  تو هم درو باز کن...اصال نترس...سرگرمش  رمی! خونسردباش...من مشیه-

 !؟یسمت من ...اوک چهیکن که نپ

 اس  تکونم داد و تکرار کرد: هیسم یحواسم پرت در زدنا دید یولت

 !؟ اسی یاوک-

سروصدا رفت  یب یلبهام با لدمها یرو نیریش یبوسه  هیتند تند تکون دادم و اون بعد از  سرمو

کنار در خودش رو پنهون کرد منم بالفاصله بعدش رفتم سمت در و با چرخوندن  یو پشت لفسه 

حبس شد.گنگ نگاهش  نهینفسم تو س هیسم یصورت فوق عصبان دنیلفل رو باز کردم...با د دیکل

 داد و گفت: هیدستشو به کمرش تک هکردم ک

 !؟یتو بود نیتو ا-

 و دستپاچه دستامو تکون دادم که دوباره گفت: هول



 !؟ ی...په چرا درو از  داخل لفل کردشاالیا یور بپر-

 دهنمو لورت دادمو گفتم: آب

 !ادین یدرو بستم کس کردمی...د...دا...داشتم لباسامو عوض مزهیآخه چ-

 از سر راه  کنارم زد اومد  نکهیاصال شک نکرد.دستشو رو شونه ام گذاشت و بعد ا خوشبختانه

 .ستادمیسمتش و رو به روش ا دمیفورا دو نیداخل...با فکر به حضور آم

 شک نکنه تند تند   گفتم: یزیبه چ  نکهیا یتعجب نگام  کرد منم برا با

 ...زنهی...پوستت برق می...چمدر تو امروز خوشگل شدهیسم ی....وازهیعه...چ-

 یو ب د،آرومیاع رو که امن و امان د1انداختم.او نیبه سمت آم یحرفا نگاه نیبا گفتن ا همزمان

 ...دستاشو رو  لپهاش گذاشت و گفت:هیرفت...دوباره چشم دوختم به سم رونیسرو صدا از اتاق ب

 نکردم من.... ی!؟؟  آخه کار یگیم یجد-

 فاصله گرفتمو گفتم: هیکه مطئن شدم نفسم رو رها کردمو از سم نیرفتن آم از

 برم...!!! گهی...خب من دیخوب شد یلیآره آره خ-

 !رونینفس راحت از رختکن زدم ب هی دنیکرد و منم بعد از کشتعجب نگام  با

که در کمال آرامش اتفاق  ییبوسه ها ایدارن  یشتریهمراه با ترس لذت ب یبوسه ها دونمینم

دونفر که  چولتیه نکهی...انیهم لشیدل دی!؟ شامیشهر رو دوست ندار نیا ی.....چرا گاهفتنیم

هم بکارن! چه برسه به  یبوسه ساده رو گونه  هی یبدون ترس  حت توننیدوست دارن نم گرویهمد

 و لب گرفتن! نلب داد

مواجه  نایدر با سار کیبرم،نزد رونیرو برداشتم تا از  باشگاه ب لمیکارهام تموم شد و وسا یولت

مخاطب پشت تلفن  یرو برا متشیانگشتر الماس مانند گرونم زدیشدم...همزمان که با تلفن حرؾ م

 هباشگا ی..تو اون فاصله کنجکاوانه رصدش کردم...البته اونو بارها و بارها توکردیم ؾیتوص

بلند و  یبه کشؾ کردنش نداشتم .اندام ترکه ا یحاال عالله ا یبه اندازه  چولتیبودمش اما ه دهید

تبره و  شیدرشت با آرا ییو فوق العاده جذاب...چشما یاستخون یداشت...و صورت یا دهیکش

 داشتن ...!!! ییفرم دار که رنگ مات و خنثا یلبها

 دینیبکهام! و بب ایکتوریسر باال  از نوع مدل و سبک و یعمل ینیبود...با ب یو فانتز بایز ودرکل

 بود!!! یا یو فانتز یبایز بیچه ترک



 یو جواهرات خاصش هر چشم زدیدو سه لدم زودتر از خودش لدم م شیونیلیادکلن چند م یبو

 کردم تا مکالمه اش رو گوش بدم: زی...گوش تکردیرو مجذوب م

 دیمنو بوس میخونه اش بود یولت شبیاون چمدر دوستم داره...د یدونی...نمذی"آره....آره...هااااه پان

بهم  ی....حس خوبدیکه تا ابد کنارم بمونه....آره...انگشتر رو هم اون واسم خر خوادیو بهم گفت م

از عکساش  یکی ناز اول متعلك به خودش بودم....باشه...باشه...باشه نك نز کنمی... احساس مدهیم

حاال ازش  نی....باشه همنجای....باشه....فعال که اومدم افرستمیباشگاه هست رو واست م یکه تو

 دونفره ".... یسلف هی...رمیگیم

شده  زیر یکه با چشما یبهم انداخت ....به من یکوتاه یلینگاه خ میداشت از کنارم رد مبشد ن یولت

که منم  زنهیحرؾ م یداره در مورد کس  کنمیچرا حس  م گفتمیباخودم م کردموینگاش م

 !! شناسمشیم

باشگاه  یبه دختر مماؼو یداشت  که ک تیرفتم ...چه اهم یباال انداختم و سمت در خروج شونه

 شدن داده!!! یکیازدواج و  شنهادیو پ یونیلیانگشتر چندصد م یجبار یا رهیزنج یها

چند مدت حواسم به  نیاتوبوس رسوندم .ا ستگاهیاومدم با عجله خودمو به ا رونیباشگاه  که ب از

به درس و مشمم که عمب  دادمیدل م کممیبمول مامان   دیپرت شده بود.با یکل از درس و همچ

 .کردمیشکمم رو پر م دیلبلش با ینمونم ول

 رفتم. ادهیراه تا دانشگاه رو پ یشدم و مابم ادهیپ یبعد ستگاهیدوتا ا یکیاتوبوس شدم و  سوار

 نیگفت که ؼذاها تموم شده...پکر و ؼمگ یراست سمت سلؾ رفتم اما متصد هی  دمیکه رس اونجا

 و گرسنه گفتم:

ته لابلمه هات مونده بده بخورم...من تازه از سر کار  یزیتو رو خدا اگه چ یمینع یآلا یوا-

 برگشتم ضعؾ کردم....

 گفت: شیرشت یو با لهجه  دیکش رونیدهنشو رو ب یتو گیته د کهیلو،تیبیس یمینع

 بدم به تو!؟؟ یخوایمونده م گیتهد کهیت هی نیدختر جان...فمط هم یکنیآااا  چمدر تو  اصرار م-

 انزجار رومو ازش برگردوندم که چپ چپ نگام کرد و دوباره گفت: با

 همه رو خوردن....! شکموها ریدختر جان...د یاومد رید-

 پنجره کنار رفت. یآورد از جلو یچرکش رو در م دیسف شبندیگفت و همونطور که پ نویا یمینع



بجا مونده از ؼذاهارو استشمام  یکردن شکمم بو ریس یبرا کردمویبا ؼصه نگاهش م داشتم

 نفر از پشت گفت: هیکه  کردمیم

 کنم! میفکر کنم من بتونم ؼذامو باهات تمس-

 ی.نگاهشدیسر راهم سبز م یبیدر موالع عج شهیمواجه شدم.هم یاحیبرگشتم به عمب با شهاب ر تا

 ظرفش انداختمو گفتم: یتو ی دهیبه برنج و کوب

 !؟یوالعن-

 لبهاش خط خنده..... یشد.لپهاش چال افتاد و گوشه  انیمرتبش نما دیسف یدندونا ؾیو رد دیخند

 کج کرد و گفت: سرشو

باهات! خب...تا پشبمون نشدم دنبالم  کنمیم میکوچولو....گفتم که ....تمس یشینکن پ ینجوریا فتویلا-

 !!!ایب

 میهم که نشست یها و منم از خدا خواسته دنبالش راه افتادم.رو به رو یرفت سمت صندل اون

 چنگال و لاشك رو باال گرفت و گفت:

 لاشك !؟ ای!؟هان !؟ چنگال یحدالل امکانت !خب!با کدومش راحت تر گنیم نیبه ا-

 گفتم: یستیو بدون رودربا رک

 لاشك!-

 و لاشك رو به طرفم گرفت و گفت: دیخند کیگلو و ش تو

 باشد!!!-

و لاشك رو ازش گرفتمو بدون تعارؾ  زیبه م دمیاز جلو چسب بایو تمر دمیرو جلو کش یصندل

و دهن  دیماپیلممه رو از دستم م ی...گاهکردیم طنتیکه شهاب مدام ش یمشؽول خوردن شدم درحال

 ...شدیباعث خنده ام م یو گاه کردیم میکفر یکه گاه گهید طنتیش هیو هزار و  گذاشتیخودش م

 

تا اون  دینالابل....شهاب جوانمردانه عمب کش یته ظرؾ ؼذا نمونده بود جز چند لممه  یزیچ گهید

 د و گفت:دا یاش رو   به صندل هیچندلممه روهم من بخورم و بعد تک

 



 

 ازت بپرسم!؟؟  یسوال خصوص هی تونمیم-

 گفتم: دنشیرو که اونم مال شهاب بود رو برداشتمو بعد از سر کش زیم یرو یشان

 !؟هیسوالت در چه حد خصوص-

 فکر کردن  گفت: کمیکج و کوله کرد و با  لباشو

 !یشخص میاممممم...احتماال در حد حر-

 و جون گرفته باشه گفتم: یکه انرژ یتنگ کردمو حاال با شکم پر چشمامو

 !؟ یبزار یبیحب اسمنی یشخص میحر  یپا  تو یخوایپس م-

 لبخند دخترکش گفت: هی با

 !یزیچ نیهمچ هیاحتماال -

 گفتم: دمویکش سمیخ یدستمو  رو لبها ،پشتیدنینوش دنیسر کش بعد

 ی زهیدوش هیؼذات با  میتمس ی زهیجا نمی! خب بپرس! اشدمیتلؾ م ی! داشتم از گشنگشییییییآخ-

 خوشگل!

چشماش هم   یحت دیخندیم یولت نکهیحسن باحال تو چهره اش داشت...ا هی...شهاب دیخند بازم

 ای...دیبخشیاش م افهیبه  ل یندیخوشا ینی،دلنش ینیریجذبه و ش نی...و ادنیخندیو م زدنیبرق م

 !کردیرو متفاوت تر م لشیشما هیبهتره بگم نسبت به بم

 گذاشت و گفت: زیم یآرنجهاشو رو جفت

 !؟ یدار دیتو ز-

که اصال مورد  ییحکمفرما شد.از اون سکوتها نمونیب  یسوالش سکوت نه چندان جالب دنیشن از

نگم و اعتراؾ نکنم که  نکهیباهاش صادق باشم و هم ا خواستیهم دلم م یپسند من نبودن. از طرف

 در ارتباطم !!! ینام نیبا آم

 شد گفت: ینکه طوال سکوتم

 !؟ یجواب بد یخواینم-



 اومدمو گفت: رونیهپروت ب از

 !؟ خورهیسوال به چه دردت م نیدونستن جواب ا-

 تو هم لفل کرد و گفت: انگشتاشو

 بهتره ! یاگه بد ی...ولیهم ند یتونیم یجواب بد یتونیو تو م دمیسوال از تو پرس هیمن -

 چرا بهتره !؟-

 ! شمینم دیبگم دچار ترد خوامیکه م یزیچون اون مولع من تو گفتن چ-

 :دمیو برالش و پرس اهیس یزدم تو چشما زل

 !؟یبگ یخوایم یمگه تو چ-

 کرد و گفت: نییهاشو باال و پا شونه

 به جواب سوالت داره! یبستگ گهیاون د-

 شدم و لفظا گفتم: ثیخب

 فرض کن ندارم!-

 زد و گفت: یحیمل لبخند

مجلل که لراره  یمهمون  هیحاال به  نیبر همون نداشتن و تو رو از هم زارمیپس من فرض رو م-

 !کنمیدعوت م فتهینه چندان دور اتفاق ب یا ندهیدر آ

 زدمو گفتم: یشخندین

 نه !؟ ایدارم  دیز یبدون یخواستیدعوت کردن من م یو چرا برا-

 زد و با طعنه گفت: یلبخند مچهین

گفت  یاما دوست پسرشون هرچ دنیخاطر که دخترا حرؾ پدرمادرشون رو گوش نم نیبه ا-

 چشم! گنیم

اما نه در مورد من...!از پشت  گفتیدرست م ییجورا هی.شهاب دنیشروع کردم به خند ناخوادگاه

 بلند شدمو گفتم: یصندل

 



 ...کنمیهم فکر م شنهادتیممنون...رو پ یلیؼذات خ میبابت تمس-

 دنیرو برداشت و بعد سر کش مهینصؾ و ن یبلند شد.شان یصندل یهمزمان با من از رو اونم

 من گفت: یاضاف

 ...یایب شمی!در هر صورت من خوشحال میهر جور راحت-

 یزیشدن با شهاب چ كیرفتم.رف رونیکردمو ب یاز شهاب خداحافظ فمیزدمو با برداشتن ک یلبخند

 نیبا ا یچه برخورد مایدل دونستمیدانشگاه دنبالش بودن وحاال من نم یاز دخترا یمین بایبود که تمر

 بوده باشه....!!! یداشته باشم...البته اگه والعا اسمش خوش شانس ینوع خوش شانس

 یبه سمتش پرواز کردم.کسل بود و ب بایتمر لدای دنیدانشگاه زدمو بعد از د اطیتو ح یچرخ

داشتن!؟؟؟ مگه نه  نیبا ماش یا! اصال آدما چه فرل...درست مثل من لبل از خوردن ؼذیانرژ

 !؟؟؟میبخند یحت میتونینم مینزن نیبنز یتا ولت نکهیا

 گرفتمو گفتم: لداروی یبازو

 !؟ نکنه تو هم گشنته!ی!؟ چته!؟ تو لک هیچ-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 نه!-

 ایگردنش کبوده  ای ادیهر ولت م یدی...سوژه خنده  اس المصب...دمیکالس دار یدریاالن با ح-

 !شهیحال و هوات عوض م میخندیبش م یسر کالسش کل میریخشتکش باد شده اس!؟ االنم م

 پکر و افسرده گفت: ینکرد.همونطور رییتؽ یذره ا لدای ی افهیل

 ...یدریاستاد ح یندارم حت چکسویو ه یچیحوصله ه-

 گفتم: دمویخند

 !!! ریؼرق کرده !؟ عکس بده جنازه بگ اتویکشت یپس چته !؟ ک-

 دوخت به چشمام و گفت: نشویؼمگ نگاه

 !یاسی-

 جا ثابت نگهش داشتمو گفتم: هیبهم دست داد و مضطرب شدم. یحس بد نشینگاه ؼمگ از

 



 شده!؟ یزیافتاده !؟؟ چ یدختر....اتفال یبترک یآ-

 سرشو تکون داد و گفت: زونیهمون لب و لوچه آو با

 اهوووم!-

 !شدهیچ نمیخببببب...بنال بب-

 دهنشو لورت داد و گفت: آب

....پرده برداشتن از راز دونمی....چمتیجنا هی... کشؾ تیرفت مشهد واسه مامور روزید مانیا-

 سه ساله و پنج ماه اش... یمادر و بچه ها هی تیجنا

از کجا  ینگران نیا دونمیمضطرب شدم....و نم لدای یمنم به اندازه  مانیوسط اومدن اسم ا از

 :دمی....دستشو گرفتم و پرسگرفتینشات م

 !شدهیجون به لبم نکن بگو چ-

 شد و گفت: زونی...کنج لباش آودیجوش لدای یتو چشما اشک

 رو با چالو زدن..... مانیا-

 :دمی...دستاشو گرفتم و ناباورانه پرس شتریب ینگرانم....و حت لدایمنم به اندازه  کردمیحس م حاال

 ؟یگیم یبا چالو زدن؟؟؟جد  مانیا ؟ی_چ

 با تاسؾ سرشو تکون داد و گفت: لدای

 ....یلی....خیاسیناراحتم  یلی_اهومممم...خ

 و گفتم: مکتین یگرفتم و نشوندمش رو دستشو

 _االن حالش چطوره؟کجاست!؟ 

 آروم زد و گفت: یپاش ضربه ا یجلو ی زهیبه سنگر لدای

 مشهد...هرچمدر مامان بابا خواستن برن اجازه نداد.... مارستانی_االن ب

 حالش خوبه!؟-

 



 و اطالع نداره شونه هاش باال انداخت و جواب داد: دونهینم مایدل نکهیا یمعن به

 نه.... ایگفته  نویخوبه...دیگه نمیدونم بخاطر مامان ا گفتیخودش که م-

 کشیدم و گفتم: یپوووف

 _حاال کجاش چالو خورده!؟

 لوش..._په

 کردم و داد زدم: یلاط یچییلحظه سیمپ هی

دستم  یعنیبوده.. یکله خراب... کله شك احمك....آخه حواسش کدوم گور یلعنت یبابا...پسره  ی_ا

 بهش برسه چشاشو از کاسه درمیارم....

 دستامو گرفت و گفت: کردیکه داشت با تعجب نگام م لدای

 ....؟؟ی_ریلکس باش....عه!چت شد تو یهوی

 و گفتم: دمیکش  یدرپ یپ كینفس عم چند

 شعور! ینسناس....چرا مواظب خودش نبوده نکبت ب ی_آخه کاراش رو مخ ...پسره 

 کله هشو خاروند و گفت: لدای

 خودت ببخش شکر خورده.... ی_حاال تو به بزرگ

 و بعد خونسردتر از لبل گفتم: ارمیکردم حالم رو جا ب یسع كیبا چند نفس عم دوباره

مامان  رهیشؽل !؟ هربار که م نیشؽل آخه داداش سگ اخالق تو داره....؟نه حون من ا نی_ا

 واسش بخونه...  یلکرس تیصدتا آ دیبدبختت با

 بهم انداخت و جواب داد: یاز گوشه چشم نگاه لدای

 مانیشؽل بود....مگه من گفتم بره....بعدشم ا نیعاشك ا یاز همون بچگ مانی_خو به من چه...ا

 ینجوریکه ا شدیچ نباریا دونمی...نمستیشؽلش مرخطر ن یکنیاس...اونمدراهم که توفکر مکاراگ

 چالو خورد...

 ریحاالش هم د نیسرکالس هرچند که هم میرفت یم دیانداختم و بلند شدم.با میبه ساعت مچ ینگاه

 :دمیومن همزمان پرس میهم بلند شد.هردوباهم به راه افتاد لدای....میکرده بود



 تهرون....!؟ ادیم ی_ک

 _عصر!

 مابرسیم خونه اون اونجاست آره! یولت یعنی_پس 

 تکون داد: سرشو

 _اهوووم...احتماال...

آدم مشترک  هیبه  میچون هر دومون داشت مینزد یحرف چکدومیبه کالس درس ه دنیرس تا

 نسبتها ! یفکرمیکردیم....به ایمان...ورا

خواسته  یگرفت چون گاه یخوشم نمیومد....باهاش حال نمیکردم چون بهم سخت م مانیاز ا من

بشه!  ریگ نیو زم نهیبب بیجوره آس چیحال حاضر نبودم ه نیاما با ا شدییاناخواسته موجب آزارم م

 !یگیبه سالها همسا گشتیبرم نیو ا

بود.انگار هر  یدریاستاد ح یپرت از فک زدنها لدایتو تمام طول  کالس حواس منو   بایتمر

 نطوریایمان....و هم دنیو بریم د رونیب میاز دانشگاه بزن عتریهرچه سر خواستیدومون دلمون م

 بتیؼ لیچون به دل میهمه کالسهارو مجبورا رفت لیو برخالؾ م میهم شد.تا عصر دانشگاه بود

 خونه.... میرفت مویدربست گرفت یو بعدش هم تاکس میچونیبپ شدینم ادیز

....مامانم...بابام...و...احتماال شناختمیبود که من همه رو م نایا لدایجلو درخونه  یادیز یکفشها

 ....نیرحسیام

 انداختمو با استرس گفتم: لدایبه  ینگاه

 !؟ نیرحسیام یکفشا-

 دستپاچه تر از من گفت: لدای

 ب...بر...برگشته !- 

....فورا جانیاز سر عشك و ه دالیهام بود و اضطراب  یسرخ و چتر یمن بخاطر لبها اضطراب

 ممنعه و گفتم: ریرژمو پاک کردم بعدهم موهامو چپوندم ز دمویکش رونیب یدستمال

 خدا به من رحم کنه....-

 دستشو رو للبش گذاشت و گفت: لدای



 و به من !-

 دنیمشتاق د لدایو  مانیا دنی...من مشتاق دمیبعد هردوباهم همزمان وارد خونه اشون شد و

 !نیرحسیام

که  با تموم سخت  ینیرحسیام ی...و البته صداومدیهمهمه و الحمدهللا گفتن م یصدا میکه شد داخل

 یحواسمون پ نکهیو بدون ا میستادیکنارهم ا لدایواسش تنگ شده بود...منو   یهاش دلم حساب یریگ

 آفتاب سوخته شده! نیرحسیبه ام میشد رهیما باشه خ یپ هیحواس بم یحت ایجمع باشه 

درشتش  یشده بودن...چشما دهیدست تراش هیکه  ییشده بود و موها رهیحاال ت دشیسف صورت

....و نیدلنش میمال یکلفتش همون رنگ صورت یهنوز همون برق نفوذگر سابك رو داشت و لبها

 بشر جذاب و خوشگل اما عبوس و افراط گر بشه! نیا ی فتهیکه ش دادمیحك م لدایمن چمدر به 

بود که با صبر حوصله و ادب به  ینیرحسیام ینگاه کردم.بدجور محو تماشا لدایبه  یچشم ریز

سوق  نیرحسیو ام لدایزدم و نگاهمو از  یلبخند مچهی.ندادیآلا رحمان جواب م یدر پ یپ یسواال

همون مولع بود  مایپهلوش بود...و دل ی...رو مبل لم داده بود و دست راستش رومانیدادم سمت  ا

که متوجه حضور ما  یکس نیاومد و به عنوان اول رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیزهراخانم س که

 شده  گفت:

که کامال به  نینیبش نیای...بنیداغ بخور یچا نیاز ا نیای...ب نیدخترا! ؟ خوش اومد نیعه! اومد-

 ..نینولع اومد

راست رفت سمت  هی ریهم متوجه حضور ما شدند...نگاه ام هیتو اون لحظه بود که باالخره بم و

 !مانی....و نگاه من سمت اریسمت ام مانی....و نگاه الدای

گل انداخته سالم کرد و  یبا لپها لدایباالخره  نکهیادامه داشت تا ا نطورینگاه ها هم ی رهیزنج

 یاز ب یشد...منم عصب یزانو زد و مشؽول احوالپرس نیزم ی...کنارش رومانیرفت سمت ا

 گفتم: نویرحسیمت امرفتم س مانیا یها یتوجه

 سالم سرباز!-

کم....معموال به ندرت...تودار بود و پر جذبه و باهوش!  یلیخ یلی...خدیخندیکم م یلیخ نیرحسیام

خواهر کوچکتر خودش  بده و بعد  لیتحو یلبخند یاما انگار حاضر شد بعد ماه ها دور نباریا

 گفت:

 دانشجو!؟ یخودت چطور-

 کردمو گفتم: زونیلبامو آو کنج



 شده... رهی... چمدر پوستت تستمیبدک ن یا-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 گهید نهیهم یآره...مثل همبر سوخته شدم!سرباز-

 گفتم: دمویخند

 !گهیموالعه د نجوریخب ضدافتاب واسه هم-

...منم زدیحرؾ م لدایانداختم.هنوز داشت با  مانیو ا ریبه پشت  یحرؾ نگاه نیبا گفتن ا همزمان

 !؟؟یحرؾ بزنم اما چجور مانیبا ا خواستیدلم م

 مولع آلا رحمان گفت: همون

  دهیبچه ها خر ییدا دیکنم....گوسفنده رو  مج  یگوسفند لربون هینظر کردم  مانیا یواسه سالمت-

 !ارمشیخودم برم ب دیبرسونش! با تونهیخراب شده و نم نشیماش گهیاما م

 زود حاج بابا گفت: یلیخ

 هست شما چرا!؟ نیرحسیبابا آلا رحمان تا  ام یا-

 گفت: نویرحسیرخشش رو پرت کرد سمت ام چیحرکت جوانمردانه سوئ هیگفت و تو  نویبابا ا حاج

 ...اریب دیپاشو بابا...پاشو برو  گوسفند رو از خونه آلا مج-

 چک و چونه بلند شد و با برداشتن سوئچ گفت: یب ریام

 آدرسش کجاست!؟ یچشم ول-

 وسط و گفتم: دمیناخواسته پر هیبم یپروندنها کهیتعارؾ ت وسط

 نیرحسیبا ام لدای...بنظرم خوبه که چیدر پ چیپ یلی...ادرسشون خنایدایرفتم خونه آلا مج باریمن -

 بره....

ولپهاش گل  دیچشماش درخش ین یدادم.ن لدای لیتحو یگفتمو نامحسوس چشمک نویا

به  لدایبود که  ینطوریمن استمبال کردن و ا شنهادیاز پ هی....بمنیرحسیام نطوریانداخت....هم

 رفت....! رونیاز خونه ب نیرحسیهمراه  ام نباریاول یو  برا دیارزوش رس

 



مبل  یرسوندم.کنارش رو مانیکه دوباره  سرگرم  گپ و گفت شدن بلند شدمو خودمو به ا هیبم

 نشستم و گفتم:

 !؟ یدرد  دار یلیخ-

 :دمیبهم برخورد اما دوباره پرس نکهینداد! با ا یجواب

 بالرو سرت آورد !؟ نیا یک-

انگشتاش  یاز ال یشدمو گوش ینشون داد تا جواب منو نده.کفر شیخودشو سرگرم گوش بازم

 بشه بهش گفتم: یعصبان نکهیاز ا شیو اون باالخره مجبور شد تو چشمام نگاه کنه....پ دمیلاپ

 ودم !نگرانت شده ب یلیمن خ-

 زد و گفت: یپوزخند

  ایرو رد کن ب ی...حاال اون گوش یمرس-

رو پس  ی.اخم کردمو گوشکردیچت م نایانداختم.داشت تو واتس اپ با م یبه صفحه گوش ینگاه

 یاما از طرف خواستمیزو نم مانیا نکهیچرا حس حسادت بهم دست داد....انگار با ا دونمیدادم...نم

 بود !؟؟؟ یچ یحس لعنت نیاز من توجه کنه....اسم ا ریؼ یبه دختر خواستیدلمم نم

دخترعموش هست ،  یتوجه  به من ؼرق در سوال و جوابا یکامال ب  یاونجور مانیا دمید یولت

 یژگیو نیشدم و نتونستم سکوت کنم..اصال مزخرؾ تر نیو خشمگ یکفر یاز درون حساب

 کمی...رمینگ میرفتار نکنم و تصم یاحساس تونمینم نکهیبوده و هست...ا نیهم شهیمن هم یرفتار

که صدام فمط به گوش هردومون برسه  یبشمو بعد جور کیکردم تا بهش نزد جاخودم رو جا به 

 گفتم:

 یباشه و ه شیسرش تو گوش یکننده داشته باشه ول ادتیزشته که آدم ع یلیخ یلیخ یلیخ نیا-

 !استینجوری...ایدست و پا چلفت ی سهیالس بزنه...بعله آق پل یالس بزنه...ه

 گفت: یهینگاه عالل اند سف هیخونسرد و آروم سرش رو به طرفم چرخوند و بعد از  یلیخ

فورا بهش بچسبه و بوسش کنه...بله گاو مشت  رسهیم یبده آدم به هر کس یلیخ یلیخ یلیخ-

 !استینجوریحسن...ا

رفتن از  ییدستشو یشدم و به بهانه !بلند یجوابش رسما در دهنم رو گل گرفت.اونم چه گل با

کنارش گذاپشتم و جهت آرامش اعصاب پاش رو هم  به عمد لگد کردم که خوشبختانه فمط به آخ 

! و من مونده بودم یاونم چه دود شدیرسما داشت دود از کله ام  بلند م گهیکرد...د دایختم پ زیر



بهش حسادت  ومد،همیو مبهم بودن...هم ازش بدم م جیکه گ یین چند حس مختلؾ...حس هایب

دور و برم نپلک...اصال  خواستمیبده هم م تیجز خودم اهم یبه دختر خواستیدلم نم کردم،همیم

از خودم  مایدل دونستمیذره   تو  هوا ! و من نم هیشده بود...مثل معلك موندن  یجهانم جهان مزخرف

 ....!؟خوامیم یو اون چ

دستش نبود و با  باال  یگوش مانیاومدم.ا رونیب یبهداشت سیشستم و از سرو و صورتم رو دست

شده  یچیکجا رفته بودن  ، داشت زخم پاند پ دونمیپدر و مادرامون که نم  ابیتو ؼ رهنشیزدن پ

ه یبم نمیبا لباسم خشک کردمو چشم چرخوندم تا بب یادبانه ا ی.دستامو به طرز بکردیاش رو نگاه م

 متوجه شدم تو بالکن هستن بلند بلند گفتم: یولتکجا رفتن و 

 شده !؟ یزیچ-

 با تاسؾ گفت: مامان

که  یکیرک یی....چه حرفهایوسفی یبا پسر آلا ییرزایم  یتو کوچه دعوا راه افتاده...پسر آلا-

 ...زننینم

 آخه چرا !؟-

 زهرا خانم جوابم رو داد: نباریا

و دعوا راه  دشید یوسفی یچشمک زد ..پسر آلا یدریح یبه دختر آلا ییرزایم یچون پسر آلا-

 انداخت!

بگن  محسن و بابک سر نگار  تونستنیکه م یراه انداخته بودن درحال ی! چه پسر پسرجالب

 مردم! یدعواشون شده...! خوش بحال دخترا

 لبامو خم کردمو گفتم: کنج

 آخه دعوا هم تماشا داره !؟؟-

 یسفت و سبز رنگ بی...سمانیبافاصله از ا کمیکه لبال نشسته بودم... ییابنو گفتم و رفتم همونجا 

 نگاش کردم که همون مولع گفت: یچشم ریبرداشتم و ز وهیاز سبد م

 

 !ستیهم بد ن یکن شیچشماتو درو-

 و به سرفه افتادم.بعد چند لحظه که حالم جا اومد گفتم: دیدهنم پر یتو بیس ی دهینجو ی کهیت



 ....یمال یلینه که خ-

 زد و گفت: یپوزخند

 !یبهمون تا به زور بوسمون کن یدیچسبیمثل بختک نم مینبود-

بخاطرش  یبود که من انجام دادم حاال ه یمشت کردم و دندونامو بهم فشردم...آخه چه کار دستمو

 رو از دهنم دور کردمو گفتم: بیزخم زبون بشنوم....س دیبا

 ! اون کار من فلسفه داشت....!یدست و پا چلفت سهیبرت نداره آق پل الیخ-

 رو اعصاب آدم:  دنیکه کارش خط کش یزینوک ت ییدوباره شد همون چالو پوزخندش

 ...هیبندوبار یآره...فلسفه اش ب-

 بعد سرش رو چرخوند سمتمو گفت: و

 هان!؟؟ اسمنی یفلسفه رو تاحاال رو چند نفر امتحان کرد نیا-

 باالخره گفتم: یتو چنته داشته باشم...ول یجواب نکهیشدم بدون ا رهیپرسشگرش خ یچشما به

 !؟یکنیفکر م یتو در مورد من چ-

 کرد و گفت: نییباال و پا یا یتصنع یهاشو باخونسرد شونه

 شهینم بوسهیاونو م نویراحت ا یلیپسر هست و خ یکه دور و برش پر از دوست اجتماع یکس-

 کرد... یلشنگ یراجبش فکرا

داد و به زحمت بلند  هیتک یبه پشت هیمن،دستشو تک یدرکمال بهت و ناباوررو گفت و  نیا مانیا

 شد و سمت اتالش رفت....

 دیدادم به مبل  و زانوهامو تو شکمم جمع کردم.نبا هیتک یکه رفت،دمػ کرده و عصب مانیا

و با  پرونهیم کهی...تکنهیم تیفمط اذ یکه ه یآدم نی..اکردمیبشر م نیاعصابم رو وابسته به ا

 !کنهیطعنه هاش آدمو الل م

تموم شده...و من اصال   هیهمسا یپسرا یدعوا شینما دمیبسته  شدن در بالکن که اومد فهم یصدا

تو خلوت  دو نفره  نیرحسیو ام لدایبدونم  خواستیدلم  نم گهید یباشم...حت نجایا خواستیدلم نم

 رو برداشتمو گفتم: فمی....کدنیشن یو چ گفتنیچ

 باال... رمیمن ممامان -



 خانم  زودتر از مامان به حرؾ اومد و گفت: زهرا

 ....میهم بخور شیدخترم...بمون شام رو لراره همه پ یریعه! کجا م-

 رمك جواب دادم: یب

 کمیبرم  خوامیخستمه...م یلینه...ممنون خاله جون....صبح سر کار بودم  بعدشم رفتم دانشگاه خ-

 دراز بکشم!

خونه رو  دیدر بره سمت مامان رفتم و کل میتا خستگ شکوندمیکه للنج م یحرفها در حال نیگفتن ا با

باز طعنه هاشو  مانیبشه...!؟ که ا یکه چ موندمیاومدم.اصال م رونیگرفتم و بعد هم از خونه ب

 الس بزنه!؟ ناجوووونشیشروع کنه و جلو من با م

راست سمت اتالم رفتم و فارغ از هردرد و  هیپله ها رو باال رفتم  و وارد خونه شدم. یکرخت با

 تخت و چشمامو بستم.....! یلشم رو انداختم رو رونیب یبا همون لباسا یؼم

* 

لابل  ریکه به سمت اعداد ؼ یصورتم مماس ساعت زنگدار لرار  گرفت...و عمربه ها  دمیچرخ تا

 یو ساعت رو از رو دمیکش ...بدنم رو جلونمیرو واضحتر بب یباور بودن.چشمامو مالوندم تا همچ

 شدیشدم.باورم نم جیو و جیبهش نگاه کردم...گ متریکوچک کنار تخت برداشتم و دل ی هیسه پا زیم

صبح روز بعد!!! شکمم  6عصر بخوابم تا  6صبح باشه !!! اصال جز محاالت بود من از 6ساعت 

نکرده  دارمیبود که مامان و بابا ب بیکه به لارو لور افتاد بلند شدمو دل از تخت خواب کندم.عج

 بود!!! بیعج یلیبودن...خ

مسواک   مهیو بعد از چند دل یبهداشت سیخونه با همون  بدن کرخت رفتم سمت سرو یکیتار تو

اومدمو سمت آشپزخونه رفتم.از اتاق خواب حاج بابا و حاج مامان  رونیزده و دست و رو شسته ب

 دهیخواب یلیآشپزخونه نبود.چون خ یاز مامان تو یخبر یول دومیتالوت لرآن خوندن بابا م یصدا

 دمویواسه خودم چ یمفصل یصبحانه  زیدم کردم و م یو سرحال بودم.چا یپر انرژ بایتمر مبود

گفت  ریبهم صبح بخ دیاومد.تا منو د رونیمشؽول خوردن شدم...همون مولع حاج بابا از اتالشون ب

 میزی"احسنت" رو هم تکرار کرد که فکر کنم بخاطر سحرخ یو پشت بندش چندبار کلمه 

هم واسه خوندن نماز  نیرحسیام گهیخوردم بلند شدمو رفتم سمت اتالم...حاال د هبود...صبحانه ک

خوابالودش اصال متوجه من نشد...تا از کنارش رد شدم متوجه  یشده بود...اما با اون چشما داریب

باشه....نگاه  دنیمک یجا تونستیفمط م یکبود نیش کردم....انگا رتیشدم گردنش کبوده ...با ح

 پشت گردنش رو خاروند و گفت: دیرو که د ما رهیخ یها

 !؟یدیمگه جن د هیچ-



 تند سرمو تکون دادمو گفتم: تند

برو تا  یکله صب بلند بش نکهیا یخونه خب بجا یمدت اومد نهمهینه نه....فمط خواستم بگم بعد ا-

 ظهر بخواب...

 زد و گفت: یکمجون لبخند

 !میرج طانیکارت ش یبرو پ-

رفتم  یرو جمع کردم تا اماده  لمیوسا دمویو به سمت اتاق خوابم رفتم.لباس پوش دمیخند انهیموذ

 یداداش مذهب شدیباورش م یبود! پع! ک نیرحسیگردن کبود ام یکه تمام مدت فکرم پ یبشم درحال

 نهیکه به س ادمیبره.... شیپ دنیتا خوردن و مک لدایبا  یا مهیچند دل اتیعمل هی یو افراط گر ما ط

 بود...نوش جون برادرم! یشب ممه خور شبیتا بناگوش وا شد....پس د شمیافتاد ن لدای یها

 ...!رونیو از اتاق زدم ب دمیباخودم خند زیر زیر

اما کامال پر بود  ...لسمت مردونهدمیرو ند یجز خودم و پسند خانم کس بایباشگاه تمر دمیرس یولت

 تیسکوت نها نیگرفتم از ا میاومده بودن...تصم یبرخالؾ لسمت زنونه که فمط تک و توک

 یبعض دونستمیرفتم....چونوم نیسمت اتاق کار آم نیپاورچ نیپاورچ نیاستفاده رو ببرم واسه هم

و تو اتالش  نجایشب رو هم کشهیو کارهاش طول م مونهیولت باشگاه م ریکه تا د هاولت

فرارون  اطینبود.لبخند زنان سمت اتالش رفتم و با احت یچکسی....راهرو خلوت بود و هخوابهیم

روم خشکم زد و مبهوت  شیپ یصحنه  دنیلدم بردارم با د هیاومدم  نکهیدرو باز کردم ...اما هم

 شدم ....

از لپم بازهم نتونستم  بود که با چندتا ویشگون بیچیزي که میدیدم اونمدربرام سخت و عج باور

 میکنم نه رویا....! ریخودم رو لانع کنم که دارم تو والعیت س

 به داخل برداشتم... گهیلدم د کیرو رها کردم و  رهیدستگ

 بودم!؟ یداریجهت مشخص ثابت مونده بودن و دهنم کامال باز....من والعا تو ب هی  یرو چشمام

 هیو هربار جواب واسم به شکل  دمشیاز خودم پرس شتریده بار ب هیثان کیبود که تو  یسوال نیا

 !شدیم انیپوزخند نما

تا  یموالعه ا نیمشت شدن ...و من معموال تو همچ ادیو انگشتام از خشم ز دیبه رگهام دو خون

که  یلدرت هیتو اون لحظه ثابت نگهم داشت... یزیچ هیشدم اما  یراه نمینداختم آروم نم کونیکنف

 دیبهش نگاه کنم اسمش رو فمط با خواستمیم یا گهیاگه جور د دیو شا ومدیم رونیاز دل ضعؾ ب

 ...آب از سر گذشتن...ایمحض... یبیتفاوت یحت ایمیگذاشتم ؼروردخترونه ...



چه  نکهیسخت به ا یتخت چفت بودن و من داشتم تو اون صحنه  یو سارینا تو بؽل هم رو آمین

سوتفاهم نبود!  نکهی!؟ ا کردمیم کاریچ دی... والعا باکردمیاز خودم نشون بدم فکر م دیبا یواکنش

 بود!؟ لطعا نبود...

نبود...اونا تو بؽل هم  خواب بودن....تو بؽل  نایسار یفمط دور شونه ها نیدست آم گهید نجایا

 هم...

 شینجات رو پ یدفتر آلا ریانداختم و عمب گرد کردم.درو آهسته بستم و مس نییرو پا سرم

بود و با دستهاش داشت  ستادهینفر پشتم ا هیانگار پاهام هم مال خودم نبودن...انگار  یگرفتم....حت

 ....دادیهلم م

 ینجاتم...چند تمه به در زدم و رفتم داخل....آلا یدر اتاق آلا یرو به رو دمیبه خودم اومدم فهم تا

پشت سرهم شروع به حرؾ زدن  زیر هیامون صحبت بهم بده  نکهیوبدون ا دیخند دنمینجات با د

 کرد :

شر  یکه اصال به تو هیاز اون حالتای نی! ایپکر ی افهیخانم گل گالب..... عجب ل اسمنی_به به 

 یسالااااام...بعد کل یزدیتو اتاق من داد م یومدینمیخوره...تو هرولت م جانیپر ه طونیو ش

 شدهی....حاال چیهم حرؾ میزد استی..تازه از سیو ورجه وورجه میکرد یدرمیاورد یدلمک باز

 ..ینزد نی!؟ نکنه بنزیهست یانرژ یکسل و ب نمدریاکه 

 اسمنی هیکرد به  لیمنو تبد مهیصحنه تو فاصله چند دل کی دنینجات راست میگفت...د یآلا

 نداشت...زرد و شکننده... یزییبرگ زرد پا هیبا  یفرل چیکه تمریبا ه یکیدیگه...

به  رهیبزنم جلوتر رفتم و خ یلبخند مصنوع کی نکهیا ایکنم... هیگر یحت ایبخندم  نکهیا بدون

 راست رفتم سر اصل مطلب وگفتم: هینجات  یآلا یچشما

 ....امین نجایا گهیلراردادمو لؽو کنم و د خوامی_م

 

 

خشک شد.از خوردن اون لهوه  باینجات که به سمت فنجون لهوه اش دراز شده بود تمر یآلا دست

 :دیداغ منصرؾ شد و بجاش ازمن پرس

 _چرا !؟ مگه چیشده...؟

 :دنیپر رونیبازشد و کلمات ازش ب دهنم



 ....امیب نجایا تونمینم گهینشده...فمط د یچی_ه

 رو و داد باال و گفت: نکشینجات ع یآلا

 !؟ینمیخوا ای یتون ی_نم

 و سرد جواب دادم: خشک

 گزینه...._هردو 

 :دیرو پرس یرو تنگ کرد و سوال بعد چشماش

 بهت گفته؟ یزیچ یحرفت شده!؟ کس ی_با کس

 رو تکون دادم: سرم

 برم.... خوامی_نه نه...فمط م

 صورتش رو خاروند و باز گفت: پوست

نیست....چون لؽو  یچاره ا نکهیخب باشه....مثل ا یلی...خیایمصمم م یلیبابا...بنظر خ ی_ا

من  یفرق دار هیکه تو با بم ییاما از اونجا میبهت بد یزیپش دیلرارداد از طرؾ خودته رسما نبا

 !؟ یهست یماه رو هم  به حسادت.میریزم..راض نیو مبلػ ا کنمیلطؾ م

تکون دادم اونم چندتا کاؼذ بهم داد و  تیشرش زودتر کنده بشه سرم رو به نشونه رضا نکهیا یبرا

 شدم.... لیتبد چکارهیه هیباشگاه به  یتو گهید باین بعداز امضا کردنشون تمرم

 چند جرعه اش گفت: دنینجات باالخره لهوه اش رو برداشت و بعد نوش یآلا

 بشه.... رید نکهیلبل ا یبه برگشتن فکر کن دمییاسمن بهت پیشنهاد م ی_ه

 اومدم..... رونیب یزدم و بدون خداحافظ یپوزخند

 کار کنم....  نجایا تونستمیبه بعد چطور م نیمن از ا آخه

 ...دادیبزرگ م بیفر یکه بو ییجا

چهل  کردمیبود که حس م یدار شده بود و للبم ؼمگین....و بدتر ازهمه ؼرور حهیجر احساساتم

داد  وندیخرده هاشو بهم پ شهینم یحت گهینمونده...اونمدر داؼون که د یازش بال یچیشده و ه  کهیت

... 



نفر که  هیدست آمین بودم... ی چهیکه تمام مدت باز کردمیفکر م نیبه ا یسخت بود برام ولت چمدر

 خر فرض شده بود....!!!

رو برداشتم و بعد  لمیسمت رختکن رفتم....همه وسا سیخ یبه خون نشسته و گونه ها یچشما با

 بدون سروصدا از باشگاه زدم بیرون....

نه تو خونه ام،نه دانشگاه ...واستاده بودم کنار چند تا زن و مرد کارتون  دمیخودم که اومدم د به

 بیسرد س یاشون فارغ از بارون و هوا هیو بم زدیم یساز دهن شیکیخانمان که  یخواب و ب

 ....کردنیو بگو و بخند م نداختنیم شیتو آت ینیزم

رو دوست داشتم و باهاش تا  نیعمود و زانوهامو تو شکمم جمع کردم...من آم هیکردم کنار  کز

 یکیراحت  با  نمدری...پس چرا ادیجاه هارو تصور کردم...من رفتم خونه اش...اون منو بوس یلیخ

 کوتاه !!! نمدریبود!؟ هم نمدریمصرؾ من هم خیوالعا تار یعنیکرد!؟  ضمیتعو گهید

 !یاز ماها باش ادیبه سر و وضعت و نم-

حرؾ رو زده  نیکه ا یاشکم زل زدم به دختر ژنده پوش سیخ یرو بلند کردم و با چشما سرم

و  یفیاز کث اهی...ساهیمردها بود...و صورتش س هیشب زشیبود...دختر که چه عرض کنم...همه چ

مذکرهاست  یتو دسته  دیفهم شدیجوره نم چیهاش نبود ه نهیس یلطعا اگه بخاطر صدا و برجستگ

 !امونث ه ای

 بهش ندادم و سرمو گذاشتم رو زانوهام.... یجواب

از  شیکه آت یخشک کردمو نگاهم دوختم به سطل زنگ زده ا میبافتن یبا پشت دستکشها اشکمو

 رونیاز پشت گوشش ب یگاری....دختره کنارم نشست.زانوهاشو جمع کرد و سشدیداخلش بلند م

 و گفت: دیکش

 ...دهیند آفتاب یها یفوکل نی...از ایترگل  ورگل یادیز-

 رونیب شینیب یپک زد و بعد دودش رو از سوراخا هیو  دیروشن کرد.دماؼشو باال کش گارشویس

 لشش گفت: یفرستاد و با صدا

واسه  گهیبفهمه د ایتموم بشه  گارشینخ س نایاز ا یکی هی...بلند شو چون کافگلویبلند شو برو ژ-

تو  زارنیدستکش هارو هم نم نیهم یحت ...اون مولعه اس کهستیبند ن ییمواد دستش به جا دیخر

 دستت بمونه....

 ...اخم کردمو دستمو عمب بردم.پوزخند زد و گفت:دیحرؾ دستشو رو دستکشهام کش نیگفتن ا بعد



 یبی!؟پاپا جونت بهت پول تو جیلشنگن..خب نگفت  یلیفمط خواستم بگم خ ینترس جوجه فوکل-

که  ییگلوهایژ نیاز ا دمید ادی...آخه زادیبهت م شتریب ی! البته دومیخورد یشکست عشم اینداده!؟

 !؟یکشیم گاری...سنمی! بدارنیبرم نیو فاز سنگ نجایا انیم کننیپسره ولشون م ایدختره 

 ساکت موند.. یا مهیشد و چند دل الیخیاخم "نه" گفتم و اونم ب با

 یپل....کنار کارتن خوابهاااا...صدا ری!؟ز کردمیم کاریچ نجایبرگردوندم ازش ! اصال من ا رو

 داد زد: یبلند ی...با صدادیدختره دوباره به گوشم رس

 یگمونم شکست عشم  گلومونیژ كیرف نی!؟ا یخونیدهن واسمون م هیسودابه....  یآااااا-

 خورده....!

چرب و شلخته اش اطراؾ صورتش پراکنده بودن از  یتنش بود و موها ؾیزن که لباس بلند کث هی

 داد زد: شیکنار آت

 ندارم.... دنی...جون نالهیجون تو شکمم خال-

 بلند بلند گفت: دختره

 !!!میکنیم شیکار هیدهن بخون....شکمو  هیحاال تو -

ؾ حر یبزنه و اونم ب یبود خواست که ساز دهن ستادهیکه کنارش ا یسودابه به مرد ایزنه  همون

 :دیچیسرد بارون پ یسودابه بود که تو اون هوا یشروع کرد و بعد صدا ثیو حد

 بکن. یاریمنو  ایچشم من ب-

 بکن یشد کار دهیهام خشک گونه

 کرد شهیم یمگه کار هیگر ریؼ

 بکن یزار ادیاز ما نم یکار

 ....خوادیم هیدل من گر امتی....تا لادینم چولتیه گهیکه رفته د اون

از  یشروع به خوندن کرد انگار جهان ساکت و صامت شد...و حت ؾیاون زن شلخته و نح یولت

 کردن... یهم باهاش همراه هیبه بعد بم ییجا هی

 ...."خوادیم هیدل من گر امتیل اد،تاینم چولتیه گهی"اونکه رفته د



ازک، آهنگ ن یزن با صدا هیبه عنوان  کنمیاعتراؾ م ی...و حتنیبود...و ؼمگ بایز یلیخ صداش

پاهام فرو بردمو زار  نی!!! اونمدر که سرمو بخوندیو سوزناکتر م نتریدلنش یلیخ یلیرو خ وشیدار

و   مجاها باهاش بر یلیخ خواستی....من دوسش داشتم...دلم مخواستمیم نویکردم...من آم هیزار گر

 نمیگزیرو جا گهید یکیراحت منو زد کنار و  یلیخ یلیکارارو باهاش تجربه کنم اما اون خ یلیخ

 نبود!!! نینبود...حك من ا نیکرد...حك من ا

 

 یشماره  دنی...با ددمشیکش رونیپالتوم ب بیو از ج دمیدماؼمو باال کش دیلؽز بمیکه تو ج میگوش

...تا تونست استفاده کرد اخرشم ینامرد عوض یشدم...پسره  نیهم بؽضم گرفت و هم خشمگ نیآم

....و زدیحرؾ م یداشت در مورد ک نایاون روز سار فهممیم ....حاالگهید یکیرفت سراغ 

افتادن و تا  یگوش یاشکم رو صفحه  یبود....لطره ها یعوض نیآم نیاحتماال هم رشخواستگا

 امیپ نباریهم زنگ زد ...پشت سرهم...رد تماس دادم و ا گهیسر خوردن....چند بار د نییپا

 شدم... رهیکه فرستاده بود خ یرو باز کردم و به تکست امکشیپ میباطن لیم رؼمیداد...عل

 یکرد هی...نجات گفت تو تسورمیگیکه باهات تماس م هیبار نیدهم نی!؟ ااسی یدی" چرا جواب نم

 .آخه چرا؟"یو رفت

 کردم: پیاراده براش تا یکه اشک تو چشمام حلمه زده بود...ب یدرحال دمیبهم ساب دندونامو

 بفرست" امینه به من زنگ بزن و نه پ گهیپست! د" ازت متنفرم نامرد 

.با دستمال صورتمو پاک کردم و بمیرو خاموش کردمو گذاشتم تو ج یارسال که زده شد گوش کیت

 سودابه.... ی رهیت یچشم دوختم به لبها

 ....نیموندن آدم هم یؼرق به خون...لصه  ی نهیلب بسته س-

باور کردن و نکردن حرؾ  نیکرده بود...ب ریانگار گمتعجب بودن ولبهاش خندون.... لدای یچشما

 من ! 

 و گفت: دیکوتاه خند لدایدادم به تاج تخت... هیشدمو پشتمو تک زیخ مین

 !؟یسرکارم گذاشت-

 به چپ و راست تکون دادمو گفتم: سرمو

 دروغ بگم.... دینه! چرا با-

 .با همون بؽض گفتم:دیلرز صدام



 ...فتهیباشم که چشمم بهش ب ییجا خوامینم گهی...درونیاز باشگاه هم  اومدم ب-

 شد.بازوم رو گرفت و گفت: رهیبا دهن باز بهم خ لدای

 !؟  یکرد کاریتو چ-

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 دیکار کنم که اونم هست....با ییجا خوامیبرم اونجا...نم خوامینم گهی....دیدیکه شن یهمون-

 فراموشش کنم...!

 ..یاز دستش بد دیخوب...نبا مشیکه!حمولش خوب..تا یکرد دایپ یبه سخت نکارویتو ا یول-

 و مصمم گفتم: یجد کامال

 نمیبب نویآم خوامینم گهی! دهیکامال لطع میبرم...تصم خوامینم گهیمن د یول-

 :دیناباورانه پرس لدای

 !یشد زاریازش ب نمدریا هویکرده که  کاری!؟چ شدهیآخه چرااااا...مگه چ-

 تو هم لفل کردمو گفتم: انگشتامو

 کرد ! انتیبهم خ-

 .دستشو رو دهنش گذاشت و گفت:دیچیتو کل اتاق پ لدایگفتن  نیه یصدا

 !؟ ی!؟چرا!؟چجوری...کشهیکرد !!!!؟؟ باورم نم انتی....خیوااااا-

 گفتم: دمویکش یمیعم نفس

تنها  خوامیدادن رو دارم نه حالش رو...االنم م حی...چون نه اعصاب توضلداینپرس  شتریب-

در ضمن...کالس صبح رو   امیکنار ب دیاتفاق جد نیباخودم و ا دیاستراحت کنم...با خوامیباشم...م

 از استاد بخواه حذفم نکنه !!! یجور هی...امیحال ندارم ب

 اخت و لب زد:به صورت پژمرده ام اند ینیتخت بلند شد.نگاه ؼمگ یسرو صدا از رو یب لدای

 !ری....شب بخاسی گذرهیم نمیا-

حرؾ  یبا کس خواستمیمن والعا نم یبده ول میدوست داره که کنارم باشه و دلدار دونستمیم

 حالم بهتر نشده... یبزنم...الالل تا ولت



 پتو فرو بردم....! ریسرم رو ز دمویکه رفت دوباره دراز کش لدای

*** 

رو  ریش وانیاصال بهتره بگم کل آپارتمان...انگار متروکه شده بود.ل ایؼرق در سکوت بود. خونه

که من  ییباهم رفته بودن جا نیرحسی...حاج بابا و اماطیح یگرفتم برم تو میو تصم دمیسر کش

آلا رحمان هم ظاهرا  یمسجد...و خانواده  یها هیریاطالع نداشتم...مامان  طبك معمول تو خ

 ور... هی کدومهر

 هیبودم...هنوز تو شوک بودم... ومدهیو من هنوز باهاش کنار ن گذشتیروز از اون اتفاق م سه

 ...یشوک احساس

 یحت خواستمینذاشته بودم چون نم رونیپامو از خونه ب یسرماخوردگ یسه روز به بهانه  نیا تو

 خودمو بدم! دنیشانس د نیبه آم هیچند ثان یبرا

 یلینرگس...کؾ دستمو خ یراست رفتم سمت گلها هیو  اطیو حرفتم ت دهیروح با لامت خم هی نیع

 ... دمیآروم رو گلها کش

 !یلش ینجوریپس ولت کرده  که ا-

کتاب کنارش!پوزخند  هیچشم تو چشم شدم که لهوه دستش بود و  یمانیسرم رو چرخوندم با ا تا

شکنجه کننده باشه اما سکوت کردم و دوباره نگاهمو دوختم به گلها و  یلیخ تونستیگوشه لبش م

 سکوت کوتاه گفت: هیاون بعد از 

مشترک فکر  زیچ هی...نود درصدشون به ریاونا وفادارن احمك خانم!؟ نه خ التیبه خ-

 شدشون.... خی....آلت سکننیم

رک باهام صحبت  نمدریبود ا یبار نیباعث شد سرمو به سمتش بچرخونم.اول مانیا صراحت

 ادامه داد:  یشتری...ابروهامو تو هم گره کردم و زل زدم تو چشماش  و اون با صراحت بکردیم

 

 ....اسمنیآدم شو -

 شد..رفتم سمتش و گفتم: شتریو ب شتریابروهام ب ی گره

از ده بار  یروز دمیم حیمن ترج دنیتو خونه موندن و آفتاب و مهتاب رو ند یعنیاگه آدم شدن -

 شکستها نوش جون کنم.... نیا



 لدم اومد سمتم و انگشتشو به مخم فشار داد و گفت: کی

 یه شونیشناسیکه نم یی...چرا با پسرایخر نمدریگچ !؟؟ چرا تو ا ایهست!؟ مؽز  یتو چ نیا-

 دیاؼفال شده که با ی...دختراادیدست ما م یمدل نیصدتا پرونده ا ی....روزیریاونور م نورویا

 ....بفهم....بفهم احمك.....میدنبال لاتلشون بگرد

 حرؾ نکردن و کردن باور بین...بود کرده گیر انگار....خندون ولبهاش بودن متعجب یلدا چشمای

  ! من

 :گفت و خندید کوتاه یلدا...تخت تاج به دادم تکیه پشتمو شدمو خیز نیم

 ؟!گذاشتی سرکارم-

 :گفتم دادمو تکون راست و چپ به سرمو

 ....بگم دروغ باید چرا !نه-

 :گفتم بؽض همون با.لرزید صدام

 ...بیفته بهش چشمم که باشم جایی نمیخوام دیگه...بیرون اومدم  هم باشگاه از-

 :گفت و گرفت رو بازوم.شد خیره بهم باز دهن با یلدا

  ؟! کردی چیکار تو-

 :گفتم انداختمو پایین سرمو

 فراموشش باید....هست اونم که کنم کار جایی نمیخوام...اونجا برم نمیخوام دیگه....شنیدی که همونی-

 !...کنم

 ..بدی دستش از نباید...خوب تایمش..خوب حمولش!که کردی پیدا سختی به اینکارو تو ولی-

 :گفتم مصمم و جدی کامال

 ببینم آمینو نمیخوام دیگه !لطعیه کامال تصمیم...برم نمیخوام دیگه من ولی-

 :پرسید ناباورانه یلدا

 !شدی بیزار ازش اینمدر یهو که کرده ؟چیکار! چیشده مگه...چرااااا آخه-



 :گفتم کردمو لفل هم تو انگشتامو

 ! کرد خیانت بهم-

 :گفت و گذاشت دهنش رو دستشو.پیچید اتاق کل تو یلدا گفتن هین صدای

 ؟! ؟چجوری!؟چرا!کی...نمیشه باورم ؟؟!!!! کرد خیانت....وااااای-

 :گفتم کشیدمو عمیمی نفس

 تنها میخوام االنم...رو حالش نه دارم رو دادن توضیح اعصاب نه چون...یلدا نپرس بیشتر-

 رو صبح کالس...ضمن در  بیام کنار جدید اتفاق این و باخودم باید...کنم استراحت میخوام...باشم

 !!! نکنه حذفم بخواه استاد از جوری یه...بیام ندارم حال

 :زد لب و انداخت ام پژمرده صورت به ؼمگینی نگاه.شد بلند تخت روی از صدا سرو بی یلدا

 !بخیر شب....یاس میگذره اینم-

 حرؾ کسی با نمیخواستم والعا من ولی بده دلداریم و باشه کنارم که داره دوست میدونستم

 ...نشده بهتر حالم ولتی تا الالل...بزنم

 !....بردم فرو پتو زیر رو سرم کشیدمو دراز دوباره رفت که یلدا

*** 

 سر رو شیر لیوان.بود شده متروکه انگار...آپارتمان کل بگم بهتره اصال یا.بود سکوت در ؼرق خونه

 اطالع من که جایی بودن رفته باهم امیرحسین و بابا حاج...حیاط توی برم گرفتم تصمیم و کشیدم

 یه هرکدوم ظاهرا هم رحمان آلا ی خانواده و...مسجد های خیریه تو معمول طبك  مامان...نداشتم

 ...ور

 شوک یه...بودم شوک تو هنوز...بودم نیومده کنار باهاش هنوز من و میگذشت اتفاق اون از روز سه

 ...احساسی

 

 حتی نمیخواستم چون بودم نذاشته بیرون خونه از پامو سرماخوردگی ی بهانه به روز سه این تو

 !بدم خودمو دیدن شانس آمین به ثانیه چند برای



 خیلی دستمو کؾ...نرگس گلهای سمت رفتم راست یه و حیاط تو رفتم خمیده لامت با روح یه عین

 ... کشیدم گلها رو آروم

 !لشی اینجوری که  کرده ولت پس-

 گوشه پوزخند!کنارش کتاب یه و بود دستش لهوه که شدم چشم تو چشم ایمانی با چرخوندم رو سرم تا

 از بعد اون و گلها به دوختم نگاهمو دوباره و کردم سکوت اما باشه کننده شکنجه خیلی میتونست لبش

 :گفت کوتاه سکوت یه

 آلت....میکنن فکر مشترک چیز یه به درصدشون نود...خیر نه ؟!خانم احمك وفادارن اونا خیالت به-

 ....شدشون سیخ

 صحبت باهام رک اینمدر بود باری اولین.بچرخونم سمتش به سرمو شد باعث ایمان صراحت

  :داد ادامه بیشتری صراحت با اون و  چشماش تو زدم زل و کردم گره هم تو ابروهامو...میکرد

 ....یاسمن شو آدم-

 :گفتم و سمتش رفتم..شد بیشتر و بیشتر ابروهام ی گره

 این از بار ده روزی میدم ترجیح من ندیدن رو مهتاب و آفتاب و موندن خونه تو یعنی شدن آدم اگه-

 ....کنم جون نوش شکستها

 :گفت و داد فشار مخم به انگشتشو و سمتم اومد لدم یک

 اینورو هی نمیشناسیشون که پسرایی با چرا...خری اینمدر تو چرا ؟؟! گچ یا مؽز ؟!هست چی تو این-

 دنبال باید که شده اؼفال دخترای...میاد ما دست مدلی این پرونده صدتا روزی....میری اونور

 .....احمك بفهم....بفهم....بگردیم لاتلشون

 اینکه.میکردم باور رو چیزی چه باید نمیفهمیدم من و میپیچید سرم تو ایمان حرفهای کلمه به کلمه

 ...بابا آبروی نگران یا  نگرانمه اون

 اینکه.میزد بهم ایمان از منو حال این و...بیشتره لوتش دومی مورد  میکردم حس من هرحال ودر

 ...کنه اجرا واسم رو سر باال آلا نمش میخواست

 :گفتم زدمو کنار سرم رو از ،دستشو سکوت دلیمه چند از بعد

 ؟!نمیکنی ولم چرا...نیست...نیست...نیست مربوط تو به من خصوصی زندگی-



 :گفت و کرد ای لروچه دندون

 ...یاسمن خرابت ی کله به لعنت-

 :زدم داد ناخواسته

 ...نیست مربوط کسی به و هم رو میریزم بخوام پدرسگی باهر من...خودت خراب کله به لعنت-

 :گفت و گرفت مشتش تو لباسمو یمه.شدن مشت دستهاش و کرد باد گردنش رگ

 من ؟!....است همسایه دختر واسه بد اتفالای ی همه میکنی فکر چرا !شعوری بی اینمدر چرا تو-

 ؟!میفهمی....میشناسم تو از بهتر و بیشتر رو عصبی ی جامعه این ادمای

 لختم لباس های لبه...زمین روی افتادن و شدن  کنده  دستش فشار بخاطر پیرهنم  اول ی دکمه سه دو

 ...شد مشخص هام سینه و رفت کنار

 یه مثل که منی از و کرد رها رو لباسم ی یمه و داد لورت دهنشو  آب.چرخید ام سینه روی ایمان نگاه

 ....رفت عمب و گرفت میکردم،فاصله نگاهش فمط احساس بی ی مجسمه

 رفتم...نکن نگاه من سمت به کنه وادار چشماشو میخواست مضحکی طرز به.کردم نگاش

 :گفتم بعد و کنه نگاه سمتم به کردم وادارش و گرفتم دستشو...سمتش

 !میزنی حرفارو همین بازم ؟! چی باشم تو با اگه-

 :گفت و زد نفس نفس...کردن ورم شدید عصبانیت از گردنش رگهای بازم

 ؟!درسته...میشناسی منو تو....دوم و...یک این باشی من با تو نمیخوام من...من-

 :گفتم کردمو اخم

 پس...دیدم رو تو از الیه یه فمط من و.... شدن تشکیل مختلفی های الیه از آدما...نمیشناسمت من...نه-

 ! بشناسمت چطور

 

 روبه دوباره بعد انداخت آسمون به نگاه یه اول.شنیدم پوزخندشو صدای من و زد پوزخند وضوح به

 :گفت و گرفت لرار خودم روی

 ...باشی نشده تاحاال اگه....نشی هرزه  باش تومواظب  ولی....چندالیه از متشکل من...باشه-



 :گفتم و کشیدم ام شده خشک لبهای رو زبونمو

 مرداااا ی همه از من چون بگیر فاصله من از...ایمان باش نداشته کاری من با-

 راحت بزار و کن ولم...کن ولم....بمیه از بیشتر تو از و....همتون...از...ازهمتون....متنفرم

 ...نکن عاصیم...نکن عاصی منو...باشم

 اتالم به خودمو رفتمو باال هارو پله چجوری نفهمیدم...داخل رفتم بدو بدو و گرفتم دستام بین سرمو

 پر و شوخ     یاسمن همون...باشم شادم خود اون نمیتونستم دیگه که بود سخت چمدز....رسوندم

 ....شروشور

 ؟! میکردم چیکار باید...بره یادم از اتفاق این که میکردم چی سرگرم رو خودم باید

 داؼون و درب و افسرده و کسل دختر همون هنوز من و بودن شده تموم ترم پایان امتحانات

  !لبراق و شاد یاسمن نه....بودم

 ارزش که ام دختری میکردم حس...بود شده نابود  نیست کل به بنفسم اعتماد و بود شکسته من ؼرور

 چمدر  و...گذاشت کنارم سریع خیلی آمین   که بود خاطر همین به و نداشته شدن داشته دوست

 دوستم میکردم حس و بودم باهاش من که زمانی که میکردم فکر این به ولتی ریخت می بهم اعصابم

 برگردم میکردم آرزو!!!...بود اون از کردن خواستگاری حتی و سارینا از دلبری درحال اون داره

 و شیطون و شر دختر همون واسه...بود شده تنگ خودم واسه دلم چون...آمین با آشنایی لبل زمان به

 !...نالال

 اون چون بده گیر بهم نیست لرار اینکه از خوشحال من و ماموریت بود رفته که میشد مدتی ایمان

 و مامان جورایی یه یعنی...نیستم سابك مثل چرا و مرگم چه من میدونست که بود کسی تنها  احتماال

 اما نداره خاصی دلیل من خستگی این که کنم توجیهشون مسخره دالیل با و بپیچونم  میتونستم رو بابا

 !نداشتم هاشو کنایه و نیش حال و حس اصال که منم و....نه رو ایمان

 و بده ادامه رو سربازیش خدمت تا برگشت دوباره داده شماره یلدا به میکردم حس که امیرحسینی

 پدربزرگش خونه اراک بود رفته زهراخانم و رحمان آلا با رو ترم میان تعطیالت هم ذوق خر یلدای

 !!! بود شوق و ذوق بی ی خونه یه تمریبا ساختمون و

 

 زدم خونه از کردمو کاله و شال....بشه عوض هوام و حال میخواست دلم !...برؾ اوج و بود بهمن

 !...بیرون



 یلدا پی رفت ذهنم ناخواسته ...دلچسب اما سرد شدت به هوا و بودن برؾ از پوشیده  درختها و زمین

 حاال اما سرمون رو میزاشتیم رو خونه و میکردیم درست برفی آدم هم با مولع این همیشه اینکه و

 من که داشت چی شده گور به گور لعنتی ایمان این نمیدونستم و بود شده دریػ من از هم همینش

 هم اسمی واسش حتی...نمیدونستم والعا ؟!...بودم ریخته بهم اینجوری بخاطرش

  !!!...داشتن ؟وابستگی؟دوست!عشك...نداشتم

 فکر.کرد جلب خودش به رو ام توجه ماشینی بوق ممتد صدای که میرفتم راه زنان لدم خیابون تو

 تکرار زدنا بوق این ولتی اما ننداختم عمب به نگاهی همین واسه میزنه بوق من واسه داره نمیکردم

 ...کردم نگاه سرمو پشت ایستادمو باالخره شد

 :گفت و خندید شهاب

 !کچلیک سوارشو بیا باو !دادم فشارش بس از رید ماشین بوق-

 :گفتم کردمو اخم

 !کچلیکی خودت-

 و زد کنار کالهش رو از برفارو !بشاش و خنده خوش...بود ای خنده خوش آدم کال اصال.خندید بازم

 :گفت

 ...بدو سوارشو بیا یاال....بشم پیاده شدم مجبور...ببین-

 :گفتم بردمو فرو پالتوم جیب تو دستامو

 ....نمیخوام-

 :گفت و کرد باز نیششو

 !سوارشو بیا...بابا چاییدم !عه...کوفت نمیخوامو-

 :گفتم و پایین دادم یکم گردنمو شال

 ....بزنم لدم میخوام آخه-

 :گفت کردو باز رو ماشین در

 ...حاال بیا تو..هستیااا سرتمی بچه عجب...بابا ای-



 :گفتم در بستن از بعد شدمو سوار.اومدم ماشینش سمت به اومدمو کوتاه

 ؟!هستی تو میرم من هرجا چرا-

 :گفت ماشین کردن روشن بعداز و داد سر بلندی ای خنده

 ...دارم رو سوال همین منم اتفالا-

 :گفت و چرخوند طرفم به رو سرش بعد و

 ؟!هستی تو میرم هرجا چرا ببینم بگو پکر خوشگل-

 :گفتم رفتمو بود شده مچ و رفیك زیادی یکم که ریاحی شهاب به ای ؼره چشم

 !سمؾ به نخوره ات کله ولت یه-

 :گفت و درآورد واسم زبونشو

 ! بااااز ماشین سمؾ...نباش نگران-

 فرارویایی ماشین داخل فضای گرمی و ها صندلی نرمی از که همونطور زدمو بؽلم زیر دستامو

 :گفتم میبردم رو لذت نهایت  شهاب

 !میکنی پاره هم رو اوزون الیه...آسمون  سمؾ به میخوره اونولت !بدتر-

 :گفت و درآورد زبون بازم

 !چیزام بعضی کردن پاره عاشك من !بهتر چه-

 ازش رومو کشیدمو پوفی...خنده زیر زد بلند بلند که رفتم  بهش ترسناک ی ؼره چشم یه

 دانشگاه رئیس پسر مورد در نمیتونستم هیچولت من که چیزی...بود شیطون شهاب...برگردوندم

 ودرس سنگین و مودب پسرای دسته اون از احتماال پدرش مولعیت بخاطر میکنه حس ادم...بپذیرمش

 یه شهاب والع در...نالالس و بال چمدر میفهمی بیشتر بشی نزدیک بهش بیشتر هرچمدر اما خون

 بزاری راحتشون اگه که اینایی...بگیرن یاد رانندگی میخوان تازه که بود ادمایی این شبیه جورایی

 !...میشن منحرؾ زود خیلی

 از بعضی که همونطور و کرد پلی اهنگ یه باالخره اینکه تا شد ایجاد سکوت بینمون ای دلیمه چند

 :گفت میکرد خونی لب باهاش رو لسمتهاش



 !خفن پارتی....داریم باحال خیلی مهمونی یه شب فردا ما-

 :گفتم انداختمو  بهش بیتفاوتی نگاه

 !چی که...خب-

 :گفت و انداخت باال ابرو تعجب با

 من وای "میگن میکشنو جیػ موالعی همچین یه تو همجنسای...ذوق بی دختر !بابا ای ؟؟؟!!!چی که-

 !چی که میگی تو اونولت "بپوشم چی

 :گفتم کردمو جا به جا خودمو یکم بعد و خندیدم اش شده نازک صدای به محسوس نا

 !خوب حالشون احتماال من همجنسای-

 :گفت و کرد زیاد رو ماشین سرعت

 ؟!نیست خوب حالت االن تو یعنی...آها-

 :گفتم کردمو نچی نچ

 !بودن حوصله بی ی بعالوه نبودن خوب !نیستم خوب !نه-

 :گفت و کرد نگام شیطنت با

 !بیارم ات حوصله رو موالعی همچین یه بلدم من-

 :گفت و کشید رخم به پنجولهاشو که کردم نگاش چشم گوشه از

 !کرد میشه کارا خیلی اینا با-

 :گفتم کردمو تنگ چشمامو

 ؟!مثال-

 :گفت و زد پام رون به چنگی حیا و شرم بدون

 !این مثال-

 :گفت و خنده زیر زد که شدم جمع خودم تو کردمو نگاش بهت با...هوا پریدم جلدی حرکتش این از



 ؟!...میکنی نگاه همچین چرا...کوچولوووو پیشی چیه-

 :گفتم کردمو اخم

 میزنمتااااا میام-

 :گفت و خندید

 میکنمتاااا میام-

 فرو بازوش گوشت تو اشارمو انگشت...موند باز داشت امکان که اونجایی تا دهنم و شد گشاد چشمام

 :گفتم بردمو

 ؟؟؟!کنم داؼون مکتو فک بزنم !جلؾ ی پسره-

 :گفت و زد کنار دستمو

 ....ماشاهلل ها.... ببینم کن داؼون-

 :گفتم حرصی کردمو لفل هم رو دندونامو

 !خندیدم خیلی...هر هر هر-

 :گفت و درآورد واسم زبونشو

 ؟؟!مهمونی میای شب فردا ببینم ..دخترجون ننداز جفتک-

 :گفتم کشیدمو دماؼم زیر انگشتمو

 !نووووچ-

 :گفت و کشید درهم ابرو.شد جدی صورتش

 ؟؟!   چرااااا-

 :گفتم دادمو لم صندلی به پشتمو

 !بمونم بیرون شب نمیدن اجازه پدرومادرم چون-

 :گفت و کرد پایین و باال هاشو شونه



 و کمترین موالعی همچین یه تو بودن مستمل !بزرگی و بالػ دختر یه تو !ای مسخره دلیل این-

 ؟!...بمونی مجرد چمدر اینکه یا ؟!بمونی زنده چمدر لراره تو مگه...بعدشم...توئہ حك کوچکترین

 فمط جوونی تو !نمیشه لطعا ؟!هان ؟؟؟!باشی داشته ها خوشگذرونی این از میشه بعدا میکنی فکر

 رو  سالگی دو و بیست...سالگی یک و بیست...سالگی بیست یکبار فمط تو چون...کنی جوونی باید

 و بزن...میگذرونیم خوش فمط ؟!کنیم چیکار اونجا ما لراره مگه این از گذشته حاال....میکنی تجربه

 و میزنن...بعله....میااااارنوووو میتارم گیتار ها بچه تازه....باحال ادم سری یه با....برلص و بکوب

 ....میخونن

 ذهنم تو خوب ی خاطره جوونیم از نباید من چرا...صحیح کامال و...بود کننده وسوسه شهاب حرفهای

 تجربه هستمو االن که سنی بار چند لراره شهاب بمول مگه...میگذروندم خوش نباید چرا...باشم داشته

 همسن که درحالی برم نمیزارن بابام ننه بگم مبکشیدم خجالت والعا...این از گذشته....بار چند ؟؟!کنم

 ...بودم مامانی تیتیش ژیگلوهای این عینهو  دلیما من و...بودن راحت و آزاد کامال خودم ساالی و

 :گفت و داد ام شونه به تکونی...اومدم خودم به میزد صدا اسممو داشت که شهاب صدای با

 ؟؟!هستی-

 :گفتم حواسپرت و گیج

 ؟؟!چی ؟!هان-

 :گفت و خندید

 ؟!هستی...میگم فرداشبمو-

 :گفتم کشیدمو عمیمی نفس

 !هستم-

 :گفت و گرفت روم به رو دستشو کؾ

 !لدش بزم پس-

 :گفتم آوردمو فرود دستش رو دستمو

 ....میااااام خوبم...میام-

 :گفت و زد چشمکی



 !شد حاال....باریکالاااا آااااا-

 و افسرده و بودم کرده خاموش گوشیمو اینکه...بود مزخرؾ خیلی زندگیم از لسمت این خودم نظر از

 ؟بخاطر!کی بخاطر اونم...میخوردم جوش و حرص بودمو کرده حبس خودمو اتالم گوشه تو درمونده

 های تلخی تا میگذروندم خوش باید...میکردم جوونی باید ،من!نبود لائل واسم ارزشی هیچ که پسری

 لذت باید خودم بخاطر....کنم فراموش هارو تلخی چرا اصال یا...کنم فراموش بودمو چشیده که

 "جوونی خاطرات" رو اسمشون بعدها بود لرار که روزهایی این از...روزها این از میبردم

 !...بزارم

 دعوت باحال ی کافه یه تو لهوه یه خوردن به منو اون ودرنهایت زدیم خیابونا توی چرخی شهاب با

 ....بودن شده چیده سفید و لرمز اتوبوس یه توی هاش صندلی و میز که کافه یه...کرد

 لاشك کردمو بودن  زیبا مردان و زنان از هایی پرتره که باحالی تابلوهای به دلتی با و طوالنی نگاه

 :گفتم چرخوندمو فنجون توی رو

  !جالب و باحال خیلی اینجا-

 کوتاه مکث یه از بعد اون و  گرفتن خودشون به  امیز شیطنت لبخند یک طرح شهاب باریک لبهای

 :گفت

 !باشیم بلد رو جاها اینجور مجبوریم ما دخترا شما بخاطر دیگه-

 ازش  چیزارو بعضی بیشتر میشدیم راحت باهم بیشتر هرچه...کردم نگاهش موشکافانه

 :گفتم چشیدمو رو ام لهوه از یکم...میفهمیدم

 ؟!میشناسی دختر خیلی تو-

 :داد جواب صریح و رک و کرد نگام طوالنی

 ؟!نمیشناسی پسر تو مثال ...آره خو-

 هست و بود مشکلی کار میزنه حرؾ باهات تمام صدالت با که کسی ممابل در  کردن رفتار محتاط

 :زدم رو راست حرؾ تاخیر با همین واسه

 !میشناسم-

 :گفت و زد بشکنی



 ....میجوشم خوب صادق ادمای با من کال...خوبیه چیز صدالت....آفرین-

 :گفتم کشیدمو لبهام روی زبونمو

 !داری واحتماال...داشتی دختر دوست خیلی  بنابرین-

 :گفت راحت و ریلکس

 ؟! داری چی تو....ندارم حاضر درحال ولی...داشتم...باریکالااا بازم-

 :گفتم دادمو تکون راست و چپ به سرمو

 ! ندارم...نه-

 !داشتی لبال اینکه معنیش ؟! درسته نداری االن-

 :گفتم همین واسه نبود مهم هم چندان دیگه ولی بکشه حرؾ زبونم زیر از میخواست چرا نمیدونم

 ! ندارم االن ولی...داشتم آره-

 :گفت و داد تکون سرشو رضایت با

 ندارم شک من...مهمونی میریم رفیك دوتا عنوان به فردا ما پس...خب !اومد خوشم....خوبیه پاسخ-

 ! میگذره خوش بهمون خیلی

 همون از و کرد مشتاق هم منو که گفت اونمدر...گفت ش جو و مهمونی اون از واسم خیلی شهاب

 لباس یه کردن پیدا ! خانم حاج و بابا حاج پیچوندن واسه بهونه یه کردن پیدا فکر به افتادم مولع

 !باحال و پولدار احتماال آدمای بین  لولیدن و رفتن و...زیبا

 دلیمه چند از بعد  درنهایت و کرد صحبت من جلوی همون.خورد زنگ شهاب گوشی بعد ساعت نیم

 :گفت و گذاشت میز روی رو اپلش گوشی

 ...کرده احضارم بابام...برم باید دیگه من....بال شیطون خب-

 :گفتم زدمو لبخندی

 ! باشه باشه....اوووم-

 :گفت و گذاشت میز روی هارو لهوه پول



 ! دنبالت بیام که کن موشگل خوشگل...خب باش آماده تو ولی...میزنم زنگ بهت فردا من پس-

 :گفت پیرهنش کردن مرتب از بعد و شد بلند صندلی رو از

 ....برسونمت بلندشو...خب خب-

 :گفتم  همین واسه بمونم اتوبوسی کافه اون تو دیگه یکم داشتم دوست

 ! بمونم دیگه یکم دارم دوست من...نه-

 :گفت و پذیرفت راحت خیلی

 !کوچولو پیشی فردا همون بمونه ما لرار پس !اوکی اوکی-

 :زد لب شیطون لحنی با و کرد ؼنچه لباشو ماشینش سوئیچ برداشتن با و گفت اینو شهاب

 !بوس بوس-

  ...شدم تنها بازم من و رفت بیرون کافه از کنم نازک واسش چشم پشت و برم ؼره چشم بهش بخوام تا

 یاداوریشون واسم شهاب امروز که چیزایی به....کنم فکر مسائل سری یه به باخودم تا شدم تنها

 که بود این حمیمت والع در...کرد

 کنج و موندن تنها لصد همچنان و  برم جایی نمیخوام که میکردم فکر این به پیش ساعت چند تا اگه

 اون برم شب فردا ای بهونه چه با اینکه...میکشیدم نمشه شدن جیم واسه داشتم حاال اما دارم نشینی

 !مهمونی

 

 یه و خرید میرفتم باید....رفتم بیرون شدمو بلند صندلی روی از بعد و انداختم مچیم ساعت به نگاهی

 !میخریدم فردا واسه مناسب لباس

 و نوشته کاؼذ تو شمارشو شهاب شدم متوجه بیرون بزنم کافه از بشمو بلند صندلی رو از اینکه لبل

 !بیرون زدم اونجا از شماره برداشتن با خندیدمو...گذاشته پولها کنار

 انتخاب شب فردا برای لباس یه بر سر حوصله تاحدودی و طوالنی خیلی نه گذار و گشت یه از بعد

 و بود زانو روی تا بلندیش که  کوتاه دامن یه و توری یمه بلند آستین شیری پیرهن یه...خریدم کردمو

 !کاری ماه یک  حموق  نصؾ رفتن باد بر یعنی این و...میخورد چین پاینش



 طول...کنن باز روم به درو تا ایستادم منتظر دادمو فشار رو زنگ کوفته و خونه،خسته رسیدم ولتی

 :گفت و ایستاد چهارچوب همون تو...نرفت کنار کرداما باز روم به درو مامان باالخره کشیداما

 ؟!خاموش چرا تلفنت ؟!بودی کجا-

 :گفتم کردمو باز گردنمو شال مسخره جوابای و سوال این از کالفه

 !ام ساله ده بچه دختر یه کنم احساس که نکن رفتار باهام جوری...مامان بیخیال-

 :گفت و آورد باال رو اش اشاره انگشت

 تو....دوم...خطرناک تو سن به دخترایی برای االن جامعه اینکه اول...باشه یادت همیشه رو دومورد-

 !شدی متوجه...منی بچه بشه که هم سالت نود

 :گفت کردمو پوفی همین واسه بود بیفایده مامان با بحث

 ! سردم...داخل برم تا کنار برید میشه حاال...باشه...باشه باشه-

 :گفت جاکفشی روی از کوچیک سینی یه برداشتن با و داد لوس رو بدنش عوضش...کنار نرفت

 . ..ایمان به بده اینو برو فعال-

 :گفتم تعجب کمی با

 ! خونشونه مگه-

 :داد حواب سر باتکون مامان

 بدو...بمونه گرسنه نباید...نیست خونشون که هم کسی..بود حوصله بی و خسته و خورد بیچاره...آره-

 !بده بهش اینو برو

 نه داشتم رو پرتهاش و چرت حوصله نه والع در... بشم رو به رو ایمان با بازم نمیخواست دلم اصال

 !میداد بودن نجس حس ادم به که هاش نگاه نوع اون نه و ها نصیحت

 :گفتم و جلو اومد لدم یک

 ...جون فاطی بده خودت...نمیرم من-

 :گفت و رفت بهم ای ؼره چشم مامان



 ...نمیزنه حرؾ بزرگترش حرؾ رو فهمیده دختر یه...دوماااا...مامان و نه جون فاطی اوال-

 :گفت و داد جا دستام تو رو سینی بعد و

 ....برووووو و بگیر-

 پایین هارو پله حرص با چرخیدمو....نبود ای چاره انگار...کردم نگاهش حرص با انداختمو باد لپمو

  در روی به رو.میخوردم بر بهش بیشتر کنم دوری بشر این از میخواستم بیشتر هرچمدر...رفتم

 موهای و خسته و سرخ چشمای با  ایمان و شد باز در  دلیمه چند....دادم فشار رو زنگ  ایستادمو

 همون  نشه طوالنی نگاها این اینکه برای من و...موندیم خیره بهم یکم...ایستاد روم به رو ژولیده

 بدون و دستهاش تو گذاشتم رو سینی یعنی...دادم انجام ایمان با رو داد انجام باهام مامان که حرکتی

  ....رفتم باال بیحال و لش هارو پله برگردوندمو رو ازش رویی تلخ با کالمی و حرؾ هیچ

 

 کردن تست و پوشیدن واسه چون بود خواب اتاق ممصدم...داخل رفتم زدمو کنار رو باز نیمه در

 که ستی ایستادمو اتاق وسط لخت... درآوردم تنم از لباسهامو دونه دونه و بستم درو.داشتم ذوق لباسها

 ....ایستادم آینه روی به رو بعد و...پوشیدم رو بودم خریده

 

 کار حای یه حال این با....نشوند لبهام روی بخش رضایت لبخند یه بودن خوب این و بودن خوب

  معلوم خوشگلم و سفید پاهای تا نپوشم ساپورت زیرش میخواست دلم...بود پاهام اون و میزد لنگ

 !....زیاد خیلی...نه که یکم....میکشیدم خجالت یکم اما باشن

 پوشیدن من مشکل...سمؾ به شدم خیره و تخت روی کردم پرت رو ام خسته تن و درآوردم لباسهارو

 والعا اما !شدن جیم واسه بهونه یه...بود بهونه یه کردن جور اصلی مشکل...نبود ساپورت نپوشیدن یا

 ...!ای بهونه چه

 سپیده میگفتم باید...ذهنم تو اومد سپیده  درنهایت بعد و ساعت ازیک بیشتر شاید تمریبا...کردم فکر

 فنگ جیم خونه از باشم همراهش شب باید که بهونه این با بعد و بستری بیمارستان و مریض

 ....بود ام بهونه تنها تمریبا این و...میشدم

 ...بیرون زدم اتاق از پوشیدمو شلوارک و  تیشترت یه فورا شدمو بلند

 :گفت افتاد من به که چشمش.میکرد خورد سبزی همزمان و میدید لران شبکه داشت مامان



 ....کندی دل اتالت اون  از !عجب چه-

 :گفتم نشستمو کنارش

 ...میکنم فکر شب فردا به ولتی بخصوص....ام حوصله بی خیلی !هووووؾ-

 :پرسید و کرد نگام کنجکاوانه مامان

 ؟! خبره چه فرداشب مگه ؟! شب فردا-

 :گفتم کردمو لول لبامو

 که هم برادر و خواهر...شهرستان مادرشم...کرده فوت که پدرش...کنه عمل میخواد سپیده دوستم-

 ! کردم لبول منم...باشم پیشش فرداشب که خواسته من از...نداره

 :گفت و باال داد عینکشو مامان

 !کردی لبول ؟؟؟!چی-

 :گفتم کردمو نگاش مظلوم

 

 ! نداره رو کسی...داشت گناه خب-

 :پرسید و کرد نگام چپ چپ

  ؟؟؟! نداره رو کسی-

 !نه-

 :گفت شک با

 ! تو جز هیچکس-

 :گفتم کردمو مظلوم لیافمو بازم

 نمیشد...زد رو بهم عمری بعد...نداره که هم برادری خواهرو...شهرستان رفته مادرشم....یتیم میگم-

 ...نه بگم



 :گفت و آورد پایین عینکشو...بود کافی مامان کردن رام واسه یتیم ی کلمه همون

 خواسته ازت ولتی....نداره ایرادی  !باشه-

 !ننداز زمین روشو

 :گفتم زدمو ای پیروزمندانه لبخند نامحسوس

 ! چششششم-

 ...بدم پیام شهاب به تا اتالم سمت رفتم شاد و خوشحال بعد و

 رو زیرو رو پشتبم کوله خاموشم موبایل گوشی دنبال به و نشستم تخت روی زانو ،چهار باز نیش با

 !...کردم

 خونه از بیرون رو شب من بشه راضی زود اینمدر مامان که نمیگنجید باورم در اصال 

 میومد حساب به پیروزی یه این...خب اما داشت دخیل  لطعا هم  سپیده شرایط توصیؾ...البته...بمونم

 !...خودش واسه بود مکافاتی رفتنم بیرون که منی واسه اونم

 ...موندم منتظر کردمو روشن رو گوشی

 برانگیزتر تاسؾ همشون بین آمین اسم که...اومدن باال پیامکها و رفته دست از تماسهای بالفاصله

 ...بود

 کوتاه پیامک یک فمط و !پاسخ بی تماس یک فمط

 "؟!دادی استفاء چرا"

 تو ممکن کار بهترین این دروالع...کردم دیلیت رو اش شماره  پیامش به توجه بی و زدم پوزخندی

 خور مردم مال من اما...میخواستش شدت به دلم که هرچند میشد تموم باید آمین...بود زمان اون

 !نیستم نفودمو

 جز ای فایده کشکی داشتنای دوست...بشن گذاشته کنار که بهتر همون  میکنن ولمون که اونایی

 :گفت و کرد باز درو باید  فمط آمین امثال واسه  و ...ندارن حال شدن خراب

 ...."هرررری"



 دادم پیام بهش و  تلگرام توی رفتم  گوشی اینترنت کردن روشن وبعد کردم سیو رو شهاب ی شماره

 خیلی که درآوردن زبون شکلک با بعدش دلیمه ده حدودا شاید اما نه بالفاصله.... لطعیه اومدنم  که

 فرستاد پیام واسم میومد بهش

 " دنبالت میام خودم..منتظرتم من پس ژااانم ای"

 هم سپیده با باید.... تخت روی کشیدم دراز کردنش ارسال از بعد و اوکی نوشتم واسش و زدم لبخندی

 !!!میکردم هماهنگ

** 

 اضطراب و دلشوره...کردم چک رو صورتم ملیح آرایش بار چندمین برای ایستادمو آینه روی به رو

  حاج میکردم احساس و ضایع لیافم و بودن شده سرخ هام گونه.میکرد وسواسم بیشتر این و داشتم

 دعا دعا البته که !من ی کاسه نیم زیر ای کاسه میفهمن لطعا دلت پر نگاه یه با بابا حاج حتی یا خانم

 سیاه ساپورت یه دامن همون زیر آخر در !ندن هدر من واسه رو دلت پر نگاه این هیچولت میکردم

 ...نباشن مشخص مجلسیم لباسای تا کردم تنم هم  رو پالتوم بلندترین و پوشیدم

 پیام شهاب باالخره که ببینم هارو کاستی و کم تا  کردم نگاه خودم به آینه همون روی به رو اونمدر

 :داد

 

 " !تو؟ کجایی دادی که آدرسی همون اومدم من"

 :کردم تایپ براش فورا

 " بیام تا بمون منتظرم سرکوچه...ام خونه من"

 :داد جواب بالفاصله

 "اوکی"

 به چشمم تا.اومدم بیرون اتاق از بعد و کیفم تو گذاشتم رو گوشی  عجله با و دستپاچه .شد آؾ هم بعد

 شروع زدنهاش نك و سواال سیل که االن میدونستم کردچون تپیدن به شروع تند تند للبم افتاد بابا حاج

 :گفت فمط تعجب کمال در اما میشه

 ؟؟!بیمارستان برسونمت خودم میخوای-



 :گفتم تند تند  دادمو تکون سرمو.بود گفته بهش مامان پس...کردم نگاهش ناباورانه

 !میرم تاکسی با...نه نه نه-

 :گفت و کشید ریشش  به دستی بابا حاج

 ؟!نداری احتیاج پول-

 :دادم جواب فورا

 !هست کارتم تو نه-

 !بزن زنگ بهم کردی پیدا احتیاج اگه-

 :گفتم ای ضایع لحن با کردمو کج سرمو

 !چشم...چ-

 !بگو خودم به هم بود الزمت چیزی...نرو هم بیرون....بابا باش خودت مواظب !بال بی چشمت-

 !راحت خیالتون !حتما باشه-

  ...بیرون زدم کردمو خداحافظی کفشهام برداشتن با و جاکفشی سمت رفتم سریع خیلی

 

 !اول خان کردن رد :میگفت این به...کشیدم راحتی و عمیك نفس و پوشیدم کفشارو

 حیاط به که بعد و گذشتم اینا ایمان ی خونه  در جلوی از احتیاط با اومدم پایین که هارو پله

 هیچ بدون کوچه سر به رسیدن تا و فرار به گذاشتم پا باشه گریخته زندان کهاز کسی رسیدم،عینهو

 .......رسوندی شهاب ماشین به خودمو دویدمو رو مسیر کل ای ولفه

 زد و گفت: ینشستم شهاب سوت بلند نیماش یدرو باز کردمو تو تا

 تو امشب! یژووووون بابا ژوووون...هلو خانم ...شفتالو خانم.....چه خوشگل موشگل شد-

 نگاش کردمو گفتم: یچپک

 نکن... یخبه خبه! پاچه خوار-

 زد و گفت: یچشمک



 لممه چمت کنم... هیاالنه که -

 از بازوش گرفتمو گفتم: یشگونیو

 ...دتمیند یبرو تا کس االی!خودیب-

 رو چشمش گذاشت وگفت: دستشو

 به چشم خانم خوشگل!  یا -

که احساس کردم  ییرو روشن کرد و من نگاه مضطربمو دوختم به پشت سر...به جا نیماش شهاب

 ریبود و مس ادی....هرچند که فاصله زکنهیخونه داره  نگام م اطینفر تو چهارچوب در ح هی

 ول کنم نبود که نبود!!! یحس لعنت نی...اما ایطوالن

 گفتم: کردمیم سرم مرتب یآوردمو همونطور که شالمو رو نییرو پا ریآفتابگ

 !!؟کشهیطول م یتا ک یمهمون-

 انداخت و گفت: شینگاه به ساعت مچ هی شهاب

 احتماال دو...سه...-

 گشاد کردمو گفتم: چشمامو

 !؟ زابتیملکه ال یدو ؟ سه  ؟ چخبرههههه! تاج گذار-

 و گفت: دیخند

هر هفته  یگاه یهر ماه با حت بایتمر یعنیبچه ها در گردش... نیساده اس...که ب یپارت هینه!-

 از بچه هاس... یکیخونه 

که اصال نبود...من جشن  یدرحال هیمسائل واسم عاد نجوریتکون دادمو تظاهر کردم که ا سرمو

که لرار بود  ییآدما یگروه خون ییجورا هینه...اونم مختلط!  یو تولد رفته بودم اما پارت یعروس

داشتم خودمو اونجور نشون بدم که  یچرا سع دونمیو نم خوردیمن نم یبه گروه خون ششونیبرم پ

 ....!ستمین نبودمو

از هر فاصله  اطشیح یبود که رلص نور تو ییالیبزرگ  و یخونه  هیکه شهاب منو برد  ییجا

و حضور آدما  یشلوؼ نیو ا شدنیاصوات واضحتر م میشدیم کتریبود....هر چه نزد دنیلابل د یا

خوش بگذرونم و بشم همون  تونمیو م شهیم کردمی...حس مدادیم جانیه و شوق و یبه من انرژ

 آدم سابك!



پارک کرد وما همزمان باهم      گهیپرتعداد د  ینایماش ی هیبم نیرو ب نشیماش  یهمون حوال شهاب

 .میشد ادهیپ

 و گفت: دیسمتم و بازوشو به طرفم گرفت...پرسشگرانه نگاش کردم که خند اومد

 !ری!بازوم رو بگاریدر ن یخنگ باز-

بازم دل ببندم به شهاب که  خواستیبود..دلم نم یو وابسته شدن به پسرا کاف  کینزد گهی! دنه

 جلوتر ازش راه افتادمو گفتم: یتلخ رو تجربه کنم...چندلدم یاون روزا شییدوباره با جدا

 راحت ترم.... یمدل نیمن ا-

 و گفت: دیخند

 شهیم گهید نکهی....امیحدالل بزار دوشادوش هم باش یول یخوایکثافططط ! باشه! هرجور تو م یا-

 آره!؟

 ییهوی یلیشد خ کینزد یتا بهم برسه...ولت ستادمیباخودش برم.منم ا ستمویکه با زدیطعنه م داشت

 دستشو دور کمرم حلمه کرد و گفت:

 !فتی...حاال راه بدسیفایکه ب اااااینکن هودهی...تالش بدیچسب دستم چسب نیبجون خودم ع-

 

تفاوت که حاال دست شهاب  نیزور خودمو کنترل کردم که نخندم و بعد دوباره به راه افتادم با ا به

 ییو هم راهنما گفتیبود و هم خوشامد م ستادهیدر ا یجلو داریدور کمرم حلمه شده بود.سرا

باخودش  یهرازگاه  نیحالت نگاهش مضطرب...جدا از ا کردمیچرا حس م دونمیو من نم کردیم

 بگذرونه از دست آلا پندار".. ری" خدا بخکردیم هزمزم

شد  دهیچشمم کش یچون بدجور دمیدر  موردش از شهاب نپرس یزیچ یتعجب نگاش کردم ول با

 ای استخر و یشنا تو ایبودن، دنیمشؽول رلص ایلخت  مهین یکه با لباسها ییسمت دختر و پسرا

 هم....! دنیلب گرفتن و مال

هم  ی...گاهزدنیلبخند م دی...شاکردنیکامال خونسرد برخورد م دنیدیکه مارو  باهم م اشونیبعض

...خصوصا به شهاب...مثال پروندنیم زیآم طنتیش ی کهیعده ت هیاما  گفتنیم یسالم

 داداش داؾ پسند"....!!! نی"..."آفرمهی"..."بابا خوش سلیتور کرد یی"عجب هلوگفتنیم

 نیتو اون لباسها هم بازم کاملتر یحت دمی...پالتو و شالم رو که درآوردم فهممیوارد خونه شد باهم

 بود....! رونیداشتم که تمام بدنشون ب ییدخترا نیحجاب رو ب



 فاصله گرفتمو گفتم: کمیشهاب  از

 ...نجاااایچمدر شلوغ ا-

دست  یتو ینیس یمشروب از رو وانیبه اطراؾ انداخت و بعد با برداشتن دوتا ل ینگاه

 گفت: شخدمتیپ

 ....شهیتازه شلوؼتر هم م-

 رو به سمتم گرفت و گفت: کیکمربار وانیبعد ل و

 هممم... یبه سالمت میبزن ایخب! ب-

 طعمشو بچشم و هم.....نه! خواستیمشروب نگاه کردم....هم دلم م وانیبه ل دیترد با

 و گفت: دیخند

مردم  شتری.. اگه بود که باااایکنیکه تو فکر م ستیاونمدرا هم ترسناک ن نیخب حاال امتحان کن!ا-

جرعه  هیشنگول خانم!؟؟  گمیهااان!؟ درست م بردنیو لذت نم کردنیامتحانش نم ایدن

 به رگ!؟ میکه گلوت نسوزه!؟ خب ..بزن یبچش...جور

 یدست شیاز پ گهیجام د تیو بدون محدود دینگاه کردم...شهاب الل کیدد به جام کمربارمر بازم

بودم....تصور  رهیشراب خ یکه من هنوز به سرخ یدرحال دینفس سر کش هیخدمتکار برداشت و 

اما اصال  دهیوسوسه کننده کنترلش رو از دست م یبود که اون باخوردن اون زهرمار نیمن ا

که  کمی....ستیدهمش ن یحت ایبود که بار اول، دوم  دایوالع کامال مشخص و پ ...درودنب نطوریا

 گذشت بازوم رو گرفت و گفت:

 وسط !؟ میبر زمیعز-

داؼش جاخوش کرده  یانگشتا نیلختم که ب یبازو ایواکنش نشون بدم  زمشیبه کلمه عز دونستمینم

 و گنگ نگاهش کردم که چندتا دختر از کنارمون گذشتن و خطاب به شهاب گفتن: جیبود....!؟ گ

 !سیف یب یتو کار ب یبه به! آلاااا خوشگله...زد-

 و گفت: دیخند شهاب

 بهتره! نیبگ نوی...انالیپرفکت و اورج-

لر  یج یخود بودنو با هر ساز د یکه از خود ب یتیبعد دست منو گرفت و کشوند وسط جمع و

...به ونی...مشروب...للگاریس ی...بودی....اونجا...وسط اون حمع اونواع بو به مشام رسندادیم



 هیکه ساپورت و دامن پام بود و  یدختر اون جمع من بودم...من نیتر دهیبگم پوش تونستمیجرات م

 یوودیهال یعمال لخت بودن و پوششون درحد پورن استارا هیکه بم یکوتاه....!درحال نیآست زبلو

 بود!

اون  گهی...حاال دیلرمز و زرد و آب یشد و رلص نور جاشو گرفت...رلص نورها کیتار فضا

...انگولک کردن دادنیهم انجام م یا گهید یبودن جز رلص کارا دهیکه بهم چسب ییدختر پسرا

...و یشرم و خجالت چی...! بدون هگهیحساس همد یرو جاها دنیهم...دست گذاشتن و دست کش

 بودن....! گهیهمد دنییسالن رو مبل ها و کاناپه عمال درحال گا مونتو ه یها حت یلیخ

 شتریشدم...آخه استرسش ب مونیخانه فساد بود پش هیشب شتریکه ب یمهمون نیلحظه از اومدن به ا هی

! و من شدیراه اومده رو برگردم !؟ نه! نم ایمامان شیتیت نیمثل ا شدیاز لذتش بود...!!! اما مکه م

 رو امتحان کنم! ییزایچ هیولتشه  گهیم که دحس کرد

دور  ی...همون مولع دست شهادمیاز اون شراب رو نوش کمیو با بستن چشمام  دمیکش یمیعم نفس

که اعتراض به  دمیرس جهینت نیبعدش باخودم به ا یکمرم حلمه شد...اولش خواستم اعتراض کنم ول

خونه شلوغ پلوغ  نیو تو ا نجایلبول کردم باهاش تا ا یمسخره است ولت یلیخ ییزایچ نیهمچ هی

 یاعتراض چیه دیدوتا دستش دور کمرم حلمه شد و لبهاش به گردنم چسب یولت نیهم یام ...برایب

 ینکردم...نفسش رو فوت کردن تو گردنم و همزمان با آهنگ بدنم رو چرخوند...هرم نفسها

 هیشدن و چشمام خمار....ناخوداگاه  نیکننده بود...پلکهام سنگ وونهیداؼش رو گردن سردم د

 یزدنها سیبه ل لیشهاب تبد زیر یو اجازه دادم بوسه ها دمیاز اون شراب رو نوش گهید یجرعه 

حس ناب و خاص  هی! یو کشدار شد و تنم داغ مثل کوره آجرپز كیکننده بشه....نفسم عم یحشر

 یکرد!!! دستها فشیتوص شدیو نم کردمیبار داشتم تجربه اش م نیاول یکه برا یبیداشتم...حس عج

 کیو بعد ناؼافل م دیاومد...انگشتشو وسط خط باسنم کش نییباسنم پا یشهاب آروم آروم تا رو

زمزمه  ی"اوووم" آروم یرنرمالیؼ یحالیشد و با ب كیبه گردنم زد که نفسم دوباره عم یمحکم

 کردم...

رو به  شینیرو احساس کنم...ب شی...اونمدر که تونستم بلندشدن برجستگدیبهم چسب شتریب شهاب

 پوستم مالوند و گفت:

 .....ییجوووون...جووووون...چمدر خوش طعم و خوش بو-

بود که لبال  یحس خوب یپوست گر گرفته ام تجربه  یداغ و کلفت شهاب رو یخوردن لبها سر

نتونستم از خودم  نیریچمدرش دونستمینم بود و مدندو ریبودم...و انگار چون مزه اش ز دهیهم چش

 یتیبود...وضع لیدخ تمیدورش کنم...البته حال بدمم که حاصل  خوردن مشروب بود تو اون وضع



 یمونیپش زاشتمیکاش نم ی...اگرفتمیکاش جلوش رو م یلدرت کنترلش رو داشتم....ا کاش یکه ا

 ....انیبعدش به وجود ب یها

 دمیکش یگوشم تکون داد...آه بلند یسرش رو از داخل گردنم برداشت و زبونشو رو الله  شهاب

نامفهوم بود اما همون آه نامفهوم هم انگار  بایواسه خودمم تمر دنشیشن تیجمع یاون شلوؼ یکه تو

از بدن من....! دستش جلو  یا گهید یی... مجوز لمس جاهاومدیمجوز واسه شهاب به حساب م هی

رو مات  زی...همه چسوختیو گلوم م شدیپاهام نشست...چشمام به زور باز م نیو ب ومدا

دست شهاب بدنم رو نبض دار  یخوب داؼ یحس ها نیوسط ا ی...مات و نامفهوم....ولدمیدیم

 کرد!

شهاب گذاشت و  یشد...دستشو رو شونه  کیبهمون نزد تیاز وسط جمع یمولع پسر همون

 گفت:

 !؟یکه ندار ی!؟ کم و کسرگذرهی..خوش مبه به...پسرعمو جان.-

داشت بازم دهنشو به له لهه باز  یا نهیریبدمولع و به مولع عادت د یدنهایکه انگار به خند شهاب

 کرد و گفت:

 ....هیعال ی! همچینه...دمت گول-

 

 داد و گفت: رییشهاب جهت نگاهشو از شهاب به سمت من تؽ یپسرعمو

 خوشگل خانم !؟ دیالزم ندار یزیشما چ-

 گفتم: یلش و کشدار یخنده و  با صدا ریبود چون منم زدم ز یشهاب مسر یخنده ها انگار

 ... هی....هع...هع...عال...عالهیعااااااال ینه همچ-

خودش بود  یپارت یو ظاهرا برگزارکننده  دونستمیاسمش رو هم نم یشهاب که حت یپسرعمو

 یکرد...شهاب استمبال کرد...ول كیتشو گهیصدا زد و مارو به خوردن دوتا مشروب د شخدمتویپ

ازخودم نشون  یالیاشت یلیخ شهیحالم لحظه به لحظه داره نکبت تر م دمیدیم یکه ه یمن

 ....رد کردن جام شراب!دیرس یبه نظر م دیبود که از مهمونا بع یزیچ مایدل نیندادم....ا

 دستهام جا داد وگفت: نیرو ب یا شهیش کیبه زور جام کمربارو  دیشهاب خند یپسرعمو

 جفتتون... یبخور ...بخور و لذت ببر...سالمت-



 بعد سرش رو چرخوند سمت شهاب و گفت: و

 !؟؟وثید یکن یمارو به هم معرف یخواینم-

 شونه ام رو سفت نگه داشت که از عمب لش نکنم و بعد گفت: شهاب

 هستش...پسرعمو بنده.... یسپهر عوض نمیا اسمنی...اسمنی شونیسپهر  ا-

 به سمتم دراز کرد و گفت: سپهردستشو

 ....زمیخوشبختم عز-

چمدر  دمیداشت...و تازه اونجا  بود که فهم ییدست من تنالض آشکارا یدستش با داؼ یسرد

 داؼم...پلکهامو تکون تکون دادمو گفتم:

 منم خوشبخت.....م....م...م...هع...هع...-

 من  شهاب و پسرعموش رو خندوند...سپهر زد رو شونه شهاب و گفت: یزدنا تپك

خوش  ی...جسابشمیم ییسه ساعت بازجو زنهیم بمیکه ؼ مهی...دو دلایهل شیخب من برم پ-

 ...نیبگ نیداشت ی..کم و کسرنیبگذرون

 به چشممممم.... یا-

 یدست من زد و با لحن اؼواگر یآروم به جام تو یلیکه رفت شهاب جام شرابش رو خ سپهر

 گفت:

 

 

 .....اااااایدن اسمنی نیلشنگتر یسالمت-

 شروع کردم چرت و پرت گفتن: دمویو مستانه خند یرعادیؼ

 !؟؟ امیدن اسمنی نیمن بهتر-

 کج کرد و گفت: سرشو

 ....یآره که تو هست-

 راستمو رو شونه اش گذاشتمو گفتم: دست



 شرؾ... یکثافطططط ب یا-

 شهاب به هوا رفت...محکم بؽلم کرد و گفت: یگفتم له لهه  نویا تا

 ....نه فحش!!!زننیحرؾ عاشمانه م یموالع نیهمچ هیبابا المصب تو -

 یحس خفگ نیتا از ا دمیکشیخودم رو دست م یگذاشتم رو شونه اش و همونطور که گلو سرمو

 :دمیخالص بشم پرس

 !؟؟زننیحرؾ  عشالانه م-

 کنار گوشم گفت: شهاب

 اهوووم...حرؾ عاشمانه...-

 باز و بسته کردمو گفتم: چشمامو

 !؟یتو چه موالع-

 بهم فشرد و گفت: شتریرو ب خودش

 

من....دست من دور  یبه تن تو...سر تو رو شونه  دهی...تن من چسبتهایمولع نیتو ا-

 بهتر!؟ نیاز ا یبهتر....!؟ هان !؟ بگو چ نیاز ا یکمرت...اصال چ

حساس  بدنم  یساپورت نمطه  یدامنم باال رفت و از رو ریحرؾ دستش از ز نیبا گفتن ا همزمان

 رو مالوند....

حساس  بدنم رو مالوند....داغ بودم  یساپورت نمطه  یدامنم باال رفت و از رو ریاز ز دستش

 و به کمر شهاب چنگ زدم...نفسش کش دار شد و گفت: دمیداؼتر شدم...خند

 ..دختر هات!..یجوووون....چمدر تو جوووون-

 :دمیانگشتام فشردم و نال نیام محو شد و صورتم مچاله...گوشت بازوش رو ب خنده

 آااااه شهاب...-

 به خودش فشرد و گفت: شتریب منو

 و داغ... سی...خاسمنی یسیخ-



کننده به جونم انداخته بود...از اون  تیاذ یتابیب هیلباس  یانگشتاش وسط پاهام  از رو حرکت

 ...یزودتر تموم بشه...حاال به هر نحو یکه دوست دار ییها یتابیب

 خودیمنو از خود ب تونهیکه م ییجا مایدل یعنی...دیپوست گردنم رو مک نباریشهاب ا یلبها

رو کامال و به  شیشد...برجستگ نییو باال و پا دیکمر شهاب چرخ یکنه...دستهام ناخواسته رو

داغ و بلند و سفت....شهاب دستمو از  زیچ هی...کردمیرونهام احساس م یپاهام و رو نیوضوح ب

 خشتک خودش و گفت: یبرداشت و گذاشت رو رشکم یرو

باال  می...هووم...برخوانیهمو م نایتو...ا یچه داغ...مثل اونجا نی!؟ بباسمنی!؟ آره یدوستش دار-

 باال....!؟ می!؟ براسمنی؟ آره 

به  دادمیاجازه نم یزمان چیه چولت،یدرصد تو حال خودم بودم ه کیدرصد...فمط  کیاگه  دیشا

 نیآخر تاینها ای نیبه بدتر شهیم لیاشتباه تبد نیولتها اول یبرم...اما...گاه یاون اتاق لعنت

 آزاردهنده! یخاطره  هیافسوس! هیداغ بزرگ... هی شهیاشتباه...م

...و دمیبو کش كی....سرمو تو گردن شهاب فرو بردمو عطر تنش رو عم دمیو سرمست خند لوندانه

 گفتم: یحال یبعد با ب

   یتلخ....اسم ادکلنت چ...چ ی...بوی....بویشهاب....اوممممم...بو...بو یدیم یخوب یعجب بو-

 !؟هیچ

 پاهام گذاشت و گفت: ریاش رو ز گهیکمرم و دست د ریدستشو ز هی شهاب

 ...گمیباال...اسم ادکلنمو هم واست م میبر ایب-

....حس رفتیسالن بود م یکه انتها ییبه سمت پله ها تیجمع یمنو بؽل کرده بود و از ال شهاب

معلك بودن خوب  هینفر فوتش کرده  و حاال تو هوا معلك.... هیشاپرک که  هیشاپرکم... هی کردمیم

 و گلو درد.... جهیسرگ کمیبا 

همونطور که دستمو تکون  دموی....خندومدیآه و ناله م یچندتا اتاق بود که از همه اش صدا اونجا

 گفت: دادمیتکون م

 ...دهی....داره دخترع رو جر مییاوه اوه...عجب ناله ها-

 کنار گوشم گفت: شهاب

 !؟؟یجر خوردنو دوست دار-

 که اصال تو حال خودم نبودم گفتم: یسکسکه  ودرحال با



 ....ی...ع...لیخ-

 گاز گرفت و گفت: گوشمو

 !دمیاوووووؾ! خودم کونتو جر م-

وارد اتاق شد...درو بست و رفت سمت  اطیاز اتاق هارو با پاش باز کرد و با احت یکیدر  شهاب

و  دمیو مشؽول درآوردن لباسهاش شد....خند ستادیسرم ا یتخت...منو انداخت رو تشک و باال 

 گفتم: دستامو رو شکمم گذاشتمو

 ...چمدر هوا گرم....یوا-

 زد و دستشو سمت کمربندش برد و گفت: یلبخند شهاب

 !؟یگرم خنده داره موش موش یهوا-

 به سمؾ گفتم: رهیتکون دادمو خ سرمو

 ....یلی...هع...خ یخ...هع...خ-

 

از سر  ییهدؾ...خنده ها یو ب یالک یخودم خندم گرفته بود...خنده ها یسکسکه ها از

شد...تمام لباسها بجز  کی...تار و مات....شهاب لبخند زنون بهم نزددیدی....چشمام تار میمست

 دمویشد...خند رهیخ امیزد روم  و به ل مهیشورتش رو از تن در آورده بود...با فاصله از بدنم ، خ

 گفتم:

 شهاب!؟ یکن کارمیچ یخوایم-

 گفت: کردیشد به صورتم و همونطور که با لذت نگام م رهیخ

 ببوسمت.... خوامیم-

...کوتاه اما دیبعد خم شد و لبهام رو بوس یول دیخنده...شهاب هم خند ریزدم ز جهتیو ب خودیب ازمی

من هنوز داشتم  ی....اون رلته بود تو حس ولدیآورد و گردنم رو مک نیی! و بعد سرش رو پاكیعم

 کمر لختش و گفت: یخودش دستامو گرفت و گذاشت رو نکهیتا ا دمیخندیسرخوشانه م

 ....اسمنینوازشم کن -



 یملچ ملوچش تاحدود یلبم...صدا دنیبعد دوباره سرش رو خم کرد و شروع کرد به مک و

مالوند...منم کمکم داغ  یاز جلو خودش رو بهم م یبود که ه یدرحال نیکرد...و ا ارمیهوش

خوردن لب و گردنم شروع به باز  نیکردم...نفسهام کشدار شدن و حسگرهام فعال...شهاب در ح

 کرد.... رهنمیپ یکردن دکمه ها

خنده ها  نیا یو البه ال دمیخندیرو از تنم جدا کرد...و من هنوز داشتم م نمیو بعد سوت رهنیپ اول

 هام کرد و گفت: نهی...خم شد رو تنم و دستاشو لاب   سکردمیشهاب رو هم نوازش م یگاه

 ار!؟؟ان ایممه ان  نایاووووؾ...ا-

رو درسته تو دهنش فرو برد و  یکیهامو تو مشتش گرفت و اون  نهیاز س یکیگفت و  نویا شهاب

...خنده هام متولؾ شدن و جاشون رو به آه و ناله دادن...شهاب دنشیشروع کرد به خوردن و مک

 ام رو ول کرد و گفت: نهیس

 جوووون...جوووووون....-

 چنگ زدمو گفتم: موهاشو

 شهاب....آاااه -

 ام زد و گفت: نهیسر س هی یسیل

 ....اوممممم....تیانار یها نهیس نیجوووون شهاب ....لوربون ا-

و شروع کردم آاااه  دمیبدنش لؽر ریباالتر و دوباره به جون گردنم افتاد...ز دیرو کش خودش

لب  ازم نباریحس ناب...چشمامو بستم و اون ا هیبدنم ... دنیبود بوس ی...حس خوبدنیکش

 شیب تیاما اون ظرف اوردمیچون من زود به زود نفس کم م یگرفت...مشخص بود کامال حرفه ا

و بازم سرمست و  دمیخوردن بدون تولؾ رو هم داشت...تا لبامو ول کرد هوارو بلع مهیاز چند دل

اومدن و شکمم رو نوازش کرد....للملکم شد و  نترییکردم....دستهاش پا دنیشروع به خند خبریب

 وار زمزمه کرد: کیگفت و تحر ی...شهاب جوووون کشداردمیخند

 ...!؟ادیخوشت م نمی..از ایچ نی!؟ خوشت اومد!؟ هااان!؟از اهیچ-

 زدیپاهام رو که دل دل م نیو ب دیکش نییسوال دامن و ساپورتم رو از پام پا نیبا گفتن ا همزمان

 سردادمو گفتم: یرو با سه تا از انگشتاش فشرد...آه بلند

 آااااه..ش...ها...ب.....-

 پام  فشار آورد و گفت: نیبه ب شتریب



 یشدن....اومممم...چ سیخ سی....اممممم....انگشتام خاسمنی یسیجوووون شهاب...چمدر تو خ-

 !؟نجاتیا خوادیرو م یهاااا!؟ چ اسمنی یخوایرو م

...نفسهام کشدار و زدیپام دل م نی....بکردمیناله م زیر زیر خوردمویتاب م و چیبدنش پ ریز

که اگه  ییزای...چزدیله له  م دیجد یاتفالا یارضا شدن  و تجربه  یشده بودن و بدنم برا یطوالن

 ....شدمیهم نم کیبودم هرگز به سمتشون نزد اریهوش

که از  دمی....اونمدر خنددمیدستمو گرفت و گذاشت رو آلت خودش...تو دستم گرفتمشو خند شهاب

بود  یو ناخوش یخوش نیب یزیچ هی...حالم کردمیناله م ی..گاه زدمیعك م یشدم...گاه خودیخود ب

حس  نویخودم نداشتم....فمط ا تیاز زمان و مکان و وضع یدرک چیه تیو من تو اون مولع

 یگاه دیشد...حالت تهوع شد نیماله...پلکهام سنگ یداره خودشو بهم م یشهاب ه هک کردمیم

....رفته رلته ػیج ی...صداادیداد و فر ی...صدادیچیپیسرم م ی...هزاران صدا توکردیم ارمیهوش

 یکه هول و دستپاچه لباس تنش م دمیاز شهاب رو د یمات ریحالم ناخوش تر شد...با چشمام تصو

 بدنم رو تکون داد و گفت:کرد...بعدش هم 

 ....بلند شو دختر...بلند شو...یا  جنبهی...بلند شو...زود باش...اههه...چمدر تو باسمنیبلند شو -

 

 کردیم یسع ی...گاهدمیدی...فمط حرکت لبهاش رو مدمیصداش رو نشن گهیبه بعد د ییجا هی از

!؟ دوتا!؟ سه تا!؟ نه یکیکرده بود...مگه من چند جام شراب خورده بودم!؟  خیبلندم کنه اما تن من 

 احممانه.... یرو ادهیز هیافراط گرونه بود... یرو ادهیز هی..حال بد من حاصل شترینه....ب

 

روح  هیکه مثل  دمی...شهاب رو د رفتیم جیو سرم گ دیدیخوردمو "اوق "زدم...چشمام تار م یؼلت

خوردم و  یشدن...ؼلت ادیمحو شد و بعد دوباره اون حالت تهوع ها و اون سر دردها و صداها ز

 ش...انگار توسوزهیگلوم داره م کردمی....حس مشتریب دهمیتخت دو سه بار باال آوردم...شا نییپا

بودم که به  یو خرابتر اون حالتریبه پا کرده بودن....چند لحظه بعد در بشدت ازهم بازشد....ب شیآت

 :گفتیکه با تاسؾ م دمیرو شن ییصدا یهمون جهت نگاه کنم ول

پدرومادرو جمع کن لخت مادرزاد...من  یب نیا ای...بی...خانم رمضانیهللا اکبر....خانم رمضان-

...خانم ستین ینجوریا وودشمیهال گهی....کثافتا....دایح یب ی...مفسداارمیاز شما ها درب یپدر کی

 ....یرمضان

 یسرخ و بدن ی...با چشماجونیو ب دهیعروس مرده ها شده بودم....رنگ پر هیشب درست

 کرخت....



کرد و  زمیخ میحرکت ن هیاخمو اومد سمتم....دستمو گرفت و با  یزن چادر هینگذشت که  یلیخ

 گفت: عیتند و سر

 زود باش لباساتو بپوش...زودباش....-

 :گفتمیمن پشتبندش مثل مونگال م گفتیم یو هرچ دیچیصوت نامفهوم تو گوشم م هی هیشب صداش

 ...هع....!؟یگفی...چی...عه...گفتیهااان... چ-

 کردیرو برداشت و همونطور که باخشونت تنم م رهنمیخودش پ شهیازم بلند نم یبخار دید یولت

 گفت:

داره!؟  تی!؟ اصال واستون اهمدیدونیدر مورد آبرو م یزیشماها و خانوادتون اصال چ دونمیمن نم-

هم  ی....!؟؟؟ بلند شو  دختر جون....بلند شو...زهرماردیکنیراحت خودتون رو حراج م نمدریکه ا

 ....یکه خورد

لباسامو تنم کردن و بردنم  یکه ک دمینفهم ی....حتدمینفهم یچیه من

 ....دمینفهم چسی....هیچی....هیچی....هیکالنتر

مشون دراومده بود...اونا شماره تلفن حاج بابا رو کرده بودم که داده ه هیاونمدر گر یکالنتر تو

 دهیفایب یبزارن برم...ازاون التماسها کردمیو التماس م ختمیریو منم که شر شر اشک م خواستنیم

تشنج  خواستمی...انگار مدیلرز یبدنم مثل بسد بارون زده م ادینداره...از ترس ز یریتاث چیکه ه

که منو کجا و  دنیفهمیاگه خانوادم م ناااایمیچون بدون شک و  ردمیمیکنم و کاش ممکردمو بعدش م

 لیو تبد رفتیبرباد م تمیثی. شرؾ و آبرو و ح کردنیزنده به گورم م گرفتنیم یتیتو چه وضع

گرفته  یعنتل یاون مهمون یکه  تو ییاز اون دختر و پسرا یلیننگ طرد شده...خ ی هیبه ما شدمیم

با اومدن  اشونیلیخ نینداشت به خانواده هاشون اطالع بدن واسه هم تیبودن واسشون چندان اهم

 هیاما ساعت چهار صبح شده بود و من هنوز داشتم گر رفتنیتعهد م هیمادرشون بعد دادن  ایپدر 

شهاب  ناو یپسرعمو یبرم...که ؼلط کردم...که شکر خوردم رفتم مهمون نی...که بزارکردمیم

 کثافت!!!! یمادرلهبه 

 ول کرد و فرار کرده بود... تیکه خودش منو تو اون وضع یشهاب

 یریو منم مدام واسه نگه داشتنش خود درگ خوردیسر م یچادر بهم داده بودن که ه هی

که اسمش خانم  یزن سی....پلشدی...و صدام انگار از ته چاه بلند مسوختیداشتم...چشمام م

رفتم  کیکش سیبزرگ...دور از چشم پل یگنجه  هیپرونده رفت سمت  یبود، با کل یرمضان

 گفتم: هیسمتش و با گر



 ....تو رو به حضرت عباس بزار برم....کنمیخانم تو رو به لرآن بزار برم...التماست م-

 یسکوت رو یانگشتشو به نشونه  نکهیسمتم و بعد ا دیهمم همم کل اتاق رو برداشت...چرخ یصدا

 لباش لرار داد گفت:

و خودتو خالص  یدی!؟ چرا شماره خانوادتو نمیینجای.. تو هنوز ازینر! اشک تمساح سسسیه-

 !؟یکنینم

 گفتم: هیبا گر بازم

... بخدا سکته کنهی! اصال خودم به درک...سکته مکشهیخ...خانم...اگه بابام بفهمه منو م-

 ...کنمی...خانم بزار برم...التماستون مکنهیم

 زد و گفت: یشخندین

 هینداره...اگه داشت تو  تیکه خانوادتون اصال واستون اهم ی...در صورتنیگیم نویهمتون هم-

 ....نیرفتینم ییها یمهمون نیهمچ

 

 گفتم: هیگرفتمو با گر دستشو

 خانم تو رو امام زمان...-

 گفت: عیسر یلیخ

 ! دسیفایلسم نده! ب نمدریعه! ا-

 حالت ممکن گفتم: نیبا مظلومانه تر ختمیریکه اشک م همونطور

خانم اگه  یبرم اونجا....اؼفالم کردن... وا خواستمیخانم ؼلط کردم...گوه خوردم....بخدا من نم-

 برم... نی...تو روخدا بزارکشهیبابام بفهمه منو م

 که تموم شد گفت: حرفام

...لخت ی!؟؟ لخت بودیبود یتیچه وضع یاومدم باال سرت تو تو یمن ولت یدونیدختر جون م-

....تو زنا ادینم ادمی یگیکه م یخلوت کرده بود یبا ک میپرسیم لخت...هرچمدر هم که

...و بعدش یهم بر یلانون یپزشک دی...باستیخانوادت ن ومدنین ای....مشکل فمط اومدن یکرد

خودتو خسته نکن...زنگ بزن  یخودی...پس بیاون اتاق بود یتو یک با یواسه ما مشخص کن

 .... انیخانوادت ب



 کردم...دستمو رو سرم گذاشتمو گفتم: یکردم لالب ته حس

 ... چارهیشدم...ب چارهیخدااااا...  ب یواااا-

حرفها  نیاتفالات و ا نی...با انییو آروم آروم سر خوردم پا واریدادم به د هیبند اومده بود.تک نفسم

دم که موجود بدبخت مفلوک  بدشانس بو هیام...من رسما  ندهیبه خودم داشتم و نه آ یدینه ام گهید

 اشتباه... نیاشتباهم شد آخر نیاول

 اومد سمتم و گفت: سیشد....پل ریشکست ودوباره اشکم سراز بؽضم

ما خودمون  ایزنگ بزن به خانوادت  اینداره... دهیفا ینجوریا گهیبلندشو خانم....بلند شو که د-

 ....میشیدست به کار م

 گفتم: هیبلندشدمو با گر فورا

 .....کنمیآلا نه تورو خدا....التماس م یوا-

 گفت: متیمال بدون

 دخترجون ...زودباش.... االینه به درد خودت... خورنینه به درد ما م گهیهات د هیگر نیا-

نبود....آااااخ  یچاره ا گهیوالعا د یعنیرفتم... زیم یلرزون سمت تلفن رو یکنون و با پاها هیگر

 نجوا کردم: دموی...لب گزشکستیکمرش م دیفهمیکه اگه حاج بابا م

 کنم...!؟ یمن چه ؼلط ایخدا-

 یو خوش گذرون یآزاد  نکهیبود...از دانا نبودنم...از ا میاز کم عمل نی!؟ ادمیرس نجایبه ا شدکهیچ

 هی....دیلرز یرو برداشتم...انگشتام به وضوح م ی....هك هك کنون گوشدمید یبندوبار یرو تو ب

 ویکاراگاه معروؾ بود...با هیتو ذهنم مجسم شد...اونم  مانیا ریآن تصو

کمر پدرم بشکنه و سکته  نکهیبهتر از ا یلیبره خ مانیا شیاعتبار داشته باشه...الالل آبروم پ د

 یراه و چاره ا نیجز ا یعنیکردم.... مانیا یکنه....به ناچار شروع  به گرفتن به شماره 

 نداشتم....

و انگشتام تاب و توان  ومدیباال م یللبم بود....نفسم به سخت یگار صداانتظار ان یبوق ها یصدا

خسته و خوابالودش که تو  گوشم  یرو نداشتن...باالخره بعد از چند بوق ،صدا ینگه داشتن گوش

...مثل دیشنینفسهام رو م یمردد شدم... چندبار پشت سرهم گفت"الو..." ...صدا دیچیپ

 گفتم:خودم...خواست لطع کنه که 



 ...اسمنمیلطع نکن من  مانیا-

 تیو بهم نگاه کرد، من از خجالت و شرم آب شدم و اون از عصبان ستادیتو چهارچوب در ا یولت

 سرخ...! 

 سرخ از خشم!!!  یکیزرد از شرم و  یکیاحتماال جنگ رنگ ها بود... نیا و

...هر چند لحظه رفت و پچ پچ کنان مشؽول صحبت شد کیکش سیمشت شده سمت پل یدستها با

که تحملش مثل  ی....!!! نگاهنداختیم کلمیبه ه یو ؼضبناک نگاه تاسؾ بار گشتیهم برم کباری

 بود... نهیس یرو ییلویهزارک یوزنه  هیتحمل 

...و خاک دیباریاز سرو روش م تیو عصبان ی...شرمندگکردمیو متاسؾ نگاهش م یمکیلا یگاه

 پوچ کردم!!!! یچند ساعت خوشگذرون یرو فدا زمیبر سر من که همه چ

 ادی....اونمدر زادیز یلی...خدمیکشیتا صورتم مشخص نباشه چون خجالت م دمیکش نییرو پا چادر

 و خالص بشم... رمیهمون لحظه جون و نفس خودمو بگ خواستیکه دلم م

 بعد.... مهیدل چند

خودم احساس  یوبعد حضورش رو  رو به رو دمیشدن لدمهاش رو شن کینزد یصدا اول

 کردم...

 کلمات کوبنده اش رو: یو بعد صدا دمیپوزخندش رو شن یصدا

 به اسم خجالت تو وجود تو هست!؟؟ هان!؟ یزیآره...!؟ اصال  چ یریاز خجالت بم  خوادیدلت م-

 ری...برو بمریبرو بم اسمنی" گفتیکه م ییپر از تاسؾ و سرکوفت بود...صدا یآروم ول صداش

که تو چشمام جمع شده بودن  یاشک یتو فمط  مرگ سزاست....فمط مرگ"...لطره ها یکه برا

 :دیچیتو گوشم پ نشیآروم و خسته و ؼمگ یکفشهام....و باز صدا یآروم افتادن رو

 کثافت....کثافت.... یا-

موندم و  رهیخ نیبازم به زم صدایب یها هیو با گر زونی...اشک ردنیو شونه هام لرز دیترک بؽضم

 ون دوباره گفت:ا

 یپزشک یکه بالد بر یکرد کاریکثافت!؟؟ تو چ یفهمی...میلانون یپزشک یبر دیبا-

 ....اااااای....خدایلانون



هام  هیگر ونی...مدیچیهام تو اتاق پ هیگر یشد و باالخره صدا شتریگفت لرزش شونه هام ب نویا تا

 اسمشو زمزمه کردم:

 .....مانی...امیا...ا-

 گفت: عیسر یلیخ

کثافت  هی...یکثافت هینگو..زر نزن...خفه شو...خفه شو کثافت....تو  یچی! هسسسسیه-

 پسر.... ریز یپلشت....رفت

از  شتریو ب شتریشده بود...ب شتریهام ب هینفس پر حرص حرفشو ادامه نداد...شدت گر هی با

 گفت: ی...خشن و عصبانواریشد به د دهیلبل....زد رو شونه ام و کمرم کوب

احمك  هی...یاااااحمك....احمك...تو احمم یمنو صدا زد یحاال اومد یهاتو کرد یگه کار یرفت-

 پرتش کرد تو  جوب... دیکه با ؾیپلشت کث هیکثافت....

 داشتم جز سکوت: ی...و من چه جوابکردیو سرکوفت بارم م زدینفس م نفس

 یدیچادرو کش نیهاااان!؟؟؟  حاال مثال ا!؟؟؟ یچوندیان رو پ چارهیپدر و مادر ب یبا چه بهونه ا-

 کثافت بدبخت...هااان! یرو صورتت که چ

 شیعصبان یچهره  دنی....از دمیعمب و  باالخره اون لحظه باهم  چشم تو چشم شد دیکش چادرو

زد که  یلیلدم جلو اومد و اونچنان محکم به گوشم س کیکه  واریبه د دمیلرز به جونم افتاد....چسب

 بلند شد و بهمون نگاه کرد... یصندل یزده از رو رتیهم ح سیپل یحت

که زد جگرمم سوخت چه برسه به   یا دهیشدم...با کش رهیرو گوشم گذاشتم و بهش خ دستمو

 صورتم...

 گفت مانیپرونده به دست اومد سمتمون و خطاب به ا سیپل

 ....ستیراهش ن نیا-

و  كینفس عم هی...زاشتیتنهت نم مانیمنو با ا ...کاشرفتیرفت...کاش نم رونیبعد هم از اتاق ب و

 و گفت: دیبهتره بگم ترسناک کش ای

 اون حرومزاده.... ریز یداشت یولت-

..مثال من که دادمیکرد.واسش سخت بود در موردش حرؾ بزنه ..و من کامال بهش حك م مکث

 فکر بکنم....با شستش چشماشو فشار داد و ادامه داد: یواسم سخت بود درموردش حت



 روشن کنه دختر حاج آلاااااا...هه.... فتویتکل ادیب یبه کارت ندارم...زنگ بزن حاج یمن کار-

 رو گرفتم و زجه زنان گفتم: رهنشیپ یبره که چادرو رها کردم و گوشه  خواست

نبودم....ؼلط کردم...گه خوردم...حاج بابا ...مان....جون مادرت ولم نکن....تو حال خودم یا...-

 ...تنهام نزار...مانیا دمی...لسمت مکشهی....منو مکنهیبفهمه سکته م

 دستمو گفت: ریز زد

درصد پدرومادرت واست مهم بود به اون لجن  هیدرصد...فمط  هیاگه فمط  یشعور عوض یب یتو-

 خواب....هووووؾ..... ریو ز یرفتیخونه نم

بستم به  لیدخ نباریا دمویکنون دنبالش دو هیرو با تاسؾ تکون داد و بازم خواست بره که گر سرش

 بازوش و سفت گرفتمش...سرمو چسبوندم به بازوش و گفتم:

...خواهش رونیببر ب نجای....منو از اکنمی...تنهام نزار....التماست ممانیتورو خدا تنهام نزار ا-

 ....مانی....امانی....تورو خدا.....امانیا کنمیم

 چشماشو فشار داد...متاسؾ و ناراحت زمزمه کرد: تشیو بازم با ش ستادمیبهم ا پشت

 ....گندیبه تموم باورهام نسبت به خودت....گند زد ی...گند زداسمنی یگند زد-

دستشو رها کنم با  نکهیامامزاده....بدون ا هی هیبسته  لیکه دخ ی...مثل کسمانیبودم به ا دهیچسب

 گفتم: هیگر

 ...کنمیرو ندارم...خواهش م یشکی...ولم نکن....جز تو همانیا-

باهمون  نی...اما نگفتنشون سخت تر بود واسه هممانیحرفارو بزنم...اونم ممابل ا یبود بعض سخت

 حال بد ادامه دادم:

 ....دمی...لسمت ممانیا کنمی....خواهش میلانون ینزار...نزار ببرنم پزشک-

 رهیخ نی...دست به کمر به زم دیکش رونیدستام ب نیدستشو از ب یاز سر درموندگ كینفس عم هی با

 سمتم...زل زد تو چشمامو متاسؾ گفت: دیبعد چرخ هی...چند ثاندیبود...تنها ام دمیشد...تنها ام

و مشروب  یبی...!؟ دختر حاج احمد حبی!؟؟ هاان !؟ مشروب خوراسمنیباخودت  یکرد کاریچ-

تاحاال  یاون !؟؟ تو از ک نویا ریز دنیلخت خواب ویدختر حاج ؟یو پارت ی!؟ دختر حاجیخور

 ...ؾیکث نمدری...اریو حم چارهیب نمدریبدبخت...ا نمدری...ایشد ینجوریا

 انداختمو هك همامو از سر گرفتم: نییپا سرمو



...لسم کنمینم نکارویا گهیاش...اشت....اشتباه کردم...گوه خوردم...ؼلط کردم.....د-

...کمکم کن....نزار مانیکمکم کن....کمکم کن ا باری نیبار...فمط هم هی نی... هممانی.....اخورمیم

 ر...کمکم کن...نزامانیهستم....نزار ا یبمونم....نزار حاج بابا بفهمه بمول تو چه کثافت نجایا

 بفهمن...نزار طردم کنن... یزیچ نیرحسیو ام یرعلیام

سمتم....چشماشو باز و بسته کرد و بعد با باال اوردن انگشت اشاره اش  دیکرد و چرخ یپووووف

 گفت:

....چون یچون لبال داشت ی....نداریندار تیواسم ارزش و اهم یزیپش گهیاحد و واحد د یبه خدا-

 لبال....لبال....

 کیانحراؾ کوچ هیبگه که انگار گفتنش سخت بود..سرش رو تکون داد و با  خواستیم یزیچ هی

 گفت: ارهیبه زبون ب خواستیکه م یاز حرف

...فمط و فمط و فمط بخاطر حاج آلاست...وگرنه نجاهستمی....اگه اکنمیواست م یاگه االن کار-

 ...زاشتمیم نجایکثافت پامو ا یعمراااا اگه بخاطر تو

 

 

دادمو با دستهام صورتم  هیتک واریرفت....شرمنده و افسرده پشتمو به د رونیاتاق بگفت و از   نویا

 کردمویفکر م ی"چگهیواستاده بودم که آدم باخودش م یتو همون نمطه ا مایرو پوشوندم....من دل

 ....خودم کردم که لعنت بر خودم باد".....نکهیا ای....ای....شدیچ

بهم خوش بگذره اما  یلراره کل کردمیکه فکر م ی...منکردیدر مورد من صدق م نهیهر دو  گز و

 آوار شد رو سرم!!! هوی یتمام بدبخت

 به خودم اومدم: مانیاحساس ا یگرفته و ب یصدا با

 ....فتیراه ب االی-

ازش  مانیزن اومد سمتم و چادر رو ازم گرفت...ا سیآوردمو بهش نگاه کردم...پل نییرو پا دستام

 اومدم... رونیاز اونجا ب مانیتعهد باالخره همراه ا هیتشکر کرد و من با دادن 

و  ستیجوون و ب هیساله تو لالب 100 رزنیپ هیشدم...انگار  ریشبه صدسال پ هی کردمیم حس

 و رنجور....! ؾیچندساله بودم...همون اندازه درمونده و نح



وا استخون سوز و وحشتناک بود...دستامو دور تنم ه ی....سرددیچیپ یکالنتر اطیاذان تو ح یصدا

 ....چوندمیسرم انداخته رو دور گردنم پ یرو یو چه زمان یک دونستمیکه نم یحلمه کردم و شال

خودمو بهش  یتا ه کردمیو من لرزون و نا آروم تمام تالشم رو م داشتیلدم برم عیتند و سر مانیا

بور که  ی...همونطور که حدس زده بودم اون تنها کسمیرفت رونیب یبرسونم....باالخره از کالنتر

 که داشت بهم کمک کنه....!!! ییدوستان و آشناها یزمان به واسطه  نیتونست تو ا

 نمیرو زد و خودش سوار شد...اونمدر شرمنده و خجالت زده بودم که نتونستم جلو بش نیماش لفل

 عمب گز کردم... یها یرو صندل نیواسه هم

 گرم بشن... کمیرون پاهام گذاشتم تا  نیانداختم و دستامو ب نییرو پا سرم

...ترسناک...مثل روندیرو روشن کرد...با سرعت م نیدرهم گره شد ماش یبا همون ابروها مانیا

 خودش!

و ترس  رتیبعد  در کمال ح مهیحرؾ بزنم...اما اون چند دل ینداشتم سرمو بلند کنم و کالم جرات

 احساس و خشن گفت: یمن ، خشک و ب

 

 

 ....یلانون یپزشک برمتیم-

 ستادهیرو به روم ا لیتحمل و توانم بود...انگار که عزرائ یورا دمیشن مانیکه از زبون ا یزیچ

 جهنم...! یبر دیبشه و بگه با

 نهیآ یشدم...حالت نگاهش اما از تو رهیصورتش خ یبسته  یآب دهنمو لورت دادم و به نما 

 ، تند خو  و خشن!  یمشخص بود...عصب

 گفتم: دشیشن شدیم یکه به سخت ییدهنمو لورت دادم و با صدا آب

 لرار نبود من برم اونجا.... ی....ولی..و...ولیول-

 داد زد: تیحرفم واکنش نشون داد.زد رو فرمون و با عصبان نینسبت به ا عیسر یلیخ

 یپزشک برمتی....مندارم یلرار چیواسه من لرار لرار نکن....من باتو ه نمدریا-

 زارمتیدرست باشه...اونولت م کنمیکه فکرشو م یزیکه اون چ یبه لحظه ا ی...و...وایلانون

 مشخص کنه.... شهیواسه هم فتویو تکل ادیبه حاج بابات تا ب زنمیهمونجا و زنگ م



...متورم شدن رگ ومدیپتک بود که رو سرم فرود م هی نیع شدیکه از دهنش خارج م یکلمه ا هر

 !مانیگردن ا ی...مثل رگ باد کرده کردمیاعصابم رو به وضوح احساس م یها

لشنگ  یکه گول حرفها یلعنت یبهم فشردمو به شهاب فکر کردم...به حرومزاده  چشماشو

و پوچن و پشتشون  یلشنگ  ته یحرفها شتریب شهیلشنگشو خوردمو خام شدم...اصال چرا هم

 دروغ و کذب !؟

 ؾیاول مستم کرد بعد لباسامو از تنم در آورد بعد هم که ک یبود که اون عوض نیلسمتش ا نیبدتر

 و حالشو کرد به حال خودم ولم کرد و رفت!

بود که به لرزش  یکننده ا یو اضطراب عصب دیحاصلش تپش للب شد مانیا یو تشرها حرفها

تخت   یاونجا رو یعنی بکارتم رو گرفته باشه!؟ یانگشتام ختم شد...نکنه والعا شهاب تو حالت مست

 داشت...!؟ دیرفتنم تاک یکه به پزشک لانون دید یخون سیاون پل

 کنان گفتم: نیف نیبلند کردم و ف سرمو

 ...رمینم یمن پزشک لانون-

 زد و گفت: ینگاه کوتاه ، پوزخند مین هیرو چرخوند سمتم و بعد از  سرش

 سرجات! نیگه نخور ...فمط دهنتو ببند و ساکت بش-

 یبارون از چشمام افتادن رو یچشمام، مثل لطره ها یو اشک حلمه زده تو دیام لرز چونه

 چولتیسخت و دشوار بود...آخه من ه کمیتحملش  مانیا ییهویلصاوت و خشونت  نیدستهام...ا

 موضوع مواجه شده بودم! نیاز ا ینینداشتم و حاال....با حجم  سنگ یحجم از بدرفتار نیعادت به ا

 بؽض کرده و عاجز گفتم: یبا همون صدا دمویخشک شده ام کش یرو لبها زبونمو

 ...امی....نمامیمن...من نم-

 یاداوریتا االن رو واسم  شبیچون تمام اتفالات تلخ د دیتر از لبلم کرد...شا یعصب پوزخندش

 ...!!!کردیم

خواستم بپرم  رو باز کردمو نیبهم دست داد...آب از سرم گذشت ..در ماش یلحظه جنون آن هی

رو  نیدستش فرمون رو گرفته بود و ماش هیبه مولع متوجه شد و همونطور که با  مانیکه ا رونیب

کنم....من اما تو همون  نکارویاش مچ دستم رو گرفت و اجازه نداد ا گهیبا دست د کردیکنترل م

 :زدمیمدام داد م لتحا

 ...رمی....نمرمی....نمرمی....نمرمی...نمیپزشک لانون رمینم-



 یسرو صدا نیو ب دیچیجاده پ یتو مانیا یعصبان یادهایمن و فر یعاجزانه  یها ادیفر یصدا

 گم شد و به هوا رفت.... نهایماش

شد و اومد سمتم...خواستم در  ادهیپ عیسر یلیکه بود نگه داشت و خ یا یرو به هر سخت نیماش

 و گفت: نیبه لب کمرم رو کوبوند به ماش دمیکش نکهیبرم که از پشت لباسم رو گرفت و بعد ا

 ینه االن....ول یکشتیخودتو م دیبا شبیآره!؟؟ د یکن یخودکش یخواستیاااااحمك..  احمك ...م-

 احمك!؟؟ یفهمینه االن...م یکردیمردم ناله م یپسرا ریز

 بلند کردمو زجه زنان داد زدم: سرمو

 خفه شووووو-

،سمت راست صورتم سوخت و دوباره گوشم گز گز  یسخت ی دهیکه  با کش دینکش هیثان به

 نییرو پا کردیم ینیرو تنم سنگ یکرد....دستمو رو گوشم گذاشتم و سرم رو که بدجور

 ....!زمیگند زدم به همه چ یشب خوش گذرون هیکه واسه  یانداختم....لعنت به من...لعنت به من

 ینم  یو شرمندگ یسرافکندگ نیشب عشك و حال به  ا هی چولتی...هچولتی! هنه

 ...!چولتی....هدیارز

 

صورتش  یو دستشو اول پشت گردنش و بعد رو ستادیبه کمر ازم فاصله گرلت...ممابلم ا دست

 گفت:  مهیو بعد از چند دل دیکش

که فکرشو  یزیمطب دکتر زنان....فمط....دعا کن...دعا کن اون چ برمتیم یپزشک لانون یبجا-

 باشه....دعا کن...... فتادهیاتفاق ن کنمیم

 مینیکنن و بعد باهاش آب ب دایحجم پ کمیهم انباشته کردم تا  یدستم رو رو یچروک تو یدستمالها

که آدرسش  یدکتر یمشؽول صحبت با منش مانیبودم و ا ستادهیراهرو ا یکردم...من تو زیرو تم

پاهام توان  کردمیبودم اونمدر که حس م جونیخسته و ب یلیاز دوستاش گرفته بود..خ یکیرو از 

 وزنم رو ندارن... تحمل

شدن و گردنم کج...اونمدر  نیدادم و چشمام رو بستم....پلکام سنگ هیتک واریدادم به د هیرو تک پشتم

 یتو همون حالت هم بخوابم....اما همون مولع با صدا یبودم که که حاضر بودم حت دهیکش یخوابیب

 دم اومدم:به خو مانیا شدارین

 ...؟هه...!یدیخواب یگرفت-



 یو دستمالها نی.نگاه شرمنده ام رو دوختم به زمستادمیچشمام رو باز کردمو و صاؾ ا فورا

 دستم رو پرپر کردم که دوباره گفت: یتو یشده  دهیپوس

 !ادیاالنم هشت...اونجا بتمرگ تا ب ادیساعت نه م گهیهنوز...م ومدهیدکتر ن-

 ی هیچرم رفتم و کنار بم یسرمو بلند کنم تا باهاش چشم تو چشم بشم سمت مبلها نکهیا بدون

 که مثل ما چشم انتظار اومدن دکتر بودن نشستم....! یضهایمر

برگردم به  شدیکلفت و چرم مبل گذاشتم و پلکهامو رو هم گذاشتم.کاش م یدسته  یرو سرمو

 تا آسمون! نیکه فرلش با امروز و حاال زم یروزی...به دروزید

 

بعدشونم خبر ندارن چه برسه به فردا...مثل من...مثل  یآدما اصال از لحظه  نکهی..انیهم متیحم و

 بره... شیپ ینجوریا یهمچ زدمیدرصد هم حدس نم هی یکه حت یمن

اعصابم فشار دادم و  یمؽزم سرم رو به درد آورد.تو همون حالت شستمو رو رگها شونیاداوری

بزارم!؟ آخه چرا  یاون مهمون یم....چرا لبول کردم با اون نامرد کثافت پا توپلکهامو بهم فشرد

 ساده لوح بودم!؟ چرااا... نمدریمن ا

با  مویلسمت خوب و خندون زندگ یکه به راحت یاز همه از خودم...از من شتریبودم...و ب یعصبان

 و نادم و شرمنده عوض کردم! کیلسمت تار هی

...اگه والعا بکارتمو ازم گرفته باشن زاشتیراحتم نم یا هیو ترس ثان کردیولم نم یلحظه ا سردرد

بزاره  انیحاج بابا رو تو جر مانیاتفاق والعا افتاده باشه و ا نیا نکهینه....فکر ا ی!؟ وایچ

 ....!لرزوندیچهارستون بدنم رو م

 پلکهامو باز کردم: مانیا یصدا با

 بلند شو....زودباش....-

به اطراؾ انداختم...مشخص بود  ید شدم...چشمامو چندبار بازو بسته کردمو نگاهاز جا بلن فورا

 هم گذاشته بود...  یدفترچه هارو به نوبت رو یدکتر اومده که منش

 گفت: مانیرنگش خطاب به ا یتونیز یو بعد از کنار زدن موها دیرنگشو جلوتر کش یزرشک شال

 !دیی....بفرمانیبر نیتونیشما م-



 دونمیشد....نم رهیخ کردمیمجسمه در رو نگاه م هیکه مثل  یتشکر کرد و بعد رو به من یکل مانیا

 یرو خودم نداشتم و حت یکنترل چیوالعا من خشک شده بودم...انگار ه یباور بود ول ایلابل درک 

 ونحبس شده بود چون به خودم شک داشتم...چ نهیبزاق دهنمو لورت بدم....نفس تو س تونستمینم

 احمك بودم! هیاحتماال تجاوز وجود داشت...چون من 

 :تیبا عصبان مانیبا تعجب نگام کرد و ا یمنش

 !گهی!؟ بجنب دیچرا مثل چوب خشک واستاد-

 مبادا والعا بکارتمو از دست داده باشم... نکهیاز ا دمیترسی...مدمیترسی...من مدیام لرز چونه

 با تعجب گفت: یمنش

 داخل!؟ دکتر منتظره هاااا! دیرینم-

تا داخل  بایتمر خورمیتکون نم دید یو پر حرص اومد سمتم.مچ دستم رو گرفت و ولت یعصب مانیا

 اتاق خودش کشوندم و بعد هم درو بست و به دکتر سالم داد...

 نرویام و از اونجا بکشمش ب نهیکه دوست داشتم چنگ بزنم به س دیکوبیاونمدر تند و کوبنده م للبم

 ...!رونیو بعدهم پرتش کنم ب

 دیب هیبود که من هنوز  مثل  یدرحال نیداد و ا حیدکتر توض یرو برا ییزایپچ پچ کنان چ مانیا

 ...کردمیرو نگاه م ینامشخص یبودمو نمطه  ستادهیجا وا هیلرزون 

بلند شد و اومد  یخانم جوان و خوش برو رو بود از پشت صندل هیباالخره دکتر که  نکهیا تا

 سمتم...دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت:

 ....نیبش یصندل یگلم برو اونجا و رو-

رفتم که  یکه سمت پنجره رفته بود انداختم و بعد به همون سمت مانیبه دکتر و بعد ا ینگران نگاه

 دکتر گفته بود...

مشخص  ی...رو صندلخودمو به اونجا رسوندم یچجور دونمیسست و لرزون بودن...نم لدمهام

که داشت  یشلوارم چشمامو از درد و ترس بستم و چشم دوختم به دکتر دنیکش نیینشستم و بعد پا

 !دیپوشیدستکشهاشو م

 نیکنم.ا دایتونستم رو خودم تسلط پ یو اصال نم دیلرز یم دیداشتم...بدنم مثل ب دیشد استرس

 خود دکتر هم متوجه شد و گفت: یبود که حت عیو ضا ادیلرزش اونمدر ز



 !؟یدی!?ترسزمیعز هی_چ

سرم رو به نشونه بله تکون  نیتونستم لبام رو حرکت بدم و حرؾ بزنم واسه هم ینم یحت

 جلوتر و گفت: دیچرخدار و کش یرژ زده اش نشست و بعد صندل یلبها یرو یدادم.....لبخند

 کوچولو درد داشته باشه همین.... هی دیسادست فمط شا نهیمعا هی_ترس که نداره عزیزم...

بگم دکتر اگه من بکارت نداشتم  خواستیمنمبض شده بود و نفسم سخت باال میومد....دلم م بدنم

 و بکشم.....! ریجونم و بگ نجایهم

 خواستی...دلم مدیچشمم  چک یچشمامو بستم و اون کارش رو شروع کرد....اشک از گوشه  من

 نشه! دایازم پ یاثر چیه چولتیو ه نیاز خجالت آب بشمو برم تو زم

کار  دمیکش اومدن دستکشها فهم یبه عمب  و صدا یشدن صندل دهیچمدر گذشت اما با کش دونمینم

آماده کردم.خود  میجواب زندگ نیتلخ تر دنیشن یو ناراحت خودمو برا نیدکتر تموم شده...ؼمگ

 دکتر اومد باال سرم.زد رو شونه ام و گفت:

 ...نییپا ای...شلوارتو بکش باال و بزیکن عزچشماتو باز -

برد بلند  یزی...زمان تعجب برانگکردیوجودم درد م نینداشتم...انگار بند بند ا یتوان و لدرت چیه

 ...یصندل یشدنم از رو

 دنیرفت و با عمب کش زشیسمت م دادنیپاشنه بلندش که تك تك صدا م یبا اون کفشا دکتر

ترسش از من  کردمینگاه کرد که حس م یمانیو به ا چرخدار چرم روش نشست یصندل

 :دیکه حاصل داد زدن سر من بود پرس ییدو رگه شده ا ی...سرشو تکون داد و با صداشتریب

 خانم دکتر!؟؟ شدیچ-

 چشماش برداشت و جواب داد: یرو از رو نکشیع دکتر

 ...شونیبکارت ا یپرده -

 گفت: یلبخند تصنع هی ایزنگ خورد. لشیموبا یمولع گوش همون

 ..تماس واجب! خوامیعذر م -

 یو کالفه دستشو از چشماش تا رو یعصب مانیوبعد با برداشتن تلفن مشؽول صحبت شد...ا  

چند  نیتو هم کردمیکه حس م یبه من انداخت...به من یو بعد نگاه کوتاه دیکش نییچونه اش پا

 الؼرتر شدم لویده ک مهیدل



 دایادامه پ گهیدکتر تا هزار سال د نیکاش تماس ا گفتمیتو دلم باخودم م یه یچرا....ول دونمینم

 نی...کاش کاش کاش....چمدر خسته شده بودم از اارهیمخاطبش حرؾ کم ن چولتیکنه.....کاش ه

 کاش ها"....!! ی"ا

 خیشد سرم و نگاهم م زونیآو هویدکتر که لطع شد حس کردم گردن منم فلج شده که  تماس

 ....!نیزم

 کنار گذاشت و گفت: شویگوش

 سالم سالم.... شونیبکارت ا یبگم که پرده  دی...پسرم بود...خب! بادیببخش-

نفس راحت...راحت  هی....دمیکش كینفس عم هیاون لحظه فمط و فمط چشمامو بستمو  تو

 بیسهنوز دخترم و بکارتم آ دمیکه فهم نی...اما هم دونستمیگند زده بودم...م یلیخ دونمیراحت...م

 که  حاج بابا رو خبر کنه.... دادمینم مانیبهونه دست ل گهید  نکهیبود...و ا یلیخودش خ دهیند

انداخت و   نیینگاه کردم...نه خوشحال بود نه ناراحت ...سرش رو پا مانیبه ا یچشم ریز

 !!!دیکش كیشد و چند نفس عم رهیخ نیمتفکرانه به زم

 :دیخودش رو جمع و جور کرد و پرس هیچند ثان بعد

 هنوز... شونیک ا دیخانم دکتر مطمئن-

 لاطع گفت: یلیزد و خ یبپرسه که لبهند مطمئن یچ خوادیباز م مانیا دیخود دکتر فهم انگار

 !رمیگل بگ دیبدم که تخصصمو با صیتشخ نویاگه من نتونم ا گهی....ددیمطمئن باش-

 سرشو تکون داد و گفت: مانیا

 نداشتم... یمتاسفم...من منظور بد-

 سرشو تکون داد و گفت: دکتر

 کامال سالم.... شونیراحت راحت....بکارت ا التونیحال شما خ نیمتوجه ام...با ا-

پشت  رهیجوجه که دنبال مادرش م هیتشکر کرد و بعد سمت در رفت...منم مثل  یدوباره کل مانیا

 سرش راه افتادم....

لبل داشتم...حدالل  ینسبت به ساعتها یندتریبودم بکارتم سالم  احساس خوشا دهیکه فهم حاال

 بود!  یواسه من کاف نی...و همدادیبه حاج بابا خبر نم مانیبود که ا نیحداللش  ا



 

 تا االن....! شبیواسه من افتاده از د ینفهمه چه اتفالات چکسیه نکهیا

رو روشن  نیماش مانینشستم....ا عمب یلبل صندل یمثل دفعه  میکه رفت نیماش سمت

 هی یتو دیچیلبل نبود اما هنوز آروم هم نشده بود... پ تینگاش کردم...به عصبان یرجلکیکرد...ز

 بره و بعد گفت: کتریراه نزد هیتا از  یفرع

بره و  یها یمهمون نیهمچ هیکه تو  ی... دخترزاشتمیصالح تو دست من بود االن زنده ات نم-

 اونمدر راحت خودشو واسه پسرا لخت کنه  ارزش زنده موندن نداره...

داد بزنم"دست از سر کچلم بردار  خواسیدادمو چشمامو بستم.دلم م هیتک شهیبه ش سرمو

 هاش برنداشت وبازم گفت: هی...اما اون دست از کنارمی...بزار تو حال خودم بممانیا

اومد  ی....ارزش تو همون ولتیخوشحال باش دیبا یلیخ یعنیفکر نکن دکتر اون حرؾ رو زده -

 ...یکوفت یاون مهمون یرفت یکه بلند شد نییپا

 

اونو  اطی.با احتخوردیپشت سرهم زنگ م لشیموبا یانداختم.گوش نیینگفتمو سرمو پا یچیه بازم

 برداشت و مشؽول صحبت شد:

 ...امی...آره مامیاومد مجبور شدم برم...نه...م شیپ یکار فور هیسالم بابا...آره...آره -

رو پرت کرد رو  یکرد و گوش یپدرش، خداحافظ یکوتاه و مختصر برا حیاز اون توض بعد

 نگاه به من انداخت و گفت: هی نهیو از آ یصندل

 !؟؟؟یاون مهمون یرفته بود یبا ک-

  خواستمیبود دستم بهش برسه...اما حاال نم یشهاب داشتم.کاف یکردم.من خودم به مولع برا سکوت

 ....شدیبگم چون دردسر درست م مانیا یبرا

 تکرار کرد: گهیبار د هیسوالش رو  گمینم یزیمن چ دید یگذشت...ولت مهیدل چند

 اونجا !؟  یتو گوشت خوند که بر ی!؟ کیرفت یبا ک گمیبا توام...م-

 نگفتم...زد رو فرمون و داد زد: یچیه بازم

 ....گمیبگو م  د-



 کرد و گفت: ی.پوفدیترس تو خودم جمع شدم و دوباره بؽض کرد.صورتم رو د از

و  ای....پس ناز و عشوه نکنمیم تیچک و لگد ابونیخ نیتو هم شمیم ادهیپ یریآبؽوره بگ یبخوا-

 !؟یرفت یبگو با ک

...گفتن و نگفتنش هردو دمیمنگنه لرارم داده بود...هم دستپاچه شده بودم هم ترس یال یبدجور

 گفتم: هیدست برداره با گر نکهیمکافات بود...اما واسه ا

 با دوستم رفته بودم...-

 :دیپرس

 کدوم دوستت!؟-

 جواب دادم: مظلوم

 !؟شیشناسینم-

 بگو تا بشناسمش!-

 !ستین امیاز همکالس-

...پسر ارویود ب یک نمی! بنال ببیدروغ بگ یستیو برزن!؟ خاک توسرت که بلد ن یاز مردم کو-

 پسر... ادهیکه دورو برتو ز یزیبود!؟ ماشاهلل چ

 گفتم: هیگر با

 نه نه نه....دختر بود....-

 !شیلیاگه دختر اسم و فام-

 !؟یخوایم یواسه چ-

 ...اسمشو بگو....ومدهیبه تو ن شیگه خور-

 گفتم: یکنان با لحن ملتمس نیف نی...فومدیوجه کوتاه نم چیافتاده بودم که به ه یکی ریخدااااا...گ یا

 نپرس! گهیدوستم بوده....تو رو خدا د-

 زد و گفت: یپوزخند

 ....کثافت!شعوریآره...ارواح عمه ات....! کثافت ب-



 حرفاش و فحش هاشو  نشنوم....! هیرو گوشام گذاشتمو چشمام رو بستم تا بم دستامو

 یایکیباالخره نزد نکهیاما هر بار جواب من سکوت بود ...تا ا هیاصرار کرد که بدونه کار ک یلیخ

 رو نگه داشت و گفت: نیماش کیکوچه بار هی.تو میدیخونه  رس

 برو! ادهیبه بعد رو خودت پ نجایاز ا-

 :دیدرو ببندم بازم ازم پرس نکهیشدم اما لبل ا ادهیپ نشینگاه خجل و شرمنده از ماش باهمون

 !؟یرفته بود یبا ک یبگ یخوایهنوزم نم-

پشت  نکهیازش رو برگردوندمو راه افتادم سمت خونه بدون ا عیسر یلیاز چشماش،خ شرمسار

 دیفمط با زارویچ یسر هیموالع معموال حاج بابا خونه نبود ...پس من  نجوریسرمو نگاه کنم...ا

 !ومدمیمورد برم هی نی....که خب...خوشبختانه از پس ادادمیم حیمامان توض یبرا

 رو که زدم خود مامان جواب داد: زنگ

 !؟هیک-

 توش مشهود بود جواب دادم: یکه عجز و خستگ یصدا با

 باز کن درو مامان...منم....-

داشتم  یخسته و شل و  ول به راه افتادم.انگار ه یباز  گذاشتم و با لدما مهین مانیا یبرا  درو

 که از خودم خسته ودرمونده بودم.... نمدریا کشوندمیجسممو دنبال خودم م

باز بود...کفشامو درآوردمو رفتم داخل...دوست داشتم لبل چشم تو چشم شدن با مامان برم تو  در

 اومد و گفت: رونیاتالم اما اون فورا از آشپزخونه ب

 چمدر .... اسمنی-

به  زیتعجب برانگ نگاه هیبگه...اما در هر صورت حرفشو ادامه نداد... خواستیم یچ دونستمینم

 صورتم انداخت و گفت:

شب تا صبح  هی یریم یخودیباال چرا  ب یدماؼتو بکش یتونی....آخه تو که نمفشوینگا نگا....لا-

 !نیپشت سرت! برو بب نهیآ یدی!؟؟؟ اگه ندیدی....خودتو دیکنیم یپرستار

زار خودمو نگاه کنم....رفتم سمتوحموم  ی افهیبودم که بخوام ل یحوصله تر و خسته تر از اون یب

 و گفتم:



 واسه اون.... دمیکش یخوابیب کمیآره...-

 متعجب نگام کرد و گفت: مامان

 !؟یصبحونه خورد-

 تو عوا تکون دادنو گفتم: دستمو

 هم ندارم... لیم ینه ول-

  ااااایکنیچرا!؟ ضعؾ م-

 نده گفتم: ریگ نکهیبه چپ و راست تکون دادم و صرفا واسه ا سرمو

 حموم! رمیاشتها ندارم....م گهیدو سه لممه خوردم د هیهمونجا -

 نشد و دست از سواالش برنداشت؛ الیخیب مامان

 حاال حال دوستت چطوره...-

 خوب خوب خوب!-

 خدا شفاش بده!-

وان  یحموم رو باز کردمو رفتم داخل....لباسارو  دونه دونه از تن  درآوردمو پاهامو تو در

 وان.... یتو دمیآب رو باز کردمو بعد ولم کردن آب دراز کش ریگذاشتم....ش

 خودم مروز کردم.... یبستم و تمام اتفالات رو برا چشمامو

 اون اتاق رفتم... یبا شهاب تا تو یک ومدینم ادمی اوردمیهرچمدر به مخم فشار م اما

و نابلد  یمن ناش یرو ادهیشکر داشت که ز یو باز جا دمیکه چمدر شراب نوش ومدینم ادمی یحت

 باعث سنکوب کردنم نشد...

 هام گذاشتمو لب زدم: مهیهردوتا دستمو  رو شم شست

 ...یک ؟؟ی!؟ کیرفتم باال...ک یمن ک-

مشروب  ی...اما اون شهاب نامرد اول کلکردمینم نکارویا چولتیاگه تو حال خودم بودم ه مطمئنن

 و حال کنه.... ؾیک یاون اتاق تا حساب یبه خوردم داد بعد هم کشوندم تو



اون نامرد  زارمیلحظه هم راحتش نم هی... دنیناخواسته مشت شدن و دندونام بهم چسب دستام

 پستو....

 !رمیگیحالشو م کنمویم داشیجور شده پ هر

چمدر تو حموم مونده بودم که باالخره مامان اومد سراؼم...با پشت انگشتاش زد به درو  دونمینم

 :دیپرس

نه گندخونه که!  مارستانیب یمامان....رفته بود گهید رونیابی!؟ بییجاااان !؟ هنوز اونجا اسمنی-

 خودتو.... یدیبس هر چمدر ساب

 روهم رفته ام رو باز کردم گفتم: یمامان پلکها یصدا با

 ....رونیب امیاالن م-

حوله ام رو به  دنیاومدم و بعد پوش رونیشده بود ب خی گهیکه آبش د یوان یلرزون از تو لرزون

 ...ستادمیا نهیآ یرو

 که کبود و خونمرده بودن.... ییبود که هزار ردپا روش بجا مونده بود....ردپاها یانگار برف بدنم

پنهون  نارویا دیبا یگردنم سر دادم...از خجالت رنگ باختم...چجور یرو سرانگشتامو

 رون پاهام هم مشخص بود... یشکم، دستهام، و حت نه،یس یکه رو ییها یکبود نی...اکردمیم

به  یاومدم...نگاه رونیشلوار، از حمام  ب بیاز ج لمیموبا یبا درآوردن گوش دمویکش یآه

 بلند گفتم: ی...با صداشهیمشؽول مطالعه بود...مثل هم یآشپز نیآشپزخونه انداختم...مامان ح

 یزیچ هی شمینکن بعدا خودم بلند م دارمیتو اتالم بخوابم....واسه نهار ب رمیمامان من م-

 ....!خورمیم

اتاق و درو از داخل لفل کردم...تن خوستمو پرت  یشد.رفتم تو ینداد و راض ریگ شهیهم برخالؾ

ممدمه شروع  یرو روشن کردم و ب ی...گوشدمیصورتم باال کش یرو تا روتخت و پتو  یکردم رو

بوق  گهید یجواب نداد...بار دوم ول یشهاب کرد...بار اول بوق خورد ول یگرفتن شمارهد هی

"مشترک مورد نظر در دسترس گفتمیکه م دیچیتو گوشم پ یزن ینخورد و بجاش صدا

 ....."باشدینم

رو از دسترس  یعمدا گوش یکثافت عوض یپامو رو تخت کوبوندم...پسره  نیو خشمگ یعصب

 ....خوردیخارج کرده بود وگرنه چرا بار اول بوق م



مارمولکتر وجود  نیآدم از ا یعنیبود.. یبه تازگ دشیبازد نیتوچت تلگرامش..آخر رفتم

 ینجوریگه اشدم...ا مونیبعدش پش یصفحه فحش واسش نوشتم ول هیو پر حرص   ینداشت..عصب

به  یکه مثال همچ یموضع دادم و جور رییتؽ نیواسه هم دادیخودشو بهم نشون نم کردمیرفتار م

 : نوشتمگذشته واسش  ریخ

! من با هزار دوز و کلک تونستم خودمو یفتادین ریگ شبیشهاب!؟ خدارو شکر که د یی"کجا

 "...!؟ یدینپرس یحال هیمعرفت چرا  یدادم بگم ب امیخالص کنم...پ

 رو کنار چراغ خواب گذاشتمو چشمامد بستم.... یرو که ارسالن کردم گوش امیپ

 خوابم برد... دهینکش هیخسته و کوفته بودم که به ثان اونمدررررر

*********** 

شکم خودم  یلر لرها یصدا یخبریخواب رو از سرم پروند...تو اون عالم ب یو گشنگ ضعؾ

 ...دمیشنیواضح و آشکار م

....برخالؾ خیو نم دار بودن و بدنم  سیتخت نشستم....موهام هنوز خ یناچار بلند شدم و رو به

داخل سالن  یبه راهرو ی...نگاهرونیلباس از اتاق زدم ب دنیبلند شدمو بعد پوش  میباطن لیم

  دهیخواب نمدریتعجب نداشت که ا یانداختم...ساعت سه بعداز ظهر بود و اصال واسم جا

 خواستمیظهر گرم کردمو خوردم...اشتها نداشتم و فمط م یآشپزخونه و از ؼذا یتو مفتبودم...ر

 لر لر  نکنه....! یاونجور گهیشکممو پر کنم که د

 

 یگذاشتمو دوباره رفتم تو نگیس یبشورم تو نکهیرو بدون ا ؾیکث یکه خوردم ظرفا ؼذارو

 چارهیو ب دیفهمیمعلوم نباشه وگرنه مامان در دم م امیکه کبود دمیپوشیم ییلباسا دیمدت با نیاتاق...ا

روشن خاموش  یتخت نشستم که متوجه شدم چشمک زن گوش ی....رفتمو دوباره روشدمیم

 چک کردم... امامویرو برداشتم و بعد زدن رمز پ یزود گوش یلی...خشهیم

 فرستاده... امیتلگرام شهاب باالخره پ یکمال تعجب متوجه شدم تو در

 شدم: رهیکه شهاب فرستاده بود خ یبه تکست زدندیکه از شدت خشم برق م ییچشما با

 بهت گفتن اونجا؟ " یولت کردن؟ چ ی"  چطور

که  ییکه بعد اون اتفاق واسم افتاد همه از دم  واسم مرور شدن...اشکها یآن تمام لحظات تلخ هی

 م!که خورد ییها دهی...کشدمیکه شن یی...طعنه هایتو کالنتر ختمیر یم



 !خیتکه  کیدرد گرفت و بدنم سردشد ...درست مثل  للبم

سر  دنیکش ادیفر یداشت هم خشم! حاال بند بند وجودم  برا هیکه شهاب با من کرد هم گر یکار 

نثارش کنم تا حالش جا  یجانانه ا ی دهیو کش نمشیبب خواستی....دلم مزدینامرد پست له له م نیا

 ...تا آتش دلم کور بشه...!ادیب

شد! براش  نیحرکت دادم...بالفاصله آن ال بوردیک یرو یرو  برداشتم  و انگشتامو به کند یگوش

 نوشتم:

 تعهد ازم گرفتنو ولم کردن " هیکردم تا باالخره  یزار هیگر یکل یکردن ول چمیسوال پ یلی" خ

انگشتمو تو دهنم فرو  امشیکردن...تا نوشتن پ پیرو که خوند بالفاصله شروع کرد به تا اممیپ

 ناخنم.... دنیبردم و شروع کردم به جو

 فرستاد... گهیتکست کوتاه د هیبعد  هیثان چند

 "یدردسر آزاد شد ی"خوشحالم که ب

 نوشت و نویا یعوض نامرد

 یاونمدر حرص خوردم که حس کردم تا منفجر شدنم فاصله ا  هیشد...تو همون چند ثان نیآؾ ال 

که به  یرو فهموند! من ابله تمیخر زانیبودنش والعا عذاب آور بود و به من م الیخی...بستین

 باهاش همراه شدم....! یسادگ نیهم

 لبخند براش نوشتم : یموجیبعد فرستادن چند ا خوردمیکه بشدت حرص م یدرحال

 "؟یدر رفت ییو تنها یوفا! حاال چرا منو ول کرد یب ی"ا

تنهام گذاشت...چرا لختم کرد و بعد بردن سواستفاده هاش ولم کرد تا بدونم والعا چرا  دمیپرس نویا

 به حال خودم!

همچنان هوش و  یرفتم ول رونیاز چت ب نینشد واسه هم نیتو چت موندم اما آن ال یا مهیدل چند

بود...زانوهامو تو شکمم جمع کردمو مثل گهواره تکون  یچشمک زن گوش یحواس و نگاهم پ

 شد و واسم تکست فرستاد: نیباالخره آن ال نکهیتکون خوردم....تا ا

 "یمست بود یلیاما تو خ میکردم که باهم بر یسع یلی"من خ

 بشه فورا براش نوشتم: نیباز آؾ ال نکهیا لبل

 "مینیدوباره همو بب میتونیم یک یگذشته...راست گهید الیخی"ب



خواستم دوباره  یلحظه حس کردم که احتماال شک کرده ...حت هیجواب نداد. یرو خوند ول اممیپ

 بعد آن شد و فرستاد: مهیکنم اما چند دل پیبراش تا

 ایب ی...تو هم دوست داشتمیشیاز بچه هاست...هممون تو کافه گوزن  جمع م یکی"فردا جشن تولد 

 اونجا "

 فوت ولت واس نوشتم: بدون

 .زمانش رو برام تکست گفت"ی" اوک

 .فعال"ینوشت" اوک اممیاب پجو تو

 گذاشتم و دوباره مثل گهواره تکون تکون خوردم! یرو کنار یتلگرام خارج شدم و گوش از

که همه جوره تو خودم  یبه روزم گذشته...من یتا حاال چ شبیاز د دونستیجز خودم نم چکسیه

 خورد شده بودم!!!

 شرمنده و سرافکنده شدم! مانیا یکه ؼرورم شکست و جلو یمن

شدن رو با بند بند وجودم درک و تجربه  ریدکتر زنان و تحم شی...خار شدم...رفتم پدمیکش خفت

 کردم!

 تونستمینم اوردمیسرش در نم شویانگشتامو تو گوشت کؾ دستم فرو بردم...تا تالف ادیخشم ز از

 !!!رمیآروم بگ

 !دی...باکردیودم رو تجربه مب دهیکه چش ییدرصد از عذابها کیاون هم  دیبا

 یشده بودنو از رو ریاز چشمام سراز  یک دونمیرو که نم ییاشکها یگوش امرسانیپ یصدا با

 کافه گوزن "... 7شهاب رو باز کردم...نوشته بود" فردا عصر ساعت  امیگونه ام کنار زدم پ

 یدیرو کنار چراغ خواب گذاشتم.با دستمال سف یتلفن همراه رو خاموش کردمو گوش یها داده

کنار تخت  کیکوچ زیم یکردمو بعد خم شدم و از داخل کشو زیرو تم مینیو آب ب سیخ یپلکها

 که بهزاد لبال بهم داده بود و برداشتم و با خودم لب زدم: یا یفلفل یاسپر

 دارم برات کثافت!-

ماجرا  نیکه ا ی...حدالل تا ولترفتمینم رونیاز سوراخ موشم ب یمدت طوالن هیخودم بود تا  دست

که اگه نرم و داد و  دونستمیخوب م نویداشتم و ا یواسم کمرنگ بشه اما من رو خودم شناخت کاف

 ....شمینم ینزنم خال ادهامویفر



 !!! دادیبودن بهم دست م ؾیو احساس ضع گرفتمیؼمباد م کردمینم نکارویا

 

و  دمیسابك توش نبود ، لباس پوش یاز لبرال یخبر گهیکه  دروح  یب یو شلخته، باصورت دهیژول

 به سمت در رفتم...

 یبودمو آماده  دهیمن که لباس پوش دنیلرآن برگشته بود با د یکه خودش تازه از کالسها مامان

 رفتن بودم گفت: رونیب

 !؟دیبارون شد نی!؟ اونم تو ایکجا به سالمت-

 گفتم: یسمتش و با لحن شل و ول دمیچرخ

 کار مهم دارم... هی-

 کرد و گفت: شتریرو ب یبخار یدرجه  مامان

 ....گهیروز د هیبزارش واسه  یدار ی...هر کار مهمشهیهم م دتری..تازه شددیبارون شد-

 یمیذره! نفس عم هی ینداشت...حت تیباز واسه من آب از سر گذشته اهم ومدیهم که م لیس

 گفتم: دمویکش

 ...گردمیزود برم-

 بلند شد و گفت: یکنار بخار از

 هست بزارش واسه فردا! یبده! کارت هر چ یلیهوا خ رونی! باسمنیحرؾ گوش کن -

 مامان نشون ندادمو گفتم: یتهایبه حساس یتوجه

 ...خداحافظ...گردمیزود برم-

 که یچه کار نی"آخه ا گفتیکه نك زنون م دمیشنیاما صداش رو م رونیبرداشتمو زدم ب کفشامو

 "...یطوفان انجامش بد نیحتما االن تو ا دیبا

 نی....آخه من بعد از ادمیکشیاز در خونشون هم خجالت م یرفتم.حت نییبستم و از پله ها پا درو

در رد بشم که  یخواستم از جلو دمویکش یباهاش چشم تو  چشم بشم...!؟ آه تونستمیچطور م

باشه...و در اون صورت چطور  مانیا دمیترسیباز شدنش  رعشه به جونم انداخت....م یصدا



نفس راحت بهم  هیآلا رحمان  یدهنم که صدا یتو ومدیمواجه بشم !؟؟للبم داشت م اهاشب تونستمیم

 ....!دیبخش

 گفت: یبلند و پر انرژ شهیهم مثل

 ....کومیبه به! گل دختر حاج آلا...و عل-

 سمت آلا رحمان و گفتم: دمیچرخ

 س...سالم....-

 زد و گفت: لبخند

 جلو  ... اریدستتو ب-

 ایبعدش  گفتیجلو رو " م اری"دستتو ب یجمله  لدایهر ولت آلا رحمان به من و  ادمی یولت از

انجام دادمو دستمو سمتش دراز  نکارویا یهم ولت ندفعهیمشت نمل...ا هی ای دادیبهمون شکالت م

 :لبخند زدمو گفتم ی...به سختختیمشت نمل رنگاوارنگ کؾ دستم ر هیکرد 

 ممنونم عمو رحمان!-

 و گفت: دیخند

 برو حالشو ببر !-

از  یبعد از خداحافظ ختمویر بمیلبخند به خودش گرفت.نملهارو تو ج هیلبم جون کند تا شکل  کنج

 اومدم.. رونیساختمون ب

امون  یو ب دیکه هرچه زودتر از خونمون دور بشم...بارون شد داشتمیتند لدم بر م تند

شدن  سینشه...هر چند که...خ سیسرم انداختم تا الالل صورتم خ یکاپشنم رو رو...کاله دیباریم

به ساعتم انداختم...ربع ساعت  یواسم نداشت....دستمو باال آوردمو  نگاه یتینشدنم چندان اهم ای

کاپشنم فرو بردم و  بیگوزن برسونم ...دستمو دوباره تو ج یداشتم خودمو به کافه  تفرص

چشماشو کور کنم....اون  یاسپر نیبا هم خواستید رو لمس کردم....دلم مبهزا یفلفل یاسپر

 دهندشو....! بیفر یلعنت یچشما

که به مولع  نیداشتم...ا نویو من فمط استرس هم ومدیم ریکمتر گ یمعموال تاکس یبارون یروزا تو

 رو انجام بدم.... خواستمیکه م یخلوت  تا راحت تر اون کار یجا هی کشوندمشیم دینرسم....با



و به پشت سر نگاه  گشتمیبار برم هی مهیهر چند دل رفتمیرو راه م ادهیبه پ کیکه نزد همونطور

 هیکه باالخره  رفتیسر برسه و بره...زمان کم کم داشت از دستم در م یا یتا مبادا تاکس نداختمیم

 :دمی...براش دست تکون دادمو پرسدیسر رس یتاکس

 دربست!؟-

 که پشت نشسته بود اشاره کرد و گفت: یمسافر به

 مسافر دارم!-

 گفتم: عاجزانه

 خانوم رو برسون! نینداره...منو برسون پول دربستو بهت بدم بعد ا رادیا-

 کردم. نکارویبه نفعش بود اشاره کرد که سوار بشم منم بدون فوت ولت هم چون

 ادهیرو دادمو پ هی....پول کرادمیکه آدرس داده بود رس ییبود که به همونجا مهیو ده دل هفت

 هی....دمیبه داخل کش یسرک شیسرتاسر یها شهیاز پشت ش ستادمویدر کافه ا یشدم...رو به رو

اونا  نیاحتماال ب زدمیکنار پنجره نشسته بودن که من حدس م زیم هیعده جوون  دختر پسر  دور 

 بود... عیبرم چون ضا تونستمیبهشون نداشتم...جلو هم که نم یدیهرچند که د شهبا

،  نیماش نیکافه نگاه کردم...سوم یجلو یشده  ؾیرد متیگرونم ینهایگرد کردمو به ماش عمب

 رنگ!  دیسف متیگرونم نیماش هیشعورش بود... یمال خود ب

 هی.. ابونیاون سمت خ دمیدو دهیبا سروتن آب کش یهمون بارون شالل ریز سیخ ابونیهمون خ تو

 شمارشو گرفتم....بعد دوسه بوق جواب داد: ستادمویگوش دور از نظر ا

 تو !؟ ییپس کجا-

 گفتم: یتصنع یخنده ا با

 ....میدنبالم باهم بر ای...بامیخودم ب شهیهام...فمط روم نم یکینزد نیهم-

 گفت: متعجب

 ....ای...بابا بشهیعه چرا روت نم-

 مظلوم کردمو گفتم: صدامو

 بهتره! ینجوریدنبالم شهاب...ا اینههه...ب-



 شد و گفت: میتسل

 !ییکجا نمیخب! بگو بب یخعل-

 کافه... ییرو به رو ابونیخ-

 امی...بمون تا ب الیخیعه اونجا چرا...!؟ خب باشه ب-

 گفتمو تماس رو لطع کردم ... یباشه ا

که حس  دنیلؽز یاونمدر رو هم م یو دندونام گاه شدیتو دلم نبود...دهنم زود به زود خشک م دل

بود تا سر برسه و  ستادهیرو داشتم که منتظر طعمه اش  ا یلراره بشکنن...احساس لاتل کردمیم

نکبت  هی.... کردمیتو للبش فرو م اوردمویچالو با خودم م هیخالصش کنه...آره...کاش اصال 

 جهان بهتر! ترکم

 خیرد و من اونمدر س یشهاب افتاده بود و انگشتا یو زنگ خورد...شماره  دیتو دستم لؽز تلفنم

فاصله گرفتم تا بتونه  یشده کم کیتماس رو وصل کنم...از اون لسمت تار تونستمیزده بودن که نم

 یبا اشاره به گوش ادینه چندان  ز ی...سرشو تکون داد و از همون فاصله دیو باالخره هم د نمیبب

که  یینگفتم و عمب گرد کردم....جا یزی...چدمیکه چرا جواب تماسهاشو نم دیخودش ازم پرس

 کارگاه پلمپ شده... هیبود  .کنار در  یو دور از شلوؼ کیتار بایبودم تمر ستادهیا

خنجر  هیخنجر تو للبش فرو کنم... هی خواستیو متنفر بودم...چمدر دلم م زاریازش ب چمدر

 زهرآلود!!!

 شد گفت: کی...تا بهم نزددیو اونم باالخره رس یلبل یهمون جا برگشتتم

 !ینبود یتو که خجالت یواستاد نجای!؟ اصال تو چرا ایدیجواب نم تویچرا گوش-

 بعد دستشو سمتم دراز کرد و گفت: و

 !؟یچطور-

 دستشو بعد داد زدم: ریزدم ز یادینفرت ز با

 باشم ..پست فطرت کثافت! یچطور یخواستیم-

 لمسم کنه که بلند تر دلد زدم: خواست

 کثافت!به من دست نزن -



 یرفتار اسمم رو زمزمه کرد...دستامو مشت کردم و از ال نیلدم عمب رفت و مبهوت از ا کی

 :دمیبهم چفت شده ام ؼر یدندونا

آشؽال  هی...ینامرد عوض هی....دمید میکه تو زندگ یهست یآدم نیتر یو عوض نیتو کثافت تر-

 هوس باز....

 داد...مثل خودم صداشو برد باال و گفت: تیو بهتش جاشو به عصبان تعجب

 !؟؟ یشد یچته تو !؟ جن-

 زنون گفتم: پوزخند

 تر از یشهاب...عوض خورهی...حالم ازت بهم مشهینه اتفالا االن عالل عالل ام...عالل تر از هم-

 ...خودت!یتو خودت

 تو هوا تکون داد و گفت: دستشو

واسه خودت...اصال معلوم  یخوریگه م ینگم ه چسیه خوامیم ی...هر چیکنیزر زر م یه هیچ-

 هست  چته!؟؟

اش که سرشو تکون داد و دست به کمر شد تا مثال رو من دست بلند نکنه...با  نهیتخت س زدم

 نفرت داد زدم:

 یمست کرد ؾیکث یاون مهمون ینامرد منو تو یبه اون راه آشؽال...تو یزنیخودتو م یچرا ه-

 یو عشك و حالتو که برد ی.. لختم کردیاتاق خال هیتو  میو کشوند یردبعدهم از حالم سواستفاده ک

 آخه....ازت متنفرم... یآشؽال نمدریبه امون خدااا....تو چرا ا یولم کرد یهمونجور

 و گفت: دیبه صورت اصالح شده اش کش یدست

 ....یکرد یرو ادهیبه من چه مربوط...تو خودت ز-

 رهیخ دادیم لمیبود و در کمال ولاحت دروغ و دونگ تحو ستادهیکه رو به رو ا ینفرت به پسر با

 ...زدیم زیهمه چ ریشدم....چمدر راحت داشت ز

 کرده بود گفتم: سیکه تمام تنم رو خ یتوجه به بارون یب دمویکش یداد تیشدت عصبان از

 ...یشراب به خوردم داد یکه کل ی...تو بودیخفه شو کثافت...خفه شوووو....تو منو مست کرد-

 باال انداخت و گفت: شونه



 یلی....دوما...من خیاون مهمون یاین یخواستیاوال صداتو واسم نبر باال ..کرم از خود درخت م-

شلوؼش  ینجوریا یخودیکه ب شدهی....سوما...حاال مگه چیومدیبدم خودت ن تیکردم فرار یسع

 !؟یاریدرم یباز یو کول یکنیم

 رفتمو گفتم: یتک خنده ا یسر ناباور از

 یشب تا صبح کالنتر هیکثافت منو بردن بازداشتگاه... ؟؟؟یخودی!؟؟؟ بکنمیشلوؼش م یخودیب-

 یلی!؟؟ خشدهیمگه چ یگیرفت...اونولت م تمیثی....آبرو و حیلانون یبرم پزشک دیبا گفتنیبودم...م

 ...یلی...خیپست

 زد و گفت: یپوزخند

 لمیچرت و پرتهاتو تحو نیو ا نجایا میبکشون یخودیکه ب یداد لمیچرت و پرت تحو شبیپس د-

 ...آره !؟یبد

 ابروهامو ازهم باز کردمو گفتم: ی گره

 کنم.... یکه تالف نجایآره...کشوندمت ا-

تو گوشش  یمحکم ی دهیرو بهش بدم کش یفرصت هرکار نکهیبعد رفتم جلو و لبل ا و

 و سرش باهاش کج شد!!! دیخوابوندم...اونمدر محکم که برق از چشماش پر

 شدم...سرشو صاؾ کرد و گفت: رهیلدم فاصله گرفتمو نفس زنون بهش خ کی

 !؟؟؟یکرد یتو چه ؼلت-

 نفرت گفتم: با

 گرگ تو لباس بره... هیراه.... مهینامرد پست ن هی...یحمت بود بکشمت...چون نامرد-

 لباسم گفت: ی مهیجلو و با گرفتن  اومد

بود...صدبار صدات  دهیکه عملت پر یاونمدر خورد چارهیب یدهایبد دیند شعور  تو مثل یاحمك ب-

 ریتاخودمم گ ستادمیمی!؟ واکردمیم کاری....چیاز رو تخت بلند بش یحاضر نبود یزدم...اما حت

 .. یاین یخواستیخودت بود...م ری!؟تمصفتمیب

 گرفتمو گفتم: دستاشو

 یتا آبرو دادمیاسمتو لو م ی...حمت بود تو کالنتریرذل یدروغ گو هیولم کن کثافت نامرد...تو -

 خودتو پدرت بره...



...اومد سمتم...خم شد سمتم نیزم یو پرتم کرد رو دیشد و بعد سرم داد کش رهیبهم خ تیعصبان با

 و نعره زد:

 !؟یفهمی...می..گه خورد یهمراهم اومد یگه خورد-

 تو همون حالت داد زدم: منم

 ....دمیو اسمتو م یکالنتر رمیکثافت...م دمیلوت م-

 لگد به پام زد و داد زد: هی

 ...یکنی...ؼلط میکنیؼلط م-

...انگشت اشاره اش رو باال شتریو ب شتریشده بود...ب شهیاز هم شتریکه ازش داشتم حاال ب یتنفر

 کنان گفت: دیآورد و تهد

 !یاز من ببر یکه اسم یکنی...پس ؼلط م یتو هم لبول کرد یایدادم ب شنهادیمن بهت پ-

 فراخشو گفتم:  ی نهیشدمو  زدمو با کؾ دست زدم تخت  س بلند

و  یاساس...بعدهم که ولم کرد یمشت دروغ گند و متعفن و ب هی...یلعنت یتو به من دروغ گفت-

 ....یرفت

 اش رو سپر و بعدهم خودخواهانه گفت: نهیاز هم باز کرد و  س دستاشو

 ی....دختره کنمیم نکاروی...بازم برگردم به همون لحظه هماصال دلم خواست برم...خوب کردم.-

 هرزه....

 یمثل شعله ها ادیاز خشم ز سمیبست...تن سرد و خ خیکلمات کوبنده خون تو رگهام  نیا دنیشن از

 سوزنده شد....پر نفرت داد زدم: شیآت

 و خواهر و مادرت....کثافت... یهرزه خودت-

 گفتم به سمتم حمله ور شد و گفت: نویا تا

 !؟یخورد یچه گه-

خورد  یعمب رفتم که دستمو گرفت و پرتم کرد سمت در کارگاه...کمرم به در آهن دمویکش یؽیج

 دمویکش رونیب بمیرو از ج یفلفل یاسپر بمویزود دست کردم تو ج یلی...خنیزم یو افتادم رو



 یگفتم و اسپر یدارمو با پا محکم زد به دست...آخ بلند یتیچه ن دیزود فهم یلیسمتش گرفتم اما خ

 داد زد: تیدستم افتاد....با عصبان زا

 ....یوحش ی دهیدر ی...دارم برات دختره شعوری...!؟ احمك بیحساب منو برس نیبا ا یخواستیم-

و  نفر از پشت مچ دستشو گرفت هی...دوباره خواست سمتم حمله ور بشه که دیدستم امونمو بر درد

 مانی....سرمو که بلند کردم چشمم به ادیچیکوچه پ یو خلوت یکی...آخ بلندش تو تارچوندیپ

شهاب رو توهم لفل کرد و  ی....دستادمیدیبود...انگار داشتم خواب م یافتاد...باور نکردن

 گفت: واریبه د شچسبوند

 !؟هااااان !؟ یاون مهمون یو برد ینادونو اؼفال کرد نیکه ا یهست یپس تو همون کثافت رذل-

 کردمیاب دهنمو لورت دادم....خدا خدا م دمویرعد و برق گم شد...ترس یبلندش تو صدا هاااااان

اتفاق  هیدوست نداشتم بخاطر من  چی...هارهیسر شهاب ن ییخشمشو کنترل کنه و بال مانیا

 !ریاتفاق جبران ناپذ هی! فتهیوحشتناک ب

 خالص بشه گفت: مانیتا از دست ا کردیهمونطور که تمال م شهاب

 داره.... ی!؟؟؟ به تو چه ربطیهست ی!؟ اصال تو کیگیم یچ گهیتو د-

 و گفت: دیکوب واریشهاب رو گرفت و سرش رو چند بار به د یموها مانیا

 ناموس کثافت.... یب یتو گه خورد-

گرچه مچ دست  نیواسه هم ارهیسر شهاب ب ییشده بال داشیکه معلوم نبود از کجا پ یمانیا دمیترس

 سمتشو گفتم: دمیو زحمت از جا بلند شدمو دو یاما به سخت کردیو کمرم درد م

 ...ولش کن...جون مامان زهرات ولش کن...مانیولش کن ا-

 سمتمو گفت: برگشت

 تو خفه شو....-

 شهاب کرد و گفت: یبعد دوباره چند مشت حواله  و

 گهیبار د هی...فمط گهیبار د هی....گمیبهت م یچ نیببناموس...خوب گوش کن  یپدرومادر ب یب-

 شد! تی....حالیکه تا آخر عمرت فراموش نکن ارمیبه روزت م ییبال نمتیدختر بب نیا یحوال

خالص بشه و هرچه زود  خواستیفمط دلش م دیسرش رو تکون داد....شا یحرف چیبدون ه شهاب

 رو گرفت و چند لدم اونور تر پرتش کرد و گفت: رهنشیپشت پ مانیتر بره...ا



 برو به درک...-

 نیزم یدرخت خودشو کنترل کرد تا رو هیو با کمک  یبه سخت تیتلو تلو خورد و درنها شهاب

....منو با نفرت و مانیسمت منو ا دیچرخ ری...کمر خم شده اش رو صاؾ نگه داشت  و با تاخفتهین

 نگاه کرد و گفت: نهیرو با ک مانیا

 نره.... یهرجا یبده با هرکس ادیبهش  نکارایا ی...اما بجایکارشیچ دونمینم-

باهمه  دنیبود که من اهل پر نیحرفش ا یحرفش للبم رو به درد آورد...ته ته معن شین

 لدم جلو رفت و گفت: کیبم پر التدارش  یو صدا یتکاور کلیو ه بتیبا اون ه  مانیهستم...ا

 یمدت بفرستمت آب خنک بخور هیکارت آشؽال....حمت بود  یبرو پ روینزن...راتو بگزر مفت -

 ....یول

 خشمش رو کنترل کرد و گفت: یکرد.به سخت مکث

 نشدم... مونیتا پش گلویبرو  ..برو ژ-

نگاخ آخر به من لباسهاش رو  هیشده اش رو مرتب کرد و بعد از  ختهیبه هم ر یموها شهاب

 مرتب کرد و رفت...

پدرش  ی...بدون شک ولتنیدستم سفت گرفتمو نگاه خجولم رو دوختم به زم یکیدستمو با اون  مچ

حدس شک و شبه  نیکرد...ا بمیتعم نیمتوجه من شده بود و واسه هم کردیداشت باهام صحبت م

گفت  شدیباز نم کردمیهم که حسابش م یا هیترک بود چون سلایر کینزد تیداشت اما به والع

 :دمیو آهسته پرس سی... خدهیمنو د یاتفال

 آره...!؟ یکرد بمیتعم-

گذشته  اسمنینه من اون  گهینگاه کردن به چشماشو نداشتم...انگار د یزنان به سمتم اومد.رو لدم

 سابك... مانیبودم و نه اون ا

حاال ....اما دادمیجور واجور و طنز م ی...بهش لمباکردمی...مسخره اش مذاشتمیسر به سرش م لبال

 تو صورتش نگاه کنم.... شدیروم نم ی...!؟ حاال حتیچ

 :دیرو برداشت و پرس یفلفل یاسپر نیزم یشد و از رو خم

 !؟یگرفت یاز ک نویا-

 تو چشماش نگاه کنم گفتم: نکهیا بدون



 از پسرخاله ام...بهزاد....-

 گفت: بشویرو گذاشت تو ج یاسپر

 جرم... یزیچ نیهمچ هیداشتن -

بلندش  شیشده بود...اونمدر که آب از ر سیخ سیدمو بهش نگاه کنم...حاال اونم خبلند کر سرمو

 اشاره کرد و گفت: ابونی...به خدیچکیم

 برو خونه....-

 بلند کردم و گفتم: سرمو

 .....فتهیاون اتفاق ب خواستمیمن....من نم مانیا-

 زد و گفت: یشخندین

 هست... یامکان هر اتفال یمختلؾ باش یبا پسرا یولت-

نسبت به خودم خوب کنم از درون  دشوید نکهیا یچرا برا دونمیبا جوابش خوردم کرد...و نم بازم

 باخودم تو جنگ و جدال بودم....

 زده ام کنار زدمو گفتم: خیو چشمهام رو با سرانگشتاس  یشونیبه پ دهیو چسب سیخ یموها

بودم...فکر  ی...دنبال سرگرمهیمعنا و بدون خوش یپوچ و ب یزندگ کردمیم...من ... من فکر م-

اون اتفالا  دونستمی...ن...نم...نمشهیبرم بعدش تا مدتها حالم خوب م یاگه به اون مهمون کردمیم

 یاون مراحلو ط دیبعدش با میزاریم ییها یمهمون نیهمچ یپا تو یولت دونستمی..نم فتهیم

 .....دونستمی....نممکن

گفت  ییزایبمونه اما اون چ ینرم بشه و روابط مثل سابك بال دیحرفها، فکر کردم شا نیگفتن ا بعد

 کرد: دمیکه به کل ناام

خودم دونستم بزنم  فهیبود که وظ یرعلیو ام نیرحسی...سر رفالت با امستیواسه من مهم ن گهید-

و  ی...وگرنه برام مهم نبودیبد صیتشخ یتو گوشت تا راه درست و ؼلط رو بتون

با  ینیکمال همنش ادیخوشم نم چیهم انتمال نده...ه لدایرو به  کتی....فمط....فمط افکار تخماتیستین

 تو.... نیبشه ع یکیبزاره و  ریتاثتو روش 

 یبار رو هیبود...درست مثل  نیسنگ یآخر حرفش بدجور ی کهیتو چشمهام حلمه زد...ت اشک

 دوش!



 حرؾ گفت: نیکرد و خم شد...به عنوان آخر نسیتنم سنگ یرو سرم

 ...یاوردیباال ن ی...برو خونه تا گند بدترکیهوا تار-

راه افتاد...از پشت سر تماشاش  نشیگفت و بعد خودش جهت مخالؾ به سمت ماش نویا

وار رفتار  یداشت....گرچه عبوس بود اما ناج رتیکردم...گرچه بداخالق بود اما ؼ

روش  شدیکه م یباهاش ارتباط برلرار کنه اما مرد بود....مرد...مرد شدی....گرچه سخت مکردیم

 ....ومدنیکه همه توزد از آب در م یا زمونهحساب باز کرد....اونم تو 

 یزرق و برق دار یمثل اون کنارم بود و  چشم من دنبال آدما یکیمدت... نهمهیسال....ا نهمهیا

 داشتن...بس که  دو  رو   بودن ! هید بس که الشده بو لیکه از پوسته و گوشته و هسته تشک

و  یاصل ابونیحلمه شده دور تنم، راه افتادم سمت خ یلرزون، ودستها ی، تن دهیخم یشونه ها با

 شدم.... یتاکس هی دنیمنتظر سر رس

 ی...حترونیداشتم  از خونه نزده بودم ب دیکه چون سرما خورده بودمو تب شد شدیم یسه روز دو

داشتم  جهیو سرگ دیخونه! تب شد ایچه برسه از اتاق  امیب نییاز تختم پا یدرست و حساب تونستمینم

 دیبارون شد ریز یرو ادهیاحتماال حاصل همون پ نیو مدام تو راه خونه و درمونگاه بودم و ا

 که رفتم تا مثال حساب شهاب رو برسم....! یبود...روز

مامان رو خبردار کرد.در اتاق رو باز کرد و  بود دهیکه امونم رو بر یدیشد یسرفه ها یصدا

 :دیپرس

 !؟ زمیعز یخوب-

سرش  هیکه  یضی! عجب از مربردیبه کار م زمیشده بودم پشت اسمم لفظ عز ضیکه مر حاال

فوق  یبا صدا دمویکش رونیرو ب یدستمال کاؼذ یبرگ جعبه  نیسرش بد! آخر هیخوب بود و 

 گفتم: یو خش دار و کلفت شده ا ندهیالعاده ناخوشا

 خوبم....-

 به صورت سرخ از تبم انداخت و گفت: یو ناراحت نگاه متاسؾ

 داخل!؟ ادی...بگم بی...فکر کردم خوابدنتیاومده د لدای-

 و گفت : دیکش یمیسرم رو تکون دادم.مامان نفس عم ارمیبه زبون ب یکلمه ا نکهیا بدون

 باشه! -



رو  جونمیبالش برداشتمو تن کرخت و ب یاومد.سرم رو از رو لدایاون  یبعد بجا مهیو چند دل رفت

 میشونیپ یتخت نشست...دستشو رو یبا اون نگاه نگرانش اومد سمتم وکنارم رو لدای...دمیباال کش

 گذاشت و گفت:

 !ی! هنوز که تب داریاله-

 دهنم گرفتم و بعد از چندبار سرفه گفتم: یجلو دستمو

 ....ایخوری...سرما منیبش گهیجا د هیبلند شو برو -

 جاش تکون نخورد و بجاش دستمو گرفت و گفت: از

 گفتی...تو بهتره حواست به خودت باشه...حاج آلا امروز به بابا مینگران من باش ستیالزم ن-

 !یترسی!؟ نکنه می...مگه بچه ایدکتر آمپوالتو بزن یکرده نرفت یهرکار

 دوباره چندبار پشت سرهم سرفه کردمو بعد گفتم: دهیفایب یر رفتنا و آمپولهادکت نیاز ا خسته

بلند شدم  یه جهیحال خراب و سرگ نینده....خسته شدم از بس با ا ریگ گهید یکیجون من تو -

 بدتر شدم....! یرفتم دکتر و ه

 گذاشتمو گفتم: میشونیپ ی.دستمو رودادیبهم دست م جهیتو اون حالت نشسته هم احساس سرگ یحت

 !؟ ادیراهرو م یاز تو هیسرو صداها چ نیا-

 جواب داد: یناراض یو حالت زونیآو یبا لبها لدای

 !کننیم ی...دارن اسباب کشنانیعمو ا-

از اراک به  لدای یعمو ی...خبر اومدن خانواده دمیمدت شن نیبود که تو ا یخبر نیدتریجد نیا

 :دمیصاؾ شد پرس یام که تاحدود نهیاونم فمط بخاطر دردونشون! چند سرفه کردمو  س نجایا

 هست! نایم یمنظورت خانواده -

 سرش رو تکون داد و گفت: لدای

که بلند کرده  یزیچ نینتریاز کت و کول افتادم....خانم خودش  سنگ یاهوووم! باور کن حساب-

به درک...ناخونام  نیکار بوده داده به من بخت برگشته....!حاال ا یلپتاپشه اونولت زن عمو هر چ

 همه کج و کوله شدن!

 و بعد گفتم: دمویخند دادیخودش رو ماساژ م یکه مدام کتؾ و شونه ها چارهیب ی لدایرمك به  یب



 !؟ مانیرفتن تو واحد ا-

 گفت: رفتیشکسته اش ور م یهمونطور که با ناخنها لدای

 !یی...رفتن واحد باالکنهیاستفاده م یگاه مانیکه خود ا نه بابا ! اونو-

 زدمو گفتم: یچشمک

 داداش من! یآهاااان! رفتن خونه -

 نیا هیشب ییجورای... دادیو خنگ جلوه اش م جینگام کرد ...حالت صورتش گ یپرسش لدای

 گفتم: دمویخند جونیشده بود.ب کرهایاست

!؟ بعدشم...مگه آلا یزن داداش من بش ستیلرار ن!؟ مگه یکنی!؟ چرا مثل خنگوال نگام مهیچ-

 ییبرن اون واحد باال لدایدوماد سرخونه بشه و با  دیبا خوادیرو م لدای یهرک گهینم شهیرحمان هم

 کنن!؟ یزندگ

 و با تکون سرش گفت: دیخند

 چرا....-

 کردمو بعد گفتم: زیرو  تم مینیدستمال چروک شده آب جمع شده تو ب با

 !میستین یرفتن خونه داداش من! واال ما راض نایعموت ا جهینت ! درگهیخب د-

واسه  تیدر نها یخوشش اومده...ول ای دهی...معلوم نبود خجالت کشدیگل انداخته خند یبا لپها لدای

 عوض کردن بحث گفت:

 جنازه شده! چیخسته شده....خسته که ه یلی....فکر کنم خمانیا چارهیب-

 :دمیتنگ کردمو پرس چشمامو

 چرا !؟ چطور مگه!-

 و گفت: دیناخنش رو جو یگوشه  لدای

 کمک کرد.... نایبه عموم ا یگرفت و حساب یامروز رو مرخص-

 و گفت: دیخند زیر زیبعد ر و

 !ناستیاحتماال همش بخاطر م-



و  دیشدم....سرفه هام شد یبه حال یو حال ختیر یحرؾ دلم هر نیا دنیچرا از شن دونمینم

 چند ضربه به پشتم زد و گفت: لدایشدن... دتریشد

 ااااایاوخ اوخ داؼون-

 پس زدمو گفتم: دستشو

 به پشتم....!؟ یزنیمشت م یتو گلوم که ه دهیپر یزیبابا...مگه چ یخدااااا....کمرمو شکست یا-

 نگام کرد و گفت: مظلوم

 جونت دراد! دمیترس-

 چپ نگاش کردمو گفتم: چپ

 گرفته!؟ یمرخص نایبخاطر م مانیا ینترس بادمجون بم آفت نداره....گفت-

 و مطمئن جواب داد: لاطع

 ....گهید ناستیپ ن پ!خب بخاطر م-

 حسادت کل وجودمو فرار گرفت...دستمو مشت کردم و با بؽض به رو به رو زل زدم.... حس

 ایحس دن نیبود که افتاده بود به جون من بدبخت! حسادت...گند تر یا یچه حس کوفت نیا دونمینم

 !نیو مزخرؾ تر

بود که  نیا دونستمیکه م یزیرو درک کنم...فمط تنها چ تمیاحواالت در و پ تونستمیخودمم نم یحت

لرار بود  یپزشک یرشته  هی یکه تو ی...دخترکردمیحسادت م نایناخواسته به م ایداشتم خواسته 

 رو داشت! مانیبه ا دنیدرصد شانس رس 90بشه و  لیمشؽول به تحص

 برسم!؟ نه نه....اه لعنت به من! مانیبه ا خواستمیمگه من م یول

که دارم بلند  دمیفهم فرستمیچرا به خودم لعنت م دیمتعجب شونه ام رو تکون داد و پرس لدای یولت

 .آب دهنمو لورت دادم و دستپاچه گفتم:کنمیبلند فکر م

 ....ی..گفتی...گفتیچیه یچیه...ه-

در  یتابلو بار یادیبعد از سرم گذشت که دارم ز یبپرسم ول نایو م مانیبازم در مورد ا خواستمیم

 نکنمو باالخره گفتم: یاما نتونستم رفع کنجکاو ارمیم

 جون! هه! نایم شیکجاست!؟ البد پ نتیریداداش خودش نیحاال ا-



 هام انداخت و گفت: نهیبه س ینگاه لدای

 نیهات بزرگتر شدن!؟ بخاطر روؼن خراط نهیس کنمی....چرا من حس مگمااااای....! مدونمیچم-

 بود!؟ معجزه کرداااا

 کردمو گفتم: اخم

 نای....اگه ایبود که تو به من داد یا یاون روؼن کوفت ریاز تاث شتریشفر بر استمالل ب رینچ! تاث-

گنده ات ، گنده تر از  یممه ها یخوایبزرگ شدن بخاطر مالش دست مردونه است...تو هم اگه م

 بشو! یبهتر یبشه با داداش من وارد مرحله  نیا

 ایکرده  ؾیک ایشده  یحشر دیفهم شدیکه نم یا افهیشد..درست همون ل دیدوباره سرخ و سف لدای

 !دهیخجالت کش

 سمتش دراز کردمو گفتم: دستمو

 ...کمک کن بلند شم!ریدستمو بگ-

 گفت: متعجب

 خال !؟ یبر یخوایچرا !؟ م-

 نگاش کردمو گفتم: یچپک

 اتاق مسموم موندم! نیاز بس تو ا دمیبه کله ام بخوره...پوس یباد هی اطیبرم تو ح خوامینوچ! م-

نازک رو دور  یباالخره دستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم.پتو حتیگوشزد و نص یبعد کل لدای

اب ....هنوزم داشتن اسبمیرفت رونیاز خونه ب یو بعد برداشتن چند تا دستمال کاؼذ چوندمیخودم پ

 بهیرمرد ؼ هیکه داشت با کمک  لدای یو به عمو میستادی...تو پاگرد ا بردنیباال م اطیهارو با احت

...خوش برخورد و خوب بود...مثل آلا رحمان...از کنارمون که میسالم داد بردیرو باال م یجاکفش

 :دمیگذشت پرس

 عموت بود!؟ نیا-

 باز جواب داد: شیبا ن لدای

 !کترهی...از بابا کوچمیعمو رح نیآره ا-

 ستادهیکه ا ییهمونجا نایو م مانیا یخنده ها یاما همون مولع صدا میبر میکه باز شد خواست راه

 بهم زد و گفت: یسملمه ا لداینگهمون داشت. میبود



 !انیدارن م دیو فرهاد جد نیریاوضاع گل و بلبل...ش-

بگو بخند کنه...اصال  یبا کس مانیا خواستیدرحال انفجار بودم....دلم نم ادیکه از حسادت ز آاااخ

 خندون!؟ نایواسه م یواسه من اخمو بود ول شهیچرا هم

 هی...چون تو رو به لول خودش ومدیاز درونم بهم تشر زد" خب احمك...چون از تو بدش م ییندا

 نه"... نارویاما م دونهیولگرد م یگربه 

 

 کیراجبم فکر کنه....! به ما که نزد ینجوریا مانیا خواستی...دلم نمخواستینه نه...دلم نم نه

سبد  هی نایبزرگ پلمپ شده بود و دست م یجعبه  هی مانیشدن دست از خنده برداشتن...دست ا

 لباس!

 

 بودمش شده بود...والبته منفور تر!  دهیکه د یبار نیو خشوگلتر از آخر باتریکه ز کنمیم اعتراؾ

 

بودنش به وضوح  یو حرص یکه تصنع یبا لبخند لدای.....درست ممابل ما.ستادنیپاگرد ا یرو

 مشخص بود گفت:

 !؟یاستراحت کن کمی یخوایداداش نم-

 ابرو باال انداخت و گفت: نایم

 ی....به اندازه میخوردیم یو پولک یچا میداشت اطیتو ح شیپ مهی...اتفالا چند دلزمینگران نباش عز-

 ...میهم استراحت کرد یکاف

 و گفت: دیخند یحرص لدای

 !یمن خال یعه چخوب! جا-

 با ناز گفت: نایم

 !یییییلیخ-

 رو گرفت و گفت: مانیا یبعد بازو و

 !؟مانیا میبر-



 یزیچ نکهیو بدون ا چوندمیدور خودم پ شتریرو ب ینازک مسافرت یبگه،پتو یزیچ مانیا نکهیا لبل

 نگاشون کنم از کنارشون گذشتم...! ایبگم  

 خواستینشستم و زانوهامو تو شکمم جمع کردم....آخ که چمدر دلم م اطیداخل ح یسکو یرو

بود و خندون....اما االن  یکه پر انرژ یسابك ...همون طونیشر و ش اسمنیبشم به همون  لیتبد

 متفاوت بدردنخور! یدختر با حس ها هیازم مونده بود جز  یچ

 : دیکنارم نشست و پرس لدای

 !؟ یتو لک هیچ-

 گفتم: سربسته

کتاب  هی مویاگه بخوام زندگ یعنی...منیزندگ یروزا نیروزا بدتر نیا کنمیآره...چون حس م-

 "...شهینم نی..."بدتر از انیفصلشه! سرفصلش هم ا نیبدتر نیتصور کنم ا

 با تعجب سرشو به سمتم چرخوند و گفت: لدای

 آخه  یزنیم یفلسف ی!؟ حرفها اناااایاح یافتاده !؟ مخت خورده به جا یاتفال-

 گذاشتم رو زانوهام و گفتم: سرمو

 دور... یلیدور...خ یجا هی...به خوادیم یسفر طوالن هی...دلم لدای هیچ یدونیم-

 و گفت: دیخند  زیزریر لدای

 خوب... یلیشوهر خوب...خ هی...خوادیدلت شوهر م دمیشا-

 زدمو گفتم: یپوزخند

 دلت خوشه هااا....-

 زد و گفت: یگرم لبخند

 نباشه !؟چرا خوش -

صورتش رو نگاه کردم...چشماش  کیمیآهسته چرخوندم سمتش و موشکافانه حالت و م سرمو

 یخسته بودم اما لبخند کمجون یادی...گرچه زدادیبه صورتش م یشوق خاص هیو  زدنیبرق م

 زدمو گفتم:

 ...خونهیخروس م یکپکت حساب نکهینههه...مثل ا-



 بود گفت: شیذوق لاط مکیکه  یانداخت و با خجالت نییرو پا سرش

 ....ینگ یبگ یا-

 دماؼم گفتم: دنیسمتشو با باال کش دمیچرخ کمی

 کار خودش رو کرد! شوتیداداش ر یرو هم! گوسفند لربون یختیر نیرحسیپس با ام-

 ستیبه ما ن برنیرو باال م لیکه وسا ییحواس کارگرا دید یو راستش رو نگاه کرد و ولت چپ

 گفت:

 آره.... ییجورای-

 گفتم: حالیو ب الیخیب

 آره !؟ یچ ییجورای-

 کرد و گفت: یپوف

 !گهید نیرحسیخب من و ام-

 زدمو گفتم: یشخندین

 پس داداش ماهم بله!-

 و گفت: دیخند لدای

 ...نیاوووو چجورم....آخه همون تو ماش-

 سمتش...چشمامو تنگ و گشاد کردمو گفتم: دمیحرفشو خورد فورا چرخ تا

 !؟؟یچ نیهمون تو ماش-

 خجالت گفت: کمیجلو و با  دیکش خودشو

 !دیمنو بوس-

 دیبا عما دشیعما ییجورایو حساس بود اما    یرتیگرچه ؼ نیرحسیتعجب نکردم چون ام یلیخ

خودش و از  یلیتو رشته تحص نیرحسیداشت...ام یادیبود فرق ز یآخوند  لاض هیکه  یرعلیام

 یو ب کاریب تیرفت اما درنها یمخ که تخت گاز تا دکتر هی...ومدینابؽه به حساب م هی ینظرعلم

دوتا دوست دختر داشت  یکیلبل  دونستمیکه م ی....حاال واسه منیشد بره سرباز رعار مجبو



خوردش هول و  شدیمن عسل نم هیولتها با  یداداش مخ ما که گاه  نینبود که ا بیاصال عج

 ولته تو کفشه...! یلیکه خ ییلدای...لدایمثل  ییبه جون هلو فتهیدستپاچه ب

 گفتم: چوندمویدور خودم پ شتریرو ب پتو

 دوست دختر داشت!؟ رلبالیام یدونستیم-

 با لبخند سرشو تکون داد و گفت: لدای

 اهوم...خودش بهم گفت!-

 نیرحسیبه ام نکهیهم لدایچندان تعجب نکرده...دروالع از نظر من واسه  لدایهم نبود که  بیعج

 :دمیحال پرس نیبود با ا یکاف دهیرس

 !؟ستیواسه تو مهم ن-

 هاشو باال انداخت و گفت: شونه

 به بعدش مهم.... نیندارم...از ا  نیرحسیام یبا گذشته  ینه چرا باشه! من کار-

بکشه...انگار  رونینتونست منو از اون حالت پکر و دمػ ب لدایو  نیرحسیشدن از ارتباط ام باخبر

آدم گذشته بکنه....تو خودم  هیمنو شب نکهیا ای ارهیسر ذولم ب تونستینم یچیه  گهید ییجورا هی

 زد به پهلوم و گفت: لدایبودم که 

 ....مانیاز ا برهیم یچه دل نینگاش کن تو روخدا...بب-

 یپر عشوه اش حساب یکه با اون لبخندها یینایبلند کردم و چشم دوختم به م ریرو با تاخ سرم

 ...کردیرو جذب خودش م مانیحواس  ا

بودنشون  لیاحساس فام ایوالعا عاشك هم بودن،  ایاز سه حالت خارج نبود... مانیو ا نایارتباط م

به  شدیسوم  رو نم ی نهی....گز نکهیا ایو شدیم لیکمکم داشت به احساس عاشك و معشوله تبد

فمط ارتباط دوست پسر و  بود که بخواد با دخترعموش دیبع مانیمثل  ا یزبون آورد چون از آدم

 داشته باشه! یدوست دختر

 یادیدختر خوش خنده و پر اعتماد بنفس ز نیبداخالق با ا مانیدر هر صورت ا اما

بود که دلم  نیا لشیدل دیشا کردم؟؟؟یوسط احساس حسادت م نیچرا من ا دونمی...حاال  نمدیجوشیم

 با اون رو داشته باشم.... یگذشته فمط من حك شوخ یمثل تمام سالها خواستیم

 :دمیپرس لدایبرداشتمو  آهسته از  نایاز م مویدزدک نگاه



 کنه !؟ ینامزد یریکبیا نیبا ا خوادیداداشت م یحاال والعن-

 خم کرد و بعد پچ پچ وار گفت: دونمیچم یکنج لبهاشو به نشونه  لدای

استمبال  مانیا دمیدینم چولتیدوتا هست منتها من ه نیاز هشت سال بحث ازدواج ا شتریب-

 شدن... ! کیتو ج کیباهم ج ییجورایهست  یچند ماه هیانگار... یکنه....ول

 تیچرا !؟ در هر صورت چه اهم دونمیچرا !؟ پکر شدم...بازم نم دونمینم یشدم ول ناراحت

 باال و گفتم: دمینداشت! دماؼمو کش یتیاهم چی....هیچیداشت....!؟ ه

 دنبال کار....! رمیفردا م-

 سرشو چرخوند سمتمو با تعجب گفت: یتند لدای

 توهم.... ااااایحالت!؟ حوصله دار نیکار !؟؟؟ با ا-

 کردمو گفتم: زونیاز سکو آو پاهامو

 تیرو داره...اذ یخونه  واسه من حکم خودخور یموندن  تو کاری...بادیبدم م یکاریمن از ب-

 ! رمیجون پول بگ یفاط ایاگه بخوام از حاج بابا  شمیم

 و گفت: دیبر اندام موزونش کش یدست لدای

 کار تو خونه بمونمو به خودم برسم! یبجا دمیم حیکه ترج یکیمن -

 گفتم: یگوشه چشم نگاش کردمو با لحن شوخ از

 خانم... لدای ستیزن مستمل ن هیجذابتر از  یزن چیه-

 و گفت: دیخند آهسته

 !ستیزن خوش اندام با پوست شفاؾ و براق و بدون چروک ن هیجذابتر از  یزن چیه-

 رو تکون دادمو گفتم: سرم

 

به  دی...باگهید خوادیم یمدل نیدختر ا نیرحسیام خیش گهی....دلدای خیش نیگیبله بله...شما درست م-

 ....یسازش برلص



خنده هاش  یکرد...صدا دنیدستشو رو شکمش گذاشت و بلند بلند شروع به خند لدایگفتم  نویا تا

 شیدرهم گره شده اش معن یسمتشو بهش چشم ؼره رفت.ابروها دیچرخ مانیاونمدر بلند بود که ا

 نرسما خفه خو لدای!؟یخندیچرا بلندبلند م کننیتردد م اطیح یکارگرا دارن تو یبود که تا ولت نیا

 شد....! رهیخ نیو با شرم به زم نییگرفت.سرش رو انداخت پا

 زدمو گفتم: یپورخند

نداره اما تو  یمشکل خندهیها..دخترعموت م هیتو هم عجب مارمولک یداداش عصالورت داده -

 ی.... اونلدای مایمردا...خودمون نجوریاز ا ادی...! اه  اه...چمدر بدم مادیفورا ادا اصول م یخندیم

 ظر....بنشهیعصالورت داده م نیزن ا یوالعا کارش زار...اصال والعا ک شهیکه زن داداش تو م

 ....یلیپسر ...خ یلیبشه ...چون داداش تو خ کیبه داداشت نزد دینبا یکس چولتیمن که ه

 با تعجب نگام کرد و گفت: لدایبؽض دار و پر حسرت شده بود... صدام

 !؟ یچ یلیخ-

 اومدم و گفتم: نییسکو پا یرو از

 !؟یا هی!؟ پا یایدنبال کار...تو م رمیمن فردا م-

 و گفت: نییپا دیسکو پر یهم از رو لدای

 بشه! کترینموره بار هیدور کمرم  نیهمچ خوامیفکر نکنم....آخه باشگاه ثبتنام کردم...م-

 زدمو گفتم: یشخندین

 !ی! خوب به خودت برس که به داداشم حال تپل بدیدراومد ینگلیخدارو شکر از س-

 شد و گفت: دیبازم سرخ و سف لدای

 ...دمیرس یبه خودم م شهیهملووووس! من -

 کنارش گذشتمو گفتمو گفتم: از

 ...نگلمیبر منکرش لعنت!  منتهاااا...خوشبحال خودم که س-

 دنبالم اومد و گفت: لدای

 کجا!؟ یریم یحاال دار-

 واستم گفتم: نکهیا بدون



 کار.. سرحال و لبراق برم دنبال خونه استراحت کنم که فردا مثال رمیخونه آلا شجاع! م-

 خودشو بهم رسوند و گفت: لدای

 دنبال کار!؟ یبر یخوایحاال کجا م-

گوشه مشؽول خوردن  هیرو که  ناریو م مانیباال انداختمو همونطور که از گوشه چشم، ا شونه

 کردمو گفتم: شتریسرعت لدمهامو ب  کردمیشربت آب پرتمال و پچ بودن نگاه م

 !شهیم یچ نمیبب رمیزدن م یرو گفته استخدام ییجا هیبهزاد -

 :دیطرفمو پرس دیدو لدای

 کرد!؟ دایبهزاد !؟ اون از کجا کار پ-

 ....پرسمیخونمون...حاال ازش م انی...امشب لراره بدونمینم-

 گذشتم... فتهین مانیکه چشمم به چشم ا یریگفتمو از مس نویا

از  ارمویاما نتونستم دووم ب رونیکامل حال و احوالم  نرم ب یگرچه مامان اصرار داشت تا بهبود

کار از  دیو به ام دمیپوش ینسبتا رسم ی دهیدست لباس اتو کش هی نیاون شؽل بگذرم واسه هم ریخ

 یگرمکمکم رو به  گهیاونجا...هوا که د دمیصبح بود  که رس10ساعت  بای....تمررونیخونه زدم ب

داشت....به  یو سوزنده ا زیگفت آفتاب ت شدیم یسوز نبود حت تخونیمثل سابك سرد و ا رفتیم

شده  دایکه واسه کار سرو کله اشون پ یتیحمع دنیخودمو به اون آدرس رسوندم از د نکهیمحض ا

خودمم اما  یتنها متماض کردمیفکر م گفتمیکه بهزاد م یبود دوتا شاخ گنده درآوردم...آخه اونجور

 ...دمیلول تیخب.. چاره چه بود...!؟ منم رفتم و تو جمع

 گفت:  نینسبتا سنگ یضربه  هینفر باسنمو تو مشتش فشار دادو با زدن  هی  تیجمع یشلوؼ تو

 !ی_جووون چه کون

 چکدومیمتشخص  ه یخم شده ام رو که باال آوردم صدتا آدم اطراؾ خودم دیدم که به چهره  سر

 موذیانه چنگ بزنه! ینجوریدختر،رو ا هینمیومد که بخواد باسن 

 دور و برم رو از نظر گذروندم. یپسرا  یشتریو بادلت  وخشم ب دمیروهم ساب دندونامو

داغ ، خونسرد و  یو هوا یمرد جوون بود که تو شلوؼ هیکه توجه ام رو جلب کرد  یکس تنها

بود تا مثل پادشاه راه رو براش باز  ستادهیمنتظر ا انهیلبخند موذ هیبا  بیدست در ج لکسیر

 پدر خود خودشه...اون باسنمو چنگ زد" یردم" بکنن...باخودم زمزمه ک



وجب از خودم دور نگه داشتم وچرخیدم سمت پسره...بادلت نگاهش  میرو به زور ن ییجلو دختر

 کار کنه؟؟ نیهمچ  هی تونستیم یک  دشیکردم.جز خود پل

،من دستمو باال آوردم و مثل خود پسره باسنش رو  دادنیهمه برگه هاشون رو توهوا تکون م یولت

 گفتم: یفشار حرص هیتو مشت گرفتمو با 

 _کون عمه ات جوووون....!

بعد کامل به سمتم  یگفت ول یزیاز فشار دستم رو نوک پاهاش بلند شد آخ ر اولش

 داد و گفت: زیهول ر هیچرخید.سرانگشتاشو گذاشت رو پیشونیمو تنم رو  

 

 

 یبچه  یاونجا یشلوؼ نیتو ا یکشیدور و زمونه!!! خجالت نم نیا یشعور شدن دخترا ی_چه ب

 !؟؟یزنیمردمو دست م

 خودم گفتم: هیبعد تو دلم  یانداختم ول نییخجول شدم و سرم رو پا اولش

بزارم  یاون مسخره ام کنن و از خودم دفاع نکنم؟تا ک نویبزارم ا یه یخجالت بکشم؟تا ک ی"تا ک

 نگم؟؟" یچیکننو ه میدستمال ییجاها نیهمچ هیتو 

 شدم ریجو گ یساده تر بدجور انیسراسر وجودمو فرا گرفت و در والع به ب خشم

 رو به سرعت  باال آوردم و با جرات گفتم: سرم

 اما من بکنم مشکل؟؟ ستین یمشکل یتو پشت منو انگولک کن ؟یکشیخجالت نم ؟؟ی_خودت چ

 به سر تا پام انداخت و گفت: یسرزنش بار نگاه

 ! چالالو...ی_برو بابا تو مشکل دار

دستامو هم مشت کردم اما اخمش  یحت ارمیحالشو جا ب خواستیدلم م یلیچالالو خ یکلمه  بخاطر

 نییسرم رو پا نیهم یبحث رو ادامه بدم برا نیجرات نکردم ا گهیاونمدر ترسناک بود که د

با عصبانیت  دیکشیدستش رو باسنش م یم همونطور که گاهانداختم و ازش فاصله گرفتم اون

 رد شد و رفت! تیجمع ونیراهش رو کنار زد و از م سردختروپسرهاي 

زده بود راس راهرو  یکه استخدام یشرکت یکه منش کردمیرفتنش رو با نفرت تماشا م داشتم

 و گفت: ستادیا



 یکی..گمیم یچ دینیبب دیگوش کن_عههههه!چخبرتونه? شرکت رو گذاشتین رو سرتون....خوب 

 ...یدیوح یاتاق آلا دیبریم ؾیبرگه مشخصاتتون تشر یرو یبر اساس شماره ها یکی

 نازک کرد و گفت: یبعد پشت چشم و

که  دیحاال پاک کن نی...رژ مژ رو لباتون  هست  همدیکن تی_درضمن خانما حجابتون رو رعا

 !کنهیحاج آلا اصال زن بدحجاب استخدام نم

 یب یفوت ولت لبهاشون رو از هر بزک یو ب دنیشالشون رو جلو کش ایدخترها فورا ممنعه و  تمام

 روح کردن.... یرنگ و ب

و بعد به نوبت  دیلطؾ کرد و همه رو به صؾ چ  ییاز چا یو لیوانهاي خال ینیبا س یآبدارچ

 فرستاد.... ریبه اتاق مد یکی یکیهارو  یشماره ها متماض

و خوشحال  رفتنیها با استرس داخل م یتا نوبتم بشه...بعض ستادمیام مدت سرپا او کسل تم خسته

 هیو اخمو برمیگشتن...ودر والع هرکس  رفتنیها با تبختر  و اعتماد بنفس م یبرمیگشتن...بعض

 !گشتیبرم گهیجور د هیو  رفتیجورم

 

 

رفته رفته داشت خوابم  واریبه د هیظهر گذشته بود و هنوز نوبت من نشده بود.تک1از  ساعت

 داد زد: یکه منش بردیم

 !اااایهللا  "نگفته داخل نر ای"  یهست یببره تو...هر ک ؾی..تشر125_

انداختم  یدر ظاهر مذهب یچادر یبه منش یمطمئن شدم شماره منو صدا زده لبخند زنان نگاه یولت

دورگه شده از  یرفتم. پشت سرهم سرفه کردم تا  صدا ریسمت اتاق مد یو بعد خرسند و  راض

 استرسم رو صاؾ کنم  و بعد با چند تمه به در وارد اتاق شدم...

 

 البال"... ایشانس و  ایفرستادمو تو دلم گفتم"  رونیام رو ب نهیتو س نهیحبس س نفس

 .....ؼار باز موند یدهنم به اندازه  زیمرد پشت م دنیسرم رو باال آوردم از د تا

 یدرشت رو زیر ی.عرق هادیصورتم رنگ به رنگ شد و تپش للبم شد هیاون ک دمیفهم یولت

 سرخ شد. ادینشست و گونه هام از شرم ز میپیشون



فورا   فته،یاون مرد عبوس و در ظاهر کم طالت چشمش بهم ب نکهیانداختم و لبل از ا نییرو پا سرم

 . دمیبه جهت مخالفش چرخ

 دید،نباینوشیخنک م یدنیباد خنک کولر چندتیکه ،نوش ریچرخدار و ز یصندل یلم داده بود رو 

رفتنم  رونی"  به سمت در پا تند کردم اما لبال از بدهای"نبا نیام و بخاطر هم یمن ک دیفهمیم

 خسته اش بدنم رو ثابت نگه داشت: یصدا

 !?یشد مونیبري مادمازل؟ پش یخوایم ومدهی_ن

 بچرخم گفتم: نکهیا بدون

 شدم! مونی_ب.ب..ب....بله بله...پش

 کنم با حرؾ هاش متولفم کرد: نییرو باال و پا رهیدستگ نکهیلبل ا بازم

 ....نمی_بچرخ بب

....کاش رفتنیدهنمو لورت دادم و به کفشهام زل زدم.دست هام از ترس و استرس ویبره م آب

 کونش رو تو صؾ چنگ نمینداختم. چولتیه

 :دیچیدوباره تو اتاق پ صداش

 

 

 !نمی_اهوي! باشمام... بچرخ ..بچرخ بب

 سمتش: دمیصورتم گرفتم و چرخ یمشخصات رو جلو یناچار برگه  به

 کیسبز رنگ چرخدار برداشت و با اشاره دست ازم خواست نزد یصندل یاش رو از پشت هیتک

 تر برم و در همون حال تندتند گفت:

زودباشین خانم من عجله دارم....مردم که حاال سرعت عمل صفر... نی...بیاجلوتر ...ازهمای_ب

 ...ستنیمچل شما ن

شدم.از شانس گند و  وسیبار چندم آب دهنم رو لورت دادم و جلوتر رفتم.چمدر از خودم ما براي

 شرکت!!! ریبدم  به باسن مد ریاون همه پسر گ نیاز ب دیچرا با نکهیبدردنخورم!!! از ا

 کنار گذاشت و گفت: دنیرو بعداز سر کش کیکمر بار وانیل اتیمحتو



 ?یکه استخدام بش یاومد ایچالش مانکن  ی??  اومدهی_فازت چ

 گفت: یدستش رو دراز کردو باخستگ وبعد

 _بده برگه مشخصاتتو....

دور خودش  نیبپره و کؾ زم رونیام ب نهیلراره  از س کردمیکه حس م دیتپ یاونمدر تند م للبم

 بچرخه!

 گفتم:  ارمیب نییصورتم پا یبرگه رو از جلو نکهیده بدون اوهولز دستپاچه

 استخ...استخ...استخدام بشم....خ...خدافظ" خوامینم گهیشدم. د مونی_بله بله...من پش

 بود که خودشم به شک افتاد.چشماشو تنگ و گشاد کردو گفت: عیضا یزبونم به لدر لکنت

 ....انای....تو....تو احنمی_واستا بب

 

 

 به سروهیکلم انداخت و گفت:  یزیکرد.نگاه شک برانگ مکث

 منو دست زد؟؟؟ یاونجا یکه تو شلوؼ یستین زی_تو همون چالالوي ه

 گفتم: دهی...و باهمون نفس بردیبر نفسم

 شمارو!؟؟؟ یکجا مایدل-

 یتهایداشتن اون شؽل شدم.اصال انگار من زاده شده بودم که گند بزنم به مولع الیخیرسمااا ب گهید

 خودم...! یرندگ

رو برداشت و بعد  یو بعد فنجون چا زیم یرو یبرگه ها یدستش رو پرت کرد رو یتو خودکار

 شده گفت: میتمس یخرما هیاز  یا کهیبا ت دنشیاز چش

 نمره انضباطت تو مدرسه چند بوده معموال!؟-

 یدادم خودمو بزنم به کوچه  حیبود و من ترج نیسنگ ی کهیت هیپروندن  هیشب شتریب سوالش

 چپ: یمعروؾ عل

 نمره انضباط واسه استخدام شدن مهم !؟ د؟یپرسیچرا م-



 از خرما برداشت و گفت: گهید ی کهیت

که امروز با من  یصد البته که مهم ! فرض کن من تو رو استخدام کنم ...از کجا معلوم کار-

 !؟یکارمندا هم  انجام ند هیبا بم یکرد

 نگاش کردمو گفتم: دهیللمبور یچشما با

 ندارم! یواسه کس یخطر چی..  من هستمین یمن...من....من اصال اونجور-

 نگام کرد و بعد گفت: نهیطمان با

 !میدینمونه اشو صبح د هی-

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 ...!؟دیانفاق صبح رو فراموش کن شهین...نم-

 آورد و گفت: نییدوتا لبش رو پا کنج

 !؟ ی!؟ خب نگفتنیخونت رنگ ای!؟ یکنم !؟نکنه تو ژن برتر نکارویا دیچرا با-

 باال آوردمو گفتم: سرمو

 رو !؟ یچ-

 زد و گفت: یشخندین

 انضباطت!؟-

و  ینگاش کردم که اشاره کرد برم جلو ...تکون نخوردم و با تعجب نگاش کردم...با کالفگ گنگ

 خسته گفت: یصدا

 رو بده ! یکه پر کرد یجلو و برگه ا ایمثل خر شرک منو نگاه نکن بچه...ب-

سمتش گرفتم  ی...برگه رو به آرومزشیفرستادمو رفتم سمت م رونیب ینفسم رو حرص نامحسوس

گرفت و خونسردانه نگاهشو رو سواال و جوابا  تمیو اون با کنار گذاشتن فنجون برگه رو از د

 گفت:که صداشو صاؾ کرد و  کردمینگاش م رهیخ رهیچرخوند...داشتم خ

 ...یبی....فرزند حاج احمدحبیبیحب اسمنی-

 لحظه بعدسرشو بلند کرد و گفت: چند



 گمیمن م یسیبنو نویمثال ا ی!؟ فکر کردیرو نوشت یحاال چرا پشت اسم بابات کلمه حاج-

 اووووه...باباش حاج رفته اس!؟

رفتارش بدجور رو مخ بود..لبهامو بهم فشار دادمو با  نی....وارهیگیبود داره منو به سخره م دایپ

 مکث گفتم:

 نداشتم... یمنظور چی...هرینه خ-

 !؟یپس چرا نوشت یاگه نداشت-

 چون عادت کردم !-

 اوهه! عادت داره  خاااانم!-

 زیمشخصاتم رو با خودش زمزمه کرد.منم تو اون فرصت کوتاه شروع به آنال یگفت و مابم نویا

 و بدنش کردم... افهیل

و  کیو ساده اما ش یرسم پیت هیکتون ... یشلوار مشک هیتنش بود و  یرسم یآب رهنیپ هی

 متشخصانه!

داشت...موهاش کم پشت بودن و  شیتوپر...نه چاق و نه الؼر...ته ر یداشت و بدن یا دهیکش لد

که مشخص بود  ییکبودش بودن...لبها یلبها زدیکه تو ذوق م یزیروشن...چ یچشماش لهوه ا

درکل جوون  یپرش هم گواه حدس و گمانم بود ول یگاری....جاسگاریس یادیحاصل مصرؾ ز

نسبت  یخوب دید چیه گهی! بعد از شهاب دیعوض یول کیجوون ش هیبود... یجذاب و دختر پسند

بهش فکر کرد... اصال من  شدیناخواسته نم گهی....که اونم دمانینداشتم...البته بجز ا یپسر چیبه ه

 فکر کنم! مانیبه ا دیچرا با

 هیو بعد دوباره چشم دوختم به اون مرد خونسرد و ما امیب رونیتکون دادم تا از فکرش ب سرمو

 دار...

 گفت: یالیخیو با لحن لش و ب زیم یپرت کرد رو یالیخیمشخصاتم رو با ب یبرگه 

 می...اگه باهات تماس گرفتمیدار ازیشرکت ن دیلسمت جد یخاص  برا طیما  به چهار نفر با شرا-

 ....میاگه هم نگرفت یاز اون چهار نفر یکی یعنی

 گفتم: جانیخرما خورد.آب دهنمو لورت دادمو با ه هیکرد و باز  سکوت

 !؟یچ نیاگه نگرفت-



 داد باال و گفت: نکشویع

 زرررت! یعنی...یاستخدام نشد یعمی میخب...اگه نگرفت اریبه مخت فشار ب کمی-

بلند لامت و  ی! با انزجار نگاش کردم که همون مولع مرد کت شلواریتیترب ی! چه پسر بشیا

وارد اتاق شد...بدون توجه به  عیسر یداشت با لدمها یاهیس شیو ر دیسف یکه موها یمتشخص

 جوون انداخت و گفت: رینگاه به همون مد هیحضور من ،

 !؟ نیدمحمام یکرد کاریچ-

 بلند شد و با مرتب کردن لباسش گفت: یصندل یرو از

 ها هستم... یمصاحبه از متماض  ری...فعال که درگیحاج االی-

 بود پاتند کرد و همزمان گفت: تیریکه احتماال اتاق مد یا گهینسبتا مسن به سمت اتاق د مرد

 !میکار عمب مونده دار ی..دست بجنبون بابا....کل نیدست بجنبون ممدام-

اش گذاشت و  نهیس یهست دستشو رو نیبودم اسمش دمحمام دهیکه حاال فهم یزیزبون ت جوون

 گفت:

 شما ذهنتو مشوش نکن.... کنمیچشم...حلش م یچشم حاج-

اون مرد پر ابهت وارد اتالش شد و درو بست ، فورا چشمامو چرخوندم سمت مرد  تا

 یبه احتمال نود درصد طرؾ آلا زده  یعنی نیکه با اون مرد نشون داد ا ییممابلم...شباهت آشکارا

 همون مرد بود....

 نشست و خطاب به من گفت: یصندل یرو

 ....بدو بچه!یمعطلم کرد یلیخب! برو  برو برو...که خ-

 گفتم:  کنهیمنو استخدام نم چولتیه نکهیاز ا نانیکردم و با اطم یلروچه ا دندون

 ...دوما...ستمیاوال من بچه ن-

 باال گرفت و گفت: سرشو

 ....می!؟بدو ...بدو بچه...بدو برو هزارتا کار دارینیکی!؟ اوال دوما میشد ریش هیهان چ-

 :دیبرم که پرس خواستم



 بود !؟ یحاال دوما چ-

 سمتشو گفتم: دمیچرخ

 !نیرو از دست داد دیآدم مف هیبودم و هستم...شما  یبدرد بخور یروین یلیمن خ-

 زد و گفت: یشخندین

 !؟؟؟دیمف یرویمثل تو شده ن ییچالالو زیتاحاال ه یک از-

 چپ نگاش کردمو گفتم: چپ

 مودب باش آلا!-

 باال انداخت و گفت: ابرو

 مودب باشم! تونمیشرررررمنده!  نم-

 رفتم. رونیاز اتاق ب عیسر ییزمزمه کردمو  با لدمها یلب به درک ریز

! همونطور که با نیخودبزرگ ب یآلازاده  هیخودم رو مچل کرده بودم...اونم مچل  یخودیب

شروع کردم تو دلم فحش دادم به بهزاد زبونباز  ومدمیم رونیاز اون شرکت درندشت ب تیعصبان

 .... دی....نبانجایا ومدمیم دی! از اول نبایعوض

مرغ  چیساندو هیبود. یکه همون حوال یا یراست رفتم سمت فست فود هیو  رونیشرکت زدم ب از

همون پسره افتادم که  یجمله  ادی هویچرو  دونمینشستم...و نم یصندل یسفارش دادم و رودو نون 

 !زیه یبهم گفته بود چالالو

به دونا دختر مدرسه  یرو نگاه کردم....من والعا چاق بودم !؟ نگاه کلمیه دمویبه شکمم کش یدست

 نشسته بودن انداختمو گفتم: یکنار یها یصندل یکه رو یا

 دخترا !؟-

 :دمیباهم سرشون رو به سمتم چرخوندن و نگام گرفتن ...مظلوم پرس هردو

 بنظرتون من چالم !؟-

 رو نگاه کردن و گفتن: کلمیه متعجب

 دروؼشون رو !؟ ای میراستشو بگ-



 شدمو مطمئن شدم که چاق شدم...سرمو تکون دادمو گفتم: وسیکه گفتن ما نویا

 ....نیآره راستشو بگ-

 گفت: شونیکی

 !یتپل کمی-

 گفت: یکی اون

 !یستیو چاق ن یبنظر من که توپر-

من  متایگذاشته بودن..حم زمیم یکه رو یدونون چیتشکر کردمو چشم دوختم به ساندو ازشون

 گاز گنده با دهن پر گفتم: هیرو برداشتمو بعد از  چی..ساندورمیشکمم رو بگ یجلو تونستمینم

 الؼر....واال! ایکه چاق باشم  کنهیم یچه فرل نگلیبه درک که چاق و تپل شدم....واسه من س-

کننده اشون  دیاز تماس ام یخبر چیاما ه گذشتیاز سر زدنم به اون شرکت م یچهار روز بایتمر

 نبود...!

مثل مرغ  سرکنده  یه رنیگیگند زدمو بخاطر گند بزرگم باهام تماس نم ارمیب مانیا نکهیلبل ا تا

...اما از روز چهارم، پنجم به بعد کردمیچک م مویبار گوش هی مهیهر چند دل رفتمویاونور م نورویا

که  ییاو خوشبحال اون هیمزخرف زیکه انتظار کال چ دمیرس جهینت نیبه ا یخسته شدم...حت گهید

 رو ! یچی....هکشنیرو نم یچیانتظار ه

 یبرم تو خواستیم ...دلمرونیلباس از خونه زدم ب دنیسبد برداشتمو بعد پوش یاز تو بیس هی

 و هوا بخورم....! اطیح

 یآهنگ از باران پل هیسکو نشستمو  ی...طبك معمول رواطیح یزدمو رفتم تو بیبه س یگاز

 کردم....

 که نشستند شکستن و خش خش کردن..... اطیخشک و زرد کؾ ح یبرگها یرو پاهام

رانه...خش خش برگها...وزش شده بود...مثال صدا...ت ایواسه تو حس رفتن من مه زیهمه چ انگار

 زدجو با آهنگ زمزمه کردم: بیبه س یا گهیباد...گاز د میمال

 گرفته دوباره صدامو ؼم

 چشامو یزده باز هوا نم



 دوباره وار،یدادم به د هیتک ویستین

 ایتو رو زارمیتو پا م بعد

 نجامیتو هرشب هم الیخ با

 نداره، نداره یچشمام تموم اشک

 و بارون زییخش خش برگ و پا یصدا

 تو و للب داؼون الیخ باز

 به عکس دوتامون شمیم رهیو خ یستین

 کردمیدستاتو لرض م شدیم کاش

 کردمیکنارم تو رو فرض م باز

 ابونیتو خ زدمیخود صبح لدم م تا

 ....ادیبه جات ب یچکسیکه نذاشته ه ی....به حسلعنت

 ...لعنت

چه  دونمیناخواسته اشک تو چشمام جمع شد و بؽض کردم....نم زدمیگاز م بیکه به س همونطور

 !ستین یحالم حال خوب دونستمیمرگم شده بود فمط م

 حسود.... کمی دمی..شایو عصب زهیانگ یشده بودم...ب زهیبه انگ ییجورا هی

و با افتخار  رهیگیحاال ژست دکترا رو م نیکه با اون دفتر و دستکش از هم دمیدیرو م نایم یولت

 !شدمیاز خودم سرد م ییجورا هی اد،یدانشگاه و م رهیم

بود...خانواده اش  یبدجور تو لک فرو رفته بودم، سرزنده و پر انرژ دایکه جد یبرخالؾ من اون

واسه خودش  ییبودنو خودشون برگشته بودن به اراک...اونم تنها دهیخونه رو واسش چ

 !  کردیم یامپراطور

 

به زن  یلیبود و خ یکه کال موجود عبوس و سرد یمانیا دیتوجه شد یبعالوه  نهایا ی همه

 اما حاال چپ و راست در خدمت مادمازل بود  !!! دادیجماعت توجه و رو نشون نم



 هم گرفتم... ینیب زشیچشم، آب ر زشیبجز آب ر  دمیخودم که اومدم د به

 خنگ و خنگتر ! لمیف یتو یکر میبود از صورت ج یتصور صورتم

 لباسم انداختمو با خودم گفتم: نیبه آست ینگاه

 لباسم بلنده.... نیخدارو شکر که آست-

رو تو دهنم  بیبزرگ س یها کهیت دمویکش مینیب یچشمها و بد رو یلباسمو اول رو نیآست

 بودم که زنگ در به صدا در اومد... یخاص ی....تو حال و هوادمیچرخوندمو جو

 و رفتم سمت در... نییمدم پاسکو او یرو از

آشنا  یلیساک رو دوشش...خ هیکه پشتش به من بود و  یشدم به مرد کچل رهیدرو باز کردم خ تا

 از پس کله!  یحت ومدیبنظر م

 دیسرتاپاش رو از پشت بر انداز کردم که باالخره چرخ شیشناسا یکج کردمو برا گردنمو

 سمتم....

و سر پستش باشه  یاالن سرباز دینگاه کردم که با ینیرحسیبهتره بگم ناباورانه به ام ایو  متعجب

 در!!! یجلو نجایتا ا

 گفتم: دمویباال کش دماؼمو

 !؟ییتو نیحس ریام-

 آورد و گفت: نییدوشش رو پا یبزرگ رو ساک

 نه پس! بدلشم!-

 در کنار برم گفتم: یاز جلو نکهیا بدون

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 کرد و گفت: یپوف

 کجا باشم !؟ دیبا مایدل-

 جواب داد: زود

 ...سر پستت ! یخب معلوم ! سرباز-



 از سر راه کنارم زد گفت: نکهیشونه ام گذلشت و بعد از ا یرو دستشو

 تموم شد! گهید یسر باز-

 شیاالن سرباز دینبا کردمیاز کنارم رد شد و من با بهت نگاش کردم...هر جور که حساب م اون

 ...شدیتموم م

 کنجکاو بودم ونتونستم سواالمو نپرسم : یلیدنبالش...خ دمیبستمو دو درو

 !؟ نیرحسیام یتموم کرد یوالعن-

 و بعد جواب داد : لدایاتاق  یچشماش رفتن سمت پنجره  یزیهر چ لبل

 تموم شده ! یآره ! والعن-

 :دمیتا بهش برسم و باز پرس دمیدو

 ...گهیدو سه ماه د دیتو که با یول-

 وسط حرفمو گفت: دیبگم چون پر خوامیم یحدس زد چ انگار

 ی! دوست نداشتگهیکه انگار حبس ابد بودم...خب تموم شد د یاز اومدن من تعجب کرد یجور هی-

 بشه !؟

 امو خاروندمو گفتم: کله

 چرا چرا....-

 انداخت و بعد از کنارم گذشت.... لداینگاه عاشمانه به پنجره اتاق  هیدار به من و  ینگاه معن هی

 هم باشه! یا گهید زیچ تونهینم لدایجز  لشیدل نیرحسیاومدن ام زدمیکه حدس م یکنار من از

 شد که عمل و هوش داداش ما رو ببلعه! دایپ یکیباالخره  پس

 !؟چوندهیپ شوینکنه سرباز یول

 فرار کرده باشه !؟ نکنه

 ...!؟ تمکان نداشت....لدای بخاطر

لبخند  هیبابا هم با  کردیو واسش اسپند دود م دیچرخ یم نیرحسیمثل پروانه دور ام مامان

 دادیتکون م یو سرشو با خشنود کردیپسرشو نگاه م تمند،گلیرضا



 !کردمینگاش م یمن هم که با شک و وکنجکاو 

 سوال داشت که چرا زودتر از موعود خدمتش تموم شده ! یبرام جا هنوزم

 : دمیمبل نشستمو پرس یرو دسته  ارمیب ییکنمو واسه عماد چا یدستور مامان رو عمل نکهیا یبجا

 چطور  خدمتت زودتر از زمانش تموم شد !؟ ی....والعننیحس ریام گمیم-

 کالفه گفت: ی"زمزمه کرد و بعد با حالتییبابا ی"ا

 ی!ناراحتیدیسوالو پرس نیاومدم ده بار تا حاال ا ی! از ولتاسمنیکه  یاه ! پدر منو درآورد-

 تعارؾ ! یبرگردم !؟ واال! ب

،  دمیخودم که د یشماتت بار مامان و بابا رو به رو ی...نگاه هاگرفتیمثل لبل پاچه م هنوزم

 انداختم... نییبرداشتمو سرمو پا نیرحسینگاهمو از ام

 گفت: یمیبا لحن نا مال مامان

 ...پاشو...اریب ییچا نیرحسیپاشو واسه ام-

 پسرش رفت: یبعد دوباره شروع کرد با بؽض، لوربون صدله  و

 شی....پی...ؼربت رفتیدیکش یسخت نهمهی..ایشد تیتو اذ نهمهیمامان دورت بگرده که ا یاله-

 مرگت بشم ...

 به گردنش داد و گفت: یلر نیرحسیام

 معبد عامون چالالو  و فربه شده! یآدما نیع اسمنیآره عوضش -

 کج گفت: شیبا ن مامان

 مادر.... خورهیبس که م-

که  یو مشکالت یو افسروگ یکاریکه بخاطر ب دونستمیانداختم..خودم م کلمیبه ه یبؽض نگاه با

به روم  یوزنم زده بود باال و تپل تپل شده بودمواما خب چرا ه یاونده بود حساب شیواسم پ

 ....!؟اوردنیم

 باال آوردمو گفتم: سرمو

 !یچالالو خودت-



 پهن خودش انداخت و گفت: یها نهیبلند و س یبه لدو لوارهد یبا افتخار اشاره ا نیسرحیام

 ازش!؟ یریگیم رادیرو ا یتوپ نیبه ا کلیه-

 لبمو دادم باال و گفتم: کنج

 توپ ! یلیآره خ-

 گفت گفت؛ ریبه من رفت و بعد رو به ام یچشم ؼره ا مامان

 !یلی...خ یدیکش یسخت یلیشده...خ رهی...پوستتم تیالؼرشد یلیواست...خ رمیبم یاله-

 آشپزخونه گفتم: یاز تو ییچا ختنیر نیح در

 شیجیکمش بخاطر بس هیرو هم رفته نصؾ سال هم نشد... شیسرباز نکهی! ا دهیکش یکجا سخت-

 بابا... ی هیبخاطر سهم کمشیرفت...

 

گفتم هر سه باهم سرشونو به سمتم چرخوندنو با اخم بهم نگاه کردن... نوع نگاهاشون  نویا تا

 نگفتم....! یزیو چ دمیوادارم کرد سکوت کنم...لب گز

 یو کال سرباز یکه رفت طلبه شد و بعد هم لاض یرعلی! امگهیبود د نیهم متیخب حم یول

 رانیبابا کمتر از تمام پسران ا هیفعالش و سهم یجیهم طول خدمتش  بخاطر بس نیرحسینرفت...ام

 بود! نیزم

 که زودتر از موعود برگشته بود! االنم

 : دیپرس نیرحسیذهن منو از ام یکه بابا سوال تو دمیچیم ینیس یرو تو ییچا یوانایل داشتم

در مورد  کمی یو برگشت یتموم کرد تویسرباز یشازده....حاال که به سالمت نمیخبببب...بگو بب-

 !؟ یزنیحرؾ م ندتیآ یبرنامه ها

 گفتم: ییبا ترش رو مامان

 در کنه.... شویخستگ کمی....الالل بزار دهیعه! حاج آلاااا...بچه ام تازه از راه رس-

 و گفت: دیبلندش کش شیبه ر یبابا دست جاج

 بکنه.... کارایلصد داره چ نیرحسیام میبدون دیفاطمه خانم اجازه بده شمااا...باالخره که با-



 سر جا خشکم کرد؛ ریام یاومدم که حرفها رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیس

 نهیا مونیتصم یعنی...شهیم یعال رهیکه اگه بگ میبا رفما کرد ییفکرا هیراستش واسه کار و بار -

 یعال رهی....کارمون بگمیکه طرحش از خود من کار کن ینیپروژه سنگ هی یرو مویدفتر بزن هیکه 

 ....یخواستگار دیازتون بخوام که واسم بر خوامی....در حال حاضر میول شهیم

 یو هر حرف شهیبود.از اون مدل پسرا که خجالت سرش نم ییکال پسر رودار و پر رو نیرحسیام

 ....زنهیدلش بخواد م

بارش آورده بود...در والع از  ینجوریا نیبخاطر سطح هوشش داشت و هم ییبنفس باال اعتماد

 لیکرده بودن که رفته رفته تبد ؾیاون از هوش وزکاوتش  تعر نویاونمدر معلم و مردمو و ا یچگب

 وو ت ارهیبه زبون م یخجالت چیکه حرفاشو بدون ه یکیپسر جسور با اعتماد بنفس باال... هیشد به 

 ! کنهیم یبزرگ یسکهایر  یزندگ

 حرؾ دلشو رک و راست زد! یخجالت چیحاال که بدون ه نیمثل هم درست

که نه...حاج بابا و  دمیاونور کردم د نورویفمط منم که خشکم زده اما بعد که چشمامو ا کردمیم فکر

 ....!کننیرو نگاه م نیرحسیجون هم مثل من دارن با تعجب ام یفاط

 دید یو ولت گذروندیمارو از نظر م یبهت زده  یو خونسرد داشت صورتا الیخیاما ب ریام خود

 :دی، آهسته پرس میکنیهاج و واج نگاش م  میدار

 !!!؟؟؟ نیکنینگام م نیدار ینطوریگفتم که ا یبد یزیچ-

تو مدت چند ماه چنان مخ داداش مارو شست و  یمارمولک یلدایراست رفت سمت اون  هیمن  ذهن

رفتن  یبرنگشته و  عرلش خشک نشده داشت از خواستگار یرفت که پسره هنوز از سرباز

 ...زدیحرؾ م

کنه و  ادهیرو پ یمخ زن یتونست روشها نیرحسیام یدوست دخترا ی هیاز بم شتریب لدای ظاهرا

 تو نخ ازدواج نبود به خودش  جلب کنه....! ادیرو که ز ریمثل ام یکی

 یپسر کردنیفکر م نیخاطر بود که داشتن به ا نیمطمئنن تعجب و سکوت مامان و بابا به ا اما

ولت کرده عاشك  یو از کجا خاطرخواه شده....!؟ اصال ک یبوده چجور یکه نا االن سرباز

 باشه....

جلسه هم مخ زد و هم مخش زده  هیآلا پسرشون تو  دونستنیها نم چارهیزدم...ب یلبخند نامحسوس

 شد...!



 دستش آهسته گفت: یتو حیتسب یرد کردن دونه ها نیو ح دیکش كینفس عم هیبابا  حاج

زن  نایزودتر از ا یرعلیمثل ام دی! به من بود که تو باینه بابا جان...چه حرؾ بد-

 ....ی....ولیگرفتیم

 :دیرفت تو فکر و بعد پرس کمیبابا مکث کرد... حاج

 اس !؟  بهیؼر-

 یلیرو از نظر گذروندم...مامان خ هیبم یگذاشتم...و صورتا زیم یرو رو ینیجلو و س اومدم

 بهی...لطعا و بدون شک از وصلت با ؼرهیترسش از چ دونستمیو من م دیرس ینگران بنظر م

 ها....!

 رو برداشت و گفت: شییچا وانیل نیرحسیام

 باشه! یو ک یاز نظر شما چ بهیتا ؼر-

 با اضطراب گفت: مامان

 !؟یاونجا بود یکه سرباز یمامان....دختره اهل همون شهر نیرحسیام-

نفس راحت  هیللبش گذاشت و بعد از  یتو جواب حرؾ مامان گفت "نه" دستشو رو  نیحس ریام تا

 :دیدوباره پرس

 !؟ لیمامان جان  !؟ آشناس !؟  فام هیپس ک-

 اش رو کنار گذاشت و گفت: مهین ییچا نیرحسیام

 ....نشیشناسی...کامال منشیشناسیآره آشناس....م-

 :دیبابا کنجکاوانه پرس حاج

 بابا جان....!؟ هیخب ک-

زده و کنجکاوشون کامال مشخص  جانیه یها افهیاز ل نیحبس شد...ا نهیمامان و بابا تو س نفس

 با لبخند نگاشون کرد و باالخره گفت: نیرحسیبود...ام

 ....دختر آلا رحمان !لدای-

به  ای کردنیبه خودشون نگاه م ایحاج بابا و حاج خانوم رو هاج و واج کرد... نیرحسیاعتراؾ ام

 !نیرحسیام



 ....یناراض ایان  یان، راض یهاشون مشخص نبود خوشحالن، عصبان الهیاز ل اصال

اول ازش  خواستیبدم...دلم م لدایخبرو به  نیداشتم تا هرچه زودتر ا یادیز جانیاما ه من

واکنش مامان و  دمید یم دیتا شخصا شاهد ذوق مرگ شدنش باشم....اما اول با رمیبگ یمژدگون

 ....!هیبابا چ

 :دیاون سکوت بامزه و جالب رو شکست و پرس نیرحسیام خود

 انتخابم بد بود ؟-

 دیچیکردن....هك همهاش تو خونه پ هیممدمه شروع کرد گر یمامان جمع شد و ب یتو چشما اشک

 ...زهیر یداره اشک م شدیو  مارو متعجب کرد...سرمو خم کردمو بهش نگاه کردم...باورم نم

 رو مامان حساس بود فورا رفت سمتش و گفت: یادیز کمیکه  نیرحسیام

 لدایتار موت....  هی ی!? خب باشه...فدا سرت...فدایستین ی!؟؟ راض یکنیم هی!؟؟ چرا گر شدهیچ-

 تار موت.... اصال من منصرؾ شدم.... هی یفدا ایدن ی...تمام دخترایچیکه ه

 امون مامان رو لطع کرد و دادش رو در آورد: یب یها هیگر ریآخر ام ی جمله

 !مگه دست خودت!یمنصرؾ شد یؼلط کرد-

 :دیپرس نیرحسی...اممیشد بشیما مبهوت مامان و حاالت عج یدوباره همه  باز

 !؟یناراض ای یهست ی!؟ شما راضهیما چ ؾیمادر من!؟ آخرش تکل یشد یجن-

 چشماشو پاک کرد و گفت: ریپخش شده ز یساتنش اشک ها یروسر یبا پره  مامان

 ام... یخب معلوم که راض-

 اصالح شده اش رو خاروند و گفت: یکله  نیرحسیام

 !؟یکرد هیپس چرا گر-

 از ته دل زد و گفت: یلبخند مامان

...هر ولت هیبیدختر خوب و نج یلیخ لدایرو بهت بدم... شنهادیپ نیخودم ا خواستیدلم م شهیهم-

گربه  نیبله بگه و بره...االن ا یکیبه  دمیترس ی...مختیر یم یدلم هر ومدیواسش خواستگار م

 ی...کلدایبهتر از   یبه دل تو هم افتاده ...اصال ک لدایمهر  نکهیمن از سر شولن...از شوق ا یها

 ... یلیخوشحالم خ یلیبهتر از دختر زهرا !؟ خ



 و گفت: ختیر گهید یچا هیزد و برگشت سرجاش...واسه خودش  یلبخند پر ؼرور نیرحسیام

 هستم! یفوق العاده ا زادیکال من آدم-

 حاج بابا بود که دستاشو باال برد و گفت: نباریا

 !یانتخابت بابا...مرحبااااا....سرفرازم کرد نیمرحبا به ا-

 یو چا زدیو گل پسرشون با افتخار لبخند م کردنیم ؾیاونا داشتن از گلپسرشون تعر یولت

 نبودم بشن...! ایمتوجه بود  نکهیمن سمت اتالم رفتم بدون ا دینوشیم

زده  جانی...دستپاچه و هلمیموبا یبرداشتم سمت گوش زیراست خ هیاتاق و بعد بستن در  یتو رفتم

 کردم: پیتا لدای یتلگرام و برا یرفتم تو

 

 اگه  دوتا خبر توپ بهت بدم !؟  یدیم یبهم چ یمژدگون-

به  یادیعالله ز یخونسرد نیدر ع شهیهم نکهیداشتم  وا نیرحسیمکه از ا ییخلك و خو با

 ادیلراره ب نکهیداده و نه ا لدایخدمتش رو به  انیکردن داشت مطمئن بودم نه خبر پا زیسورپرا

ازش  یچ نکهی...به اکردمیهام فکر م یحاال داشتم به مژدگون نیاز هم نیواسه هم شیخواستگار

 ؟!رمیبگ

 کرد: پیشد و واسم تا نیبعد آن ال مهیپنج دل حدودا

 رو ندارم..." یچی...اصال حال و حوصله هاسی الیخی"ب

 دیفهمیرسوند اما....مطمئنن اگه م یرو م شیو شدت ناراحت زدیتو ذوق م نشیؼمگ یها یموجیا

 !شدیخر ذوق م یکنه حساب یکه لراره با عشمش عروس

 کردم: پیتند تند واسش تا نیهم واسه

 مرگته !؟حاال چه -

 بود و بالفاصله نوشت: نیآنال

 ...ولش کن!الیخیب-

 خنده دار نوشتم: یموجیچند تا ا با

 چه مرگت..انتخاب باخودت! یبگ کنمیمجبورت م ایخودت بگو چه مرگته... ای..یؼلط کرد-



 فوق افسرده واسم فرستاد: یآدما مثل

باهم بحث  یموضوع هیسر  شیسنگ...دو هفته پ هی...داداشت والعا اسیناراحتم  یلیخ-

چند مدت  نکهی...تا ادادیاما جواب نم خوندیم اماموینکرد...پ یکردم آشت ی...بعدش هرکارمیکرد

چند  نی...تو ااسیناراحتم  یلی....خمیو بهتره کات کن میفهمیواسم  تکست داد ما حرؾ همو نم شیپ

 .... مایوزن کم کردم...والعا ناراحتم....عم لویاز پنج ک شتریروزه فکر کنم ب

 یچجور نینالالااا...بب نیرحسیام ی....ادمیخندیم زیر زیو من ر فرستادیعجز و ناله م اون

 کنه.... زیمردمو سور پرا یدختره  خواستیم

 کردم:  پیبراش تا فورا

 یدیبهم م یچ یمژدگان نمی!؟ خب بگو ببیدیخب خب...چس ناله بسه...البد محراب هم گوش م-

و  نیو تازه تر نیمن بهتر یباشه که  احتماال خبرا ادتی نویکه دوتا خبر خوب بهت بدم...ا

 خبرا ممکنه واسه تو باشن... نیرترینظیب

 شد...نوشت: ختهیبرانگ شیکنجکاو حس

 !شهی!؟ خبر به من مربوط میاسی شدهیچ-

 کردمو تو جواب سوالش نوشتم: یپوف

 واسه خبر اول... یدیم یچ ی...بگو مژدگانشهیم ن پس به عمه ات مربوط-

 اومد و گفت: کوتاه

 !یبخوا یهر چ-

 کردم: پیتا

 واست آورد هیاز ترک مانیکه ا یادکلن-

 تعجب نوشت: کریچندتا است با

 ادکلنمو واسش بدم...؟ نیو گرونتر نیبهتر دیکه من با هیچه خبر نیا-

 واسش نوشتم: رینگاه کردمو با تاخ میگوش یبه صفحه  ثانهیخب

 یتو امیاگه خوب بودن بعدا م گمی...من خبرامو ممیکن یکار هی ایارزه...اصال ب یمطمئن باش م-

 تو به زایاتالتو واسه دوتا خبرم دوتا از چ



 خودم بردارم...لبول است؟ انتخاب

 نوشت : یمعطل یب

 اره...به شرط خوب بودن خبرهات لبول...-

 و شروع کردم به نوشتن: دمیخند

تموم شده...امروز اومد خونه....هنوز عرلش خشک نشده از مامان و بابا  نیرحسیخدمت ام-

...ورودت كیکنن...خالصه رف یشما و تورو واسش از ننه بابات خواستگار یخونه  انیخواست ب

 !گمیم کیمرغ و خروسها تبد یرو به عرصه 

 تخت! یرو دمیرو ارسال کردمو دراز کش امیپ

 !یاز پشت گوش یرو تصور کنم...حت لدای یدنید ی افهیل تونستمیم

 ی....پوفسهینویم یداره چ دونستیانگار خودشم نم شدیارسال نم یزیچ یول کردیم پیتا مدام

 !دمیاز ته دل کش یمیشدم به سمؾ اتاق و آاااه عم رهیسرم گذاشتم...خ ریکردمو دستامو ز

ام حسادت  ندهیکه من رسما داشتم به زن داداش آ کردمیبا صدالت اعالن  م دی! باراستش

 ...کردمیم

تصورش هم  یبود...حت ایدن زیسورپرا نیلشنگتر نی....الدایشد! خوشبحال  زونیو لوچه ام آو لب

 یو ولت شهیم بیو ؼ کنهیباهات لهر م یکه دوستش دار ی...مردنداختیبه جون م ییبایلرز ز

 یمگه چ نیدختر جز ا هی! آاااخ تیدسته گل دستشه و اومده خواستگار هیرسه که  یازش خبر م

 از خدا بخواد !!؟؟ تونستیم

 افسوس لب زدم: با 

مدت  نیکه داداش من تو ا یبه درگاه خدا کرد ی...آخه تو چه کار خوبلدای"هااااه! خوشبحالت 

؟؟؟ اونولت من  تیتگارخواس ادیب خوادیم دهیات شده و از گرد راه نرس وونهید ینجوریکوتاه ا

 تخم مرغ!" نی....عومدیتوزد از آب در م دیبهم رس ی!؟ هرکیبخت چ اهیس

ذوق  یلدایاومدم و برش داشتم....باالخره  رونیخورد از عالم فکر ب برهیشکمم و یکه رو یگوش

 نوشته بود: پیساعت تا هیزده بعد 

 !؟یاسی یگیتو رو خدا راست م-

 کردم: پیو واسش تا دمیخند



 کرم گرفتم!  ینه نصؾ شب-

 :دیرو براش ارسال کردم بالفاصله دوباره پرس امیپ یولت

 یب نهمهی...لسم بخور تا بعد ایزاری....لسم بخور که سر به سرم نماسمنی رمیم یدارم از ذوق م-

 بخوابمو ؼذا بخورم! ریدل س هی ییو کم ؼذا یخواب

کم اشتها و  میدیم یمهر یب ای یتوجه ینامرد ب نیاز طرؾ آم یلابل درک بود...منم ولت لدای حال

که  دیو تصور کن شدیبه اون ختم م ایحوصله....انگار دن یو ب شدمی....بدخلك مشدمیم خوابیب

 رو برداشتم و براش نوشتم: یمطمئنش کنم گوش نکهیا ی....براستی" به شما ناتونیحواس"دن

 !تیخواستگار میایب ی.لراره به زودگمیبجون مامانم دروغ نم-

 بود..انگار ارومش کرد..چون واسم نوشت: شیآت یمن آب رو لسم

 !؟ اسیکنم  کاریچ خوامیم یدونیم-

 :دمیپرس

 !؟کاریچ-

 اون در جواب واسم فرستاد: و

والعا داؼون شدم...نه  میازم دلخور شد و بعدش گفت کات کن نیرحسیبحث ام هیکه سر  یتو مدت-

بودمو حس  زاریو همه کس ب زیحوصله خودمم نداشتم...از همه چ یخواب داشتم نه خوراک...حت

نکبت ندارم...االن  یزندگ نیواسه خوشحال موندن و ادامه دادن به ا یا زهیانگ گهید کرومیم

 ؼذا بخورمو بعد بخوابم.... ریدل س هیبرم  خوامیم

 کردم: پیبراش تا دمویخند صدایب

 منو بده! یها یلطفا اول مژدگون-

 خنده جواب داد: کریچندتا است با

 ببر! یدوست دار یو هر چ ایب-

 شد.گفتم که...لابل درک بود...اما.... نیرو که فرستاد آؾ ال امیپ



 مانیا نمیبب خواستیبکشم...دلم م یبهونه دستم اومده که برم خونشون و سرک هیاالن  کردمیم حس

خونه باشه....چرا  دیلطعا حتما االن با ی...ولگهیو...هزار سوال د کنهیم کاری...چستین ایهست 

 نداشتم!!!؟؟ والعا چرا....! یازش دل خوش نکهیا نیمن دلم واسش تنگ شده بود در ع

رفته بود  نیرحسیاومدم...ام رونیلباس مناسب و زدن عطر از اتاق ب دنیشدمو بعد از پوش للند

موضوع رو با آلا رحمان در  نیو چه مولع ا یک نکهیحمام و مامان و بابا با ذوق و شوق از ا

 ...کردنیبزارن بحث م ونیم

 :دیمتوجه ام شدن  مامان پرس تا

 !؟ یکجا سال و کاله کرد یمولع شب به سالمت نیا-

 

 

 سمت در و گفتم: رفتم

 ! لدای شیپ رمیم-

 :دیپرس نهیو مامان با طمان دیکش ششیبه ر یو دست دیخند بابا

 کؾ دستش آره!؟ یرو بزار یکه همچ یبر-

 گفتم: دمویخند

 !رمیبگ مویکه تا تنور داغ مژدگون رمیها...در اصل م هیما نیتو هم یزیچ هی-

رفتم....زنگ رو که فشردم هودش درو  نایا لدایسمت واحد  بیاومدم و دست در ج رونیخونه ب از

 باز کرد...

 تا بناگوش باز بود و چشماش ستاره بارون ! ششیاش خندون شد...ن افهیل دنیام از د افهیل

 !دیرس یبود از بس بشاش و سرزنده به نظر م دهیدستش به خدا رس انگار

 گفت: فشردیممدمه بؽلم کرد و همونطور که  منو محکم به خودش م یب

از  شتریو ب ینیزم یموجود رو نیتر یدوست داشتن کنمی....احساس ماسمنی...اسمنی یواااااا-

 همه دوست دارم....

 :دمیآهسته پرس ومویخند



 چون لراره خواهر شوهرت بشم !؟-

 ولم کنه جواب داد: نکهیا بدون

 !یخبر عمرمو بهم داد نینه! چون بهتر-

 خفه بشم خودمو ازش جدا کردمو گفتم: نکهیو لبل ا یسخت به

 ...دهیشوهر ند یلدای میکشت-

 جلو لباش گرفت و گفت: انگشتشو

بود لو  کیاومد تو اتالم...نزد ییهوی شیپ مهیچند دل نی!!! همشنوهیخونه است م مانیا !سسسیه-

 دارم.... یبرم که گوش

 چرا مراعات نکردمو گفتم: دونمیشدم...و نم یبه حال یکه اومد وسط حال مانیا اسم

 !کنهیم کاریاالن کجاست!؟داره چ-

 بگه خود ه یریچ لدای نکهیا لبل

 باشه گفت: دهیاومد و انگار که حرفامون رو شن رونیب یبهداشت سیاز سرو مانیا

 !؟ کننیم کاریچ ییبودم و بنظرت تو دستشو ییبگم  دستشو دیاگه منظورت منم که با-

 هول شدم که مثل خنگها جواب دادم: اونمدر

 !دنیو دو انجام م کی یشماره -

 گفت: رفتیسمت اتالش م نکهیا نیکرد و ح اخم

 !زدمی...مسواک مرینه خ-

 خودم اومدم: هی لدای  یبا سملمه  نکهیبه داخل اتالش چشم ازش برنداشتم تا ا مانیتا رفتن ا

 بگو بگو بگو....-

 برداشتمو گفتم؛ مانیاتاق ا یاز در بسته  چشم

 رو بگم !؟ ی! چیاه! پهلوم رو سوراخ کرد-



و زل   شهیظاهر م یاتاق..تا درو بست مثل جن بدون بسم هللا که زود یتو دیگرفت و کش دستمو

 به آدم گفت: زنهیم

که منو گفته !؟ هان !؟  یمن !؟مطمئن یخواستگار نیایاومده خونه !؟خواسته که ب نیرحسیام-

 رو گفته باشه! گهید یلدای هی دی!؟ شایدیخودت اسم منو شن ی!؟ با گوشا یمطمئن

 به زور از دستش دستمو

 گفتم: دمویکش رونیب 

که اسم پدرش رحمان و  میدار لدای!؟ مگه ما چند تا یپرسیسوالو م هی!؟؟ چند بار  لدای یشد یجن-

 ... کنهیم یساختمون زندگ نیاسم مادرش زهرا و از لضا تو هم

 

 

 کؾ دوتا دستشو بهم چسبوند و با ذوق رو به سمؾ گفت: لدای

 نیو دلچسبتر نیلشنگتر نی....اشهی...اصال باورم نمشهی....باورم نمی...وای....وااااایخدا یوا-

 اینوکرتم....خدا اینشدم....خدا ریؼافلگ ینطوریا میتو زندگ چولتی....هچولتیبود...ه  میخبر زندگ

 ...خوامتیم یلیخ

بود که متوجه دور  شیپروردگار خو شیایفاصله گرفتم....اونمدر سرگرم ن لدایزدمو از  یشخندین

 رو نگاه کردم. شیشیآرا لیوسا یو همه  شیشیآرا زیشدن من نشد...رفتم سمت م

 چشمهاش..و صد البته ادکلنهاش.... هیها...کرم پودرهاش...مداد ابرو ، سا رژلب

و  دیخریم ییو خوش بو متیگرونم یواسش ادکلنها شهیهم مانیا نیعاشك ادکلن بود واسه هم لدای

 ! لدای یمن حاال اومده بودم شکار ادکلنها

رو  ی...دل من اوندمیرو باز کردمو بو کش دیرس یهمه ادکلنهاشو که تعدادشون  به ده تا م سر

داشت و  متیتومن ل هیاز  شتریکه ب یداده بود...همون هیبهش هد لدایتو تولد  مانیکه ا خواستیم

 ...میشدیهمه مسخ م شدیو از کنارمون رد م زدیازش م یولت لدای

 گفتم: جانیکه کردمو با ه داشیعطرها  پ ی شهیش نیب از

 ....! خوامیم نویمن ا-

 :دیاز هم جدا شدن و سرش صاؾ شد.چشمش رفت سمت ادکلن و مظلوم پرس لدای یدستها



 !؟ نویا-

 و لبراق سرمو تکون دادم: بشاش

 ! نویهم مای....دلخوامیم نویبله بله بله...هم-

 :دیرو پرس یشد و سوال بعد رهیخ متشیبا افسوس به ادکلن گرونم لدای

 اونهمه عطر. نی!؟ از ب یرو انتخاب کن گهید یکی شهیحاال نم-

 :دمیکردمو پرس اخم

 !؟یدبه کن یخوایم-

 گفت: کردیکه داشت با حسرت ادکلن رو نگاه م یدرحال

 اصل.... ی....فرانسودهینخر رانیداده....تازه...ا هیواسه تولدم هد مانیا نویآخه ا ینه ول-

 رو سر جاش گذاشتمو گفتم: ادکلن

اصل  یادکلن فرانسو هیارزشش از  دادمیکه من م یهمون دبه کردن....خبر شونیمعن نایا گهید-

 کمتر بوده و هست ظاهرا!

رو سر حال آورد چون خودشو بهم  رسوند و ادکلن رو  لدایباز  یخبر خواستگار یاداوری انگار

 برداشت و داد دستمو بعد گفت: زیم یاز رو

 باشه باشه....مال خودت !-

 امو گفتم: نهیگفت ادکلن رو سفت و سخت چسبوندم به س نویا تا

 تو کفش بودم....عاشمشم... شهیخداااا جون...هم یوا-

 زد و گفت: یلبخند لدای

 شربت !؟ ای یخوریم یمبارکت....حاال بگو چا-

 گفتم: یمعطل یب

 ! ییچا-

 تکون داد و گفت: سرشو



 سوال ازت دارم.... یکه کل امیدرست کنمو زود ب ییچا هیپس من برم -

حاال داشتم واسش  نیدستم شدم.از هم یتو یادکلن مارک و خوشبو یرفت و من مشؽول تماشا لدای

نزنم....در که  شتریب سیپ هی نکهیازش استفاده کنم ...ا ییچه جاها نکهی...اکردمیم یزیبرنامه ر

 گفتم: نیواسه هم لداستیشد فکر کردم  باز

...اووووم...چه کنهیم یباشه...از اونا که مردارو حشرررر یا یعطر سکس یلیفکر کنم خ نیا-

 ... نیمن از ا یپدر کی...یییییبو

 تو چهار چوب در...صدام لطع شد و ادکلن از دستم افتاد... مانیمخوؾ ا ی افهیل دنید با

چرا و به  دیفهم یکالنتر یکه تو یخجالت زده ام کرد...درست مثل همون لحظه ا مانیا یها نگاه

 دکتر ... شیکه بردم پ یچه خاطر منو گرفتن....درست مثل لحظه ا

واسم  کردمیفراموششون م ومدمویکه تازه داشتم باهاشون کنار م یلحظه تمام اون لحظات تلخ هی

 ...تلخ و سرد و متاسؾ!کردینگام م نطوریهم مایاون شب هم دل مانیزنده شدن...چون ا

 انداخت و گفت: کلمیبه سروه یتاسؾ بار نگاه

 ...یبگرد لدایکه دوست ندارم با  لیدل نیبه هم مای...و دلیشیآدم نم چولتیتو ه-

 بلند کردمو گفتم: سرمو

 من...من...معذ... مانیا-

 نداد حرفمو کامل بزنمو گفت: اجازه

 !نی....فمط هممتینینب گهیمنو خواهرم د نیبرنامه بچ هیکن... یکار هی...نیبب-

ذوق و  گهیچرا د دونمیپام انداختم ...نم یبه ادکلن جلو یتو ذولم زد.نگاه یادیجوش ز زهیست لحن

 واسش نداشتم.... یشول

مطالعه اش برداشت و دوباره خواست  زیم یرو از رو لدای یداخل اتاق  و شارجر گوش اومد

 دیو چرخ دیکش رونیدستم ب یپشت مچ دستش رو گرفتم...فورا دستشو از تو سمت در بره که از

 سمتم:

 :دمیمظلوم پرس-

رفتار  نطوریکه ا یکنیدر موردم م ی....هم بد و هم تلخ ! چه فکرمانیا یبا من بد شد نمدریچرا ا-

 ...!؟یکنیم



 زد : یکمرنگ پوزخند

 کینزد لدایبه  ادیز خوادی...فمط....دلم نمیفکر چی....هکنمینم یفکر چیفکر !؟ من در مورد تو ه-

 که !؟ ی....متوجهیبش

دست چپش  یتو شیکنه دلخور و ناراحتم کرد...گوش میعصبان نکهیاز ا شتریب شدارشین یحرفها

عطر و ادکلن شدمو تنه زنان از  الیخیکرد... ب میعصب یگوش یصفحه  یرو نای...عکس مدیلؽز

 کنارش گذشتم....

 رونیبگم از خونه ب لدایبه  یزیچ ارمویبه زبون ب یکالم نکهیاومدم و بدون ا رونیاتاق ب از

 رفتم....

دوست داشتن شکست خوردم...پله هارو دوتا  یحس کردم تو یاز ولت ماینازک شده بودم...دل دل

 باال رفتم... یکی

 

بشه...اونمدر  ادیز مانیفاصله ام با ا خواستمیزودتر خودمو به اتالم برسونم....دلم م خواستیم دلم

 از ذهنم نگذره... ادشمیکه  ادیز

 ی دهیکش یبرخورد کردم.تا سرمو باال آوردم چشمم افتاد به چشما یپاگرد ناؼافل با کس یرو

 ....نایم

...و صدالبته که ماهر بود...اگه نبود که دادینشوم م شیآرا یمهارتش رو تو شییچشم کلئوپاترا خط

 رو کلفت جلوه بده ! کشیبار یو لبها دهیرو کش زشیر یچشما تونستینم

 گفتم: آهسته

 !دیببخش-

 گفت:  یرو مرتب کرد و با اولات تلخ شالش

 ....یکن یعذرخواه یحواستو جمع کن تا مجبور نباش-

 ازش گرفتم و سرمو خاروندم...اخم کردمو گفتم: نگاهمو

 حواسم نبود!-

 زد و گفت: یپوزخند



 جمع کن ! شتریبه بعد حواستو ب نیاز ا-

 رو گرفت و گفت: مانیا یخودم شماره  یبعد جلو و

 !گهید رونیب ایدرم...ب یمن جلو مانیا-

 ...اصال و ابدا!ومدیازش خوشم نم چیو افاده! ه سیپر ف ینفرت نگاش کردم.دختره  با

 کردمو باال رفتم. درو باز کردمو رفتم داخل...همون مولع یرو ط موندهیبال یپله ها تیعصبان با

 اومد و گفت: رونیاز حمام ب نیرحسیام

 آره !؟؟ یکؾ دستشو برگشت یرو گذاشت یهمچ یرفت-

 وار سرمو تکون داومو گفتم: یعصب

 !ریآره آره آره  و شب بخ-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 !یبخواب یخوای...حاال م 8باز خل شده ! هوووو  تازه ساعت -

 تو هوا تکون دادمو گفتم: دستمو

 نکنن! دارمی...بگو بخورمیبخوام...شام هم نم خوامیاره االن م-

 :گفتیکه م دمیسمت اتالم رفتم اما صداشو شن نکهیا با

 ....میشده! باس زودتر شوهرش بد یباز جن نیؼلط نکنم ا-

از تخت گرم و نرمم دل بکنم...البته زود  خواستیبودم اما بازم دلم نم دهیشب زود خواب نکهیا با

 ...خوردمیهن در کار نبود چون همش داشتم حرص م یدنیخواب

 ...!مانیا یکننده  یعصب یدست خودم...از رفتارها از

ؼرق خواب ، تماس  یباهمون چشما تیو من هربار با عصبان خوردیمدام زنگ ن لمیموبا یگوش

 ! کردمیم صدایرو ب

صبح  یمثل گنجشکها گند زده بود تو یاون دمیهم تو همون عالم خواب به فحش کش یهشتبار هفت

 ! زمیبه ظاهر دل انگ



بدونه چرا   خواستیباشه...البد م لدایکه  دادمی! البته احتمال م کردیبود مگه ول م یخب...هرک اما

 ها! هیما نیتو هم یزیچ هی ای... رونیاز خونشون زده بودم ب ییهوی شبید

 یکه رو یاز چشمامو باز کردمو به شماره ا یکیرو برداشتم... یو گوش  دمیتخت ؼلت یرو

 صفحه افتاده بود نگاه کردم.

 خواب آلودم گفتم: یثابت بود و نا آشنا...تماس رو وصل کردمو با صدا شماره

 بلهههههه....-

 :دیچیگوشم پ یتو زدیحرؾ م یزن که رگبار هیو دلخور  یعصب  بایتمر یصدا

واسه  نیکشیخودتونو م نمدری....خوبه واال ارمیگیم یخانم محترم من ربع ساعت دارم شماره -

 ....نیدیجواب م یاستخدام بعد به بدبخت

خواستم  یاشتباه گرفته و حت کردمیاز حرفهاش توجه نکردم چون فکر م چکدومیاولش به ه بایتمر

شدم...چند بار  زیخ میشاخکام فعال شد و ن دیاستخدام به گوشم رس یکلمه  یسرش داد بزنم اما ولت

 پلکهامو بازو بسته کردمو گفتم:

 ؟؟؟ دیخانم شما از شرکت.....تماس گرفت-

 گفت: یکرد و کامال جد مکث

 همراه با تمام مدارک. دیباش نجایبله ! راس ساعت ده ا-

 یرو بپرسم  از صدا یبعد که به خودم اومدمو خواستم سوال بعد یماتم برد ول یاز ناباور اولش

تماس رو لطع کرده....البته حك هم داشت...آخه فکر کنم صدبار  یکه خانم شاک دمیهمبوق ممتد ف

 زنگ زده بود!

سوالو از خودم  نیاستخدام شدم و مدام ا شدی....باورم نمدمیرو کنار زدمو از جا پر پتو

کردن مثانه و  شستن دست و صورت و صدالبته  یسمت توالت و بعد از خال دمی...دودمیپرسیم

 رفتم سمت اتاق... گیم گیمسواک زدن به سرعت م

 ....رونیاز اتاق اومدم ب ؾیو با برداشتن ک دمیلباسهام رو پوش نیتر یرسم بازم

اون مولع بود که طبك معمول سوالها شروع شد...اونم از طرؾ مامان البته آخه حاج بابا  و

 هم که خواب بود.... نیرحسیبرده بود مؽازش و ام ؾیتشر



به  یسرسر حیتوض هیگرفتمو با  ریچند لممه نون و پن فتهیبعدا شکمم به لارو لور ن نکهیا واسه

 ....رونیحاج خانم از خونه زدم ب

مونده  مهیتونستم چند دل نیهم هیدرکار نبود وا یادیبه اون شرکت خوشبختانه مسافت ز دنیرس تا

 به ده خودمو برسونم....

رفتمو  یباشه...به سمت منش یکال شرکت پر تردد دیرس یلبل شلوغ بود و بنظر م یدفعه  مثل

 گفتم:

 سالم...-

 بلند تر از لبل  گفتم: نبارینداد و من ا یجواب

 سالاااام....-

 بلند کرد و با اخم گفت: سرشو

 

 

 سالم... کی...علدمیخانم...شن ستمیکر که ن-

 زدمو گفتم: یلبخند

 ...دی...تماس گرفته بودیبیحب اسمنیام... یبیمن حب-

 برگه به دستم داد و گفت: هینگام کنه  نکهیتکون داد و بعد بدون ا سرشو

 از سمت چپ.... یدوم یدیوح یهم باخودت بپر و پرش کن! اتاق آلا نوی! ایدیوح یبرو اتاق آلا-

که گفت رفتم.در زدم و  ینبود و بعد به سمت اتال کردم هرچند که اصال حواسش به من تشکر

 مواجه شدم... یلبل یرفتم داخل که بازم با همون جؽله  دمیچون اذن ورود شن

....سالم کردم خوردیم ییچرخدارش و خرما و چا یصندل یهم مثل دفعه لبل لم داده بود رو نباریا

 جواب نداد و بجاش گفت: یول

 ...بدوووونمیجلو بب ای...بکنهیم یکه پسرارو دستمال یهست یهااان تو همون-

 شاخ و لش و زبون درازن.... یادیآلا زاده ها که ز نی.از ادیرس یبه نظر م یبیعج پسر



 رو باخرما کوفت کرد و گفت: شییشدم...چند جرعه از چا رهیجلو و بهش خ رفتم

 ...!یپس استخدام شد-

 تکون دادم...چپ چپ نگام کرد: سرمو

 زبونتو موش خورده !؟؟-

 به حرؾ اومدم: نباریا

 نه زبون دارم !-

 و گفت: دیلباسش کش مهیبه  ی...دستیجد یشوخ  و ک ی...معلوم نبود کدیخند یمکیلا

 چند تا سجده داره!؟ تی...نماز منمی....بگو ببیو مذهب ینید یخببببب.  ولت سواال-

نشون  نطوریاش که ا افهیاما ل زارهیشدم...حس کردم داره سر به سرم م رهیتعجب بهش خ با

 گفت: کردمیکه نگاش م نطوری...همدادینم

 ...من ولت ندارماااا.....گهیاه...د بگو د-

 دستپاچه و هول گفتن: یسکوت طوالن هیبعد  باالخره

 سه تا!-

خم  نیؼلط اما در هر صورت اون سرش رو با تحس ایکه بهش دادم درست بود  یجواب دونستمینم

 و راست کرد و گفت:

سوال سراغ  میری....خب! حاال میاحسنت احسنت....سوال اولو که کامالاااا درست جواب داد-

 ...یبعد

 :دیپرس نباریرو خورد و ا شییچا ی ماندهیدهن خودش گذاشت و بعد بال یتو یا گهید یخرما

 !؟ رهیچندتا زن بگ تونهیمرد مومن م هیدختر خوب...در اسالم  نمیخب....حاال به من بگو بب-

ها  یاستخدام یبودم که تو بعض دهی...البته شنخوردنیبودن که به گوشم م ییسواال نیبتریعج نایا

 باخودم فکر کردمو گفتم: کمیباشه... یمدل نیسواالش ا کردمیاما فکر نم پرسنیم ینیسوال د

 سواال واسه استخدام الزمن !؟ نیآلا والعا ا-

 رو کج و کوله کرد و گفت: طونشیش ی افهیل



 شد؟یسرکار خانم....خب معلوم که الزم....خب جواب چ یپرسیکه م هیچه سوال نیپع! ا-

 فکر کردن گفتم: یدندونام فشار دادمو بعد از کل نیب انگشتو

 تا.... 6-

 بلند کرد و گفت: سرشو

 تا...6-

 تا...6آره -

 تاااا ؟6 چرا-

 پس چندتا...!؟-

 تکون داد و گفت: سرشو

 تا...6 یگیاستمالل که م سیشد...مگه پرسپول یاه! بحث مسخره ا-

 استرس  گفتم: با

 اشتباه گفتم ؟؟ یعنی-

 تکون داد: دستشو

 تا مجازه !11تا  نکهی...واسه ایبله بله...معلوم که اشتباه گفت-

 :دمیو پرس شینه شوخ و نه جد یا افهیزل زدم به اون ل ناباورانه

 تاااااااا....چخبره! اااااااازدهی-

 هاشو انداخت و باال و گفت: شونه

 ...نی....لانونش همگهههههید-

از  رفتیم سهیهمونطور که داشت از خنده ر گهیمرد جوون د هیکه  کردمینگاش م وسیما داشتم

 اومد....منو نگاه کرد و رفت سمت همون مرده و گفت: رونیب یاتاق بؽل

چه  نیا وثیهام درد گرفتن....خدا لعنتت کنه ممد...آخ..اوخ...اوخ دلم.... آخه د هیخدا کل یوا-

 ....یدیکه پرس هییسواال



 سمت منو گفت: دیبعد چرخ و

 

 سر به سرت گذاشته خواهر من....-

 گفتم: جیو و جیگ

 هاااان....-

 خنده هاش رو لطع کرد گفت: نکهیاش گذاشت و بعد ا هیلرو ک دستشو

 باحال بود! یلیتا هم خ6....یدوتا  سجده رو خوب اومد یول-

 افتاد دسنامو مشت کردمو با نفرت گفتم: میبعد که دوهزار ی...ولهیبه چ یچ هیلض دمینفهم اولش

والعا که برات متاسفم...تو....تو به شدت  ؟یمنو مسخره کن یتو....تو چطور به خودت اجازه داد-

 !یشعوریب

بدم  یبهشون فرصت حرف نکهیو من لبل ا دادنیو به تشرهام گوش م کردنیبا تعجب نگام م داشتن

و  دیمثل جن زده ها از جا پر یاومدمو درو پشت سرم اونچنان محکم بستم که منش رونیاز اتاق ب

 شد... رهیبهم خ

 بلندش رو صاؾ و صوؾ کرد و گفت: ی ممنعه

 اس!؟ لهیچخبرته خانم! مگه در طو-

 خواستیخونمو به جوش آورده بود...دلم م یحساب کردنیبودم تا االن داشتم مسخرم م دهیفهم نکهیا

 ....ارمیؼوووووودا   دخل همشونو درب هیبمرم تو هوا و با  یمثل بروسل

 آخرش گفتم: یفتم که بهش فحش ندم ولجلو خودمو گر یلیبهم فشار دادم...خ لبامو

 ....تیریچه برسه به  مد خورهیدادن مگسها هم نم یبه درد فرار ارویاون -

 تو کاسه چرخوند و گفت: چشماشو

 .چه ؼلطااااااه؟یدیوح یبلههههه ..منظورتون آلا-

که بارها به  داشتمیلدم برم رفتمویبهش انداختمو از جلوش رد شدم...اونمدر تند راه م یترسناک نگاه

خازج  یداشتم از خروج گهید بایکنم....تمر یبرگردمو عذرخواه نکهیچند نفر تنه زدم بدون ا

 ....واریشدم به جهت مخالؾ و پشتم محکم خورد به د دهیشد و چرخ دهیکه دستم از پشت کش شدمیم



 خل وضع مواجه شدم.... یشوک بودم که با همون  ممد آلا تو

 ...تمال کردم که گفت:دیهلش بدم عمب اما زورم نرس خواستم

 عه! گم جفتک بنداز بچه !-

 زحمت مچ دستمو آزاد کردمو گفتم: به

 که تا حاال....  یهست یمرد نینزاکت تر ی!؟ تو بیبه من دست بزن یکنیچطور جرات م-

 واریدهنم گذاشت و بردم پشت د یدستشو جلو دیبه گوشش رس ییشدن لدم ها کینزد یصدا چون

 و گفت:

 برن.... ناینگو تا ا یچی....هسیه سیه-

برم دوباره برم  نکهیگفت و از درد ناله کرد اما لبل ا یگاز گرفتمو زدم رو پاش...آخ بلند دستشو

 ساکت  کردنم  از لبهاش استفاده کرد... یبجا نباریبن بست و ا واریگردوند پشت همون د

لبهام برداشت  یانجام بده ، لباهاشو از رو یحرکت ایبگم  یزیو چ امیمن از بهت در ب نکهیاز ا لبل

 و ازم جدا شد.

 نگاه کرد و بعد گفت: رهیشوکه شدم رو خ یا افهیل کمی

 یکردیو تو هم داد و لال م ومدمی...چون من داشتم دنبالت میمجبورم کرد یعنیمجبورشدم....-

...تو مجبورم چکدومیبهتره بگم مجبور شدم...نه اصال ه ایم...پس من مجبور بود یگفتیم چاردیل

 ... خودت... یکرد

دندون لروچه کردمو  ادیبودم....از حرص ز دهیند ییپر رو نیبشر به ا چولتیه میزندگ یتو یعنی

 به وسط پاش زدمو گفتم: یدردناک یلینه خ یبعد ضربه 

 !؟؟؟یعبدل آباد یپسره  یکن یکار نیهمچ یچطور به خودت اجازه داد-

 خشتکش گذاشت و گفت:  یدستشو رو دوتا

 ... زدیلگد نم ینجوریهم ا یاوووؾ...اووووؾ....خدا لعنتت کنه....بروسل-

 از درد مچاله شده گفت: یا افهیبعد خودش رو صاؾ کرد و با ل و

 یکنیم ػیج ػیج ایبابا.... یباهات کرد!؟ ا شهیهم نم یشوخ هیدختر.... یهار نمدریآخه تو چرا ا-

 ....یپرونیلگد م ای



 گفتم: یلحن تند با

...با یخانم محترمو سر کار نزار هی گهید یریبگ ادی...تا  نیتو بدتر از ا یخوب کردم...سزا-

 مسخره و احممانه ات.... یاون سواال

 لباسمو گرفت و گفت: یبهش انداختمو عزم رفتن کردم اما اون لبل رفتن گوشه  ینفرت بار نگاه

 ....نجایا یعجله ! خدا بخواد استخدام شد نیجون...کجا با ا یصبر کن دخ-

 بهش چنگ انداختمو گفتم: یوحش یگربه  هیمثل  نیواسه هم کنهیبازم داره مسخرم م کردمیم فکر

 !؟یبرو خودتو مسخره کن...اصال مگه تو خواهر مادر ندار-

چونه اش   ریانداخت...دستشو ز کلمیهبه سرو  یهیرو مالش داد و بعد نگاه عالل اندسف بازوش

 :دیگذاشت و پرس

 !؟ یچ یعنی مایدل یکه گفت ینیاالن ا-

 و من کنان گفتم: من

 برو...برو خواهر خودتو مسخره کن! نکهیا یعنی-

 گفت: زدیکرد و همونطور که با پشت انگشتاش به کله ام م یلپهاشو خال یتو باد

راه  ایاستخدامتو انجام بده  یو کارا ایب ایحاال با خودت  یاستخدام شد گمیکودن خانم دارم بهت م-

 باز و جاده دراز!

سمتم و با تکون انگشت اشاره اش  دیبعد دوباره چرخ یلدم هم برداشت...ول هی یبره...حت خواست

 گفت:

 ! یخانم صفار شیاستخدامتم برو پ یخارمادر منو وسط نکش! واسه کارا یپا گهیدرضمن د-

صورتش فورا جاشو به  یعمب بردم تا انگشت اشاره اش به نوک دماؼم نخوره...اخم رو سرمو

 از من جدا شد و رفت.... واریاونور د دنییلبخند دندون نما داد و بعد با پا هی

نه...آخه  ایحرفشو باور کنم  دونستمیشدم.نم رهیو با تعجب به رو به رو خ واریامو دادم به د هیتک

که نکنه بازم بخواد سرکارم  دیرس یبه ذهنم م نیا یروغ گفتن نداشت! اما هد یهم برا یلیدل

 نه ! مرض که نداشت! یبزاره !؟ ول



جرات داشت با اون  یاومدم.حاال ک رونیب واریفرستادمو فورا از پشت د رونیبا شتاب ب نفسمو

 چشم تو چشم بشه !؟ التیتشک نیا سیخودش رئ کردیعصالورت داده که فکر م یمنش

رفتار کنم که اون زنه باهام  یچجور کردمیم نیکه مدام داشتم باخودم تمر یودرحال دهیسر خم با

 روم رفتم.... شیشاخ تو ساخ نشه سمت ساختمون پ

 نکهی...حاال اشدیمحوطه م هی یبود که شامل چند ساختمون تو یا دهیچیدرندشت و پ یتجار شرکت

 استخدام کرده بودن هللا اعلم! زمیمتپا یژگیبر اساس کدوم و مایمنو دل

به  یعالله ا دونستیشد...احتماال چون م یزود ط یلیبود واسه من خ یکه ظاهرا طوالن یریمس

 ندارم.... یمواجه شدن با اون منش

هم  گهیسه نفر د یکنار یها یصندل یرفتم رو  یوارد ساختمون شدم و سمت  اتاق منش یولت

باشن که  ییاونا همونا رفتیل پر کردن فرم بودن و احتمال منشسته بودن که با ذوق و شوق مشؽو

 استخدام شدن..! یبه تازگ

 یتند تند رو تهاشیبود و د زیم یرو وتریرفتم...سرگرم کامپ یمنش زیآروم سمت م ییلدم ها با

 ....کردنیحرکت م دیصفحه کل

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 س..سالم!-

 نگام کنه گفت؛ نکهیا بدون

 سالم ! کیعل-

 توهم لفل کردمو گفتم: انگشتامو

 استخدام به شما مراجعه کنم ! یگفتن واسه کارا-

 :دیو محکم پرس خشک

 !؟ینام و نام خانوادگ-

 یچشم ریباشه و نگام نکنه...ز تریسرش تو کامپ ینجوریاستخدام هم یتا انجام کارا کردمیم آرزو

 گفتم: دمشوییپا

 !یبیحب اسمنی-



 برداشت و گفت: زیبرگه از رو م هی

 ... ینیکارگز یریپر کن .. مدارک الزم اگه همراهته م نویا-

رو داد  نکشیحرکت سرجاش نشست..ع یخواست برگه رو بهم بده باهام چشم تو چشم شد...ب تا

حاال اخراجم اما  نیمنو شناخته و احتماال از هم زدیاش جار م افهیباال و موشکافانه نگام کرد...ل

 اکتفا کرد و برگه رو به دستم داد.... زینگاه تاسؾ برا هیبه  تیدر نها

 ها رسوندمو روش نشستم. یاز صندل یکیخودمو به  دمویکش یراحت نفس

حموق  هیکه با  یداشتم .روز یخوب یبیبود که احساس تمر یروز نیاول نیاز مدتها فکر کنم ا بعد

بوداستخدام شدنم اما.....البد  بیشرکت بزرگ استخدام شده بودم...از عجا هی ینسبتا خوب تو

ذوق داشتم که زودتر برسم خونه و خبر  یلی.خکردمیفکر م نطوریا دیمستحمش بودم.دست کم با

رو با پدرو  ستیب نیا یگرفته و بخواد شاد ستیکه امال ب یشدنم رو بدنم...مثل بچه ا خداماست

 کنه....! میمادرش تمس

 .ستیونجا نا چکسیخونه متوجه شدم که ه دمیرس یولت 

سمت آشپزخونه رفتم....اول  زدمیگذاشتم و همونطور که به نوبت صداشون م زیم یرو رو فمیک

تعجب  یخونه نبودن والعا جا چکدومشونیه نکهیزدم.ا بیبه س یآب خوردم و بعد گاز

 جون! یداشت...اللخصوص فاط

 یگوش یدهنم رو لورت دادمو به صفحه  یشده تو دهیجو بیس لمیموبا یزنگ خوردن گوش با

بود...خبر استخدامم رو  یچیهم بهتر از ه لدایذوق کردم...خب... لدای ریتصو دنینگاه کردم.با د

...تماس رو جواب دادمو لدایبهتر از  یک تیوضع نیا یو تو شدمیم یخال گفتمویم یکیبه  دیبا

 گفتم:

 الو سال....-

 گفتم: جانیذوق زده و پره لدایحرفم تموم نشده  هنوز

 دامنمو !؟ ایبپوشم؟ کدوم شالم رو؟ کدوم بلوزمو؟ کدوم شلوار  یمن چ یاسی یوا-

 و گفتم: نگیدستم پرت کردم تو س یتو یگاز زده  بیس

 !؟ هیلباس چ هیاوال سالم...دوما....لض-

 جواب داد: جانیهمون شدت ه با



 !؟گهیخب واسه امشب د-

 :دمی..لپمو خاروندمو پرسشدیمشکوک م یادیداشت ز یهمچ گهید

 امشب !؟ هیمگه خبر-

 مکث کوتاه گفت: هی با

 ....یما واسه خواستگار یخونه  نییای...خب شما لراره امشب بیزنیم جی...چرا گاسمنیعه! -

خونه مارو آدم حساب  نیتو ا چکسیه نکهیاومدم....نه! مثل ا رونیاز هپروت ب دیخند یولت

 ....گفتنیکه الالل به منم م کردنی.اگه مکردینم

 گفتم: دمویکش یمیعم نفس

 !؟ تیخواستگار انیما امشب ب یپس لراره ننه بابا-

 و گفت: دیخند

 !یلباس انتخاب کن میما وا یخونه  یایب شهیم اسی گمی!؟ میدونستیتو نم یعنیاهوووم...-

 گفتم: یمعطل یب

 خودم تنهام... ستین یشکی...هنجایا اینه..تو ب-

خونشون اونم بعد از اون  رفتمیم گهیاپن گذاشتم.عمرا اگه د یبعد تماس  رو  لطع کردمو رو و

 آلا داداشش.... شدارین یتشرها و حرفها

بهش  یحس چیه گهیهم نه....د زاریشده بودم...نه....ب زاریب ییجورا هی مانیاز ا گهید راستش

 نداشتم!

 جس ناشناخته... هیبهش حس دارم... کردمیاتفالات فکر م یسر هیاز  بعد

دلم  یحت گهیبهش داشتم و نه د ینه حس خوب گهیاما االن نه....االن د یمیلد كیرف هی حس

 باهاش روبه رو بشم...! خواستیم

اومدم و به سمت در رفتم تا بازش  رونیاومدم...از آشپزخونه ب رونیب مانیدر از فکر ا یصدا با

 متوجه شدم... یبا کل لدایخندون  ی افهیکردم با ل

 داخل... ادیرفتم تا ب کنار



 به اطراؾ انداخت و گفت: ینگاه نگران

 هولم ! کننیباشم! اونولت فکر م نجای...؟ زشته من ا انیولت حاج آلا و فاطمه خانم ن هی-

 زدمو گفتم: یلبخند

 !؟یستین-

 شونه اش به شونه ام زد و گفت: با

رو  ییروزا نیهمچ یتو هم به زود کنمی...دعا میاسی یکه هول داداش شماست....وا یاون رینخ-

 که آدم با عشمش ازدواج کنه.... نیریچمدر ش یدونی...آخه نمیتجربه کن

 ادامه داد: یکه تموم شد جعبه ادکلن رو به سمتم گرفت و با لحن شرمنده ا حرفهاش

حدس زدم بازم باهم بحث  نیجازه نداد...واسه هما مانی....ایول امیاون روز خواستم دنبالت ب-

 !رشی...بگای....بنیکرده باش

 رو ازش گرفتمو گفتم: ادکلن

 گفت مگه!؟ یزیآره بحثمون شد....به تو چ-

 زود بجث رو عوض کرد و گفت: یلیخ لدایراجب من نگفته بود که  یخوب یزیچ انگار

 نییلباسارو واسه  من انتخاب کن که زود برم پا نیاز ا یکیداره...زودباش  تیولش کن چه اهم-

.... 

 دستش انداختم و بعد گفتم: یتو یبه لباسا یا یکل نگاه

 ستیو جلؾ ن نیخوشگل باشه....هم رنگش سنگ یلیخ تیکت دامن سبزآب نیهم کنمیمن فکر م-

 ....ادیبه پوستت م نکهیهم

 و گفت: دیذوق زده  از انتخابم لپم رو بوس لدای

 !نمتیبی..امشب م ومدهین ی...خب من برم تا کسیکت دامن سبز آب پس شد-

نموند که بهش خبر استخدام شدنم رو  یزد.حت بشیرفت و ؼ رونیاز خونه ب یچشم بهم زدن تو

کردمو زفتم سمت اتاق که همون مولع در باز شد و حاج بابا به همراه مامان و  یبدم....پوف

نك بزنپ که چرا خبرم ندادن که  نکهیاومدن داخل...سالم کردمو بدون ا دیخر یبا کل نیرحسیام

 اتاق و درو بستم.... یرفتم تو یبرن خواستگار ارهامشب لر



...اونم با حضور خانواده شهیم یجالب یفکر کردم که چه خواستگار نینشستم و به ا یصندل یرو

 ....مانی....و صدالبته الدای یعمو ی

 یک دونمیکه نم یا یهمراه مامان و بابا به مراسم خواستگار خواستیدلم نمخودم بود اصال  دست

 نداشتم...! یبهونه ا چیلرار مدارش  گذاشته شده بود، برم اما چه کنم که ه

 

 یشال و روسر نی...بدیپوش یمشک یساپورت جوراب هی رشیرنگ تنم کردم و ز یسارافن گلبه هی

اما  شدیبچگونه م یادیز یکمیام  افهیل ینجوریمورد دوم رو انتخاب کردم.ا نباریاول یساتن هم برا

 !ادیرو بپوش که بهش ب یزیاون چ شهیهم دیآدم با

 رونیب لدایاز ادکلن  سیکندمو با زدن چند  پ نهیباالخره دل از آ دیچیبابا که تو خونه پ یشاک یصدا

 اومدن!

 !یمعطل کرد نهمهیمارو ا یعروس یبر یخوایباباااا....دختر جان  مگه م یا-

 بدو خودمو بهشون رسوندمو گفتم: بدو

 !؟نیدیم ریاهه! چمدر گ-

 جلو آورد و گفت: شیشونیپ یساتن بنفش رنگش رو تا رو یروسر  مامان

 وجب دختر!  میداره ن یواه واه! چه زبون-

 کرد و گفت: راندازی یجاکفش ی نهیخودش رو تو آ یلد و باال نیرحسیام

 !دهیبشکه! بشکه شده از بس خورده و خواب هیوجب دختر بگو  مین نگو-

 ؼضب نگاش کردمو گفتم: با

 استخدام شدم... یخوب و درست و حساب یجا هی! در ضمن! ستمیمن چاق ن-

از خودش نشون ندادن...در والع اوج  یبخش یواکنش خوب و انرژ چکدومیتصورم ه برخالؾ

 چشم بود! ی" از گوشه ادینگاه "برو بزار باد ب هیواکنششون 

 رو تو دستش گرفت و با زمزمه کردن بسم هللا  گفت: حشینگفتم.بابا تسب یزیامو خاروندمو چ کله

 !می...زشته بدلول بشموننیشده! مردم معطل م رید گهیکه د رونیب نیای! بگهیخب د-

 رفتن و بعدهم پشت سرشون ما...! رونیاز همه حاج آلا  و مامان ب اول



 کنار گوش بابا گفت: یبا نگران مامان

 نکنن بعدا! رادی...استین یرعلیولت زشت نباشه ام هی گمیم-

 

 جواب داد: یبابا با خونسرد حاج

 سرش شلوغ..راهشم دور! یرعلیام دونهی! خودش مستین نطورینه خانم ! رحمان ا-

 نییکه با اعتمادبنفس و ؼرور پله هارو پا ینیرحسیاز مامان و بابا برداشتمو رو به ام نگاهمو

 :دمیپرس رفتیم

 !؟ یخوشحال یلیاالن خ-

 به سمتم چرخوند و گفت: سرشو

 !؟یواسه چ-

 تمسخر گفتم: با

 !یکن یعروس یخوایم نکهیواسه ا-

 لباشو خم کرد و گفت: کنج

 حس رو... نیا یکنیتو تجربه اش نم ی...ولبایآره تمر-

 کردمو گفتم: اخم

 چرا !؟ اونولت-

 و گفت: دیخند

 !رتتیبگ ستیحاضر ن یبشر چیچون ه-

آلا رحمان رو فشرد و من ناخواسته ساکت  یزنگ خونه  یخواستم جوابشو بدم حاج بابا دکمه  تا

خندون و شادش  یبعد خود حاج رحمان با لب خندون درو باز کرد.از چهره  مهیموندم...چند دل

 وصلت داره! نیسر گرفتن ا یبرا یادیمشخص بود که اونم شور و شوق ز

باالخره به  م،یتعجب داشت آخه ما هروز باهم بود یکه واسه من جا یسالم و احوالپرس یکل بعد

 اومدن استمبالمون....  مانیزهرا خانم و ا یعنی لدایداخل دعوتمون کرد.بعداز آلا رحمان مادر 



 گهیهر روز همد یولت شدنیم یرسم رنمدیا ییهوی دیمسخره بود...چرا با زینظر من که همه چ از

 !میدید یرو م

 لشونیاز وسا یلیتماشاشون کردن ...گرچه خ ستادمویو پدر و مادرش افتاد ، ا نایکه به م نگاهم

آلا  نی....و ظاهرا امروز از لضا تهران بودن واسه همموندنیباال بود اما کم تهران م یطبمه 

 لرار داد! یخواستگار انیرحمان اونارو تو جر

مرد  هیهم گره شده! و پدرش.... یتو یبا سگرمه ها یکلیزن ه هیمثل خودش مؽرور بود. مادرش

 آلا رحمان نبود... ییبه خنده رو یلیکه خ یدر ظاهر مستبد! مرد

زنونه  یمردها  و گپ و گفتها یاسیس یحرفها دنیبه شن یچون عالله ا لدای شیداشتم برم پ دوست

 خانما نداشتم.... ی

 دهیجنس مخالؾ ند یهم که از اول تا اخر سرشون تو گوش هم بود...اه اه! خاکبرسرا نایو م مانیا

! 

بعد هم بلند شدمو رفتم سمت  زیم یدستمو برداشتم و گذاشتم رو یتو ی وهیم بشماب

 کرد.... دایپ لداروی شدیکه م ییآشپزخونه....جا

 ختنشیر ییاز نوع چا ی...استرس حتکردیپر م ییونهارو از چادستپاچه و هول داشت فنج چارهیب

 و اون متوجه حضورم شد.سرش رو چرخوند سمتمو گفت: دمیخند زیر زیهم مشخص بود...ر

 ! هوووووؾ! ی....کجا بوداسمنی یوا-

 لرزونش گفتم: یسمتش و با اشاره به دستها رفتم

 !؟ یلرز ی!؟؟؟ چرا م هیچ-

 گلگون شده اش گذاشت و گفت: یلپها یرو دستهاشو

 !؟سیضا یلیام خ افهیل-

 نشنوه و بعد گفتم: یخنده هامو کس یدهنم گذاشتم تا صدا یرو دستمو

 ....یلییییخ-

 کرد و گفت: یپووووف

 ! چمدر بد !یوااااا-



 بلند گفت: یمولع زهرا خانم با صدا همون

 ....زمیعز اریب ییمادر چا لدای-

 حرؾ دوباره باال گرفت.آب دهنشو لورت داد  و گفت: نیا دنیبا شن لدایاضطراب  شدت

 ... خوبم؟ خوشگلم!ترسمیخدا....م یوا-

 ...یخوشگل یلی! بعدشم خینیبیم یشب اول عروس یازش بترس دیکه با ی!؟ اون یاز چ-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

رو  ییچا نیتا بخوام ا شکنهیدستم م کنمی....من حس مادهی...تعدادشون زیاسی یعه..تو  هم! وا-

 پخش کنم....

 گذاشتمو گفتم: ینیس یتو  فنجونهارو

 

 

 ی....سعارمیفنجونهارو ببر منم لندون رو پشت سرت م ینی...تو سستیبه استرس ن یازیاصال ن-

 کن استرس هم نداشته باش

 سادست! یمهمون هی...فکر کن میسال باهم بود نهمهی....امیستیکه ن بهی...ؼری

با  لدایکه انگار صدبار تاحاال واسم خواستگار اومده...باالخره اما  دادمیم شیدلگرم یجور داشتم

رفت و منم دنبالش...اول به بزرگترها تعارؾ کرد و بعد با  رونیاز آشپزخونه ب ییچا ینیس

بود تا لرزش  ینگاه چشم تو چشم کاف هیگرفت ...اما  نیرحسیام یرو جلو ینیلرزونش س یدستها

کنه و خونه پر بشه  یخال چارهیب نیرحسیام یهارو رو پاها ییچا یکار دستش بده و مابم لدای دست

 و داد.... ػیج یاز صدا

با رنگ سرخ شده خشتک شلوارش رو از خودش فاصله داده بود تا سوزش رو  چارهیب نیرحسیام

 کمتر کنه...

 دن،یخندیداشتن م شدیم لدای یودخترعمو یعده که شامل عمو و زن عمو هی، تیتو اون وضع حاال

جاج بابا و آلا رحمان هم با  گشتن،یم نیرحسیمامان و زهرا خانم هم دستپاچه و نگران دور ام

 در آروم کردن جو داشتن! ی"سعگهی...اتفاق دستین یزیگفتن "چ



...مضطرب و لدایشدم به  رهیبرداشتمو خ دیپرینم نییکه دبگه باال و پا ینیرحسیاز ام نگاهمو

 .خنده کنان رفتم سمتشو کنار گوشش گفتم:کردیم نونگاهیبود و زم ستادهیگوشه ا هیخجالت زده 

 که! یرو سوزوند یاصل کار یزد-

 و شرمسار لب زد: نیؼمگ

شدم! خدا منو بکشه!  یزیآبرو ر ی هی...مادیدستم لرز هویچرا  دونمی....نماسمنیآبروم رفت -

 ! خاک به سرم!ییچه دختر دست و پا چلفت گنیبابات م...حاال مامان یواااا

 مبل دونفره نشوندمشو بعد گفتم: یگرفتمو کنار خودم رو دستشو

 سرت! ی! عب نداره فداشدهیخب بابااا...حاال انگار چ-

رو به جمع با  نیرحسیمن آرومش نکرد.چون کم مونده بود از چشاش اشک بباره....ام یحرفها

 گفتم: یعذرخواه

 ...با اجازتون!  امیبرم باال شلوارمو عوض کنمو بمن -

خط و نشون  چارهیب یلدایکه رفت زهرا خانم و آلا رحمان با چشم ؼره واسه  نیرحسیام

کنار  ارمیاز اون حال و هوا درش ب نکهیانداخت..واسه ا ریهم باز ماچار سر به ز لدای...دنیکش

 گوشش زمزمه کردم:

فکر کن  نی! بعدشم....به ایخندیبه امشب م نیرحسیام نیولع با همم نیبابا...فرداشب هم الیخیب-

واست  یکی نیرحسیچون حتما ام یداشته باش یگوش یمکیلا ستین یازین گهیبه بعد د نیکه از ا

 !خرهیم

نشست.انگار آرومتر شده بود...نگاه  لدایخوش فرم و سرخ رنگ  یلبها یگوشه  یلبخند مچهین

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه

 نشده باشه! شیزیچ نیرحسیخدا کنه ام-

 لداینگاه به  هیاز در داخل اومد.لبش خندون بود و چشماش براق... ریبگم ام یزیمن چ نکهیا لبل

 یاصل ینشست...و اون مولع بود که بحثها شیلبل یسالم دوباره رفت و سرجا هیانداخت و بهد از 

 :دیاول از همه پرس لدای یشروع شد....عمو

 جوون  از شؽل و درامدت واسمون بگو!خب -

 شکننده اش باشه: نیرحسیداشت...جمع تو سکوت فرو رفت تا ام خونیلصد شب لدای یعمو ظاهرا



 یکه توش کارا میکرد یاصفهان راه انداز یتو کیدفتر کوچ هیدانشگام  یمن و چند تا از دوستا-

هم به  بایتمر میدفتر یکردن کارا ؾیولت که دنبال رد یلی....البته ما خمیدیانجام م یصنعت یطراح

 بلشهم از ل یخرده درامد هی....میکنیکار م یطرح  نظام هی یرو می...االن هم داردهیثبت رس

 خانم فراهم کنم... بدایراحت واسه  یزندگ هیاما....خب...فکر کنم بتونم  ستین ادیز یلیکه خ میدار

 :دیبود که پرس لدای یعمو نیا دوباره

 اصفهان...درسته!؟ ادیبا شما ب دیبا لدایوصلت سر گرفت  نیاگه ا یعنیپس -

 گفت: ریبا تاخ نیرحسیام

 بله...چون محل کار ما اونجاست....-

 خوشحال به جمع انداخت و گفت: یلینگاه نه خ هی لدای یعمو

 ....گهیشهر د هی مشیدونه دختر ...فکر نکنم واسه ما آسون باشه که بفرست هی لدای-

بابت  شیهمه از پ بای....چون تمرمیباعث شد هممون جا بخور لدای یو لاطع عمو حیصر صحبت

 بودن...! یوصلت خرسند و راض نیا

مثبت  یها یژگیو همه و زیاز همه چ بایهاشو شروع کنه...و تمر ینوبت بابا بود که سخنران نباریا

 دیدانشگاه شه یکرده  لیتحص نکهی....اهیادیالمپ ریام نکهیرد شد....از ا ینیبه طرز مت نیرحسیام

...اما در کنهیم تشیحما یخود بابا هم از نظر مال نکهیجز نخبه هاست...و البته ا نکهی..ایبهشت

 کننده سوق داد آلا رحمان بود که گفت: یجهت راض هیکه جمع رو به  یتنها کس تینها

 

 

....حاال مشونیشناسیو چندساله که م نی... باالخره چندام یکامال راض نیرحسیمن که از ام متایحم-

 ....!؟ریخ ای....بله لدایدست خود  یهمچ گهید

 

 

 دو بکنه زن عموش گفت: هیسرش رو بلند کرد و خواست جواب باباش رو بده و لال لض لدای تا

 



 

الالل لبلش باهم صحبت  ایفکر کنه....همه جوانب رو بسنجه.... دیبا لدای....شهیکه نم ینجوریا-

 کنن ....

 

 

حال چاره چه بود! به  نی....با اومدیدر نم زیو ام لدایخون  زننیکنم تو اون لحظه کارد م فکر

 نیکه ا دونستیجز من م یو باهم صحبت کنن و ک لدایناچار از هردوشون خواستن که برن اتاق 

 بارهپچ پچ دو یصدا ر،یو ام لدای....تا اومدن زننیماهه دارن باهم حرفهاشونو م دنیدوتا نمال چند

 ....مانیو ا نایمشؽول صحبت شد...مثل م شیبا بؽل یبلند شد و هرکس به نوع

 یبهشون نگاه کردم....نگاه ها یچشم ریز کندمیرو پوست م یسرخ بیکه داشتم س یدرحال

باهم  یعنیرو بفهمم... لشیدل نکهیبدون ا اوردیحرصم رودرم مانیا یو لبخندها نایم یعاشمانه 

 رابطه هم داشتن!؟

 

 داشت آخه!؟؟ نهیس نهمهی...کثافت...! چرا انایم یها نهیشد سمت س دهیکش مانیا یاز لبها نگاهم

 ! اه

 !یچیداشتم... !؟ ه یدکتر بود هم ممه هاش بزرگ بودن اونولت من چ هم

 ....رونیاز اتاق اومدن ب نیرحسیو ام لدایکه باالخره  شدیپکر م یادیام داشت ز افهیل

و اجاره کردن خونه تو اصفهان  نیرحسیام یو جفت و جور کردن کارا لدایجمع شدن جهاز  از

بود منم  ریو ام لدای یحواس ها پرت عروس یچند ماه همه  نی....تو اگذشتیم یچند ماه بایتمر

واسه  لدایگم و گور شده بودم...رو رفالت  میتکرار یها یموجود خسته تو روزمرگ هیمثل  بایتمر

از اتاق  ریکه همراه ام یاز روز بایحساب باز کرد چون تمر شدیشدن هم که اصال نم رمسرگ

ها صبح و شبش رو با  دهیاز همون روز مثل شوهر ند مایاومد و گفت که جوابش مثبت، دل رونیب

هامون  امیالالل جواب پ ایبهمون بده  یامیپ هی یتو مجاز کردیولت نم یحت گهیو د گذروندیم ریام

 ... هرو بد



 یسر کارم تو اون شرکت  ساخت  واردات کاال رفتمیشنبه تا چهارشنبه صبح ها ساعت هفت م از

به  دینبود...تمام مدت با یشاخ زیچ یلی...البته کارمم خگشتمیسه چهار بر م یو حدودا یپزشک

 ...بردمیمختلؾ م یو به لسمتها دادمیرو انجام م یکپ یو کارا نشستمیگوشه م

 

مونده   لدایو  ریام یعروس خیبود که فمط دو روز تا تار نیمن ا یلسمت اون روزا نیبدتر یول

 بودو  من هنوز لباسم رو انتخاب نکرده بودم....

 

 یو لباسها دمیچرخینت م یهدؾ تو یعالمه کاؼذ، ب هیدر جوار  ،یاتاق ، کنار دستگاه کپ تو

 ای کردمیکه انتخاب م یسخت شده بود چون هر لباس یلی...انتخاب خکردمیو نگاه ممختلؾ ر

 یادیز ایو  دیارز ینم دنیشب پوش هیاش اونم فمط واسه  نهیبود و پرداخت هز ادیز یلیخ متشیل

نامعتبر  تشیسا شدیم دایپ یاگه لباس مناسب نکهیا ایبپوشم و  زاشتیمطمئنن حاج بابا نم نولخت بود

 بود!

 اتاق و گفت: یاز کارمندا اومد تو یکی یخودم بودم که خانم واحد یحال و هوا تو

 !؟یبیحب یچطور-

 شدمو گفتم: بلند

 ی...مرسیخوبم خانم واحد-

 دستش رو به دستم گرفت و گفت: یتو کاؼذ

 

 

 دیمهم!در ضمن...ازش رس یلی..خ اااای...گمش نکنیدیوح یو ببر اتاق آلا ریبگ یکپ نیاز ا-

 پاکت! یبده! بزارش تو لی....فمط به خودشون تحواریو برام ب ریبگ لیتحو

 زدمو گفتم: لبخند

 راحت! التیچشم..خ-

اون مدرک و  یدستش رفت و من هم بابرداشتن  کپ یبعد از گرفتن اصل مدرک تو یواحد خانم

 یکه برخالؾ لباسا یمعاون یپاکت در اتاق رو لفل کردمو راه افتادم سمت دفتر آلا یگذاشتنش تو



 یطونیو ش زیه یاش چشما بندهیو ظاهر فر پلماتید مهی رهنیو پ شیو ته ر یرسم

 و پسر معاون!  سی! پدر رئگهیبود د دهداشت...خب...آلا زا

 گفتم: دمیدر ظاهر بداخالق و بدعنك که رس یمنش یخانم صفار به

 معاون...؟ یبدم به آلا نویا تونمی...میسالم خانم صفار-

 بلند کرد و گفت: سرشو

 نه...-

 چرا!؟-

 مهمون دارن...خانم دکتر و چندتا از شاگرداش اومدن...-

 کردمو گفتم: کینزد یمنش زیخودمو به م کنجکاوانه

 !؟گهید هیخانم دکتر !؟ خانم دکتر ک-

گذاشت و  نکشیع  یشد.دستشو وسط برامدگ كیسرش رو بلند کرد و تو صورتم دل یصفار خانم

 به سمت باال سولش داد و بعد گفت: کمی

 معاون! یآلا یعمه -

 گفتم: دنویلب گز نیکردم فحش داده واسه هم فکر

 بود! دی! ازشما بعی! خانم صفارنیییییه-

 گرد کرد و گفت: چشماشو

 

 !گهیهستن د یدیوح یآلا یواااا ! خب خانم دکتر عمه -

 گفتم:  یخجالت و شرمندگ با

 والعا ؟-

 نگام کرد و گفت: نهیبا طمان یصفار خانم

 کنن! دیرو بازد یپزشک یچند تا از دستگاها کیآره والعا! با شاگرداش اومده تا از نزد-



 زمرمه کردمو گفتم: یآهان

 که مهموناشون برن! یتا ولت نمیشیپس من اونجا م-

 !دمیم لیخب بده من خودم بهشون تحو-

 رو سفت گرفتمو گفتم: برگه

 رمیبگ دیمعاون ازش هم رس یتن حتما حتما بدم به خود آلاگف ینه! خانم واحد-

 شونه باال انداخت و گفت: یصفار

 !یهرجور دوست دار-

...حدودا ربع ششیمعاون برن و بعد بتونم برم پ یانتظار نشستم تا مهمونا یها یصندل یرو رفتمو

دختر و دوتا  هیاومد و بعد  رونیدوساله ب یکیخانم چهل و  هیساعت بعد در باز شد و اول 

جفت ابروهام باال  یدیوح نیاونم کنار دمحمام نایم دنیپسر....بلند شدمو خواستم سمت در برم که با د

 بودن... ستادهیاونور چهار چوب ا بایو تمر هیکه عمب تر از بم ی...درحالدیپر

خانم دکتر  یکه احتماال از شاگردا لیدل نی،اونم به ا نجایا نایگفت حضور م شدیدر نگاه اول م خب

 نیا کردیخاص م یخداحافظ یدیدور از جمع داشت با وح نکهینبود اما ا زیچندان تعجب بر انگ

 بود... زیشک برانگ

نکرد و  یهم نامرد نایداد.م نایو نامحسوس به م دیکش رونیب یکارت یدیکه وح دمیاخر د ی لحظه

 کارت رو گرفت....

 بهش شماره داده"؟! یعنی"دمیخودم پرس جا خوردم و از یحساب

خوردن آب خودمو به آب سرد کن رسوندمو پشت به  یجدا شد فورا به بهونه  یدیاز وح نایم تا

 که برن... یتا ولت ختمیخودم ر یاب برا وانیل هیاونا 

 برداشتم... ناینگاهمو از م یخانم صفار یبا صدا زدنها

 !؟ یبیحواست کجاست حب-

 :دمیپرس یوبا حواسپرت یسمت خانم صفار دمیچرخ

 !؟دیبا من بود-

 نگام کرد و گفت: نهیطمان با



 !یدیوح یآلا شیپ یبر یخواستیبله! باخودتم! مگه نم-

 گفتم: یتند

 !خوامیچرا چرا ...م-

 در اشاره کرد و گفت: به

 پس برو تا نرفته...-

 یلیالبته نه خ نارویهنوز لد و لامت م شدیکه م ییانداختم...به جا یا شهیبه سمت در ش ینگاه آخر

شماره گرفت!؟ چرا  یدینبود اما...چرا از وح بیعج یلیخ دمیکه من د یزیچ  دی. شادیواضح د

 !؟ستین مانیدر ظاهر نامزد ا نای!؟ اصال مگه مکردنیخوش و بش م  ییداشتن تنها

 !؟کنهیو با پسرا شماره رد و بدل م زنهیجلؾ م پیچرا ت پس

رفتم.در زدمو رفتم داخل...مشؽول صحبت با تلفن بود اما  یدیدر فکر به سمت دفتر وح ؼرق

در ظاهر  ی افهیل دیخندیم ینگاش کردم...ولت یچشم ریهمزمان کار منو هم انجام داد...ز

 یبود و خرش حساب ی...خب...پسر حاجشدیو نالال م طونیمحجوبش ش

 نارویمثل م یدختر هیو ارتباطاتش با دم کلفت ها  م....احتمالش بود که ممانی...بنابررفتیم

 وسوسه کنه!

 کردم... سهیرو تو ذهنم مما یدیوح نیو دمحمام مانیا ناخواسته

سرد و ساکت  یاما جذاب...اخالل یمعمول یا افهینسبتا درشت، ل کلیبا ه رک،یکاراگاه ز هی مانیا

 تلخ! بایو تمر

.  خوش خنده...زبون افهینما، فوق العاده پولدار...خوش ل یپسر مذهب هی یدیوح نیدمحمام

 باز....نالال..  

 

 بود! مانیتو دخترکش بودن چند پله جلوتر از ا یدیوح نی....ظاهرا دمحمامخب

دادم بخ  حیبه بعد ترج ییجا هی...از رونیخواست رو انجام دادمو زدم ب یدیکه خانم وح ییکارا

 بپوشم...! یواسه روز عروس یچه لباس نکهیذهنمو هل بدم سمت ا نایفکر کردن به م یجا

 راست رفتم خونه... هیکه تموم شد  کارم



کردن گرفته تا خورد کردن  ی...از چراؼوندادیانجام م یکار هیشلوغ بود و هر کس داشت  اطیح

 حوض.... یتو وهیو شستن م یسبز

....چون حواس هارو پرت کردیم رییتعمرو  اطیح یبود و چراغ تو ستادهیگوشه ا هیهم  مانیا

 یخشک مصنوع یبه اکراه سمتش رفتم...پشتش به من بود و متوجه ام نشد...چند تا سرفه  دم،ید

 .ادیکردم تا حواسش سمتم ب

 بهم انداخت... ینگاه مین یالیخیبهتره بگم ب ایصبر و حوصله  با

...نگاش کردمو کردیم یمنتها عمدا کم محل ستادمیپشت سرش ا دونستیکه از اولم م دونستمیم

 گفتم:

 سالم!-

 برق افتاد.بازم سرفه کردمو گفت: ریبجون ت یگوشت چینداد و با پ جوابمو

 سالم کردما!-

 گفت: یتلخ زبون با

 برو... یخب...سالمتو کرد-

 :دمیرو نرفتمو پرس از

 درست!؟ یکنیم یعروس یاحتماال تو هم به زود-

 و گفت: دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج یا گهید یگوشت چیپ

 به تو چه!-

 :دمیرو پرس یلحنش نکردمو سوال بعد یو تلخ یبه تند  یتوجه

که  هیهمون مایدل نایم یعنی...یعنی!؟ هی!؟ نظرت واسه ازدواج لطعیازدواج کن نایبا م یمبخوا-

 !؟یخوایم

عمب رفتم...چشماشو تنگ  هی دمویسرشو به سمتم جرخوند...از طرز نگاهش ترس تیعصبان با

 کرد و گفت:

 !؟یدیم لمیچرت و پرت تحو یتو سرته که دار یباز چ-

 تکون دادم: سرمو



 بخدا! یچیه-

 پس شرتو کم کن!-

 زدمو گفتم: یپوزخند

 تو هم تو انتخابت دلت کن یباشه...ول-

از جلو  بایگرفت و کشوندم سمت خودش...تعادلمو از دست دادمو تمر مویبرم که کوله پشت خواستم

 ....یاجبار كیباهاش برخورد کردمو رسما رفتم تو آؼوشش...توف

 منو از خودش جدا کرد و عمب رفت. مانیا ادیسمتمون ب یحواس کس  نکهیلبل از ا

 اشاره اش رو باال آورد و گفت: انگشت

 شد!؟ رفهمی...شیچرت و پرت بگ نایراجب م یحك ندار گهید-

 زدمو گفتم: پوزخند

 جوووونت! نایشدم! تو بمون و م رفهمیبلههه! ش-

 گفت: زانهیرفت و دشمن ست یؼره ا چشم

 ! مثل من که بعد اون اتفاق راهمو از تو جدا کردم!اسمنیراهتو از من جدا کن -

 زدمو گفتم: ی...لبخند تلخدادیم یمعن یلیحرفش خ نیا

 اما اون لبول نکرد! نیخونده بشه و همو نشون کن نتونیب تیمحرم ی ؽهیکه ص یخواست دمیشن-

 خشم جواب داد: با

 

 به تو ربط نداره! سرتو ببر تو الک خودت! حاال هم بزن به چاک!-

 عمب رفتمو با تاسؾ رومو ازش برگردوندم! عمب

 خسروان دانند! شیبه من چه! صالح مملکت خو اصال

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



 یلباسم پله هارو خسته و کوفته ط یپاشنه بلندمو از پا درآوردمو با باال گرفتن دنباله  یکفشها

 ...دادیم شیو بابا دلدار ختیر یکردم....مامان اشک م

 یکیدادن  زهرا خانم بود... یآلا رحمان و زهرا خانم! آلا رحمان هم مثل بابا مشؽول دلدار مثل

 بخاطر دخترش! یکیپسرش و اون  یو دور یاز بابت دلتنگ

 یسرعت باهم ازدواج کرده باشن....حت نیا هیو  یزود نیبه ا لدایو  ریام شدی! باورم نمیییه

 که رفته باشن اصفهان! شدیباورم نم

 بودم.... میصم كیتنها رف لدای! آخه ومدیکمکم داشت اشک خودمم در م راستش

نه جون  گهیدور از چشم بابا و مامان اونمدر لر دادم  که د یبه اتاق رسوندم...تو عروس خودمو

به  نهایا یلباس تنمو....حاال همه  یحت ایو  وراالتیداشتم و نه دراوردن ز رو شمیپاک کردن آرا

 !!!گذاشتمیدلم م یکجا دیزود رفتن سر کار رو با حیص دونستمیکنار...نم

 یجنازه خودمو انداختم رو هیمثل  بایباالجبار تمام کارارو انجام داومو بعد تمر یتمام خستگ با

 داشته باشم.... یرفتن به سر کار انرژ یتخت تا  صبح برا

بازم بخوابم اما  خواستیشدم.خسته ام بود و دلم م داریصبح زود از خواب ب یلطؾ آالرم گوش به

 ....شدینم

از  دیدیرو نم ییخوب جا یلیکه هنوزم چشمام خ یودرحال فمیبا  برداشتن ک دمویفرم پوش لباس

 اومدم... رونیخونه ب

 

  ینگاه دمویرفتن ناخواسته به عمب چرخ رونیکرد.لبل ب دایتوش پ لداروی شدینم گهیکه د یا خونه

 انداختم.... دایاتاق پ یبسته  یبه پنجره 

 بداروی ستادمویا یم  اطیوسط ح مایکه دل یی! ولتاریگذشته بخ ادیرفتم سمت در.... دمویکش یآه

 "امیدله واستا االن م هی" گفتیو م کردیاونم پنجره اتالشو باز م زدمیصدا م

 رو بگه!!!! یشگیهم یاالنم صداش بزنمو اون همون جمله  شدیم کاش

! ریازدواج کرده و  رفته اصفهان...اونم با داداش ام گهیکه اون د رمیبپذ دی! خب ! باهووووؾ

 روش حساب باز کرد شدیم یطیکه تو هر شرا یکس

 کشؾ بزرگ....! هیمن بود.والبته همراه با  یشنبه  نیشنبه کسل تر اون



 یلینه خ ریمس هی دی...بارونیبرداشت و از شرکت زدم ب لموی، وسا یکار میاز تموم شدن تا بعد

 طدمیم انبریموالع من معموال م نجوریو ا دمیرس یاتوبوس م ستگاهیتا به ا رفتمیم ادهیرو پ یطوالن

 که لبل رفتن اتوبوس برسم به اونجا...

 نیکه چشمم به ماش شدمیرد م شتگاهیبه ا دنیخلوت واسه رس یکوچه  هیروزهم داشتم از  ناو

 افتاد... یدیوح نیدمحمام متیگرونم

 یرو  م ی...ظاهرا داشت انتظار اومدن کسزدیبا تلفن حرؾ م نشویداده بود به ماش هیتک

که  دمیشنیخودمو پنهون کردم... صداشو به صورت ناواضح م واری....کنجکاوانه پشت ددیکش

 :گفتیم

 ...."ای..بدو دختر..بدو بمیلبل ی! همون جاگهی"آره د

دوست  تیهو دنیفهم الیخیمحال بود ب گهی!؟ حاال دگذاشتیلرار م یداشت با ک یعنی!؟ دختر

 اگه به اتوبوس نرسم! یبشم...! حت یدیدختر وح

...پشتش به من بود...با دیسر رس یدیباالخره دوست دختر وح نکهیهمونجا موندم تا ا مهیدل چند

 کردن و بعد گفت: یدست داد و روبوس یدیوح

 کلک! یشد پی...چه خوشتچوندمشونیشد...به زور پ ریکه د دیببخش-

 و گفت: دیخند یدیوح

 کجا...!؟ میاسپرت زدم منم اطاعت امر کردم خب بر پیکت شلوار ت یبجا ی! گفتگهیآره د-

 چشمام از حدله در اومد... نیسمت ماش دیدختره چرخ تا

 ....!؟نایم

 بشه چون مانیا یبود! شک نداشتم....پس شک و شبه ام درست بود! حاضر نبود نامرد رسم نایم

 مخ زن لهار! یسر داشت! ا ریرو ز یدیوح

 ...گفتمیم مانیرو به ا هیلض دیچند تا عکس ازشون گرفتم...با دمویکش رونیب مویگوش فورا

گرفته بودم  یدیو وح نایکه از م ییمدام به عکسها گشتمیبه خونه برم ادهیکه داشتم  پ یتمام مدت

 ...دمیدیبود که داشتم دوتاشون رو باهم م یبار نیچندم نی...!اکردمینگاه م

آدم همزمان با دو نفر باشه!؟ هم با پسرعموش و هم با....خدا و خرما!  شهی! مگه مشدینم باورم

 !هیبیعج تیحکا



بگم....البته...خود اونم مدام  مانیبه ا یزیاما نتونستم چ دونستمیرو م هیلض نیچند ماهه ا نکهیا با

به سرش بزنه...و  یبد یبهش بگم و بعد در موردم فکرا ترسمیاما م دشید شدیبود و نم تیمامور

 !ادیب شیپ نشونیاختالؾ ب ای

پلکم افتاد سرم رو باال گرفتمو به آسمون نگاه کردم...رعد و برق زد و  باد  یآب که رو ی لطره

 ....دیوز

 ....ومدنیم نییپا یشتریبارون بخاطر وزش باد با شدت ب یها لطره

 شدن بارون برگردم خونه... دیلدم برداشتم تا لبل شد یشترینشم با سرعت ب سیخ نکهیا واسه

وسط جاده توجه ام رو به خودش جلب  یشلوؼ نتر،ییپا ابونیخ هی مایخونه و دل کینزد ر،یمس یتو

 کرد...

 و آمبوالنس جمع شده بودن... سیپل ینهایبسته شده بود و مردم به دور ماش راه

 ابونیو از بلوار وسط خو دلشوره کردم...! جلوتر رفتم  یچرا ناخواسته احساس نگران دونمینم

 :دمیزن که نظاره گر اتفاق بود پرس هیگذاشتم...از 

 خانم!؟ شدهیچ-

 تاسؾ گفت: با

 بهش خورد... یبدجور نی....فکر نکنم زنده بمونه....ماشچارهیتصادؾ کرده...ب نجایخانم ا هی-

 لب زدم: ناخواسته

 زن...! هی-

رو کنار  تی.ناخواسته جمعدادیحس دلشوره بهم دست نم یخودیب چولتیبود و ه یمن لو احساس

و  زدیکه به سر خودش م ی....نگاهمو از  مرددمیرس یزدم و به زحمت خودمو به اون شلوؼ

 نگاه کردم... نویبدبخت شدم برداشتمو خون پخش شده کؾ زم گفتیم

....من اون کفشهارو ختیر یافتادم للبم هر ابونیکؾ خ یآشنا یزنونه  یکه به اون کفشها چشمم

 ....شناختمیم

 نهیس یعبور کردم....تا چشمم به تن ؼرق خون  زهرا خانم افتاد نفسم تو تیجمع یاز ال یسخت به

 ....اااایحبس شد...خدا

 زنده بمونه، دهیاحتمال نم یکه ؼرق خون و کس یزن شدی...باورم نمشدینم باورم



 باشه.... لدایو  مانیخانم مادر ا زهرا

 گفتم: هیخواست کنارم بزنه و از برانکارد دورم کنه که با گز سیپل

 ....شناسمشی...من ...من مشناسمشونیمن م-

 :دیپرس

 !؟شیشناسیم-

 سر تکون دادمو گفتم: هیگر با

 آره اون زهرا خانم مادر عروسمون...-

اسمش رو صدا  هیزانو زدمو با گر نیزم یبعد زجه زنان به سمت برانکارد رفتم...کنارش رو و

 زدم:

 ....ااااای....خدایزهرا خانم....زهراااا خانم....وا-

پلک  تونستمینم یتوشوک فرو رفته بودم...حت یسرو صورت و تنش ؼرق خون بود...بدجور تمام

 بزنم...

آمبوالنس  یتو یبرانکارد بود رو یجومش رو مهیخانم رو که چشماش باز بودن و تن ن زهرا

مشخصات رهرا خانم  رو ازم گرفت و اجازه داد که سوار امبوالنس بشمو  سیگذاشتن....مامور پل

 همراهش باشم...

 گفتم: هیدستم گرفتم با گر یرو تو نشیخون دست

....خاله ی....وارنیم یبفهمن م لدایو  مانیخدا....ا یخاله زهراااا....وا یشدیخاله زهرا....چ-

 بزن... یحرف هیزهرا...تو رو خدا 

 

 

توانش با اشاره ازم خواست تا ماسک رو  یهرا خانم آهسته تکون خوردن... با ته مونده ز یپلکها

کاسه خونش التماس  یاما با چشما نهیبب بینکردم که مبادا اس نکارویبردارم که حرؾ بزنه...ا

 خوادیگفتم که ازم م کردیزهرا خانم رو چک م تیامبوالنس بود و وضع یکه تو یکرد....از مرد

 دونستیکه مسن تر بود و انگار م یکیمخالفت کرد اما اون  شونیکیرو بردارم... ماسکش

 گفت: یبا لحن متاسف میوخ یادیزهرا خانم ز تیوضع



 کنه... تیبخواد وص دیبردار...شا-

کنم...ماسک رو برداشتم و زهرا خانم دستمو  هیگر شتریو ب شتریمرد باعث شد ب وسیما لحن

 گفت: دهیشکسته و بر یفیضع یلیخ یخبل یآهسته فشرد و با صدا

 ....لدای...لی....اسمنی....هواشو ...د..اشته....باش....تنهاش....نزار...تنهاش نزار مانمویا...ا-

 دستم افتاد... یاز تو شیزده و خون خیبسته شد....درست مثل چشماش...دست  لبهاش

سرش رو با  شونیکینگاه کردم.... آمبوالنس یاول به زهرا خانم و بعد به دوتا مرد تو ناباورانه

 تاسؾ تکون داد و گفت:

 به زنده موندنش نبود! یدیخدا رحمتشون کنه....بنده خدا ام-

 شدم.... رهیناباور و مات برده ام رو از مرد برداشتمو به زهرا خانم خ نگاه

 !؟؟یسادگ نی...به هممرد

 که باور کنم...بازوش رو تکون دادمو گفتم: خواستمیباور کنم و نه م تونستمیم نه

چشماتو باز کن....خاله  لدایخاله زهرا....خاله زهرا....تو رو خدا چشاتو وا کن....جون -

 زهرا...خاله تو رو خدا....چشماتو  باز کن....

لرار  گهیکه د ییبود با چشمها دهیخانم انگار از اول وجود نداشت...ؼرق خون دراز کش زهرا

 کردن.... هیاش گذاشتمو بلند بلند شروع کردم به گر نهیباز بشن....سرمو رو س چولتیهنبود 

 ...مانیا چارهیب

 ....گذشتیکه نوعروس بود و هنوز از ازدواجش چهار ماه هم نم ییلدای چارهیب

 !؟ی...چجوردادمیبهشون خبر م دیبا یچجور

 ....!چکسیخوب نبود...ه چکسیحال ه

بلند و  شی...با اون رهیبدتر از همه است....بدتر که نه...داؼونتر از بم مانیا کردمیحس م اما

 !کردیم نیدل بدخواهاش رو هم ؼمگ یو نگاه ماتم زده اش حت شیمشک رهنیپ

صداش  گهیبود که د دهیکرده بود و به سر و صورت خودش کوب هیهم اونمدر گر  چارهیب ی لدای

 ..! ومدیباال نم



اما  گذشتیچهل روز از مرگ مادرش م نکهیآب لند براش درست کردمو رفتم سمتش....با ا هی

واسه  یبود چه اتفال دهیکه فهم یروز اول بود...هنوزم مثل همون روز اول یهنوزم حالش به خراب

 ....دیکوب یو تو سرو صورت خودش م زدیمادرش افتاده زار م

 ...! شدینم دایخونه پ یتو یا بهیؼر  کینزد یلیم خرفته بودن...و جز الوا بایتمر  مهمونها

 گفتم: یآب لند رو به سمتش گرفتمو با ناراحت وانیرفتم و ل لدای سمت

 ....یکنیم هیخودتو...چمدر آخه تو گر یبخور ...کشت نوی...اایب-

 گرفته اش گفت: یرو پس زد وبا اون صدا وانیدست ل با

 ....خورمینم-

 رو به سمتش گرفتم: وانیل دوباره

 !دهی...رنگت هم پرادی...جون من....صدات باال نملدایبخور -

 کرد و گفت؛ زیرو تم شینیدستش آب ب یمچاله شده تو یدستماال با

 بخورم! تونمی....نمخورمینم-

 کردن! هیبعد دوباره شروع کرد به گر و

بود  ستادهیکنارش ا نای...ممانیشد سمت ا دهیاز کنارش بلند شدم...ناخواسته نگاهم کش دمویکش یآه

 ....کردنیاما با هم  صحبت نم

 یهوا نکهیاخر زهرا خانم واسم مرور شدن....ا یلبل حرفها یو دوباره و مثل تمام روزا دوباره

 رو داشته باشم...اما آخه چطور... مانیا

گرلته تا خانواده منو الوام  نیحس ریرو همه از همون روز اول حادثه هواشو داشتن...از ام لدای

 ....رفتنیو م گفتنیم تینسل هیمرد بودنش فمط بهش  ینه...به هوا مانیخودش...اما ا

 زهرا خانم.... چارهیب

 ...ادمیاون لحظات آخرش  هنوزم

 نگران پسرش بود... لدایاز  شتریب اون

 !نشیبب یکه نتونست تو رخت دوماد یپسر



 که هواشو داشته باشم... خواستیچرا از من م دونمینم یول

 تو اون لحظات فمط من کنارش بودم... دیصا احتماال

 نتونست لانع ام کنه! یا گهیپاسخ د نی...چز اآره

نتونست تحمل کنه و رفت...از فرصت استفاده  نایشد که م یاونمدر طوالن مانیسکوت ا ظاهرا

 کردمو رفتم سمتش....

نگاه  ینیسنگ یبود...اونمدر پرت که حت گهیعالم د هی ینگاش کردم...اصال تو ستادمویا ممابلش

 منو رو خودش حس نکرد.

 آب رو  به سمتش گرفتمو آهسته اسمشو صدا زدم: وانیل باالخره

 ...مانیا-

 کرد.... نگام

 واست آب آوردم...-

مراسم ،حواسم  ریبودو تمام ولت درگ یمدت که مرخص نیکرد و روشو ازم برگردوند....ا اخم

 بود...که نه خواب داشت و نه خوراک.... ششیپ

 

 رو سمتش گرفتمو گفتم: وانیل دوباره

 برات آب آوردم!-

 گفت: یکرد سمتمو با لحن تند رو

 ...دست از سرم بردار!خورمیآب نم-

 رو به سمتش گرفتم؛ وانیخسته اش نگاه کردم...دوباره ل یخشک شده و چشما یلبها به

 تو رو خدا بخور...-

 مو گفت:دست ریز زد

 ....یکنیچرا ول نم یلعنت خورمید  نم-



نفهمن  هیکه بم ینگاه هارو سمت ما جلب کرد...هول و دستپاچه و جور وانیشکسته شدن ل یصدا

 اومده گفتم: شیپ یچ

 از دستم افتاد! وانیل دیآخ ببخش-

 چشمشو کنار زد و گفت؛ ریاشک ز شیروسر یبا پره  مامان

 یکس یشکسته هارو جمع کن نره تو پا شهیشحواستو جمع کن دختر ...اون -

رو جمع  شهیش یگفتمو فورا رفتم تو آشپزخونه و با خاک انداز و جارو برگشتم...خرده ها یچشم

 شدم... رهیخ مانیآشپزخونه و از همونجا به ا یکردمو دوباره رفتم تو

 بیمهربون ، آس یلیزن خ نیا یاز مرگ ناگهان یهرکدوم به نوع چارهیزهرا خانم ب یخانواده 

 بودن... دهید

مرد شاد و خندون بود  هیاتفاق  نیبود...آلا رحمان که تا لبل ا ونیامون درحال ش یکه کال ب لدای

 ...کردیرو نگاه م واریدرو د یحرف چیو بدون ه نشستیگوشه م هیحاال فمط 

 از خودش! ی! حتکردیم یهم که دپرس و افسرده از همه دور مانیا

خانواده برادر آلا  یآلا رحمان نمونده بود...حت یخونه  یتو یکس گهید باینهار بود و تمر ولت

 واحد خودشون.... یرحمان هم رفته بودن باال تو

که همه دور هم  نییپا ومدیو م پختیچند روز هر روز نهار شام م نینهار پخته بود.کال ا مامان

 و نبود زهرا خانم  کمتر حس بشه...! میبخور

که کز کرده  مانیسفره...دروالع همه بودن بجز ا یو پدرش اومدن پا لدایاصرار مامان و بابا  اب

 ...ادیب رونیاتالش و حاضر نبود ب یبود تو

 یبه صورتش حالت شکسته ا دشیسف شیبود و ر نیرحمان که حاال صورت و صداش ؼمگ آلا

 :دیکردو پرس لدایداده بود رو به 

. 

 !؟ومدین مانیا-

 جواب داد: نیؼمگ لدای

 یچیچند روز ه نی...اگهی....دروغ مستینه...هر چمدر اصرار کردم نبومد...گفت گشنه اش ن-

 نخورده...



 انداخت و گفت: نیرحسیبه ام یبابا نگاه حاج

 بابا.... ارشی...تو برو ب    نیرحسیام-

 دهنش رو لورت داد و گفت: یتو یلممه  نیرحسیام

 !ادینشد ب یاصرار کردم راض....چند بار  یحاج ادینم-

 گفت: نیو  ؼمگ دیکش یآه آروم مامان

 ...نه نهار...نه شام....    خورهیصبحونه م ی...نه درست و حساب کنهیکه ضعؾ م ینجوریا-

 یکه دوباره حرفها ی...اما نه تا ولت مانیداشت ؼذا خوردن و نخوردن ا تیبودم...چه اهم الیخیب

 شده رو شکستم و گفتم: جادیناخواسته سکوت ا  زهرا خانم واسم مرور بشن..

 ... برمیمن واسش م-

 به سمت من نگاه کردن...به بشماب ؼذا اشاره کردمو گفتم: همه

 .... واسش برمی....من مگمیؼذا رو م-

خورشت رو آب و ظرؾ  وانیآوردم.بشماب ؼذا ل ینیس هیآشپزخونه  یبعد بلند شدمو رفتم از تو و

 ..آروم گفتم: .  کردنیگذاشتم و بعد بلند شدم...همه داشتن با تعجب نگام م ینیس یتو

 .....امیم خورهیمطمئن شدم ازش م یولت دمویم مانیبه ا نوی....من ا نیشما ؼذاتون رو بخور-

هم در زدم بازم  گهینگفت...دو سه بار د یزیچ ی...در زدم ول رفتم مانیگفتمو به سمت اتاق ا نویا

 اجازه گرفتن شدمو رفتم داخل.... الیخیب نینگفت....واسه هم یزیچ

 پا درو بستم و رفتم جلو... با

.تا متوجه ام شد سرش رو باال کردیرو نگاه م یلال یتخت نشسته بود و با سر خم  گلها یلبه  رو

 آورد و نگاه ؼضب آلودش رو بهم دوخت:

 !؟؟؟یخوایم یچ-

 اشاره کردمو گفتم: ینیس به

 واست نهار آوردم....-

 ورد و گفت: اخم



 !خورمیبزن به چاک! نهار نم-

به  هیشب یزیج هی...یحس لو هیمانع ام شد... یزیچ هی یخواستم برگردم ول یبرخورد...حت بهم

 لول..لول به زهرا  خانم....

 دهنمو لورت دادنو گفتم: آب

 لاشك بخور ...فمط چند لاشك.... ...تورو خدا فمط چندمانیا کنمیخواهش م-

 گفت: وندیتخت بلند شد و همونطور که لدم زنان سمتم م یتنگ و گشاد کرد.از رو چشماشو

 تو کلته....!؟ ی...چنمیچند ولت....بگو بب نیا یزنیمشکوک م یلیتو خ-

 رفتمو گفتم: عمب

 بخدا...فمط برات ؼذا آوردم... یچی....هیه ..ه-

 داد و گفت: هلم

 .زنهیبچه ...ترحمت حالنو داره بهم م رونیبرو ب گمشو-

 تکون دادنو گفتم: سرمو

 ترحم...!؟ نه بخدا...من ...من.....-

 گفت:  یحوصله ا یوبا لحن ب شیلبل یسر همون جا برگشتم

 .... رونیبرو ب-

 مطالعه اش اش گذاشتمو مصمم گفتم: زیم یرو رو ینیس

 !یؼذت بخور نیکه از ا رمیم یفمط ولت-

 

 کرد و دوباره گفت: یشد....دندون لروچه ا رهیمشت کرد و بهم خ دستاشو

 ....اسمنی رونیبرو ب-

 کردمو گفتم: ینچ

 ...رمینم یتا نخور-



 به سمتم اومد   ... تیکه گفتم دوباره بلند شدو با عصبان نویا

 جلو صورتم گرفتمو گفتم: دستامو

 نزن نزن....-

و گاه و سپر  هیدستامو تک نینبود واسه هم دیهم ازش بع یلیسمتم که بزنم، البته،خ ادیفکر کردم م

از لباسم رو گرفت و  یکتکم بزنه گوشه ا نکهیا یشد بجا کیبهم نزد یسرو صورتم کردم اما ولت

 و ؼرولند کنان گفت: رونیاز اتالش انداختم ب ؾیموش کث هیمثل 

 مثل تو... ی_همینم مونده یک

 ه دادن جمله اش با تشر خطاب لرارم داد:ادام یبجا

 ....! منو سگ نکن!ایسمت من ن گهی_د

 بجاش گفتم: یول یسگ بود شهیدوست داشتم بهش بگم تو هم یلیخ

 تو هم ؼذاتو بخور... یول رمی_باشه م

اتاق و درو بست اما...خودش تلخ بود  ینه چون لبلش برگشت تو ای دیحرفم رو شن نیا دونمینم

 برج زهر مار...! نیحاال بدتر هم شده بود....درست ع

 نیبمیه...ناهار شون رو خورده بودنو سفره رو هم جمع کرده بودن ا شیگرفتمو برگشتم پ راهمو

 انگار نه انگار که یاسمنب وجود داره! یعنی

 !نیموند یمنتظرم م مهیالمصبا الالل پنج دل خب

 یلیخ یگل پژمرده  هی هیشب اهیس یتر شده بود و تو اون لباسا ؾیکه حاال نح لدایناهار  دازبع

تعارؾ کرد و کنار  ییسالن ....به همه چا یاومد تو یچا ینیبا س دیرس یبنظر م نیؼمگ

 یزیچ دیرس ی...بنظر نموستیهم اومد و به جمع پ مانینگذشت که ا یلینشست.....خ نیرحسیام

همه رو  بردیواسش ؼذا م نایمن م یاگه بجا یعنیکرد.... میپکر و عصبان نی...همهخورده باش

 !؟خوردیم

 بشر!؟ نیبده ا نمدریسبز رنگم ....آخ چرا با من ا یشدم به جورابا رهیخ یدلخور با

خار  رخودموینجوریا چولتیمادرش نبود ه تیبفهمه من نگرانشم...البته...اگه وص خواستینم چرا

 !کردمینم

 



 که جمع شدن،حاج بابا طبك عادت همونطور که دونه  همه

 که ظاهرا گفتنشون الزم بود.... ییشروع کرد به زدن حرفها زدیکنار م بیرو به ترت حیتسب یها

 نیبه خرج داد و خالصه از هم یصبور دیبا نکهیباهاش کنار اومد...ا دیمرگ حك و با نکهیا

 حرفها....

 ....شونیبرگردن سراغ کار و زندگ دیهمه با نکهیالبته ا و

و آلا رحمان هم خواست که هر کدوم برن  مانیخواست که با امیربرگرده اصفهان....از ا لدای از

 سراغ کارخودشون و تو خونه بس نشستن و ؼصه خوردن رو کنار بزارن....

 کرد و اونم باالخره گفت: كیرحمان حرفهاي بابا رو تصد آلا

هم پاسوز خودت  چارهیب نیرحسی...امیولته اینجای یلیبابا....خ لدای._حك با حاج آلاست...

 ...برگرد سر خونه زندیگت....یکرد

برنیگشت سر خونه  دینگفت....خب...حرؾ حك شنید...با یزیو چ ختیاشک ر صدایب لدای

 بمونه.... نجایکه نمیتونست ا شهیزندگیشون تا هم

 گفت: ینیمدت کوتاه سکوت کرد و بعد با. لحن ؼمگ هیرحمان  آلا

بابا  مانیبرم دهات... ا یمدت هی یاگه شد ان شاهلل برا خوامی_مؽازه رو سپردم دست شاگردم....م

 تو خونه.... یبرو سر کارت....نشه که همش بشین گهیتو هم د

 گفت: یبا نگران لدای

 واستون?! ستی_چرا میري ده آلا جون?! اونجا سخت ن

 

 نمیمونم... ی_نه بابا....میریم اونجا کمک بابا بزرگتون....خیل

بره  خواستیخونه اش تحمل کنه...واسه همین م یرحمان نمیتونست نبود زهرا خانم رو تو آلا

 بود که همه میتونستن حدسش بزنن.... یزیچ نیده....ا

******** 

 هیما یداشتم....اصال کاش اونمدررفتن شدم....حال و حوصله ن یزود لباس پوشیدمو آماده  صبح

به کار کردن نداشتم...اونولا فمط میخوردمو میخوابیدمو میگشتم....رفتم  یازیدار بودم که اصال ن



 یآشپرخونه و مشؽول خوردن صبحونه شدم....و نمیدونم چرا باز زهرا خانم اومد تو یتو

 .....شدیموالع لممه واسم بدتر از زهرمار م نجوری....امذهن

 بلند شدم.... زیم یپا زا

 کردیمادرش واسش صبحونه آماده م شهیشده که بره سرکار....بیچاره...هم داریاالن ب مانیا حتما

آلا رحمان  یخالي...حت یخونه  هیجز  نهیب ینم یزیچ شهیم داریاما االن ....صبح که از خواب ب

 خونه نبود.... یتو گهیهم د

 سوخت....بیچاره همه جوره تنها شده بود! مانیبه حال ا یبدجور دلم

 من که بودم...خودم واسش صبحونه و شام و نهار میبرم.... یول

 برداشتم... ینیس هیشدم و  بلند

 از خونه زدم بیرون.... فمیو با برداشتن ک ینیس یداغ و پنیر و چاي گذاشتم تو نون

در گذاشتم و زنگ رو فشردم و بعد هم بدو  یرو جلو ینیرفتم سمت خونه ...س نیپاورچ پاورچین

 و خودمو پشت در لایم کردم... رونیبدو رفتم ب

 یلیتنش بود و مشخص بود لصد داشت بره سرکار...خ رونیبعد درو باز کردلباس ب مهیدل چند

 صبحانه افتاد.... ینیکه نگاهش به س دیطول نکش

 زد و گفت: پوزخند

مثل  دینمیشه؟...حتما با تیحال زادینیار....چرا زبون آدم یزیواسه من چ گهی_مگه بهت نگفتم د

 ....یسگ کتک بخور

خودش رو بهم  یک دمیترس تو خودم جمع شدم...رو برگردوندم و خواستم فرار کنم که نفهم از

 سمت خودش... دیرسوند از پشت ،بند کوله پشتیمو گرفتو کش

از دستش در برم اما بند کوله پشتیمو  یکه به اخالق گهش آشنایي داشتم خواستم زود ییاز اون جا

 سفت گرفت و گفت:

 _واستا ببینم کره خر زبون  نفهم....

 و پا زدمو گفتم: دست

 _آاااااي آاااي ولم کن....ؼلط کردم ....ولم کن.....



 رو محکم گرفتمو چرخوندم سمت خودش.... ؾیک

 ام و گفت: دهیشد به صورت رنگ پر رهیآلودش خ ؼضب ی افهیاون ل با

 سراغ من!? این گهی_مگه بهت نگفتم د

 دست از سرم برداره گفتم: نکهیرو تند تند تکون دادمو واسه ا سرم

 _چرا چرا گفتي...

 :دیپرس باز

 دم در!? یباز اومد ی_پس واسه چ

 گلوم رو لورت دادمو گفتم: آب

 آخه..._واست...وا...واست صبحونه آوردم 

 رو چنان تکون داد که تمام بدنم باهاش لرزید... ؾیک بند

 پر تحکمش وحشت زده ام کرد: یصدا

...نخوام تو واسم صبحونه و کوفت و زهرمار نمی....من نخوام تو رو ببیکرد خودیب یلی_تو خ

 !?نمیرو بب یک دیبا مایدل یاریب

 انداختم....  نییبهتره بگم با ترس سرم رو پا ایو  شرمنده

 ولم کرد و برگشت سمت خونه و همزمان گفت : دیرو که د سکوتم

 بساطتتو جمع کن.... نیا ای_ب

 

 شدم و گفتم: ریش ییجورا هیشد  ادیسمت در و فاصله ام که ز دمیدو

 صبحونه بخوري... دی_نمیخوام...با

 هم لرض کردمو فرار کردم.... گهید یسمتم اما من دوپا داشتم دو پا ادیبرداشت که باز ب زیخ

 نفس دویدم و تا مطمئن نشدم که دنبالم نمیاد واینستادم.... هیتا سر کوچه  بایتمر

 و استراحت کردم و به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم.... ستادمیجا ا هیو کوفته  خسته



بشه هواشو  نکهیشد....چه برسه به ا کیشد بهش نزد یاخاللش اونمدر گه شده بود که نم المصب

 داشته باشم!

 و رفتم داخل... دمیسر کار...کارت کش دمیبه مولع رس خوشبختانه

 ....گرفتمیم یبصورت  مرتب از مدارکشون کپ دیبود که با زیم یپوشه رو یهمون اول کل از

که ازم خواسته شد که  یلبل روال معمول خودش رو داشت تا ولت یمثل  روزها زیچ همه

 ....رمیبگ یو ازشون کپ نجایا ارمیبردارم و ب یدیتر وحمدارکهاي رو از دف

نخورده  ایصبحانه خورده  ایآ نکهیو ا مانیا یکه تمام ذهنم پ یحوصله و خسته و درحال یب

 بود،راه افتادم سمت 

 وحیدي.... دفتر

 که میشنیدم مشخص بود.... ییاز سرو صداها نیداشت و دفترش شلوغ بود...البته ا مهمون

 چند تمه به در زدم و رفتم داخل.... یمنش یهماهنگ با

 سرش حسابي شلوغ بود... زدمیطور که حس م همون

رو  یزیروش چ شیپ وتریو هم با کامپ رفتینشسته بود و هم با تلفن همراهش ور  م زشیم پشت

 ...زدیم زیه یاز اون لبخندها یمیتو موس نداختیبود که تا سرشو ن نجای...جالب اکردیچک م

 گفت: دیمنو د تا

 ....یبیحب یکنیبرو بر منو نگاه م ی_چرا و استاد

 :دمیپرس

 کنم!? کاری_چ

 لفسه ها اشاره کرد و گفت: به

 واسه من.... ریبگ یکپ یکن و از هر برگه سه سر دایلرمز رو از کشو ها بگرد و پ ی_پوشه 

 بلند شد و رفت دفتر پدرش... زیگفتم چشم و رفتم جلو...خودش از پشت م آهسته

 همراه وحیدي.... یگشتم چشمم افتاد به گوش یلرمز رنگ م یطور که داشتم دنبال پوشه  همون

 تلگرام بود و چتش هم باز... تو



میز گذاشتمو  یچک کردن  برگه ها پوشه رو رو یو من به بهونه  دیامونم رو بر یکنجکاو

 به صفحه چت انداختم... یز گوشه چشم نگاها زدمیورله هارو برگ م یکه الک یدرحال

 

بود که داشتن رد و بدل  یا یسکس یبود...شک نداشتم...و بدتر ازهمه حرؾ ها نایم عکس

 ....کردنیم

 دیبتونم شا دیونوشته بود شا ومدیاونم عشوه م یخونه خال ارشیکه ب دیکشیداشت نازشو م یدیوح

 نه....

 به رابطشون شک نداشتم.... یذره ا گهیحاال د 

 نوشت!!! یم یادگاری یک واریداشت رو د نی...ببمانیا چارهیب

 فورا پوشه رو برداشتم و دستپاچه گفتم: رونیاز اتاق اومد ب یدیوح تا

 کردم..... دای_پو...پوشه رو پ

 زد و گفت: نیشخندي

 و بیا...بدوووو.... ریرو بگ یواستادي..بجنب دختر....بجنب برو کپ نجای! حاال چرا ای_هنر کرد

 رفتم... رونیرو تکون دادمو از اتاق ب سرم

 حرؾ میزدم... مانیبا ا نایدر مورد م دیبا

 

 گفتم که چجور دختریه! یبهش م دیبا

 .امیب رونیب نایو م یدیاز فکر وح تونستمیاصال نم

 

با  گهیمیدونه و از طرؾ د   مانیطرؾ خودش رو نامزد ا هیاز  نکهیبرام سخت بود...ا درکش

 میزاره.... یو خرپول لرار خونه خال زیه یدیوح

میرن که من  شیپ یجور هیو بفهمم!? چرا همه اتفالات  نمیبب زارویچ نیا دیبا یچرا من لعنت اصال

 از مینا.... نمیشاهدشون باشم....اون از زهرا خانم خدابیامرز...ا دیبا



 ...نه ایباید بهش میگفتم  نمیدونم

 کردمیحس م گهیرو بگو و از طرؾ د متیحم مانیکه به ا زدیبهم تشر م یحس هیطرؾ  هی از

 تو کارش دخالت کنم... دیو نبا ستیاون به من مربوط ن یزندگ

 !?یزهرا خانم چ تی....پس وصاما

 ! لعنت!!! اه

زنگ روکه فشار دادم  بالفاصله بعد  یبودم. دکمه  ستادهیخونه ا یبه خودم اومدم که جلو یولت

 مامان درو واسم باز کرد....

ایمان ناخواسته ایستادم و به در  یخونه  یرو بستم...مولع رد شدن از جلو اطیداخل و در ح رفتم

 نگاه کردم...

خونه  هیداشت اما االن سوت و کور بود...درست مثل  گهید یصفا هیخونه لبال  نیگرفت...ا دلم

 متروکه....! ی

و کوفته از پله ها رفتم باال...مامان از لبل درو واسم باز کرده بود...کفشامو همونجا  خسته

 درآوردمو رفتم داخل...مامان از داخل آشپزخونه داد زد:

 !?ییتو اسمنی_

 بودلبلش! دهیشن فنی....خوب که صدام و از پشت آهوووؾ

 حال فک زدن نداشتم اما گفتم: گرچه

 اشم.... _نه خاله

 بهم رفت و گفت: یهمونجا چشم ؼره ا از

 ؼذا بخور... ای_دست و صورتتو بشور و ب

 برم سمت اتاق که گفت: خواستم

 ...!?ی. صبحانه بردمانی...تو واسه ای_راست

 گفتم: یو به سمت مامان چرخیدم....با دستپاچگ ستادمیا

 _چطور مگه!?



 گفت: دیچ یم زیم یهمون طور که بشماباي ؼذا رو رر مامان

 هم تشکر کرد.... یرو داد بهم  کل ینی_هیچي...صبح اومد س

 :دمیو کنجکاو مامان رو نگاه کردمو پرس متعجب

 _خورده بود!?

 _صبحانه اش رو !?

 رو تکون دادم گفتم: سرم

 _آره....

 روسریش رو محکمتر کرد و گفت: ی گره

 گهیکار د دنی..ظاهرا جز خوردن خوابهااا.. کنهیولتها عملت خوب کار م یبعض هی_اهوم! تو هم 

 هم بلدي.... یا

که براش برده بودم و خورده باشه....آخه اون از من متنفر بود و  یصبحانه ا مانیشد ا ینم باورم

 !!!دید یکالنتر یتو تیشکل گرفت که من رو با اون وضع یاز روز مایتنفر دل نیا

 کج کردمو گفتم: نیشمو

 زود خسته میشه همین.... یکه گاه نجاستیمیکنه مامان فمط مشکلش ا_عمل من همیشه خوب کار 

 نگام کرد و گفت: نهیبا طمان مامان

 خسته اس?! یکه فمط گاه ی_مطمئن

 خسته اس! شهیهم بایتمر کنمیکه فکر م من

 

 کنهیکالس دخترشو ببره باال رسما اعالم م نکهیا ی! مردم مامان دارن ما هم مامان داریم....بجاایب

 !!!لیتعط ایکه دخترش مخ نداره...

 یمایبود که نه صدا و نه س بیهال...عج یسمت اتاق...لباسامو درآوردمو دوباره برگشتم تو رفتم

 نبود.... تیحاج بابا لابل رؤ



 برداشتم و وهیاز سبد م ینارنگ هیکه سرم و میچرخوندم و اطراؾ رو نگاه میکردم  همونطور

 :دمیپرس

 ?_حاج بابا نیست...!

 نشست و گفت: زیپشت م مامان

 ؼذا بخور... ای...دستاتو بشور و بادیتو مؽازه کارداشت نتونست ب یلی_نه امروز خ

بشینم مامان  نکهیآشپزخونه اما لبل ا یو دستامو شستم و بعد دوباره برگشتم تو سیسمت سرو رفتم

 گفت:

 _نه نه نه...نشین?

 تعجب گفتم: با

 _چرا !?

 هم بلند شد و گفت: خودش

ؼذا رو  نینشین...ا نیاومده باشه خونه...نش مانیباز و بسته شدن در اومد...فکر کنم ا ی_صدا

 واسش ببر بچه گشنه نمونه....

 گذاشت آه کشون با خودش گفت: یم ینیس یؼذا رو تو یهمون طور که ظرفها بعد

 ده باشه....خدا رحمتش کنه....نورت کر_هییییي....زهرا خانم بیچاره....هنوزم باورم نمیشه که فو

 به لبرش بباره....

 رو به طرفم گرفت و گفت: ینیبعد اومد سمتم....س و

 نکرده..... خی_بدو دختر....بدو ؼذا رو ببر تا 

 

 

 

جامو نالص میکنه....اما مامان یه جورایي تو عمل انجام  هی فتهیبهم ب مانیکه اگه چشم ا دونستمیم

 شده لرارم داده بود....



 

 رو گرفتم و از خونه زدم بیرون... ینیس

 رفتم  نییپا اطیهارو با احت پله

رو نگه داشته بودم جلو  ینیایستادم....چون باهردوتا دستم س مانیا یدر خونه   یبه رو یرو و

 ر یرفتم و نوک دماؼمو رو

 گذاشتم و فشارش دادم و بعد دوباره برگشتم و عمب ایستادم.... زنگ

 تو چهارچوب ایستاد... مانیبعد در باز شد و ا مهیدل چند

 بهم زل زد... یجور وحشتناک هی

 اون نگاه ها که آدم ناخواسته تو خودش میشاشه.... از

 د تر از لبل شده بودن...بلن یکپش هم تاحدود یبلندش ،بلندتر و نامنظم تر شده بود.موها شیر

 کبود! یلیلهوه ایش کبود شده بود....خ یچشما ریچشماش...ز و

 فرستاد و شمرده شمرده گفت: رونیرو با حرص ب نفسش

نالصت کنم  نجاینگفتم? بزنم هم ایدورو. بر من نپلک ...?گفتم   گهی_مگه من به تو نگفته بودم د

?! 

 چشمم عمب رفتم و گفتم: ریو دست مشت  شده اش رو بکوبه ز ادیخواست به سمتم ب تا

... گفته باشم....اونولت  نییپا انی_دستت بهم بخوره داد و هوار راه میندازم حاج بابا و حاج خانم ب

 !?یبد یجواب مامانمو چ یخوایم

 و گفت: نییگفتم عمب ایستاد....یکم باؼضب نگام کرد و بعد مشتش رو آورد پا نویا تا

 

 _گورتو گم کن یاسمن تا 

 نکردم... یلاط  

 نگاهش کردمو گفتم: یچشم ریز

 ؼذا رو ببر و بخور تا گورمو گم کنم..... نی_ا



 و گفت: دییبهم سا دندوناشو

 ....یپرو شد یلی_خ

 لب و لوچه ي آویزون گفتم: با

بداخاللتر شدي....در والعا رسما  یبداخالق شدي...البته بداخالق که بودي ول یلی_تو هم خ

خوبي....بعضیا که دارن بهت نارو  یلیزهرمار شدي....البته با من...وگرنه با بعضیا که خ

 میزنن...

 رو ازم گرفت و گفت: ینیهم نشد...فمط س ریگی....پندازمیم کهیبهش ت یدارم درمورد ک نگرفت

 واسه من ؼذا نیار.... گهیمن نده....دو....د لیشرو. ور تحو گهی_یک....د

 کردم.... دایپ یجورایي نسبت بهت آلرژ هیبیا و برو که چشم من بهت نیفته  یجور هی....سه

 رو ازم گرفت و رفت داخل..... ینیگفت و س نارویا

 هوا.... دمیمتر پر  یبست که چند سانت یرو هم با چنان شدن در

 شده بود المصب! یوحش یلیخ

 لباسم رو گرفت و گفت: مهیمد سمتم و ا

 

 

 

 فالگوش وایمیستي آره !?? دای_جد

 

 

 

 چپ و گفتم: یزدم به عل خودمو

 حرؾ میزني.. یاز  ی??من!? م...من...من اصال نمیدونم تو داری_ک



 نگاه "خر خودتي بهم انداخت و گفت: هی

 _من آخرش تو رو نفله میکنم....

 لباسم کنار زدمو گفتم: مهی یاز رو دستاشو

 بگم خوب گوش کن... خوامیلبلش به چیزایي که م ی_باشه ول

 شد.... رهیکرد و بهم خ ولم

جورایي دستم پر  هیجالبي میچیدیم ...یعني  یلبال واسه جمعه هام وکال روزاي تعطیلم برنامه ها

 یمن...اما االن....انگار هیچ کار یها یدیوونه باز یي همه  هیبود و اونم که پا لدایبود ...چون 

 تخت ؼلت بخورم.... یتا لنگ ظهر تو نکهینمیتونستم بکنم جز ا

 

 رو کنار زدم و بلند شدم... پتو

تونست واسم سرگرم کننده باشه....بلند شدم و بابرداشتن حوله رفتم  یهم نم لیموبا یگوش حتي

 و حاج بابا به دید یسمت حموم...خودمو گربه شور کردمو اومدم بیرون...مامان تلویزیون م

 رسید... یحساب و کتابهاي مؽازه اش م

...حواس هیچکدوم به من رونیلباس و خشک کردن موهام اومدم ب دنیاتاق و بعد از پوش یتو رفتم

 ...دادنیم ریکمتر گ ینجورینبود..اصال چه بهتر ا

آروم باز کردم و از خونه زدم بیرون...بعد مدتها بارون نمیبارید و هوا تا حدودي آفتابي  درو

 تنگ شده بود.... دیجورایي دلم واسه خورش هید...بو

 

 یکه از پایین صدا رفتمیو همزمان پایین م کردمیروم آفتاب رو نگاه م شیپ یاز پنجره ها  داشتم

 خنده شنیدم...

 

 یدختر اصال حس خوب نیبود...نسبت به ا نایم یکردم.ؼلط نکنم صدا زیگوشامو ت ایستادمو

سکسیش  یلرارها یشده بودم و البته ولت یدیمتوجه ارتباطش با وح ینداشتم...خصوصا از ولت

 رو خوندم....اگه والعا با وحیدي چرا با ایمان هم میچرخه...!?



و  نایم یدستاشو گذاشته بود رو شونه ها مانینرده گذاشتم و سرم رو یکم خم کردم...ا یرو دستمو

 خسته جواب سواالي مینارو میداد.... یبا حالت

رستوران ایتالیایي بلدم ؼذاهاشون عالیه...بخصوص  هیبخوریم...!?  یزینهار یه چ رونیب می_بر

 پاستاش....

 سرش رو تکون داد و با اشاره به ساعت مچیش گفت: مانیا

 اونجا.... رسمیم ریرستوران د امیاداره باشم....بخوام با تو ب دی_نه ...ساعت سه با

 سرکار? یبر دیجمعه هم با یعنی_

 برم.... دیتعطیل نمیشناسه....هر ولت احضارم کردن با ریو ؼ لیمن که روز و شب و تعط_کار 

 مانیا ی نهیکه چطور دستاشو با عشوه رو س دمید یپشت به من بود...اما م نایم

 میکشه....صداشون کشدار کرد و گفت:

 باهم بخوریم.... کنمیدرست م یزیچ هیباال  میبر ای_خبببب الالل ب

 زد و گفت: یلبخند مچهین مانیا

 رو درست کن.... یخوایکه م یزیاون چ نجایهم ایباال...خب ب می_چرا بر

 و گفت: دیخند نایم

 ...بوس زور.... خوامیلبلش بوس م یحرفیه....ول نمی_ا

 _حاال چرا زور?!

 مزش بیشتر! ی_زور

 باشه... حیول نمدریآب زیرکاه ا یدختره  نیشد ا ینم باورم

 !یرهبر تیو صبح ب یخونه فاط شب

 !پع

 بخوره.... انهیلباشو وحش نایتا م ستادیا مانیاندازه ؼار علیصدر باز موند که ا یدهنم ولت اما

 



گفتم....بله!وظاهرا شدت تعجب بنده اونمدر زیاد بود که هردو  یبلند نیرو دهنم گذاشتم و ه دستمو

 به سرعت برق ازهم جدا شدن....

 :دیپرس نایم

 بود??? ی_صداي چ

 _نمیدونم....ؼلط نکنم باز....

 !?ی_باز چ

 ... امینگاه بندازم االن م هی_هیچي بزار 

پاگرد  یکنم....چارچنگولي دو سه پله باال رفتم و تو کاریترس خشکم زده بود...نمیدونستم چ از

 حاج آلا لایم شدم.... یپشت کارتونها

که داشتم لایمکي نگاشون  دهیهمعصبانیش مشخص بود ف یاومد باال...از لیافه  مانیا

و مچم رو  کردیتا پشت کارتونها هارو هم نگاه م ومدیمیکنم...خوشبختانه باالتر نیومد...که اگه م

 و گفت: ستادهیگرفت....اما همونجا ا یم

 ....نمیمن فمط تو رو بب هیکاف یعنیخیکي.... اسمنیبازم فالگوش واستادي  دونمی_من که م

 :دیپرس نییاز اون پا مینا

 !?مانیبود ا ی_ک

 زد و گفت: پوزخند

 ولگرد بود فرار کرد... یگربه  هی_هیشکي...

پاکدامن!  یي مکرمه  زهیگربه ي ولگرد! البد مینا هم دوش میما شد گهیمشت کردم!حاال د دستامو

 هه!ارواح عمه اش!

 لدایبده....اما خب... بیباشه که بخواد پسرعموي خودش رو هم فر ثیخب نمدریکردم ا ینم فکر

 چه جونوریه....هم خودش هم مامان هفت خطش.... نایلبال گفته بود م

 

ارج و لرب  نهیخاطر همزمان با ایمان و وحیدي بود...میخواست بسنجه بب نیحاال هم به هم البد

 که واسه ازدواج بهش فکر کنه.... شترهیکدومشون ب  یاجتماع



 

مارمولک  هیدست  ی چهیباز ینجوریزهرا خانم خدابیامرز ا یدونه  هیزارم یکي  یمن نم یول

 بشه....

من  رو.... ی...همه چگمیم مانیرو به ا یهمه چ ّّ

 یراه پله ها نشستم که ولت یمطمئن شدم مامان وحاجي خوابیدن اومدم و رو یکه خوردم ولت نهار

 رو بهش بگم حتي اگه شده عکسارو بهش نشون بدم....! یهمه چ رونیاز خونه ب مانیا

بود که از خونه اومد 2/5ساعتي همونجا نشستم....ساعت  میدادم و ن هیرو به نرده ها تک سرم

و  دیتیشرتش پوش یرنگش  رو. رو یبعدهم سویشرت مشک دیبیرون...خم شد و کفشهاش رو پوش

 رفت بیرون....

رفت با سرعت  رونیکه ب اطی...از در حاطیرفتم سمت ح و دمیدو نییسرعت پله هارو پا به

 و سوار بشه که صداش زدم: نشیبره سمت ماش خواستیدنبالش دویدم...م یشتریب

 آلا.... مانیچیز...ا یعنیی_ایمان....اووووي...

 و با خشم نگام کرد...چشماشو تنگ و گشاد کرد و گفت: ستادیا

 خودت اومدي..... ی_خوبه ...با پا

هم آدمو به وحشت  یدرحالت عاد یحت مانیا یو واج نگاش کردم که اوشکل نگاه ها هاج

یه حمیمتي رو واسش اعتراؾ کنم،جا خود  خوامیحاال که من بهش اعالم کردم م گهیمینداخت د

 داشت!

من حواسم  یزن عصالورت داده که درست ولت هیمثل معلم ریاضي دوران راهنماییم بود.... مایدل

 ازم سوال بپرسه.... کردیوس مه شدیپرت م

بگم و من هم که هول تر  خوامیم یچ دیپرس یم ی...هکردیکارو م نیایمان هم دلیما داشت هم حاال

 از کجا شروع کنم.... دیاز لبل نمیدونستم با

 طالت از کؾ داد و گفت: باالخره

 نه!? ای یگی_م

 فرستادم و گفتم: رونیرو ب نفسم

 _ایمان...مینا....



 گفت: یتند

 !?یچ نای_م

 دهنم رو لورت  دادمو گفتم: آب

 ....خورهینیست اون اصال به درد تو نم ی_مینا دختر سر به راه

افتاد فکش لفل  نیشدن...پیشونیش چ کیرفته حالت صورتش تؽییر کرد...ابروهاش بهم نزد رفته

 شد....

 لدم به عمب برداشتم.... کی آهسته

 گردنش ....اومد جلو گفت: یباد کرد ه  یرفت سمت رگها چشمم

 ....!?یخورد ی_االن چه گه

 ازهم باز کردم و تند تند گفتم: دستامو

 ...اما...اما من.... یو باور نکن انیتو جر دیشا دونمی_ببین ایمان...من...من م

 لباسمو تو مشتش گرفت و باخشونت گفت: مهیجلو و  اومد

پاتو از گلیمت درازتر  یدار یادیز گهیچون د بزنم آش و الشت کنم نجاییاسمن...حمته هم نی_بب

 .... یکنیم

مطمئن شده بودم  گهی...ددیکردم از خرخره ام جداش کنم اما زورم نرس یگرفتم و سع دستاشو

 که داشت شورش رو در میاورد خودش بود نه من.... یاون

خواست بخاطر  یدختر دؼل باز عاللمند میشد....و نم هیبود که داشت کورکورانه به  مانیا نیا

 رو بپذیره ... متیکه از من داره حم ینفرت

 گفتم:  فتادمیاینکه صدام رو باال ببرم ودرحالي که کم کم داشتم به سرفه م بدون

 

 

 _ اون به دردت نمیخوره....من خودم دیدم که داشت با یه مرد دیگه....

 حرفم رو کامل بزنم و با عصبانیت به عمب پرتم کرد... نذاشت



 زمین خیس کشیده شدم...حس کردم پوست کمرم سوخته.... روي

 سرم و گفت: یاومد باال لیعزرائ مثل

 آخر.... می....نزار بزنم به ساسمنینکن  وونهی_منو د

 از جیبم درآوردم و گفتم: گوشیمو

 ....نیعکساشو بب یکنیدیگه هم هست اگه باور نم یکی_من ازش عکس دارم...اون جز تو با 

 رو به سمتش گرفتم.... یگوش

 یببره گوش ینامزدش پ یاصل تیعکس رو نگاه کنه و به ماه نکهیا یاون بجا رتمیدرکمال ح اما

 .....ابونیمنو پرت کرد کؾ خ نینازن

 گوشه افتاده بود.... هیاش  کهینگاه کردم که هر ت میگوش یکارش به جنازه  نیاز ا مبهوت

 خودمو به الشه اش فرستادمو باحیرت گفتم: یچهارچنگول

دو تومني من که االن شده هفت  یبا گوش یگرون نیا یتو ی....توي وحشیکرد کاری_تو....تو چ

صحنه رو  نیا دنی!?واااااي خدا منو بکش....منو بکش که طالت دیکرد کاریتومن چ

 !یختیبر سرم ر یندارم...گوشیم......گوشیم...چه خاک

 کارتمم شکسته شدن.... میمموري و س ینابود شده بود...حتبه ما  یگوش

 ....دمیاز ته دل کش یآه

 شانس بده.... خدا

 مینا باور داشت که حتي حاضر نبود عکسارو نگاه کنه.... نیبه ا نمدریا یعنی

 سرم ایستاد.... یشمر اومد باال مثل

 کنان واسم تکون داد و گفت: دیرو تهد دستش

و حسادت به مینارو بزار  رونیکن.....فکر و خیال منو از سرت بنداز ب_یاسمن....خوب گوش 

 چیگفتم!? یکنار....متوجه شد

 . کوچه هستیم باهمین دستان خفت نکردم....یکه چون تو یشانس آورد یلیهم خ االن



 سیخ نیزم یگفتم و خودم رو رو یراستم زد...آخ بلند ی. لگد محکم به پاهیگفت و با پا  نویا

 ....دمیکش عمب تر

 دشیچطور میتونستم د دیورز یعشك م یچشمامو بسته بود و کورکورانه به اون دختر لعنت یولت

 بدم!? رییرو تؽ

به  یکه گرفته بودم رو نگاه کنه وا يینمیخواست عکسها یدوست داشت که حت نارویاونمدر م اون

 بخواد....ّ  نکهیا

 جمع کردم.... نیزم یگوشیمو از رو یها کهیو ت دمیکش آهي

 !?دمیخریم گهید یگوش هی کردمیریختم...از کجا پول جور م یسرم م یتو دیبا یچه خاک حاال

 داعشي! مانیلعنتت کنه ا خدا

 طرؾ.... هیهم  مانیا یشهایطرؾ حرفها و ن هی میشکسته شدن گوش

باحسرت  یکاریو اولات ب زیم یرو گذاشته بودم رو میگوش یکه شرکت بودم تکه ها یمدت تمام

 ....کردمینگاش م

 

پول چند ماه کارکردنمو جمع  دیبخرم...در والع با یگوش هی تونستمیاصال نم یاون گرون تو

 ....دمیخریکه نه...ارزونترشو م نیهم نیع یکیتا  کردمیم

 

 افتاد.... نایکه چشمم به م کردمیرو نگاه م رونیداشتم از پنجره ب حالیو ب کسل

 ....داشتیداشت لدم برم کیو پ کیش یلیخ

 ابله بدم.... مانینشون اون ا رموینداشتم تا ازش عکس بگ یگوش گهیکه د ؾیح

 

 داره! ؾیهرزه تشر زشیبپذبره نامزد عز خواستیکه نم یمانیا

 دیل گهیعاشك هم شده بودن که د نمدریا یعنی!؟؟یدیوح شیپ رفتیولت روز داشت م نیچرا ا یول

 رو زدن....!؟ یهمه چ

 بهشون شک کنه!؟ یممکنه کس نکهیا یحت



 

 

شلوغ بشه   کمیمنتظر  شدم تا سالن   یدیبرم دفتر وح شدیمختلؾ م یکه  به بهانه ها ییاونجا از

 و بعد برم سرک بکشم

 

 نارفتیم دمیکه د زدمیپرسه م ی...داشتم همون حوالکنمیکار م نجایبفهمه من ا نایم نکهیا بدون

 ...یدیباهاش هماهنگ کرد رفت دفتر وح نکهیو بعد از ا یسمت منش

 ...شدیاونجا بود نم یدوست داشتم به داخل سرک بکشم اما تا منش یلیخ

 

 ...یبهداشت سیبلند شد و رفت سمت سرو زیم یاز پا یمنش نکهیتا ا دمیهمونجا چرخ کمی

 رفتم. یدیاستفاده رو بردم و فورا سمت در اتاق وح تیبه دست اومده نها تیمولع ،از

 .. گذاشتیم فشیک یتو لشویوسا ی هیبلند شده بود و داشت لپتاپ  و بم یصندل یرو از

 رو به روش نشسته بود... ناهمیم

 

 انهیسرش خم بود ، فاصله اش رو باهاش کم کرد و موذ یدیوح یسرو صدا نگاش کردم....ولت یب

 یها نهیداد تا خط س نییاش رو پا مهیاول مانتوش رو باز کردم .. نامحسوس  یدوسه دکمه 

گذاشت و  زشیم یرفتو کؾ دستاشو رو  یدیرنگش مشخص بشه.و بعد سمت وح دیدرشت و سف

 گفت: یبا لحن کشدار

 

 

 خونه ات!؟ میو بر یکن لیامروز زودتر تعط شهیدمحمدددد..م-

 

 



 دهنم گذاشتم...چه حرفاااااا! یتعجب دستمو رو از

 

افتاد آب گلوش رو   نایم ی نهی"اما تا چشمش به خط س گفت" نه یسرش رو بلند کرد و تند یدیوح

 آهسته گفت: کردیلورت داد و همونطور که دور و برش رو چک م

 !؟یکن وونهیمنو د یخوایتو کلته شکالت ؟م یچ نمیبگو بب-

 با عشوه نگاش کرد و گفت: نایم

 !یکنیاصال به من توجه نم دای... تو جدرررینخ-

 و گفت: دیخند یدیوح

 چون سرم شلوغ شکالت...خب -

 کرد و گفت: زونیلب و لوچه اش رو آو نایم

 ...میباهم ولت بزار شتریب خوادیمن دلم م یول-

 چشمممم-

 و با ناز گفت: دیلبهاش کش یزبونشو رو نایم

 رونیب میباهم بر ایکن و ب لیپس کارو بارو تعط-

 گفت: یرو بست و با شوخ فشیدر ک یدیوح

 !؟هاهاهاها!میکن یکثافت کار میبر-

 کج کردو  گفت: شموین نایم

 اَه..دمحمدددد....-

 تکون داد و گفت: سرشو تمیبا ر یدیوح

 ...نیجووووون دمحمام-

 گفت: یداد و عمب داد و  با لحن مظلوم شویروسر نایم

 



 واسه فردا شی..مثال بندازگمی...کاراتو میکن شیکار هی شهیحاال نم-

 گفت: شیشگیباهمون لبخند هم یدیوح

 کنم؟ کارشیمثال چ-

 زد و گفت؛ یچشمک نایم

 کار !؟ ایمن...بؽل من بهتره  شیپ یایمثال بجاش ب-

 طالچه باال بزاره!لبشو گاز گرفت و گفت: خواستیم یدیوح

 

 رودستتا مونمی....مکنهیاخراجم م یاونولت حاج-

 و گفت: دیکش یدیاش رو به رخ وح نهیسر و س نایم

 

 گهید میبر ای!بیبد حیکار رو به من ترج ادیدلت ممنووو نگاااااه....چطور -

 آورد و گفت: نییپا یلیولوم صداش رو خ یدیوح

 بپره... دیلرارداد فول آپشن!نبا هیبرم سراغ  دیبا-

 سرشو کج کرد و  گفت: نایم

 من فول تر هستاااا...! یآپشن ها-

سرش رو بچرخونه از گوشه چشمش ،چپ و  نکهی...بدون انایلدم رفت جلو و سمت م کی یدیوح

 راستش رو نگاه کرد و بعد آهسته گفت:

 شکالت  فول آپشن من! نمیبچرخ بب-

.با دیچرخ یدیوح نیزبیو ر  كیدل یچشما یجلو یدوتا دندونش گذاشت و با لوند نیانگشتمو ب نایم

 رو از نظر گذروند...! نایبدنم م یهمه  یزیبرانگ نینگاه تحس

 



داره  یچجور دمیو شد و به وضوح د نییگلوش آهسته باال و پا بکیدهنش رو که لورت داد،س آب

خشتک باد کرده اش گذاشت  یرو جلو فشیلورت نده.ک نارویکه همونجا م کنهیخودش رو کنترل م

 ممدمه گفت: یو  ب

 نااایم یستیکه اپن ن ؾیح-

 با خنده گفت: نایم

 !؟یکردیم کارمیچ-

 دادمیجرررت م-

 جوووون خشنتم دوست دارم...-

 گفت: نایم یمانتو  ی مهیبازم آب دهنش رو لورت داد و با اشاره به  یدیوح

 !نمیتر بب نییبده پا-

رفت و برگشت سست بشه هرچند  یب  یدیو مانتوش رو عمب داد تا وح نیسوت  دویخند زیر نایم

 شل کرده بود! یحاالش هم بدجور نیکه هم

 باورش کنم.... تونستمیاما نم دمید یخودم م یرو با جفت چشما یزیچ هیبود که  ینباریاول نیا

 !؟کننیم کاریوالعا اصال براشون مهم نبود کجا هستند و دارن چ یعنی

 !؟؟؟ومدیبه حساب نم انتیخ نایکار م نکهیبدتر از همه ا و

 

که از اتاق پدرش به اتاق خودش راه  یاز نظر گذروند و بعد در نارویم یبایبا لذت بدن ز یدیوح

 راحت بشه....  یمحل یخروس ب ومدنیاز ن الشیرو لفل کرد تا خ کردیم دایپ

 

 یم نایگرد و تپل م یها نهیو همونطور که کؾ دستشو رو س ستادی...ممابلش انایرفت سمت م بعد

 گفت: دیکش

 

 گفته باشم!؟ ارمایهلو هارو در م نیمن پدر ا یخوایکه تو م ییاونجا میبر-



 اؼواگر گفت: یبا ؼمزه و لحن نایم

 ....اریخب درب-

 برد و بعد با لورت دادن آب گلوش گفت: نییپا نایم یپاها نیدستشو تا ب یدیوح

 شکالاااات! خواماااایمن حال تپل م-

 زد: چشمک نایم

 هردو باهم!؟ ییرایحال و پذ-

 چشماشو باز و بسته کرد: یدیوح

 

 همه باهم!-

 انداخت و گفت: یدیدستاشو دور گردن وح نایم

 ....زمیمن کال متعلك به توام عز-

 

 نیدستاشو دور باسنش حلمه کرد و افتاد به جون لبهاش...چشمام به گردتر یدیگفت وح نویا تا

 ....دیحالت ممکنش رس

 بود.... ایدن یعجوزه استاد رام کردن کل مردا نیا انگار

 طالق گرفته باشه!!! یجول نایاز آنجل نایم نیواسه خاطر هم تیبراد پ دیشا اصال

 

  

 یاز منش یانداختم....خداروشکر هنوز خبر سیبه سمت سرو یخم کردم و نگاه کمرمو

 بازم به اون دوتا ناجنس نگاه کردم... کیبار یلینبود.جرات به خرج دادمو از اون درز خ

ازش جدا  مهیرفت...اما بعد از چند دل یاز سزو کولش باال م یه یدیوح یواسه خوردن لبا نایم

 لگه: یدیشد .تا وح

  داااای! چسبشیآااااااخ-



 و گفت: دیآهسته خند نایم

 !!!!شهیم یچ میخونه و تنها بش میفکر کن بر گهید-

 سرشو تکون داد و گفت: یدیوح

 ...ارمیو المصب تورو درم یبدن سکس نیاونجا که من پدر ا میآخ آخ....بر-

 االن!؟ میبر-

 گفت:  نایم یها نهیبه س رهیخ یدیوح

 ....امیساعت بعدش من م مین هی.اول تو برو...  نه-

 یگام برا هیبرداشت و برداشتن همون  نایگام به سمت م هی مرار،یتاب و ب یگفت و ب نویا یدیوح

چک شهو*تناک به   وسط  هیشلوار  یبود.از رو یکاف  طهیرخ به رخ شدن با اون دختر افر

 زد و گفت: نایم یپاها

 و همونجا منتظرم بمون.. ابونیبرو سر خ-

 دندون فشار داد و گفت: ریلبش رو ز نایم

 

 چشم عشمم...-

 

 لباس گفت: یاز رو  نایم ی نهیوبا لمس س دیلفظ"عشمم"تو گلو خند دیاز شن یدیوح

 ! کنمیبا دندونام از جا م! نوکشونو کنمیو کبودش م اهیبزرگن...امروز س یلیخ-

 

!!بخصوص گهیم یداره چ دیفهم ینم یداغ! حت یرابطه  هی مراریب یبدجور زدیاش زار م افهیل

 شدیم نییباال و پا یکننده ا کیگلوش به طرز تحر بکیس کردیبرانداز م نارویکه هر بار م

 دست بکشه که، نارویم یها یخواست دوباره برجستگ

دست  شیباطن لیکه بهش شده بود وادارش کرد برخالؾ م یبلند شد. تماس لشیزنگ موبا یصدا

 برداره! نایاز انگولک کردن م



 

 فاصله گرفت و با چشمک گفت: عیسر

 ...نمتیبیم گهید ساعت میتو برو....ن-

اصال و ابدا  دمنیرس یبه گوشم نم یبهداشت سیباز و بسته شدن در سرو  یبودم اگه صدا مطمئن

از اونجا زدم  فتهیبهم ب نایم یحت ایو  یچشم منش نکهی.لبل از اومدمینم رونیشوک باز اون حالت 

 بود! مانیجالب ا یدخترعمو یکه تمام فکر و ذهنم پ یدرحال  رونیب

 ! دادنیرفتار و منشش رو م یکیپز نجابت و ش لیهمه تو فام شهیکه هم ییعمو دختر

 !؟مانیا یحت یپشت بزنه به همچ یدیبخاطر پول وح خواستی...اون...والعا محاال

! و  رونیاومد  ب یدیاز دفتر وح لکسیهم کامال خونسرد و ر نایبعد از من م مهیپنج دل یفاصله  به

  دهیاز بس سرکوفتش رو شن لدایکه منو  هیوالعا همون دختر نی...اکردمیفکر م نیمن همش به ا

 م؟؟؟یاون باش یبود جا نیته ته آروزهامون ا ییجورای میبود

 !دادن؟یپزش رو م  هیکه مادرش و بم یزیمتما یها یژگیکو و پس

 

اگه هر چمدر که بهش  کردیکه حرؾ منو باور نم مانیدر فکر راه افتادم سمت اتاق کار....ا ؼرق

 ....نهی...البته اگه اصال بخواد ببدادمیمدرک نشون م

واسه  رمویبگ لمیاز تمام اتفالات امروز ف تونستمیسالم بود....اونولت م می....کاش گوشهووووؾ

 سر جاش... ادیبفرستم تا عملش ب مانیا

 که نشد! ؾیح

 دوشم بود. یرو نیبار سنگ هیمثل  دونستمیم نایکه در مورد م یراز

 ....نیزم یشونه ام بردارمشو  بزارمش رو یاز رو خواستیکه دلم م یبار

که الزم بود  یبزارم...به کس ونیدر م مانیبا ا نویا خواستمیرو بکنم ...م کار نیمن خواستم ا البته

 !ومدیاز دستم بر م یچ رهیبپذ خواستینم یبدونه اما ولت

 نکهیبا ا لدایکه  دونستمیبزارم اما م ونیدر م لدایرو الالل با  زیبه سرم که همه چ زدیهم م یگاه

و  نیاون اتفاق ؼمگ ریتحت تاث ییجورا هیاما هنوزم  گذرهیاز مرگ مادرش م یادیزمان ز

 ....ریدلگ



هم در ارتباط و چه  گهیمرد د هیبهش بگم نامزد برادرش همزمان با  خواستیدلم نم ییجورا هی

 درست کنم....! دیجد یروز لال بزاره و واسش دؼدؼه  هی مانویبسا ا

جواب بله  و اونم نایم یخواستگار ادیب یدیوح دهمیماجرا رو بگم...شا لدایروز به  هی دهمیشا البته

 کله خراب روشن بشه! مانیواسه ا تشیبده تا ماه

 و کوفته برگشتم خونه.... خسته

 

دوتا  یکیرفتم سمت حوض...سرم رو خم کردم و  دمیکشیم نیزم یرو مویکه کوله پشت همونطور

 حوض رو نگاه کردم..... یلرمز تو  یماه

 

 یحوض بر نوریاز ا یداشتن! ه یمزخرف یحوض کوچک سرد چه زندگ یها!تو چارهیب

 !یاتفاق خاص چی...هیکار خاص چیاونورش....بدون ه

 

 !یتیخاص چیبدون ه یزندگ هی یمن شده بود...ؼرق بود تو هیشب یماه نیا چمدر

 

که داره همون  دمید یبودم چون هر شب و هر شب خواب زهراخانم رو م تیخاص ی! من بآره

 ...ادیاز دست من برنم یچکاریاما ه زنهیمولع مرگش رو برام م یحرفها

 ...احساس به درد نخور بودن....کردمیبودن م تیخاص یاحساس ب نیهم واسه

 گربه ولگرد..... یاووو-

بود....اصال جز اون  مانیها برداشتم و سرم رو بلند کردم.ا ینگاهمو از ماه دمیرو که شن صدا

 !؟زدیاسم صدا م نیمنو با ا یک

 ه برم سمتش...دست اشاره کرد ک با

 ستادهیدر ا یجلو یاومدم.سرم خم بود و چشمام رو به باال ....رو سکو نییحوض پا یرو لبه  از

 .چرخوندیم یمشتش به کند یرو تو یزیبود و چ

 ام که باهاش کم شد دلخورانه گفتم: فاصله



 !؟یدار کارمیچ-

 رو داد باال و متاسؾ گفت: شینیب یکنج پره  شخندیحالت ر به

 !یستیسالمم که بلد ن-

 یکلمه  یبم یحال با صدا نیبهت سالم کنه!؟با ا یکه کس ی....آخه تو آدم بودنییانداختم پا نگامو

 نکرد و تو جوابش بهم گفت: یسالم رو به زبون آوردم اونم نامرد

 پوچت! یسالمت بخوره تو کله -

 یبال مشمیرو شکسته بود و حاال دو لورت و ن میجرات داشت بهش بپره! پرو پرو  گوش یک حاال

 بود!

 خل ! ی پسره

 نمدریا کنهیباهوش بودن م یکه ادعا یو درجه هاش شک داشتم....کس یبه زرنگ گهیمن د اصال

 .....خورهیدخترو نم هیزود و آسون گول 

 دیدختر مارمولک پس اصال چرا با هیزاپاس  شهیاونولت م دهیباالش پز م یویک یکه با آ یکس

 ادعا داشته باشه!؟

 

 

 

 و خشک گفت: یجد

 

 

 یتو لتیموبا یزنگ زدن خاموش بود من بهشون گفتم که گوش تیپدرو مادرت هر چمدر به گوش-

 و شکست.... نیاز دستت افتاد زم اطیح

 سرمو باال گرفتمو با اخم و تخم گفتم: یتند

 گمیبه مامانم م اهمیبخرم  گهید یکیپولشو بده  ای....تو تو تو....حاال شی...توشکستفتادیاز دستم ن-

 !شیکه شکست



 ممدمه دوتا زد تو کله ام و گفت: یراستشو برد باال و ب دست

اون عکس  نوی!؟ از ایبخور ی! که باهاش گه اضافخورهیبه چه دردت م یگوش تیخاص یب یتو-

 !ی! باشه تو خووبیهمه َعخن و تو خوب یکه مثال بگ یریچرت بگ لمیو ف

 کرد و ادامه داد: مکث

دست  ی!اصال گوشدهینامناسب نشون م ؛یگوش هیداشتن  یاما رفتارت هنوز تو رو برا دیسنت شا-

 ....یداعش هیدست  یبمب بد هی نکهیا نیتو ع

 گفتم: یعصبان یلیدموخی...کله ام رو دست کشرفتیتند م یادیداشت ز گهید

 یسر هی یهم که گرفتم جهت شفاؾ ساز یلمیام باجنبه ام....هر عکس و ف یلی....من خرشمینخ-

 مسائل بود....

 پوزخند زد: بازم

 پور شده! یَپ بفرما  خاااااانُم   عادله فردوس-

 :تیبؽض بچگونه داشت هم عصبان هیهم  صدام

 یتو زد یرم ولرو بخ یپول چند ماه حمولم تو باشگاه رو جمع کردم تا تونستم اون گوش-

 به تمام مدارکم... ی! گند زدادی! ازت بدم مشیشکوند

 زنان گفت: طعنه

 هولمز نه....تو برو دوؼتو بنوش بچه! اسمنیاما  میدیهعِ...مدارکم!   شرلوک هولمز د-

 گنده ام ! ام یلیخ ستمیبچه ن-

 !تیخاص ی! احمك بیمعبد عامون یکاهنا نیچاق و فربه ات مشخص..ع کلیآره...از ه-

 

دستش رو محکم  یتو یکوچک رنگ یبزنه  اما برگه  خوادیلدم اومد جلو.فکر کردم م کی

 و گفت: میشونیچسبوند به پ

 مادرت واست نوشته..... ادداشتوی نیا-

به پشت سر  ینگاه میو ن دمی.....چرخرونیباال و از خونه زد ب دیرو کش شرتشیسو پیبعدهم ز و

 شدمو گفتم: ریحاال که نبودش ش دمویکوب نیرفت و درو بست....پامو زم رونیانداختم....از خونه ب



 

 ...."یادِب نفهم گااااِو   داعش یخوِر ب بینسناس فر یشویر ی" پسره 

 گفتم: دمویکش كینفس عم هیبستمو  چشمامو

 ....."شهی....چمدر فحش دادن خوبه..... روح و روان آدم سبک مشیآاااااخ-

 برداشتم و پچ پچ کنان شروع کردم به خوندنش: میشونیپ یبرگه رو از رو بعدهم

. خاک برسرت میپدرت فوت کرده است.احتماال تا شب کرج بمان ی"سالم.به ما اطالع دادن عمو

درست کن بخور.لربانت  یزیچ هی.ؼذاهم خودت یات مرالبت کن یاز گوش یکه عرضه نداشت

 مادرت"

 چشمام حلمه زد..... یه اش اشک توهمه عطوفت مامان و شدت عشك و عالل نیا از

 اعصاب باشه.. یآروم کننده  تونستیم یسگ یروز نسبتا سگ هیبعد از  یخال یخونه  هی

اُپن  یبرداشتم و نشستم رو وهیموز از سبد م هیروزمره و معمول،   یاز انجام کارا بعد

خسته اش تو گوشم  یگرفتم...تا صدا لداروی یسمت خودم و شماره  دمیآشپزخونه...تلفن رو کش

 گفتم: یبشاش و پر انرژ دیچیپ

 جووونم! لدایسالم -

 !؟چخبر!؟ی!؟خوبیاسی ییتو-

 زن داداشششش! یخوبم.تو خوب-

 گفت: یو کسل یانرژ یب یصدا با

 ...ستمیبدک ن یا-

 !؟حالیب نمدرصداتیچخبر!؟ چرا ا-

 خونه! دمیرس شهیم یا مهیده دل هیکالس بودم..-

 !؟یکالس!؟ کالس چ-

 ...وگایکالس  رمیم نیرحسیچند مدت به اصرار ام هی-

 گفتم: دمویخند



 !؟یکرد کاریچ تویمیلد ی...گوشلدای  گمیبفکر...م یشوهرها نیخدا بده از ا-

 اتالم.. یواریکمد د یتو المیوسا یتوجعبه -

 بابات!؟ یآره!؟خونه  گهید نجایهم-

 !؟ تهیاهوم..واسه چ-

 نداره...؟ یاز اون استفاده کنم.از نظر تو که مشکل خوامیشکسته..م میگوش-

 ...برش دار!ینه چه مشکل-

 

 یخداحافظ لدایگپ و گفت با  کمیبود.بعد از  متیؼن نمی! همیچیبهزه ه یگفته بودن کاچ میلد از

 ....!نییپا دمیاپن پر یرو گذاشتم سر جاش و از رو یکردمو گوش

 

 یکی ریخونه رو ز دیمعموال کل  با خبر بودم که اون نمیاالن سر کار و از ا مانیا دونستمیم

 ..رونیراحت از خونه اومدم ب الیبا خ نی....واسه همزارهیگلدون کنار در م ؾیازچندرد

هم خونه  نایمادمازل م نکهیلدم بردارم خصوصا ا نیپاورچ نیپله ها پاورچ ینبود رو یازین گهید

تهرون و اکثر موالع اراک  ومدنیکم م یلیخونه...خانواده اش هم که خ ومدینبود...معموال شبها م

 ....نییرفتم پا یا ینگران چیبدون ه نیبودن... واسه هم

نگاه کردم...همونطور که حدس  یکی یکیشده بودن رو  دهیکنارهم چ ؾیکه به رد  ییگلدونها ریز

 از گلدونها بود. یکی ریز دهایکل زدمیم

 

باز نگهش  مهین کمیببندم  نکهیرو برداشتم و درو باز کردم.رفتم داخل ودرو بدون ا دیکل دسته

 ومدمیم داشتمویبرم لدای لیوسا یرو از تو جعبه  یگوش دینداشتم...فمط با یداشتم....کار خاص

 ....رونیب

 

تو اون تصادؾ  چارهیزهرا خانم ب یسوت و کور شده انداختم....از ولت یبه خونه  یتاسؾ نگاه با

 خونه متروکه شده بود.... نیوحشتناک جونش رو از دست ا



 ....رشیپدر پ شیرحمان هم که مؽازه اش رو سپرده بود دست شاگردش و رفته بود پ آلا

 گفتم: دمویکش یآه

 فرو نبره!  یمادر یرو تو سکوت ب یخونه ا چیخدا ه-

 ....کردیم یزندگ نجایکه خودش هم ا یت....هنوز مثل گذشته بود...مثل وللدایاتاق  یتو رفتم

به سرتا سر اتاق  ینگاه کل هی کردمیذهنم گذشته رو مرور م یکه تو یزنون....درحال لبخند

 انداختم....

شدم رفتم سمت کمد...درش رو باز  ریکه س مونیو نوجون یو مرور بچگ لدایاتاق  یتماشا از

 ودرش رو باز کردم.... رونیکردم.آوردمش ب دایکه جعبه رو پ دی...طول نکش کردم

 همه رو نگاه کردم... یکی یکیخوشگل موشگل توش بود که ناخواسته نشستم و  زیچ اونمدر

که  گهید زیچ یوکل میکه باهم درست کرده بود ییگرفته تا دستبندها مونیدوران بچگ یها لهیت از

 بود.... مونیروز از زندگ هیهر کدومشون گواه 

 

رو نگاه  لدایها و گنج پنهان  مهیدو ساعته که اونجا نشستمو دارم عت یکی دمیخودم که اومدم د به

 ...کنمیم

 

رو جدا کردم و جعبه رو گذاشتم تو  یفورا گوش نیسر برسه....واسه هم مانیکه ا دمیترس

 اومدم... رونیکمد.درش رو بستم و از اتاق ب

 دهایبود که کل نجایا بتیدر بسته شده و مص  متوجه شدم یرفتم سمت در اما در کمال ناباور باعجله

 اونور بودن....

 

 نداشت... دهیرو تکون دادم...اما فا رهیجلو ...دستگ رفتم

 

نداشت...رنگم  دهی...اما لفل بود...هر چمدر تکونش دادم فادونمینم شوی...چجور لفل شده بود در

 ....دیپر



 باشه!؟ مانیکار ا نکنه

 ومدی...مکردیمن اونجام درو لفل نم دیفهمیاگه م مانیبود چون ا یخود منتف یبه خود نهیگز نیا

  ...رونیب نداختمیم یداخل و چک ولگد

 بود!؟؟ یکار ک پس

 شانس ُگه من!  نیزنون چند ضربه به در زدم...لعنت به ا نفس

 

 چیه نکهی.بدتر از همه اکردیبدبختم م یعنی....شدمیبدبخت م دید یو منو م نجایا ومدیم مانیا اگه

 در... نیجز هم رونینداشتم که از خونه بزنم ب یا گهیراه د

 

 رخ بده و باز باشه... یو افسرده و وحشت زده زل زدم به در تا معجزه ا پکر

 باطل.... الیخ یزه یول

بود  دهیفایرفتن و باز کردن در ب رونیب یهمونجا موندم...تمام تالشهام هم برا یدو سه ساعت حدودا

 ....ادیلدم زدن م یصدا رونیحس کردم از ب نکهیتا ا

 ....مانینداشتم ا شک

 ...دیبه وضوح پر رنگم

 .کردمیبِرو بِر  داشتم درو نگاه م

حساس مؽزم در ُدکونشو  یبودم...درست سر جا یموالع نیهمچ هیزدن تو  پیمن استاد ر اصال

 تو َهچل! فتمیتا من ب کردیم لیو تعط بستیم

 

 تا جا واسه شک و شبه نزاره که ستادیدر ا یجلو مایدل دیرس یلدمهاش به گوشم م یکه صدا یاون

  ...مانیخود ا

 

سرو صدا درو باز و بسته  ی...بلدایبرداشتم و بدو بدو رفتم سمت اتاق  یجا کفش یاز رو کفشامو

 کردم. میعالمه لباس لا هیو خودمو اونجا،پشت  یواریسمت کمد د دمیکردم و دو



 

داره تاالپ تُلوپ  یبدجور کردمینره آخه حس م رونیرو للبم گذاشتم که صداش ب دستمو

 ....!کنهیم

 نفس زدنم رو هم نشنوه ... یدهنم گذاشتم تا صدا یامو رو گهید دست

 

به فنا دادن منو  خواستنیم ایدن نیمن جنجال بپا کردن و از هم هیاعضا و  جوارح بدنم عل کال

 ...! شروع کنن َکثافتاااا

 

رو در  دیچرا کل دیسنجیدرو باز کرد که داشت باخودش م ریخاطر د نیبه ا مانیکنم ا فکر

 باز شدن در اومد. یموندن...!؟باالخره اما صدا

 

 :کردیکه داشت با تلفن صحبت م دمیشنیبهش نداشتم اما صداشو م یدیکه د من

 

 

 یعادت کردم....نه همه چ ...گهیمجبورم د گهیخوردم تو اداره... د تزایپ هی....ستی" نه گشنه ام ن

در مونده بود....نه...نه دزد کجا بود....نه....فکر کنم خودم  دارویبرگشتم کل یفمط....من ولت هیاوک

 یوگرنه همچ آره...رونیاز اداره زنگ زدن و باعجله از خونه رفتم ب نکهیجا گذاشته بودم نه ا

 ...فعال...."نییپا ای.....باش بهیاوک

 

 

 میحرؾ از موندن زد دوزار یباز دوباره برگرده سر کار اما ولت نکهیخوش کرده بودم به ا دل

 ....کردمیکه تصورشو م هیافتاد که شانس من گُه تر از اون

 



تو لبرم...اونم به صورت  کردمیموندم هللا اعلم! اصال حس م یاون تو م دیبا یتا ک حاال

بودم که الالل بره  دوارمیدادم.ام هینشستمو سرمو به عمب تک....پاهام که خسته شد همونجا یعمود

 .دید یرو روشن کرده بود و اخبار م ونیزیحموم تا من بزنم به چاک اما المصب تلو ایتوالت 

 

زده بود به  ییجورا هی...فتادمیداشتم به ؼلط کردن م گهیکه مونده بودم اونجا...د شدیم یساعت هی

 تو هچل! فتمیب نکهیا متیبه ل یحت رونیاونجا بزنم باز  دیسرم که هرجور شده با

 

 نیباشه واسه هم دهیخواب دیداشته بودم که شا دیام نیخونه بهم جرات و شهامت داد.به ا سکوت

سمت در  نیپاورچ نیکردم و پاورچ ....کمرمو خمرونیآروم آروم در باز کردمو از کمد اومدم ب

 نکنم.... جادیرفتم....تمام دلت ام رو به کار بستم تا مولع باز کردن در سرو صدا ا

 

 دمید یو زدم ولت یزدن باز گذاشتم.لبخند پت و پهن دیراه واسه د کیدرز کوچ هی یاندازه  به

 ....رونیبرم ب تونستمیم گهیگرفته...حاال د خوابش ونیزیتلو یکاناپه روبه رو یرو مانیا

 

ساکت خونه  یفضا یکه زنگ در تو رونیدهنم رو لورت دادم و خواستم پامو بزارم ب آب

 ....دیچیپ

 شانس! یبُِخشک ا یدهنم و نفسم به شماره افتاد.ا یآن للبم اومد تو هی

 بود!؟ یخروس بد محل ک نیا آخه

 !تُفففؾ

ر و بستمو برگشتم بلند شد و رفت سمت در تا بازش کنه منم باالجبار د یبا کرخت مانیا یولت

 کمد! یتو یعنی....یلبل یهمون جا

 

که ناخواسته با  هیآشؽال کله که بد مولع مزاحم شده بود ک یکردم تا بفهمم اون لعنت زیت گوشامو

 شدن.... دهیدندونام رو هم ساب نایم یخنده ها یصدا  دنیشن

 خانم انگار بلند گو لورت داده بود.... نایصداشون مشکل بود اما م دنیشن



 عشؽم !؟ چخبر !؟  یطوریچ-

 ...تو چخبر!؟درس و دانشگاه چطوره!؟ستین یمن خبر یحوال-

 گل و بلبل)باخنده( یخوبه...همچ یآره همچ-

گل و بلبل  یهمچ دیخودم درآوردم.واسه اون که با کیکج کردمو اداشو تو خلوت تار شموین

 !ارهیدر نم یباز ندیاپن ما نمدریهم ا سی...الکسنیشب با ا هیشب با اون... هیباشه...

 ....ماااااانیا-

 بلهههههه...-

 !بؽلت؟ امیب-

 .....ایب-

ؼوداااااا به  هیبعد هم با  رونیب  لگد محکم درو باز کنمو بپرم هیبا  خواستیکه چمدر دلم م یوا

 ... زمیبر صورتشو به کل بهم کیش ونیدکوراس یسبک بروسل

 حد رو ُمخ باشه...! نیدختر تا به ا هی کردمیفکر نم چولتیه

چرا  اورد؟؟؟یدر م یِشفته باز نمدریپسره چرا ا نیمسلط بشم.آخه ا تا به خودم دمیکش كینفس عم هی

 یکنه سرو گوشش بدجور یباهاش رسم شوینامزد گهیمدت د هی خوادیکه م ینبود دختر شیحال

 !؟ُجنبهیم

 !!!!یو تمام مدارک رو به فنا داد یرو شکست یگوش ی....لعنت به تو که زدمانی!لعنت به تو اآخ

 دیبا گهیچمدر د که کردمیفکر م نیکؾ کمد نشستم.دستامو رو زانوهام گذاشتم...داشتم به ا دوباره

 ...دمیشنیماچ م یصدا یو چرا اون دوتا ساکتن....البته گاه   انتظار بکشم

 ...شدیم شمچند

 خورد شد... تمیهم عصبان شدیچندشم م هم

 ....پدرسوخته!دیبوسیم مانویداشت ا البد

 درحال لب خوردن و من در حال در حال حرص و جوش خوردن بودم  اونا

 :دیگور به گور شده پرس ینایهمون مولع م که



 رو در بود..؟؟ دایکل یاومد یولت یگفت-

 جواب داد: مانیا

 آره...-

 بنداز.... ینگاه هیخونه....پاشو  یاومده باشه تو یکس دی...شایستیاصال حواسپرت نتو -

تا  کردیرو وادار م مانیا یاونجور یاون دخترو از جا بکنم ولت یکله  خواستیآخ که چمدر دلم م

 اومده باشه! یزیچ یُمزد یخونه بزنه که مبادا دزد یتو یسرک

 گفت: کردیم کاریداشت چ مایتو اون لحظه دل دونمیکه نم مانیا

دست نخوردس من  زی....همه چداشتیبرم یزیچ هیبابا.....دزد اگه اومده بود خب  ستین یکس-

 بزارم سرجاشون.... دارویفکر کنم خودم فراموش کردم کل

 !دونمیم دیآخه!؟من که بع یبکن یاشتباه نیهمچ هیچطور ممکنه تو -

 مدته حواسپرت شدم! هی-

 دارم بگم!؟ شنهادیپ هی تیحواسپرتمن واسه رفع -

 بگو !-

 میبخور رونیشام رو هم همون ب یکافه گرد میبلند شو لباس تنت کن بر-

 باشه!-

مارمولک بودو از  یپر رو ،رو برسم.دست هرچ یدختره  نیحساب ا خواستیکه چمدر دلم م یوا

تمساح  یبود به مرحله  دهیمارمولک بودنو رد کرد و رس یمرحله  نیپشت بسته بود...اصال ا

 شدن...!

از شکارهاش هم  یکی....دنیاون تمساح ها که آدمارو  با عمل و هوش و منطمشون لورت م از

 !نهیکه اصال حاضر نبود به من توجه کنه و حرفا و مدارکمو بب مانیا نیهم

 که مانیا چارهیب

 !یعشك والع هی....نه ناستیخودش خبر نداشت زاپاس م 

 



بزنم  نجایبرسن تا منم از ا شونیپاهام حلمه کردم.کاش زودتر برن به کافه گرددور  دستامو

گاهم  منینش نکهی...هم نفسم تنگ شده بود هم اشدمیکمکم داشتم تو اون کمد نِفله م گهی....درونیب

 !خوردمیجا نشسته بودمو تکون هم نم هیخشک شده بود از بس 

 

که از سر و صداهاشون متوجه شدم از خونه زدن  یکمد موندم تا ولت یناچار بازم همونجا تو به

 دواریام نیو منم به هم کردیبره معموال درو لفل نم خواستینم یدور یجا یولت مانی....ارونیب

 یاومدم.همه چ رونیب یبسته شدن در که اومد فورا و بدون فوت از اون کمد لعنت یبودم....صدا

رفتم و به سمت در پا تند  رونیبعد هم باعجله از اتاق بمرتب کردمو  یهول هولک رو

 کردم.... نشییدراز کردمو باال و پا رهیکردم...دستمو به سمت دستگ

 یو در شدیم نییباال و پا یخودیکه ب یا رهیکه لفل باشه....ناباورانه به دستگ شدی....باورم نمایخدا

 که لصد باز شدن نداشت، نگاه کردم...

 

 شده بودم... چارهی...رسمااااا بدمیبه سر خودم کوب یبرداشتم و دودست رهیدستگ یاز رو دستمو

 رفتمیاز خونه م ی....!؟ چجورختمیر یسرم م یتو ی!؟چه خاککردمیم کاریچ دیبا حاال

 ....!؟رونیب

 موش افتاده بودم تو تله.... نیتمام خونه زدم...ع یتو  یها گشت وونهید مثل

 :دمیو نال واریدادم به د هیتک دیو ناام وسیما

 

 کنم !؟ " یچه ؼلط دیخِدااااا.....حاال با ی"اَ 

 

 واسه فرار وجود نداره! یراه چیکه ه دمیرس یم جهینت نیبه ا شتریب کردمیچمدر فکر م هر

از خونه بزنم   دیبرگرده و بعد که خواب مانیتا ا موندمیمنتظر م دیباز با ییجورای انگار

 رو آب....! زنیاون مولع حاج آلا و حاج خانم برنگردن و پته منو نر ...البته اگه تارونیب

 



جهت رفع  وهیآب خوردم و دو سه تا م وانیل هیو پکر رفتم سمت آشپزخونه... یعصبان

موالع  نجوری....ادادمیکنترل اشتهامو از دست م گهید شدمیم ی...اصال من هر ولت عصبیگرسنگ

 بره..... ادمی یتا همچ خوردمیدر م....اونمخوردمیتا ِخرِخره  م دیبا

خونه  یتو ینون خوردم و باز دوباره گشت کهینکردن....رفتم سراغ نونها...چند ت رمیها س وهیم

 بود... جهینت یکنم لفل درو وا کنم...!اما بازم تمالهام ب دایپ یزیچ یا یگوشت چیپ دیزدم شا

 

 نیبه ا شتری....ترس بخوردمیو من سرگردون و عالؾ تو خونه وول م گذشتیم نطوریهم زمان

جوره  چیکه ه شدیبه پا پ یَگند هیولت مامان و بابا زود نرسن خونه...اون مولع  هیخاطر بود که 

 جمع و جورش کرد! شدینم

 

 ....دمیلدماشونو شن یصدا نکهیؼم بؽل گرفتم تا ا یگوشه کز کردمو زانو هی

 !دمیترس

ام کله  نهیتو س خواستی....المصب انگار مدیتپ یللبم تند تند م کردم.... زیبلند شدمو گوشامو ت فورا

 معلك بزنه!

 

 برگشتن.... نایو م مانیا دمیفهم دمیبگو بخند که شن یصدا

 یبعد صدا مهیده دل هیکمد و خودمو پنهون کردم. یسمت اتاق و بازم رفتم تو دمیبه ناچار دو باز

 باز شدن در اومد.

 رفته بود باال.... نایخودش تنها اومده بود و م مانیا ظاهرا

 نباشه بهتره! نجایا طهی!خدارو شکر!اون دختر افرخب

 مخمصه خالص بشم.... نیزود بره بخوابه تا من زودتر از ا مانیا کردمیدعا م دعا

 

 دی...تصورش اگه سخت نباشه باشدمیموالعا داشتم کالفه  گهیبازم انتظار و انتظار و انتظار....د و

 !!!زدیم كیر كیکه ُمخم داشت ر کردمیاعتراؾ م



 

 یسرک هیرفتم سمت در...آهسته بازش کردمو  نیپاورچ نیاومدم و پاورچ رونیکمد ب از

 ...کردیو همزمان چراؼارو خاموش م زدیداشت مسواک م مانی...ادمیکش

و بعداز خاموش کردن چراغ  دی...دهنش رو آب کشیبهداشت سیسرو یدوباره برگشت تو بعدش

 راست رفت سمت اتالش..... هیاومد و  رونیب  یبهداشت سیسرو

 مشخص نبود... یچیه گهیخونه د یکیتار یتو

 کنه و حاج بابا و مامان سر نرسن.... یاریحاال حاال ها شانس  کردمیدعا م دعا

 ....شتریربع ساعت ب دی...شارهیخوابش بگ مانیموندم تا ا  یا مهیدل چند

 باز کردمو اطیخاموش شد درو با احت شیو نور گوش دیبه گوش نرس ییصدا چیه گهیبعد که د و

 اومدم. رونیب لدایاز اتاق 

 

 تونمیم گهیکنج لبم نشست....خوشحال بودم که حاال د یبه سمت در رفتم....لبخند نیبازم پاورچ 

 خالص بشم....

 تا بنا گوش وا شد.... شمیرو تو لفل چرخوندم و آهسته بازش کردم...ن دیکل

 یجنازه  هیکرد به  لمیاز پشت تبد مانیا یکنم که صدا نییرو باال و پا رهیدستگ خواستم

 ....یعمود

 .....نمیواستا بب-

 معجزه رخ بده! هیتو اون لحظه دوست داشتم 

 

ظاهر بشه و من دکمه اش رو فشار بدمو  بمیتو ج"برنارد" یمثال ساعت زنگ ایبشم!  بیؼ مثال

 زمان تولؾ کنه.....

 

و  نیو سخت تر نیرتریتجربه کرده بودم...نفسگ  میبود که تو زندگ یلحظات نیتر ریگ نفس

 !نیتلختر



 روشنش کرد. چشمامو باز و بسته کردم... مانیا یعنیروشن شد.... چراغ

 نیکرد رفت آخه درست تو هم لیدر دکونشو باز تعط ییایجوریکرده بود... مؽزمم هنگ یحت

 !دادیبهم نم یفرمان چیداشتم ه اجیکه من بهش احت یلحظه 

شلوارم  ی...پاهام تو  تو دهنم ومدی....للبم داشت مشدیم کیکه داشت بهم نزد دمیلدمهاشو شن یصدا

 حالت هم احتماال لرزش از سر ترس بود ! نیاسم ا خوردنیتکون تکون م

 نمونده بود.... یبال یمن از شدت ترس راه دنیشاش تا

 :دیپر حرصش از پشت به گوشم رس یصدا

 .....شعوریب یگاو نفهم....ا ی....ااسمنی ی.....اَ اسمنی ی....اَ اسمنی....اسمنی-

که انگار از اول وجود  کردیمحوم م یزندگ یچنان  از صحنه  دیرس یبهم م دستش

 ....دمیبه سمتشم نچرخ ینداشتم....حت

برداشتم سمت در تا زودتر از خونه فرار کنم اما اون هم   زیشده فورا خ کیحس کردم بهم نزد تا

از دور دورم کرد،با  نکهیسمت خودش و بعد ا دمیاز پشت کش رهنمیسمتمو با گرفتن پ دیدو

 پرتم کرد به عمب! یادیز تیعصبان

 ....واریؼلت خوردمو بعد کمرم خورد به د هی

هلوم گذاشتمو آخ آخ کنان بلند شدمو نشستم....سرمو خم کردم که باهاش چشم تو چشم رو پ دستمو

 نشم....

 !ومدیخونش در نم زدنیکه کارد م دونستمی...مستادیسرم ا یاومد و باال لیعزرائ مثل

 تو بؽلم جمع کردم و با بؽض گفتم: پاهامو

 نداشته باش! یتو رو خدا باهام کار-

سرخ و  ادیلباسمو تو مشتش گرفتو بلندم کرد.صورتش از خشم ز مهیخم شد و  یادیز تیعصبان با

بلند و سر کپ کوتاه شده و  اهیس شیبا اون ر مانیا نیگردنش متورم....ا یلرمز شده بود و رگها

 آدمخوار بود! یوالی...بدتر از صدتا هچیکه ه یبه خون نشسته ،بدتر از صدتا داعش یچشما

 :دیاک پرسو شمرده و ترسن شمرده

 !؟؟یینجایتا حاال ا یاز ک-



 یچیباز لب باز نکردمو ه دادیو تکونم م دادیلباسمو تو مشتش فشار م مهیندادم....هرچمدر  جواب

 .....گفتمینم

که حس  دادیتکونم م ادی....اونمدر زخوردمیتکون تکون م یزلزله به پا شده بود که اونجور انگار

معده ام...معده ام رفت  یبدنم تو شکمم جا به جا شدن....روده ام رفت جا یتمام اعضا کردمیم

 بود! یَوض هیام....مؽزم افتاده بود تو مثانه ام....خالصه  هیکل یجا

 تو صورتم نعره زد: گمینم یچیه دید یولت

تو لفل بودن آره!؟ از  دای!؟ از همون مولع که کلیینجایا یاز ک نمیِد حرؾ بزن کثافت!!!بگو بب-

 آره!؟ ا نجایا یهمون مولع  اومد

نبود والعا....چون  ینجوریا یعمدا خفه خون گرفتم ول کردینگفتم....اون فکر م یچیه بازم

 .....شدیبودم لبام از هم باز نم دهیترس

 یو از ال واریکرد.کمرم رو محکم کوبوند به د یو آب روؼن لاط ختیبهم ر شیچیمپیس آخرش

 شده اش گفت: دهیدندوناش بهم ساب

 !رونیب دمی!حرؾ بزن تا زبونتو از تو حلمومت نکشاسمنیحرؾ بزن -

 پته کنان گفتم: تته

 .....بزار برم.....مانیکن ا و...ولم....ولم-

 گفت یشتریبهم فشار داد و با خشم ب شتریب دندوناشو

 نجایا یدزد اومد هیمثل  یواسه چ یتا نگ-

 ....اسمنی! پس بنال ....بنال یبر محاله بزارم 

 گرفتم تا از خودم جدا کنمو بازم ملتمسانه گفتم: دستاشو

 ..بزار بزم تو رو خدا.... .انیاالن بابا مامانم م-

 زد وطعنه زنان گفت: یشخندین دیشد تی....از سر عصبانکردیو نگام م زدینفس م نفس

 !؟؟؟ !؟؟؟؟  هان ُدختر حااااااج آلا...یبزارم بر-

 بعد پلکهاشو تند تند باز و بسته کرد و گفت: و

 نکن و بگو.... ی....منو کفراسمنیبگو -



 :دمیملتمسانه نال بازم

 ...ولم کن.... برم خونمون خوامیولم کن م-

 ...بنال....اسمنی!؟بنال یمنو چوب بزن اهی!؟که زاغ سیکه چ ی!؟ اومدنجایا یاومده بود یواسه چ-

اعتراؾ کنم واسه  تونستمیهم نم لدایبخاطر  ی....از طرفیچی...هدیرس یبه ذهنم نم یبهونه ا چیه

بهم  یهمچ یداشت و حساب یاز لبل گوش لدای دنیفهمیاومدم.چون اونولت م یبردن گوش

 ...ختیر یم

از شناسنامه اش هم  چیمنو به کل از خونه که ه یبزرگترم اما اومدن پدر و مادرم  بود.حاج ترس

 هیشدم که تنها ساکنش  یزدم و بدون اجازه وارد خونه ا یمن چه گند دیفهمیاگه م کردیحذؾ م

 پسر مجرد....

شده بود از بس کله ام رو  یدهنمو لورت دادمو با ترس بهش نگاه کردم.چشمام هم چپک آب

 جنبونده بود المصب...

 شده بودم واسه خودم!! یمنار جنبون ییجورا هی گهید

 بهم انداخت و گفت: یترسناک نگاه

سر برسه...اونولت تو  یتا حاج دارمیاونمدر نگهت م ای نجایا یاومد یواسه چ یگیم ای...اسمنی-

 و اون.... یدونیم

 

کرده بودم...بازم مثل گاو داشتم نگاش  ریگ یدهنم.....تو بد مخمصه ا یتو ومدیداشت م للبم

 که همون مولع در باز شد و.... کردمیم

 ...میهمزمان به سمت در نگاه کرد هردو با هم مانیهم من و هم ا

بسوزونن اما با  دینفله شده ، با اس هیبودم همون لحظه جسدم رو مثل جسد جمال خاشمچ حاضر

 کردم..... کاریو مامان چشم تو چشم نشم که بفهمن چ یحاج

بود که با  نایم نیاونا   ا یبودم اما بجا میترسناک زندگ یلحظه  نیدوم یمن درحال تجربه  حاال

 اومد داخل و درو بست.... زیآم ریپوزخند تحم هی

 کلمیو طعنه به ه ریسراسر تحم یشد.لدم زنان اومد جلو....نگاه رهیخ مانیبه من و ا نهیبه س دست

 :گفت مانیانداخت و بعد خطاب به ا



 !یتو گوش نداد ی....گفتم...ولیرو فراموش نکرد دیگفتم تو کل یدیبهت گفتم....د یدید-

 :دیباز جلوتر اومد و پرس و

 اومده!؟  یحاال واسه چ-

شده به  دهیهنوز تو مشتش بود و کمرم چسب رهنمیپ ی مهینزدم... ینگفت.منم حرف یزیچ مانیا

 ....وارید

 مخم: یدوباره رفت رو صداش

سن و  نیشعور و احمك باشه که بخواد با ا یب دیچمدر آخه آدم با ....هیزیهِه....خجالت هم خوب چ-

از خجالت آب شد و رفت  دیموالع با نجوریبکنه....ا یمردم سرک بکشه و فضول یسال تو زندگ

 هنوز سرپا هستن ! ایچرا بعض دونمی....هعِ...نمنیزم یتو

نگاهشو از صورت  نکهیشل و ول شد...بدون ا راهنمیپ ی مهیاز دور   یبه آهستگ مانیا یانگشتا

 ِخِجلم برداده چند لدم ازم فاصله گرفت....

 بود. نایم یبخاطر حرفها شتری...حرصم بگرفتیحرصم نم مانیا از

 خودش بود .... دیکشیخجالت م دیکه با یاون آخه

خجالت  دی....پس چرا من بارفتیم یخونه خال یدیو هم با وح دیپر یم مانیبود که هم با ا اون

 ....!؟دمیکشیم

 

خودمو کنترل کنم که در  تونستمیچمدر م دونمیانداختم و انگشتامو مشت کردم.نم نییرو پا سرم

شدن بود خصوصا  زیصبرم در حال لبر یکه نرم نرمک کاسه  دونستمیم یدهنمو وا نکنم....ول

 رسوند و گفت: مانیخودشو کنار ا یولت

رفتار  یجوری....چون خودت یوش کرد...چون پر ری...چون بهش رو دادمانیخودته ا ریتمص-

 به خودش اجازه بده هرجور دوست داره رفتار کنه.... نیکه حاال ا یکرد

 انداخت و طعنه وار گفت: کلمیبه سرو ه یهم نگاه پر نفرت بعد

...!؟خب یشد میلا نجایا یاومد یدزدک یکشیآخه!؟ خجالت نم یشرم یو ب حیتو ول نمدریچرا ا-

خودشو  خوادی!؟  تو روز روشن مشهیم دتیعا یکار چ نی!؟ از اهیفازت چ!؟ یآخه مثال که چ

 واال.... هیزیبچسبونه به پسر مردم...خجالتم خوب چ



اومد!کؾ دستام زخم شده بود از بَس ناخنهامو تو گوشت دستم فرو  یداشت خونم به جوش م گهید

 برده بودم...آخرش نتونستم تحمل کنمو گفتم:

...اگه یستیکه تو اصال باهاش آشنا ن یزیچ هیخوب زی...خجالت والعا چهیزیآره خجالتم خوب چ-

 ....یاوردیخوبو در نم یدخترا یادا چولتیه یبود

 

 ... نگم یچیساکت بمونمو ه تونستمینم گهیشدن....د رهیو با بُهت بِِهم  خ هرد

 سمتش....زل زدم تو چشماشو گفتم: رفتم

...و یچرا...!؟ چون مارموز یدونی...توو.....مییتو یکه با خجالت بکش یاون  کنمیمن فکر م-

 ...انتکاریخ

 کرد و گفت: یلروچه ا دندون

ما  یرو پر رو پر رو  تو رو اتیو چرند ؾیاراج نیا یدیچطور به خودت جرات م-

 !؟؟؟گهینفر د هیتهمت زدن به  متی!؟ به لیمتیپسر به چه ل هی....بدست آوردن یبگ

همون  مایبخش از حرفش رو متوجه نشدم و ولت هم نبود که واسه متوجه شدنش فکر کنم...دل هی

ننه تِِرزا   ی"....اما....خوب بلد بود خودشو جایمتیپسر به چه ل هی"بدست آوردن گفتیکه م یلسمت

 جل بزنه....!

 

 اشارمو به سمتش گرفتمو گفتم: انگشت

اسمشو  یخوایاز ده بار....م شتریبار...نه دوبار....ب هی...نه   .دمتید گهیمرد د هیبا   خودم-

سبک  یچون دار یستی.....نیستین یول یمانیفمط با ا  یکنی....ادعا میانتکاریخ هیبگم...!؟ تو 

 ..... شتری...که با کدومشون احتمال خوشبخت شدنت بیکنیم نیسنگ

 :دیچیخونه پ یتو نایم ادیفر یصدا

 خفه شوووووو کثافت....-

 دادیمدام دندوناشو بهم فشار م  که از شدت خشم یچرخوند و درحال مانیبعد سرشو به سمت ا و

 گفت:

 !؟ هااااان...!؟یبهشوبگ یزیچ یخواینم-



دروؼاشو باور  ومدیم فشیکه آدم ح اوردیتنگارو درم یدختر مارمولک اونمدر خوب ادا نیا

 نگاه کردمو گفتم: مانینکنه....به ا

 .....یمن با چشما مانیا-

صورتم فرود اومد و پوستم رو  یرو یرحم یبا ب مانیبشه دست ا حرفم تموم نکهیا لبل

 سوزوند.....

 شد... یو خون یو دردناک بود که لبم زخم نیضرب دستش اونمدر سنگ

 پوستم نشست. یباال اومد و آهسته رو دستم

 ....سوختیو م کردیِگز م ِگز

 

 اعتماد و باور بودم!؟ رلابلیؼ نمدریمن ا یعنی

 اندازه !؟ نیبه ا تا

 رو تار و کدر کرده بود.... دمید یچشمام جلو یحلمه زد تو اشک

 جور... هی ی....و هر نگاهزدنینگاه ها بودن که حرؾ م نیانگار ا نیاون سکوت تلخ و سنگ تو

 

رفتو  نیبا من کرده بود به کل از ب نکارویا مانیصورتش حاال که ا ی...که اضطراب تونایم مثل

 ....روزمندانهیلبخند پ هیداده بود....به  یآسوده خاطر هیجاشو به 

 

تو پوست خودم  یاندازه بهم اعتماد و عالله داشته باشه از خوشحال نیتا به ا یآره....منم کس خب

 !دمیگنجینم

بهم التماس کرده بود اجازه ندم  نکهیبه خاطر زهرا خانم انجام دادم...بخاطر ا نکاروی...من ااما

 به پسرش نرسه.... یگزند

 بود و بس! نیمن هم تین تنها

 گفت: یسمتم...محکم و جد اومد



!؟؟ حاال هم یفهمی....منمتیدور و بر خودم بب خوامینم گهی....داسمنی رونیاز من بکش ب-

 ....رونیبرو....برو ب

بعدهم درو با شدت  رونیخونه بردمو انداختم ب رونیلباسم رو  گرفت و کشون کشون تا ب  گوشه

 پشت سرم بست.... یادیز

 سوزنده بودنش.... شیکه انگار با آت یصورتم بود...صورت یهنوز رو دستم

 باال.... رفتم سرد گذاشتم و پله هارو آروم آروم یآهن ینرده  یرو دستمو

 گونه ام.... یو افتاد رو دیاز چشمام چک اشک

 اشکامو کنار بزنم...! تونستمینم یناراحت بودم که حت اونمدر

رو گذاشته بودم تو لفل  دیکل ایبود که مثل دست وپاچلفت خوِد خوِد احممم ریخودم بود ...تمص ریتمص

 بمونه....

و افتاده  فتمیکرد که من تو مخمصه ب نکارویبود...ا ناینداشتم لفل کردن در هم کار خود م شک

 بودم هم....

تا اشکهام مشخص  دمیگونه هام کش یبؽض رفتم داخل و در خونه رو بستم....پشت دستمو رو با

 .ستادمیا نهیاتاق و ممابل آ ینباشن...رفتم تو

 ...مثل صورتم....سوختیلبم....م زخم یبرداشتمو گذاشتم رو دیدستمال سف هی

 شستم...تخت ن یلبه  یپرت کردم تو سطل آشؽال و رفتم سمت تخت....رو دستمالو

 

 و هم دل خور... یبودم...هم عصبان یعصبان یلیخ

 

 ینم  نایم یاما جلو دادیدوست داشت م یو هر فحش کردیباهام م خواستیم یهر کار مانیا کاش

 زد تو گوشم...

 

و بعد  دیشنی....کاش همه حرفامو مدادیهم که شده به حرفهام گوش م مهیالالل واسه چند دل کاش

 !کردیشماتتم م



 

تخت دراز  یبابا و مامان برگشتن خونه...فورا رو  دمیباز و بسته شدن در که اومد فهم یصدا

 صورتم باال آوردم تا مجبور نشم باهاشون چشم تو چشم بشم... یو پتو رو تا رو دمیکش

 

 بدم.....! لشونیبعد مجبور نشم واسه زخم لبم چرند و پرند تحو که

 دیبعد که د یاتاق و سرک کشبد ول یاومد تو کدوشون دونمیجواب ندادم....نم یصدا زدن ول اسممو

 من خوابم باز درو بست و رفت....

 مطلك.... یکیبه تار پتو زل زدم ریز همون

 احممانه... یدلت یب هیاشتباه کوچولو.... هیبه بار اومده بود....اونم بخاطر  یافتضاح چه

 رونیلباسم ب بیج یبودم،از تو دهیکش بتیمص نهمهیکه بخاطرش ا لداروی یکنون  گوش نیف نیف

 آوردمو  زدمش به شارژ...

 .....     کارت میس یجا یکشو درآوردم و گذاشتمش تو یرو از تو خطم

 دماؼمو پاک کردمو گفتم: نِ یلباسم ف نیآست با

 .....کنمیولت نم ارمیدر ن نکارتویا یخانم....تا تالف نایدارم برات م-

 ....تونمیم نبارهمی....صدبار فرصت شد ازت عکس بندازم ا یدیوح شیپ یایکه م بازم

 پتو... ریگذاشتم و دوباره رفتم ز یعسل یرو رو یگوش

 از کارمندا بهم گفت: یکیبرم سمت اتاق کار  نکهیاز ا شیشرکت،پ دمیرس یولت

 !ششیپ یکه بر میبهت خبر بد ی! سپرده تا اومدییخانم صفا شیبرو پ یبیحب-

 ی...معموال ولتییباهام کار داشته باشن...خصوصا خود صفا یکار میاول تا ومدیم شیکم پ یلیخ

 ....ششیازم بخواد خودم برم پ نکهینه ا ارهیب یکی دادیم رمیبگ یرو کپ یزیچ خواستیم

و تو بخش  گهید یساختمون مجزا هیبه کل تو  ییدادم و چون اتاق خانم صفا ریمس رییتؽ نحالیا با

 به راه افتادم.... عیسر ییبود با لدمها استیر

 



 ایسرش شلوغ بود... شهیو سالم کردم....مثل هم ستادمیا زشیم یاونجا ،روبه رو دمیرس یولت

لرار و  ای، دادیجواب تلفن م ایشد،یم زیم یرو وتریسرگرم کامپ ای...کردیم یپرونده هارو بررس

 ....کردیم میمدارها رو تنظ

 که سرش خلوت شد،سر  بلند  کرد و گفت: کمی

 !؟ یسالم....خوب کیعل-

 ... مشکوک نگاش کردمو گفتم:دیرس یبه نظر م بیعج کمینگاش کردم..بنظرم رفتارش  متعجب

 ....دیخوبم....به من گفتن باهام کار دار-

 :دیممدمه پرس یانگشتاش تکون تکون داد و بعد ب نیدستش رو ب یتو خودکار

 !؟یدسته گل به آب نداد دایجد-

...شونه پرسهیازم م یسوال نیشده که داره همچ یزیچ هیالبد  نکهیبه شکم دامن زد...به ا سوالش

 هامو باال انداختمو گفتم:

 نه...چطور مگه؟-

برگه به  هی تیبه من بگه....در نها خوادیهست که نم یزیچ هیباخودش فکر کرد.حس کردم  کمی

 سمتم گرفت و گفت :

 ! یمیسل ی! برو دفتر آلایچیه-

 یحسابدار...!؟اصال آلا شیپ رفتمیم دیچرا با دمیفهمیحسابدار شرکت بود و من نم یمیسل یآلا

 با من داشته باشه !؟ تونستیم یچه کار یمیسل

 :دمیبهش نگاه کنم،پرس نکهیرو گرفتم و بدون ا برگه

 داره !؟ کاریبا من چ یمیسل یآلا-

بگه....ابروهاشو باال انداخت و  خواستینم نکهیا ایاما نگفت... دونهیبودم جواب رو م مطمئن

 گفت:

 داره! کارتیچ یشی...خودت متوجه میمیسل یبرو اتاق آلا-

....در زدم و چون یمیسل یسمت اتاق آلا از اون سماجت نکردم.ؼرق در فکر  راه افتادم شتریب

 رفتم داخل.... دمیشن دییبفرما



 م:و گفت ستادمیاتاق ا وسط

 سالم!-

 و بعد گفت: نییرو تا نوک دماؼش کشبد پا نکشیسرشو بلند کرد.ع یمیسل

 !؟ی!؟ سالمتیسالم...خوب هست کیعل-

 رو با سوال جواب دادم: سوالش

 !؟ دیدار کاریشما با من چ-

 :دیپرس

 !؟یستیخودت مطلع ن-

 !دمیپرسیاگه بودم نم عتایطب-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 مهر بزنم!برگه رو بده من -

 نیا ریدستم شدم.راستش چون تمام مدت ذهنم درگ یتو یگفت متوجه برگه  نویا یمیکه سل حاال

 بندازم.... یبود که چرا منو خواستن اصال ولت نکردم به برگه نگاه

شده ناباورانه  پیتا یمتن نامه  دنیبهش انداختم...از د یرو باال آوردمو نگاه برگه

 :دمیکردمو پرس....سرمو بلند دمیخند

 حساب هیتسو نکهی!؟ ا هیچ گهید نی....انی...ایا-

 و گفت: نییکنج لبهاشو داد پا یمیسل

 !؟یاطالع نداشت-

 گرد شده از تعجب گفتم: یچشمها با

کردم!؟چرا ازم  کاری!؟ مگه من چیآخه...آخه ...آخه چرا...واسه چ  نه...معلوم که نداشتم...-

 کنم! هیتسو خوانیم

 و همزمان گفت: رهیدستشو دراز کرد تا برگه رو ازم بگ یمیسل

 



 لطفااااا.... دیکم بکنن....برگه رو بد روهایاحتماال بخوان از ن دیندارم! شا یمن اطالع-

 یمیرسما اخراجم کرده بودن  از اتاق سل شدیکه هنوزم باورم نم یودرحال نیو خشمگ یعصبان

 رسوندم.... تیریمد یاصلرفتمو برو بدو  خودمو به ساختمون  رونیب

 و گفتم: ییراست رفتم سمت صفا هی

 !؟یآخه چرا !؟ واسه چ-

 کرد آرومم کنه و گفت: یسع هیچ هیلض دونستیکه انگار خوب م ییصفا

 ....یبیباش...آروم باش حب آروم-

 خنده ام گرفت: ادیتعجب ز از

 خوامیجهت اخراجم کردن....من م یو ب خودیب یآروم باشم ولت دیباشم !؟ چرا با آروم-

 ....نمیرو بب یدیوح یحاال آلا نیهم خوامی....منمشیبب

 بلند شدو گفت: یصندل یرو از

 ....جلسه هستن!ستیامکانش ن-

 و مصصم گفتم: سرتك

 حاال.... نی...همنمشونیبب دیمن با یول-

 کردم !؟ کاریمنو اخراج کنن....آخه مگه من چ خوانیم لیبدونم چرا  بدون دل خوامیم

 با حرص گفت: ییصفا

سپرده  یدیوح یآلا نکهی...واسه ازمینداره عز دهیفا یمنتظر بمون نجایجان....تا شب هم ا یبیحب-

 ...برو.....یبیکن و داد و لال راه ننداز...برو حب هیمن رات ندم....تازه جلسه هم دارن...برو تسو

 گذاشتمو گفتم: زیرو م دستامو

 ....رمینم نجایاخراجم کرده از ا لیدل ینفهمم چرا ب ی....تا ولترمینم-

 حرص چشماشو رو هم فشرد و گفت: با

....برو فکر شینیبب دهیاجازه نم یدیوح یبمون نجایهم ا گهی....تا ده روز دچی....تا شب که ه یبیحب-

 ....میکه حکم اخراجتو داد.....برو و اجازه  بده ما کارمون رو انجام بد یکرد کاریچ نیکن بب



 نگاه کردمو به فکر فرو رفتم.... دستم یتو یفاصله گرفتم....به برگه  زشیزنون از م نفس

 منو اخراج کرد!؟ یدیوح چرا

 ...یچیبراش نداشتم...ه یجواب چیه

 یدی...اونهمه چک و چونه زدم آخرش هم نشد اون وحرونیدست از پا درازتر از شرکت زدم ب

 ....نمینامرد نابخرد فالن فالن شده رو بب

 

 بدم...! یجواب مامان و بابا رو چ دونستمیبود که نم نیلسمت اخراج شدنم ا نیبدتر

و  دهیخم یو با شونه ها دمیکش یبگم نوناشون خوب نبود!!!! پووووف ایبازم اخراج شدم!؟؟  بگم

 ....رونیکرده بودم از اونجا زدم ب یکه دق دلم رو سرش خال یشیف

از  نایکه احتماال م دمیرس جهینت نیبه ا تیاخراج شدنم فکر کردم و درنها لیدر مورد دل یلیخ

 واسم لابل هضم نبود. یا گهیبرهان د چیه نیخواسته اخراج بشم....جز ا یدیوح

ساده  یپرس و جو هیالبد اونم شک کرده و با  دمشیبار د نیاون شب به روش آوردم که چند من

 یخواسته اخراجم کنه و اونم ب یدیبعدش از وح کنمویمن تو شرکت دوست پسرش کار م دهیفهم

 کرده! نکارویبرو برگشت ا

 نیناعادالنه بود...دستامو مشت کردم و سرم رو باال گرفتم...با ا یلیخ نیناعادالنه بود....ا نیا یول

باز دست گل به آب  دنیفهمیدرب و داؼون اصال دوست نداشتم برم خونه اونولت حتمااا م ی افهیل

 دادم!

بخاطر اونکه   ..هیلعنت مانیا ریشوت کردم تو هوا....همش تمص تیپام رو  با عصبان یجلو سنگ

 سراسر ضرر بوده و بس... شهیبشر آخه هم نیشدم....ا کاریمن االن از کار ب

 

.نه! هر طور که به ساعت انداختم... یآوردم و نگاه رونیمانتوم ب بیاز ج لداروی یفکستن یگوش

به  یخونه....ولت ساعت از روز برم نیا دینبا دمیرس یم جهینت نیبا خودم آخرش به ا کردمیفکر م

 یم جهینت نیبا هزاران پرسش و پاسخ  با خودم به ا هیکه رفتن به خونه مساو کردمیفکر م نیا

 !هیتیمولع نیهمچ هیکار تو   نیبهتر یکار میالالل تا تا دنیکه ول چرخ دمیرس

 



و  رهیبگ کنم...کم مونده بود بؽضم کاریچ دونستمیسرگردون بودم....والعا نم یجور ناجور هی اصال

 کردیرو نم تیبودم هم دلخور....کاش زهرا خانم اون وص ی....هم عصبانهیگر ریهمونجا بزنم ز

 ....فتادمیتو دردسر نم نمدریا یلعنت مانیاونولت منم بخاطر ا

 توجه ام رو جلب کرد. ینیبوق ماش یرفتم که صدا یلدم رو م ابونیهدؾ تو خ یب داشتم

 ...دمید دیو شش سف ستیپژو دو هیبهزاد رو پشت فرمون  میعمب که نگاه کردم در کمال ناباور به

وا شده تا بناگوشش بهم  شیو با اون ن نییرو داد پا شهیش یولت یول دید یفکر کردم خطا اولش

 اشتباه نکردمو خود االؼشه.... دمیشد فهم رهیخ

 :دمیو پر دلت تر بهش نگاه کردمو پرس  شتریخم کردن کمرم ب کمیبه عمب برگشتم و با  لدم چند

 نکبت اعظم !؟ ییتو-

 و گفت: دیخند

مگه چند تا پسر خوشگل به اسم بهزاد تو تهرون وجود داره! خوِد خودمم....بپر باال دختر -

 !شهینم بشیافتخار نص نیا یخاله....بپر که هر کس

 :دمیانداختمو پرس نیفشن خودش و ماش پینگاه به ت هیرو باز کردمو سوار شدم. نیماش درو

 !؟شیدیدزد-

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 !؟خورهیحرفا م نیمن به ا ی!؟؟ اصال گروه خونیمن و دزد-

 گرفتمو گفتم: شگونیرون پاش و از

 هست ادیز شهیخور ه ش.تو ژن تو ادیم یآره به تو همچ-

 !؟هیمال ک نیماش نیا ی....والعننمیبگو بب حاال

 اومد و لوز کمرش رو صاؾ کرد و گفت: گوریف

 مال خودم....-

 گفت: یکه باورم نشده چون با لحن  محکم دیگفت چپ چپ نگاش کردم...انگار فهم نویا تا



مال خودمه....از دم لسط گرفتمش....دست  یریمررررررررگ تو....تو بم-

 ...ساالره....یدوم...ول

 رفته باورم شد...سرمو تکون دادمو گفتم: رفته

 !یگیباشه...تو راست م-

 ؟یعنی یباور نکرد-

 نه بابا باور کردم....-

شدم. البته فمط  رهیخ شهیاز ش زونیپکر به عروسک آو یا افهیو با ل یبه صندل رو دادم ام هیتک

بود که چمدر ناعادالنه کنار گذاشته شدم  نیبه اون عروسک بود وگرنه ذهنم پرت ا رهیچشمام خ

 از کار....!

 :دیحوصله بودنم شد که پرس یهم انگار متوجه ب بهزاد

 واست پُرش کنم! یخوایشده!؟؟ م ی!؟بادت خالیپرونی!؟ نمیریگی!؟ پاچه نمهیچ-

 حوصله گفتم: یب دمویکش یآه

 خفه شو بهزاد...اعصاب معصاب ندارم!-

 و گفت: دیخند

 کال...مثال عمل! یندار زارویچ یلی...کال تو خیاعصاب معصاب ندار چولتیتو ه-

بهش رفتم....بعدهم دوباره  یخنده....چپ چپ نگاش کردم و چشم ؼره ا ریگفت و باز زد ز نویا

رو روشن  نیپکر و دمؽم ضبط ماش یادیز دید ینامشخص....ولت ینمطه  هینگاهمو دوختم به 

 کرد و گفت:

 ..... ....ژووووووونیحالشو ببر زارمیآهنگ م هیاالن واست -

و تو همون حالت نشسته شروع کرد به  یرانندگ نیکرد و خودشم ح یو جهان پل دیآهنگ از ام هی

 لر دادن و گفت:

 ...نویز مرارومیمو ب نویز نویز نوی....زکالیآاااا بار-

 کردمو داد زدم: یبهزاد خال یرو پهلو اسمنیو  مانیو ا یدیاز وح تمویعصبان

 ببند در گاله رو....-



 نگام کرد و گفت: متعجب

 ....!؟یریگیبابا...چرا پاچه م یا-

 باال داد زدم: یهمون  ولوم صدا با

 !؟یفهمیچوووون اخراااااااج شدم....م-

 .....رونیو دمػ کرده نگاهمو دوختم به ب یکز کردم رو صندل نهیهم دست به س بعد

کنه اما تولع هم نداشتم که  یگفتم اخراج شدم از بهزاد دلمک تولع نداشتم  که با هام همدرد یولت

 خنده اش  بره تا آسمون.....  کیشل یصدا

بست و  ششویبهش انداختم که همون لحظه ن یسرمو چرخوندم سمتش و اونچنان نگاه ترسناک یتند

 ادامه داد... شیندگبه ران

 کرد.... دنیکوتاه چون بازم شروع به خند ی هیچند ثان یفمط  برا اما

 گفتم: دمویدستمو به رخش کش پشت

 !یتو دهنت که صدا وزغ بد زنمیپشت دست م نیبهزاد من اعصاب ندارماااااااااااا   با هم-

 رو کم کرد و گفت: یمیموس یصدا

 آخه !؟ یبه کار من دار کاریخورده چ گهید یبابا.....اعصابت از جا یاَ -

 کنون جواب دادم: دیتهد

 یدیولت د هینکن چون  یخورده پس با من شوخ گهید یاعصابم از جا یدونیحاال که م-

 کردم..... یتو خال یاز اونا رو تمیعصبان

 و گفت: دیرو نرفت و کوتاه خند از

اخالق گُهت باعث  نیهم ی....ولیلُل لل کن  شیرو آت یمثل کتر ینجوریا خوادیباشه بابا حاال نم-

 ....رونیب ندازنتیفرت و فرت م یجا رات ندن ه چیشده ه

کردمو سرمو از  ی....پووووفدمیشنیمتلک م دیاز بهزاد هم با یبود که حت دهیکارم به کجا رس نیبب

 کل عالمو آدم با من سر جنگ دارن! کردمیحس م دایچرا جد دونمیکردم....نم زونیگردنم آو

 امو گفت: نهیسواستفاده کردو انگشتشو گذاشت رو س میحوصلگ یو ب یاز کسل بهزاد



 ....بیب بیب-

 دستش و گفتم: ریزدم ز یدیشد تیعصبان با

 ......کنمااااااینِفلَت م شمیبهزاد پا م-

 گفت: و دیخند

 ....کنمتااااایم شمیمنم پام-

داشت که بده  نشیتو آست یجواب هی شهینداره چون اون هم یا دهیکه کلکل کردن باهاش فا دونستمیم

 ....کردیدادم سکوت کنم اما اون مگه ول م حیبهش ندادمو ترج یجواب نیواسه هم

 

 :دیزد و پرس یچشمک

 چرا اخراجت کردن!؟ یُخب دخترخاله....نگفت-

 بایچون تمر شدیکم داشت کمرنگ و کمرنگتر مکه کم  یواسه خودمم سوال بود اما سوال یحت نیا

ام موضوع  یدیمتوجه شده من کارمند شرکت وح نایاحتماال م نکهیزده بودم خودم....ا ییحدسا هی

 نکنم.... یشفاؾ ساز گهیگفته و اونم اخراجم کرد تا د یدیرو به وح

 ....نمیکوچولو بب هیحاضر نشد و  یخاطر حت نیمن آنتن شرکتشم و به هم کردیفکر م البد

 تو هم لفل کردمو به دروغ گفتم: انگشتامو

 هیچه سوال نیاخراج کردن....گفتن ...گفتن که.....که......هووووؾ.....آخه ا روهاشونوین یبعض-

چون  کننیکساد شده...کارکنانشونو اخراج م رانیتو ا یکار و کاسب یدونیم یولت یپرسیکه م

 حمولشون رو بدن.... توننینم

 که مشخص بود حرفامو باور نکرده گفت: بهزاد

 !یگیخاله تو راس م یآهان از اون لحاظ...باشه دخ-

 به بازوشو گفتم: زدم

 منو نگاه نکن....دوما....زود منو برسون خونمون.....زود.... ینجوریاول ا-

 کرد و گفت: نییراستشو باال و پا دست



 ...سونمتریآراااام....لگد نزن...م واااانیآرام باش ح-

مزخرفت هم آهنگ نخون....فمط  یحرؾ نزن...سوال نپرس....با اون صدا ....یخودت وونیح-

 منو برسون خونه

 و گفت: دیخند

 !یاخراج یباشه بانو-

 مانیموضوع رو به ا نیا دیبا دونستمی...نمنیماش شهیدادم به ش هیکردمو سرمو تک یپوووووف

 اثبات حرفهام باشه... یمحکم برا لیدل هیاصال  تونستیم نینه....ا ای گفتمیم

 ازش وحشت داشتم.... ییجورا هیمدت خفتم داده بود  نیاز بس ا . .یول

 ترس... هی

 گوشم.... یکه زده بود تو خصوصا

دردش  کردمیلپ ام گذاشتم....هر ولت که بهش فکر م یشد ناخواسته دستمو رو یاداوریواسم  تا

 .....کردیم دایپ یواسم تازگ

 کرد"... نکارویا یعوض ینایم ی" آخه چرا جلودمیپرسیمن هر بار م و

به حرفام فکر کنه  یمنطم کمیبود که  نیمتنفره...اما حك نداشت کتکم بزنه...حداللش ا  ازم دونمیم

 !نی...هم

اومدم...با افسوس به در  رونیب الیاز فکر و خ میدیرو نگه داشت و گفت رس نیبهزاد ماش یولت

 شدم که گفت: رهیخونه خ

خودت سگ  یرستوران توپ دعوتت کنم ول هیناهار توپ تو  هی نمیماش ینیریواسه ش خواستمیم-

 برمتیم یشد یهر ولت دخمل خوب یراه بنداز یزیاونجا آبرو ر دمی....ترسیبود

 شدمو رفتم سمت خونه...بلند بلند گفت: ادهیپ نشیچندش نگاش کردمو از ماش با

 داخل.... امیکن ب یتعارف ایالالل آدم باش تشکر کن  یدکه ندا هیهووووو کرا-

 کج کردمو گفتم: شموین

 کارت! ی...حاال هم برو پکنمیو نابودت م ستین ترکمیمن انبار باروتم....جرله نزن که م-

 که گفت: دمیداخل و درو بستم اما شن رفتم



 الدس! زارمیتو رو گرفت من اسممو م یاگه کس-

 ینیس هیحوصله و کسل از پله ها رفتم باال....زنگ در و فشردم و تو همون لحظه مامان با  یب

 ممدمه گفت: یؼذا جلوم ظاهر شد و ب

 ...مانیبده ا نویدختر گلم ا-

 هاج و واج نگاش کردم! رمیؼذا رو از مامان بگ ینیس نکهیا یبجا

 !؟؟؟ عمرااااا !نمیرو باز بب مانیبرم و ا من

حاال  باهاش چشم تو چشم نشم پس گهید نمیبرنامه بچ هیتو گوشم....ِخفتم داد و ازم خواست  زد اون

 واسش ؼذا ببرم...!؟ تونستمیچطور م

 به خودم گرفتمو گفتم: یخسته ا ظاهر

 ارتمیب تونهینم بالگرد هم گهید نییپله ها رفتم پا نیخسته ام که اگه از ا یجون من به حد یفاط-

 رش!باال....خودت بب

 اخم کرد.خواستم برم داخل که سد راهم شد و گفت: مامان

 ....حرؾ گوش نکن....بدحجاب.....دروؼگو....ادیمن از دو جور دختر خوشم نم-

....لبامو کج و کوله کردمو شدمیموارد م یشور بختانه من شامل همه  ااااایبدبختانه  ای خوشبختانه

 گفتم:

 سه...-

 ممکن رسوند و گفت: نیبه حداللتر ظیاخم ؼل هیابروهاشو با  یفاصله  مامان

 !؟یچ-

 گفتم: دمویترس ظشیاخم ؼل از

 االن شد سه تا ! یول ادیاز دوجور دختر خوشت نم  یشما گفت نکهی....منظورم ایچیه-

 شد: ظتریاخمش ؼل

 !؟یدار ی!؟ اعتراضیخب که چ-

 رفتمو گفتم: عمب



 رمینه ...باشه باشه....م -

 رو ازش گرفتم و با خودم زمزمه کردم: ینیس

 کماندو بشه" یمونده مادرمون فاط نمونی" هم

 !؟یگفت یزیچ-

 رفتم. نییگفتم و پله هارو آروم آروم پا یبرگردم سمتش "نه " بلند نکهیا بدون

نفس  دمشیدر ند یجلو یمطمئن بشم که مامان رفته و ولت خواستمیچون م داشتمیلدم برم آروم

واسه بردن ناهار و شام   یلیکنه که چرا برخالؾ گذشته چندان تما شک خواستمی...نمدمیکش یراحت

 ندارم.... مانیا

 حاال ! نیمثل هم درست

 باهاش رو به رو بشم... خواستیدلم نم اصال

در خونه اش گذاشتم.راستش اگه به زهرا خانم  لول نداده بودم  یسرو صدا جلو یؼذا رو ب ینیس

 رو تحمل کنمو دم نزنم.... یبدخلم نمدریا   شدمیحاضر نم چولتیه

پاگرد  یکفشامو از پا درآوردم.بعد زنگ درو فشار دادم و بدو بدو از پله ها رفتم باال....رو اول

بعد درو باز کرد...چون از باال  هیچند ثان هیزدم... دیرو د نییو سرم رو خم کردم و اون پا ستادمیا

کرد...دستشو که  نگاه اتشیو به محتو ستادیا ینیسر س ی.باال   نمیبب افشویل تونستمینم  زدمیم دشید

شده اما بعد در  یعصب یحساب دمیفرستاد فهم رونیداد و نفسش رو با حرص ب هیبه کمرش تک

 رو برداشت و رفت داخل.... ینیکمال تعجب س

 

للبم گذاشتم و ....دستمو رو ومدیداشت کنار م گهید دیچرا جنجال به راه ننداخت....شا دونمینم

 پله هارو باال رفتم.... یمابم

گذاشتم و سرمو به سمت آشپزخونه  یجا کفش یرسوندم به خونه کفشارو رو خودمو

 :دیپرس دیچیرو م زیچرخوندم....مامان که داشت م

 !؟یداد لشیؼذارو تحو-

 بله!-

 ؼذا بخور! ای!حاال برو دستاتو بشور و بیخوب کرد-



پرت کردم کؾ اتاق و از پشت خودمو پرت کردم رو  فمویم...کنزدمو رفتم سمت اتال یحرف

 سر کنم !؟ یکاریبا ب دیبا یبه بعد چطور نیاز ا دونمیتخت....نم

 دیبا گهیاخراج شدم که د دنیفهمیچطور بهشون بگم که اخراج شدم...نه نه....اگه م دونمینم و

 که به بهزاد گفتم.... دادمیم لشونیرو تحو یدروؼ دی...بادمیدیرسمااااا  خودمو نابود شده م

 ! رویکمبود بودجه و حذؾ ن یعنی

بابت  نکهیبودم....از ا زاریاز سوال و جواب شدن ب شهیشدم....هم رهیبه سمؾ خ دمویکش یپووووف

 یانگار چاره نداشتم...دختر بودن تو یجواب پس بدم....ول یخودم مربوط به کس هیکه  یزیچ

 ...نیهم یعنی رانیا

 سوال و جواب شدن.... شهیهم یعنیمستمل نشدن... جولتیه یعنی

بهش  یبرداشتمشو نگاه تفاوتیخود...ب برهیو یگوش که کردمیباخودم فکر م ینطوریهم داشتم

 انداختم.....

 گهید یگوش هی یخطمو رو دونستیآخه از کجا م یفرستاده بود...ول امیپ مانی....اشدینم باورم

 گذاشتم !؟؟

 شدم: رهیرو باز کردم و به متنش خ امیشدمو پ زیخ مین

...مگه بهت یخوریاز من کتک م یچون وگرنه بدجور رونیب یکن امروز از خونه نزن ی" سع-

 "؟یاریب یزیواسم چ خوامینم گهینگفته بودم د

واضحتر و روشن تر تا به  نیاز ا دی...تهدشدیم نییو باال و پا زدیدودو م امیمتن پ یچشمام رو

 بودم! دهیند میحال تو زندگ

بهش بگه  تونستیگرفته بود که م شیپ نیکه ا یروش نیارسال نکردم. ا امشیدر جواب پ یزیچ

 ِچِشت ابروئه....! یباال

رو کنار گذاشتم و  ی!گوششدیبدتر از االن م زیهمه چ دیشا ینگم.اونجور یزیدادم چ حیترج

نداشتم که بخوام ؼذا واسش  نیبه ا یزانوهامو تو بؽلم جمع کردم.دست خودم بود اصال عالله ا

 عمل انجام شده بود! هیافتادن تو  ریگ هییش زیچه کنم که همه چ یببرم ول

بدبو رو از پا در آوردمو بعد از عوض کردن  یتخت بلند شدم.جورابا یمامان از رو یصدا با

 رفتم....دست و صورتم رو که شستم رفتم سمت آشپزخونه..... رونیاز اتاق ب  لباسهام



 دیکشیهارو آب م ینشستم.چون مامان پشت به من داشت سبز زیو پشت م دمیرو عمب کش یندلص

 یها گرفته تا مرؼها یناخونک زدم...از ترش زیم یرو یها یزدم و به تمام خوراک یثیلبخند خب

   ..زهایچ هیبه برنج و بم یشده بود....و حت ختهیکه روشون رب انار ر  یشده ا یسوخار

 نگام کرد و گفت: نهیاومد  و روبه روم نشست...با طمان یلحظه بعد مامان با سبد سبز چند

که  هیزیهم ناخنک زدن به هر چ شیلوز کردن دوم شیتو دختر...اول یدوتا عادت زشت دار-

 ....ترکشون کن!نهیبیچشت م

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 ترکشون کنم.... ۰۰۱۱تا  کنمیم یباشه سع-

 بهم انداخت و بعد گفت: یزنش بارنگاه سر بازم

عموت...لباس خوب و برازنده  یخونه  میریامروز عصر بابات که از سر کار برگشت باهام م-

 تنت کن!

 :دمیبا دهن پر پرس دادمیرو لورت م یسوخار یها کهیکه تند تند ت همونطور

 مگه چخبر !؟  خونه عمو !؟ چرا !؟-

 مرغ رو با برنج  خورد و گفت: یها کهیت یادیز یبرخالؾ من با آرامش و خونسرد مامان

 گرفتن واسش! یجشن خودمون هیشده برگشته  لیفارغ التحص الدیم-

آب سمتم گرفت  وانیل هیو به سرفه افتادم...مامان فورا  دیاومد وسط ،لممه تو دهنم پر الدیاسم م تا

 و گفت:

! نگاه کن ینش ینجوریآهسته بخور که ا...کم بخور و ندازهیولت...خرس جلو تو لنگ م هی ینترک-

 لشنگ! کمتر بخور! کلشیشده!  دختر به ه یباربر یونهایکام نیا نیتورو خدا....ع کلشویه

 :دمیتوجه به تمام گوشزدهاش پرس یب

 برگشته!؟؟ الدیم یوالعن-

 آره!-

پسر عمو  الدی.م  صورتم نشست یرو شدیکه از ته للبم بلند م یچشمام برق زد و لبخند  ین ین

....من خوندیم ییبایز کیپالست یجراح یجنوب یمعتبر کره  یاز دانشگاه ها یکیاکبرم بود که تو 



و بهم  میباهم در ارتباط بود یمجاز یتو یگاه یو حت میباهم داشت یخوب یلیخ یرابطه  الدیو م

 ....شتریب دمی...شاگشتیبرم شیبه هفت هشت سال پ بایتمر دمشیکه د یبار نیاما آخر میدادیم امیپ

 هی...اون خوردمیؼبطه م الدیُمخ م یو حت یو انرژ زهیفکر،نشاط،انگ شه،طرزیبه اند شهیهم من

بود....از اون مدل  ختهیر آدم خوب رو بهم هی یها یژگیتمام معادالت و ییتنه و به تنها هی ییجورا

 ام....انگار تمیشدیاول مجذوبش م ی هیهمون چند ثان تو مینشستیکنارش م یآدما بود که ولت

 تو لبخندهاش نهفته بودن.... تیجذاب یرازها

که انگار مدام درحال پرتاب  زدیخوب...اونمدر خوب حرؾ م یبود از حس و انرژ سرشار

   هست.... انشینشاط بخش به تمام اطراف یگنالهایس

 جانیبا لذت و ه نستاگرامیتو ا شهیطرؾ...من هم هیطرؾ تخصص جالبش هم  هی نایا یهمه  حاال

 ...کردمیپستهاشو دنبال م

 

و  نیرو تو عکسهاش بب ییایرو یرد.ِ لشنِگ زندگ تونستیباحال و با کالسش آدم م یاز رفما جدا

 تصور کنه....

باحال کره  ی....ؼذاهاگرفتیعکس م دیباحال و جد یزای...از چکردیسفر م یباحال یجاها مدام

ها اتفاق و  یلیواسه خ دیشا نایزرق و برق دارشون... ا ی...جشنهاجالب مردم. ی....ُسنت هایا

  دمیدیدود م یتوده  هیکه خودم رو وسط  ینبود اما   واسه من  یزیشگفت انگ یلیموضوع  خ

 بود.... یو تازگ  تیسرشار از جذاب

 ....!گهید یایدن هی یتو یبود و ما حاصل خودکش گهید ی ارهیس هیاون تو  انگار

 صحبت کنه! رانیتا واسم از جهان خارج از ا نمشیبب خواستیدلم م دای...شدحاال

 مامان به خودم اومدم: یفکر بودم که با صدا ؼرق

 !؟؟؟یخوری!؟ چرا ؼذاتو نمهیچ-

 که به مؽزم حمله ور شده بودنو کنار بزارم و بعد گفتم: یتکون دادم تا افکار سرمو

 حله! ی....همچیچیه یچیه-

 دنیکه زودتر تمومش کنم.راستش واسه د خوردمیبعد هم مشؽول خوردن ؼذا شدم! تند تند ؼذا م و

 .... بود از کار اخراجم کردن رفته ادمی یداشتم که حت جانیه یاونمدر الدیم



 رو دادم عمب و بلند شدم.مامان با تعجب نگام کرد و گفت: یلممه رو که لورت دادم صندل نیآخر

 !؟؟؟ یکجا به سالمت-

 زدمو گفتم: ییدندون نما لبخند

 بدم!؟ حیتوض شتریممصد اتالم ب-

 اخم گفت: با

 ظرفارو بشور! ایروتو برم...الالل ب-

 زدمو گفتم: شخندین

 امروز مارو معاؾ کن! با اجازه! هیجون  یفاط-

 واسم با تاسؾ تکون داد و گفت: سرشو

!  مطمئنم اگه شوهر کردب همون روز یزنینم دیو سف اهیدست به س چولتیباشه برو!  تو که ه-

 !فرستتیاول پس م

خونه عمو  میو بر ادیبودم که حاج بابا بولتی  حاال تو فکر نیبه سمت اتالم رفتم....از هم خندبدمو

 !!!مینینابؽه رو بب یاکبر و آلا

و  نیدلنش ی حهیبه گردن و مچ دستهام زدم....اونمدر را لدایکم از ادکلن  هیلبامو بهم مالوندم  و 

 ازش استفاده کنم.... ومدیداشت که اصال دلم نم یمیمال

 

راست  هیاومدم. رونیکنار رفتم و از اتاق ب نهیآ یمامان که شروع شد باالخره از جلو یُؼرُؼرها

 و به کفشهام نگاه کردم... ستادمیرسوندم....دست به دهن ا  یخودمو به جاکفش

 

رسه....مثل  یانتخاب مناسب و دلخواه م هیبه  رتریلباس و کفش داشته باشه د شتریآدم ب هرچمدر

 کدوم  کفش رو بپوشم.... دونستمیمن که نم

 چادرش رو سر کرد و گفت: مامان

 به لبهات!؟؟؟ یدیمال هیچ نیا-



 ستادهیبود و گرنه من که پشت بهش ا دهید یجاکفش ی نهیآ یرو از تو کمیرنگ سرخ مات ظاهرا

 سمتش و گفتم: دمیحال چرخ نیبا ابودم.

 نمالم؟؟ هی!؟ چگهید میرژلب ساخته شده که به لب بمال-

 بهم نگاه انداخت و گفت: نهیطمان با

 ....!؟ایجلؾ باز نیدختر حاج آلا رو چه به ا-

 و گرفت سمتم: دیکش رونیاز جعبه اش ب یدستمال کاؼذ هیهم  بعد

 ! پاکش کن !ریبگ-

 گفتم: انهیشاک

 جون... یفاط گهینده  د ریگ اههههه!-

سفت و سخت نبود  دیتهد هیشباهت به  یکه ب یو با حرص و نگاه  رو چپوند تو مشتم دستمال

 گفت:

 گفتم پاکش کن! زوووود!  -

 و گفتم: دمیلبام گش یدستمالو رو تیعصبان با

 ! اهههه!نیبد ریگ ی....هنیبد ریگ یحاال ه-

 رونیاز خونه ب تیرو که پاک کردم دستمالو انداختم تو سطل آشؽال و با عصبان رژلب

که من  یلیاز دال یکیرژ لب هم نداشتم....اصال  هیاومدم.....من چمدر بدبخت بودم که حك زدن 

دلم  یدوست داشتم بپوشم و  هر رژ یراحت هر لباس الیبا خ نکهی! انهیهم کردمیبه ازدواج فکر م

 به لبام....واالااا  ! زنمخواست ب

 دست اون دست کرد و گفت: نیرو ا حشیبابا تا چشمش با ما افتاد تسب حاج

 !ستادمیا نجایهللا اکبر! ربع ساعت من ا-

 دار به من انداخت و گفت: ینگاه معن هی مامان

 شد! رید میدی! تا لباس پوشیحاج گهید دیببخش-

واسه  نهیآزادانه لباس بپوشم و آزادانه رفتار کنم اما هردو گز خواستیبودم.دلم م یعصبان یلیخ

 یلیافتاد.خ مانیچشممون به جمال آلا ا میرفتیم نییکه داشتم از پله ها پا نطوریمن ممنوع بود...هم



هم بخاطر اون  دمیترسی...هم مدمیترسیکرد ....ازش م یگرم با بابا و و مامان سالم و احوالپرس

زن درشت ونسبتا چاق  هیپشت مامان که  نیواسه هم  نمشیبب خواستید دلم نمکه زده بو یا یلیس

 ش رو ... ماینه س دمیهم فمط صداش رو شن مانیبود پنهون شدم. از ا

 تو زحمت! نیفتیبابت ؼذاها دستتون درد نکنه حاج خانم...همش م-

 و گفت: دیخند مامان

صبح باشه ...ظهر باشه...شب  کنهیفرق نم! هر ولت...هر ولت...اصال یجان چه زحمت مانینه ا-

اگه  یونیمد یداشت ازین یزیهر چ یداشت یولت باشه....هرولت هر کار میباشه...ولت و ن

 ....یکن یستیرودربا

 ::دیبه گوشم رس میآروم و مال مانیا  یصدا

 ممنون....حتما! با اجازتون من برم....فعال!-

و بهش نگاه  رونیکرد و لبل ما به سمت در رفت...از پشت مامان اومدم ب یخداحافظ

 هم کمتر! دی...شاهیثان کیاما در حد  میآخر باهم چشم تو چشم شد یکردم.....لحظه 

 یول کردمیمدام داشتم بهش فکر م نی....تو ماشرونیب میهر صورت باالخره ما هم از خونه رفت در

 .الدیُسر  خورد سمت م مانیفکرم از ا کهیبعدش د

ازش  خواستیبود که دلم م عالمه سوال تو ذهنم هیداشتم.... یخاص اقیو اشت جانیه دنشید واسه

 بپرسم....

روز مثل اون پر بکشم برم  هیداشتن منم  یاگه اونور خوب بود و مملکت گل و بلبل دی..شا .اصال

 همونورا....

 !گهید یزایچ یلی....و خدتری....افکار جددتریجد یای...دننمیبب یدتریجد یآدما خواستیم دلم

اومدم...اون مولع بود که  رونیب الیزد از فکر و خ رو نگه داشت و مامان صدام نیبابا ماش یولت

 ....میدیرس دمیفهم

 یشدم و بعد مرتب کردن لباسهام نگاه ادهیاز رخش رستم نداشت پ یبابا که دست کم دیسف دیپرا از

 عمو انداختم.... یدر خونه  یجلو یشده  ؾیرد ینهایبه ماش

 الوام و آشناها بود.... ی هیکه احتماال مال بم یینهایماش



دختر عموم  درو برامون باز کرد  میرو فشار داد و چند لحظه بعد   مر فونیآ یبابا دکمه  حاج

 بعدهم به باباش خبر داد....

 

به هممون سالم داد و  یی..با خوش روعمو اکبر اومد استمبالمون.. میشد اطیکه وارد ح نیهم

 داخل.... میتعارؾ کرد تا بر

تو خونه تا  دنیصؾ کش الدیم یو افاده  سیپر ف یها ییبودم االن دختر خاله ها و دختردا مطمئن

 کنن.... ییخودنما

 لشنگ همشونو ببره !!!! ختیحاال مرده شور ر نیاه! از هم اه

 ....دهیاونهمه همهمه به گوشم رس نیخنده هاش ب یحس کردم صدا  میداخل رفت تا

  کرده... یرییچه تؽ دمشیکه د یبار نینسبت به آخر نمیدشاتم بب دوست

 تونستمی ییها یجمع نیهمچ هیبار تو  هی یکه چندسال ییعمو پر بود از آدمها ییرایسالن پذ

 بودن.... الدیم یها ییهم خاله و دا هیام و البته بچه هاشون...بم گهید ی...مثل دوتا عمونمشونیبب

دراز  میشده رو اُپن برداشتم و دستمو به سمت دختر عمو مر ؾیرد یدسته گل ها یاز رو چشممو

 یو احوالپرس میباز شده تا بناگوش منتظر بود تا من جلو برم و باهم دست بد شیکردم که با ن

 ....!میکن

 الدیم م،دنبالیدادیتک تک بهشون سالم م دیکه با یتیجمع یمدت داشتم با چشمام تو تمام

 یآلا نیا دنیو من بدجور مشتاق د کردنیدکتر خطابش م یمدام با لفظ آلا هی....بمگشتمیم

 دکتربودم....

کنار هم نشسته  یفتگینگاه کردم که با ؼرور و خودش ییاز مبلها نشستم و به دخترا یکی یرو

 ....کردنیبودن و پچ پچ م

تجسم کردن و  واسه  الدیخودشون رو عروس م االتشونیهر کدومشون تو خکه حاال  دونستمیم

مورد بود...من  نیهم مایدل دادمینم تیکه اهم یزیترگل ورگل کردن اما من به تنها چ نمدریا نیهم

 !کردمیواسه ازدواج فکر نم نهیو گز سیک هیبه عنوان  الدیاصال به م

 

که  یا ارهیعالمه سوال از س هی دیرو داشت که با ییفضا هیحکم  ییجورا هی...واسه من الدیم

 ازش بپرسم.... کردهیم یاونجا زندگ



 

شروع  لیمشمئز کننده اهل فام یسواال نکهیموز پوست کندم و خوردم ،بعدش لبل از ا هی اولش

 رفتم.... میبشه از جا بلند شدم و سمت مر

 

 بشنوم: ییاگه اونجا بمونم لراره چه حرفها دونستمیم راستش

 جون!؟ اسمنی یریدانشگاه م-

 ه؟یمدرکت چ-

 ؟یاالن سر کار-

 چند سالته؟ یگفت یراست-

 ؟ی_خواستگار ندار

 ؟یازدواج نکرد-

 دن؟یبهت حموق م یچمدر-

 !؟یتپل شد نمدریچرا ا-

 ؟یالؼر کن یخواینم-

 میدادم برم سمت مر حیترج نیسواال والعاااا خسته بودم.واسه هم نیا یاز جواب دادن به همه  من

دخترعموهام دوستش داشتم.کنارش  ی هیاز بم شتریو من ب کردیرو پر م ییچا یکه داشت فنجونها

 :دمیپرس ستادمویا

 !؟ میکمکت کنم مر-

 زد و گفت: لبخند

 ....چخبر !؟امی...از پسش برمزمینه عز-

 مثل خودش با لبخند جواب دادم: منم

 !دمشیکجاست ؟! ند الدی....پس می!راستستین ی....خبر خاصیسالمت-

 رو گذاشت کنار و گفت: یلور میمر



 االن.... گردنی...برمرونیشما با بهزاد و بهنام  رفتن ب یپا شیپ نیهم-

و نالال که ظاهرا  طونیاز عموهام بودن...دوتا پسر خرخون اما ش گهید یکی یو بهنام پسرا بهزاد

 !ارنیدر ب الدویم یچند سال دور یتالف خواستنیحاال م نیاز هم

هارو....هردو با هم سمت سالن  ینیاز س گهید یکیهارو برداشت و من  ینیاز س یکی میمر

 یهرهر و کر کر خنده  یکه همون مولع صدا میداد ییلسمت رد چا هیو هر کدوم  میرفت ییرایپذ

 اومد.... رونیپسرا از ب

خم شده ام رو صاؾ کردمو سرمو به سمت در  ،کمرییچا وانیل نیبعد از تعارؾ آخر من

 چرخوندم....

 یپیپر مو و ت دایشد یداشت و کله ا ی...بهزاد لد متوسطدیصورت پسرعموهام چرخ نیب چشمام

....بلند بود و الدیآراسته....و....م یو ظاهر اهیس یبا چشمها ینکینسبتا جلؾ...بهنام بلند بود و ع

 !!!کیخندون و کامالساده اما ش

 ...تا اومد داخل ،ذاشتیم شیرو به نما دشیسف یدندونها ؾیو رد دیخندیم دامم

 یالدیاز م خواستنیبود که همه م نجای...دکتر دکتر گفتنها شروع شد....جالب اهیکانون توجه بم شد

 بپرسن! یخونده بود انواع و السام سوال پزشک ییبایز یکه جراح

 ..ذاشتیم ونیمشکل حلمش رو داشت باهاش در م میمورد داشت یحت

...در کردنیم چشیبرم سمتش خصوصا که همه دوره اش کرده بودنو سوال پ دمیکشیم خجالت

 بشم.... الیخیدادم ب حیدورو برش شلوغ بود که ترج یوالع به حد

 آشپزخونه.... یتو میجمع کردم و باهم رفت میاضافه رو به کمک مر یظرفها

 ییچا وانیل هیاما من همونجا تو آشپزخونه موندم. رونیرو صدا زد و اون رفت ب میعمو مر بعدش

نفر وارد  هیشدم که همون مولع  ییو مشؽول خوردن چا زیام رو دادم به م هیبرداشتم...تک

 لند برداشتم و گفتم: هیآشپزخونه شد.

 ولت لورت ندن !؟ هی الدویکه دوره اش کردن م ینجوریحاال ا-

 تم که لورتم بدن !؟مگه شکال-

و به سرفه افتادم...اومد سمتم و زد تو کمرم و بادخنده  دیمردونه لند تو گلوم پر یصدا دنیشن با

 گفت::



 ولت !؟؟؟ هی  یخفه نش-

شده  رهیشدم....اونم به من خ رهیخ الدیلند رو لورت دادم و به م ی کهیو ت زیم یگذاشتم رو وانویل

 گفت: مهیبود....بعد از چند دل

 !؟یاسمنیتو -

 صورت زدم و  دستپاچه گفتم: یبه پهنا یلبخند

 باشه... ادتیمنو  کردمی.....فکر نماسمنمیآره خودشم...-

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

رو  دیخندیم یزیبه هر چ یخودیکه  ب یرفته باشه....من اونجا هر دختر ادمی! مگه ممکنه تو رو -

 ....فتادمیتو م ادی دمیدیم

 :دمیکج شد...پرس شمین

 !؟یفتیمن ب ادیتو  شدیباعث م دیخندیم یخودیکه ب یهر ک-

 رو شونه ام گذاشت و گفت: دستشو

 خندنیم یخودیکه ب یی.....اونانیهم ایباحال...اصال اصل دن یلیخ دنیخند یخودی....بگهیآره د-

دستبند صدؾ برات  هیتو  ادیروز به  هی....اتفالا  رنیگیرو سخت نم یکه  زندگ نییهمونا

 ....دمیخر

بر پا شد که لپهام گلگون شدن .و  یا یوالع تو اون لحظه از شدت شوق تو کونم چنان عروس در

 برلصم! یدستمال بردارمو همونجا کورد هیکم مونده بود 

 گفتم: جانی....آب دهنمو لورت دادمو با  هانیدندونام نما ؾیرد

 دستبند !؟ واسه من !؟؟؟-

 لبخند سرشو تکون داد و گفت: با

 تو اتاق! ایآره...دنبالم ب-

منم  رفت رونیبرداشت و از آشپزخونه ب یخور لیحرؾ چند تا پسته از داخل آج نیبا گفتن ا الدیم

 دنبالش راه افتادم... یخاص جانیمثل پنگوئن با ه



دلم  یعالمه سوال بود که ه هیداشتم...تو سرم  یادیز یلیخ  جانیاتالش....ه یتو میرفت با هم

داره و  یاونجا چه لذت یزندگ نکهی....اهییسئول چه جور جا نکهیازش بپرسم...ا خواستیم

 کنم!؟ دایکنم و کار پ یممکنه منم بتونم اونجا زندگ نکهیداشت....ا

 بایز ؾیدستبند ظر هیگشت و بعد باالخره  باشویج  کمیرو برداشت. فشیتختش نشست و ک یرو

دستبند  نیلراره ا شدیبرابر شد.باورم نم نیچند جانمیو با لبخند نگاش کرد...ه دیکش رونیازش ب

 شدم بهش و منتظر موندم تا خودش بهم بدش... رهیمال من باشه...خ

 و گفت: دیرس انیچند لحظه بعد باالخره انتظارم به پا و

 به تو! میدستبند....تمد نمی....اایب-

 لورت دادم و دستبند رو ازش گرفتم.....دهنم از شوق مك جانیدهنمو با ه آب

 باز مونده بود....باالخره به خودم مسلط شدم و گفتم: صدریؼار عل ثل

 ......یلشنگ.....ووووو یدستت درد نکنه پسرعمووووو....َخعل-

 و گفت: دیخند

 !؟؟؟یدوستش دار-

 تکون دادم و بالفاصله گفتم: سرمو

 و لشنگه! ؾیظر یلیدارم....خمعلوم که دوستش -

 زد و گفت: لبخند

...حمه که کننیاستفاده م یواسه جذب مشتر یباحال یفروشگاه ها از حمه ها یاونجا معموال گاه-

 هی فروختیم جاتیبدل نیکه از ا ی....مثال فروشگاهگنیحمه هم بهشون م یول دهیجور ا هینه....

دستبند رو  نیتر بود اون ا یهر کس طوالن ینده بود....خ نیمسابمه گذاشته بود...و مسابمه ا

باورت نشه  دیمسابمه شرکت کرده بودن...شا نیبا دوست دخترهاشون تو ا یادیز ی...پسرابردیم

به هر  یدیخندیم یطوالن شهیتو افتادم و خنده هات....تو هم ادی مایمن اون لحظه دل یول

 تو شرکت کردمو از لضا برنده هم شدم... ادی...من به یزیچ

 خنده و گفتم: ریگفت ناخواسته زدم ز نویا تا

 ....یباحال یزایخداااا...چه چ یوا-

 !؟کننیم یکار نیهمچ والعا



 و گفت: دیخند

 بودم.... دهیاونمدر نخند میتو زتدگ چولتیمردم...ه یبردم داشتم از فک درد م نویا یآره! ولت-

شده بود! دستبند رو به دستم  یپیخوشگل و خوشت یتا بناگو وا شد...پسرعمو عجب دکتر باحال شمین

 بستم و گفتم:

 گمیداشت....م یباحال تی!؟ حکایتو اون مسابمه برد نویا یلشنگه پسرعمو....والعن یلیخ-

 االن!؟ یمطب بزن نجایا یخوایتو م یعنیپسرعمو 

 کرد و بعد گفت: فکر کمی

 حی....ترجگردمیبمونم....برم رانیا ستیلرار ن یلی....خیدارم....ول یمیتصم نیهمچ هیخب...-

 ....البته فعال هستمکنم یاونجا زندگ دمیم

 

 

 :دمیپرس کنجکاوانه

 چشه!؟ نجایچرا !؟ مگه هم-

 ابروئه.... ستیِچش ن نجایا-

 شد و گفت: یبعد جد یول دیگفت و خند نویا

 یبرتر یسر هیدارم....اونجا ....ونجا  یبهتر یمن اونجا زندگ ی....ولستین شیزیکه چ نجاینه ا-

که رفتم  لیاست....البته اوا گهیجهان د هیداره که من بهشون عادت کردم...اونجا اصال  ییها

 فرق زی....رفته رفته همه چیبودم ول نجایدلتنگ ا شتریواسم کنگ  بود....ب زیاول همه چ یروزا

شاد بودن مردمش بود و  لیدل یخودش کرد ب ی فتهیکه اونجا منو ش یزیچ نیشتریکرد...البته ب

دارن....اونا  یشتریچون رفاه ب دی...شانی....اونا نسبت به ما جماعت شادترششونیالبته نظام آموز

 .....ستنیتورم و کوفت و زهر مار ن ریما درگ ی چارهیکه مثل ملت ب

 الدیم ی....حرفهاکردمینگاهش م دادمویحرکت فمط گوش م یو من صامت و ب زدیحرؾ م اون

 ....ستیو توهم مانند ن یچندان هم الک رونیبهم اثبات کرد که نظرم در مورد جهان ب

 :دمیکه تموم شد پرس حرفهاش



کار عوض  یشهر موندم و ه نیاونجا...خسته شدم از بس تو ا امیب خوامی....منم مپسرعمو گمیم-

..خسته شدم از بس با  مزخرؾ دادن یشنهادهایکردم...خسته شدم از بس هرجا رفتم واسه کار بهم پ

...حس دمیبکنم....خسته شدم از بس  توپ و تشر شن تونمینم یؼلط چیه گرفتمیکه م ییحمولها

 نکارویا یچون دختر گنیبهم م یفاصله گرفتم...آخه چون ه یبدجور میکنم از خود والعیم

 بکن..... نکاروینکن...ا

 حرفهام گوش داد و گفت: به

 ....لیاوال که با من راحت باشو بگو م-

 :دمیپرس متعجب

 !؟؟ لیم-

 و گفت: دیخند

 یتو هر جا  یاسی نی....ببالیخی...خب بزننیصدام م لیعمره اونجا م هی گهید دیاوخ اوخ...ببخش-

و  یسیبه اون زبان بنو ینتون یعنی.. ینباش ....اگه به زبان اون کشور مسلطیبر یجهان که بخوا

 شنهادیپ ی...ولستین یگنده ا یایاصال رو گهیکشور د هی....رفتن به یعمب چیصد ه  بایتمر یبخون

در  یزندگ ای لیکه لصد تحص یو بعد زبان اون کشور یریبگ ادیرو  یسیاول زبان انگل نکهیمن ا

 ....یاونجا رو دار

 رو متفکر تکون دادم و گفتم: سرم

 !سیِ اَوه -

 خنده و گفت: ریبلند بلند زد ز گفتم نویا تا

 اونجا.... یبر نکهیبه حال ا یوا یلهجه عوض کرد ویتو تو فکرش-

 انداختم و چشم دوختم به اون دستبند خوشگل... نییخجالت سرم رو پا با

 بلند شد و گفت: زشیتخت ترو تم یاز رو الدیم

 !؟ هیبم شیپ میبر هینظرت چ-

 بلند شدمو گفتم: حال منم نیسوال تو ذهنم بود که دوست داشتم ازش بپرسم....با ا یلیخ

 آره موافمم!-



 رفتمیم ییرایبه سمت سالن پذ میکه داشت ی...درحالشیطراح لیچشمم افتاد به وسا بلند شدم لبل

 :دمیپرس

 !؟یدیانجام م یپسرعمو تو طراح-

 گفت: لشیبه وسا نگاه مین هیو بعد از  رو به عمب چرخوند سرشو

 البته! ی....گاهدمیآره!اولات فراؼت انجام م-

 ییهمزمان با هم انجام بده و در موردش توانا تونستیآدم چند تا هنر رو م هی...آخه شدینم باورم

 داشته باشه!

اسم خودش عادت نداشت چون بمول  دنیبه شن یلیکه خ یالدیشب تمام فکر و ذهنم شده بود م اون

 ....!زدنی" صداش ملیعمر "م هیخودش 

...خوب فکر زدیفوق العاده روشنفکر و باحال بود.باهوش بود....خوب حرؾ م الدیم

...از کردینگاه م یا گهید ی چهیو به جهان از در دیپوش ی...خوب مکردی....خوب رفتار مکردیم

 باحال! یلیخ ی چهیدر هی

 ....کردمی...در همه حال و حالت داشتم بهش فکر م ریمس یتو ی...حت میرفتیم میداشت یولت یحت

 رو داد باال و گفت: شهیش مامان

 !الدیشده بود م یهزارماشاهلل....چه مرد با کماالت-

 وسط و گفتم: دمیپر ناخواسته

 ....لیم-

 گفتن:  و حاج بابا هردو باهم مامان

 هااان!؟-

 نداشتم گفتم:  حیحوصله توض چون

 ....یچیه یچیه-

 گهیکشور د هیمنم برم  خواستیمثل اون بشم....دلم م خواستیم رفتم.دلم الدیباز دوباره به فکر م و

 .... بدم لیو اونجا ادامه تحص

 



بشم احتماال تا صبح همونجا  ادهیپ خواستیمامان ازم نم یخونه و اگه حت میدیرس یک دمینفهم اصال

 . . بودن چمدر تو فکرم دهیخودشونم فهم ی...حتموندمیم

 یو زندگ الدیم دنیچون بعد د کردمیسرما رو هم حس نم نیا ی....اما من حت    خیسرد بود و  هوا

 حس بدردنخور بودن بهم دست داده بود.... هی شیایرو

رم رو شد...بازم رفتم پشت مامان پنهون شدم و س ادهیپ یمشک یپژو هیهم از  مانیبا ما ا همزمان

و باهاش  گرفت لشیتحو یانداختم تا باهاش چشم تو چشم نشد...حاج بابا طبك معمول حساب نییپا

 شد و گفت: ریکرد...مامان هم باز جوگ یاحوالپرس

 جان!؟ مانیا یتا االن سر کار بود-

 و گفت: دیکش رونیکت چرمش ب بیدستاشو از ج مانیا

 آره....-

 کار شما هم سخته هااا-

 کردموینگاش م یرجلکیکه ز یمن کلیکه طعنه وار سرو ه یزد و درحال یخندیل مچهین مانیا

 :کرد،گفتیبرانداز م

 هم داره! ییها یآره....سخت-

 باز ول نکرد و گفت: مامان

واست درست  یزیچ هیباال  رمی....من میهم نخورد یچیحتما ه یتو که تا االن سر کار بود-

 !کنمیم

 گفت: عیسر یلیخ مانیا

 ....خورمیم کنمیدرست م یزیچ هینه ممنون خودم -

دختر عموت هم هست!؟ اگه هست بگو من   ی!؟ راستزارمی....مگه من مهیچه حرف نیعه!ا-

 واسش...

 تند تند گفت: مانیحرفش تموم بشه  ا نکهیا لبل

 ....ادیم گهینه نه..اون ظهر رفت اراک هفته د-

 به مامان زدمو  در گوشش گفتم: یا سملمه



 واسه دختز عموش چرا؟دختر عموش کوفت خورده!-

 زد و گفت: یتصنع یدهنمو بکشم بعد هم لبخند پیچپ نگام کرد و با اشاره بهم فهموند که ز چپ

صبر کن تا من واست فالفل درست  مهیچند دل هیولت.. هی یجان....خاله با شکم گشنه نخواب مانیا-

 ....ارهیب اسمنی دمیکنم....م

 گفتم: تیبا عصبان ناخواسته

 !پرمیمن واسش نم-

گرفتن از  شگونیکردنم گرفت و با ن یبه لهوه ا میچشم ؼره رسما تصم یبجا نباریهم ا مامان

 گفت: بازوم

 گنده بک...! یلراره بخور یپس تو به چه درد-

که پُك خنده اش نره  گرفتیرفت رو اعصابم....داشت جلو خودش رو م یبدجور مانیا ی خنده

خونه خودش و ما هم  رفت مانینگم....ا یزی...دستامو مشت کردمو خودمو کنترل کردم تا چباال.

 سمت خونه خودمون...

 گفتم: یبا ناراحت یگله مند و عصب میکه شد تنها

 !؟یکنیم عیمنو ضا هیجلو بم شهیچرا هم-

 بهم انداخت و گفت: یزیتند و ت نگاه

تو  ی!؟ آخه عمل تو کله یاون حرؾ روزد مانی....چرا جلو ایشعور شد یب یلیخ دایچون جد-

!؟؟ میبریکه ما با عخ و تخ  واسش شام و نهار م کنهیباخودش فکر م مانیا یگیدختر!؟؟؟ نم ستین

 دادن آخه!؟؟؟ نکبت! ادیبه تو  یهااان !؟  شعور داشته باش...تو مدرسه و دانشگاه چ

دستاشو شست  می.داخل که رفتکردیم یتیبود که مامان رسما داشت منو ترور شخص ینباریاول نیا

ؼذا ببرم خودمو انداختم  مانیمجبور نباشم واسه ا نکهیراست رفت سمت آشپرخونه منم واسه ا هیو 

 که ؼرق خواب! یاون کس هیرو تخت و چشمام رو بستم تا مثال بشم شب

 و گفت: ستادیؼذا تو چهارچوب ا ینیربع ساعت بعد با س هیحدودا  اما

 ببر.... مانوی...بلند شو چالالو....بلند شو خودتو نزن به خواب...بلند شو شام ا یاووو-

!؟ انگار عزمش کردیبشه و خودش ؼذارو ببره اما مگه ول م الیخیب دیاز جام ُجم نخوردم تا شا

 کتک بخورم!  گهیبار د هیجزم کرده بود تا من  رو



 گفتم: یخوابالودمثال  یبا صدا کنهیپشت سر هم اصرار م یه دمید یولت

 مامان!؟ یخودت ببر شهیم-

 گفت: یجد کامال

پله هارو  نیدو سه بار ا هی...زودباش....حدالل  رمیوضو بگ دینه! من هنوز نمازمو نخوندم....با-

 وزنت کم بشه! کمیکن بلکه  نییباال و پا

 شدمو گفتم: بلند

 توپرم فمط.... کمیبابااااا.....من کجام چاق؟ من  یا-

 رو گرفت سمتم و گفت: ینیس

 ببر تا سرد نشده! نوی....اانیکارداش میباشه بابا توپر....اصال تو ک-

 زدمو گفتم: یلبخند

 !؟؟ عجببب!میو ما خبر نداشت یشناختیرو  هم م انیکارداش میکماندو ک یبه به....فاط-

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 ...برو....اسمنیبرو...برو -

 ،یداعش نیا شیبرم پ خواستمیرفتم.حاال که خودم نم نییبه دست از پله ها پا ینیباالخره س دمویخند

 هم نوش جان بکنم! گهیکتک د هیکه برم و  دادیدست به دست هم م زیهمه چ

 خواستینم  افتاد...دلم مانیا یکه چشمم به در باز  خونه  ومدمیم نییزنان داشتم پله هارو پا نك

 ...الیبازم برم داخل در لفل بشه و بعدشم واو...که فتهیب شیپ یاتفاق دفعه 

 و زنگ رو فشار دادم.... ستادمیبا فاصله از در ا نیهم واسه

 ....ومدی....اما نرونیب ومدیو م دیبعد اون هم زنگ مبفهم دیَکر هم بود باز با مانیا اگه

پس اونجا بود نکبت اومد.... رونیزدم به در ...چند لدم رفتم داخل که باالخره آلا از بالکن ب باز

 هللا اعلم....! دادیحاال چرا جواب نم

 کرد و گفت: ادیو شعله اش رو ز یسمت بخار اومد

 ولگرد خپل !  یشد گربه  دایبازم که سرو کله ات پ-



 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 ...امیب خواستمیمامانم مجبورم کرد وگرنه نم-

داد و رفت سمت  ریمس رییسمتم که تلفنش زنگ خورد...تؽ ادیبلند شد...خواست ب یکنار بخار از

 تلفنش....تماسش رو جواب داد و مشؽول صحبت شد:

.....نه فکر نکنم گردهیبابابزرگ....برم شیخوبه....نه هنوز پ ی..آره همچ  ... " سالم عمو....ممنون

 !؟...آره...خوب....اره....."نایتا اون مولع اونجا بمونه....م

 رهیبود....چشمامو تنگ کردمو کنجکاو بهش خ بیخشکش زد....حالتش عج هویاش صحبته وسط

بهش گفت که بعدش بدجور به فکر فرو رفت و جواب سواال رو دست  یعموش چ دونمیشدم....نم

 کرده بود..... ریی....اصال رنگ و روش هم تؽدادیو پا شکسته م

رو  یشماره کرد بعد هم گوش هیرو که لطع کرد آشفته تر از لبل شروع به گرفتن   تماسش

 چسبوند به گوشش و گفت:

اراک  یدیبدونم رس خواستمی!؟ آهان...چخبر !؟ نه میجواب داد ری!؟ دی....خوبنایم سالم-

 ....خب....به عمو سالم برسون....یدی....آهااان...پس رس

نامشخص زل  ینمطه  هیپرت کرد رو مبل و دست به کمر به  رو یرو که لطع کرد گوش تماس

 زد....

 افتاده ... یمشخص بود اتفاق ترسناک کامال

 ....هیعصب یلیدندونا فشار داد....مشخص بود خ ریانگشتاشو تو موهاش فرو برد و لبشو ز کالفه

 هویکلمه هم حرؾ بزنم ... کی یکه جرات نکردم حت دیرس یبه نظر م ختهیر و بهم یعصب اونمدر

تنش بود از  رونشیب یکه لباسها یبعد درحال مهیو چند دل دیمنتظره به سمت اتالش دو ریکامال ؼ

 .....   رونیاتاق زد ب

 .... لشیموبا یبرداشت سمت گوش زیکاپشنش رو داد باال و خ پیز

 پته کنان گفتم: تته

 !؟یخوریشامت رو نم-

 .... دهیصدام رو هم نشن یچون حس کردم حت بود گهید یایدن هی یانگار تو اصال

 ....شدیبود مربوط به دختر عموش م یهرچ



 نکهیبدون ا رونیکه به سرعت از کنارم گذشت و رفت ب کردمینگاش م رهیبا تعجب و خ  داشتم

 ...رهیرو از من بگ ینیس ایدرو ببنده  یحت

 یحت خورمیدستم بود...لسم م یؼذا تو ینیکه هنوز س یفمط تونستم رفتنش رو تماشا کنم....درحال

 اصال وجود نداشته باشم.... نکهیا نیع دیمولع رفتن منو هم ند

 دادم و شونه هامو باال انداختم...اصال به من چه! نییلبهام رو پا کنج

اومدم و  رونیوسط آشپزخونه گذاشتم. بعدهم از خونه ب زیم یرو رو ینیسمت آشپزخونه و س رفتم

 درو بستم.

که ؼذارو بهش دادم و منم به دروغ گفتم  دیها  رو باال رفتم  و وارد خونه شدم.مامان ازم پرس لهپ

 هم تشکر کرد!!! یلیآره خ

مربوط به  هیلض ....مطمئن بودممانیرفت سمت ا دوباره ذهنم الدیم یبجا نباریاتاق...ا یتو رفتم

 دخترعموش...چون مولع صحبت اسمش رو به زبون آورد!

 دمیپری...از واتس اپ مخوردمیوول م یمجاز یتو فضاها از دو شب گذشته بود و من داشتم ساعت

برنامه و اون برنامه  نیو باز دوباره تلگرام....اونمدر تو ا نستاگرامیا دمیپریتلگرام از تلگرام م

 نرمک خوابم گرفت... چشمام خسته شد و هم نرم که باالخره هم دمیپر

 سیسمت سرو اومدمو رفتم رونیرو گذاشتم کنار...از اتاق ب یو گوش دمیکش یا ازهیخم

 از موالع! یلیمثل خ بایو ساکت بود.تمر کی....خونه کامال تاریبهداشت

بگو  ی...صداادیم نییاز پا ییصداها هی سمت اتالم حس کردم برم اومدمو خواستم رونیب یولت

 به دعوا.... هیشب یزیچ هیمگو....

کرده بود و باالخره  گل میبشم....فضول یسرک کش الیخینتونستم ب یسمت اتاق ول خواستم برم اولش

 ...رونیب کنم که نرم ینتونستم خودمو راض

رفتم و بعد  نییاومدم و چند پله پا رونیسرم انداختم و درو آهسته باز کردم....از خونه ب شالمو

 انداختم.... نییبه پا ینرده هارو محکم گرفتم و با خم کردن باال تنه ام، نگاه

بگو  یداشت اونجور یبا ک ی...ولمانیا یاز خونه  یعنیبود. نییدرست بود! صدا از پا حدسم

 آخه !؟ کردیمگو م

کنترل کنم و  بعدش نتونستم خودمو یول کشمیسرک م هیلول داده بودم فمط  اولش به خودم درست

 اومدم.... نییتمام پله هارو پا بایتمر



 بود خونه.... دهیتازه رس یعنی نیکامال بسته نبود.ا مانیخونه ا در

 به داخل انداختم.... یرفتم و از درز نگاه جلوتر

 شوکه شدم....مگه نرفته بود اراک !؟ نایم دنید با

 

که  دیرس یبنظر م یاونمدر عصبان مانی...ا تعجب داشت بگو مگو هاشون بود یکه جا یزیچ البته

 یگردن و سرخ یباد کرده  یرگ ها تونستمیبسته هم م یاز اون فاصله و اون نما یمن حت

 ....نمیصورتش رو  بب

 ....رفتیچپ  و راست م یمشت کرده بود و ه دستاشو

 

گوشش....اونمدر محکم که تن منم باهاش   ی...به سمتش حمله ور شد و زد تونایسمت م دیچرخ

صورتم  یکه دستمو ناخواسته رو یرو خودم خوردم....جور یلیحس کردم اون س یو حت  دیلرز

 گذاشتم...

 ....شدیم بیداشت عج زیهمه چ گهید

 که گفت: دمیاما صداشو شن نمیصورتشو بب تونستمیبود و نم ستادهیپشت به من ا نایم

 سیانگار رئ یکنیرفنار م یجوریمن! چرا  یمن! زندگ یزندگ نینداره....ا یربط چیبه تو ه-

 !؟؟؟هااان !؟؟یمن

 گفت: رو شوکه کرد...ناباور نگاهش کرد و بعد پوزخند زنان مانیا نایم یحرفها

به من  یکه داشت یکثافت یسااااال منتظر تو موندم......تو نهمهیمتاسفم...متاسفم واسه خودم که ا-

 .....یکردیم انتیخ

 مشت کرد و گفت: تیدستاشو با عصبان نایم

 نکردم.... انتیمن خ-

 پوزخند زد و گفت: مانیا

 کثافت!؟ من تو رو از کجا آوردم!؟؟؟؟ ی!؟؟؟ تو االن کجا بودی!؟ نکردینکرد انتیخ-

 !؟؟؟ یبود یکدوم پدرسگ شیمولع پ نی...اسمشو بگو...تا ابگو



 گفت: تیهم سوالشو تکرار کنه اما در نها گهیچند بار د مانیسکوت کرد...سکوت کرد تا ا نایم

 هم نبودم..... یکس خاص شیخاص و پ ینکردم....جا انتیمن بهت خ-

 داد و گفت: هیسرش رو به عمب تک مانیا

 !؟؟؟یچ !؟هااان!؟ یفرض کرد یهه....تو منو چ-

 :دیپر حرص به گوش رس نایم یصدا

 دوستم بودم! چند بار بگم... شیپ-

 یخر با دوتا گوش دراز !؟ به من گفت هیآخه!  یفرض کرد یدوستم بودم! تو منو چ شیهه...پ-

 هه... یاری! اونوفت از نا کجا آباد سردرمیمونیم نجایا یگیاراک و به خانوادت م یریم

 

 داد زد: نایم

 

برم اراک دوستم  خواستمی...منجایا امیب خواستمیدوستم بودم....نم شی...بس...گفتم که پگهیبس د-

 .....نیبمونم ....هم ششیزنگ زد و ازم خواست پ

 

 

 با پوزخند نگاهش کرد و گفت: مانیا

 

 !؟یاریب یخوایم ی!؟  واسه اون چه بهونه ایگردنت چ یها یکبود-

 زیاز هرچ یری....زده به سرت....از بس حساس و سختگمانیا ی...و توهم گرفتیکبود کدوم-

 .....یسازیگ مبزر یمسئله  هی یکیکوچ

 سرو صدا از در اتاق فاصله گرفتم .... ی...بهیچ هیلض دمیفهم حاال

 پاکدامنش شده بود..... یبانو انتیباالخره متوجه خ مانیآلا ا ظاهرا

 سالها بعد....! یحت شهیروشن م متی...حممونهیماه پشت ابر نم



بعد اونهمه  یتو صورت من نگاه کن شهیبه بعد چطور روت م نیاز ا نمیبب خوامی! ممانی! آلا اخب

 !یبهم کرد نایکه بخاطر م ینیتوه

 تو سرم! یزدیتو م یو ه کنهیم انتیطرؾ داره بهت خ گفتمیمن بدبخت به تو م یه

لپ ام گذاشتم....من که بار اولم نبود ازش کتک  یبه سمؾ بودم دستمو رو رهیکه خ یدرحال

 ....دادیم یناحم یبود چون بو ادیز یلیخ یکتک آخر نیاما درد ا خوردمیم

 حاضر نشد نگاشون کنه چون باورم نداشت! یمدرک واسش آوردم اما حت یکل من

 !دادینداشته باشه اما حدالل به حرفهام گوش م تونستیم خب

 انجام گرفت زهرا خانم....روحت درآرامش باشه! تیبا موفم اتی...عملدمیکش یمیعم نفس

  گذاشتم هم یصورتم باال آوردم و پلکهامو رو یزمزمه کردم و پتو رو تا رو باخودم ابنو

***** 

تو  دیصبح شده ....منتها خورش یعنی شدیکه م داریرو داشت..ب دیتو خونه حکم خورش مامان

تا من از  زدی...انمدر نك منداختیسرو صدا راه م دنیدرخش یو مامان بجا دیدرخش یسکوت م

 ....شدمیم داریخواب ب

 شتریب بخوابم   شدمیم داریزود از خواب ب یلیکه خ ییتمام صبها یبه تالف  خواستیم دلم

 !رمیبستر بگ بخوابم...اونمدر بخوابم که اصال زخم

 اتاق و گفت: ی.اومد توکردیمگه مامان ول م اما

 !؟؟یخونیمگه تو نماز نم نمیمولع خواب بمونه!؟ بب نیداره دختر تا ا یچه معن-

 خواب بودم گفتم: جیکه هنوز گ یدرحال دمویکش یت ازهیخم

 !خورمیلرصش رو م من-

 رفت باال : صداش ولوم

 االن؟ یگفتی!؟ چییییییچ-

 گفتم: دمویدادم...مثل جن زده ها از جا پر یا یچه سوت دمیلحظه فهم هی

 ....خوندم...من همون با اذان نمازمو خوندم....یچیه...ه-



 نشد و گفت: ریگیحال پ نیبود باور نکرده...با ا مشخص

 سرکار!؟ یبر یخوای...نمگهی!؟خب بلند شو دیندار یمگه تو کارو زندگ-

که اخراجت کردن اونولت  یدار یمشکل هیحتما  گفتی.مکردیولم نم گهیاخراج شدم د گفتمیم اگه

 پتو رو کنار گذاشتم و گفتم: نی...واسه همکردیول نم اوردیرو در نم هیلض یتا ته و تو

 ....رمیچرا چرا...م-

 دیبرسونت...خودت با تونهیسرکار... نم  هم عجله داشت  رفته یشده...حاج رتیبلند شو که د پس-

 !یبر

 .کردیم نکارویبابا ا نیبرسونت انگار تا لبل ا تونهینم گفتیم یهمچ

 راحت بخوابم! الیبا خ تونستمیخداااا....آخه چرا من نم یا

و صورتم رو شستم و رفتم سمت آشپزخونه....اونمدر صبحونه خوردم که حس کردم شکمم  دست

 ....رونیبرداشتم و از خونه زدم ب مویکوله پشت دمیو بعد باالخره  لباس پوش ترکهیداره م

 نییدست و از پله ها پا یلباسش رو گرفته بود تو یکه چمدونها نایراهرو چشمم افتاد به م یتو

 بره !؟ خواستیم یعنی....با تعجب نگاش کردم....ومدیم

 ....با نفرت نگاهم کرد و گفت:ستادیا دیمن که رس به

 !؟یختیآره !؟ زهر خودتو ر یباالخره کار خودتو کرد-

 سکوت کوتاه گفتم: هی....بعد از زدیتو چشماش موج م نهیچشماش نگاه کردم....نفرت و ک به

 !یزنیحرؾ م یراجب چ دونمینم من-

 زد: پوزخند

تو  یو حسود یبه کثافت یرذل و پست باشه...دختر تونهیآره!؟؟؟ آخه آدم چمدر م یدونیهه! که نم-

 یو کس یحسود....خودت خواستگار ندار تیخاص یب ی...چالالودمیند میتاحاال تو زندگ

 نمی...دنبالش موس موس کن بب مانیا نمیتو ا نیشد آره...؟؟خب...ا تیبه من حسود خواستتینم

 ا نه!ی گرتتیم

 دستامو از خشم مشت کردمو گفتم:

 ...یکردینم انتیبهش خ یندارم...تو هم اگه دوستش داشت مانیبه ا یعالله ا چیمن ه-



 رو تو مشتش گرفت و گفت: رهنمیپ مهیول کرد و اومد سمتم... چمدوناشو

 مونییکه باالخره باعث جدا یانداخت تیپاراز مانیکثافت اونمدر تو رابطه من و ا یتو-

 خودم واست خواستگار جور کنم!؟؟؟ یخوایم !؟یبدبخت نمدری....والعا ایشد

 جدا کردمو با طعنه  گفتم: رهنمیپ ی مهیاز  دستشو

که واست بهتره!  یدیربط نداره...بچسب به همون وح پَست زده !؟؟؟ اگه زده اصال به من مانیا-

 دارم! حیواسه تفر یشتریاخراجم کنه....حاال ولت ب یمنون که ازش خواستم یلی...خیراست

آژانس  نیمنصرفش کرد...انگار ماش نیبوق ماش یدهنش رو به فحش باز کنه که صدا خواست

 رو برداشت اما لبل رفتن گفت: لشیمنتظرش بود...دوباره وسا

و  ادیواست ب یخواستگار هیبه خودت برس بلکه  شتریب کمی یدار یشتریآره...حاال که ولت ب-

 ....یفتیمردم ن ینامزد دخترا  یبه فکر  زدن را گهید

مطمئن  یدادم باهاش دهن به دهن نشم...ولت حیرفت...منم ترج دلش خواست گفت و بعد هم یچ هر

 ....رونیب شدم که رفته لباسمو مرتب کردمو از خونه زدم

لذت رو  تیمطبوع ،نها یدادم از اون هوا حیترج نیبنابرمن که لرار نبود برم سر کار 

کافه و   انجام بدم..مثال برم کردمیبخاطر کار ولت نم نیرو انجام بدم که تا لبل ا ییببرم...مثال کارا

 یلفنت میمیلد ی،با رفما نمیبب پیکنم و چند تا پسر خوشت یچرون چشم کمیداغ بخورم.... یلهوه 

 صحبت کنم...!

 به راه افتادم. ابونیزنان تو همون خ رنگم فرو بردمو لدم یآب یپالتو بیدستامو تو ج خالصه

 به کردمیم یبودم واسه اخراج شدن از کار اما سع یناجور زخم اعتراؾ کنم که ته دلم دیبا البته

 مثبتش فکر کنم....! یجنبه 

 طمتیکرد. با ش شیآت گاریس هیشد و  ادهیلوکسش پ نیکه از ماش دمید پیپسر خوشت هی ریمس تو

 لرار دادم. یخشتکش رو هم با خطکش ذهنم مورد بررس یکردمو حت زشیآنال

از کنارش  یالیخیها بود که کال رو هوا بودن....با ب دهیاون مدل تازه به دورون رس از

داشتن خب ما دخترا هم  اجیخوشگل احت یزدن دخترا دیگذشتم....همونطور که پسرا به د

...عزمم رو جزم دمیخر یکارت شارژ ده هزارتومن هیو  الیپف هی ابونیسر خ یز سوپر....امیداشت

 هام گپ و گفت داشته باشم صرفا جهت گذروندن ولت! یهمکالس هکردم تا با هم



 ممیلد كیرف یرو باز کردم و بعد وارد کردن شارژ اول از همه شروع به گرفتن شماره  الیپف

 ....نایت یعنیکردم...

بچه  نکهی...تا ادمشیند گهید هیرفت ترک یاما از ولت میفاب بود كیو رف یمیبشدت صم نایو ت من

برگشته ...شمارشو گرفتم....چند بوق خورد و باالخره  نایگفتن که ت یتلگرام یگروه ها یها تو

 یبه شر و ور گفتن...بعد کل میو شروع کرد میهم ذوق زده شد یصدا دنیاز شن یجواب داد...کل

 نیبهتر از هم یگفتم چه زمان منم مینیبب گرویهمد میلراره بزار هیازم خواست  نایخوش و بش ت

 امروز....

خودش رو  گهیدو ساعت د یکیتا  نایبود رو دادم و لرار شد ت یکه همون حوال یکافه ا آدرس

 برسونه....

 یکم یبا فاصله  ینیکه حس کردم ماش رفتمیزنان داشتم راه م راحت و بدون عجله  لدم الیبا خ منم

 کنارم ترمز کرده....

حال  نینبود اما با ا یلیاز شلوارم ....خ یمختلف یرو کاپشن و لسمتها ختیچاله چوله ر یتو آب

 دستمو بلند کردمو گفتم:

 ماد.....  هوووووشه...مگه خار-

 نیی....اخم کردمو سرم رو پااوردمیحرفمو به زبون ن یادامه  دمویافتاد لب گز مانیچشمم به ا تا

 :دیپرس یادامه بدم که از همون فاصله با لحن خصمانه ا رمیانداختم.خواستم به مس

 !؟یچرخیول م ابونایتو خ یسر کار !؟ واسه چ یریتو مگه نم-

 لبمو دادم باال و گفتم: کنج

 ندارم! یکار گهینه...د ایبه لطؾ بعض-

 زد و گفت: یحرفم نشد چون با پوزخند یتو یطعنه  یمتوجه  انگار

 ....!؟ رونیکه انداختنت ب یزد یباز چه گند-

آب  یدرآوردمو همونطور که رو بمیاز ج یکله اشو از جا بکنم.دستمال خواستیکه چمدر دلم م آخ

 گفتم: دمیکشیکاپشنم م یشده رو دهیپاش

 زده!من بدبخت چوبشو خوردم! گهید یکیگند رو -



طلبکارانه  یها نگاه نیا اوردیبهم انداخت.آخ چمدر حرصمو در م یکرد و نگاه تند زیر چشماشو

 سکوت کوتاه کرد و بعد گفت: هیاش...

 اخراجت کردن !؟-

 :گفتم کردمیم زیشلوارمو تم نییکه پا یآره تکون دادم و همزمان خم شدمو درحال یبه نشانه  سرمو

دنبال  انیخودشون م یروز با پا هیمن نبود... یبه خوب چکسی....هشنیم مونیالبته آخرش پش-

 هیکنم....آره... نکارویکه برگردم اما محال ا کننیو التماس م فرستنیواسم م نیمن....اصال ماش

 ....من مطمئنم....شنیم مونیپش یروز

 و گفت: دیبر حرفمو

 وز وز نکن....چرا اخراجت کردن!؟-

 صاؾ کردمو گفت: کمرمو

 ؟!یدونینم یبگ یخوایم-

 کرد و گفت: اخم

 بدونم! دیبا-

 جواب دادم:  نیخشمگ

 من اخراج شدم... یبله چون بخاطر نامزد جنابعال-

 کنه به راه افتادم... چمیسوال پ نیاز ا شتریب نکهیگفتم لبل ا نویا

 شد و اومد دنبالم. ادهیپ

دوباره باعث  ایبشم. چیسوال پ خواستیدادم تا بهم نرسه...اصال دلم نم یشتریلدم هام سرعت ب به

 بشم.... دیدردسر جد جادیا

لرار  یاون کوله ام رو از پشت گرفت و باعث شد تعادلم رو از دست بدم....به  طرز وحشتناک اما

 که خوشبختانه خودش نگه ام داشت... فتمیبود از پشت ب

شده  نایم انتیمتوجه خ دمیکه فهم یزل زدم تو چشماش...از اون شب تیسمتش و با عصبان دمیچرخ

 بهتره بگم اعتماد به نفسم! ایشده بود... ادیدل و جراتم ز ییجورا هی

 و گله مند سرمو جلو بردمو گفتم: یشاک



 ی!؟ اگه خط و خشیچ دیدیم بیآس مییبشم! اگه جا نیبود پخش زم کینزد ؟؟؟یکنیم نیچرا همچ-

 !؟ یچ فتادیروم م

 :دینگاهم کرد و شکاک پرس موشکافانه

 داره!؟ نایبه م یچه ربطاخراج شدن تو -

موند...آخه  ینم یبال یا گهیحدس د نیجز ا یعنیباخبر... یدیو وح نایاز ارتباط م کردمیم فکر

 یاراک درحال رهیرو گرفته بود که به دروغ گفته بود م یینایباخبر باشه چون خودش مچ م دهمیبا

 گفتم: نی! بنابریدیجناب وح شیپ یبرده بود خونه خال ؾیکه تشر

 !؟یدونینم یبگ یخوایم یعنی!؟ هیهه...چ-

 آورد باال و گفت: دستشو

تو گوشت که صدا لورباؼه  زنمیدست چنان م نیباه ایجواب سواالمو بده  یدرست و حساب ای-

 .....یبد

با  یبشر اصال باهمه عالم و آدم مشکل داشت المصب...حت نیلدم عمب رفتم.ا کی دمویترس

 خودش! لبامو جمع کردمو گفتم:

!؟مگه من  یو منو بزن یاریرو سر من در ب یهمه چ یتالف یخوایبه من چه !؟ چرا همش م-

 کردم!؟ کاریچ

 تر از لبل گفت: یعصب

 داشت!؟ نایبه م یاخراج شدن تو چه ربط نمیمن نده ...بگو بب لیچرت و پرت تحو -

 گفتم: تیآخرو با عصبان میبه س زدم

بار  ریمگه تو ز یبودم...صدبارم عکسشونو به تو نشون دا م ول دهیمن اون رو باهم د نکهیا واسه-

صبح همون  مایبهش گفت که منو اخراج کنه...دل نایصدرصد م یعنی...اونم اخراج کرد...یرفتیم

باشه  تونستیم یچ لشمی....همون روز من اخراج شدم...دلدمشید یدیکه من بهش گفتم با وح یشب

 یلیبودم....اصال دل یکیکارمند درجه  یلی! وگرنه من خنمشونینخوان من دوباره باهم بب نکهیجز ا

 ندشات که عذرمو بخوان... نیجز ا

 و کالفه گفت: جیگ

 !؟ یزنیحرؾ م یاز ک یتو دار-



 درهم گره شده گفتم: یهمون ابروها با

 ....یدیخب معلوم....وح-

 :دیچون دوباره پرس زنمیحرؾ م یو از ک ینبود من از چ شیکرد...اصال انگار حال مکث

 !؟ هیک گهید یدیوح-

 کردمو گفت: یپوووووف

 ! ناتونی....دوست پسر مکردمیکه من اونجا کار م یشرکت سی...رئگهید یدیبابااااا.....وح یهَ  -

 هیانگشتاش مشت شدن....در والع شب که دمید یاز ؼم و خشم پوشوند...حت یرو حاله ا صورتش

 ...گرفتمیازش فاصله م دیبا ییجورا هیو  شدیم کشینزد دیشده بود که نبا ییولتا

 یعمب رفتم....نگاه ؼرق در فکرش رو شترینگاش کردم و بعد دو سه لدم ب یرکیرزیز

 رو ثابت مونده بوداما بعد چند لحظه سرش رو باال گرفت و گفت: ادهیپ یسنگفرشها

 !؟ یدار-

 جواب دادم !؟ جیگ

 !؟یچ-

 !؟ینشونم بد یخواستیکه م ییهمون عکسا-

شد و رفت  فشیکه ح میونیلیچند م یگوش ...داغ اون   گفت حس کردم داغ دلم تازه شده نویکه تا ا آخ

 هواااا....

 گفتم: زونیلب و لوچه آو با

 چرا !؟  چون تووووووو... یدونیندارم....م رررررینخ-

 اشاره امو رو به سمتش دراز کردم و گفتم: انگشت

 یازش بال یچی....هیکرد ریخورد و خم مویگوش ی.....چون تو زدی...تویچون تو-

 ..... یچینموند....ه

 تند گفت: تند

 کجاست ؟؟؟ تیممور-



 کج کردمو گفتم: شمویداشتااااا....ن ییرو عجب

 یآره !؟؟ هه! حاال !؟ اون مولع که ه ینیعکسارو بب یخوای.....مشیتو شکست یعنیشکست...-

و کارت حافظه اش نابود شد به  ی.....گوشفتادین ادتیچرا  یکردیناز م یو ه نشونیبب گفتمیم

 لطؾ تو...عکساهم فرت شدن!

 گهید زیچ نکهیفکر فرو رفت...هاج و واج نگام کرد و بعد  بدون ا یتو یمن بدطور یحرفها از

 ....نشیبگه رفت سمت ماش یا

 ی افهیچرا ل دونمیحال نم نیشونه هام مرتب کردمو   نك زنان به راه افتادم.با ا یرو مویپشت کوله

 دمی...!؟ شاهیک نایکه انگار خبر نداشت دوست پسر م یشد...جور یجور هیحرفام  دمیاز شن مانیا

بند و بساطش  نایپس چرا م هینطورینه اگه ا یکرده بود دوست پسر نداره اما حاال ....ول نالانعشیم

 رو جمع کرد و از خونه رفت خوابگاه!!!!

 هامو باال انداختم...اصال به درک ...به من چه ..واال ! شونه

 لرار داشتم.... نایکه اونجا با ت یسمت کافه ا مرتب کردمو راه افتادم لباسامو

 !طونیسابك بود...مثل خودم...خنگ و پر شرو شور و ش یهنوز به باحال نایت

 ییجورا هیهم مثل گذشته بود!  پهاشیت ی....حترونیب میو بعد هم از کافه زد میهوه خوردل باهم

 باحال بود! یسرشار از انرژ

....! یلرمز،شلوار زرد،کاپشن خردل یرنگاورنگ،کفشا ی،لباساینارنج یبا موها دیدختر سف هی

 و باحال بود! یکال دوست داشتن

 

 :دمیپرس میزدیو لدم م میخوردیو همونطور که م دمی....لبو خررونیب میاز کافه زد باهم

 

 خوش گذشت!؟ هیترک-

 دهن پر جواب داد: با

 یمثال فاط ایدوست دارم...مثال اونجا َمَمد نداشتن.... شتریخودمون رو ب رانیمن که ا-

انجام  اتیاونجا عمل یدرست و حساب شدی....توالت رو بگو....مگه میهووووچ نینداشتن....حاال ا

 ....!یرونیداد....توالت فمط توالت ا



 دلت به حرفهاش گوش دادمو گفتم: با

 آره !؟ گذشتیخوش م ی! ولیرونی! توالت فمط توالت ا   آره والعااااا-

 و لوچه اشو جمع کرد و گفت: لب

 نیرنگ هیبنظر تو من شب یاسیکمون.... نیرنگ گفتیبهم نم یآره بابا! حداللش اونجا کس-

 کمونم!؟؟؟

رنگ متفاوت  هیمختلؾ سر  تا پاش  یتمام لسمتها بایاش انداختم...تمر افهیو ل پیبه ت ینگاه

...کفشاشم که گهیرنگ د هیرنگ...شلوارش  هیلرمز،کاپنش  ،لباشیبود...موهاش نارنج

 که کردم گفتم: زشیبامزه و مسخره بود....آنال یلیحال خ نیلرمز....با ا

 !یکمون نیرنگ هیآره...شب-

 چولتیه ..گهیبه مسخره کردن همد میخنده...ما عادت داشت ریز میبلند بلند زد گهیگفتم باهمد نویا تا

اون  نباری...خنده اش که تموم شد اگشتیبرم مونیبه شدت دوست نیو ا میشدیهم از هم دلخور نم

 بود که گفت:

 نشه! کیولت تراف هی....حرکت کن یزردا شد یتاکس نیا هیزرد رنگت شب یپالتو نیتو هم  با ا-

هام  هیبودم کل دهیاز بس خند گهیخنده...د ریز میبعد بازم باهم زد یچپ چپ نگاش کردم ول اول

 هم درد گرفته بودن...دستمو رو شکمم گذاشتو گفتم:

 

 

 !؟یتو شوهرموهر نکرد یراست-

 کردو گفت: ینوچ نووووچ

به  ی...ولادیاز من خوشش نم یپسر چی...فکر کنم هیاسی هیچ یدونینه بابا! شوهر کجا بود! م-

 ....ادیکونم که خوششون نم

 :دیخنده و پرس ریزد ز بعدهم

 !؟یرو نزد ی!؟  مخ کسیتو چ-

 هامو باال انداختم: شونه



 کم است! یهست..ول یعنی! ستین گهینه بابا ! شوهر مثل آب! د-

 اش رو به شونه ام زد و گفت: شونه

 هیدارن با  ای...دنیخواب ایاالن دنبال کارن.. ایمن و تو احتماال  ی ندهینکن...شوهر آبهش فکر -

بر سر هر دوتاشون...خودمو خودتو  ....که در هر سه حالت خااااکزننیالس م گهیدختر د

 رو عشك! یعشك...مجرد

انجااااام  ی هیکه پا ییباحال!همون دوتا یخعل یمیهمون دو تا دوست لد میدوباره شد نایو ت من

باحال  و بامزه نداشته باشه  كیرف هی  شیکه تو زندگ یهر آدم کنمیبودم.و من فکر م یهرررر کار

 بود! یآدم نیهمچ هی مایدل ناینداره...و ت یچیه نکهیا نیع بایباشه تمر هیباهاش پا یکه تو هر کار

اگه نصؾ شب بهش زنگ  یبود...با جنبه بود و حت هیپا یکه تو هر کار یباحال یاز اون رفما 

 !دادیانجام م نکارویا رونیب ادیب یخواستیو ازش م یزدیم

 ....!میکرد یباالخره از هم خداحافظ میو حرؾ زد میکه باهم گشت یحساب

 

 یدو سه بار جهت روؼن کار یداشت که حدالل هفته ا اجیاحت نیبه ا  ی...فکر کنم هر آدمراستش

 برگزار کنه! یدورهم هی شیمیمباحال و ص یاش با اون دوستا هیروح

 

نرم خونه که متوجه  شهیخاطر بود که زودتر از هم نیبه ا شتریب نکارمیتا خونه رفتم....ا ادهیپ

 شدنم بشن! کاریاخراج شدن و از کار ب

 ماما فورا درو واسم باز کرد و گفت:   خوشان از پله ها رفتم باال....زنگ درو که زدم خوش

لباستو واسه امشب آماده کن! لباس  نیو بهتر ری...بپر تو حموم دوش بگیاومد ریسالم...چمدر د-

 ...اااایدرست و حساب

 گفتم: متعجب

 !ادیلراره ب ی!؟ کسشدهیچرا !؟ چ-

 صورت زد و گفت: یبه مهنا یلبخند مامان

 شد... دایخواستگار واست پ هیبله! به لطؾ خدا بعد از سالها -



و بعد متعجب  یگرد شده نگاهش کردم...کفاشمو از پا درآوردمو گذاشتم رو جا کفش یچشمها با

 :دمیپرس

 هست حاال !؟ یک  خواستگار !؟ اونم واسه من !؟-

 بازم با لبخند جواب داد: مامان

...چمدر کار دارم من....چمدر سرم شلوغ! هزار تا یپسر دوست بابات...پسر حاج آلا موحد!  وا-

 م!کار نکرده دار

 ی جهیرو تصور کردم اما به نت  بابام یدوستا یتمام پسرا ی افهیچونه ام گذاشتمو  ل ریز دستمو

بدبوم رو از  تینها یب یجورابا یجانیه چی... بدون هدمیموحد نرس یدر مورد پسر آلا یمشخص

 گفتم: رفتمیپا در آوردمو همونطور که سمت اتالم م

 من فعال لصد ازدواج ندارم!  ی...ولدایببخش-

 کج کرد و گفت: ششوین مامان

بودنت   یهمون زمان لندال یداشت یآره ارواج عمه ات...! تو اگه خواستگار درست و حساب-

 خونه بخت! یفرستادیخودت خودتو م

 چرخوندم سمتشو گفتم: سرمو

 واااا-

 باال انداخت و گفت: شونه

 

 واال!-

انگار من رو دستش باد کرده بودم....رفتم سمت  زدیحرؾ م نیمارو باش! همچ مادر

تخت نشستم و  یو بعد رو واریبه د کیها نزد یبدبو  رو انداختم کنار صندل یلیخ یاتالم...جورابا

  باشه.. یبد زیچ تونهیهم نم یلیفکر کردم که داشتن خواستگار خ نیبه ا

 ..!خواستگار نداشتم. یچیکه ه زننیبعدا بهم سرکوفت نم حداالل

 هم بد نبود! یلی...خآره



 رهنیپ هیو  یشلوار مشک هیآخر حاج خانم به   نکهیتا ا دمیاز ده بار ده لباس مختلؾ پوش شیب

 داد! تیشال طرح دار رضا هیشبنما و  یسورمه ا

 

 یزیچ هیام!  یتخم ینجوریسرو شکلم خانمانه است و من معتمد بودم ا ینجوریمعتمد بود  ا اون

 هاااا ! هیما نیتو هم

 اومدمو رفتم سمت اپن... رومیاناق ب از

و با  دیبه سمتم چرخ هیاز ثان یموز برداشتم که در کسر هیاپن آشپزخونه  یرو ی وهیسبد م از

موضوع  یمتیل چیحال  به ه نیبا ا دیکؾ دست چنان به پشت دستم ضربه زد که برق از چشام پر

 رو رها نکردمو گفتم:

 المصب !!!؟؟ یزنیچرا م-

 خشم جواب داد: با

چه  نی!آخه اخورهیم بهم نشیواسه مهمونهاست...تزئ نایدرست کن...دوما چون ا اتتویاوال ادب-

....!؟؟ اصال اااایمبتذل به کار نبر یکلمه ها نیولت جلو اونا از ا هیدخترجان!  یکه تو دار هیاتیادب

 رو نگاه کن یلال یو گال نیگوشه بش هی! یحرؾ بزن خوادینم

 به سر موز زدمو گفتم: یگاز تفاوتیو ب الیخیب

 جووون! یولمون کن فاط-

 دست چنگ زد به لپ خودش و گفت: با

 هیدخترجون...تو اصال  نیبب یجوووون! وا یفاط ینگ اونا بهم یولت جلو هیخاااااک به سرم! -

 به من و بابات بکن....خواستگارا که اومدن الااام تا کام کالم نزن!!! یلطف

 گفتم: کردمیپا انداختم و همونطور که کاناال رو پشت سرهم عوض م یرو پا

 باشه...باشه....اصال من الل! -

 :دمیرو خوردمو پوستشو گذاشتم تو بشماب و پرس موز

 جون!؟ یفاط هیپسره اسمش چ-

 گفت: دیکشیهمونطور که با وسواس کارد و چنگاالرو دستمال م مامان



 اگه اشتباه نکنم دمحم! -

 :دمیرو پرس یگفتم و سوال بعد  یندبل آهان

 !؟ چند سالشه!؟هیکارو بارش چ-

 آشپزخونه جواب داد: یاز تو مامان

سال...اگه اشتباه ۶۲....سن و سالشم فکر کنم....حدودا....هیلسمت هی ریتو شرکت عموش مد-

 نکنم.....

 انزجار گفتم: با

 

 !هیاه اه...پس دهه هفتاد-

 چپ چپ نگام کرد و گفت: مامان

 چشونن!؟؟ ایمگه دهه هفتاد-

 گفتم: دمویخند

 ابروئن.... ستنیِچش ن ایدهه هفتاد-

 گفت: تیجد با

 

!  درست حرؾ بزن دختر گنده بک....بعدشم...انگار فراموش اتتیادب نیخاک تو سرت با ا-

 !؟یهست یخودتم دهه هفتاد یکرد

 

 

 برداشتمو گفتم: ینیریدونه ش هی یمکیلا

 

 



 ازدواج کنم... یدهه شصت هیبا  دمیم حیمن اصوال ترج یآره...ول-

 

 

 گفت و باخودش زمزمه کرد: یا هه

 

 واسه من! خوادیم یدونه خواستگار شکر کن...دهه شصت هی نیبرو خدارو بابت هم-

 

 

 !زیم یرو یها ینیریش یمحل ندادم چون چشمم رفت پ یول گفتیچ دمیشن

خودش  گیم گیمعادل سرعت م یکه مامان با سرعت زدمیناخونک م ینیریبه ش یرجلکیز داشتم

 محکم گفت: یپس گردن هیرو بهم رسوند و با 

 

 

 نکارارویبدبخت....هم یشد یترش یدبه  نی....عشاهللی....زهرمارت بشه ایاله یکوفت بخور-

 تیخواستگار انیهم آلاش اصرار داشت ب نوی....همادیخواستگار نم هیواست  یبه سال یسال یکنیم

 ...که تازه اونم به خاطر حاج آلاست.....ومدیوگرنه خود پسره عمرا اگه م

 

 

 والعا زهر مارم شده بود...با بؽض نگاش کردمو گفتم: ینیریش

 

 

 دیرس انیبه پا تیمن با موفم تیترور کردن شخص اتی...عملدیخسته نباش-

 



 

 نگام کرد و گفت: چپ چپ

 

 

 !کنمیها بخوره از آرنج للمش م ینیریدستت به ش-

 

 

 دهنمو لورت دادمو گفتم: آب

 

 

 چشم...چشم....شما به اعصابت مسلط باش!-

 

 

صدام زد و  نکهیازش نبود تا ا یخبر یا مهیگفتم دوباره برگشت تو آشپزخونه....تا چند دل نویا تا

 گفت:

 

 

 در اومد...فکر کنم تازه از سر کار اومده...بلندشو..... یواسش ببر...صدا مانویبلند شو شام ا-

 

 

 ییجورا هی دیچرا به ذهنم رس دونمیبعد نم یول کنمینم نکارویخواستم محکم و لاطع بگم که ا اولش

 ... ادیلراره واسم خواستگار ب نکهیبه رخش بکشم ا



 

از خونه  ثیخب یو با لبخند  برداشتم زیم یرو از رو ینیبلند شدمو رفتم سمتش...س نیهم واسه

 !رونیرفتم ب

 با نوک دماؼم زنگ رو فشردم. ستادمویدر ا یرو به رو

 اهیکه انگار آؼشته به روؼن س اهیس ؾیکث یو با دستها یبرزخ ی افهیل هیبا  مانیبعد ا مهیدل چند

 بود درو باز کرد...

 

 سالم و اون گفت: گفتم من

 

 

 !؟یخوایم یچته !؟چ-

 

 

 شتریرنگم رو که البته ب یصورت ی!لباشدیسگ اخالق بود...روز به روزم سگ اخاللتر م هنوزم

 بخاطر رژلب  خوشرنگ شده بودنو  از هم باز کردمو گفتم:

 

 

 واست شام آوردم....-

 

 

 اخم گفت: با

 

 !خورمینم-



 

 

 :دمیپرس

 

 

 چرا نگرفت بگم .... دیاگه مامانم پرس یعنی-

 

 

 هی کردیمامانمو برنجونه... همونطور که با انزجار نگام م خواستیدلش نم ...انگاردیبر حرفمو

 با حرص گفت: ییجورا

 

 

 داخل! ارشیب-

 

 

 رفت و منم پشت سرش رفتم داخل... اون

کنه....رفت تو  دایرو پ دمیفرصت نگاه کردن سرو وضع جد شتریکه ب داشتمیآروم لدم برم آروم

که  دیکشیم رونی...داشت از جعبه دستمال ب  رونیو بعد از شستن دستهاش اومد ب یبهداشت سیسرو

 :دمیپرس

 

 

 بزارمش کجا.....!؟-

 



 

 جواب داد: کردینگام کنه و همونطور که دستاشو خشک م نکهیا بدون

 

 

 بزارش تو آشپزخونه !-

 

 

 زیم یسمتم ظرفارو با حوصله رو ادیحواسش ب نکهیآشپزخونه...واسه ا یآروم رفتم تو یلدم ها با

گذاشتم  اطیدوغ رو با احت وانینشست....ل زیآشپزخونه و پشت م یبعد اومد تو مهی...چند دلدمیچ

 جلوش و گفتم:

 

 

 ....میدار یمهم ییامشب مهمونا زینشه...آخه ن ؾیولت لباسم کث هیکه  ریبگ نمیا-

 

 لبخند زدمو گفتم: ینگاه بهم انداخت.تصنع هیباال گرفت و  سرشو

 

 

نبودمااا....اونمدر اصرار کردن...اونمدررررر  ی....البته من راضادیلراره واسم خواستگار ب-

 یلیشرکت خ هی....مهندس هیخوب یلی....البته پسر خانیشدم ب یاصرار کردن تا باالخره راض

 .....ستمیتو فکر ازدواج ن یلیبزرگ....البته من خ

 

 

 زد و گفت: یپوزخند



 

 

 آره مشخص!-

 

 

 

 رو نرفتمو گفتم: از

 

 

...البته الدیبدم...پسرعموم م لیادامه تحص خوادیدلم م شتری....بستمین یازدواج یلیمن خودم خ-

 تونمی...اون خارج کشور درس خونده....پزشک....بهم گفت م لیم گنیبهش م شیخارج یدوستا

 کنم.... لیبرم خارج تحص

 

 

 پوزخند زد و گفت:. بازم

 

 

 خارج...خارج بره کجا !؟؟؟؟ یتو بر-

 

 

 کردمو گفتم: اخم

 



 

 مگه من چمه !؟-

 

 

 گشنشه... یلیکه مامان آماده کرده بود شد..مشخص بود خ یندادو مشؽول خوردن شام جوابمو

 

 انداختمو گفتم: نگیس یتو ینشسته  یبه ظرفها ینگاه

 

 

واست درست کنم...هنوز مونده تا  تونمیهم م ییظرفارو واست بشورم....!؟ چا یخوایم-

 ...ادیخواستگااااااارم ب

 

 

باعث شد بازم با چندش و پوزخند نگام کنه...منم سکوتش رو  نیگفتم که هم دیبا تاک خواستگارو

رو برداشتمو پر از  ی......کترنگیداد باال و رفتم سمت س ناموی...آستتشیعالمت رضا یگذاشتم پا

 گاز.... یآب کردمو بعد گذاشتمش رو

 

دستکش نداشتمو شروع کروم به شستنشون و  دنیبود.حوصله پوش نگیس یظرؾ نشسته تو یکل

 گفتم: همزمان

 

 

 ....شورمیواست م امیبگو من م یهر ولت ظرؾ نشسته داشت-

 



جراتشو نداشتم....در  یبپرسم ول نایدوست داشتم در مورد خودش و م یلینگفت....خ یزیچ

 رفته بود..البته بصورت مولت! نایهرصورت م

 

 خودم سر حرفمو باز کردم: دوباره

 

 

 یدستپختم بدمزس ول گهی...تازه ؼذا هم بلدم درست کنم....مامانم مستنیهام هم بدمزه ن ییچا-

 خوب.... میلیخ گمیخودم م

 

 

بود  دهیاز پشت چسب بایحضورشو پشت سرم احساس کردم....تمر زدمیکه داشتم حرؾ م نجوریهم

آب موند....آهسته چشم چرخوندم و نگاش  ریش ریحبس شدو دستم ز نهیبهم...نفسم تو س

 ..کردیبود و نگاهم م ستادهیکردم...پشتم ا

 

 افتاد....! دنیشدم...تنم مور مور شده بودم و للبم تند تند به تپ یجور هی یکینزد نهمهیا از

 هیسال با هم همسا یلرار نگرفتم،آخه ما سالها یا فاصله نیهمچ هیتو  مانیتا حاال با ا  بگم تونمینم

جنبه شده بودم و هم  اونطور  یچرا حاال هم ب دونمیاما نم می...بارها و بارها کنار هم بودمیبود

 از استرس خشکم زده بود....  عیضا

 

بشه اون  کیبهم نزد خواستیدلم نم ییجورای یعنیبود من دوستش نداشتم.... یاون حس هرچ اسم

وازش مرالبت  گشتیدورش م دیرو داشتم که با یپسر زهرا خانم بود و منم حکم همون پروانه ا

 !شترینه ب کردیم

 



رو برداشت و بعد  شونیکیدراز کرد و  نتیکاب یاز لبه  زونیآو یها وانیدستشو سمت ل یولت

 رهنمیپرتگاه از پشت پ هی یبود که درست لبه  نیا نیفاصله گرفت برگشت سرجاش واسه من ع

 گردونده باشن به عمب! رو گرفته باشن و برم

 

 گفتم:  یا یعیو ضا ختهیآب رو بستمو هول و دستپاچه و با لحن بشدت بهم ر ریش

 

 

برم....االن ...االن که مهمونامون سر  گهید کنمیُخ....خب.....خب من....من فکر م-

 برسن.....ُخ...خدا....خداحافظ....

 

 

هرچه زودتر از  خواستی! فمط دلم مدمیداد و من نشن دهمی...شادونمینداد...نم مویداحاظخ جواب

راحت  الیبفرستم و به داشتن همون خ رونیامو رو ب نهیتا نفس حبس شده تو س رونیخونه بزنم ب

 برسم!

 

...زدم رو دیتپی....دستمو رو للبم گذاشتم...هنوز تند تند مدمیکش یطوالن كینفس عم هیبستم و  درو

 امو گفتم: نهیس

 

 

به  ی!؟ کمر بستیکنیترسو !؟چرا تند تند تاالپ تلوپ م نمدریچه مرگته المصب!؟آخه للب هم ا-

 من!؟؟هوووووؾ! یبردن آبرو

 

آرومتر شدم از پله  کمیو بلکه هزار بار....و بعد که حس کردم  کبارینه  دمیکش كینفس عم دوباره

 وهیپوست م کهیت هیرسوندم...تا درو باز کردم و رفتم داخل مامان ها رفتم باال و خودمو به خونه 

 پرت کردم سمتم و گفت:



 

 

 تا االن !؟؟؟ ی....کجا بودشاالااایا یریدرد بگ-

 

 

آخرش صاؾ خورد تو لپ ام...با درد  یکرده بودم که مثال پوسته نخوره بهم ول یور هی خودمو

 صورتمو مالوندمو گفتم:

 

 

 خب....! یزنیچرا م-

 

 

 گفت: یزیکرد و با لحن تند و ت اخم

 

 

 تا حاال ! یبود یکدوم گور-

 

 

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 

 ....مانیؼذا بردم واسه ا-

 



 نگاهم کرد و باز گفت: شکاک

 

 !؟ کشهیؼذا بردن چمدر طول م هیمگه -

 

 انداختمو جواب دادم: نییپا سرمو

 

 !شستمیظرؾ نشسته داشت! داشتم اونا رو واسش م یآخه کل-

 

 

 تکون داد و گفت: تیبالعکس شد...سرش رو با رضا زیاما همه چ شهیم یبازم عصبان فکرکردم

 

 

 !یخوب خوب هم انجام بد یکارا ی....انگار بلدیستیهم ن تیخاص یب نیهمچ نکهینه مثل ا-

 

لبخند  نیواسه هم زیواسش عز مانیخاطر ا اومد که چمدر ادمیبعد  یاولش تعجب کردم.ول راستش

کم تو  هینگه داشتن مادر زدم و رفتم سمت اتاق....نشستم رو تخت و  یجهت راض یا روزمندانهیپ

خبر اومدن  شیپ شیباالخره حاج بابا اومد و پ نکهیتا ا دمیو تلگرام و واتس اپ چرخ نستایا

 داد....! استگاراروخو

 

خاطر بود که  نیاونم به ا دیرس یدستپاچه بنظر م کمیبابا خونسرد بود اما مامان نه... حاج

 بنظر برسه! کی یو درجه  یعال یهمچ خواستیم

 



تفاوت بودم و از  یب ییجورا هی! یجانیه چینداشتم....ه یخاص جانیه چیاما برخالؾ اونا ه من

 !شنوهیجز  "نه" از من نم یکه باشه جواب یو هرک یاون پسر هرچ دونستمیحاال خودم م  نیهم

 

هولزده  ی. صدادیچیاؾ اؾ تو خونه پ یکه صدا کردمیپخش م  دستام ینرم کننده رو  رو  داشتم

 که گفت: دمیمامان رو شن ی

 

 

 گمونم اومدن! یحاج یوا-

 

 

بود و خالصه  دهیاتو کش اهیو شلوار س یآب رهنیبازش کردم....بابا پ  کمیدر اتاق و  سمت رفتم

رو برداشت و بعد از  فنیآ یانداخت و بعد گوش ینگاه نهیرو تو آ ششی.ر نونوار شده بود یحساب

 کرد.... ییسالم مهمونهارو به داخل راهنما

 

پدرش و  یکه بمول مامان صرفا بخاطر اصرارها هیحاج آلا موحد ک یشازده  نمیبودم بب کنجکاو

 ...میاعتبار پدرم اومده بود خواستگار

و ظاهرا بحثشون درمورد من  کردنیپچ م پچ ..ستادیو کنار پدرم ا دیچادرش رو پوش مامان

 دیبزنم که ازم ناام یبگم و حرف یزیبودن که مبادا من چ نیبود....احتماال مدام نگران ا

 بودن! وسیحد نسبت به من ما نی...خالصه تا ا   بشن.

 

مامان که کال آدم گرم و زبون  ..   و باالخره مهمونها اومدن دیطول نکش ادیهر سه نفرمون ز انتظار

 ....اونم از نوع داااااؼش !!!یبود همون اول شروع کرد سالم و احوالپرس یباز

که من  یهمسن و سال بابا بود و بعد زن بایمرد بلند لامت که تمر هیوارد خونه شدن...اول  مهمونها

 ...!نمینوک دماؼشو بب فمط تونستم هیبخاطر حجابش از اون زاو

 



اومد داخل...ظاهرا  یدختر جوون چادر هی یول نمیباز کردم تا شازده دومادو بب شتریدرو ب یال

خوش لباس !داشتم تو  یدختر چادر هیاش!... کهیدختر کوچ ادیموحد بود.و به احتمال ز یدختر آلا

 که باالخره  کردمیم ؾیتعر شمشیابر یذهنم از رنگ روسر

آروم وارد خونه  یلیدسته گل د،همراه داشت خ هیو  ینیریجعبه ش هیکه  یپسر جوون درحال هی

 شد..

خانوادش رفت سمت  یاعضا ی هیرو سپرد دست مامان و مثل بم ینیریبابا دست داد و گلها و ش با

 سالن....!

 

که  ینیمواجه بشم اما ا افهیپسر زشت و بدل هیلراره با  کردمیفکر م دنش،همشیتا لبل د راستش

 بپسندش! تونستیم یبود که هر دختر یهمون مدل پسر مایدل دمیدیمن م

 

 داشت!   یبود و لد بلند و صورت جذاب دهیپوش یپسر موجه  خوش پوش،که لباس رسم هی

 که من تجسم کرده بودم فرق داشت.... یتا آسمون با اون نیزم نکهی! مثل انه

اومدم و  رونیداشتم و نه اونا...از اتاق ب دینه من بهشون د گهید ییرایرفته بودن تو سالن پذ چون

 بدجور گل کرده بود! میو فضول یرفتم سمت آشپزخونه.....کنجکاو نیپاورچ نیپاورچ

 آهسته گفتم: ستادمویرفتم سمت آشپزخونه....همونجا ا نیکمرمو خم کردمو پاورچ

 

 

 !سی! پسیپ سیپ-

 

 

من سرش رو  یها سیپ سیبود با پ ینیس یتو یخوریچا یوانهایکه درحال آماده کردن ل مامان

 زدمو گفتم: ییچرخوند سمتم و متعجب نگام کرد.لبخند دندون نما

 



 

 بود ننه!؟ هان!  ممد! ممد آلا! یاسمش چ یهاااا....گفت هیپسره خوب مال-

 

 

شده بود...دندوناشو با حرص  یشیسرخ و آت یمثل کوره آجرپز یبودم بخنده ول ختهیمزه ر مثال

 و گفت:  دیهم مال یرو

 

 

 ...نه حرؾ زدنت....کلتیرفتارت،نه ه زاد،نهیات شکل آدم افهیخجالت بکش...که نه ل-

 

 انداختم که گفت: نییکرده بود.سرمو پا میلهوه ا رسما

 

 

  ....!؟زمیبر ییچا دی!؟ االن من بایتو چرا تو آشپزخونه نبود-

 

لب  ریتو حلمم....ز کردیرو فرو م ییچا بگم چون اون مولع همون فالسک یزینبود چ صالح

 اشاره کرد و گفت: یصندل یدسته  یزمزمه کردم که به چادر رو یچشم

 

 

 اون چادرو بردار بپوش!-

 

 



 بود چرخوندمو گفتم: یصندل یدسته  یکه رو یسرمو به سمت چادر خوشرنگ و لعاب رهیتاخ با

 

 !دمیچادر نپوش میتو زندگ بارمیعمراااااا....من تاحاال -

 

 

 کرد و گفت: اخم

 

 

...اما حاال یاز اول چادر بزن دیدختر حاج آلاااااا...زورم که بهت نرس یدینپوش یخب ؼلط کرد-

 !یچادر بزن یبه دستور بابات مجبور گهید

 

 

نگاه  هیحاج بابا اصالاا... یمخالفت کرد ول یگاه با مامان شدیدرهم شد.حاال م یچارگیاز ب صورتم

 به چادر انداختمو گفتم:

 

 

 هیرو تعارؾ کنم! کار دست خودمو بم ییچا ینیهم س رمویهم چادر بگ تونمی...نمتونمیمن نم-

 .... دمااااایم

 

 نبود گفت: دیشباهت به تهد یکه ب یرو آماده کرد و با لحن ییچا ینیس مامان

 

 ....!نیو مت نی...سنگیایبعد از من م مهیدل کیمهمونها  شیپ رمیمن م-

 



 

دسته  یرفت...چادر رو از رو رونیگفت و در کمال تعجب و ترس من از آشپزخونه ب نویا مامان

از پسش  شهیدونستم م یبودم و نم دهیبهش انداختم...تاحاال چادر نپوش یبرداشتم و نگاه یصندل ی

 نه!  ای امیبرب

 

نداشتم...چادر رو سرم  یدستور از باال و از طرؾ حاج آلا بود چاره ا هر صورت چون در

 یصدا دنی"خدا بهمون رحم کنه" و شن یرو برداشتم و با گفتن جمله  ییچا ینیانداختم و بعد س

 رفتم. رونی"  از  آشپزخونه باریهارو ب یی"دخترم چاگفتیمامان که م

 

که  کردمیم اطیاحت دیحال با نیداشت با ا یشوخ هی یواسم جنبه  شترینداشتم...همه چمز ب استرس

 حاج بابااااا...! یزیآبرو ر ی هیما ولت نشم هی

 

شد....اون مولع بود که باالخره  دهیکله ها به سرم چرخ یوارد سالن شدم و گفتم سالم  همه  تا

 .دیرس یاحساس ترس بهم دست داد آخه اون نگاه ها بدجور موشکافانه بنظر م

 من ممد آلاااا..... کردنویگاه ممنو ن اونا

 مامان اما به مولع کار خودش رو کرد و گفت: یؼره  چشم

 

 دخترم اول به حاج آلا تعارؾ کن!-

 

 

موحد تعارؾ کردم و بعد پدر و مادر خودم  یآلا یرو به خانواده  ییو اول از همه چا گفتم یچشم

 و بعد هم شازده....

چادر و تعادلم رو  یرو برداره پام رفت رو ییکمرم رو خم کنم تا چا خواستمیم یدرست ولت اما

هم که هاج و واج منو نگاه  هیو  بم شدیو اونور م نوریتو دستم ا ینیس یاز دست دادم....ه

 !کردنیم



 یمیحال در آخر ممد آلا خودش بلند شد و س نیبود!با ا دهیرنگ از رخم پر یزیترس آبرو ر از

 رو ازم گرفت تا من تعادلم حفظ بشه....!

 

 شدیمن عسل هم نم میبه بابا انداختم....چنان اخم کرده بود که مطمئن بودم با ن ینگاه یرجلکیز

 !کردیم زونمیبعد رفتن مهمونها از پنکه آو فکر کنم نکهیخوردش! خالصله ا

 

د هم از بابا درخواست کرد حاج آلا موحد جو رو آروم کرد و شروع کرد بگو بخند کردن بع خود

 ....میباهم صحبت کن و مینیگوشه بش هیتا منو پسرش 

 

 به من انداخت و گفت: یبابا هم نگاه حاج

 

 

 کن! ییدخترم دمحمآلا رو به اتالت راهنما-

 

گفتم و  ممدشون   رو  به اتالم  یکم تو خودم سراغ داشتم،چشم یلیکه خ یلحن محترمانه ا با

 کردم.... ییراهنما

 :دی...از همون پشت سر پرسومدیو اون پشت سرم م رفتمیجلو م من

 

 درسته!؟ یریچادر بگ یستین لدیشما -

 

 نویو سرم رو با تعجب به سمتش چرخوندم...خب البته تعجبمم ندان بجا نبود چون خودمم ا ستادمیا

چندان  متی...گفتن حمیدارم...از طرف یدارم چادر رو نگه م یعیبودم که به طرز ضا دهیفهم

 گفتم: نیمهم نفود واسه هم برام

 



 

 ....ستمیبله بلد ن-

 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 

 !دیزن یپس شما کال چادر نم-

 

 جواب دادم: حیو صر رک

 

 !چولتیچادر استماده نکردم!ه چولتیبله من کال ه-

 

 زدم و در اتالمو بتز کردمو گفتم: یلبخند تصنع بعد

 

 داخل! دییبفرما-

 

 پررو اما خوش پوش و خوش چهره ! یاعتماد بنفسش باال بود...از اون آلازاده ها یلیخ

بود اشاره کردم  کیکوچ زیم هی نشونیکه ب واریکنار د یها یاتاق و من باز به صندل یتو اومد

 سمت راست....! یصندل ینشست و من رو سمت چپ یصندل ی...اون رو

 

! در هر صورت دادیبد بو   آزارش م زیچ هی...انگار کشهیهمون اول متوجه شده گه داره بو م از

 شدم و ا ن باالخره گفت: رهی! لبخحد زنون بهش خخوردیبه دماؼم نم یبد یمن که خودم بو

 



 !؟ هینظر شما در مورد ازدواج چ-

 

 هیچه سوال مسخره ا نیدوست داشتم بگم آخه ا یلیبود و من خنده ام گرفت...خ یمسخره ا سوال

خنده امو  یاما جلو رمیحرؾ رو تونستم بگ نیگفتن ا یخب...جلو یشاسکول تپه ول یپرسیکه م

 .... نه

 

 کرده بود! ریتو حلمم گ یبدجور ارهاشیمع یکل ول در

 دارم براش! حاال

 ک نبودم...! ستمیآدما ن نجوریاصال مناسب وصلت با ا من

 یکه م ینیو ا میبا خود والع یلیکه از من واسه خودش ساخته بود خ یتصورات دیحس کردم فهم

 . فرق داره.. دید

 ننیبیپسر م هیو محجبه ام که  تا  ریآروم و سر به ز یدخترا نیمن از ا کردیاون فکر م احتماال

 آلامون بگه"! ی" هر چگنیخواستگاراشون م یو تو جواب سواال شنیم دیسرخ و سف

 

 طونیدختر کنجکاو ش هیفرد خونواده بودم. نینبودم...من ُسنت شکن تر ننطوریا چولتیمن ه یول

 خودش بودن!  نیمشت خل و چلن ع هیکه رفماش  یپرانرژ

 .دمیپوشیرنگاوارنگ م یو لباسا زدمینم چادر

گذاشتم تا  رپایمورد رو هم ز هی نیا یمن حت یبکد ول بیتو خانوادمون کار واسه دختر ع گرچه

 خودم باشه! بیدستم تو ج

 

 

 :دیکه پرس کردمینگاش م طنتیبا ش داشتم

 

 



 سوال من خنده داشت!؟ یکجا مایدل دیببخش-

 

 

 ِکش اومده ام رو جمع و جور کردمو گفتم: یلبها

 

 

سوال آسونتر  هی شهیبود!؟ م ی.....سوالتون چدمیافتادم واسه اون خند گهید زیچ هی ادینه من -

 !دونمیرو نم یکی نی!؟ جواب ادیبپرس

 

 

 گفت: نهیبِروبِر نگام کرد و بعد با طمان نطوریهم هیثان چند

 

 

 !؟ دیدار ندتونیاز همسر آ یچه انتظارات-

 

 

 کردمو گفتم: فکر کمی

 

 

 داشته باشه...تموا داشته باشه....عمل صالح انجام بده.... مانی....ادونمیم نویآهان جواب ا-

 

 



 حال شاخ به شاخ نشد و گفت: نی...با ازارمیکنم حس کرد من دارم سر به سرش م فکر

 

 

 !؟دیازش ندار یا گهیو تموا و عمل صالح انتظار د مانیبجز ا-

 

 

 باال گرفتمو گفتم: سرمو

 

 

 چراااا دارم.....-

 

 :دیپرس

 

 خب !؟-

 

 گفتم: یکامال جد نباریا

 

 

 !رهیجوب نم هیها آبم تو  یباشه...من اصوال با استمالل یسیپرسپول-

 

 



بود...خودش  یپدرش آدم بزرگ دونمیمن نبود....م ی مهیسل یآدم نیهمچ هیماتش برد.کال  بازم

ازدواج کنم که  یبا کس دادمیم حی...من ترجیصاحب ممام بود...پولدار و شناخته شده بودن...ول

 نیرو دوست داشته باشه که منم دارم....و االن شک نداشتم ا ییزایچ یعنیمثل خودم ُخل باشه...

 !هیفوتبال چ دونستینم یپولدار حت یآلازاده 

 

 

 :دیاخم پرس یکم با

 

 

 !؟دینیبیشما فوتبال م-

 

 گفتم: پتعجب

 

 !؟ینیبیمگه شما نم-

 

 

حالت  ...چونکردیم تشیاذ یزیچ هیباال....انگار  دیجوابمو بده که بازم دماؼشو کش خواست

 !؟دیپرس دنیبو کش مهیکرده بود....باالخره بعد چند دل رییصورتش هم تؽ

 

 

 !؟ادیبد م یلیخ یبو هی نجایا دیکنیشما حس نم-

 

 



نکرده  یدر مورد خودم به شک افتادم.در هر صورت من کار بد ییجورا هیگفت  نویا تا

 باال و بعد گفتم: دمیدماؼمو کش کمیبودم...خودمم 

 

 

 !کنمیحس نم یزیمن که چ-

 

 

 و گفت: دیرو خم کرد و بازم بو کش سرش

 

 

 لابل تحمل.... ریبد...ؼ یلی...خادیبد م یلیخ یبو هی نجایچرا....از ا-

 

 کرد و گفت: بعد کمرش رو هم خم و

 

 

 باشه! یصندل نیا ریفکر کنم از ز-

 

 

از جوراب رو  یو چند لحظه بعد با سرانگشتاش گوشه ا دیکش یصندل ریبه ز یگفت و سرک نویا

 باال و با انزجار گفت: دیگرفت و کش

 

 



 جوراب شماست! نی....اادیبد م یبو هیمن که گفتم -

 

 

 و گفتم:  میشونیو شرمنده  با کؾ دست زدم به پ خجالت

 

 !یوااااا یهَ -

 

 از دستش گرفتمو گفتم: جورابو

 

 

 ...ستیواسه من ن نی....ازهیچ نی...انینه...ا-

 

 

 زدمو واسه عوض کردن جو گفتم: یشخندیازش گرفتم و پرت کردم پشت سرم و بعد ن جورابو

 

 

 !؟هیچ ندتونیخب...انتظارات شما از همسر آ-

 

 

 گفتم حواسش رو از جوراب به سمت سوالم متمرکز کرد و گفت: نویا تا

 

 



 یباشه....لباس و پوشش فوق العاده برا دهی! من دوست دارم همسرم عالل و فهمهیخب سوال خوب-

 من مهم....بخصوص چادر زدن....

 یمن مهم....! رفتار و خلك و خو و نحوه  یخانواده  ی همه یمن بلکه برا ینه تنها برا نیا و

 داره! یادیز تیبرخورد هم برام اهم

 !؟هیشما مدرکتون چ ی.راست هستن... لکردهیما همه تحص یهم مهم....خانواده  التیتحص البته

 

 

 نازک کردمو جواب دادم: یچشم پشت

 

 

 !؟ی! شما چیکارشناس-

 

 

 زد و گفت: یلبخند مچهین

 

 

 هستم! یدکتر یاالن دانشجومن -

 

 

 گفتم: ریاه اه ! با تاخ ؾیپ ؾیکج کردم....پ شموین

 

 



 !ستمین یمناسب ی نهیفکر کنم من گز نیبنابر-

 

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 

 ....دمیدرکل من تو رو پسند ی....ولیدار ازین راتییتؽ کمی...البته به دیهست کنمیمن فکر م یول-

 

 

من  نی.گذشته از امیتا آسمون با هم فرق و تفاوت داشت نیبهش نگاه کردم...من و اون زم متعجب

 نبودم....خودمو جمع و جور کردمو گفتم: اروی نیا یارهایاز مع چکدومیاصال واجد ه

 

 

 ستماااااااین دیخواستیکه م یاون کس هیمن شب یول-

 

 

 گفت: ییاعتماد بنفس باال با

 

 

 !خوامیکه م کنمیم یاون کس هیمارو شبخب...ان شاهلل من ش-

 

 



 کردمو گفتم: اخم

 

 

 کنم! رییتؽ خوادینم که هستمو دوست دارم...اصال هم دلم ینیاما من هم-

 

 

 زد و گفت: یپر تبختر لبخند

 

 

 !پسندمیکه من م دیبش یاون مدل شهیعاللتون به من باعث م دیمن که بش یوارد زندگ-

 

 

آسمون هم  یها ی هیاعتماد بنفسش از پاره کردن ال بایتمر گهید نیو واج نگاش کردم...ا هاج

 گذشته بود...!

 

 

 به ابروم دادمو گفتم: یتاب

 

 

 نتونم بشم دیخوایکه شما م یمن اون مدل دیشا-

 

 



 رو تکون داد: سرش

 

 

 رفتمیکه پذ هیبارن یاول نیبگم که ا دی...در ضمن....در مورد خودمم بانیبش دیتونیم دیاگه بخوا-

نشده  یشده بود که من بخاطر مشؽله هام راض ییشنهادهایدختر....لبل اون پ هی یبرم خواستگار

 هیدارم و فکر کنم بتونم از پس خوشبخت کردن  نیمستملم...خونه و ماش یبودم....من از نظر مال

 ...امیدختر برب

 

 

 ،یسخنران یبعد کل نکهیتا ا کردمیو من فمط نگاش م گفتیم اون

 کتش رو که مولع نشستن باز کرده بود دوباره بست و بعد گفت: ی.دکمه ستادیشد و صاؾ ا بلند

 

 

 خب! من نظرمو گفتم! فعال!-

منو  خواستیبود که اون م نیا لمیدل نیبود.و محکمتر ومدهیموحد خوشم ن یاصال و ابدا از پسر آلا

 بده! رییتؽ

 که نبودم و نخواهم شد.... یکنه به کس لیمنو تبد خواستیم

بودم  رادیبودم...نه...اتفالا من پر از ا ینمص یبگم آدم کامل و ب خوامیخودمو دوست داشتم...نم من

 بشم دوست داشتم! خواستیکه دمحمموحد م یاز  اون کس شتری" رو ب رادیاما همون" من پر ا

 

 بره گفتم: رونیاز اتالم ب نکهیلبل ا نیهم واسه

 

 



 !؟ دیفتیبه زحمت ب رشیینباشه واسه تؽ یازیکه ن یدختر یخواستگار دیبر ستیبهتر ن-

 

 

اتو  یاون کت شلوار مشک ی..تودیبرداشت و آهسته به سمتم چرخ رهیدستگ یرو از رو دستش

 !ده،بودیسر به فلک کش یبا اعتماد بنفس لیاص یآلازاده  هی  ماااایاش دل دهیکش

 گفت: شخندیبا ر بایتمر

 

 

 !؟هیشما منفجواب -

 

 

تو دل  رفتمیتمام لد م  چیدادن پاسخ نه به دمحم موحد  لگد زدن به بخت بود من جفت پا که ه اگه

 بخت خودم.

 

 

 گفتم: یسپر کردمو  با لحن لاطع نهیخودش س مثل

 

 

لائلم  یادیچادر ارزش بشدت ز ی....برانمی...من همیخوایبشم که شما م یاون تونمیمن ابداااا نم-

 به اصرار مادرم بود!!! دمیچیدور خودم پ دینیبیهم که م ینیچادر سر نگرفتم ا کبارهمی یحت اما من

رو  شیپ مهیچند دل نیکه نرفته..هم ادتونیبود نالصتون کنم!  کیچادر بود نزد نیبخاطر هم یحت

 گمیم

 



 

لبخند از  هیهمزمان با عالمت ابرو به  خشتکش اشاره کردم که باعث لبخند زدنش شد...البته  و

 سر تعجب!

 مکث صحبتم رو ادامه دادم: با

 

 

 !دیبهتره به من فکر نکن نیبنابرا-

 

 

اما  کردیهاج و واج داشت نگام م نطوریچون هم دهیشن یکه از من جواب منف شدیباورش نم انگار

 به خودش اومد و گفت:. عیسر یلیخ

 

 

 !یوالعا تو مناسب من نباش دیخب.... فکر کنم حك با تو باشه...شا اریبس-

 

 

!اخم کردم اما اون درو باز کرد و از اتاق کنهیم رمیاش طعنه داشت...و حس کردم داره تحم جمله

 پشت سرش راه افتادم.... ریرفت....منم با تاخ رونیب

 :دیپدرش خوشحال و شاداب ازش پرس یولت

 

 

 !؟شدیچ جهیخب پسرم نت-

 



 

هم بهش اضافه کرد که ما مناسب هم  نویگفت و ا هیبم یمن رو جلو یجواب منف بالفاصله

 خونه رو داشت! یگفت که بعدش واسه من حکم جنجال تو ییزای...و خالصه چمیستین

 

" گفتیکه م ییو حاج بابا شدم...نگاه ها نیخشمگ یاز همون لحظه متوجه نگاه ها مایمن دل چون

 ! " !!!اسمنی میرس یما بعدا حساب تو رو بدجور م

 

 نداشت! تیواسه من اهم چکدومیه نایا یول

گشاد و رنگاوارنگ خودم  یمسخره رو با لباسا یاتاق و اون لباسا یمحض رفتنشون رفتم تو به

 عوض کردم....

 داشتم... یحس بد هی اصال

خوب مولر رو  یلیخ یدخترا یادا  تونستمیو خانمانه بپوشم..نم یلباس مجلس تونستمینم من

 کنم.... یو مودب رو باز ختهیفره یبانو هینمش  ارمویدرب

 بدبوم رو انداختم تو لباس چرکها که در اتالم با ضرب باز شد .... یجورابا

 ....دمیبه عمب چرخ فورا

 با نگاه ترسناک و ؼضب آلود حاج بابا و مامان گره خورد.... نگاهم

لراره  یسختصدرصد و بدون شک امشب شب   دونستمیبودن...اونمدر که م یبشدت عصبان هردو

 باشه!

 

 و گفت: دیترسناک کش كینفس عم هی بابا

 

 

 آره  دختر!؟؟ گهیمن د یبه نابود کردن آبرو یکمر بست-



 

 

 کردمو گفتم: اخم

 

 

آبرو  ی هیکه انگار ما نینشون بد یجور هیمنو  نیخوایم شهیکردم !؟ چرا هم کاریمگه من چ-

 هستم !؟؟ تونیزیر

 

 :دیچیخونه پ یبابا تو ادیفر یصدا

 

 

 ....یهست یزیآبرو ر ی هیوالعاااا هم ما نکهیواسه ا-

 

 

دردسرا مواجه بودم...دردسر که نه...بهتره بگم  نیبا ا شهیبه جرم دختر بودن هم من

 گفتم: ی....صدامو باال نبردم اما با ناراحتیناحم

 

 

به خواستگارش جواب  یهر دختر یعنیشدم !؟  تونیزیآبرو ر ی هیکردم که ما کاریمگه من چ-

 !؟شهیم یچ !؟ پس حك و حموق خودم برهیخانوادشو م یبده  آبرو یمنف

 نداره !؟ تیمن اهم نظر

 

 



 داد زد: بایبا حرص نگام کرد و مامان با نفرت...تمر بابا

 

 

از  تیمولع ی!؟؟فکر کردیپسره داد لیبود تحو ی...اون چرت و پرتها چاسمنیدهنت رو ببند -

آرزشونه زن دمحم و عروس  ایلی.....خیلی...خاسمنی یسرخود شد یلی!؟ خادیم رتیبهتر گ نیا

 سر رهیخ یدختره  یکرد نوارویدمحم بشن....چرا ا یخانواده  

 

 

 صدامو باال بردمو گفتم: نباریا

 

 

و هرگز نخواهد اومد...خودشو خانوادش  ادیو نم ومدیخوشم ن نیخبرچ وزیپف یمن از اون پسره -

 ...برن به جهنم.

 

 

 گفت: ادیگفتم دوباره بابا با فر نویا تا

 

 

 سر....کاش اصال تو رو نداشتم....کاش نداشتم... رهیخ یدهنت رو ببند دختره -

 

 

 چیرفت...اشک تو چشمام حلمه زد...با تموم وجود حس کردم که ه رونیگفت و از اتاق ب نویا بابا

 ....یعالله ا چیبهم ندارن...ه یعالله ا



 

 و به سمت در رفتم... رونیرو سرم انداختم و از اتاق زدم ب شالم

بود  دهیو ناراحت رفتم سمت در....تحمل جو خونه رو نداشتم...انگار خون به مؽرم نرس یعصبان

 دونستمیننگ خودشون م ی هیکه همشون منو ما یفمط از اون خونه ا خواستیدلم م ییجورا هیو 

 کوتاه!!!! ی مهیچند دل یبرا یحت دور بشم

 

اما چون دختر بودم  ابونیکاپشنمو بکشم باال و بزنم تو دل خ پیز خواستیبشدت دلم م البته

 ....اه!تونستمی....نمتونستمی...نمتونستمینم

 دختر بودن! ی....لعنت به پوسته ضیتبع نیبه ا لعنت

 واسه مردا حالل و واسه زنها حرام ! یهمچ که

 ....میها هم محروم بود یآزاد نیاز کوچکتر یحت ما

 !ادیحرؾ واسمون درب یبعدش کل نکهیشب بدون ا یتو یرو ادهیپ نیاش هم نمونه

 

 بهم انداخت و گفت: یزینگاه تند و ت شدمیاز کنار مامان رد م تیداشتم با عصبان یولت

 

 

 !؟ دهیبر سیگ یریم یکدوم گور ینصؾ شب-

 

 

جوش  یبه نمطه  بایشدم...اونمدر که حس کردم تمر ریلحن حرؾ زدنش هم بشدت دلگ نیاز ا یحت

 گفتم: كینفس عم هی....فمط چشمامو بستمو بعد از دمیرس

 

 



 بشم! تیزیآبرو ر ی هیکه ما رمینم یجهنم دره ا چینترس ه-

 

 

 نیروش نداشتم. ا یبه گلوم چنگ انداخته بود که تسلط ی...بؽضرونیگفتم و از خونه زدم ب نویا

که بدون اجازه از چسمام  ییشد به اشکها لیاما تبد دی....نترکشدیبزرگ و بزرگتر م یبؽض ه

 .....ومدنیم نییو از گونه ام پا دنیچکیم

 

....رو سکو نشستم و زانوهامو تو بؽلم جمع کردمو اطیح یو رفتم تو رونیساختمون رفتم ب از

 نامعلوم... یشدم به نمطه  رهیخ

 

 "کاش پسر بودم"....! کردمیتو خلوتم آرزو م یرسونده بودن که ه ییبه جا منو

بود....استمالل بود...اونا  ی....و ا ن آزادمیداشتن که ما دخترا نداشت رانیرو تو ا یزیچ پسرا

 که واسه همه مشخص! لیدل کیبودن به هزاروووو  یموجودات خوشبختر

 

 :دمیشن ییحس و حال َگند خودم بودم،که صدا تو

 

 

 !؟؟ تی!؟ خواستگارت نپسند شدیچ-

 

 

که  یبود و درحال ستادهیبه پشت سرم انداختم...ا ینگاه می....ننداختیم کهیبود که داشت ت مانیا

 !کردیو تمسخر نگاه م ریمنو با تحم خوردیلهوه م

 



حرؾ بزنم....اومد و  کنارم  تونستمینم ینزدم....اونمدر تو خودم مچاله شده بودم که حت یحرف چیه

 دمی....دماؼمو باال کشدید یول نهیکنار زدم که نب نمیرخم نگاه کرد...اشکامو با آست مینشست...به ن

 ...دیفهم یکردم ول هیکه نفهمه گر

 شده بود!!! عیضا یلیام خ الهیل ظاهرا

 اشو به سمتم گرفت و گفت: لهوه

 

 

 بخور داغ....-

 

 

 ختهیر و بهم نیو ؼمگ یاندازه عصب نیتا به ا چولتیبه سمتش چرخوندم.....فکر کنم منو ه سرمو

رو به  وانشیو باز دوباره ل دمیرو سر کش کمشیبود....لبوان رو ازش گرفتم و  دهیند

 گرفتم.... سمتش 

 

 

 :دی....و بعد پرسدشیگرفت و خودش دوباره ذره ذره چش از دستم اونو

 

 

 نداره! تو که خواستگارااااات فت و فراوونن.... یرادیا تیاگه نپسند-

 

 

 سمتش و گفتم: کرد.رومو کردم دتریشد تمویعصبان شخندشین

 



 

بلند مسخرت! درضمن من اونو رد کردم  شی! با اون ریخاطرخواه دار یلی!؟ نکه خودت خهیچ-

 بدون! یدونینه اون منو....نم

 

 

 زد.دندون لروچه کردمو گفتم: شخندین

 

 

هم  یبپرس....اتفالا پسره خعل یبی!؟ خب برو از  آلا و خانم حبگمیدروغ م یکنیفکر م ه؟یچ-

 ...رهینم یهر دختر یبود!از اونا که خواستگار یو باکالس و پولدارو آدم حساب پیوشت خ

 ریسخت گ یلیمن بودم....چون اون خ دشیو پسند شیکه رفت خواستگار یدختر نی...اولاصال

 بود...

 

 

 شدم: یگفت که عصب یزیچ باز

 

 

 ...تیاز اون...هرچند که مطمئنم اون نپسند ای یکنیم ؾیاز خودت تعر یاالن دار-

 

 گفتم: یو عصب محکم

 

 و زنش بپرس! یبیحب یاز آلا ی....لبول نداردمی...من نپسندرینه خ-

 



 

 :دیچون با طعنه پرس دیاول رو شن ی کهیاز تموم حرفهام فمط همون ت انگار

 

 

 !یبیتا حاال حاج آلا و مادرت شدن  آلا و خانم حب ی!؟؟؟ از کیبیبپرسم !؟؟ آلا و خانم حب یاز ک-

 

 

 بؽض و خشم گفتم: با

 

 

 ان! یبیواسه من  آلا و خانم حب گهیامشب اونا د نیاز امشب....از هم-

 

 

 نمیبش یاگه همونطور دونستمی....مدیلرز یشده بود و چونه ام از بؽض م زونیو لوچه ام آو لب

و ته  دمیفنجونش رو لاپ نی....واسه همیزار هیهك هك کردن و گر کنمیمثل دختر بچه ها شروع م

 لهوه اش رو مزه مزه کردم....! یمونده 

 

 اش و گفتم: نهیتوش نمونده بود...چسبوندمش به س یزیچ

 

 

 ! رشیبگ ای....اه ! بیتو که همه رو خورد-

 



 

زانوهاش گذاشت  یبهم انداخت و بعد فنجون لهوه رو کنار گذاشت و دستاشو رو یتاسؾ بار نگاه

 نه چندان مشخص زل زد و گفت: ینمطه  هیو مثل من به 

 

 

....جواب بله یکه جواب رد داد یکرد ی! کار خوبیخورینم یپسر چیتو به درد ازدواج با ه-

چه  دنیفهمیچون روز اول نه و روز بعدش صدرصد م ومدیبه بار م یافتضاح بزرگ یدادیم

 اومده ! رشونیگ یاسکل

عادت کردم....هم از طرؾ  باینبود چون تمر المیخ نیع کردیم نیبهم توه  حیصر نمدریا نکهیاز ا

 خانوادم بود ! هیالبته منظورم از بم هیهم از طرؾ بم مانیا نیهم

 

بودم که  یبوکس سهیهمون ک گهیمن د یشدن اعتماد بنفس ول رانیبود با و یمساو هیروح بیتخر

 !گفتیآخ هم نم زدنشیمشت م یهرچ

 

بهم ثابت شد که  ییجورایحساب امشب جدا بود...امشب احساس کردم خانوادم دوستم ندارن و  البته

 اونا آرزو داشتن من پسر باشم نه دختر...!

 

خالص  شوهرم بدن که از شرم یزود خواستنی! مچولتی...هکردنیبه من افتخار نم چولتیه اونا

 واسشون مهم باشه... احساساتم نکهیبشم....!بدون ا

 

افتاده  نیزم یکه رو یو بعد تکه چوب دمیچشمام کش یرو نمویتو چشمام حلمه زد...آست اشک بازم

پام و همزمان مثل بچه  ریز نیزم یبود رو برداشتم و شروع کردم باهاش خط و خش انداختن رو

 ها با بؽض گفتم :

 

 



 منو دوست نداره..... یشکیه-

 

 

بلد نبود از خودش نشون    یا گهیپوزخند زد.اصال فکر کنم جز پوزخند واکنش د بازم

 و گفت: دیکش ششیبه ر یبده....دست

 

 

 !ینبود یدوست داشتن چولتیتعجب نداره....تو ه یکه جا نیا-

 

 

صورت  تونستمیصورتم به گردش در اومد.م یآهسته به سمتش چرخوندم...نگاهش رو سرمو

که مثل دماغ دلمک ها لرمز شده بود...و  ی....دماؼهیسرخ شده از گر یخودمو تصور کنم...چشما

 تر...! یلبها

 

به  یلعنت مانیا نیاحساسات داؼون و له شده ا نیبا ا یشب نیهمچ هیشانس که تو  نیتُؾ تو ا بازم

 پُستم خورده بود!

 

 

 کردمو گفتم: کیبهم نزد اخمهامو

 

 

 یشکیگفته ه یدوستم نداره.... اصال ک یشکی! به درک که هیکنینگام م ینطوری!؟ چرا ا هیچ-

 ی....کلگهیور د هیاز  ینصف کننیور ؼش م هیاز  یتو شهر نصف رمیم یدوستم نداره....من ولت

بار رفتم تو  هیاشتباه گرفتنم...اصال  یمیکر یکیبا ن ابونیخاطرخواه دارم....صدبار تاحاال تو خ



بودم  یگاریدوستام به مالنا معروفم اصن....اگه س نی....من برهیاومد ازم امضا بگ دمیکافه مورد د

 .....شدنیفدا م جان گارمیصدنفر واسه روشن کردن س

 

 

 رنگ انزجار گرفت....با چندش گفت: نگاهش

 

 

چه برسه به  یستین ....هه! مالنا....تو گه همتیخاص یرت بگو! نکبت ببس بس....کم چرت و پ-

 !یبلوچ کایمون

 

 

 گفتم: ارمین جلوش کم نکهیلورت دادمو واسه ا بؽضمو

 

 

 !اسودیحسود هرگز ن-

 

 

 و گفت:  میشونیانگشتش زد به پ با

 

 

 یشهالت!؟ به لبها ی!؟ به چشماتیکنم!؟ به دماغ للم یحسود دیتو با ی افهیل یآخه من به کجا -

 ....ییفرشته ها ی!؟  بدبخت تو حاصل ِگل بازتیترکه ا کلیبه ه ایؼنچه ات!؟ 

 



 

 با مشت زدم به بازوش  و گفتم: یاراد ریؼ کامال

 

 

 یهم بازم به خودم مربوط....اگه هر چ اصن زشتم که زشتم....به خودم مربوطه...اگه چاق هستم-

 یها یمارمولک باز بیتو بهتره حواست به خودت باشه که فرکه هستم بازم به خودم مربوطه.....

 .....یرو نخور هیبم

 

 

جلو و با گرفتن  دیکرد.تو همون حالت نشسته خودش رو کش رییحالت صورتش تؽ دیازم شن نویا تا

 لباسم با خشم گفت: ی مهی

 

 

 !؟؟؟یخورد یاالن چه ُگه-

 

 

 ترس سرم رو بردم عمب و گفتم: با

 

 

 نداشتم.... ی....منظوریچیه...ه-

 

 

 بهم فشرد و گفت: دندوناشو



 

 

 بود! یچ منظورت نمی...بگو....بنال ببیحرؾ منظور داشت نیچرا...اتفالا از گفتن ا-

 

 

 دستشو گرفتمو گفتم: مچ

 

 

 بابا.....ولم کن.... یکرد عه عه...خفه ام-

 

 

 گفت: دتیجد با

 

 

 کهیبه من ت  یکیولگرد خپل خ یگربه  یمصرؾ بدردنخور ...تو یب یتو گهیحاال د-

 ....!؟یندازیم

 

 

 زور زدم نشد دستشو که انگار چنگال عماب بود از  لباسم جدا کنم و بعد گفتم: یچ هر

 

 



 رادیو ا بیع یدلت بخواد به من بگ ی...خودت هر چییننداختم....اصن تو چمدر زورگو کهیمن ت-

 ....یشیم یبگم عصبان که ینداره اما من هر چ

 

 

 ....!یپرونیباشه که شر و ور  م نکن نکبت! دفعه آخرت هم سهیمنو با خودت مما-

 

 

 ول کرد که باعث شد به عمب خم بشم و تعادلمو از دست بدم.... تیام رو با عصبان مهیبعد  و

 

رو پرت کرد تو  وانیبه پام زد و بعد ل یسکو بلند شد...لگد یبهم انداخت و از رو یترسناک نگاه

 ؽلم و گفت:ب

 

 

 !تیخاص ی!  نکبت بیدیم لیو تحو یشوریم زیتم نویا-

 

 

دوست داشت بهم  یحاج بابا و مامان هرچ نی! عیگاو داعش یگفت و رفت....پسره  نویا

 ....کردنیمن نم  ی هیبه حال روح یفکر چکدومی..اصن المصبا هگفتیم

 

 اعتماد بنفس منو به فنا بدن ..... خواستیم همشون

 

و بعد  شدمیبه اعصابم مسلط م ومدمویباخودم کنار م کمی دیهم همونجا موندم...با گهیساعت د مین

 اتاق..... یتو گشتمیبرم



سراؼم که چرا  ومدنین چکدومیو چون مثال باهاشون لهر بودم ه دمیظهر خواب روز بعدش تا لنگ

 !؟  یدیسرکار....! که چرا خواب یرینم

 

 نیبخوابم و هم از ا خواستیپهلو به اون پهلو شدم....هم دلم م نیخوردم و ا یتخت ؼلت یرو

 کنم! هیحاج بابا و مامان رو با لهر کردن  تنب کمی خواستیدلم م یبودم...از طرف زاریب یکاریب

 

 نداشت! دهیفا ینجوری! ادنیفهمیم شتریتا لدرمو ب کردمیمدت کم محلشون م هی دیبا

 !ضیتبع یب ضیتبع

 خانواده باشه! یاعضا نیاسمش  نه به  فرق گذاشتن ب تونستیم نیا

 

خودم رو سرگرم کنم  کمی خواستمیزدم....م تلگرام یتو یرو برداشتم و چرخ لدای ی دهیپوک یگوش

 ....! کردیلارو لور م یچون شکمم ه شدینم یول

 

 زیخ مینداشت.باالخره ن دهیفا کردمیشکمو بودم و هر چمدر مثال خودمو سرگرم م یلیمن خ کال

ها شده بود رو  با جفت دستهام  یجنگل یسرم رو که مثل کله  یشده رو ختهیر یشدم.حجم موها

 روح سرگردان ترسناک سمت در  رفتم. هیزدم باال و مثل 

 

 یبخورم ول یزیچ هی یمکیآشپزخونه نبود برم اونجا و لا یخودم لرار گذاشتم  که اگه مامان تو با

 ...احتماال خاله !کردیو هم با تلفن صحبت م کردیخورد م ینشسته بود و هم سبز زیت مبود....پش

 

مامان اونجا بود  یاومدم.تا ولت رونیزود ب یلیو خ یبهداشت سیکردمو رفتم سمت سرو یپوووف

 هی ایکار "حمالت" باشه  نیو برام مهم نبود اسم ا خچالیسمت  رفتمیعمرا اگه م

 "احممانه!!!ی"لجباز

 



 

رفتن هرچمدر  رونیب ی....لحظه      رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب مویپول و گوش ؾیدم،کیپوش لباس

اونا هم  یعنی نیبرم....ا خوامیکه مامان بهم بگه کجا م دمیکفشهام رو لفت دادم نشن دنیپوش یخودیب

 باهام لهر کرده بود...خب....اصال چه بهتر !

 

احساس مزخرؾ  هیاومدم. نییپا یلباس تنم فرو بردم و پله هارو با سرافکندگ بیتو ج دستامو

 دوستم نداره... چکسیه گفتیکه م یداشتم...احساس

 

خاطرخواه پروپالرص نه مال و منال  هی کل،نهیه ،نهیداد افهینه ل ایآخه خدا ارویاون  بمول

 !؟؟؟رهیگیت نمشکرت خودت خند ی......من بگم الهنیرینه بخت ش یدرست و حساب

 

از در اومد داخل که بره خونه....ورود و خروج  مانیا رونیکه برم ب نییاومدم پا یولت

 ناهماهنگ....!

 

 از کنار گذشته بودم باز متوجه ام نشد.... نکهیبا وجود ا  یکه  حت دیرس یخسته بنظر م اونمدر

 

گذشت...پشت کله امو  تفاوتیب ینجوریکه ا کردیداخل آدم حساب نم یهم متوجه  شده بود ول دیشا

 خاروندمو از پشت سر نگاش کردم....

 

زود رفته سر کار و حاال  یلیخ یلیاحتماال صبح خ دمیبودمش فهم دهیاول که د یهمون لحظه  تو

 خسته اس! یادیمطمئن شدم که ز دهیگردنشو تکون م یه دمیدیکه م

 

 جوابمو نداد و رفت داخل خونه اش و درو بست... یکردم ول سالم

 داشت...! ؾیتشر تفاوتیب یادیز کمی یداعش ی پسره



 باشم.. تفاوتیکردم مثل خودش ب یسع منم

 بود.... ابونیکه سر خ یا یو راه افتادم سمت فست فود رونیباال انداختمو از خونه زدم ب شونه

 

نوشابه هم خوردم و  هیکردم خوردنش ...پشتبندش  سفارش دادمو همونجا نشستم و شروع تزایپ هی

 یو بگ  بایهم سفارش دادم و بعد خوردن اون تمر یبندر هیبشم  ریس ستیلرار ن دمید یبعد ولت

 بهم دست داد... یریحس س کمی ینگ

 

رو  یا شهیلرمز ش زیدستش م یکه با دستمال تو یو درحال زیاومد سمت م یفست فود شاگرد

 گفت: کردیم زیتم

 

 

 !؟؟ دیندار لیم یا گهید زیچ-

 

 

نخورده...مامان هم  یچی....حتما همانیا یباز کردم که بگم نه اما همون لحظه ذهنم رفت پ دهن

باز و بسته شدن در  کردیو فکر م رونیاومده خونه چوم من از خونه زده بودم ب دونهیاحتماال نم

 بخاطر من....

 

 

و باباش هم که  گهید یایبود و مادرش هم که دن گهی....خواهرش که شهر دمانیا چارهیب

 دل المصب! یواسش ؼذا آماده کنه....اَ  یروستا....پس ک

 

 گفتم: نیبسپارم واسه هم یزهرا خانم رو به فراموش تی...نتونستم خودمو لانع کنم که وصنه

 



 

 ....خوامیهم م گهید یتزایپ هی-

 

 

 رو به روم رو برداشت و گفت: یو آشؽاال آت

 

 

 براتون آماده کنن..... گمیچشم...م-

 

 

 زدم: لبخند

 

 

 سپاس!-

 

 گفت: طنتیبا ش اونم

 

 سپاس متمابل-

 

 

شدم...مدام  لدایپشت سرهم  یمشؽول جواب دادن تکستها تزایو تا آماده شدن پ دمیبعد رفت...خند و

 ..نخورده....ؼذا خورده.. اد؟یم یک ره؟یم یک کنه؟یم کاری...که کجاست ؟چدیپرسیرو م مانیحال ا



 

دادم ما  نانیپشت سرهمش دونه دونه جواب دادمو بهش اطم یسواال ؾیکردمو به رد یپوف

 نگران باشه.... ستین یازیحواسمون بهش هست و ن

 

و خودش رو  رهیبهتر شده....کالس م یتاحدود شیروح طیشرا گفتی...ممیباهام گپ زد کمی

دادم....که آره منم  لشیمشت چرت و پرت تحو هیو  دی....جال منو پرسکنهیسرگرم م

 گل و بلبل.... یخوبم...همچ

 

 ییزایکه خوردمو چ ییزایچ ی نهیکردمو با پرداختن هز یخداحافظ لدایرو آوردن از  تزایپ یولت

 و راه افتادم سمت خونه.... رونیبخرم از اونجا زدم ب خواستمیکه م

 

اونجا...خوشبختانه در  دمیرس یا مهیبه راه افتادمو پنج دل ادهیتا خونه نبود...پ یچندان ی فاصله

 باز بود.با پا زدمش کنار و رفتم داخل....  اطیح

خوشحال  دمیؼذا خر واسش نکهیحتما از ا مانیا کردمیلبهام نشست چون فکر م یرو یلبخند

 ...شهیم

 

 زنگ رو فشردم...! ستادمویدر خونه اش ا یبه رو رو

 درو برام باز کنه... مانیمنتظر موندم تا ا یخندون و راض

 درو برام باز کرد.... مانیبعد ا مهیزنگ رو فشار دادم ..حدودا  سه دل دیهم کل گهیدوباره د یکی

 

لد بلندش  از باال بهم  یو به واسطه  ستادیرو به روم ا یکشتار دسته جمع یآماده  یداعش هی مثل

 شد. رهیخ

 

 ....!میبش كیو باهم رف میهارو کنار بزار یدشمن ایب گفتیکه م یزدم...لبخند دوستانه....لبخند لبخند



 

هاش ادامه  یتلخ و بدخلم یها به نگاه ها یزود نینبود که بخواد  به ا یکس هیاون شب ی افهیل اما

 بده....

 ....دیرس یبنظر م یعصبان یلیخ

که مدام چند کلمه  دیرس یبه گوش م ینازک یدستش بود و از پشت خط صدا یتو لشیموبا یگوش

 ....کردیرو تکرار م

 

 

 " چولتی...هنمتیبب خوامینم گهیگوش بده....با توام...اصال به درک...به جهنم....د مانی" ا

 

 

 حبس شد. نهینفسم تو س کنهیو نگام م ستادهیخوناشام رو به روم ا هیمثل  دمید یولت

 :دیپرس

 

 

 نجایا یایم ی!؟ چرا به هر بهونه ای!؟ چرا همش دنبالمیکنیلحظه ولم نم هی!؟ چرا یخوایم یچ-

.... 

 

 

به سمتش گرفتم و  تزارویپ یحال جعبه  نی....با اشدمیو پشت سرهمش نم یرگبار یسواال متوجه

 گفتم:

 

 



 برات ؼذا آوردم....-

 

 

 ؟ یاریچرا برام ؼذا م-

 

 

 لل مراد گفتم: مثل

 

 

 هاااان؟-

 

 

 تکرار کرد: دوباره

 

 

 !؟یدوستم دار ؟چرایاریچرا برام ؼذا م-

 

 

....زل زدم به دیپرسیم یکننده ا جیگ یسواال نکهیو بدتر ا شهیتر از هم بیشده بود...عج بیعج

 بار تکرار کردم: نیچندم یسوالش رو برا نیصورتش و تند تند پلک زدم.....خشمگ

 

 



 

 !؟؟؟ یاری!؟ چرا همش برام ؼذا میپلکیدور و اطراؾ من م نمدریچرا ا دمیپرس-

 

 

 گفتم: کردیگز گز م تزایپ یجعبه  یکه کؾ دستم از داؼ یدرحال

 

 

 ...خب....خواستم گشنه ات نشه....خب

 

 

داخل خونه  دمیجعبه رو ازم گرفت و بعد دستم رو گرفت و کش هوینگام کرد و بعد  رهیخ رهیخ بازم

 .... و درو بست

 

 بشه!! یو لراره چ شدهیو چ هیبه چ یچ دونستمینم اصال

 و اومد سمتم.... نیزم یجعبه رو پرت کرد رو که کردمینگاش م جیو و جیگ داشتم

 

 دهیجن ممابل خودش د هیکه  یکس نیگرد و گشاد شده بود...ع جانیاز شدت تعجب و ه چشمام

 باشه....

 

 یبودم...اونمدر دهیانداختم....راستش بدجور ازش ترس مانینگاه به ا هیو  تزایپ ینگاه  به جعبه  هی

 کتکم بزنه.... یکه به تته پته افتادم آخه حس کردم لراره بدجور

 ...نیزم یرو هم پرت کرد رو شیگوش

 والعا ترسناک شده بود! گهید



 

 

 ....واریبه د دیاومد جلو تا باالخره کمرم چسب اونمدر

 

 گلوم رو لورت دادمو گفتم: آب

 

 

 برم خونمون.... خوامیبرم....م...م خوامیم-

 

 

 و گفت: نکرد و اومد سمتم یتوجه

 

 

 !؟یری!؟چرا از رو نمیمنو دوست دار نمدریچرا ا-

 

 

 ...اصال....بازم  با ترس و لرز گفتم:اوردمیسوالهاش سردرن نیدوسش داشتم!؟؟؟اصال از ا چرا

 

 

 

 برم.... خوامی...مفهممی...نم؟؟؟نیگیم یچ نیدار فهممینم-

 



 

 رایخفتگ نیو ع واریبرم که سد راهم شد...دستشو رو کتفم گذاشت و کمرم رو چسبوند به د خواستم

 ....ستادیممابلم ا

نه ...اما  ایرو تو چشمام بخونه  یوحشت و جاخوردگ تونستیم دونمیزدم تو چشماش ....نم زل

 تو شوک رفتارش بودم... یبدجور

 

بود  دهی...تنش به تنم چسب نموند نمونیب یفاصله ا چیه گهید بایکه تمر میبود رهیبهم خ یا مهیدل چند

 !!!!کردمیتنش رو حس م یو من داؼ

 

نمدمه گذاشت وسط پاهام و  یلبهام و دستشو ب ی....لباشو گذاشت روختیبهم ر یناگهان همچ و

 تنه ام رو با خشونت فشار داد.... نییپا

 

 

گفتم و خشکم زد...اون اما بدجور به جون لبهام افتاده بود و  بدتر همه دستش بود که اون  ینیه

 .....کردیم یشرویپ دیکشیو هرجا عشمش م دادیانجام م دیکشیم لشیم یهرکار نییپا

تکون بخوره،نه حرؾ بزنه،نه از خودش در ممابل ضربه  تونستیکه نه م یشده بودم اون مانکن

 ...  . هدفاع کن هیبم یها

 

 حس! یو صامت و ب خشک

 

گذاشت بازم  دمیشورت سف یو دستش رو رو نییپا دیرونهام کش یشلوارمو تا رو یولت یحت

 بزنم و از خودم دفاع کنم.... ینتونستم حرف

 



 كیشوک واسم اونمدر عم نیو ا فتهیب یاتفال نیهمچ هی کردمیهرگز....هرگز و هرگز فکر نم من

 بدم..... میبه اون بدن لعنت یتکون تونستمینم یبود که حت

 

و  كینفس عم هیگرفتن  یلدم فاصله گرفت به اندازه  کیلبهام برداشت و  یلبهاشو از رو یولت

 چشمامو باز و بسته کردم.... ژنیاکس دنیهورت کش

 

 لباسم دراز شد ...تو چنگالش گرفتش و گفت: یکج شده  ی مهیسمت  مانیا دست

 

 

 

به حال خودم ولم  گهی!؟ حاال دیداریدست از سرم برم گهی!؟ حاال دیمتنفر شدخب....حاال از من -

 !؟؟؟ یکنیم

 

 

گزنده اش رو که زد  ی...حرفا  . بودم و اون به من رهیزنون ازم فاصله گرفت....من به اون خ نفس

 به حال خودم ولم کرد...رفت سمت اتالش اما گفت:

 

 

 ....دور منو خط بکش.....خط بکش....ایمن ن ....سمت     به دوست داشتن من فکر نکن-

 

 

 تیبه وضع ی....سرمو خم کردم و نگاهامیتا به خودم ب دیاتالش و درو بست....طول کش یتو رفت

 .... اسفناکم انداختم



 لبهام! یوسط پاهام....و لبهاش رو مانیهنوز دست داغ ا کردمیم حس

 

 چه اشتباه ! !یمن دوستش دارم !؟؟ چه فکر اشتباه کردیفکر م اون

ازش مرالبت  کنمیم یسع ینجوریمادرشه که ا تیکه من فمط و فمط بخاطر وص دونستینم اون

 !!! یا گهید زیکنم!!! نه چ

 

 یتزایشد سمت پ دهی....چشمام کشدمیلبهام کش یشدم...ساپورتمو دادم باال و پشت دستمو رو خم

 ....نیزم یولو شده رو

 

 کاریو چ بگمینشون بدم....چ دیبا یچه واکنش دونستمیکه واسم افتاده بود و نم یبودم...داغ اتفال داغ

 کنم!

در دراز کردمو بعد باز کردنش از خونه رفتم  ی رهیسرد و منجمد شده ام رو سمت دستگ دست

 ....!  رونیب

 ترسناک!  دمیبود....شا مسخره

 هواشو دارم..... ینجوریمن بهش عاللمند شدم....عاللمند شدم که ا کردیاون فکر م پس

پله گذاشتم...مثل  یکیاون  یپله رو نیاز ا یو پاهام رو به سخت دمیکش وارید یرو سرانگشتامو

 جنس خطرناک! هیحمل 

 شکننده ! ی دهید بیجنس آس هی

گذاشتم....فکر   یو سرد آهن خی ینرده ها یامو رو گهیدست د   کرد !؟؟ کاریبا من چ مانی! ایوا

 کنه تا ازش متنفر بشمو ولش کنم !؟؟؟ یکار دیمن دوسش دارم و با کردیم

 

که  دمیرس یترسناک م ی جهیو همزمان به چند نت دمیپرسیتو ذهنم از خودم م یسوال رو ه نیا

 نبودن!!! ندیخوشا چکدومشونیه

 



 دهیازم د یلمیف نکهیا نیع ننمیمامان بب ای....اونمدر که مثال اگه بابا      ام تابلو شده افهیل کردمیم حس

 ....!     باشن دهیخودشون د یبا چشما  نایباشن تمام اون صحنه رو ع

 

و  دنی.بدتر از همه نوع نفس کش کردمیام رو به وضوح حس م نهیس یشدن للبم به لفسه  دهیکوب

 صورتم بود... یحالت مسخره و شوک زده 

 

رو از طرؾ  یکار میدرصد هم احتمال  همچ کی یچون حت دیبودم....شا ختهیو بهم ر نگران

 درصد! کی ینداشتم...حت مانیا

 

 زنگ رو فشار دادم... دیو ترسو،لباسهامو با وسواس مرتب کردم و بعد کل دستپاچه

 

متظره بمونه تا  ایبهم نگاه بندازه  نکهیبعد،مامان درو برام باز کرد اما خوشبختانه بدون ا مهیدل چند

بود و  دهیشد که رنگم از ترس پر یبه نفع من یلیخ نی،خودش رفت.خب اباهام رو در رو بشه

 ...دهیرخساره ام ِسر درونمو لو م کردیحس م

 

حاج بابا زدم و  یناراحت بود که چرا بمول خودشون لگد به بخت و آبرو اون ناراحت بود.. البته

 موحد رو رد کردم! یَمَمد آلا

ب اشون  یدوست دارم ....خواسته هام ارزش یاصال هم براشون مهم نبود که من چه مرد و

خودم  یارهایردش کردم....مع لیحاضر نبودن بپرسن اصال چرا و به چه دل ینداشت و حت

 !؟....هیچ

 

پناهگاه امن و  هی  سمت اتاق...انگار اونجا واسم پناهگاه بود.. دمیدو دهیبستم و با سر خم درو

 ....! انام

 

 به در و چشمام رو بستم! ام رو دادم هیاتالمو بستم ،تک درو



 * مانی* ا

 

 

 کننده شده بود. تیاذ یخوابیب

 بودم! دهینخواب سر هم  پنج ساعتم شدیم یکه چند روز یمن یب ا الالل

 

رو  یکاریاولات ب یخونه....حت امیولت نکنم ب یکار باشم که حت ریبودم کل روز رو درگ حاضر

 !  امیب نجایتا کمتر ولت کنم ا زدمیبابا سر م یفروش ینیریبه ش

 باشم !!! اسمنی یها  ی...تا کمتر شاهد مسخره بازفتمیب نایم ؾیکث انتیخ ادیکمتر  تا

 !کننیپوست عوض م یرو که ه ییآدما نمیکمتر بب تا

 

پاهام  یشدم...آرنج دستامو رو زیخ میو ن نییتنم رو از تخت انداختم پا یرو یپتو تیعصبان با

 گذاشتم و انگشتامو تو موهام فرو بردم....

 

 چالالو بهشون اضافه شده بود! یلعنت اسمنیداشتم و حاال   یادیز یها دؼدؼه

 ...شدیواسم مرور م یکه باهاش کردم ه یکار

 .... و تکرار و تکرار تکرار

 

 ...شدمیم تیخودم بودم که داشتم اذ نیکنم  اما حاال ا تیکردم که اونو اذ اونکارو

 !لعنت

 من براش مهم شدم !!! نمدریا هویکه  شدیکه از من متنفر بود پس چ اون

 عاللمند شد... که بهم شدیچ



 باهاش بداخالق بودم... شهیکه هم من

 ....کردمیم تشی....اذزدمیم کتکش

 آخه !؟ چرا

 

رو از  یکردمو بعد گوش زونیو پاهامو از تخت آو دمیخورد.چرخ برهیو زیم یرو لمیموبا یگوش

 و از کنار چراغ خواب برداشتم... زیم یرو

 داشتم.... امیپ نایاز م بازم

 

 کنهیم امتیبه من بفهمونه بهم خ کردیم یولگرد سع یکه اون گربه  یاحمك! تمام مدت ی دختره

 من کورکورانه به دوست داشتنش ادامه دادم....

 

منم  ی...حت   نداشت یو ارزش تیواسه من اهم گهید نای! مشیلبل یم سر جارو پرت کرد یگوش

 یو سع فرستادیم میپ ینجوریبه پدرش نگم ا یزیچ نکهینداشتم و فمط از ترس ا یاون ارزش یبرا

 کنه ! هیهاشو توج یگند کار کردیم

 

از چراؼارو خاموش کردم و رفتم سمت  یکیرفتم... رونیتخت بلند شدم.از اتاق ب یرو از

 هی نکیس یتو ینشسته  یتوجه به ظرفا یآشپزخونه،ب ی..رفتم توکردیآشپزخونه....سرم درد م

 یشده بود اما چون حوصله  اهیو س ظی....از بس مونده بود ؼلختمیر ییبرداشتم و توش چا وانیل

دادم و بعد رفتم سمت  حیتازه دم نداشتم خوردن همون رو به نخوردن ترج یچادرست کردن 

 . ... بالکن

 

 یرفع فراموش یها ...برا یدل مشؽول نیسردردها،ا نیها،ا یخوابیب نیا یا مهیرفع چند دل یبرا

 داشتم.... ازیتازه ن یهوا کمیکردم....به  اسمنیکه با  یکار

 وسط پاهاش.... یو نرم یو داؼ نیگوشت ی....لبهاشدیمرور م برام یاون لحظه ه اما

 



و ده بار پشت سر هم بهش لعنت  دمینفس  َسر کش هیتلخ شده رو  یتکون دادم و چا سرمو

 دست از سرم برداره و راحتم بزاره.....! گهیبه بعد د نیبودم از ا دواریفرستادم!فمط ام

 

 ریش ریرو ز وانیل نباریسمت آشپزخونه...ا پرده دوباره رفتم دنیداخل ودرو بستم و بعد کش اومدم

اتاق  یگذاشتم و بعد هم دوباره برگشتم تو لرص خواب دهنم هیآب گرفتم و از آب پرش کردم...

 خواب.....

 

لرص  نیبودم ا دواریو حاال ام بخوابم تونستمیحال نم نیبودن و جسمم خسته اما با ا نیسنگ پلکهام

 خواب اثر داشته باشه....

 

 یهم گذاشتم و سع یشکمم گذاشتم و بعد چشمامو رو یرو فعال کردم،دستامو رو یگوش ساعت

 هم که شده بخوابم.... مهیچند دل یکردم با کنار گذاشتن تمام دؼدؼه هام برا

 

 

باالخره خوابم  شبید من دمیکرده بودم،فهم میکه خودم تنظ  یزنگ هشدار گوش یصدا با

 ...۲ماال ساعتاالن صبح....و احت دمیبرده...فهم

 

 تخت بلند شدم. یرو برداشتمو زنگ رو خاموش کردم و بعد از رو ی... گوشدمیپهلو چرخ به

 تخت بلند شدم....! یکشون از زو ازهیفشردم و بعد خم چشمامو

 

 خچالی هیبود و  نکیس یظرؾ نشسته تو یآشپزخونه....ول یو صورتمو شستم و اومدم تو دست

 ....یخال

فمط عالئم نبودن مادر  نایبه هم ا هیشب یروزها نی....ایتلخ نی...ایکنواختی نیسکوت....ا نیا

 !یخونه ا چیه  بدون مادر نمونه.. یخونه ا چیبودم ه دواریبود....و من ام



 

رو خوردم اما  کمشیحال  نیبا ا دادیم یبد ی...بودمیکش رونیب خچالیرو از     ریش یبطر

رو  یسطل و بطر یخورده بودم رو تؾ کردم تو یاونمدر ترش و بدمزه و مزخرؾ بود که هر چ

 .... آشؽاال یهم پرت کروم لاط

 

 یبا برداشتن اسلحه ام و گوش دمویاتاق.لباسامو پوش یخوردن صبحانه گذشتم...برگشتم تو ریخ از

 ....     رونیاز اتاق اومدم ب چیو سوئ

 

داغ و مفصل  یپر از صبحانه  ینیس هیداشتم که  نویانتظار ا شهیو باز کردم طبك همدر یولت

 ....ستین نطوریکه ا دمید رتیدر کمال ح یول نمیدر بب یجلو

 

 ..بود.. ی....والعا باور نکردن      و بساط صبحانه اش نبود اسمنیاز  یبود! خبر یباورنکردن

 ....رونیاومدم ب

 شد سمت پله ها... دهیکش کراستی نگاهم

 نبود. یپله ها هم خبر یرو یحت یاونجا گذاشته باشه ول دیشا گفتم

 انداختم... میبه ساعت مچ یباال آوردم و نگاه دستمو

داغ تازه  یهفت صبح واسه من صبحانه  شهیهم  یولگرد حاج یبود و گربه ۷/۵ ساعت

 ....اما حاال.....اوردیم

 

که من  یجز کار لشیو دل ستیازش ن یحدس زد چرا خبر شدینبود.م ادیبه فکر کردن ز یازین

 باشه.... !؟ تونستیم یباهاش کردم چ شبید

 

 شیولت پ یلیکتک زدن و دعواکردنش خ یاگه  بجا دیکنج صورتم نشست ... شا یلبخند ناخواسته

 !دیکشیرو کولش و دور منو خط م ذاشتیدمشو م  نایاز ا کردم،زودتریباهاش م  نکارویا



 

 .... !رونیکت تنم فرو بردمو از ساختمون زدم ب بیفرستادم،دستامو توج رونیرو ب نفسم

 کردم.... یپل یاز محسن چاووش یو آهنگ  شدم نیماش سوار

 

 

 تلخ تو سوگند نشد یخداحافظ به

 بند نشد... یا هیو دلم ثان یتو رفت که

 میلبها  یممنوع ول ی وهیتو م لب

 از طعم لب سرخ تو دل کند تو نشد هرچه

 توامو در دل تنگم گله هاست مراریب

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یب آه

 همه جا گشتم و گشتم درشهر یچراؼ با

 به تو مانند نشد نجایا چکسی.. هچکسیه

 خودش را دارد یدر دل من جا یکس هر

 خداوند نشد.... نهیس نیتو درا نیجانش

مادرم  ادیشعر منو  نیگوش بدم....ا  نیؼمگ یصدا نیا نینتونستم به ا نیاز ا شتریب

بخوابم  خواستمیکه هنوز باور نداشتنش برام سخت بود....در والع هر شب که م ی...مادرنداختیم

حس  نویا یبگم که حت دیو توهم زده صدام نزنن با یاالتیواگر خ دیچیپیگوشم م یصداش تو

تنم باال  یپتو رو تا رو شیو دوست داشتن ؾیلط یهابا اون دست یکه گاه کردمیم

 .....رهیم رونیو بعد از اتاق ب بوسهی....صورتم رو مکشهیم

 ....زنهیصبح ها اونه که صدام م یحت

 بشم..... داریب خوادیو ازم م زنهیاسممو صدا م نشیدلنش یو با صدا سهیمیسرم وا یکه باال اونه

 .دمیکش شمیبه صورت و ر یدست



....لبال لدای ی....با نبود مادر...دوردیجد طیکنار اومدن با شرا یبرا نیبودم....تمر نیدر تمر من

رو  یهمچ بایتمر نیرحسیاز من به مامان وابسته بود اما وجود ام شتریبودم چون ب لداینگران  ادیز

 ....هیکاف نیداره و هم نویرحسی....اون امکنهیحل م

 رو ببرم داخل و همزمان گفت نیمن درو باز کرد تا ماش دنیبا د نگهبان

 جناب سرگرد! ریصبح بخ-

 

بهم سالم داد و پوشه   یراست رفتم سمت اتالم...خانم نمو هیبراش تکون دادمو رفتم داخل... یدست

که سمت  یکنه و بهم بدش.درحال لشیرو سمتم گرفت که خودم ازش خواسته بودم امروز تکم یا

 :دمیپرس رفتمیاتاق م

 اومده !؟ یعیرف-

 رفت و گفت: زشیم سمت

 اتالتون.... ادیب گمیاگه اونجا بود م زنمیاومده...فکر کنم آبدارخونه باشه...زنگ م-

که  خوندمینشستم.پرونده رو باز کردمو داشتم با دلت گزارشهارو م یاتالم و پشت صندل یتو رفتم

تو چشم شدم...دوتا فنجون لهوه دستش بود چشم  یعیبه در زد.سرمو که بلند کردم با رف یکی

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو شیکی...

 

 !؟یخوب-

 

 تکون دادم: سرمو

 

 خوبم....-

 

 باال انداخت: روهاشویا

 



به  شهیم یفکر یچ نمیلهوه رو بخور تا بب نی.....فعال ا یدیکش یخوابینوووچ....لشنگ معلوم ب-

 حالت کرد....

 

 بهش انداختمو گفتم: یترسناک نگاه

 

 

 تو حلمت.... زمیر یداؼو م یلهوه  یبد لمیبازم چرت و پرت تحو یخوایاگه م-

 

 

 و گفت: دیخند

 

الالل مثل من  یریگینم حل....حاال اگه زن یهمچ یریدرد تو زن...فمط زن....اگه زن بگ یچاره -

 دوسه تا دوست..... هی

 

ادامه  یا گهیاتاق انداخت و صحبتش رو جور د یتو نیبه دورب یرو گاز گرفت...نگاه زبونش

 داد:

 

 

ولش  یچیدو سه تا...اصن ه هیدوسه تا .... هیمثل من  نهیاستؽفرهللا ....منظورم ا-

...از اون دم یدیوح نیرو درآوردم....دمحمام یکه گفت ی....اسم نفر اول اون شرکتیکن....راست

و خالاااصه خر باباهه و آلازاده اش  ی...بچه حاجدارهاش هیپول و پله داره....از اون ما یکلفتها

 ......رهیچجورم م رهیم

 

 



 باال آوردم: دستمو

 

 

 یکرده از نمو دایپ انیکه پرونده اش تازه جر ییاروی.....برو آدرس اون هیکاف نجایخب تا هم-

 اکتفا کنم.. تونمی....نم کنهی....گزارشها منو لانع نمنمیبب کیجرم رو از نزد یصحنه  دی....با ریبگ

 

 

"فکر کردم....اولش یدیوح نیرو کج کرد و رفت....نگاهمو از پوشه گرفتم و به "اسم دمحمام سرش

 االن مهم نبود!  اما االن نه.. ارمیرو درب هیلض نیا یواسم مهم بود ته و تو

 

 رفتم..... رونیبلند شدم.کتم رو برداشتم و از اتاق ب زیم یپا از

نتونستم بخورم اونم به  یا گهید زیچ چیساندو هیکار بودم که جز  ریدرگ تو طول روز اونمدر

 واسه ادامه نداره ! یگشنه اش و انرژ گفتیو م زدیکه مدام ؼُر م یعیلطؾ رف

 

که  یکه پر از سوال بود و نسبتا مبهم و نامفهوم !مرد میشد یپرونده ا ریدوباره هردو درگ بعدش

 فرستهیهم نداشته...خانوادشو م یا یپدرکشتگ چیه چکسیباه بایداشته و تمر یکامال نرمال یزندگ

 ی....حتیدشمن چی...هیسرنخ چی....بدون ه شنیمتوجه مرگش م گردنیبرم یمسافرت و اونا ولت

 دزد به خونه اومده... هیگفت  شدینم

 

 

 به بدنش داد و گفت: یکش و لوس یعیرف

 

 

 .... دهیمخمم هنگ-



 

 

 بهش انداختمو گفتم: یکوتاه نگاه

 

 

 !میهم حل و فصل کرد نارویچرا...!؟  ما که سخت تر از ا-

 

 

 اشو خاروند و گفت: چونه

 

 

گفت دزد اومده  شهیشروع وجود داشت اما االن....نه م یبرا یزیچ هی شهی....حدالل همیآره ول-

مشکل  یاحدو ناس چیبا ه گفتنیکم نشده بود...خانوادشم که م چسیخونه چون اصال ه

 ماینشد...موندم ما دل دمونیعا یزیچ چیه مویپدش رو هم چک کرد یو لپتاپ و آ ینداشته....گوش

خودشو نابود  یبا اون  ساطور سر و کله   ارویخود  میبگ نکهی...!؟ جز امیشک کن دیبا یبه چ

 کرده و جونشو گرفته!

 

 گفتم: دمویکش یمیعم نفس

 

 

 بود.... بیعج یزیچ هی..فمط.... .  شهیحل م نمی.. ا ریسخت نگ-

 

 



 !؟ یچ-

 

 

نبودن اما خونه اش  یخانواده اش چند  مدت نکهیشخص با ا نیمردا معموال شلخته ان....اما ا-

 ....زدیبرق م یزیاز تم یحساب

 

 سرشو به سمتم چرخوند و گفت: یعیرف

 

 

برادر من....نمونه اش شوهر خواهر  ستنی....همه مردها هم که مثل من و تو نبیکجاش عج نیا-

 ....ستیخونه اش حساس که اصال خود نگار ن یزیمرد رو تم نیا یخودم....باور کن اونمدر

 

 یحا هی فکر کنم...بنظرم ینطوریا تونستمیاما من نم گرفتیموضوع رو ساده م نیا یعیرف گرچه

 !دیلنگیم هیلض نیا

چندجا سر زدم  هیگزارش نوشتم و دوباره  هیکردم... پارک رونیرو همون ب نیماش میدیرس یولت

 ....یلانون یخصوصا پزشک

مچاله شده بود.پزشک کالبد  یعیو صورت من بخاطر ضربات متعدد ساطور به طرز فج سر

 هیشده....احتماال  ریخواب ؼافلگ یشخص احتماال تو بود که اون نینظرش ا یشکاف

 ...!یزیچ نیهمچ

 نهیازه رو ببحاضر نشد جن یعیرف

شامش درست کرده بود و نگران بود اگه جنازه رو  یکه مادرش مرغ شکمپر برا لیدل نیبه ا اونم

 بخوره! یزینتونه چ گهید نهیبب

 

 شد و گفت: ادهیخونه اشون رسوندمش...پ یساعت ه بود که تا جلو بایتمر



 

 ....میبخور یزیچ هی میبر ایب-

 

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 

 خونه.... رمینه م-

 

 

سمت  کرد و رفت منم راه افتادم یخداحافظ  ستمیاهل تعارؾ ن دونستیبه اخاللم آشنا بود و م چون

 هیجز  یچیه دونستمیدوش بگمرم اما م هیداغ و تازه بخورم و  یؼذا هی خواستیخونه...دلم م

 چولتیدوسش داشتم ه میوالع یخاله  نی...البته...فاطمه خانم که عستیدر انتظارم ن یخال یخونه 

 !؟؟؟ رهیمادرو بگ یجا تونهیم یاما....ک ذاشتیواسم کم نم

 

نبرده بودم.به ناچار زنگ خونه  اصال باخودم دارویاومد ول ادمیخواستم برم داخل خونه تازه  یولت

 یتا االن سر کار بودم کل دیفهم یحاج آلا رو زدم که خود فاطمه خانم درو برام باز کرد و ولت ی

 لبولاصرار کرد  ادیار کرد که حتما حتما برم خونشون و شامو با اونا بخورم....چون زاصر

  راست رفتم سمت خونشون.... هیکردمو 

 ....سالم کردو گفت:شوازمیبشم اومد پ کیمن به در نزد نکهیا لبل

 

 

من تازه ....اتفالا یخسته ا یلیجان....بفرما پسرم...بفرما داخل....حتما خ مانیا یخوش اومد-

اونم  یداخل دست و روت رو بشور یایتو ب   .. ومدهی....آخه حاج آلا هم هنوز ندمیچیرو م زیداشتم م

 ...ادیها داره م یکینزد نیزدم گفته  هم .....زنگادیم

 



 

 .دیرس ینبود و خونه کامال سوت و کور بنظر م اسمنیاز  ی..بازم خبر  کردمو رفتم داخل.. تشکر

 

 ....رونیو رومو شستم و اومدم ب دست

 شد سمت اتاق خوابش و بعد خطاب به فاطمه خانم گفتم: دهیکش نگاهم

 

 

 کو !؟؟ اسمنی-

 

 

 انزجار گفت: با

 

 

 !تیخاص یتو اتالش جونمرگ شده....چالال ب دهیخبر مرگش کجاست...البد چپ دونمینم-

 

 

هم  یحاج ی....خصوصا ولتکردمیم تشیاذ کمی دیزدم و رفتم سمت اتالش...فکر کنم با یشخندین

 ...ومدهیو هنوز ن ستیخونه ن

من  یآماده کردن بساط شام بود که اصال حواسش پَ  ریبه خاله فاطمه انداختم....اونمدر درگ ینگاه

 ....ومدینم

 کنم.... یدادم اول رفع تشنگ حیسمت اپن رفتم.ترج بیدر ج دست

رو  ارسبزیکه تند تند خ ی.خاله فاطمه با چالو و درحالختمیآب ر وانیل هیآب رو برداشتم و  پارچ

 و با تاسؾ گفت:  نییولوم صداش رو آورد پا کردیخورد م ینینگ



 

 

سرکار....هر  رهیم یهم که عشم دای....جدزنهینم دیو سف اهیجان ....!؟ دست به س مانیا ینیبیم-

...زود رهیم ریاتالش....د  نیتو هم چپهیم گهیهر ولت هم نه که د رهیم دیکش لشیولت م

 ؼلط نکنم بازم اخراجش کردن! ...ادیم

 

کنم....با دلت به حرفهاش گوش سپردم و اون  یبا خاله فاطمه احساس همدرد ایبخندم  دونستمینم

 و گفت: دیکش یدر ادامه آه

 

 

خواستگار واسش اومد اونو هم معلوم نبود چه چرت  هی یجان....بعد عمر مانیا بگمی...چیییییه-

ازش  یلیخ یپشت سرشو هم نگاه کرد...حاج گهیرفت د دیبه پسره گفت که کال پر کش یو پرت

  بهش نگاه هم ننداخته....  یحت هی....چند روزهیشاک

 

 

 :دمیپرس کنجکاو

 

 

 خب چرا !؟-

 

 

و چندساله اش شرمنده کرد...منظورم حاج آلا  نیدوست چند یرو جلو یحاج نکهیواسه ا-

دختره چه مرگش  نیا دونمی....نمیچیه . کم نداشت. یچی....پسرشم واال ههیبزرگ یلیموحد....مرد خ

 بود که ردش کرد....



 

 

 دادم حرفهاش تموم بشه و بعد گفتم: اجازه

 

 

 والعا مناسب هم نبوده باشن.... دیشا-

 

 

 فاطمه بازم با تاسؾ گفت: خاله

 نیاول نیسال ا نهمهی....بعد ایستین بهی....تو که ؼرخورهینم چکسیدختره به درد ه نیآره والعا ا-

 .....شیخواستگار ادیب یبدونم کس دیخواستگارش بود....بع

 .....ارنیرو دستم بمونه مردم پشت سرمون حرؾ در ب ترسمیم

 و گفتم: دمیخند

 شدن رو داره... دهیترش طیشراآره والعا....اون -

شد....سرش رو آورد جلو  دتریخاله فاطمه شد یتو صدا و لحن و چهره  یگه گفتم نگران نویا

 گفت:

 کمیمزخرفشو بزاره کنار...بگو  یاخاللا نیعماد خاله تو باهاش حرؾ بزن....ازش بخواه ا-

منو باباشو حرص نده و  نمدریکرد....بش بگو ا دایخواستگار پ هیباشه بلکه  نیرنگ نیسنگ

 کن....بش بگو آدم بشه! حتشی....خالصه نصشهیخونمونو نکنه تو ش

 زدمو گفتم: یثیخب لبخند

 ...کنمیم حتشیچشمممم....بخاطر شما نص-

 رفتم.... تیخاص یخاله فاطمه  سمت اتاق اون چالال ب بمول



 دمیدرک کردم که شلوارشو کش مایعم یولت نویتپل مپل شده بود ا ادیز دایجد یولگرد حاج ی گربه

حال ادن  نیچشمام بود با ا یهنوز جلو دشیتوپر شده بود! بدن سف ییجورا هی ....تپل که نه...نییپا

 کار صرفا جهت دور کردنش از خودم بود که خب.. خوشبختانه انگار موفك هم شده بودم!

 

 

در با فشار آروم کفش  یکردم...لنگه  نشییاتالش گذاشتم و آهسته باال و پا ی رهیدستگ یرو دستمو

 ....دمیبه داخل کش یمن به عمب رفت....سرک

 

که چشماش بسته بودن و  یها درحال لهیم یتختش و پاهاشو گذاشته بود رو یبود رو دهیکش دراز

 به گوشش بود! یهندزفر

  زدمو رفتم سمتش.... یپوزخند

 از شکمش..... یلسمت نطوریص شده بود و همو تپلش مشخ دیسف یباال رفته بود باال پاها شلوارش

 گوشش کنار زدمو گفتم: یاز رو شویکنم....خم شدم....هندزفر تشیداشتم اذ دوست

 ....یکیخپل خ یندازیکردن خودت به وسوسه م یآدمو واسه دستمال شتریب یکشیدراز م یولت-

 شد و کنج تخت کز کرد... زیخ میگفتم وحشت زده ن نویا تا

 ترس زبونش بند اومده بود.... از

پتو رو  دی....رد نگاهمو که درونیافتاد ب دشیتپل و سف یها نهیلَش شد و خط س شرتشیت ی مهی

 کرد.... چیبرداشت و دور خودش لوله پ

 ....دادیپست سرهم آب گلوش رو لورت م یچشماش درشت شده بودنو ه

رو  شیدراز کرد و  کاله بافتن وار،دستیکه مثل عنکبوت کز کرده بود کنج د تیهمون وضع تو

 سرش.... یبرداشت و گذاشت رو

 دیکشیشلوارشو م روزیبود..تا د دهیترس یبدجور تیخاص یچالال ب نکهیزدم....هه!مثل ا پوزخند

 !!!پوشوندیآمپوالشو من بزنم اونمت حاال  موهاشو ازم م کردیو خواهش م نییپا

 دختر خنگ و شوت بود! نیآخه ا چمدر



 کردمو گفتم: کیبامزه تر شده بود.سرمو  به صورتش نزد دیترسیازم م شتریحاال که ب اصال

 !؟؟؟ اسمنی یطوریچ-

باال و بعد تته پته  دیکش شتریرو به روش باشه،ماتش برد.پتو رو ب والیه هی ایجن  هیکه  انگار

 کنون گفت:

 !؟یخوایم یچ...چ-

 لول کردمو گفتم: لبامو

 خودتوووو-

 :دیخنگا پرس مثل

 !یمنو واسه چ-

 پرده اما به دروغ گفتم: یب

 !گهید یجنس ضیواسه رفع ؼرا-

 و با لکنت گفت: رونیاز حدله زد ب چشماش

 .....رونیا...از....از اتالم....ب....رو ....ب-

 تخت نشستمو گفتم: یلبه  یکمرمو صاؾ کردم...بعدش رو دمویکش شمیبه ر یدست

 !؟؟؟ رونیبرم ب-

 نگاهش کردمو گفتم: ثانهیحرؾ بزنه سرش رو تکون داد.خب نکهیا بدون

 تنته! یچ نمیبب نیی.....!؟؟ اوممم...پتو رو بده پارونیو من برم ب یباش نجایتو ا-

سرخ و  یبه زبون آورد....لبها یاز ناباور یبلند نیتو خودش جمع کرد و ه شتریب پاهاشو

 ....یماه ی...درست مثل دهن ؼنچه شده خوردنیتکون م یازهم بازشده بودن و ه نشیگوشت

 آب دهنشو لورت داد و گفت: بازم

 ....گمیبه مامانم م یاگه بهم دست بزن-

 نگاهش کردمو گفتم: ثانهیخب بازم



 مانیا یبگ یخوایم ایکرد،!؟  میتو خونه اش دستمال مانیا یبگ یخوای!؟ میچ یبگ یخوایمثال م-

 بهم گفت....

 لوس اما بانمک گفت: یوسط حرفمو مثل دخترا دیپر

 !؟؟؟یکنیم تمیکردم که اذ کارتیمگه من چ-

 جلوتر و گفتم: دمیکش خودمو

   .. بخورمت خوامینکردم...من فمط م تتیمن که اذ-

 گربه به طرفش گرفتم و گفتم: یهم دستمو مثل پنجه  بعد

 

 ...شتریتپل رو ب یرو....اون جاها تییمثال چنگت بزنم....منتها نه هر جا ای-

 

 

 دیاز ترس و وحشت و تعجب بود...شا یتو شوک فرو رفته بود...حالت صورتش مخلوط کامال

اون دست از سرم  خواستمی...و من فمط مگشتیرفتار من م یناگهان رییتؽ نیباخودش داشت دنبال ا

 ظاهرا تنها راهش بود.... نیبشه که ا المیخیبرداره و به کل ب

 م:نگاه به در انداختم و بعد گفت هی

 دیتنت کن....آره سف دیست سف هیبه خودت برس.... یحساب یفرداظهر که واسم ناهار آورد-

 ....ستیو لرمز هم بد ن اهیخوشگل....س

 آب دهنش رو لورت داد... بازم

 گفتم: ثانهیخب

 لرمز ! حااایرژلب هم بزن....ترج-

 یگاه یبخندم...حت خواستیدلم م یلیدماؼش باال آورد....خ یبهم چسبوند و پتو رو تا رو لبهاشو

اما بعدش زود خودمو جمع و  شدیخندون م تیو به صورت پاراز ییهوی یلیخ میجد ی افهیاون ل

 ...زارمیکه نفهمه دارم سر به سرش م کردمیجور م

 باحالتر بشه گفتم:  یهمچ نکهیا واسه



 .... نمیبوس بده بب هی ومدهین یخب...حاال تا حاج-

 الشیموند! مثال به خ یبچه خرس ها م نی! عیکیپاهاش...خنگ خ نیگفتم سرشو گذاشت ب نویا تا

 ببوسمش..... تونمیمن نم گهیکنه د نکارویاگه ا

 پَس کله اش و گفتم: زدم

 پس کله پوکتو بلند کن.... کنمیم نکارویآخه چالالو  من اگه بخوام تو رو ببوسم که به زور ا-

 بلند شدمو گفتم: عیگفتن حاج آلا اومد....سر اهللایدر و  یمولع صدا همون

 نره.... ادتی دیرژ لرمز و ست سف-

 نمدریکردنش ا تیاذ کردمیفکر نم چولتی...راستش هرونیگفتمو لبخند زنون از اتالش  رفتم  ب نویا

 بهم مزه بده..

 خواستیولگرد حاج آلا اونمدر بامزه شده بود که دلم م یگربه  ی افهی...ل رونیاز اتالش اومدم ب

 نگاش بندازم و بخندم! یهر ولت پکرم ه رمویازش عکس بگ

 دستمو به سمتش دراز کردم: شیپ شیو پ یسمت حاج رفتم

 ....ی...خسته نباشیسالم حاج-

 فشرد و گفت: مانهیگرم و صم یلیخ دستممو

 جان...حال و احوال....چه خبر!؟ مانیا سالااام....سالم-

 ام گذاشتمو گفتم: نهیس یارادت رو یبه نشانه  دستمو

 شمااا.... یجز سالمت ستین ی...خبریلربان شما حاج-

 می.کنار هم که نشستمیرفت یؼذاخور زیهم تا سمت م یدستمو رها کنه شونه به شونه  نکهیا بدون

 گفت:

 ....مانیمن ازت دلخورم ا-

 زدمو گفتم: لبخند

 !؟یچرا حاج-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست



از  یو هم عضو میو لوم شی....ما هم خومیستین هیهمسا گهیخودت....ما که د یخونه  نجایپسرم ا-

 !نیرحسیام مانیا یرعلیگفتم سه پسر  دارم....ام شهیخانواده....وهللا من هم هی

 لبخند زدم و گفتم: بازم

 ....دیبه من لطؾ داشت شهیهمحاج آلا....شما  مخلصم-

 و بعد گفت: دیاول واسه من برنج کش یحاج

 هی!؟ هی..مگه چ  ....مثل امشب. یخونه تو هم باش امیمن دوست دارم هر ولت واسه ناهار و شام  م-

 ...گهید مشیخوریم لممه نون کنار هم

 و ازش گرفتمو بعد تشکر گفتم: بشماب

 ...شمیمزاحم م ادیبه بعد ز نی...از ا یچشم حاج-

 مولع فاطمه خانم با ظرؾ ساالد اومد و همزمان داد زد: همون

 شام.... ایدخترجاااان....ب یآها-

پدر و مادرش هم  ی.اخم و تخم هاومدیبدم م یکیخپل خ اسمنی نیمن  نبودم که از ا نیفمط ا پس

 بود! هیلض نیگواه هم

 و محجب! دهی....کامال پوش     رونیبعد باالخره در اتالش باز شد و اومد ب مهیدل چند

با من چشم تو  کردیم ینشست....همش سع یصندل نیسالم  کنه اومد و  رو دور تر نکهیا بدون

 نیهم ا والیه هیبرنج،هم خورشت،هم ساالد...لوت  خت،همیچشم نشه....واسه خودش هم سوپ ر

 اندازه نبود...!

 خورد و بعد رفت سمت بشماب ؼذاش.... هیسوپ رو در عرض چند ثان ی کاسه

 گفت: یفاطمه با انزجار نگاش کرد و بعد با لحن تلخ خاله

 !خورهیکمتر بخور! خرس هم لَِد تو نم-

باعث نشد دست از خوردن بکشه....بشماب ؼذا و  نمیا یشد اما حت  زونیو لوچه اش  آو لب

 رفت سمت ساالدش.... نباریخورشتش رو خورد و ا

....اگرم حرؾ فتهیب اسمنیکه چشمش به  چرخوندی..اصال سرش رو نم انداختم. یحاجبه  ینگاه

 .دادیمنو مخاطب لرار م شتریب زدیم



 یکیخ یچالالو کردنیو خانمش فکر م یبخاطر رد کردن خواستگارش بود.حاج زیهمه چ ظاهرا

 رسما لگد زده به بختش! ییجورا هیو  رهیگینم یرو کس

بلند شد و دوباره  زیم یکردن دور لبهاش از پا زیدستمال برداشت و بعد از تم هیکه خورد  ؼذاشو

 رفت سمت اتالش....

 و هم فاطمه خانم با تاسؾ نگاش کردن.... یحاج هم

دار زمزمه  یسکوت معن هیاما بعد  اسمنی ایآه به حال خودش  نینبود ا ...معلوم دیکش یآه یحاج

 وار باخودش گفت:

 ....!میما هم دختر دارمردم دختر دارن -

 فاطمه خانم گفت: نباریا

بدترش  نی....ایکم محلش نکن ینجوریبهتره ا گهید کنمی....من فکر میؼصه نخور حاج-

 ....کنهیم

 :دیمن کرد و پرس یبعد رو به سو و

 !؟یجان باهاش صحبت کرد مانیا-

 جواب دادم:  ریتاخ با

بهتره...لهر و  ینجوری....ادیباهاش مثل لبل بکن آره...باهاش صحبت کردم....بهتره رابطتتون رو-

 !کنهیرو بدتر م یصحبت نکردن همچ

 ...کنمیفکر م نطوریمنم هم-

 با اخم گفت: یحاج

که  دهیاز خودش نشون م ییرفتارها هیولتها  یدختر ....هللا اکبر...بعض نیا یدونیآخه تو که نم-

شارالتانش  ییبه اون دا شی.... همچستینمن  هیاصال شب نیدختر من باشه....ا کنمیاصال شک م

 رفته....

 گله مند گفت: یخانم با لحن فاطمه

 !هیآدم درست میلیدختر ! مسعود خ نیبه ا هی!!!  مسعود ما کجا شب  یوا حاج-

 لاطع گفت: یحاج



دختر  نیبه هم...اصال ا هیشب زشونیدختره س...همچ نیهم نهویع آره چجورم.....اون مسعود هم-

 هیشب کنهیخودش فکر م هیشب رهیخودش راه م هیشب زنهیخودش حرؾ م هیمسعود....شب ریتحت تاث

 بپوشه!؟؟  یداره دختر لباس زرد و لرمز و نارنج ی....آخه چه معنپوشهیخودش لباس م

 گفت: نیخانم ؼمگ فاطمه

 باشن!؟ به هم هیشب که ننیبیکجا همو م نای...ااستیسر دن داداش بدبخت من که اون-

 .....گهیخانم....تلگرام و واتساپ و کوفت و زهرمار د نترنتیا-

 گفت و مشؽول خوردن ؼذا شد.... نویا یحاج

عوض شده....بعد تشکر از فاطمه  یلیام خ هیروح کردمیخنده دار بود...من که حس م حرفهاشون

با  تونستمیم یجالب ی....فردا جمعه بود و احتماال ماجراهارونیب بابت ؼذا از خونه اشون رفتم خانم

 داشته باشم... یولگرد حاج ی هیگر

 داده بود. یبهم آرامش خاص نمیبب اسمنوی ختیلرار نبود ر گهید نکهیا

از خودم دور  شهیم ییزایبا چه چ دونستمینمطه ضعفش اومده بود دستمو م ییجورا هی گهید حاال

 نگهش دارم...

 

خوش طعم واسه  یلهوه  هیشستم و هم  بتهوون رو گذاشتمو  هم ظرفها رو یه یاز سمفون یکی

 خودم درست کردم....

دستمون...با  ریاومده بود ز دایکه جد یسراغ پرونده ا رفتمیم دیگرچه جمعه بود اما بازم با فردا

 بعد از ناهار برم....  تونستمیحال م نیا

 

 ....دمیبسته ذره ذره لهوه رو چش یو پاهامو دراز کردم....با چشما یمبل راحت یدادم رو لم

 شدنیم تمیکه باعث اذ یی...فکرایکردن ذهن از هر نوع فکر یخال نیکنم...تمر نیتمر خواستمیم

 ....!کردنیو حواسمو پرت م

 عادت به بودن و نداشتن مادر.... یبرا نیتمر

 ....گهید یزایچ یلیو خ لدای یها یبابا....دلتنگ دیجد ی هیروح رفتنیپذ یبرا نیتمر



 

 * اسمنی* 

....سرمو نهیکه همه خوابن....در اتاق رو بستم و رفتم سمت آ دمیچراؼها خاموش شدن فهم یولت

که جا جاشون  اثر نمطه  ییخودم....خصوصا لبهام...لبها ریبردم جلو و پُر دلت زل زدم به تصو

 بود....! دنیکبود   حاصل دندون زدن و مک یها

 اش! رانهیتلخ و اون کار ؼافلگ یاون لحظه  ی...پمانیکار ا یذهنم رفت پ باز

اون لابل  کردمیاعتماد کرد....اصال چرا من تاحاال فکر م شدیهم نم مانیبه  ا یحت گهی....داااایخدا

 اعتماده !؟

و چه روشها  کردنیباهم تنها بودن چه ها که نم نایکه خودش و م ییولتا وثید یپسره  دونهیم خدا

 !کردینم ادهیهم پ یکه رو

و چهار...آهان...نه!  صتی...شکی!؟ عاشمانه!؟رمانتی!؟سگی!؟ مستری!؟ وحش لیاستا داگ

 هفتاد! دمیشصت و نه...شا

بدتر از اون کار باهام انجام  ارهیب رمیخدا...اگه بازم گ ینگاه کردم....وا نهیآ یبه خودم تو دکباره

 نبود.. ینطوریاون اخاللش عوض شد....اون اصال ا هویکه  شدی....اصال چدهیم

 اما حاال.... کردیبود و کم محل م ریگ سخت

 ....کردیبدنم رو ب انداز م یزیکع داشت باه یتصور کردم ولت چشماشو

 و رژ لرمززررر!؟؟؟ دیسف ست

 خدا جون! یوا

 !چولتیه چولتی!هپوشمیم دیو نه لباس سف زنمینه رژ لرمز م گهید

 خودمو به خودم تشر زدم: جگاهیسرانگشتام زدم به گ با

 گهیدلش خواست باهات بکنه....د یهر کار زیه مانیتا ا یواستاد یخاکبرسرت که همونجور-

 تماااام... گهید مانیعمرا اگه بهش لطؾ کنم ! ا

 

 



با خودم گفتم و بعد چراغ رو خاموش کردم و کورمال کورمال خودمو رسوندم به  نویا

 به سمؾ...! دهیچسب یشبنما  یشدم به ماه و ستاره ها رهیخ دمویدراز کش میمستمتخت...

 شد... یزهرا خانم واسم تداع یچشمامو بستم چهره  نکهیشکمم گذاشتم اما هم یدستامو رو 

که کند شوه تا  یکه دستمو محکم گرفته بود...و جون یو پر خون....ودست یزخم یچهره  همون

 رو به گوش من برسونه... اشیوصا نیآخر

عمل و  نیکرده بودم...ب ریفرستادم....گ رونیباز و بسته کردمو نفسمو با حرص ب چشمامو

 احساس!

که نداشتم و دلم  یدرحال یتو بهش حس دار کنهینشو چون فکر م کینزد مانیبه ا گفتیم عملم

 هاش!؟ ی!؟؟پس ول نگرون شهیم یزهرا خانم چ تیپس وص گفتیم

 ششیپدرشم پ یتا ازش مرالبت کنه و جواسش بهش باشه...حت ستین ششیهم که پ لدای

 !؟؟؟ کردمیم کاریچ دی....هوووووؾ....من والعا باستین

 خوابم برد.... یک دمیباخودم حرؾ زدم که نفهم اونمدر

سر  دنیرس ریشدم...بدون استرس  ....بدون ترس از د داریراحت از خواب ب الیبا خ صبح

و زود آماده شدن....ساعت ده بود که دل از تخت کندم و  دنیزود لباس پوش یکار...بدون دؼدؼه 

 شدم....  دایب

راست خودمو رسوندم به آشپزخونه  هیو بعد شستن دست و صورتم  یبهداشت سیسمت سرو رفتم

 نشستم.... زیو پشت م

آش درست کنه و  خواستی...ظاهرا مدکریپاک م ایداشت لوب  صبحانه آناده بود و مامان هم بساط

 آش! دیچسبیبه به....چمدر م

 که سرش و باال گرفت و گفت:  زاشتمیرو  تند تند دهنم م رینون و پن یلممه ها داشتم

 آروم بخور....دنبالت که نکردن....-

 :دیپرس مهیآوردم که بعد چند دل نییبگم سرعت خوردن لممه هارو پا یزیچ نکهیا بدون

 سرکار....؟ یرینم دایچرا جد-

 گفتم: تفاوتیو ب الیخیب

 سرکار... رمینم گهیچون د-



 !؟لشی!؟دلیریچرا نم گمی....مستمی...کور که نیرینم گهید دونمیم-

 به دروغ گفتم: 

 

 کم کردن.... روهاشونیاز ن یبخاطر مشکالات التصاد-

 تاسؾ گفت: با

 اسم تو بود! ستشونیکه اول ل یُچ ُچ...البد تو اونمدر بد بود-

 گفتم: زونیلب و لوچه آو با

کردنو گفتن که به محض حل شدن  یازم عذرخواه یبودم...اتفالا کل یهم عال یلی...من خرشمینخ-

 ....کننیم یحتما دوباره ازم دعوت به همکار یمسائل التصاد

 

 بلند شد و گفت: زیم یپا از

 تا ازت دعوت کنن! نیوؼگو!  بشچوپون در یکی یگیتو راست م یکیآره ارواح عمه ات....-

 گفت: رفتیهم همونطور که سمت  گاز م بعد

خدا....خدات بهش شعور بده و  ی! ارونیداده که انداحتنش ب یبه آ یباز چه دسته گل ستیمعلوم ن-

 عاللش کن!

و طرز حرؾ زدن و افکارم  دنیلباس پوش دادن،ازیم ریمن گ زیبه همه چ شهیمن هم یخانواده 

 !میزندگ ی وهیگرفته تا دوستان و ش

 اما خب.... دادنیم آزارم یگاه نایا

 یحرفها و تشر ها و سازها نیندادن به ا تیگرفته بودم که راز خراب نشدن اعصاب اهم هم ادی

 مخالؾ!

ازدواج  یو افراط یفرد مذهب هیاگه من آزاد و رها با  کردیباخودش فکر نم درصد هم هیمن  پدر

 به طالق مثال! هیشب یزی...چادیبه بار م یکنم چه فاجعه ا

من و خودش نگاه  یمنظر هم به زندگ نیکنار و از ا ذاشتیکاش بابا لهر بچگونه اشو م و

 ...!کردیم



دوش  هیگرفتم.بعد از گرفتن  شیاتاق...حوله ام رو برداشتمو بعد راه حموم رو در پ یتو رفتم

از  دیبا نجایاومدم...خب در ا رونیباالخره ب نهیآ یرلص جلو کمیو خوندن چندتا آهنگ و  یطوالن

 لیبودم که تو حموم تبد یهمون مایکنم چون من دل یهدر ندادن آب معذرت خواه نیکمپ  یاعضا

 گاگا !!! اما خب! یدیبه ل شدیم

 عادت زشت رو بزارم کنار! نیا کردمیم نیرفته داشتم تمر رفته

موهامو چلوندم ...و بعد سشوارو برداشتمو  یسرم حساب یاتاق و درو بستم.با کاله رو یتو رفتم

 کردنشون شدم. مشؽول خشک

نگاه  رمیز یلباسها ؾیسمت کمد لباسها...تا کمر تو کمد خم شدم و به رد رفتم از اون بعد

اما بعد  کردیم ییها"روشون خودنما یتیعکس "ک که دمیکردم...دستم ناخواسته رفت سمت ست سف

 پرت کردم تو اعماق کمد! رمویعمب و ست لباس ز دمیمثل جن زده ها پر

 

 مانیاون ا یللبم گذاشتم.از ولت یفرستادم و بعد دستمو رو رونیرو ب ام نهیحبس شده تو س نفس

 چیه دنیدست و دلم به پوش گهیبپوشم د دیسف ریکه براش لباس ز گفتیم یزیصفت با ه والیه

 جوراب! ی...حترفتینم یدیلباس سف

 

 دمیپوش هم یپوش زرشک دست گرم هی...دمیبرداشتم وپوش یست صورت هیرفتم سمت کمد... دوباره

که همون مولع مامان بدون  دنیتخت نشستم و شروع کردم دستها و پاهامو کرم مال یو بعد رو

دو  نیماب یود و اخمنماز سرش ب دیوارد اتاق شد...چادر سف رهیاجازه بگ ایلبلش در بزنه  نکهیا

 ...وشابر

 و از همونجا گفت: ومدیجلو ن یلیخ

 رو واسش ببر! مانیبلند شو ناهار ا-

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس یاشارمو رو انگشت

 ؟؟؟ من !؟ یک-

 کج کرد و گفت: سرشو

 من ببرم !؟ یخواینکنه م-



 گفتم: یستیرودربا یب

 ....نیخب آره...خودتون ببر-

 تاسؾ نگام کرد و گفت: با

....اذان...من وضو کنهینم یؼلط چیو ه یخوابیو م یخوری...همش ماسمنینکن  یبابل زبون-

برو تو  یکه داد مانویا ی...ؼذاخورمینم یزیهم هستمو چ مینماز بخونم....تو رژ خوامیگرفتم م

 خینماز بخونم....زودباش ؼذاشو ببر تا  رمی....من مزیآشپزخونه واسه خودن برنج و لورمه بر

 نکرده....

 زده گفتم: وحشت

 کار دارم.... ی.....من کلبرمیمن...من نم من-

.کالفه دستامو دیفکر کنم صدام هم به گوشش نرس یرفت...حت رونینداد و از اتاق ب تیاهم

 ....ختمیساعت واسه صاؾ کردنشون ولت گذاشته بودم فرو بردمو بهمشون ر هیکه  ییموها تو

که در  ییکه تمام فکرا دیرس یم جهینت نیاونولت باخودش به ا بردمیؼذا م مانیبازم واسه ا اگه

حاال عمال افتاده  اما خواستمینم نویموردم کرده همه کامال درست بودن و هستن....و من اصال ا

 کنم! نکارویمجبور بودم ا ییم شده و بجورابودم تو عمل انجا

 

آشپزخونه  یرو از تو ینیرفتم....س رونیبا کش بستم و بعداز سر کردن شالم از اتاق ب موهامو

 ....رونیبرداشتمو از خونه زدم ب

 

 !دیرس یسبکم به گوش خودمم نم یلدمها یصدا یکه حت رفتمیپله ها راه م یآروم آروم رو اونمدر

 ترس آب دهنمو لورت دادم.... با

بود که  نیا نیدر خونه اشو باز کنه و بعد.....هوووووؾ.....بعدش ع مانیهر آن درو ا دمیترسیم

 کنه..... میدستمال به خواست خودم ازش خواسته باشم من خودم

 

در گذاشتم و بعد هم  یو جلو نیزم یرو آهسته رو ینیرفتم سمت خونشون....س نیپاورچ نیپاورچ

 باال...... رو فشار دادمو بدو بدو از پله ها رفتم زنگ یدکمه 



نشده بود.متعجب کنج  مانیاز ا یپاگرد ،پشت نرده ها پناه گرفتم و سرمو خم کردم....خبر یرو

دم در  ومدیفورا م زدمیتا زنگ رو م شهی....همدمیسرک کش نییلبهامو خم کردم و متفکرانه به پا

 ازش نبود.... یخبر چیبود که االن ه بیاما عج

 ! یکجا رفته باشه روز جمعه ا پسره نیفکر کردم که ممکنه ا نیگذاشتم و به ا چونه ام ریز دستمو

 نییپا رفتمیم دیرو همونطور اونجا ول کنم....با یبه اون خوشمزگ یؼذا ینیس تونستمینم یطرف از

 دم در! ومدیحتما اگه خونه باشه م زنگ بزنم گهی....اگه بار دزدمیم زنگ گهیبار د هیو 

اما  دمیترسیدرو نگاه کردم و بعد رفتم جلو....م کمی...اول  نییآروم آروم از پله ها اومدم پا دوباره

 مایچاره نداشتم..باالخره رفتم سمت در...دستمو سمت زنگ دراز کردم و آهسته فشارش دادم که دل

 همون مولع درو باز کردمو مچم رو گرفت....

 گفت: تیکردم و خواستم برم که مچ دستمو گرفت و با عصبان وحشت

 ....نمیواستا بب-

" تو گهیشده بود که زل زده تو چشمات و با طرز نگاهش م  یاون خرس یچشما هیشب چشماش

 کارت تموم".... گهید

 ی هیاونهمه ال ریمچم رو چنان سفت گرفته بود که حس کردم استخون دستم از ز شیلو یچنگالها

 ....دیکشیو با نگاهش واسم خط و نشون م زدیگوشت تَرق ترق صدا دادن....نفس نفس م

 که از حرکت بند اومده بود رو به راه انداختم: یدهنمو لورت دادمو موتور زبون آب

 ..من...من برات ...برات ؼذا آوردم..-

 بهم فشار دادو بعد گفت: دندوناشو

!؟چرا  دست از سر یکنه ا نمدری....بابا تو چرا ایاریکه تو واسم م ییمن کوفت بخورم اون ؼذا-

 !؟؟؟یداریکچل من برنم

 حساس  کله اشو نگاه  کردمو  گفتم: یچرا وسط اون لحظه  دونمینم

 !یستیتو که کچل ن یول-

 لبو سرخ شد...سرشو تکون داد و گفت: نیگفتم از خشم ع نویا تا

نحثتو همه جا  افهیو نه روز...ل ی...نه شب واسم گذاشتیسگ منو باال آورد یرو اون گهیتو د-

  ...کشمتی...ماسمنی کشمی....صبح و  ظهر و  شب.... من تو رو منمیبب دیبا



 زده گفتم: وحشت

 آخ آخ..... دستم....آخ یبرم خونمون....آ خوامیولم کن....ولم کن م-

مثل  فتهیاتفاق ب نیاگه ا دونستمیکنه و منم م میچک مال یبکشم داخل خونه اشو حساب خواستیم

 نینره واسه هم ادمی چولتیه گهیکه من د کنهیم یمثل اون روز کار ای زنهیبووووووق کتکم م

 فرصت رو بهش ندم  اما زور اون کجا و زور من کجا....!؟ نیکه ا دمیکشیم نیپاهامو رو زم

 نداشت که نداشت: دهیفا کردمیچمدر هم التماس م هر

 بزار برم.... مانیآاااخ آاااخ ؼلط کردم....ؼلط کردم ا-

 .....یاطراؾ من نپلک گهیادبت کنم  تا د دی.....من تو رو باگهینه د-

 زیخنده اومد....هردو سرجامون خشکمون زد...گوشامو ت یصدا رونیخواست بکشم داخل از ب تا

 ساختمون چرخوندم ....صدا بنظرم آشنا بود... یکردم و سرمو به سمت در ورود

 یصدا نیا دمی....خوب که تمرکز کردم فهمکردیهم مثل من داشت درو نگاه م مانیا یحت

 ....!الدینبود جز م ی...و اون کسکنفرهیخنده،فمط متعلك به 

 صورت زدمو گفتم: یبه پهنا یندلبخ

 ....الدهیم ی.....وااااااالدهیپسرعموووووم....م-

 فورا دستمو ول کرد و منم رفتم عمب.... مانی.ا شد نییدر باال و پا رهیدستگ

 باز.... شیبهروز وارد شدن...اونم با ن ،یعنینالال  یهمراه پسرخاله   الدیمولع م همون

 بودن اما خب در هرصورت باهم اومدن داخل... دهیکجا همو د دونمینم

رو  مانیا یو گاه کردنیمنو نگاه م یهاج و واج نگاه کردم.گاه ستادنویچشمشون به من افتاد ا تا

 کوتاه پاش بود.... یلیشلوارک خ هیو  شرتیت هیکه 

 زدم گفتم: شخندینره ن یا یمنف یذهنشون سمت نکته  نکهیا یزدم و برا یشخندین

 همسادمون  ناهار آوردم.... یهه....واسه آلوهه هه -

 رو نگاه کرد و گفت: یبا لذت لورمه سبز بهروز

 هست تو خونه !؟ نایدختر خاله از ا-



 و بعد بؽل کردنش گفتم: الدیسمت م دمیباشم دو دهیباشمش و صداش رو نشن دهیاصال ند نکهیا نیع

 .....یپسرعمووووو...خوش اومد سالم-

و دستامو دور کمر و پاهامو دور پاهاش حلمه کردم، بهروز با تمسخر و میالدبؽل  دمیپر یولت

 کرد... با تاسؾ و انزجار نگام مانیا

خاطر  نیبه هم دینه شا مانیبود اما ا الدیمن و م ی مانهیارتباط فوق صم انی! بهروز در جرخب

 داشت....! یجنس نیهمچ هینگاهش 

 :گفتیم یزبون یاشت با زبون ببود که انگار د یجور هیوالع نگاهش  در

 ات کنم" ! دهیتو سر پسر ند "خاک

 و گفت: دیو با نمک خند نیریش یآهسته و تو گلو و بس الدیم

 منگوال!؟؟ حال و احوال! اسی یچطور-

 و گفتم: دنیهم لفل شده ام شروع کردم به خند یرو یکج کردم و با دندونا سرمو

 منگوال خوبه! اسیخوبه ...-

 و گفت: دیو بعد خند فتمیام داشت که ن نگه

 !؟ یزنیبه ما نم یسر هیو  یخوب-

رو فراموش کرده بودم ...با  الدیجور واجور واسم افتاده بود که به کل م  یمدت اونمدر اتفالا نیا

 حال حرؾ دلمو زدم: نیا

 یخوشحالم که تو اومد یلیخب....نشد...اما االن خ یبهت سر بزنم ول امیب یمن که از خدام بود ه-

 ....نجایا

 دهنش رو در آورد و گفت: یآبنبات تو بهروز

....تو االن حکم همون   یشد زونیازش آو ینجوریرضا زاده است که ا الدیبابا....مگه م نییپا ایب-

 المصب! یرو دار ییلویک ستیدو یوزنه 

 چرخوند و گفت: الدیبعد سرشو به طرؾ م و

 سر به دکتر بزن و ستون فمراتت رو چک کن! هی نجایتو حتما بعد از ا  یلیداش م-



که برنده تر از  یزیاز حرؾ بهروز خنده اش گرفت اما خودشو کنترل کرد...نگاه تند و ت مانیا

 ها بود به بهروز انداختم  و گفتم: ییسامورا ریشمش

 من چالم!؟؟؟ نکهیمنظورت ا یعنی-

 بات ِگردشکل زد و گفت:به سر آبن یسیل یطرز چندش به

 ....نیمنظورم هم مایدل-

 بگه:  مانیزد تا ا یشخندیاومدم...ن نییپا الدیکردمو از سرو کول م نگاش چپ چپ

 سر به سرش نزار بهروز...-

 باال آورد و گفت: کشویبعد انگشت ال و

 !زمیعز یهست یتوپر دوست داشتن خانم کیتو -

تا بناگوش وا شد و گونه  شمیزا بود!ن یانرژ یدنیده ها هزار نوش كیحرفش معادل تزر نیا

 طرز فکرش بودم ! نیو من عاشك ا کردیفکر م بایمثبت و ز شهیگلگون! اون هم هام

 ؾیرد دیخندیم یبود...ولت ؾیو لط دیزد..صورتش تپل و پوستش سف ینیدل نش یلبخند الدیم

به  ینیریش ریلشنگش تصو یرنگش ،خط خنده  ینسبتا صورت یخوش فرمش،گونه ها یدوندونا

 ..  . اوردیوجود م

 خواستیبود.اونمدر که دلم م زیو عز ینابؽه به شدت دوست داشتن یپسرعمو نیا نکهیا خالصه

 خودم.... یمن...پسرعمو یپسرعمو  الدیم نیعالم و آدم ا یداد بزنمو بگم آهاااا

 دراز کرد و گفت:...دستشو به سمتش مانیاز کنارم رد شد.خودشو رسوند به ا آهسته

 ....الدمیسالم.خوشبختم....من م-

 گفت: مانهینه چندان صم یرو تو دستش فشرد و با زدن لبخند الدیدست م مانیا

 هستم.... مانی....انیهمچن-

 فاصله گرفت و اومد سمت من...دستشو دور گردنم انداخت و بعد گفت: مانیاز  ا  الدیم

 خونه است!؟عمو هست !؟ یخب...!؟ ک-

 خونه... ادیمامان هست...اما اونم م یول ستیابا نب-



 کرد و بعدبدو بدو خودشو بهمون رسوند و  گفت: یسالم و احوالپرس مانیبا ا بهروز

 بؽل کرد.... ینجوریمنو ا داشدیپ هم یکی....خدا شانس بده...کاش نیعه عه...منو جا گذاشت-

 ....میخنده و پله هارو باال رفت ریز میو مبالد زد من

 میخاطر بعدش تصم نیاومده بود و به هم  زدن مطبش یمناسب برا یجا هی یاجاره  یبرا الدیم

مشکالت ساعت لرارش با  یسر هی لیظاهرا به دل یما بزنه......ول یبه خونه  هم یگرفت سر

گرفته  میکرد و لرار شد شد صبح بره و چون حوصله نداشت تا کرج برگرده تصم رییتؽ یبنگاه

 ...!؟؟؟خواستیم یما بمونه و خالصه کور از خدا چ یخونه  مبود امشب ه

 

 اتاق وگفتم: یتازه دم درست کردمو رفتم تو ییاتاق من بودن....چا یتو الدیو م بهروز

 ِدبش اعالااااا..... یچا هی نمیا-

 گفت: و دیمال دستشو کنار گذاشت و بعد ،کؾ دستاشو بهم یمن کتاب تو دنیبا د الدیم

 خوردن داره! گنیهست که م ییها ییجز اون چا ییچا نیبه به!  ا-

 الدیلپهام گل انداختم...به م بردیاعتماد بنفسمو باال م یکه ه ییدهایو تمج ؾیتعر نیبخاطر  ا بازم

نشستم  الدیتا خودش برداره و بعد کنار م زیم یشخصا تعارؾ کردم اما به بهروز نه....گذاشتم رو

 اعتراض بهروز دراومد. یکه صدا

 ادیکه نشسته  بلند بشه و ب ییمجبور شد از جا خوشرنگ ییچا  اون   وانیبرداشتن ل واسه

 گفت: نیجلو....وتو همون ح

 ...میبردار ییچا میایب میخانم....!؟خودمون باس بلند بش اسمنی گهید میما خار داشت

 گفتم: محکم یلیخ

 !یبلعهههه! خار داشت-

 بهم انداخت و گفت: یا یرجلکیز نگاه

 ....شیدیخار من که تو  شورتمه از کجا د-



 دهیپچ مثبت هجده بهروز رو نشن پچ بودم دواری...امالدیسمت م زدمو رو کردم یمصنوع یلبخند

به اسم  یو نگاه کردیکتابهارو نگاه م یبود چون داشت گنجه  دهیباشه که خوشبختانه انگار هم نشن

 فت:و بعد گ نداختیکتابها م

 !یاهل کتاب هست یلیخ نکهیمثال ا-

 خوندن کتاب دوست ندارم... یبه انداره  ایدن یرو تو زیچ چیآره من عاشك کتابم....ه-

 گفت: مشتاق

 !؟هیمورد عالله ات ک ی سندهی....خب نویچه عال-

 درنگ گفتم: یب

 !هیاز بم شتریب کمیرو  تیصادق هدا یدوست دارم.. ول ارویلیخ-

 و بعد گفت: دیرو هورت کش شیی،چا یحالت چندش هیبهروز با  ی" ولیگفت" چه عال الدیم

 ....وبیمؽزت مع نمدریکه ا یرو خوند تیصادق هدا ینوشته ها نیهم-

 متعصب بودم گفتم: کمی تیکه من رو صادق هدا ییاونجا از

 !هیک تیصادق هدا یدوؼتو بنوش بچه...تو اصال چه بدون-

 سپر کرد و گفت: نهیس

بود که  یا یاگه آدم لو گهیکرد!؟ د یکه چهاربار خودکش ستین یچرا ندونم....!؟مگه همون-

 .....یسیتر انیرو مطالعه کن...مثل برا یلو ی....کتاب آدمادادیانجام نم نکارویا

 لند پرت کردم سمتش و گفتم: هی

 و با دخترا الس بزن.... نستایبزار ا رویساکت شو ابله!تو عکستو بگ-

 و گفت: دیخند دالیم

 ....میکنیخب آتش بس...اصال بحثو عوض م-

 زدمو گفتم: ییدندون نما لبخند

 ....میدر مورد تخصصت حرؾ بزن ایب پسرعمو گمیآره موافمم....م-

 باال و گفتم: بعد توک دماؼمو دادم و



 یکنمو ،ابروهامو هم هشت یچشمامو گربه ا کممیتوک دماؼمو بدم باال و  پسرعمو من اگه بخوام-

 شهیم یچمدر نشونیهز مایدل نای...انتیو دندونامو لم یبند هیکنم و لبامو پرتز و صورتم رو زاو

 !؟؟؟؟

 و گفت: دیخند بهروز

 ....یات مشکل دار افهیبا ل یلیانگار خ-

 گفت: الدینگاش کردم که خود م چپ چپ

دختر با صورت گرد تپل با گونه  هیتو  رمیدر کل عز یول ادهیز یلیخرجشون خ نایخب البته ا-

 .....       نداره یکه گفت ییزایبه چ یاجیاحت چیکه ه یهست یدوست داشتن یصورت یها

 زدمو گفتم: شخندی....ننیالحرم نیب بردیآدمو م الدیتو دلم آب شد....اصن م لند

 !؟یوالعن-

 گفت: تیبا لاطع الدیاما م  دیبلند بلند خند  بهروز

نفهمه....من اصال  یکرد که کس ییکارا دیبا شهیصورت هم ییبایز یبرا ی...جدا....ولآره -

هستن  یزشت یجراح شتریکارا ب نیرو لبول ندارم...ا شهیانجام م رانیکه تو ا ییبایز  یها یجراح

 دادنیصورتشون انجام م یرو ییبایز یها کارا یلیکه من بودم خب خ یی....مثال جاییبایتا ز

 یامکان نداره حت یاما اگه باهاشون  مواجه بش دنیم رییبه کل صورتشون رو تؽ یحت یگاه...

 یدادن درحال رییتؽ یرو توصورتشون با استفاده از علم جراح یزیکه چ یدرصد حدس بزن کی

 کاؼذ و للبم بده من صورت خوشگلتو بکشم.... هیبرعکس.....خب....حاال  زیهمه چ رانیکه تو ا

دختر ال صورت گرد  هی....من ارمیواسش ب خوادویکه م ییزایتا چ زمیو مبهوت رفتم سمت م مات

 گلگونم....!؟؟ یتپل و گونه ها

....همه رو سمتش گرفتمو  یو تخته شاس دیرو براش آوردم....مداد،کاؼذ سف خواستیکه م ییزایچ

 گفتم:

 بفرما پسرعمو.....-

 با چندش نگام کرد و گفت: بهروز

نژاد  کیبود  ایمه طشیحد....شرا نیآخه تا ا ضیتو کله ام....تبع زدیاگه من بودم تخته رو محاال -

 .....اسمنی ی....آاسمنی ی.....آاسمنی ومدیاز توت  در م یپرست



 :دمیتا صورتمو بکشه....و بعد پرس ستادمیا مانیا یباال انداختمو روبه رو ابرو

 ....؟؟؟رمیبگ دیبا یژست خاص-

 بهروز بود که دهنش رو باز کرد و گفت: نیبازم ا الدیم یبجا

....دور دیحد یج یخانم ج کنهیندونه فکر م یهرک رمیهست بگ یژست خاص پرسهیم نیهمچ-

جا بتمرگ تا  هی....یبدن المصبت بد نیآخه به ا یتونیم یو تاب چیکمرت  لد کمر گاو....چه پ

 .... نحثتو بکشه ختیر

 برداشت و گفت: وانشویبعد ل و

 !؟ یخوریجون تو نم الدی...مزمیواسه خودم بر گهید ییچا هیمن برم -

 لبخند زدو گفت: الدیم

 بود.... ی...همون کافینه مرس-

 ...   رو بکشه.. رمیو لبخند بزنم تا بهتره بتونه تصو نمیبعد از من خواست که صاؾ بش و

 صورتم شد و گفت: دنیکه خواست رو انجام دادم و اون با دلت مشؽول کش یکار

 ی...حاال هرچزدمیم یو طراح نشستمیگردش حتما م رفتمیاونجا اولات فراؼت اگه با دوستام نم-

 ....کردیفرق نم یلی...خومدیکه به ذهنم م

 حسرت گفتم: با

 ..... یتموم یموجود همه چ هیخوشبحالت پسرعمو....تو -

 و گفتم: اورمیچشمک زد...طالت ن هیو  دیخند

 ....نمشیبب شهیپسرعمو م-

 و گفت: دیخند

 ....دمیمن که هنوز کامل نکش-

 لوس کردمو گفتم: خودمو

 لحظه.... هیمن....فمط  جون-

 رو به سمتم گرفت و گفت: ی..باالخره تخته شاس گرفتیمن خنده اش م یاز حرفها یه



 ....ستیهنوز کامل ن یبفرما...ول-

 صورتم زدمو گفتم: یبه پهنا یگل از گلم شکفت...لبخند مهین ریاون تصو دنید از

 گهی....خب خب....دیکشیگوگ !؟؟ چمدر تو خوب م ون ای کاسویپ ای یپسرعمو تو پزشک یوااااا-

 ....یتا تو بهتر بکش  خورمیتکون نم

 خواستیم دلم  نمدریاما ا ومدیو خوشامد م یسالم و احوالپرس یاتاق صدا رونیبعد از ب مهیدل چند

 الدیاز سر جام ُجم خوردم....م یبه خرج دادمو نه حت یکه نه کنجکاو ادیخوب درب ریتصو  اون

بعد در باز شد و اول بهروز و  مهیحدودا ده دل نکهیبود....تا ا رمیتصو دنیهم که با دلت درحال کش

 نداشتم گفتم: مانویداخل اتاق شدن....چون اصال انتظار اومدن ا مانیبعد ا

جنر و  یلیاز عکس کا شتریب نستایا یعکسو بزار نیم......اچه خوشگل شد نیبب ایبهروز ب یاهو-

 .....!رهیگیم کیدخترش ال

که انگار  کردینگام م یجور هیهم مواجه شدم.... مانیسرمو به سمت بهروز چرخوندم با ا یولت

 کج کرد. ششویشلوارش فرو برو  و ن بی....دستاشو تو جکردیداشت " ُگه " رو تماشا م

 و گفت: دیهورت کش شوییچا بهروزبازم

 .....شمیبدبخ  م پرهیکنم که کل فالوورام م نکارویمگه خل شدم....ا-

 چرخوند و گفت: الدیسرشو به سمت م مانیا

 سالم!-

شده اش رو بشوره و دوباره  اهیس یرفت که دستها دست داد و بعد هم مانیبلند شد و رفت با ا الدیم

منو  نگاه  ریو تصو یرفتن سمت تخته شاس هردو باهم الدیبرگرده....تو اون فاصله بهروز و م

 کردن....بهروز سرشو تکون داو و گفت:

 بهتر از توئه...واال.... یلیخ ریتصو نیاؼراق کرده بابا....ا-

 رو ازش گرفتم و گفتم: یشدمو رفتم سمتشون...تخته شاس بلند

 ....نمیبه تو چه....اصال بده بب-

تنها  مانیمن و ا نباریرفت تا ا رونیبه "به دررررک" کشدار از اتاق بباال انداخت و با گفتن  شونه

 ....میبمون

 دستم انداخت و بعد گفت: یتو یخودمو به نگاه به طراح ی افهینگاه تاسؾ بار به ل هی



آخه تو کجات خوشگل  !؟؟؟  یکیولگرد خپل  خ ی!؟؟؟ گربه  ی!؟؟؟ تو خوشگلیتو خوشگل شد-

 ! تیخاص یچالال ب

کشوندم تا  یدفعه ا هی مانیاعتماد به نفسمو برده بود باال ا الدیم یشد.هر چ زونیو لوچه ام آو لب

 صفر.... ینمطه 

 ام و گفتم: نهیرو چسبوندم به س یشاس تخته

 ....من تو پرم....ستمیچاق ن من اصال هم-

 باشه پوزخند زد و گفت: دهیشن یکه حرؾ خنده دار انگار

 .....یکیخ یهم لد تو ادعا نداره....چالالو دمنیک کولین-

بود و دستهام  نیی.گرچه سرم پاشدمیم یداشتم عصب گهید یکیخ یچالالو گفتیم مدام بهم نکهیاز ا

 کامال مشخص بود.... گره خورده و نگاه خصمانه ام درهم یاما ابروها یتخته شاس یرو

 گفتم:  یگونه ا دیلحن نسبتا تهد با

 نویهم دوست ندارم ا گهی....دیکی....!؟ من نه چالم نه خیکیخ چاق یگیبه من م یچرا ه-

 بشنوم.....

 

 گفت: ارهیحرصمو درب شتریب نکهیا یشلوارش فرو برد و بعدبرا بیتو ج دستاشو

....! و یکیو خ ختیر ی....چاق و بگهید ی!؟؟ خب هستیستین بگم یهست یکیچاق و خ یولت-

 کودن !

 فشردمو تمام توانمو به کار بستم تا از خشم منفجر نشم....زل زدم تو چشماش و گفتم: بهم لبهامو

تو مدرسه و دانشگاه جز نفرات برتر  چولتیباالست....درست ه هم یلیمن خ یهوش بیاتفالا ضر-

 نبودم....اما....اما.....

 :گهیحرؾ د هیوسط  دمیپر یآوردم لرو لاط کم حرؾ

 کودن نبودم.... هم چولتیبود...ه باال میهوش بیضر شهیاما هم-

اتاق  ی....تو نتونه پوزخند بزنه گهیتا د دهنشو جر بدم خواستیپوزخند زد...آخ که چمدر دلم م بازم

 لدم زد و گفت:



 .....یکیخ ی!  چالالویاز آخر اول بود شهیتو هم ادمیکه من  ییتا اونجا-

 یاتاق....دستاشو با دستمالها یاومد تو الدیمولع م اما همون امیباز کردم تا از خجالتش درب دهنمو

 دستش خشک کرد و بعد گفت: یتو

 .....میرو بده تا ادامه رو بر یخب...حاال تخته شاس-

 یرو بهش دادم اونم سر جا یو تخته شاس الدیم سمت کردم،رفتمینگاه م مانویکه با خشم ا یدرحال

 :دیکار شد و همزمان پرس یادامه  دنینشست و مشؽول کش یلبل

 !؟ هیچ فتونیشما شؽل شر مانیآلا ا-

 زده بودم انداخت و گفت: یکه لبخند ژکوند یبه من زیآم رینگاه تحم هی مانیا

 ....یی....بخش جناسیبازرس پل-

 برداره گفت: یطراح  ینگاهشو از برگه  نکهیابروهاشو باال انداخت و بدون ا الدیم

 !دیهست یرینظیشما لطعا کاراگاه ب نیداره....بنابر یادیبه هوش و لدرت ز ازیکار شما هم ن-

 کج کردمو گفتم: شموین

 یکاراگاه ها یاداد هیهست اونم فمط و فمط شرلوک هولمز! بم ایتو دن رینظ یکاراگاه ب هیفمط -

 ....ارنیباهاشو در م

 متواضعانه گفت: الدیم یول پروندمیم کهیت مانیداشتم به ا مثال

 یهرچمدرهم که لو یوالع ریموجود ؼ هیو بس!  نیاس...هم سندهینو هی تیشرلوک حاصل خالل-

 ....!رسهینم یلو یموجود والع هی یلرار بده باز به پا ریباشه  و هوشش آدمو تحت تاث

 گفتم: الدیانداحتم و با مخاطب لرار دادن م ینگاه مانیگوشه چشم به ا از

کشورها   نیاز بهتر یکیکه تو  یباهوش یلیپسرعمو...تو خ یتو هست یبنظر من باهوش والع-

 که سراسر ظرافت و دلت! ی...کاریرو خوند ییبایز یاونم شاحه  یپزشک

 و گفت: دیخند الدیم

 ....زمیعز یتو لطؾ دار-

 زد و باز شروع کرد چزوندن من: یلبخند مچهین مانیا



 !؟دیخوند ییبایشما جراح ز-

 بله....-

 دیبهتره باشه....شا یشروع کن اسمنیپس فکر کنم کارتونو از  کوبوندن و از اول ساختن -

واسه  گمی...من م فتهیب یلابل تحمل بشه و فکر گرفتنش به سر کس  کمی...کمی...گمی یاونجور

 باشه... یعال میکردن دماغ گنده اش شروع کن کیاز الؼر کردن صورت و کوچ کمیشروع 

 گذاشتمو  با بؽض گفتم: ام پکر شد.دستمو رو دماؼم افهیگفت دوباره ل نویا تا

 داره !؟؟؟ یدماغ من گنده اس!؟؟؟ صورت من گوشت اضاف-

تا خرخره و  رهنشیپ یداخل اتاق....تند تند شروع کرد به بستن دکمه ها دیمولع بهروز پر همون

 گفت:

 یفضا یحجاب و شئونات اسالم تیو بعد رعا نیصلوات بفرست هیاومده.... ی...حاجتیاوضاع خ-

 .. . .دیاتاق رو ترک کن

 رو گذاشت کنار و گفت: یلبخند زد.تخت شاس الدیم

 .....دمشیولت ند یلیبه عمو بدم....خ یسالم هیعه من برم -

رفتن....گره شالمو دور گردنم سفت کردمو خواستم من برم که  رونیو بهروز باهم از اتاق ب الدیم

 .....ستادیسر راهم ا مانیا

 جلوم... دیچیرفتم راست بازم پ ستاد،دوبارهیرفتم سمت چپ که از اونور برم سر راهم ا

 بهش نگاه کردمو گفتم: یعصب

 !؟ هیچ-

 تنگ کرد و گفت: چشماشو

 آره !؟؟؟؟ یایواسه همه پسرا ؼمزه ب یکال عادت دار-

 یدوست پسر نی....من که جز آمچسبوندیآمپر م گفتنیم یبه هر دختر نویلبام خم شد....ا کنج

اسمشونو  شدیها هم که اصال نم ی....اون لبلومدینداشتم....شهاب ناکس هم که دوست به حساب نم

 یطنتهایبهشون گفت ش شدیبودن و فمط م یگذاشت دوست پسر....اونا متعلك به بخش نوجوان

 !التدوران جه



 گفتم: یلحن تلخ با

 ! ستین نطوریا چمیه-

 زد و طعنه زنان گفت: یشخندین

 ....ههکردیسپر م نهیو س ردیو لبخند ژکوند م ومدیم گوریآره...عمه من بود جلو اون پسره ف-

 گفتم: تیبا عصبان نباریا

 یکنیکه تو فکر م ستین ی....رابطمونم اصال ا نطورمیباهم دوست یلیپسر عموم.....ما خ الدیم-

 آلاااااا

 طعنه زنان گفت: بازم

 بؽلش !؟؟؟ یپریم یاونجور یدوست ی....تو با هرکانمیآره در جر-

 گفتم: یخم کردمو با دلخور سرمو

 اصال به خودم مربوط....-

 داد باال: ششوین

به خودم مربوط...د  آخه اگه  یگیبعد تهش هم م یکنیم خوادیدلت م ی....هر کارگهیاره د-

 ...یریم اهمیافسارتورو ول کنن که تا اون سر دن

 

 ...رشمینخ-

 

 اسکل....-

 

بخورم....عوضش  یممکن بعدش پس گردن دونستمیسکوت کردم چون م یول یبگم خودت خواستم

 گفتم:

 

 



 ....کنمیهر کار دلم بخواد م-

 داد و گفت: یدهنش لر یتو زبونشو

واسه من  یخوای...مگه من به تو  نگفتم اگه میکنیم خوادیدلت م یکه هر کار یکیخ یگربه -

 بپوش و رژلب سرخ بزن....!؟؟؟ دیسف ریست لباس ز یاریناهار ب

 کرد و  گفت: رییاز ترس و تعجب گرد شد...عمب رفتم و با خوؾ نگاش کردم که لحنش تؽ چشمام

که تا آخر عمرت  رمیگیازت م یحال یکی....یاریبه حالت اگه بازم واسه من ؼذا ب یوا اسمنی-

 ....یفراموش نکن

بهم انداخت و بعد  یپر ابهتش نگاه ترسناک یعمب رفتم و تو خودم جمع شدم...با اون چشما عمب

 رفت.... رونیهم  از اتاق ب

 نیپسره زده بود به سرش المصب! ع نی....ادمیکش یطوالن كینفس عم هیرو للبم گذاشتم و  دستمو

 زد شد! شونمیلومتریتز صد ک یحت شدیشده بود که نم یوحش یسگا نیا

 !نهینگاهمو دوختم به آ رفتمو

 ...رونیکه حالم جا اومد از اتاق رفتم ب کمی

 :دیازش پرس الدیجمع شده بودن و طبك معمول  بهروز محفلو گرم کرده بود....م زیدور م همع

 

 بهزاد!؟ ایاسم تو بهروز  میدیآخرش ما نفهم-

 بهروز بهزاد.....من ننه ام بهروز دوست داشت بابا بهزاد...اسمم تو شناسنامه -

رفتم و از عمد  کردمینگاه م مانویا یجلک ریکه ز یخنده....سرمو خم کردم ودرحال ریهم زد ز بعد

 نشستم.... الدیکنار م

 ..کردمیم شوینشستم و مدام پاچه خوار الدیکمار م

!؟ زمی!؟؟؟ خورشت برات بریخوریم یترش !؟ی!؟ نوشابه چیخوای!؟دوغ میخوایپسرعمو  آب نم-

 بخور..... شتریبرنج ب

 سمت من گرفت و گفت: وانشویل میبه گفتن هردو اسمش عادت کرده بود گهیکه ما د بهزاد

 !زیبر دوغ کمیکدبانو.... ایب-



 بهش انداختمو گفتم: یتند نگاه

 سوسول! یمگه خودت دست ندار-

 ....با دست راستش به پشت دست چپش زد و ممل زنا با ادا و اطوار گفت:جاخورد

اواااا.....م- کمک حالمون باشه همش افاده  میکرد تورو خدا!؟؟؟ دختر بزرگ یخاله فاط ینیبیِّ

 !یبخور ارواح عمه بروسل یدرد هی....به ادیم

اما من اخم کردم...مامان دستشو سمت بهزاد دراز  دنیبهزاد خند یها یپرون نمک نیبه ا هیبم

 کردو گفت:

 !زمیبرات بر بده خاله....بده خودم-

که وجودش  ینشون ندادم...فعال تنها کس نداختیکه اصال به من نگاه نم یمانیبه بهزاد و ا یتوجه

جا نمونه اشو  چیه  کردمیکه حس م یپسرعمو بود و بس! الدیداشت م تیمن اهم یبرا

 .....انی....باهوش،پزشک،خوش لباس،خوش بود،خوش صدا،خوش بدمیند

...که الدیمثل م یی....آدماییآدما نیهمچ هیپر باشه از  مدور و بر خواستیدلم م شهیمن هم راستش

....اعتماد بنفس  آدم بدن ادی دیجد یزایچ  کامل باشن...خوش اخالق باشن....مهربون باشن.. یهمه چ

 تو سر آدما!!! کوبنیم یکه ه مانیمثل ا ییو جرات آدم رو ببرن باال نه آدما

عالمه ظرؾ نشسته رو  هیرفتم تو آشپزخونه تا اون  چارهیشام،مردا دور هم جمع شدن اما من ب بعد

 بشورم....

 ظرؾ بشورم!؟؟؟ دیچرا من با نکهیموضوع! از ا نیاز ا خوردمیحرص م چمدر

 باحالشون شرکت کنم! یمردا و تو بحث ها شیبرم پ خوادیم منم دلم خب

 بودنو منم مجبور بودم بشورمو بشورمو بشورم.....! ادیز یلیخ ظرفها

 مانیاومدم،بهزاد و ا رونیتمام ظرؾ هارو شستم و خوشحال و خندون از آشپزخونه ب بایتمر یولت

 گفت که بره استراحت کنه!!! ریهم شب بخ الدیکردن و رفتن و م یخداحافظ

آماده کرد منم  الدیم یرو برا نیرحسیبود...مامان اتاق ام یتو ذولم خورد اما.....چاره چ یلیخ

 تالم....ا یدوباره برگشتم تو

 چشمامو بستم. دمویکش دراز



مطبشو  خواستیدلم م ...رونیبرم ب الدیبشم تا همراه م داریصبح زود از خواب ب خواستیم دلم

تا ساعت دو  شهیگرچه هم نیبخره دخالت کنم....واسه هم خواستیکه م ینی...و تو انتخاب ماشنمیبب

گرفتم به زور هم که شده  میتصم۰۰ساعت  نباریا خوردمیوول م یمجاز یتو برنامه ها یشب ه

 ....!ابمبخو

خواب از  زدنیداد م گهیو سر همد کردنیم یکوچه فوتبال باز یکه تو یبچه ها  یبا صدا صبح

 شدم.... داریو ب دیسرم پر

 به رو به رو....! ترسناک خوابالودم زل زدم ی افهیشدم و با اون ل زیخ مین

 نیباز بود! و جدا از ا مهیشده بودن و صورتم پؾ کرده بود!چشمامم ن ختهیسرم ر یرو موهام

 حلمه نبودم! یشباهت به دختر ترسناک تو یب دمیبخاطر لباس سف

رو  زیم یرفتم....مامان که داشت با دستمال رو رونیاز اتاق ب افهیکنار زدم و با همون ل پتورو

 ام افتاد دستشو رو للبش گذاشت و گفت: افهیو چشمش به ل دیتا چرخ کردیم یریگردگ

 بسم هللا....!-

 و گفت: دیکش یمینفس عم بعدهم

 !!!دیدختر! ذهرم ترک هیا افهیو ل ختیچه ر نیا خدا نکشتت...-

 

 گفتم: زونیآو یو دستها و موها دهیخم یشونه ها با

 

 خواب!؟ الدیساعت هفت صبح!؟؟م-.

 

 

 زد و گفت: پوزخند

 

 

 زمیو سحرخ زیاون دل پاکت برم دختر عزهفت صبح !؟؟لربون -



 

 

 خاروندمو گفتم: سرمو

 

 بودم! زیسحر خ شهیمن هم-

 

 زد و گفت: شخندین

 

 به ساعت بده! سالم هیهم  نجایآره! از هم-

 

 

 گفتم: یگرد شد...با ناباور خوابالومدم ینگاه کردم. چشما وارید یو به ساعت رو دمیچرخ

 

 شده!؟؟ ۰۰ساعت -

 

 

 گذاشت و گفت: زیم ی شهیش  یرو یشتریدستمال رو با شدت ب مامان

 

 نه پس! -

 

 !؟ اون کجاست!یچ الدیم-

 



 رفت...-

 

 رفت!؟؟؟؟-

 

 که مامان گفت: دمیکش یآه

 

 کن.... زیبرو خونه اشونو تم ستین یرو دره...برش دارو تا ولت مانیا یخونه  دی...کلنیبب-

از خواب بلند شدن همه  ریبخاطر د یبه طرز احممانه ا چه برنامه ها که واسه امروزم نداشتم اما

 اش بر باد فنا رفت!

 

عوض کردم و  یدست لباس درست و حساب هیبا  دویاتاق....لباس خوابم سف یبرگشتم تو دوباره

چند لممه نون و عسل  هیآشپزخونه و  یبستم رفتم تو یموهامو با کش مو دم اسب نکهیبعد از ا

راحت پله  الیگرمپوشم فرو بردمو با خ بی....دستامو تو جرونیخوردم و بعد از خونه رفتم ب

و تنها موجودات زنده  من و مامان  ستیتو ساختمون ن چکسیه دونستمیاومدم...چون م نییهارو پا

 و رفتم سمت خونه.... بپوشم،روشونه ام انداختم نکهیشالمو رو  بدون ا تفاوتیو ب الیخیب میهست

 

به تفحص  ازش نبود.خم شدمو شروع کردم یو گذاشته رو در اما االن خبر دیکل مانیگفت ا مامان

 ازش نبود! یاونجا خبر یاما حت ذاشتیاونجا م دارویگلدونها....معموال کل نیب

اونجا باشه نگاه کردم اما  دیکه امکان داشت کل ییبه اطرافم و هرجا شتریامو خاروندم و ب چونه

 نداشت.... یا دهینه....فا

راست کردمو پَس کله امو خاروندم...فکر کنم بهتر بود اصال برم باال و از خود مامان  کمرمو

 اومد داخل....! یباز شد و دختر خانم جوان رونیکنم که در از ب نکارویبپرسم....خواستم هم

 

که جلوشون باز بود و ناخن  ییوشگلش افتاد....!کفشالرمز  و خ یکفشا به چشمم یزیهر چ لبل

 الک زده اش هم مشخص...! یها



 صورتش باال اومد..... یشد.نگاهم از پاهاش تا رو رهیبست و از همون بدو ورودش بهم خ درو

 

 هیداشت اما بم یعمل ینیبود....! البته ب بایز اری،بسیبعد ینگاه اول و احتماال در نگاه ها در

 ییجورا هیبود که  بایپوستش اونمدر ز رنگ یصورتش مثل چشمها،ابروها و لبهاش و حت یاجزا

 ...کردیلانع م  شییباینمص بودن ز یآدمو در مورد ب

 

 ....مانیسالم بکنه رفت سمت خونه ا  نیدستش بود...اومد جلو و بدون ا کیسه تا پالست دو

 ینطوریبره اما ا رونیختمون بره بهمش منتظر بودم تا بگه اشتباه اومده و از سا راستش

سمت من انداخت و بعد به حالت تعجب دو طرؾ  ینگاه می...نمانیا ینشد....رفت سمت خونه 

 ...نییلباشو داد پا

در  یباال ی" اما اون دستشو  بلند کرد و از برآمدگیدهن باز کنم و بگم خانم اشتباه اومد خواستم

 رو تو لفل انداخت... دیرو برداشت و بعد کل دیدسته کل

 

 هیسمتش و انگار که مچ  دمیدو دیباز شدن لفل به گوشم رس یصدا ینگاش کردم....ولت متعجب

 دزد رو گرفته باشم گفتم:

 

 ئه ئه ئه....کجا کجااااا !؟؟ کجا خانم !؟-

 

 تعجب نگام کرد و گفت: با

 

 

 !؟ یوا به شما چه !؟ بازرس-

 

 



 در خونه گذاشتمو گفتم:.!دستمو رو  هم داشت.. یزبون چه

 

 

 !؟؟؟ یدرست اومد یشما مطمئن-

 

 

 گفت: کنهیداره بجث م وونهید هیکه با  انگار

 

 

 !؟؟؟ برو کنار بابا....یعجباااا....چرا دستتو رو در گذاشت-

 

 

 گفتم: ستادمویتمام لد جلو در ا نباریا

 

 

 درو واست باز کرده.....!؟؟ یدختر خانم....اصال ک یبابا....اشتباه اومد یا-

 

 لدم رفت و گفت: کی

 

 مگه خنگم که اشتباه اومده باشم !؟؟ -

 

 اشاره کردمو گفتم: دایکل به



 

 !؟؟یهست ی!؟ اصن تو کیاز کجا آورد نجارویا یدایکل-

 

 

 حرص نگام کرد و گفت: با

 

 

 اصال !؟؟  یهست یتو خودت ک-

 

 

 سپر کردمو گفتم: نهیس

 

 

 آلام....من دختر حاج -

 

 

 انداخت و گفت: ینگاه سرتاپامو

 

 

 کنار !؟؟؟ یدر بر یلطفا از جلو شهی!؟ م هیحاج آلا ک-

 

 توجه به درخواستش گفتم: بدون



 

 

 واسه نظافت!؟؟؟ یو اومد ی!؟نکنه خدمتکاریاز کجا آورد مانویخونه ا دیکل-

 

 

 رو کج  و کوله کرد و گفت: شیو هشت کیبار یابروها

 

...اومدم مانمیا ی!من دختر عمه هی...خدمتکار چستیتو بابا....انگار حالتون خوش ن یگیمیچ-

 درست کنم.... یزیناهارش به چ یبرا

 

 رفت داخل و درو بست... رتمیدر کنارم زد و بعد درکمال ح یبعد دستمو گرفت و از جلو و

 با تعجب و بهت به در بسته خونه نگاه کردم.

 بود! شده نیکم سنگ هی هیهضم لض

 یخبر چینشده بود و ه دایکه تاحاال سرو کله اشون پ نایا مانیا لیفام یچرا تمام دخترا دونمینم من

 ترگل ورگل و خوشگل بودن!؟؟؟ نمدریازشون نبود ا

 

 ؾیدختر خوشگل و ظر نیسمت در...سرمو کج کردم و گوشمو چسبوندم به در....اصن به ا رفتم

 کنه....! زیبخواد خونه رو ترو تم ایکنه و  یآشپز خوردینم یو الکچر

 

به در زدم بعد کمر  کردمو از در فاصله گرفتم...دستمو مشت کردم و با پشت انگشتام یا سرفه

بعد اومددرباز شد و من در  مهیبشه....چند دل دایصاؾ کردمو منتظر موندم تا دوباره سروکله اش پ

 ....دمیرو د سیلکسبا همون دختر که نه....بهتره بگم  بانو ا رتیکمال ح

 



 یلیخ دیپوشینم یزیبگم اگه چ دیتنش بود که با  شدیاش کج م مهیشل و ول که مدام  یتنه  مین هی

 تر بود....  نیسنگ

 انیهاش نما نهیو تمام س نییتنه اش افتاد پا میشل و ول  و گشاد ن ی مهیاش رو که کج کرد  شونه

 شدن....

 من بود!؟ یها نهیهاش سه برابر س نهینصؾ وزن منو هم نداشت اما س نکهیبا ا المصب

 

 بجز ممه هام!  شهیهمه جام چاق م خورمیعدالت خداااا !؟؟ ؼذا م نیا آخه

 المصب! یکنینم یدگیچرا رس آخه

 !کردنیسازنده هامون باهم فرق م دیفرق کنه!؟ شا هیبم یمن با خدا یخدا شهیم مگه

 خواهم کرد: یریگیموضوع رو پ نیا ایهر صورت من حتما در اون دن در

 

 

 گفت: گمینم یزیمن تو فکرمو چ دید یولت

 

 

 !؟؟ دیداشت یکار دییبفرما-

 کردم و گفتم: یمصنوع یخودم اومد.سرفه ا به

 به شما داده !؟؟ یک نجارویا یدایبپرسم....کل خواستمیبله م-

داد و بعد سرش رو  هیمتعجب شد...دستشو به کمر لختش تک یو تا حدود کمیسوال  نیا دنیشن از

 شونه هاش کنار بزنه و بعد گفت: یرنگشو از رو ییخرما یداد تا موها یتکون

 چطور مگه !؟-

 تو هم لفل کردم و گفتم: انگشتامو

 نبودن! یول نییدرن....من اومدم پا دارویبه مامان خانم من گفته بود کل مانیآخه ا-



 تکون داد و گفت: فهم یبه نشونه  سرشو

 !فتهیخودش از عمد گذاشتشون اونجا که به دست شما ن یآره درست....ول-

 : دمیبحث داشت...پرس یجا کمی هیلض شکل

 گرفته بود با مامان من !؟ شیکرد!؟ باز یکار نیهمچ هیچرا اونولت -

 کمال آرامش گفت: در

مادرتون  خواستیهم نم  مانیبزاره رو در  ا داروی! ظاهرا مادرتون ازشون خواسته بود کلریخ-

هم خونه رو براش مرتب کنم و   نجایا امیاونجا گذاشت و از من خواست ب دارویکل فتهیتو زحمت ب

 ناهار درست کنم....

داده  حیناناس رو به مامان من ترج یدختر نیا گلویژ یاز خشم مشت کردم...پسره  دستامو

 متاسفم.... بود!؟؟؟ والعااااا که براش

 مشت کردمو گفتم: دستامو

 !کشهیداؾ پرست خجالتم نم مانیا-

 درهم کرد و گفت: چهرشو

 بلهههههه!؟؟؟  شما حالتون خوبه!؟-

 خشم گفتم: با

 نه اصال!-

 زد و گفت: شخندین

 !؟نیستیجان ن یی....شما مگه مستاجر دای!  راستزمیکامال مشخص عز-

 کردمو گفتم: اخم

 آره....-

 زد و گفت: یشخندین

 ! دیصدا بزن کیبا اسم کوچ تونویپسر همسا دیعادت دار شهیشما هم-

 گفتم: اوردموین کم



رو  تید پ.....برزنمیصدا م کیبه اسم کوچ ارویدن ی.....تمام پسراچیکه ه هیپسر همسا-

کوپر واسه من بِرد....حاال هم برو جاروتو بکش و ؼذاتو  یبردل امیلی!؟؟ واسه همه ویشناسیم

 ....ریبپز....ظهر بخ

 پله هارو باال رفتم.... تیگفتم و با عصبان نارویا

من کمرشو راست  دنیبا د زد،یدرو باز کردمو رفتم داخل،مامان که داشت هال رو جارو م یولت

 :دیپرس یکرد و بعد خاموش کردن جاروبرل

 

 !؟ی!؟ همه کارارو کردیچه زود اومد-

 

 

 بستمو گفتم: درو

 

 نه!-

 

 شد و گفت: یعصبان

 

کار  یبه بهانه  شهی....هماسمنیآخه  ی! چمدر تو تنبل شدینههههه!چراااا ! البد حوصله نداشت-

 !؟هیبهونه ات چ گهی....حاال چته....حاال دیزدینم دیو سف اهیدست به س

 

 

 در فاصله گرفتمو گفتم: از

 

 



تو سر من...من  یبزن یه یجون....شما هم که همش دنبال بهونه ا یفاط گهید الیخیبابا...ب یا-

دختره اومد در خونه رو باز کرد رفت داخل....گفت  هیبعدش  دمیرو ند دای....اما کلنییرفتم پا

 اومدم کاراشو واسش انجام بدم..... مانمیدختر عمه ا

 

 

 سرشو آهسته تکون داد و گفت: مامان

 

 

 است! هیبه بم اجیچه احت میتا ما هست گهی...دکنهیچمدر تعارؾ م مانیبابا...ا یآهااان....ا-

 

 کردمو گفتم: اخم

 

 

 زدیم زنگ رفتیم دینبا نیشما بهش گفته بود یولت گهیبد بوداااا....د یلیخ مانیمامان کار ا یول-

 دختر عمه اش....

 

 

 دوباره جارو رو روشن کرد و گفت: مامان

 

 

 تعارؾ نکنه..... نمدریا گمیمثال مارو بندازه تو زحمت.....بعدا بهش م خواستینم-

 

 



 یو ه شدیم چشمام تجسم یاون دختره جلو ختیسرو ر  نبود.همش دلم یاتاق اما دل تو یتو رفتم

...شکم تختش....باسن پهنش...خالصه اندامش کشی...اون کمر بارزدیم سرم به یرنگارنگ یفکرا

 تونستیم یپسر خوشگل بود....کدوم یلینمص...صورتشم که خ یبود و کامال ب یساعت شن نهویع

دختر ،آدم  نی...اگه اشدیم هم مانیو دچار شك الممر نشه!؟؟؟ خب البد ا نهیرو بب یزین چیهمچ هی

که  نای....آره....حداللش بدتر از مهیخوب ی نهیگز مانیباشه حتما واسه ازدواج با ا یخوب و نرمال

 !؟....ستین

بود  یخوب ی نهیدرموردش کنم...اگه گز كیتحم هیاول  دیخب....با یتند بود ول زبونش کمی....البته

 بده! شنهادیدختره پ نیواسه ازدواج به ا دمیم شنهادیپ مانیبه ا

 

 هیگذاشتم تو سبد تا  یسبز کمی خچالیرلتم سمت  یمکیو لا رونیتو اتاق بمونم...اومدم ب نتونستم

 دختره..... شیکنمو برم پ دایبهونه پ

و  مانیا یرفتمو خودمو رسوندم به خونه  نیی...پله هارو پارونیب رو برداشتمو از خونه زدم سبد

 بعد مالله به دست درو به روم باز کرد و متعجب گفت: مهیباز دکمه زنگ رو فشار دادم...چند دل

 

 

 بازم شما....؟-

 

 

 لبخند زدمو گفتم: نباریا

 

 تازه آوردم.... یسالم....براتون سبز-

 

 :دمیبعد از کنارش رد شدمو رفتم داخلو همزمان پرس و

 



 بزارمش کجا!؟؟-

 

 تعجب کرد..اما به ناچار درو بست و گفت: کمیاومده بودم داخل  ینجوریهم نکهیا از

 

 

 اپن.... یرو دیبزار-

 

 

شلخته  یلیخ مانی....ایزیاز تم زدیق مبر یبه خونه انداختم...حساب یگذاشتم رو اپن و نگاه سبدو

 و مرتب بود...به به و چه چه کنان گفتم: زیو تم لشنگ یبود...شلخته و نامرتب....اما حال همچ

 

 !؟دیپخت ی....چادیهم از آشپزخونه م یخوب یشده....به به....چه بو زیتم یلیخونه خ-

 

 

 کنهیدختر فوضول تصور م هیمنو  دادیکه حالت صورتش نشون م یلبخند بزنه ودرحال نکهیا بدون

 گفت:

 

 برنج و مرغ!-

 

 

....دلم ضعؾ دمیبرداشتمو ؼذاهارو بو کش یکی یکیآشپزخونه و  سر لابلمه هارو  یتو رفتم

...ظاهرا لبل اومدن  من داشت ساالد زیبود....بعدش رفتم سمت م یدستپختش هم عال ....پس  رفت



 رودوباره مخواد مخش  نایم نکهیلبل ا دیحتما با  . . بود تموم یهمچ نکهی....نه! مثل اکردیدرست م

 بدم.... شنهادیدختره رو بهش پ نیبزنه ا

 

 گفت: نشست و یآشپزخونه و پشت صندل یتو اومد

 

 آره!؟ یهست لدایشما خواهر شوهر -

 

 

 ذوق گفتم: با

 

 !؟یشناسیآره منو م-

 

 تکون داد و گفت: سرشو

 

 ... نیچاق شد کمی...االن....نیالؼرتر بود کمیلبال  ی...ولدمتونید لدای یتو عروس-

 

 زدمو گفتم: شخندین

 

 ....بدنم تو پر.....ستمیچاق ن من زمینه عز-

 

 

 زد و گفت: پوزخند



 

 آره احتماال....-

 

 به روش نشستم و گفتم: رو

 

 

 چند سالتونه!؟ بپرسم تونپمیم-

 

 جاخورد اما جواب داد: سوالم از

 

 و سه سال... ستیب-

 

زن  دیپسره باالخره با نی...ا .   نداشت تیاهم نیبود اما ا ادیز کمی مانیبا ا شی...فاصله سنخب

 بود... یخوب ی نهیدختر گز نی...همگرفتیم

 

 :دمیپرس دوباره

 

 !؟هیچ التتونیتحص-

 

 ارشد....ارشد حموق...ترم سه.....-

 

 گفتم: ریمتح



 

 

تو انتخابت  گهی!دیهست یدختر باهوش یلی! حتما خیچه عال ...!؟یسال سن ارشد حموق دار۶۲با -

 ! ستین یشک

 

 

 :دیپرس متعجب

 

 !هیمنظورتون چ بلهههه+؟-

 

 

 :گفتم رفتمیبلند شدمو همونطور که سمت در م زیزدمو از پشت م لبخند

 

 فعال برم....خداحافظ.... ....منیچیه یچیه-

 

 ...زدمیحرؾ م مانیدرموردش با ا دیبا حتماااا

کت  یرو تو مانیا ی...هکردمیفکر م ی...هکردمیفکر م ینشسته بودمو ه ونیزیرو به رو تلو

....تو ذهنم داشتم ومدنیم بهم یلی....المصبا خکردمیدختره تصور م نیکنار هم یشلوار داماد

اسممو صدا  یه شونینفر وسط عروس هی کردمیحس م یحت دمیرلص یو م دمیکشیواسشون کل م

 پرت شد سمتم و خورد پس کله ام.... یدمپا هیبود... که  ینیریش یلیخ الی...خزنهیم

 

مامان رو به رو  یعصب ی افهیکرده که با ل نکارویا یتا بفهمم ک دمیگفتم و از جا پر یبلند آخ

 ....      کردینگام م نیببر خشمگ هی نیبود و ع ستادهیشدم...پشت اپن آشپزخونه ا



 

 خورده بود بهش،ماساژ دادمو گفتم: ییکه دمپا ییهمونجا مایسرم رو دل پشت

 

 !!! نیکرد دای....بخدا شما منو سر راه پیزنیعه....چرا م-

 

 گفت: تیهمون عصبان با

 

گور به گور  زنمیساعته دارم صدات م هیتو  تا من راحت بشم از دستت.... شاالاایا یبترک-

 کوفت بخور......کور و کر شده.... ایشده...پاشو ب

 

 زدیصدام م یوسط عروس یه المیکه تو خ یوسط آشپزخونه...س ا ن زیگفت و رفت سمت م نویا

 مامام بود!

 

واسه خودم برنج  یخاموش کردمو رفتم تو آشپزخونه....رو به رو مامان نشستم و کل ونویزیتلو

 نگام کرد و گفت: چپ که چپ زمیبازم بر خواستمیتو بشماب  ...م ختمیر

 

 

 .....یخوریو.....دختر کاهدون که ازخودت....چمدر آخه تو مت یبترک یاله یا-

 

 رو کنار گذاشتم و با برداشتن لاشك گفتم: ریمنصرؾ شدم...کفگ گهیکه گفت د نکیا

 

 

 زن بستونه!!! ادیب مانیا کنمیمامان من فکر م-



 

 تکون داد و گفت: سرشو

 

 گرفتیزن م مانیتاحاال واسه اآره...خدارحمت کنه زهرا خانمو ....اگه زنده بود حتما -

 ....ستین چارهیب یبچه  نیواسش....باباش هم که ول کرده رفته روستا....اصال به فکر ا

 

 گفتم: خوردمیکه تند تند ؼذامو م همونطور

 

 

مامان...من  یدونی....مرهیسرو سامون بگ دیبا مانی نی....اگمیم نوی....منم همماااایآره آره...دل-

 گمی....من مدیرس یبنظر م ییدختر زبر و زرنگ و کدبانو یلی....خدمیامروز دختر عمه اشو د

 ...انیم بهم یلیو دختر عمه اش خ مانی.....ادیبزار شیپا پ مانیواسه ا دیشما با

 

 

 تو کاسه چرخوند و گفت: چشماشو

 

 

واسشون  دیدسته رو با هیدو دسته ان.......پسرا کال یباش مانیگرفتن ا الزم نکرده تو به فکر زن-

 جز مانیکرد...ا شهینم شمیکار چیاجازه داو تا خودشون عاشك بشن...ه دیدسته رو با هیگرفت... زن

خوب    رهدخت یاول....گفت یتو دسته  ادیب شاالیا که زنمیمن با پدرش حرؾ م یدسته دوم....ول

 بود!؟؟

 

 !یلیخ-

 



 محجبه بود...؟-

 

 !یمعمول-

 

 خوشگل!؟-

 

 ....کیدر حد المپ-

 

 چطور بود!؟ شیآشپز-

 

 !کیدرجه -

 

 

 زد و گفت: یبخش تیرضا لبخند

 

 

 ...زنمیسر فرصت مناسب با خودش و  پدرش حرؾ م پس من-

 

 بشماب.. تو ختمیدوباره واسه خودم برنج ر شخندین هیزدمو با  یا روزمندانهیپ لبخند

 

 

** 



 

حاج بابا خراب شده بود و با بهزاد اومد خونه....اعصاب نداشت و سگرمه هاش بدجور تو  نیماش

 :دیگاو زبون آورد و پرس گره خورده بود....مامان براش شربت گل هم

 

 !؟ رگاهیتعم یبرد-

 

 خوردن شربت گفت: نیح بابا

 

 آره .....لراره فردا برم دنبالش!-

 

 گفت: چرخوندیتو دست م چشویهمونطور که سوئ بهزاد

 

....آخه شهینم نیلگن واسه شما ماش نیبرکته هللا...بابا ا یبابا شوهر خاله...حاج آلا....حاج یا-

 !؟؟؟؟ نیماش دمیپرا

ما  یحاج شنیمردم  المبو  سوار م یمن بهزادبهروز...حاال حاج آلاها ننیمردم فرزاد فرز یپسرا

بهروز چرا  یآورد نگ یسر حاج ییبال مرگ یروز اون ارابه  هی.....گفته باشم خاله....اگه دیپرا

بهش  داخ ...نیبود ماش دهیبود تصادؾ کنه...ترمز بر کیکه به شما نگفته اما نزد ی....حاجینگفت

...چه بسا  به شدی....کگرنه شل و پل مدیبه دادش رس خوندیکه فرت و فرت م ییرحم کرد....نمازا

 ...وستیپ یملوت م

 

 یسمتشو چشمک رفتم دمویخند زیر زیبهزاد که بدجور رو مامان اثر کرده بود ر یحرفها از

 دادم...مامان لاطعانه گفت: لشیتحو

 

 



 نیماش هیو  یدرب و داؼونو بفروش دیاون پرا یبر دیفردا صبح زود با یاحدو واحد حاج یبخوا-

 ....یبخر یدرست و حساب

 

 گفت: یبابا  با کالفگ حاج

 

 عوض کنم! نیماش ارمیپول از کجا ب یگرون نیسادات....تو ادلت خوشه فاطمه -

 

 

 بالفاصلهبه من اشاره کرد و گفت: مامان

 

 گهید یکی نیکنارو همونو بزار رو پول ماش میبشکه گذاشته بود نیا ی هییکه واسه جهز یپول-

 ... بخره

 

 و حاج بابا گفت: دیخند بهزاد

 

 اعتبار دختر به جهازشه....روزا  نی..ا  نه...اون پولو بزار بمونه.-

 

 

 به من انداخت و جواب بابا رو داد: یدار ینگاه معن مامان

 

 



دوتا خواستگار داشت دوتارو پروند رفت.....دلت خوشه  شیحاال کو خواستگار! کال تو زندگ-

 نکهیجهاز بشه بهتره از ا یب نیرو عوض کن....ا نیفردا برو ماش دمی.....کارت رو بهت میحاج

  پدر بشه... یب

 

 رو کرد سمتمو گفتم: بهزاد

 

 ....کنهیم دادیب یشوهر ینگرانتم....ب یلیخ-

 

 

 گفت: بعد و

 

 ....میرفت گهیخب خاله ما د-

 

 بمون شام بخور...-

 

 باس برم.... گهینه د-

 

 و گفتم: رونیبهروز از خونه زدم ب همراه

 

 شارجر بخرم.... هی ابونیمنو ببر سر خ-

 

 کرد و گفت: یمصنوع یاخم



 

 مگه من رانندتم....!؟-

 

 به شونه اشو گفتم: زدم

 گهیلوس نشو د-

 بوس بده ببرمت.... هیباشه -

 میرفت نییپا و پله هارو باهم دیحاضر نشد ببرم....خند دمیلپشو نبوس تا

 کرد و گفت: یپل یمیموس هیبهزاد 

 

 !؟؟ یکدوم گور یبر یخوایحاال م-

 

 رو تو دستم تکون دادمو گفتم: دهیپوک یگوش

 

 بخرم.... خوامیشارجر م-

 

 دستم انداخت و گفت: یتو یبه گوش ینگاه

 

....تو که نمی!؟؟ ببشهیمگه اصال شارج م دهیپوک یگوش نیکه کله داشته باشه...آخه ا هیمورچه چ-

 !؟گهیم یچ نیدهن پر کن ها بود...االن ا نیاز ا تیگوش

 

 افسوس گفتم: با

 



 شکست!-

 

 تو کاسه چرخوند و گفت: چشماشو

 

 

نه تحمل وزن خودت رو   یگنده کرد کلیخااااااک بر سرت کنم بشکه! از بس ه یشکستتتت!؟ ا-

 خونته!؟ متیاالن همون ل یدونی! بدبخت م یگوش هینه تحمل گرفتن  یدار

 

 

 تو هم گره زدمو گفتم: ابروهامو

 

 

گفته من چالم!؟؟؟ من همش  یبه وزن نداره....بعدشم کدوم خر یببند در گاله رو بابا....چه ربط-

 وزن کامال نرمال هی یعنی....لویک ۲۶....همش لوامیک ۲۶

 

 

 بود رو نشونم داد و گفت: زونیآو نشیکه از ماش ینیفندک نماد یرو ریتصو

 

 

 ۲۶....حاال تو با    لوووویک ۵۱...!؟لوئهی!؟چند کاستیمدل دن نی!؟؟؟  معروؾ ترشینیبیم-

 !؟ پع!یکنینرمال بودن م یوزن  اداعا لوووووویک

 

 بلند ور گوشش گفتم: ػیج هیاز پهلوش گرفتم و  بعد از  یشگونین



 

 

 شارجر بخرم.... هی یلیبکن! زودباش...منو برسون خدمات موبا تویبه تو چه! تو رانندگ-

 

 

 نگام کردو گفت: چپ چپ

 

 

 بچه پرووووو !-

 

 

شارجر گرفتمو باز مجبورش کردم دوباره برم گردونه  هی...یلیمنو رسوند خدمات موبا بهزاد

هم از  مانیام کردو بعد رفت، همون مولع هم ا ادهیخونه  پ یبهزاد  جلو یخونه....درست ولت

 شد... ادهیپ نشیماش

 

 بگذره که خودم گفتم: تفاوتیسالم نکرد.خواست ب یول دمی...دسمتش دمیدو

 

 !؟؟ یخوب . سالم...هههه-

 

 تلخ گفت: یلینوع نگاهاش....خ نیانزجار نگام کرد.عادت کردم به ا با

 

 !؟یدکتر-



 

 باال انداختم: ابرو

 

 نوووچ!'-

 

 پس به تو چه که حال من چطوره!-

 

 گفتم: دمویتو درو رفت داخل...دنبالش دو دانداختیکل

 

 دختر عمه ات رفت!؟-

 

 سمتم....شکاک نگاهم کرد و گفت: دیو چرخ ستادیا

 

 

 تو!؟؟؟ یکرد یباز فضول-

 

 

 ترس جواب دادم: با

 

 

 کرد....باور کن....! یدر...خودش خودشو معرف ی...جلودمشینه به جون خودم....د-

 



 

 گفتم: دمویخواست بره...و بازهم من دنبالش دو باز

 

 .....باهات کار دارم.... لحظه صبر کن هی مانیا-

 

 گفت: دویخسته به سمتم چرخ یو با حالت ستادیا

 

 چته !؟؟ !؟هیچ-

 

 زدمو گفتم: یلبخند

 

 هم خوشگل....دستپختشم که معرکه اس .... یلی...خهیدختر خوب یلیدختر عمه ات خ-

 

 

 !؟یدیمگه تو از دستپختش چش-

 

 

 بود تو ساختمون.... دهیچیکه واسه ناهارت پخته بود بدجور پ ییؼذا یبو ینه....ول-

 

 :دیرمك پرس یب

 

 



 !؟یخب که  چ-

 

 گفتم: دستپاچه

 

مامانمم ازش  یحت   .هیتموم یخب....خب....دختر خوشگل و خوش سر زبون و خالصه همچ-

 خوشش  اومد....

 

 

 لدم  اومد جلو...سرشو کج کرد و گفت: کی

 

  ...گذرهیپوکت م یتو کله  یباز چ-

 

 دهنمو لورت دادمو گفتم: آب

 

 نیا گهیداره م ییچرت و پرتا چه یگیاالن با خودت م  دونمی....ممانیا هیچ یدونیم-

 خونتو گرم و نرم واست نگه داره.... شهیکه هم یدار ازینفر ن هی....تو به ی...ولاسمنی

 

 

 شد و گفت: کیبهم نزد گهیلدم د هی

 

 

 ....      ....ادامه بدهنیخببببببب....آفر-



 

 

 ترس آب دهنمو لورت دادنو گفتم: با

 

 

نفر  هی...ارهینفر که لباساتو از تنت درب هینفر منتظرت باشه... هیخونه  یایم یولت دیتو....تو با-

 که برات ؼذا بپزه....خالصه....

 

 

 بعدش گوشمو گرفت و گفت: دیبهم چسب بایو جلوتر اومد....اونمدر که تمر جلو

 

 خبببببب....بعدش!-

 

 

 ترس گفتم: با

 

 

 .....یمناسب یلیخ نهیدختر عمه ات گز.....بنظر من گهید یچیه-

 

 بلندشد.... اطیدادم تو ح یکه صدا دیتموم نکرده بودم که گوشمو چنان کش حرفمو

 رو نوک پا بلند شدمو گفتم:

 



 گوشم....گوشم گوشم... یآااااخ  آااااخ ....آاااا-

 

 

 و بعد دوباره گفت: دشیکش ومدیکه گوش المصب ِکش م ییاونجا تا

 

!؟؟ چرا درست   یشی....باز لمپز در کردن.....تو چرا آدم نمیدخالتتتتتت....باز فضولباز -

  .. یکنی!؟؟؟ چرا ولم نمیشینم

 

 

 زدمو گفتم: شخحدین

 

 

 ...  کرده دایپ یآخه ولم کنم بهت اتصال-

 

 

 گوشمو ول کنه زد پَس کله امو گفت: نکهیا بدون

 

 

 کرده آرهههههه! دایپ یکه ول کنت انصال-

 

 



ولم کرد که تلو تلو خوردم و پشتم  یدستش زد تو کله ام و بعد ،جور یکیبا اون  گهیسه بار د دو

 نکهیشد و با وجود ا دهیدرخت کش ی دهیخشک ی....کمرم رو پوسته هااطیح یخورد به درخت تو

 لباس تنم بود اما بازم درد گرفت....

 زده بودم.......انگار بازم گند دمیبا درد و سوز رو کمرم کش دستمو

مامان رو  دی....باذاشتمیم شیخودم پاپ دیخاک تو سرم....خب معلومه که گند زدم....نبا اهههه

 ....فرستادمیم

 

اومد سمتم....آب دهنمو لورت دادمو با  شیبرزخ ی افهیکه با اون ل دادمیپشتمو ماساژ م داشتم

 ترس نگاش کردم که گفت:

 

 

 آخه....آخه.....-

 

 

....مچ دستمو گرفت و داشتیخودشو نگه م یجلو یفحش بده اما  ه خواستیم مشخص بود لشنگ

 شده اش  گفت:  دهیبهم چسب یدندونا یاز ال

 

 

روز  هیآخه تو احمك به درد نخور.... هیآره !؟ فازت چ یگردیواسه من دنبال زن م گهیحاال د-

 رابشویکه ز یکنیم بیروز  نامزدمو تعم هی،یدیو کارامو انجام م  یچرخیمثل مگس دور من م

 تو باخودت !؟؟؟ ی....چه مرگته تو آخه !؟چند چند یگردیروز  واسم دنبال زن م هی، یبزن

 

 

 عمب رفتمو با لکنت گفتم: عمب



 

 

 ب...بد....بد کردم به فکرت بودم!؟-

 

 

 تکون داد و گفت: سرشو

 

 آره !؟؟ یکه به فکر من-

 

 تکون دادم: سرمو

 

 آ...آره.....-

 

 گفت: دمیکشیگرفت و همونطور که م دستمو

 

 بهم حال بده.... کمی میبر ایب یباشه...حاال که به فکر من-

 

 گفتم: ناباور

 

 کنم!؟؟ کاری!؟؟ چیچ....چ-

 

 



 و گفت: دیکش دستمو

 

 

حال  بهم ایخب خودت ب یبه فکر من نمدریبه آرزوت برسونمت...تو که ا ای...حال....بگهیحال د-

 بده....

 

 

 گفتم:زده  وحشت

 

 

 !نییپا ادیحاج آلا ب  ندازمیو داد راه م ػیج ی....ولم کن....ول نکنمانیولم کن ا-

 

 

 و خشن گفت: یعصب

 

 

.....مثل پروانه دورم یدیم یفرار ناروی...م یکنیدنبال من موس موس م  نهمهیاز به طرؾ ا-

 !؟یخواینم نوی!؟ مگه همیو داد راه بنداز ػیج یخوایطرؾ م هی....از   یچرخیم

 .... میبر ای....بگهیخونه د میبر ای!؟؟ خب بیبا من باش یخواینم مگه

 

 

 به رور از دستم جدا کردمو گفتم: دستشو



 

 

 باهات.... امیب خوامیولم کن....ولم کم....نم-

 

 دستمو گرفت و گفت: دوباره

 

 ....فتی....راه بکنمیدستام خفه ات م نی...صدات درآد  با هماسمنیگوش کن -

 

 

....زبونم بند اومده  دیو مبهوت بهش نگاه کردم....دستمو گرفت و دنبال خودش کش مات

انداخت و بعد از باز کردنش پرتم کرد  دیخونش...کل یتا جلو دمی....کشبگمیچ دونستمیبود...نم

 داخل و درو بست......

 خونه....با لرز گفتم: یدستشو پشت کمرم گذاشت و محکم هلم داد تو

 

 

 .....ب...فهمهیم !؟ بابام....باباممانی.....ا...ایبکن یخوایم کاری....چکاریچ...چ-

 

 

 یامو وسط پام...حاال هرک گهیهام گذاشتم و دست د نهیدستمو رو س هیبست و اومد تو.... درو

 حالت لرار گرفته ام....! نیلختم که تو ا کردیندونست فکر م

 بود! یزیحرکت کامال ؼر نیکنم...ا کاریخب چ یول

 



پشت سرهم  ی....هکردیبود و نگام م ستادهیو اون دست به کمر ا واریبود به د دهیکمرم چسب من

 نکارویا خوادیم کردمیحس م یعنی...منتظر بودم تا لباشو بزاره رو لبهام...دادمیآب دهنمو لورت م

 .... لبهامو بهم چسبونده بودم نیبکنه واسه هم

 

 گفت: دهن باز کرد و باالخره

 

 

 ....نگار....ی!؟  انتخابتم کردیریواسه من زن بگ یخوایپس م-

 

 ُمنگال لبخند زدمو گفتم: مثل

 

 ....ادیعه اسمش نگار !؟؟ چمدر بهش م-

 

 

 فرستادو باخودش زمزمه کرد: رونیرو آه مانند ب نفسش

 

 خنگ  "  نمدریچرا ا نیخدااااا....آخه ا ی"ا

 

 بعد سرشو بلند کرد و گفت: و

 

دختر خوشگل  ....دختر خوب... اسمنی-

 ....پاکدامن....بی....باولار....نج    ....مهربون     ....الؼر .....ملوس        کیکمربار

 



 

 وا کردمو گفتم: شموین

 

 

 واسه من بود!؟ یکه گفت یینایا یهمه -

 

 

 زد: شخندین

 

....من گمیو ساده م سی....خب....سلادی....من از تو خوشم نمنیآره....همه رو با تو بودم....بب-

 !؟ی....متوجهادی....بدم مادیازت بدم م

 

 

 تکون دادم: سرمو

 

 

 !دونمیآره م-

 

 

 که من ازت متنفرم !؟؟؟ یدونیم-

 

 



 سرمو خم و راست کردم و جواب دادم: بازم

 

 

 !دونمیآره م-

 

 

 کرد و گفت: یپوف

 

 

!؟ چرا دست از سر کچل من یشینم الیخیب....!؟ چرا یکنیپس چرا ول نم یدونیم نارویاگه ا-

 ییجورای...یرو مخم یلی....خاسمنی یزیریاعصاب منو ناجور بهم م ی.....تو داریداریبرنم

وجه  چیشو...خب....ه المیخی....پس ...پس بزنمیم ریکه نمتیبیکردم....م دایپ ینسبت بهت آلرژ

 .....کنمیتو رو انتخاب نم چولتی.....من ه ستیمن و تو ن بست یمشترک

 

 

 یکه انگار من عاشمش بودم...ول زدیحرؾ م یجور هی...کردیداشت اشتباه فکر م مانیکه ا بازم

 خاطر... نیمن که نبودم....من فمط به خاطر زهرا خانم هواشو داشتم...فمط و فمط به هم

 

 تو مخم و گفت: زد

 

 شد!؟؟ تیحال-

 

 گفتم: جیو و جیگ



 

 هااان!؟-

 

 شد: یعصب

 

باز من  یهن باش نیزم یدختر رو نیتو اکه تنها تر گمیهان و زهرمار...دارم بهت م-

خودتو خسته نکن....باشه !؟؟؟  یخودی....پس بکنمی....باز من به ازدواج با تو فکر نمرمتیگینم

 باشه!؟؟؟

 

 ....دوباره گوشزد کرد:کردمیاشتباه اون فکر م ی...داشتم به فکرها .    کردم سکوت

 

 

....درضمن...نگار ادی.....من از تو خوشم نم  .....خواستگاراتو رد نکن   دور من نچرخ یخودیب-

 خودش شوهر داره....دو سال ازدواج کرده....اسکل!

 

 ...پلک زدم و گفتم: زدم....پلک زدم پلک

 

 

 ....ستمیمن که عاشك تو ن یول-

مشخص بود اصال   حالت متفکر اما درهم به خود گرفت.لشنگ هیحرؾ رو زدم،صورتش  نیتا ا

 شده بود! جیشده بود...ناجور هم گ جیبهتره بگم گ ای....کنهیو درکم نم فهمهیمنو نم

 

 گفت: یعجز و ناتوان یآهسته تکون داد و با منتها سرشو



 

 

 تو افتادم!؟  ریبه درگاه خدا کردم که گ یمن چه گناه-

 

 کرد...زل زد تو چشمام و گفت: یپووف

 

 

 میلرار بزار هی ای...باسمنی نی....ببی.....ولیخب باشه...باشه....باشه تو منو دوست ندار یخ-

 به کار من داشته باش...خب !؟  یتو کار گهیبه کار تو دارم نه د یکار گهیخب....نه من د

 

 

 باال دادمو گفتم: سرمو

 

 ...شهینوووچ! نم-

 

 

فوران   یبرا یادیش از خشم سرخ شد....نَفس نَفس زد و  همونطور که تالش زصورت دوباره

 نکردن داشت،گفت:

 

 

 !؟؟؟شههههههینم-

 



 کردم: دیتائ

 

 اهوووم!-

 

دوباره سرش  مهیشده....بعد چند دل وونهیکرد باخودش حرؾ زدن...مشخص بود از دستم د شروع

 رو باال گرفت و گفت:

 

 چرااا نه !؟؟؟-

 

 یول کردمیم نکارویاگه دست خودم بود هم یعنیاز سواالشو بدم.... چکدومیجواب ه خواستیم دلم

 گفتم: دمشیجویدندونام م یتو دهنم فرو بردمو همونطور که ال نموینبود....گوشه آست

 

 

ؼلط  یآدما دیخونه ات نامرتب بمونه....نبا دی!؟ نبایگشنه بمون دیمرالب تو باشم....تو نبا دیبا من-

 دورو ورت باشه !

 

 

بحث  هیبود که وسط  یکس هیاش شب افهی....لدیکش نییاز باال تا پا ششیاز انگشتاشو تو ر چهارتا

 کم آورده باشه!!! كیعم یفلسفه ا

 

فشار داد و بعد  مشخص بود بهم  هم اهیبزرگ س شیر با وجود  اون یحت شیکه رنگ صورت لبهاشو

 گفت: مهیچند دل

 



 !؟؟یمرالب من باش یخوایم -

 

 دادم: جواب

 

 آره...-

 

 :دیپرس باز

 

....!؟ هاااان!؟؟من یمرالبم باش یبخوا یکیخ یام که تو یلندال ین یمگه من بچه ام !؟؟مگه من ن-

 بچه ام!؟

 

 

 تو چشماش جواب دادم: رهیخ

 

 مرالبت باشم..... دیمن با ی....من....من...ولیستی....تو بچه ن نه یعنیآره...-

 

 

فرستاد و  رونیتاسؾ سرشو تکون داد...بدبخت ناجور عاجز شده بود....نفسش رو با حرص ب با

 گفت:

 

 ی...راهنمیکنم!؟؟ هااان  !؟؟؟ اصال به من بگو بب کاریچ دیبا نمیباو  المصب من نخوام تو رو بب-

 هست من از شر تو خالص بشم!؟؟

 



 

 زدم: لبخند

 

 .....! ریآره....زن بگ-

 

 تنگ کرد: تچشماشو

 

منو  یآره !؟؟ باخود شرط بست یکن وونهیکه من د یتو چه مرگته!؟؟ باخودت شرط بست اسمنی-

 !؟؟؟یجون به سر کن

 

 گفتم: مظلوم

 

 نه بخدا....-

 

 !؟؟ هااان !؟؟؟یکنی....چرا ولم نمیداریچرا دست از سرم برنم پس-

 

از  تونستنیشرح والعه بدم...نم تونستمی.نمتوضبح داد.. شهیرو نم یکی نی....ا   انداختم نییرو پا سرم

 دل که داشت...!؟ نداشت....  ی....درست مرد بود...ول مادرش براش بگم یاحظات آخر زندگ

 بود گفتم: نییکه سرم پا یدرحال

 

 مرالب تو باشم..... دیمن با-

 



 بجوش اومد.چونه امو سفت گرفت و سرم رو باال آورد و گفت: خونش

 

 باری...فمط فتهیچشمم به چشمت ب گهید باری....فمط گهیبار د هی....اسمنی  گمیدارم بهت م یچ نیبب-

 ادیاز  چولتیکه ه ارمیبه سرت م یی.....بالگهیبار د هی...فمط نمتیاطراؾ خودم بب گهید

 شد!؟؟ تی.....حالینبر

 

 

 :دیچیراهرو پ یمامان تو  یبگم صدا یزیچ نکهیا لبل

 

 

 !؟؟  ..ییکجا اسمنی-

 

 

 دیفهمینگاش کردم...اگه مامان م یدر والع من با نگران یعنی....میکرد یبهم نگران یبا نگران هردو

 !؟؟فتادیم یچه اتفال نجامیمن ا

 

 دهنمو لورت دادمو گفتم: آب

 

 

 مامانم..... یوا-

 * مانی* ا

 

 



 گهید نیو ا دیترسیاز پدرومادرش م یلیفاطمه خانم که اومد تن و بدنش به لرزه افتاد...خ یصدا

 کامال مشخص بود.... میبود هیعمر همسا هیکه  یواسه من

 تونستم؟؟؟ینتونستم اجازه بدم بره!؟؟ چرا نم اما

 ...ی.....ولدونمینم

 فتهیگذرش به خونه ام ن جولتیه گهیکنم که د یکار یساده به حاج یبا گفتن چند کلمه  تونستمیم

 .... اما نه

بعد هم خونه اشو از  ردیم اسمنویاول گردن  یحاج  کردمیم نکاروی....اگه اسوختیبراش م دلم

 ....و ....بردیم نجایا

 رو تاب آورد !؟؟ شونیخال یجا شدیم مگه

 ....!.دیند گهیدخترو د نیمبشد ا مگه

 

طرؾ مثل  هی....از واریکله امو محکم بکوبم به د خواستیکرده بود....اونمدر که دلم م جمیگ

حاضر  گفتیم گهیطرؾ د هیدوستم نداره و از  گفتیطرؾ م هیو از  دیچرخیپروانه دورم م

تا ول کنم  رمیزن بگ دیبا گفتیم نکهیطرؾ ...ا هی نایا یدست از سرم برداره و حاال همه  ستین

   ...گهید طرؾ هیبشه 

 

و سر راهم لرار  ومدیم یه امیب رونیاز تو فکرش ب خواستمیم ی....درست ولتکردیولم نم چرا

 .....گرفتیم

 ...دست خودم نبود....دیبدنش چرخ یرو نگاهم

به  ...دادیوجود داشت که منو به سمتش هل م یزیچ نیهمچ هیوسط  نی....ا ی....کشش  ی..حسیزیچ

سمت دوست داشتنش.....من دوستش دارم  !؟؟؟ نه....فکر نکنم.....اگه ندارم پس چرا صب و 

 تو فکرشم!؟؟؟ مویکاری!؟؟ چرا تمام اولات بکنمیروز بهش فکر م

 

 :دیسمتش....پرس رفتم

 



 .....زنهیبزار برم....مامان داره صدام م مانیا-

 

 

که لرمز بودن....لرمز  یکلفت ییسوق خورد سمت لبهاش....لبها شیسرخ وصورت یاز لپها چشمم

 ....    و خوشمزه

 سرم !؟؟؟! من چم شده بود....چرا زده بود به هووووؾ

 گفت: دوباره

 

 !؟؟؟  مانیبرم ا-

 

شونه هاش گذاشتمو کشوندمش سمت خودمو با کج کردن  یاز دست دادم...دستامو رو کنترلمو

 لبهاش گذاشتم.... یگردنم لبهامو رو

 

 ریمن فمط درگ ی...ول    ....مثل دفعه لبل شوکه شده بودگفتیم یزیچ یو نه حت کردیم میهمراه نه

 حلمه شد.... کشیبار یلیدور کمر نه خ نباریمکان دادن و ا رییطعم لبهاش بودم....دستام تؽ

 مدام فشارش بدم به خودم.... خواستینرم و تپل بود که دلم م یگربه  هی نیع

 .....بردمیو لذت م دمیمک یو کلفتش رو م یصورت یلبها

 

دوستش داشتم....والعا  نمدریا ی.از کبهش عالله مند شدم... نمدریا یاز ک دمیخودمم نفهم من

 شهیهم نای....ادنهاشیپسرا پر طنتهاش،بایبودم....رو مخم بود....ش زاری.....من ازش بدونستمینم

 بشم اما....  زاریو ب یاز دستش عصب شدیباعث م

 .....کردمیفکر م شترینه....من فمط روز به روز داشتم بهش ب اما

 



باسنش....نرم بود و بزرگ....مگه  یتکون داد اما من لبهاشو ول نکردم....دستام رفت رو سرشو

که  ییحاال داشتم نسبت به تمام پسرا نیگربه رو  !؟مسخره بود...اما هم نیدوستش نداشت ا شدیم

 ...!کردمیاحساس حسادت م  شناختشونیو اون م شناختنشیم

 

حرؾ بزنه اما من لصد  خواستیبود...م دهیم....بهم چسبواسه خودم باشه...فمط خود خواستیم دلم

 ول کردن لبهاشو نداشتم...

 

حاال  بکشونمش  نیهم خواستیشده بودم که دلم م صیواسه تصاحبش تو اون لحظه حر اونمدر

 کارمو بزارن تجاوز! نیاگه بعدا اسم ا یسمت تخت خوابم حت

 

 یاش گذاشتمو فشارش دادم....باالخره ا نمدر زور زد تا ازم جدا شد....افتاد رو نهیرو س دستمو

 بلند شد..... ... نیزم

 هاش گفت: هیگر ی.....ال به الکردیم هیگر داشت

 

   من دوست ندارم......من ندارم....-

...والعا دمشیفهمیتر از لبل شدم....من نم جیگفت "دوستم نداره " گ هیبا گر یولت

 که من بهش عاللمند بشم....!؟ کردینم نکارویهمه مدت ا نی....مگه ادمشیفهمینم

 

 ...من شدم...من عاشمش شدم.....خب

کم کم داشت خونم به  گهیداشت.....د یها چه معن یبامبول باز نیفاصله گرفتم....پس حاال ا ازش

  هاش... یمسخره باز نی....از ااسمنی یکارا نیاز ا ومدیجوش م

 

 :دمیعاجز پرس  و رنجور

 



 

که من بهت عاللمند بشم...!؟؟ خب  یکردینم نکارارویمدت ا نهمهی!؟؟ مگه ااسمنیتو  یگیمیچ-

 یکرد جمیگ  چه مرگته....چته؟ ....پسادیازت خوشم م من کنمیشدم....دارم بهت رسما اعالم م

 !؟؟؟یفهمی.....می....عاجزم کردیکرد ....خسته اماسمنی

 

 

پر  ییتو سکوت نگام کرد و بعد با صدا یا مهی....چند دل دیچکیاز چشماش م نطوریهم اشک

 بؽض و لرزون گفت:

 

 

 نبود که  عاشمت هستم.... نیمن ا یکارا لیدل-

 

 گرفتمو گفتم: لباسشو تو چنگم مهی

 

 

 .....یاریخون منو به جوش ب یخوای!؟؟چرا مهیکارات چ لیپس دل-

 

 

 تماشا کردن من گفت: مهیداد و بعد چند دل ...لباشو بهم فشاردیاش لرز چونه

 

 

 خاطر بود که....که.... نی.....فمط...فمط به اکردمیم نکارارویاگه.....اگه ا- 

 



 

در  ایمن.....و بعد تو بهتم شروع به حرؾ زدن  یشد....مثل کنجکاو شتریب ختنهاشیاشک ر شدت

 بگم اعتراؾ کردن کرد!! دیوالع با

 

 

نفر که افتاده بود وسط  هی...... نفر تصادؾ کرده هی  دمیخونه.... د گشتمیداشتم برم یروز ولت هی-

 رفتم جلو..... نی...واسه همشناسمیجاده و مردم دورش جمع شده بودن....حسم بهم گفت اون آدمو م

 

 

 ....هك هك کنان ادامه داد:دیچکیاز چشماش م نطوریهم اشک

 

 

... دیچکیبود.. از دماؼش...از دهنش...از همه جاش خون ممادرت بود ..... صورتش پر خون -

خاله زهرا  شدی.....من باورم نمکندیجون م رونیکه از آب افتاده باشه ب یا ی....مثل ماه

من همراهش بودم....تو  مارستانی....منو شناخت....تا ب ششیپ باشه....خودمم تو شوک بودم...رفتم

باشم....گفت تنهات نزازم....نزارم ......گفت....گفت دستمو گرفت و گفت مواظبت  والنسآمب

 ....مانیمواظب ا اسمنی

 

 

 گفتم: یو کمجون ؾیضع تینها یب یباال آوردم و با صدا دستمو

 

 

 بس....برو....-

 



 

 نداشت...اسممو صدا زد: یهاش تموم هیگر

 

 .....مانی...ایا...ا-

 

 درو براش باز کردم: خودم

 

 چشمام ظاهر نشو...برو.... یجلو چولتیه گهیبرو ....برو و د-

 

 

.....دستمو پست کمرش  نه ای ومدیاصال صدام باال م دونمی...نمکردیبا گربه نگام م ی...هنرفت

 ....رونیگذاشتم و با تمام توان از خونه پرتش کردم ب

 هاش حالمو بد کرد.... ترحم

 که من احمك تاحاال متوجه نشده بودم..... ییها ترحم

 ....!؟کندیجون م یمادرم......مثل ماه و

 !؟؟؟ رونیکه از آب افتاده باشه ب یا یماه مثل

 زندون.... فتهیدادم اون مرد ن تیچرا رضا نکهیاز ا مونیکرد....پش مونمیلحظه پش هیجمله  نیا

 . هم مال خودش نبود ... نیماش یبدبخت بود که حت هینه اونم  یول

 

 !اسمنیمادرم.....لعنت به تو  یول

لرص خواب خوردم و بعد چراؼارو خاموش کردم و خودمو به اتاق  هیسمت آشپزخونه.... رفتم

 خوابم رسوندم....



 با لرص.... یحت شدیصبح سحر نم نیا

 .....شدیصبح سحر نم نیا

برم سر کار و  خواستیبودم....هم دلم نم دهیو ژول جیشدم....گ داریصبح زود با سردرد از خواب ب

 .....!شمیم یروان الیاگه بمونم تو خونه  از فکر و خ دونستمیم نکهیهم ا

 ....رفتیم ی....هرفتیتو سرم رژه م یه اسمنی یهنوزم حرفها آخه

 بهتر بود برم سرکار.... پس

 

 ....تماس رو وصل کردم و گفتم:     . زنگ خورد تلفنم

 

 

 !؟؟؟یزنیفرت و فرت زنگ م ی!؟؟ چرا ه یعیرف هیچ-

 

 و گفت: دیخند

 

 ....میلرار داشت نکهی...مثل ا . چاکر جناب سررررررگرد.-

 

 گفتم: خوابالود

 

 ساعت چند االن!؟-

 

 ....    ساعتاتو موش خورده !؟؟االن هشت-

 



 ...امیم گهیساعت د عیر هی...امیم-

 

  پس فعال...-

 

آثار لرص  رفتم تو آشپزخونه.. نباریو بعد شستن دست و صورتم ا سیشدمو رفتم سمت سرو بلند

 و کسل بودم.... حالیب کمیخواب هنوز انگار تو رفتارم مشخص بودچون 

...تلفنم دوباره زنگ رونیکه از خونه بزنم ب دمیخوردم و بعد لباس پوش ریش وانیل هی

رو خونه تا هم خونه  ادیکرد و بعد گفت که عصر م یاحوالپرس کمیاما نگار بود.... نباریخورد...ا

از  بمویرو گذاشتم تو ج ی..لبول کردمو بعد هم گوش مرتب کنه هم واسه چند روزم ؼذا بپزه...

   ..رونیخونه زدم ب

 .... به سمت باال انداختم یآخر نگاه لحظه

    با من بد کرد....بد.. اسمنی

 

 

 * اسمنی* 

 

 

 مثل شوک لرار داشتم. یحالت هیبود که تو  یچند روز هی

 گفت! مانیکه ا ییزایبود که خودم به زبون آوردم هم چ یهم حرفها و اعترافات لشیدل

 محال بود.... داشت !؟ نه ...نه....محال بود... دوستم

 ....اه لعنت !!!ختمشونیانگشتامو تو موهام فرو بردمو بهم ر کالفه

اون حرفها بشم تا هم من مجبور به گفتن  تیچرا....چرا من و خودش رو گذاشت تو اون مولع آخه

 و هم خودش!



 درد و دل کنم.... یکیحرؾ بزنم....با  یکیبا  تونستمیکاش م آاااااخ

 چیه .. نداشتم مانیاز ا یبود که تو خونه و اتاق خودمو حبس کرده بودم......خبر یروز چند

 !یخبر

دختر سرخ و  هی...ارهیبراش ؼذا م یدختر هی گفتی....مبردیبراش ؼذا نم گهید مامان

 همون نگار دختر عمه اش! دیفهم شدیکه از مشخصاتش م ی....دختردیسف

 

 کنار تخت برداشتمش.... کیکوچ زیم یدراز کردم و از رو لیموبا یبه سمت گوش دستمو

صحبت کنم....درمورد  زینفر در مورد همه چ هیبا  خواستی....دلم منیتو فهرست مخاطب رفتم

مجبور به  ییکه خودم به تنها یکه مجبور بودم در موردشون سکوت کنم....اتفالات یتمام اتفالات

 تحملشون بودم!

 

 یلیکه خ ییلدای.... لدایبه اسم  دمیرس یکردم و هربار م نییرو صدبار باال و پا نیمخاطب ستیل

 !؟ کردمیشروع م دیآخه!؟ از کجا با گفتمیمیبودمش....اما....بهش چ دهیولت ند

باشه!؟؟؟بگم منم حواسم بود اما  مانیحواسم به ا یکرد حساب تیمادر مولع مرگ وص  لدای گفتمیم

داداشت  گفتمیداداشت فکر کرده من عاشمشم!؟....م  گفتمیشد!؟م یا گهید یاز رفتارم برداشت ها

 اعتراؾ کرده دوستم داره!؟؟

 

 نیبزنم....!آخ خدااااا  چمدر از خودم و ا لدایحرفهارو به  نیا تونستمی...نمتونستمی...نم نه نه نه یوا

 خسته ام....! یکوفت تیوضع

 

 یامم که حساب افهی...لدمیبو گند عرق م کردمی....حس مرونیرو کنار زدم و از اتاق اومدم ب پتو

و  ستادیا دیرفتن داشت...تا منو د رونیترسناک شده بود...مامان چادر سر انداخته بود و لصد ب

 چپ چپ نگام کرد و گفت:

 

 



 بشه!؟؟؟؟ داریظهر از خواب ب۰۶ دی! دختر دم بخت با رانیا ریصبخ بخ-

 

 

 خاروندمو گفتم: سرمو

 

 !رونیب ومدمیبودم....خودم ن داریب-

 

 برداشت و گفت: یپولش رو از رو جاکفش ؾیک

 

 یجوراب نیبزن الالل! عسر به حموم  هی!زخم بستر به جهنم...ی! از صبح تا شب تو اتالتگهیبله د-

 که شونصد روزه  نشستنش!  یمونیم

 

 

شلخته والعا هم حك با  یگشاد،موها یخودم انداختم...تو اون لباس خوابا کلینگاه به سرو ه هی

 مامان بود....دوباره سرمو خاروندم که با چندش گفت:

 

از دستت خالص بشم....!  یبترک  شاهللی...که ایشپش زد دینخار نکبت....نخار....برو حموم شا-

الؼر  کمینخور....بزار  شتری....چند لاشك باینخور ادیبرو حموم بعدشم برو ؼذا بخور....ز

 ....یبش

 

 

 زو شکمم گذاشتمو با حسرت گفتم: دستمو

 



 

 !؟؟؟یبر یخوای! حاال کجا مهیانصاف یکه ب نیهمش چند لاشك !؟؟ ا-

 

 سمت در و گفت: رفت

 

....تو ؼذاتو ادیخونشون....بابات ظهر نم  برم خوامیدعا و جلسه داره،م یخانم رضو-

" از دیی" لطفا مرا بشو سهینفر بساد روت بنو هیمونده  نمیبخور....درضمن حموم هم برو....هم

 ....خداحافظ!یبس چرک شد

 

 

 به سالمت!-

 

 

دادم...حك با مامان بود.من االن فمط به حموم  ریمس رییحمون تؽ سیکه رفت به سمت سرو مامان

 هیاومدم....اول ؼذا خوردم و بعد واسه خودم  رونیگرفتم و بعد ب یدوش طوالن هیداشتم.... ازین

 بدجور سر رفته بودم.... و منم حوصله ام گذشتیدبش درست کردم....زمان کند م ییچا

 ...و کار!خواستیم یو سرگرم حیتفر دلم

 .... ارهیب رونمیب یکاریب نیکه از ا یکنم....کار دایکار پ هی تونستمی...کاش مآره

 

 که.... رونیب و زدم دمینگاه کنم....لباس پوش واروینتونستم تو خونه بمونمو درو د گهید

و  کیلبل ش ی....ممل تمام چند دفعه دمیرو د مانیا یاومدم بازم دختر عمه  نییاز پله ها پا یولت

  بود... زیو تروتم کیپ

 صدالبته خوش لباس و خوش بو! و



 خم بود و سگرمه هاش  تو هم! سرش

 

 و تند: یعصب تینها یلحن ب هی...اونم با کردیبه من نبود و داشت با تلفن صحبت م حواسش

 

 

صداتو بشنوم نه  خوامینه م گهید امکیس نی.......بب نی........ببی........ؼلط کردیؼلط کرد-

....نه نه...اصال....من ای...تو گوش بده سنیه شو صداتو واسه من نبر باال.....بب....خفنمیخودتو بب

ات رو دارم نه اون مادر عجوزه  طهیاون خواهر افر ینه تحمل حرفها گهید

!؟؟منو یدی.......به من فحش مییییات......آره....آره.....معلوم که  مادرت عجوزه است.......چ

 گهیمن و تو د نی....ب ای......گوش کن سیبخور یتونینم یگه چیه ی!؟  ؼلط کردیکنیم دتیتهد

 دمیکش رونیکه تمام کمال از حلمومت ب موی......طالق که گرفتم مهر  یتموم شده.....همچ یهمچ

 خوامیم  نگار چند من ! به تو چه که کجام....به توچه....آره آره....اتفالا همونجام.. یفهمیاونولت م

 ....."یهست یتو روان ...ی!؟برو گمشو روانیبکن یواخیم یچه ؼلط نمیبب

 

 

که  یصحبتهاش ناخواسته بود اما خب....تنها برداشت دنیشده بودم....گرچه شن جیگ کمی ازحرفهاش

 شویمشکل داره.....اولش متوجه من نشد....گوش یبود که با شوهرش حساب نیازشون کرد ا شدیم

با لفل  یو کالفه ه یدر...عصب یانداخت تو دیکل مانیو بعد رفت سمت خونه ا فشیپرت کرد تو ک

 .....  بازش کنه تونستیاما نم رفتیم رو

 

 اومرم و گفتم: نییپله ها پا از

 

 اون لفل للك داره......-

 



....خودم اول دیک به سمتم چرخ نیدستشو گذاشت زم یتو یدایمتوجه ام شد.خر دیکه صن صدامو

 سالم دادم:

 

 سالم.....-

 

 گفتیکه آدم ناخواسته باخودش م یو جواب سالممو داد...البته با چنان لبخند تلخ دیدرهم کش ابرو

 بود!!! نتریسنگ گفتینم چسیه

 

دوباره مشؽول ور رفتن با لفل شد....دستمو رو نرده گذاشتمو نگاهش  رهیازم کمک بگ نکهیا بدون

لگد به در  هیشد که  یاونمدر عصب....شدیو نه در باز م رهیکردم....نه حاضر بود از من کمک بگ

 زد و باخودش گفت:

 

 اه مرده شورتو ببرن.....-

 

 بودم گفتم: ستادهیکه ا ییهمونجا از

 

 کمکتون کنم !؟؟؟ نیخوایم-

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین

 

!؟؟ واال ما ومدهین یک نجایاومده ا یک ینیبب یای!؟ میینجاایا شهی!؟؟ همیندار یتو کار زندگ-

 هست اما مستاجر فضول نه..... میبود دهیصابخونه فضول شن

 



 گفتم: زونیآو یناراحت و دلخورم کرد....با لبا حرفهاش

 

 فمط خواستم کمکتون کنم..... ستمیمن فضول ن رینخ-

 

 نگام کرد و گفت: یعصب

 

 ....      .شکنمشیکنم...نشد هم م دایللمش رو پ تونمیبه کمکت ندارم....خودم م یازین-

 

بهش نگفتم و  یزیچ همه جوره تو حرفها و لحن و حرکاتش مشخص بود.. نینداشت....و ا اعصاب

 از کنارش گذشتم...

ولت  نهمهیا یک دونمیخودش متاهل بود نم نکهی....با ایعنی...ومدیم نجایا ادیز دایدختر جد نیا

 ومدیبود پس چرا م مانی....درضمن ...ما که خودمون حواسمون به انجایا ادیکه بخواد ب کردیم

 .....!؟؟؟پختیو واسش ؼذا م نجلیا

 

....سرتك بود ....اونمدر با لفل ور کردمینگاهش م یهرازگاه شهی....اما از پشت شاطیح یتو رفتم

 رفت تا باالخره تونست بازش کنه بعدهم رفت داخل و درو محکم بست!

زود جواب  یلیاش صحبت کنم....خباه کمیو  لدایگرفتم زنگ بزنم به  میندادم....تصم تیاهم

 ادیبهش گفتم که نگار مرتب م یرو گرفت ....ولت مانیتماسمو داد....و ازهمون اول هم سراغ ا

ولت باشوهرش اختالؾ  یلینگار خ گفتیتعجب کرد...م یبهش هست حساب یلیو حواسش خ نجایا

سواال  نیواسه ا یهم انگار جواب لدایسر بزنه....خود  نیبه ا ادیب کنهیولت م رداره و چطو

و رونك  شرفتی...از پنیرحسیتو اصفهان...از ام یگفت...از زندگ شی....ازدرد دور نداشت

و  میلد یها و رفما یاز همکالس ی...حتمیحرؾ زد یکارش.....و خالصه از هر در

 شد و هم فکم درد گرفت..... کی...اونمدر حرؾ زدم که هم هوا تار دمونیجد

 انداخت تو در.... دیکل یکیولع م همون

 ....!مانیا دمیبود فهم دهیچیکه تو فضا پ یادکلن یاز بو یحاج بابا باشه ول ایدادم مامان  احتمال



باهاش رو به رو بشمو نداشتم  نکهیا یها و بگو مگو ها آمادگ انیازش....بعد اون جر دمیترس

سمت خونه....پله  دمیدو فتهیلرض گرفتمو لبل اونکه چشمش بهم ب گهید یپا هیفورا  نیواسه هم

 دیتپ یم د..دستمو رو للبم که تند تک     . هارو تند تند باال رفتمو خودمو رسوندم به خونه....دروبستم

  ....ستادمیا نهیشال و روپوشمو انداختم رو تخت و ممابل آ گذاشتم و و نفس زنون رفتم تو اتالم...

و تکرار  یواسم تداع خوردیداشت لبهامو م مانیکه ا ی...و تموم اون لحظه ا  .  ستمی چشمامو

  شد....

 .....دمیلبهام کش یباال آوردمو انگشت شستمو رو نرم دستمو

 عشك.....! یبرام سوال بود که چرا اون تصور کرد من عاشمشم و تمام کارهام از رو هنوزم

 هی خواستمیو زهرا خانم رو حس نکنه...م لداینبود  خواستمیم  ازش مرالبت کنم. خواستمیفمط م من

 سرش بود من بودم! یکه باال یمادرش عمل کنم.....آخه ولت مرگش تنها کس تیبه وص یجورا

 باز کردم! چشمامو

 ....چکدومی! هفتادیاتفالها نم نیاز ا چکدومیانداختم....کاش ه رونیبه ب یپنجره و نگاه سمت رفتم

 * مانی* ا

 

 

بعد من هم حاج آلا  مهیچند دل هیرو آوردم داخل....! نیرو باز کردمو بعد ماش اطیح یدرها

 داخل.... ارهیرو ب نشیاومد...درارو باز گذاشتم تا اونم ماش

تعارؾ کرد برم باال شام رو  میکه کرد یرو که پارک کرد اومد سمتم....سالم و احوالپرس نیماش

نگار خونه است و احتماال شام هم درست کرده، با  دونستمیکه م ییباهاشون بخورم اما از اونجا

 رد کردم.... شنهادشویاحترام پ

 زنگ رو فشار دادم که بالفاصله نگار درو برام باز کرد..... دیو کوفته کل خسته

  یظاهرش ثابت موند.راستش بدجور یخواستم سالم کنم نگاهم رو تا

اش تور بود اما  نهیتاپ تنش بود که لسمت س هیردم! تعجب ک یخونگ یتو اون  لباسا دنشید از

 ....دادیبدنش رو نشون م شتریخب به هرحال...اون تور ب

 !شدیم دهیرونش کش یتا باال یکه با هر لدم و تکون یشلوارک و



 نشون ندم که به دخترعمه جان بربخوره! یرفتار ایکردم توجه نکنم  یحال سع نیا با

 داخل و دو بستم...سالم کردم که اومد

 زد و گفت: یحیمل لبخند

 

 

 !؟یساعت سر کار نیتا هم شهی....تو همیاومد ری....چمدر دیخسته نباش-

 

 

 کردم و گفتم: زیآو شرتمویسو

 

 

 .....میبر دیبود با اجی..... هر ولت هر مولع احتستین شیکار ما که زمان حال-

 

 از من به سمت آشپزخونه رفت و گفت: جلوتر

 

 

 سخته ها...فمط اسمش باکالس! یلیکار تو هم خ-

 

هام فرستادم تا  هیخوش ؼذاهارو به ر یبو دمویکش كینفس عم هی....دنیشروع کرد خند بعدهم

 استشماممش کنم....! متریعم

 .  کرد. رییمامان افتادمو به کل احوالم تؽ ادیچرا ناخواسته  دونمینم و



 نیشدنم هم هم یدمدم نیا لیدل دیو احتماال شا نداختیمامان م ادیمنو  زایچ یلیروزا خ نیا

 خاطر بود.... نیبه هم بایلحظه بعد تمر هیلحظه خوب بودمو  هی نکهیبود!!!ا

 هیبه  گشتمیبود برم یو تا ذهنم مشؽول کار شدمیو افثرده م نیو ؼمگ شدیحالم بد م فتادمیم ادشی تا

 .....         یحالت نسبتا عاد

 

 :دیبلند پرس ی.....نگار با صدایبهداشت سیاز پا درآوردم و رفتم سمت سرو جورابامو

 

 اول ؼذا !؟؟؟ ای یابمان اول چا-

 

 

واسه ناهار هم نتونستم  یدستمون و حت ریاومده بود ز ایبودم که تازگ یپرونده ا ریروز درگ تمام

 گفتم: دمیکشیکه پاهامو آب م ینیدرح نیبخورم واسه هم یدرست و حساب یؼذا هی

 

 

 !یلیگشنمه....خ یلیاول ناهار....خ-

 

 

....نگار مثل چند  رونیراست رفتم تو اتالمو بعد عوض کردن لباسام اومدم ب هی رونیاومدم ب یولت

خوش ؼذا به خونه جون داده بود  یسنگ تموم گذاشته بودم....بو یلبل حساب یدفعه 

 .شدیمن ظاهر نم یوضع جلو نیحال....بهتر بود اگه با ا نی.....با ایانگار

دوست نداره  یمرد چیلحظه هم نگاه بد بهش ننداختم اما....نگار متاهل بود و ه کی یمن حت البته

 !شییظاهر بشه ولو پسر دا هیبم یجلو ینطوریزنش ا

 یزیدادم سکوت کنم و چ حیترج جهیبهش بگم پس در نت نویپرده ا یو ب میکه مستم شدینم اما

 بهتر بود! ینطورینگم....ا



 

افتاد دلم ضعؾ رفت....نتونستم  زیم یتُرد رو یها یسمت آشپزخونه...چشمم که به ماه رفتم

 زدمو گفتم: یناخنک به ماه هی نمیبش نکهیلبل ا یتحمل کنمو حت

 

 

 تو....دمت گرم! یکرد....چه یبه به...چه سور و سات-

 

 کوتاهشو زدپشت گوشش و گفت: یزد و موها یلبخند

 

 

 !!!دیبود ببخش یاگه کم و کسر گهید-

 

 

 انداختمو گفتم: زیم یجورواجور رو یها ینگاه به خوراک هی

 

 ....هیعال ینه باباااا....همچ-

 

 گفت: ختیر ی....بشمابم رو برداشت و همونطور که برام برنج م خوشش اومد دمیتمج از

 

 درست کردم.... نیواسه هم یدوست دار یلیخ یماه دونستمیم-

 

 



 ام.... یآره من عاشك ماه-

 

 آشنام! یتو حساب یپس اشتباه حدس نزدم....من با ذائمه -

 

 :دمیو بعد مشؽول خوردن شدمو همزمان از نگار پرس ختمیر یماه یرب انار رو کمی

 

 

 !؟؟یومدیچطوره...چرا با اون ن امکیس-

 

 

 کرد و گفت: رییرو به زبون آوردم حالت صورتش تؽ ایاسم س تا

 

 ....ادیکار داشت....نتونست ب-

 

 ....یدیخونه رو انجام م یو کارا نجایا یایولت ناراحت نشه که تو م هی-

 

 ناراحت بشه...!؟؟ دینه...چرا با-

 

شام  دیاشه....اصال االن باخونه زنش ب ادیم یهرحال دوست داره ولت هیسرکار... رهیآخه اونم م-

 بخوزه! یچ

 

 گفت: ییهوی یلیخ-



 

 ....کنهیکوفت م یریچ هیولش کن بابا....-

 

 

مدام زنگ  شیبود که گوش نیا بتریجاخوررم....عج کمی اموینگار درمورد س یرفتار و حرفها از

 ...دادیاما اون همش رد تماس م خوردیم

 نشدم... ریگیهم پ ادینگفتم و ز یزیچ

 رو که خوردم گفتم: ییو لذت بردم...چا دیچسب یلیخ آورد... ییناهار نگار برام چا بعد

 

 

واسه من  یو حساب یبود یدختر خوب نمدریآژانس...حاال که ا یزنگ بزن خوادیخب....نم-

 .... رسونمتیمن خودم م یترکوند

 

 و گفت: ینیفنجون رو گذاشت تو س نگار

 

 کجا !؟-

 

 گفتم: متعجب

 

 ....گهید خب خونتون-

 

 نگام کرد و گفت: کمی



 

 بمونم !؟؟؟؟ نجایامشب ا شهیم-

 

من بمونه اونم با اون شوهر حساسش !؟؟؟  شیپ نجایا خواستیبا تعجب نگاش کزدم....والعا م بازم

 !،؟دادیاجازه رو بهش م نیا امکیاصال س

موضوع کامال  هیواسه هم  شهیهم امکیس دایبود تعصب شد انیکه من درجر ییتا اونجا آخه

 مشخص بود......

 نیموضوع کامال مشخص بود......واسه هم هی لیفام یواسه همه  شهیهم امکیس دایتعصب شد

 :دمی....سر جام نشستم و  پرس   بمونه نجایامشب ا خوادیتعجب داشت که چرا نگار م یبرام جا

 

 !؟یبمون یخوایوالعا م-

 

 مبل نشست و گفت: یلوز رو بدون

 

 ..یتونیمن بمونم م یآره....اگه دوست ندار-

 

 

 تکون دادم: دستمو

 

 ....یبر یخوایم ...نه....من فکر کردم نه نه-

 

 رو برداشت و گفت: شییچا وانیل دوباره

 



  هیهم  یداغ بخور یفردا هم صبحونه  یتونیتو م ینجوریبمونم....ا نجایا خوامینه...امشب م-

 ناهار گرم ....

 

خودم  یبرا گهید ییچا هیرفت....من خودم که هنوز تو تعجب بودم. یگفت و تک خنده ا نویا

 و بعد گفتم: ختمیر

 

 !یبمون نجایناراحت نشه  امشب ا  امکیولت س هی-

 

 اشو به مبل داد و گفت: هینگار تو هم گره خورد.تک یکه شد  ابروها  امکیحرؾ از س باز

 

 به درک! -

 

 گفتم: متعجب

 

 چرا به درک....!؟ درک !؟؟؟-

 

 و گفت: دیکش آه

 

َخر  هیشعور .... یآدم ب هی تفاله است... هی امکی....سمانیا ستین یزیکم چ یشعوری...بیشعوریب-

 گاو..... هینفهم...

 

 



 یزندگ هیپرده برداشتن بود....پرده برداشتن از  نیبهتره بگم ع اینگار بو دار شده بود!  یحرفها

 لشنگ و خوش لعاب! یلیخ یکردیکه فکر م

 تنگ کردمو گفتم: چشمامو

 

 

 !؟؟؟کنهیم تتیاذ امکینگار!؟؟ س یگیمیچ-

 

 

 لورت داد و گفت: بؽضشو

 

....من گولشو خوردم....گول چرت و پرتهاشو....گول        بود یخودیاز اول هم آدم ب امکیس-

 دیکه با یبه اون دمید یبهتر بگم ولت ایخوبشو.... یخوبشو....گول حرفها طیظاهرشو....گول شرا

 انتخاب کردم.... امکویس رسمیبرسم نم

 

 

 دستمو کنار گذاشتم و گفتم: یتو وانیل

 

 

 .....ریسخت نگ ادیهمه هست نگار....ز یمشکل تو زندگ-

 

 گفت: نیؼمگ

 

 بدبختم کردن... یعنی....من بدبختم.....من والعا بدبختم....ستمی....من خوشبخت نمانینه ا-



 

 

 ادامه داد: یو بعدبا همون شدت ناراحت كیآه عم هی....دینگاهش کردم....آه کش سردرگم

 

 

، من بدبخت  یخواستگار ادیب یاجازه نداد دا  ییکهنه با دا یکه بابا سر دعوا یاز همون روز-

 شدم.....

 

 یمن نگارو واسه من خواستگار یکرد....بابا ریدهنم ،تو گلوم گ یکه گذاشته بودم تو ییخرما

 و چراااا!؟؟ یک مااااایکرد!؟؟؟؟دل

 نگار کردمو گفتم: یرو به سو ناباورانه

 

 

 کرد!؟؟ یمن تو رو خواستگار یبابا-

 

 

 داشت باهام چشم تو چشم نشه گفت: یکه سع یدرحال

 

 

اومدن خونمون با مامان    امرزیخداب ییو زن دا ییروز که دا هیآره.....همبن لصد رو داشتن....-

 !؟؟یتو  خبر نداشت یعنیو در موردازدواج من و تو صحبت کردن....

 

 



!؟بر چه یآخه بر چه اساس کنن.. یکار نیهمچ هیبدون صالح من  دیکردم....چرا اونا با اخم

 ....سرمو تکون دادمو گفتم:یمنطم

 

 نه.....اصال......-

 

 

 تو چشمام نگاه کرد و گفت: میمستم نباریا نگار

 

 

 انیاما من تو جر دونمی.....تو رو نممیکه من و تو باهم ازدواج کن  اونا باهم لرار گذاشته بودن..-

 مخالفت کرد... ییکهنه با دا یبودم....اما بابا بخاطر دشمن

 ....شهیهم بایموضوع فکر کردم....تمر نیبه ا یلی....من خمانیا هیچ یدونیم

من االن زن  دینبود شا ییدا یچون و چرا یب ینیپدر من و  عمب نش یمخالفت کورکورانه  اگه

 .....میما االن خوشبخت بود دیتو بودم ....شا

 

 

توفکر اون  یادیز دایجد دونستمیم نویا ینگار واسه من چندش آور بود خصوصا ولت صراحت

   تپلوام... یکیخ

 

 تم:...بلند شدمو گفدمیتو موهام کش یدست

 

 



نبودمو کاش االن هم تو جربانم  یزیچ نیهمچ هی انیتو جر چولتینگار....من ه الیخیب-

.....حاال میبه بعد در موردش صحبت نکن نیبهتره از ا ....اما....اما ....اصن ولش کن...یزاشتینم

 .....یبمون نجایدوست نداشته باشه شبو ا امکیس دیخونه نگار....شا یهم....فکر کنم بهتره بر

 

 

 برم سمت اتاق که نگار دنبالم اومد و از پشت بؽلم کرد..... خواستم

 .چشمام تا حد ممکن گشاد شده بود... نگار دنبالم اومد و از پشت بؽلم کرد

 ام بود.... نهیس یکه رو فشیظر یسر خم کردمو چشم دوختم به انگشتا

شروع کرد حرؾ زد مطمئن شدم  ی.....ولتکردیم هیداشت گر یعنی نیو ا دیلرز یهاش م شونه

 ....کردیم هیکه آره ....داشت گر

 

 

سخت  شهیهم رو دوست داشته باشم اما نتونستم.....سخت بود.. امکیس تونمیم کردمیفکر م-

زن  ی....ولتمیخوشبخت باش میتونستیچمدر کنارهم م نکهی...به اکردمیبود....من همش به تو فکر م

اون  نویکه از ا یکنم تا ولت انتیخ ایبه س خواستمیشت کنم....نمکردم فرامو یسع یلیشدم خ  ایس

.از همون شب فراموشت  ..یکن یعروس نایبا م  یخوای....گفتن تو مناستیم  یِدلت پ شنفتم

و  نی....از بس شکاک و بدبدمیرو ند ی....اما رنگ خوشبختایبا س میزندگ به دمیکردم....چسب

 بداخالق.....

 بابام...منو بدبخت کرد..... یشتر یها نهیبدبخت کرد ک منو

 

 

اتفالها هم بهشون اضافه شده  نیداشتم حاال ا ی...من خودم کم بدبختکرد میهاش عصب هیگر یصدا

 بود!!

 



....ازش فاصله گرفتم....من چه رذل بودم اگه سمتش دمیهام جدا کردمو چرخ نهیس یاز رو دستاشو

 یزیچ نیهمچ هی چولتیمتاهل چشم داشته باشم....تو مرام من ه یبخوام به دختر عمه 

 و گفتم: دمیکش كینفس عم هیزمان..... چیو ه چولتیه  نبود.

 

 

...و من فکر ستیلابل حل ن ریهم ؼ یمشکل چیهمه مشکل هست....ه ینگار....تو زندگ نیبب-

مولعه  نیواسه هم نای....مشاور...روانشناس....ایرو حل کن امکیتو هم بهتره مشکلت با س کنمیم

.....من خوامی..منم از طرؾ پدر ومادرم بخاطر اون کار خودسرانشون معذرت م ...گهیهاس د

....اگه نیاز ا شتریدوست دارم نگار اما به عنوان دختر عمه نه ب میلیدارم...خ تتورو دوس

کنن اونم  یخواستگار انیکه ب دادمیزه رو نماجا نیهرگز ا دونستمیاز کار بابا م یزیزمان چ اون

 خودم.... یبدون اجازه 

 ..    .. خونتون یبهتره بر هم حاال

 

 

 :دیترش حلمه زد....با بؽض پرس یتو چشمها اشک

 

 ....!؟رونیب میندازیاز خونه ات م یدار-

 

 

 تکون دادم: دستمو

 

 

 نگار.....گوش کن..... نی....بب یکنیاشتباه م ینه نه...تو....تو دار-

 



 

 وسط حرفمو گفت: دیپر

 

 

 ....رمیبگ طالق امکیاز س خوامیکن.....من م نه تو گوش-

 

 گفتم: ناباورانه

 

 تو نگار!؟؟؟ یگیم یطالاااق!؟؟؟؟ چ-

 

 با پشت دستش کنار زد و گفت: اشکاشو

 

 

 طاللم..... ریولت درگ یلی....درخواست هم دادم....خرمیبگ طالق خوامیآره....م-

 

 کرد و گفت: میصداش رو آروم و مال ولوم

 

 با..... خوادیدلم م-

 

 حرؾ بزنه....با اخم و تَخم گفتم: یدر مورد چ خوادیحدس بزنم م تونستمیم

 

 خونه.... یآژانس بر زنمیبس کن نگار....بس کن....لباساتو بپوش! زنگ م-



 

 هیخودش و من و تو  نیاز ا شتریو ب به چشماش نگاه نکنم گهیپشت بهش کردم تا د دمویچرخ

و زل زد تو  ستادینکنه....اما اون دورم زد و اومد جلوم....ممابلم ا کیشر یگناه گند نیهمچ

 چشمام و گفت:

 

 آره!؟ یتو دوستم ندار-

 

 گفتم: تیعصبان با

 

 ....لباس بپوش و برو.....شتریبه عنوان دختر عمه نه ب یدارم ول-

 

 ....مانیا-

 

 حاال..... نینگار....همبروووو -

 

 شانس! نیبه در و  چشمامو بستم....لعنت به ا دادم هیاتاق و درو بستم....تک یتو  رفتم

 پشت سرهم.....! ...اونم فتهیاتفاق م نهمهیا یچرا ه آخه

 

بعد با پشت انگشتاش زد به در اتالم...با  مهیده دل هیتو اتاق موندم تا خودش بره...حدودا  اونمدر

 فت:بؽض گ

 

 دوست داشتم.... شهیبدون که هم ی....ول ی....ولرمیمن م-

 



 گفتم: تیبا عصبان نباری...ارونیب وا کردمو اومدم درو

 

ازهم  یخودیب تویو بن  ؼلط....زندگ خیدوست داشتن از ب نی....ا نه...نه....منو دوست نداشته باش-

 نپاشون....

 

 زد: لب

 

 .....مانیا-

 

 تین نیمدت با ا نهمهیکه تو ا کنمیفکر م نی....من فمط دارم به ایچینگو نگار...ه یچی....هسیه-

 .....نجایا ای....پس برو...برو و نیلیام...خ یازت عصبان یلی...من خنجایا یومدیم

 

 .....در لفل بود....رفتم براش بازش کردم  بعد گفتم :رونیاز خونه رفت ب زونیر اشک

 

 آژانس.... زنمیصبر کن....زنگ م-

 

رو وا کردم  و  اطی... در حکردیم هی....اون هنوز داشت گررونیشب بود همراهش رفتم ب چون

و داداش للچمالش از  امکیکه س می....منتظر آژانس بودستادی....اونم اومدو کنارم ارونیرفتم ب

 وهجوم آوردن سمت من... رونیاومدن ب نیماش

....تا اومدن سمتمون نگار وحشت شناختمیم  شویورزشکار  کلیهم داداشش  مثال ه امکیهم س

 زده گفت:

 

 .....کنهیخون به پا م ... امکیخاک به سرم شد....س یوا-



 

 رو کرد سمتمو گفت: بعد

 

 

 ....ی....برو تا شر نشده.....تورو خدا برو....وامانیبرو داخل ا-

 

 

مرتکب نشده  ینداشت که بخوام بترسمو فرار کنم....من که جرم یلیدل یعنیجام ُجم نخوردم.... از

خود نگار  یاحممانه  یکارها  نیشک بخاطر هم یب ادیب شیهم اگه لرار بود پ یبودم و اتفال

 داشتم....! نانیبود.....! وگرنه من به خودم اطم

 

 انداخت و گفت: امکینگاه به س هینگاه پر اضطراب به منو  هی دوباره

 

 ....تو رو روح مامانت برو داخل.....مانیداخل ابرو -

 

 

 و آروم گفتم: خونسرد

 

 

 کاری!؟؟؟ مگه چیباشم....اصال تو خودت چرا نگران یزینکردم که بخوام نگران چ یمن کار-

 !؟؟یکرد

 



رو  یزیچ هی.....همش دنبال بهونه اس شور نیمشکوک...بدب یکه به همچ امکیبابا....س یچیه-

 ....کنمی....خواهش ممانی.....برو اارهیدرب

 

 بگه....!؟ خوادیم یچ نمیواستا بب-

 

 

 شی...داداششم مثل اسکرت از پشت همراه زدینفس نفس م ادیز تیاومد جلو....از عصبان امکیس

 هللا اعلم....! ی....مشخص بود سر جنگ دارن حاال سر چکردیم

 

 

 لدم رفت جلو و گفت: هی نگار

 

 

 !؟؟یکه چ یاومد نجای!؟؟ اامکیس یخوایم یچ-

 

 

و تنفر....دستاشو مشت کرده  ریزد...منو با نفرت برانداز کرد و نگار رو با تحم پوزخند

 گردنش برجسته شدن: یبود...حرؾ که زد رگا

 

 

 لشیدل یکردیم یمدت که ناکوک نی....ایانتکاریتو خ دونستمیتُؾ به ذاتت نگار.....از اولم م-

 بود آره..... نیهم

 



 

 دست زد تو سر خودش و ادانه داد: اب

 

 

خاک تو   ..یکنیم ییچه ؼلطا یگوشم دار خیتو ب دمیخااااک تو سر من کنن که نفهم-

پسرعمه  شیپ یایکه ب یچونیپیمن م سرم....المصب مگه من شوهر تو نبودم....!؟؟ هان!؟؟

 جوووونت!؟؟

 

 

 گفت: تیبا عصبان نگار

 

 

 ....  فتهیب افتیچشمم به ل خوامیبرو  نم نجایاالن از ا نیکثافت.....برو....هدهنتو اب بکش  -.

 

 

 رفتم جلوش و گفتم: عیبرد باال که بزنه تو صورت نگار ،سر دستشو

 

 

حل کردن  یجا ابونی!؟؟؟  کوچه و خیکنیم ینطوری!؟؟ چرا اشدهی!؟؟ چامکیچخبرته آلا س-

 و ببر خونه و اونجا سفره دلتو وا کن.... ری....دست زنتو بگستین تیاختالفات خانوادگ

 

 لباسم ....دو طرؾ لباسم رو تو مشتش گرفت و گفت: ی مهیبه  انداخت چنگ

 



 

 !؟؟یپریکه با زن من م دهیرس ییخفه شو کثافت پلشت.....کارت به جا یکیتو -

 

 

 نیدهنم اما اتو  زدیبود....کاش م نیتوه هیرفتارش فراتر از  نیجاخوردم....ا یلیحرفهاش خ از

 لباسم جدا کردمو گفتم:  مهی....دستاشو از رو زدیحرفو نم

 

 

 !؟؟یکنیم ؾیپشت سرهم رد هیچ ؾیچرت و پرتها  و اراج نیا  !؟؟؟یمرد حساب یگیمیچ-

 

 

 گفت: تیهمون شدت عصبان ایلباسمو چنگ زد و  مهی دوباره

 

 یپاش نشست ریکه ز ییتو ؟؟یداریتو !؟؟ چرا دست از سر زن من برنم ای گمیمن چرت و پرت م-

.....!؟؟؟خجالت رهیطالق بگ دیکفش که حتما با هیکه پاشو کرده تو   یبهش داد یآره!؟؟ چه وعده ا

دنبال زن  یفتیب دیحتما با ابونیتو خ ختهیدختر ر نهمههههی!؟ ای!؟ خودت ناموس نداریکشینم

 !؟؟من

 

 

 به عمب و گفتم:...هلش دادم اوردیسگمو باال م یداشت اون رو گهید

 

 

 خواهر مه..... نیواسه خودت! نگار ع یگیمیحرؾ دهنتو بفهم بابا....چ-



 

 

 به حالت "برو بابا "واسم تکون داد و گفت: دستشو

 

 به  یچشم دوخت یکشی....خجالت نم نه من دزد ناموس ییدهنشو ببنده تو دیکه با یاون-

 شوهردار !؟؟؟؟ زن

 

 

اش و به عمب هلش دادم به  نهینتونستم رفتارشو تحمل کنم....دست گذاشتم تخت س گهید نباریا

 عمب....

 داشت داد زد: یگنده ا کلیحرکتم چشماش گرد و گشاد شد...داداشش که ه نیا از

 .....کنمی...دستت هرزه بره للمش مکهیهوووو مرت-

 .....کنمینگات م ستمیمنم وام-

 شوهرش گذاشت و گفت: ی نهیدستشو رو س هیمنو  نهیرو سدستشو  هی....نمونیاومد ب نگار

دوست  گهی....دیفهمیبرو....آخه چرا نم نجای.....برو....از ااهیس .....بس کننیدعوا نکن-

 .....خوامی...نمنمتیبب خوامیندارم....نم

 خودتو من....!  یبه زندگ یلگد زد ینجوریپسره ا نیپسره!؟؟ بخاطر ا نیبخاطر ا-

 داد زد: نگار

 برو.....برو..... نجایآره آره....حاال از ا-

 کرد....! شتریدعوا رو ب  نیا یداؼ شیآت ینفت رو نیکه بود ع یهرچ ینگار از رو حرؾ

 نعره زد:  امکیکه س اونمدر

 .....زارمیداؼشو رو دلت م کششمویم-



 گفت و خودشو برادرش به سمتم حمله ور شدن.... نویا

بزنه اما انگار والعا طرؾ مجنون  یکار نیهمچ هیبخواد دست به  امکیوالعا س کردمیفکر نم

 داشت! ؾیتشر

 ! دیپبچ ابونیخ یو خلوت یکیتار ینگار تو ػیج یصدا

 ....!کردمیو داداش ؼول تشنش دفاع م امکیاز خودم در ممابل س دیبا من

تجربه داشتم که بتونم از پس  یاونمدر گهیمنو ول کنن....د کردنیو التماس م زدیم ػیمدام ج نگار

ضربه به  هیداداشش از پشت  زدمیضربه م امکیداشتم با مشت به شکم س ی....ولتامیدوتاشون برب

 صورتم باشم.... یرو نشیمشت سنگ یرایکمرم زد که باعث شد تعادلمو از دست بدم و پذ

 

 یبودم خون رو ریمن با داداشش درگ یولت امکی...سکردیو التماس م دیکشیم ػیهمچنان ج نگار

 کردو داد زد: لبشو پاک

 

 کثافت....برو اونور.... تو برو اونور-

 

 با وحشت گفت: نگار

 

 

 .....ولش کن.....ی...ولش کن عوضشینی.....ولش کن.....کشتایس یکنیم کاریچ-

 

 گفتم برووووو....برووووو.....-

 

 



خودش  زدمیم ومد،دادششویداداشش م زدمیم امکوی....سگرفتیداشت شدت م دعوامون

 ....کردمی.....منم فمط از خودم دفاع می.....اوضاع لمر در عمرب شده بود حسابومدیم

 

 

 

 *  اسمنی*   

 

 

 

رو حساب کردم. دستمو رو دلم گذاشتم و لنگون لنگون به راه  هیشدم و کرا ادهیپ یتاکس از

دلستر تو داست راستم....اونمدر تو کافه و  یبطر هیتو دست چپم بود و  یفیل یبستن هیافتادم.

 مانلدم از لدم بردارم.....فکر کنم حك با ما تونستمینم گهیبا بچه ها هله هوله خوردم که د ابونیخ

چاق بشم!اما خب  دی...نباکردمیکم م دی...وزنمو بامانیا یرفما....و حت ی هیبود....و بابا....وبم

خوشمزه رو  یاون ؼذاها و هله هوله ها شدیچطور م ایبه شکم گفت گشنه نشو.... شهیم یچجور

 و وسوسه نشد! دید

 

 رونیشب ب مهیبابا و حاج خانم بازم رفته بودن کرج و منم سواستفاده کردمو تا ن حاج

 خونه ام...خب دروغ که حناق نبود! گفتنیم زدنیموندم....البته هربار که بهم زنگ م

....خب منم به کردمینگاه م واروی!؟؟ درو دیخونه که چ موندمیدم دروغ گفتم.....مخوب کر اصال

 از همونها....! یکیداشتن....!! منم  ازین حیداشتم....اصال همه جوونها به تفر ازین حیتفر

 

به راه افتادمو همزمان شروع کردم به زمزمه  کیتار ابونیشل و ول تو خ یزدمو با لدمها آروغ

 :گانهیکردن آهنگ محسن 

 

 



هر   یباز نیا یعاشمم یکنی....تظاهر مسوزهی....اما دلت می....خاطره شیبر یخوایخودت م-

 نترس... یروزته...ول

 

 

.چشمامو تنگ  کردمو با دلت به دور دست نگاه ستادمی....اومدیو داد م ػیج یصدا ابونیته خ از

نم نم  نی....آخه چرا...اونم تو اکردنیکردم....دوباره به راه افتادم...انگار چند نفر داشتن دعوا م

 ؟آدم اولاتشو تلخ کنه.....؟ ستین ؾیدونفره ح یهوا نیشب سرد...تو ا نیبارون!؟تو ا

 هوا مخصوص بوس و موس بود فمط....واالااا نیا

 

ماست....چشمام از حدله  یخونه  یکه اونا دعوا جلو شدمیمطمئن م شتریب رفتمیهرچه جلوتر م اما

 ما....!؟؟ دعوا  !؟؟ یدراومد....جلو خونه 

دادم....رفتم جلو و جلوتر و لحظه  یشتریاما به لدمهام سرعت ب کردیبود!؟ دلم درد م یک یعنی

 که حدسشو زده بودم.... هییهمونجا مایکه منشا  دعوا  دل شدمیلحظه مطمئنتر  م

 

 ػیج ػیج یه یگرفته ا یجا واستاده بود و با صدا هیه شدم چشمم به نگار افتاد که ک کینزد

 که بجون هم افتاده بودن دست از دعوا بردارن.... ییآدما خواستیو م کردیم

 

 !!یسرم در اومده بود اونم به چه بزرگ یدوتا شاخ باال یتعجب و کنجکاو از

 

افتاده  ریدو گنده بک گ نیکه ب یمانیچشم دوختم به ا ریو متح رونیاز نگار برداشتمو ح نگاهمو

 ...     خوردیم یکی زدویبود و چهارتا م

 

 زهرا خانم....!؟؟ یدردونه  مان؟؟؟ینفر....!؟؟؟ اونم ا هینفر به  دو

 



 انداختم رو سرمو گفتن: صدامو

 

 

 ...... نفررررر هینامرداااااا چند نفر به  یاوووووو-

 

 

 یحجوم بردم سمت اون گندهه و بطر زدمیم ادیکه دهنمو وا کرده بودمو فر یگفتو درحال نویا

 رو کوبوندم به صورتش.... یفیل یدلستر رو زدم تو کله اشو و بست

که گنده تر  یکله خراب اول رفتم سراغ همون بود. و من  یکیتر از اون  یکلیگنده تر و ه شیکی

 بزنه.... مانویاز پشت ا خواستیم یبود و ه

 سرش درد گرفته بود. یرفته بود تو چشماش اما فکر کنم بخاطر دلستر بدجور یبستن

 گفت: با خشم مانیا

 

 گمشو برو داخل....زود باش.....-

 

سمت اون  حجوم بردم نباریبراشتمو ا کیسنگ کوچ هیبدم  تیبه تشرش اهم نکهیا یبجا

اش و  نهیضربه زدم به سزدمو تو سرش و بعد هم دستامو مشت کردمو چند تا  ....سنگیکی

 وگفتم:

 

 

 .....نی......ولش کننینامردااااااا ولش کن نیولش کن-

 

 



شده بود بازوم رو گرفت و کشوندم عمب..دستاشو  ریکه از گوشه لب و دماؼش خون سراز مانیا

 پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت در و گفت:

 

 

 برو داخل.....برو.....-

 

 

...و باز نگار خانم   به طرفش حمله ور شدن یکه دوباره اون دوتا عوض دمی.چون د نکردم نکارویا

خاطر  نیاون دوتا مزاحمش شده باشن و به هم دیشروع کرد...اولش فکر کردم شا  ؽاشویج ػیج

 یکه پس ولت دمیاوش،فهمیرو س یکیزد و اون  صدا امکیس شونویکی یدعوا سر گرفته اما ولت نیا

 باشه...!!! مثال شوهرش دیداره...شا یاهاشون نسبتالبد ب دونهیرو م سماشونا

 

مشت  هیبود رو گرفت و  امکیکه اسمش س یهمون مهیشده بود. یو کفر یعصب یلیخ مانیا

 ....!ستهیطرؾ نتونست سر پا وا گهیکه د ییحواله اش کرد...از اون مشتا نیسنگ

افتاده بود ضربه  نیزم یکه رو یسرش و شروع کرد  با لگد  به شکم  همون یباال رفت

 که بزنه تو سرش.... مانیزدن،همون مولع اون گنده ها دستشو مشت کرد و رفت سمت ا

 

سمتشو از پشت  دمیدو نیواسه هم شهیم شیزیچ هیمشت بخوره تو کله اش حتما  نیاگه ا دونستمیم

 داد زدم: دمویلباسشو کش

 

 

 ....فراااار کن.....مانیا-

 

 



کرد و بعد دستمو  یدندون لروچه ا تیسمتم،از شدت عصبان دیچرخ یو کفر یگنده عصب مرد

 .....نیزم یسبک بلندم کرد تو هوا و بعد پرتم کرد رو یش هیگرفت و مثل 

 

شدم و تمام تنم درد گرفت.....اما  دهیو سرد کش سیپرتم کرده بود...رو آسفالت خ یبدجور المصب

 ی....تو همون حالت پخش و پال شده رودمکریفکر م مانیمن نگران خودم نبودمو فمط و فمط به ا

 انداختم.... به سمتش ینگاه نیزم

 

که منو  زده بود حمله ور بشه و باهم  یرو درآورد و بعد خواست سمت همون یکیدخل اون  مانیا

 که نگار رفت سمت مرِد...دستشو گرفت و گفت: شنی ریدرگ

 

 رو بردار و برو..... امکی...بسه.....برو ساوشیس گهیبسه د-

 

....به کردیداشت با تعجب ماهارو نگاه م ارویشد.... دایآژانس پ نیماش یمولع سرو کله  همون

بود رو هل  اوشیکه اسمش س یبلند شدم....نگار مرد میآسفالت زبر نامال یو با درد از رو یسخت

 افناده بود و گفت: نیزم یکه رو یداد سمت اون

 

 .....سینزدم به پلبرو....برو تا زنگ -

 

 

 ییخاطر که دوتا نیبه ا شتریب دیبودن...شا یسمت بردارش،بلندش کرد....هردوشون عصب رفت

 بندی نیزم یبود با کمک بردارش از رو امکیکه اسمش س ی...اونانیهم نتونستن از پس عماد برب

 و گفت: مانیبود...اول رو کرد سمت ا یکبود و خون یشد...صورتش حساب

 

 ...رسمیحسابتو م-



 

 ادامه داد: داشویهم رو کرد سمت نگار و تهد بعد

 

 ....ارمیواسه تو هم دارم.....به مولعه اش پدرتو درم-

 

 ..... رفتن چند لحظه بعدهم هیشدن و  نیحرفها سوار ماش نیگفتن ا بعد

 

 و گفت: مانیآژانس بوق زد...نگار ازش خواست منتظر بمونه و بعد رفت سمت ا نیماش

 

 

 .....خواستمیمن...من والعا نم مانیا-

 

 

 دستشو باال برد و گفت: یعصب مانیا

 

 

هم که  ییوجه....چرت و پرتها چی....به هاین نورایا گهینگو نگار....برو خونه....برو و د یچیه-

 نگو..... یاحدوناس چیواسه ه چولتیه گهید یبه من گفت

 

 

رفته بودن و کوچه خلوت شده  نیو سوار شد....هردو ماش نیپکر رفت سمت ماش یا افهیبا ل نگار

لگد به پام زد و بعد  هینشسته بودم... نیزم یکه هنوز رو یلدم زنان اومد سمت من مانیبود....ا

 گفت:



 

 ....!؟؟ هان!؟؟؟یرفتیبرو داخل....چرا نم گفتمیمگه بهت نم-

 

 محکم: یلیما نه خنگفتم...دوباره زد به پام...ا یزیانداختم و چ نییپا سرمو

 

 گهید خوامی!؟؟ مگه نگفتم نمی!؟ چرا دخالت کردیفهمینم یچیبا توام....تو چرا ه یهوووو-

 هااان! نمتیبب

 

 یزیمن چ باز زدمی....هر چمدر مدادیشده بود و سوز م یآسفالت زخم یشدن رو دهیبخاطر کش لپم

 .....گفتمینم

 

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت: نکهیا تا

 

 شو..... بلند-

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت:

 

 بلند شو.....!-

 

بود....اما فکر  یو لبش زخم دیچکیسرمو باال گرفتم.به صورتش نگاه کردم...ازدماؼش خون م

شده  یشلوارمم زخم  یحت کردنیبدتر از اون بود..آخه پاهام درد م یلیمن خ طیشرا کنم

 شبسه به سوختن.... یگرفت...درد دهیدردش رو ناد شدیبود....نم

 



نگاهم  یشده بود....اما ه سیو خ ؾیبلند شدم.لباسام کث نیزم یدستش گذاشتم و از رو یتو دستمو

 ....دستمو سمت گوشه لبش دراز کردم و گفتم:رفتیصورت اون م یسمت زخم ها

 

 شده.... یزخم-

 

 

 دستمو بعد گفت: ریزد ز تیعصبان با

 

 

 شعور....! ینداره ب یبه تو ربط-

 

 

ازش خواسته بود  یبخاطر نگار....آخه جور بد تیعصبان نیا کردمیبود و حس م یعصبان یلیخ

 !ادیسمتش ن گهیبره و د

دستمو ول کنه درو باز کرد و رفت داخل....دستم تو دستش بود و به سمت جلو  نکهیا بدون

 و گفت: واریداخل....بعد پرتم کرد سمت د می....در ساختمون رو هم باز کرد.رفتبردمیم

 

 

 گمشو برو خونتون.....-

 

 

داد  هیانداختم....دستاشو به کمرش تک نییشونه هام...سرم رو پا ی....شالم افتاد رووریبه د خوردم

و شلواره پاره و صورت خش  میزخم یبه زانوها ی....نگاهدیکش كینفس عم هیو نگام کرد.....



 تیدرنها ادلش برام سوخته بود....ام دمی...شادونمیافتاده ام انداخت...انگار عذاب وجدان داشت...نم

 گفت: نکهیخونه اش و نه من از پله ها باال رفتم...تا ا یرفت تو نه اون

 

 

 !؟؟؟یکنیدخالت م یچرا تو همچ-

 

 

 نگفتم.....داد زد: یزیچ

 

 

 یب نمدری!؟؟ چرا تو ایجواب باباتو بد یخوایم یجلو !؟االن چ یبا توام االغ....چرا اومد-

 !؟؟؟ ینفهم نمدری....!؟ چرا  ایشعور

 

 

سرمو باال ببرم  نکهیمحو شد...بعدش آهسته و بدون ا مییبهم فشردم...اونمدر که لب باال لبهامو

 گفتم:

 

 !... ستنیخونه ن-

 

 

درآوردم و باهمون سر خم رفتم سمتش و  یدستمال کاؼذ هیلباسم... بیدست کردم تو ج بعدش

شده از دماؼش رو  یو خون جار دشیکش رونیاز دستم ب یدستمال رو به طرفش گرفتم.جور خشن

 پاک کرد و بعد در خونه رو باز کرد و گفت:



 

 

 داخل..... ایب-

 

 

 کردم...داد زد: نگاش

 

 

 داخل..... ای!؟ بیکنیو نگاه م یچرا مثل خر واستاد-

 

 

 داخل و منم پشت سرش راه افتادم.به کاناپه اشاره کرد و گفت: رفت

 

 

 اونجا.... نیبش-

 

 

صورتش  یکه مشخص بود خون رو یبعد درحال مهیو چند دل یبهداشت سیرفت سمت سرو بعدهم

 لیبود که داشت وسا یو جمع و جور دستش کیکوچ   هیاول یرو شسته اومد سمتم....جعبه کمکها

ممدمه پاچه شلوارمو گرفت که بده  یکنار پاهام زانو زد و ب مای....بعدش دلکردیداخلش رو نگاه م

 باال....

پاهامو چفت کردم که  نیکه مبادا بخواد کار اون روزصو تکرار کنه واسه هم دمی....ترسدمیترس

 کارو کردم نینتونه پاچه شلوارمو بده باال...اما تا ا



مه جوره هم تو لحنش هم تو صداش هم تو حرفهاش که ه یتیباال گرفت و با همون عصبان سرشو

 مشخص بود گفت:

 چسب بزارم رو زخم پاهات.....! خوامیم-

 بایمنتظر بمونه، لنگامو ازهم باز کرد و پاچه شلوارمو داد باال....تمر نکهیبدون ا شبعدخود و

 یدرد پر سوز هی...دیزخمام کش یزانوم....بعدهم  پنپه رو آهسته رو یهردو رو تا رو

 داشتن....ناخواسته گفتم:

 ....آخ.....یآ یآ-

 نگام کرد و گفت: چپ چپ

 !یکنیوسط دعوا که حاال آخ آخ م یاومد یؼلط کرد-

 جواب دادم: نیؼمگ

 ....زدنیآخه داشتن تورو م-

 زد: داد

 مهربونتر از مادر... ی هیخب به تو چه دا-

 !؟؟؟یچ اوردنیسرت م ییاگه بال-

 !؟؟؟یبروس ل اوردنینم یمثال تو بود-

 کردمو گفتم: بؽض

 گفت مواظبت باشم.... زهرا خانم-

 و بعد گفت: دیمشت به مبل زد که تنم باهاش لرز هی....دیباخشم رو هم ساب دندوناشو

و نه تو منو!  شناسمینه من تو رو م گهی...!؟ مگه نگفتم دنمتیبب خوامینم گهیمگه نگفتم د-

به درد نخور تو  یکی!؟ آخه خپل خیزد رو فراموش کن....متوجه که مادرم بهت ی....حرفنیبب

 !؟؟؟یاز من مرالبت کن یخوایصدنفر گذاشت مرالبت باشن بعد تو م دیرو با

جعبه رو پرت کرد کنار و  دیرو که د نمیتو چشمهام حلمه زد و بؽض کردم....حالت ؼمگ اشک

 گفت: هی.....بعد چند ثاندیداد و آه کش هیکاناپه نشست و سرش رو به عمب تک یبلند شد...کنارم رو

 نکن..... هیگر-



 .... گرفت ام هیگر شترینکن من ب هیگفت گر تا

 گفت: باز

 .....ینکن لعنت هیگر-

بود که  یک مانیو جز ا فرو رفتم.... ی....و ناگهان تو آؼوش گرمومدنیهام بند نم هی...گرشدینم

 ....!؟ بخوام حدس بزنم منو بؽل کرده

 کمرم....! یو دستشو رو کردمیسرم احساس م یبلندشو رو شیاش بود....ر نهیرو س سرم

واسم سوخته  مانینکنم!؟؟؟ دل ا هیمنو بؽل کرده باشه که گر مانیبود! ا بیعج دایبود! شد بیعج

 !؟؟؟ امکان نداره....اصال امکان نداره!

 

....اما ستمیخودم گرفتم تا مطمئن بشم تو خواب ن یاز  پهلو یشگونیآهسته باال آوردم  و  و دستمو

 رو به خودش آوردم.... مانیهم ا ستمویتو هپروت ن دمیاز درد آخ گفتم هم فهم یولت

 

 از خودش جدام کرد و گفت: میمال یلیخ نه

 

 

 چه مرگته !؟؟ هیچ-

 

 

 بود و چشمام تو هوا....آهسته گفتم: نییپا سرم

 

 !یچیه-

 



فکم رو تو دستش گرفت و  فرستاد....زل زد بهم.. رونیباد انداخت و بعد نفسش رو کالفه ب لپاشو

 به صورتم انداخت و بعد گفت: یصورتم رو چپ و راست کرد و نگاه

 

 

بالرو سرت  نیسمتش که ا یرفت یلد و لواره داشت واسه چ کلتیسه برابر ه ارویآخه اُسکل.....-

 ......ارهیب

 

 که زدمش! یدید-

 

 

 !شیآره ارواح عمه ات....چمدم که زد-

 

 

 و بعد گفت: میشونیزخم پ یچسب زخم رو باز کرد و گذاشتش رو یگفت و بعد کاؼذرو نویا

 

 .....نمی...بنال ببکنهیکجات درد م گهیزخم نشده....خب د ادیلُپت ز-

 

 

 زانوم اشاره کردمو گفتم: یبه باال ناخواسته

 

 

 ....نجایا نجایا-



 

 

 اوله...پنبه رو برداشت و گفت: یکمکها یخم شد سمت جعبه  باز

 

 

 .....نمیبب اریدرب-

 

 

 .متعجب نگاش کردمو گفتم:جاخوردم

 

 

 !؟ارمیرو درب یچ-

 

 

 گفت: لکسیو ر خونسرد

 

 

 چسب بزنم رو زخمات.... اریشلوارتو...درب-

 

 

 رو  پاهام گذاشتم و با ترس گفتم: دستامو

 



 ....خوادینم خوادینم-

 

 تنگ کرد و گفت: چشماشو

 

 

االن  یشدیجلو ما لخت م شهینگاه کنم....حاال هم زخمتو خوامیم اریاسکل...درب هیچ ایبچه باز نیا-

 !؟؟ یمن چ ای یاسالم  شد هیتو عل

 

 

من بودم  نیا شهی....همبایتمر میداده بود تیمولع رییعوض شده بود و ما تؽ زی.همه چگفتیم راست

رو   رتشیتعصب و ؼ شدمویجلوش ظاهر م یپُخت یمن بودم که لُخت نی...اکردمیم طنتیکه ش

باهام کرد  ییکارا یخاطر بود که اون  چند بار نیبه ا دی....شادونمی....اما حاال.....نمکردمیللمک م

 جرات ظاهر شدن داشتم.... شهیدر ممابلش کمتر از هم ییجورا هیکه....که 

 

چپم زخم شده بود  ی.....رون پانییپا دمشیرون پاهام کش یشلوارم رو گرفتم و آهسته تا رو کمر

 نیآسفالت بود....ع یشدن زو دهی...درحد چند خراش ساده که اونم بخاطر سابادیز یلیاما نه خ

 بچه گربه چنگم انداخته باش... هی نکهیا

 

خراش  یپنپه رو رو ری...لبهاشو بهم فشار داد و با تاخدیتپلم چرخ یرونها یدیسف یرو مانیا نگاه

 ....سوز داد....چشمامو بستم و گفتم:دیها کش

 

 

 .....آخ آخ...سوزهیم یآاااا-

 



 

...چشم تو کردیفرق م شهینگاهش باهم یرگیشده.....خ رهیتو چشمام خ دمیکه باز کردم د چشمامو

 ....سیتو ف سیچشم....ف

شده بود که حس  ینگاه ها اونمدر طوالن نی....اکردمینفسهاشو حس م یمن داؼ دیکشینفس م یولت

  جفتمون ثبت شده.... یعکس صورتامون تو چشما کردیم

واسه گفتنش مردد بود....اما باالخره لبهاشو ازهم باز کرد  یرو بزنه ول یحرف خواستیگمونم م به

 گفت که شوکه شدم... یزیو چ

 گفت که شوکه شدم.... یزیباالخره لبهاشو ازهم باز کرد و چ مانیا

 

 من تو رو دوست دارم ! نیبب-

 

 

حرؾ رو  نیا تونستینم گهیبود که انگار د یاش به جور افهیبرد....زل زدم تو چشماش...ل ماتم

عمر....تو  کی بااااای....تمرمیبو هیسال همسا ۰۰از  شیراز رو تو خودش نگه داره....ما ب نی،ا

منم چون  کردی...اون منو لبول نداشت و باهام حال نممیداشت باهم سر جنگ شهیسالها هم نیتمام ا

کردنش خودمو سرگرم  تیبا اذ کردمیم یاحساسش آگاه بودم مدام سع نیاز ا مایدل

خواهرشو ازم  کردیم یسع یبود و حت زاریکه ازم ب یمانیعوض شده بود....ا یکنم....حاال....همچ

 کرده بود....! دایدور نگه داره حاال به من احساس پ

 

 که اسمش "  عشك و دوست داشتن " بود!!! یاحساس

 

 :دیتو شوک بودم و اون پرس من

 

 



 !؟؟هست !؟ ستین تیکه تو زندگ یکس-

 

 

و  یدستپاچگ نیا یحت دی...شاکنهیاشاره م الدیبه پسرعموم م میمستم ریکه اون داره ؼ دونستمیم من

 یاونم منو بخواد.....ول دیترسیخاطر بود...م نیهول بودنش بخاطر اظهار عالله کردن،هم به هم

دوست خوب....نه  هیبود... یعال یپسرعمو هی الدی....مخوادیمنو نم الدیم دونستمیخودم که م

 ...!شتریب

 

 عاشك من شده بود!؟؟ مانیحاال.....چرا ا اما

 .... یکیخ یخپله  ایولگرد  یگربه  گفتیبهم م ی...حتزارهیازم ب گفتیم شهیکه هم یمن اونم

 

 رو آهسته دادم باال ودرجواب سوالش فمط گفتم: سرم

 

 نه....-

 

 جلو....چونه ام رو تو دستش گرفت و دوباره آهسته گفت: اومد

 

 من دوست دارم....-

 

دچار جزر و مد شده  ایمثل در میدرون جاناتیگفت و لبهاشو به سمت لبهام آورد....ه نویا

 نه !؟؟ ای.....دوستش دارم  هیحس خودم چ دونستمینم ی....حتشدیبود.....باورم نم

 رهیازم فاصله بگ نکهیاونم چشماشو باز کرد....بدون ا کنمینم شیچشمام باز و همراه دید یولت

 گفت:



 

 

 کن..... یهمراه یاگه تو هم منو دوست دار-

 

 

باهوش بود  شهیهم مانیا بود بد نبود... یهرچ ینسبت بهش داشتم...ول یچه حس دونمی....نمدونمینم

 ادمی یلرص و محکم و لابل اعتماد....حت یحام هیحال   نی...مؽرور..در عرکیو عالل...ز

 لدای یپاشون به خونه  ییجورا هی کردنیم یسع  کمونینزد یرفما یکالس و حت یدخترا شهیهم

 بود.... مانیلطعا ا لشمیبشه و دل باز نایا

  نمدریا دیبا مانیمثل ا یری....که چرا پسر مؽرور و سخت گمیکردیمسخرشون م لدایو  من

 بود..... یباشه....ول یواسشون خواستن

 روشن، یلهوه ا یبا اون لد بلند،چشما مانیا

دختر از داشتنش  هیبه عنوان  شدیپر جذبه بود....اونمدر که نم یلیبلند خ شیکوتاه و ر یموها

 گذشت......

 ....چولتیچون خودم عاللمند بشه....ه یکیچون اون به  یکی یکردیفکر نم چولتیه من

 

 

 ... کردم شیشروع به لب گرفتن کرد همراه یرو بستم....و ولت چشمام

 

 ...تند ...تند....تند....و کوبنده! دیتپیم ادیز جانیکه للبم از ه یشدت گرفت درحال بوسمون

بدنم  یتو ینیریش انی....جرکردمیدهنم حس م یپشت کمرم گذاشت....چرخش زبونشو تو تشودس

 شدن ..... کیبه تحر هیشب یو خصوصا کمرم به گردش در اومد......حس

 



رون پام گذاشت.....رونم رو که لخت بود  یآورد و بعد اونو رو نیینرمک دستشو از کمرم پا نرم

 یو ولع گونه به خودش گرفت و دستش سع عیسر  ینوازش کرد....و ناگهان لب گرفتنش حالت

 شده ام رد بشه..... دهیبهم چسب یرونها نیکرد از ب

 

و پاهاجو  دمیکش رونیبود....فورا لبهامو از دهنش ب زود کمی مونیاول دوست یکنم واسه دفعه  فکر

 فت تر از لبل کردم.....چ

 به دست خودش انداخت و گفت: یکرده بود....نگاه ریلول کرد....دستش وسط پام گ لباشو

 

 !؟نییبره پا یدوست ندار-

 

 

 انداختم و گفتم: نییگلگون شده سر پا یگونه ها با

 

 

 نه....-

 

 و گفت: دیشده بود....انگار طالت نداشت....لبهاشو روهم مال یجور هینگاهش  حالت

 

 

 انجام بدم.... خوامینم یکار خاص-

 

 گفتم: بازم

 



 نه....-

 

 و گفت: دیکش رونشیتکون دادو دستش رو آهسته ب سرشو

 

 

 .....زمیباشه...باشه عز-

 

دختر  بعد  هیحالت احممانه داشت اما به عنوان  هی دونمی....مزمی!؟؟؟؟ اون به من گفت عززمیعز

که بهم ابراز عالله کرده بودم رلم به شدت و به طرز  یلفظ از زبون جنس مخالف نیا دنیاز شن

 حس کردم منم دلباخته اش شدم... یجور هیرفت.....در والع  یلیو یلیل ینیریش

 ایخواب  هی یهمه چ کردمیکه توش بودم سخت شده بود.احساس م یطیباور کردن شرا یتا حدود

 !هیشوخ هیدست کم 

 زبوناااا به من ابراز عالله کرد.... مانینبود و ا اما

 

 نیبود اما ا مانیهمون ا مانیا نیا  ..دمیدزدینگاهمو از نگاه نافذش م یگل انداخته بودن و ه لپهام

 نبود! یمن ،من لبل

 یو گاه یداعش یشویر گفتمیبهش م کردمویمسخره اش م شهیکه هم یا هیپسر همسا شدینم باورم

 بهش اعالم کردم که دوستش دارم.....!!! دنشی رسما با بوسحاال شدمیازش متنفر م یحت

 

که اگه  هییدر والع نشون داد جز اون دسته آدما یعنینموره فرق کرده بود... هیهم  مانیا راستش

 هیبه  شهیم لیدیو ت ادیم رونیجلد مؽرور و با صالبتش ب نیرو دوست داشته باشه از ا یکس

  نمدریاون ا کردمیفکرشو نم چولتیکه عاشك جفتشه.....من ه یجذاب و دوست داشتن دایموجود شد

  ... باشه یواستنخ

 



عشك  تونستمینم یکه حت دمیخشن و بد اخالق تو ذوق زنش رو د یاونمدر اون رو شهیهم راستش

 رو تجسم کنم....! دنشیورز

 ....شهیم یچه شکل شهیعاشك م یاون ولت دمید نااایع گهیحاال.....حاال د اما

 

که از خجالت همش  ی....رو گونه من دیکشیپشت دستشو رو گونه ام م یشده بود و ه رهیخ بهم

 ....!میساعت تو هم حالت بود میاز ن شیبگم ب تونمیبود....به جرات م نییسرم پا

 

 !نمیبیکه داره م نبارشهیانگار اول کردینگام م یجور هی

 و گفت: دیگلو خند تو

 

 !؟؟؟؟یکشی.....؟؟خجالت منییپا یحاال چرا سرتو انداخت-

 

 

کردم....از سکوت پر خجالتم خنده اش  تیکفا خطرینگاه آروم و ب هینگفتم و تنها به  یزیچ

 که باالخره سرمو باال گرفتمو گفتم: دشی....اونمدر محکم کشدیگرفت...لپم رو کش

 

 

 آخ آخ.....-

 

 گفت: نهیطمان با

 

 .....ایآخ آخ کن یخوب بلد-

 



 

....از طرز خنده ام و حالت صورتم به دمیخند صدایام گرفت...دستمو رو لبهام گذاشتم و ب خنده

 ....دیوجد اومو....دوباره خم شد سمتم....لپم رو بوس

 بود! نیو به دل نش كیبوسه هاش عم چمدر

از رو هوس فرلش  یآخه شک نداشتم از رو عشك......بوسه  کردیروح آدمو تازه م ییجورا هی

 عشك! یاز رو یا آسمون با بوسه ت نیزم

 منو دوست داره !؟؟؟ نمدرینفر ا هی  ...یواااا

 والعه رو جاااااارش بزنم واسه عالم و آدم....! نیا شدیم کاش

چرخوند سمت خودش و بعد چشماشو بست و دوباره ازم لب گرفت.....من اما همچنان  سرمو

 بود! ختهینر مانیکه هنوز از ا یهمون خجالت بودم....خجالت ریدرگ

ناخواسته سمت رون پاهام رفت...و من باز پاهام رو  ایخواسته   لب گرفتن باز  دستش نیح

 چفتشون کردمو گفتم:

 نه....-

من سرسختانه   دید یجلو بره اما ولت یهمون جلسه اول حساب خواستیکنه....م میکرد راض یسع

 پاهام رو بهم چفت کردم گفت:

 دمی...لول م.رمینم شیپ یلیخ زمیعز-

 نیبره آخه من هنوز در مورد ا شیپ یادیز خواستیحال دلم نم نیگفتنش سستم کرد.اما با ا زمیعز

 دوباره گفت: مانیرابطه مردد بودم....ا

 ....اسمنی-

 باال گرفتم: سرمو

 بله....!؟-

 هیاز  شیفعال ب خواستمیشده اما نم کیکه تحر کردمی....من درک م  .  . کرد اؼوام کنه یسع دوباره

 ...دیاتفاق به دادم رس هیون مولع م.....و اما همیبر شیبوسه پ

 باال و گفتم : دمیدر که اومد دستپاچه از جا بلند شدم.فورا شلوارمو کش یصدا



 برم.... دیبابام....با-

 که.... دمیگفتم و فورا به سمت در دو نویا

در در از  ی رهینشده بودم که صدام زد و متولفم کرد....دستم به سمت دستگ کیهنوز به در نزد

 سمتش...موندم تا خودش اومد.... دمیلبل  دراز شده بود....نچرخ

 ....دمیکشیسرمو خم کردم آخه هنوز ازش خجالت م کمیکه شد  کینزد

 .دادمیتِر م  موالع نجوریا شهیو چطور رفتار کنم...اصوال هم بگمیچ دونستمیوالعا نم من

 ....کردمیسکوت م شتریب نیبود ...واسه هم یمونیکه بعدش امکان پش گفتمیم یزیچ یعنی

 

 خونسردانه اومد سمتم... مانیا

 

حاج آلا و حاج خانم بودم اما اون همچنان انگار که اصال تا حاال تو عمرش  دنینگران سر رس من

شونه هام برداشت و  یبهم نگاه کرد و بعد شالمو از رو کمی....کردینگام م یباشه منو،ه دهیند

 سرم کرد.

 

 ... کنم نکارویرفت خودم ا ادمیهول کرده بودم اصال  اونمدر

 

 دهنمو لورت دادمو گفتم: آب

 

 من برم.... یندار ی...ممکنه بابام سر برسه...کارترسمیم یلیمن خ-

 

 

 رو شونه ام و گفت: زد

 



 

 بهت بگم..... ویزیچ هی دیلبلش با یبرو ول-

 

 

 عشموالنه حرؾ بزنه، گفتم: کمیبخواد  بازم ممکنه کردمیکه حس م یودرحال کنجکاوانه

 

 

 یبر یتوالت هم بخوا دونمیم نمی....انیهم باخبر کیو پ کیاز ج  لدایتو و  دونمی...من که منیبب-

 !؟ ی....متوجه     در مورد رابطمون بهش نگو یزیچ ی....ولیدیبهش اطالع م

 

 

 تکون دادم وگفتم: سرمو

 

 باشه...-

 

 کرد: دینشد و دوباره  تاک یراض

 

 

 ....اسمنی اااااینگ-

 

 .....حاال برم....!؟گمیباشه نم-

 



 و بعد گفت: دیهوا لپمو بوس یب

 

 برو....-

 

زود و باعجله زدم  یلیکرد اما خ میبه حال یحال یگونه ام بدجور یداؼش رو یبوسه  ی گرچه

 سرعت خودمو به اتالم رسوندم.... یو بعد تند تند پله هارو باال رفتمو با منتها رونیب

 

 دمیشد....چراغ اتالمو خاموش کردمو پر دایحاج آلا و حاج خانم پ یبعد هم سرو کله  مهیدل چند

 ....دمیصدام زدن جوابشون رو ندادمو وانمود کردم خواب یتخت....هرچ یرو

 اما من.... ساعت بعد رفتن اتاق خودشون.... مین هینشدن و  ریگیپ ادیز اوناهم

 من تازه آؼاز شده بود....! ی لصه

 

بود لمس کردم و  دهیبوس مانیبدنمو که ا یو با سرانگشتام همه اون لسمتا دمیپتوها لول یبه ال ال

 :دمیاز خودم پرس یه

 

 

هستمو  یکیل خکه به لول خودش خپ یمن یوالعن یعنیوالعا منو دوست داره!؟؟؟  مانیا-

....المصب  خوش دی....اما اون منو بوس     ..محال....اما. !؟؟؟ نه نهستیازم متنفر ن یعنی!؟؟؟ خوادیم

رو در  یهمون بار اول دخل بکارت و مکارتو همچ کردمیداشت....ولش م ؾیاشتها هم تشر

 اوردیم

 .کردمیاتاق رو نگاه م یکیشوکه  تار هیثان هیو  دمیخندیم هیثان هی

 ....ومدمیباهاش راه م یزود نیبه ا دی!نبااه

 !ی...جواب من منفریخ گفتمیبعدهم با ؼرور م کردمیبراش ناز م کمی دیبا



 نیبود....اصال چطور ممکنه به ا نایسال با م یلینباشه اون خ ی! هر چشدیحفن م یلیخ ینجوریا

 اونو فراموش کرده باشه و عاشك من شده باشه!؟ یزود

 تو کارش باشه!؟؟ یکلک نکنه

 ؾیحرؾ بزنم....ح لدایبا  تونستمیبزارم....کاش م ونیدر م یکیموضوع رو با  نیا تونستمیم کاش

 !!!نکارونکنمیکرد ا دیکه تاک

 .کاش زودتر صبح بشه....کاش زود صبح بشه... اوؾ

مواجه  مانیبا ا شدیبود که  روم نم نیا لشمیدل رونیب از خونه نزده بودم شدیم یسه روز

دوتا  گهیرفتار کنم آخه مثال ما د یچجور دیبا دمشیخب اگه د گفتمیباخودم م بشم.....همش هم

بلکه دوست پسر و دوست دختر  میستیهم ن یو چندساله  نیچند یآشناها ایو لوم  شیخو ایه،یهمسا

 !!!میگه ایهمد

 ها! هیما نیتو هم یزیچ هی

 

بود که باهاش  ییلحظه ها ریذهنم درگ یچون کل روز ه دمیبار هم آسوده نخواب هیسه شب  نیا تو

 تجربه کردم....

 

خودم تصورش کردم....صدبار اون لحظه رو تجسم کردم....چفدر خوب  دنیمولع بوس صدبار

 بلندش..... شیبا اون ر ی....حتدیبوسیم

 

ستشون داشتم دو الیکه دورادور و تو خ ییبودن چه اونا میکه تو زندگ ییتمام پسرا نیاز ب راستش

از  شتریب شیکلیو ه یرو بخاطر جذبه رفتار نی،آم دیکش یکه کارم باهاشون به دوست ییچه اونا

".....  میگشت ی" آب در کوزه و ما تشنه لبان م نمیبیم کنمیدوست داشتم اما االن که فکرشو م هیبم

!!! 

 

 ُجستم!!! یاونور م نورویگمشده امو ا مهیگوشم بود و ن خیب یو پر جذبه ا یپیخوشت نیپسر به ا نیا

 



منصرؾ  یو ه لدای  یو یتو پ رفتمیم یبه چتهام انداختم....ه یخوردم و نگاه یتخت ؼلت رو

 ...شدمیم

بعد حذؾ  یول کردمیم پیواسش تا یه یبگم حت لدایرو به  یهم وسوسه شدم همچ یدو سه بار هی

 بگه!!! نیرحسیرو به ام ینکنه و همه چ یدهن لرص دمیترسیآخه م کردمیم

 

 فکر کنه دهن لمم! مانیا خواستمینم منم

 

با خاله در مورد ثبتنام حج خودش و بابا صحبت  یاومدم...مامان داشت تلفن رونیاز اتالم ب باالخره

بشماب  هی.دادیروش و حساب و کتابهاشو انجام م شیحساب گرفته بود پ نیماش هیو بابا هم  کردیم

 جلوش بود. وهیم

 :دیموز برداشتم و تازه اون زمان بود که متوجه ام شد و پرس هیو  سمتش رفتم

 

 

 دختر! یاومد رونیچه عجب از دخمه ات ب-

 

 

 دادم رو مبل و کنترل رو برداشتمو گفتم: لم

 

 

نداشته باشن مجبورن از صبح تا  یحیتفر چیمثل من ه ییجوونا یحاج بابا.....ولت یحیتفر یب-

 ما تو دخمه اشون.....بچپن بمول ش یشب ه

 

 ....ستیهم ن یحیتفر یب نیهمچ یفهمی...اونمت مرونیب ایدل از گوشبت بکن...از اتالت ب-



 

 

 یو هم حرفها دیشنیخاله رو م یو هم حرفها زدیهمزمان هم حرؾ م یچجور دونمیکه نم مامان

 سمتمو گفت: دیآن چرخ هی کردیمن و بابا رو گوش م

 

 

در  ی...صدامانیتو بشماب ببر واسه ا زیؼذا آماده است....بر  یکاریب یلیاگه خ حیخانم بدون تفر-

 اومد فکر کنم از سر کار برگشته!

 

 لورت دادمو بعد با دهن پر گفتم: ییهویبه سر موز زدم و نصفش رو  یگاز

 

 

 تو حلمم! تییشنوا-

 

 

 گفتم بابا مثل برج زهرمار نگاهم کرد و بعد گفت: نویا تا

 

 

به تو  یتو حلمم!؟؟؟؟؟ تو مدرسه  و دانشگاه چ تیی! شنواهیاتیچه ادب نیبکش....ادختر خجالت -

و  انهیعام اتیادب نیحرؾ بزنه....اخه ا ینطوریداره دختر ا ی....!؟؟ هللا اکبر...چه معناددادنی

 ...عفت کالم داشته باش... !؟ درست حرؾ بزنیکه تو دار هییسطح

 

 



دادم  حیسرکوفت نشنوم بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه...راستش ترج نیاز ا شتریب نکهیا واسه

 نشنوم..... حتیسرکوفت و نص یرگبار ینجوریناهار ببرم اما ا مانیواسه ا

لباس مناسب و شال از  دنیگذاشتم و بعد پوش ینیمخلفات رو توس هیو بم  یبرنج و ماه بشماب

 ....ردنیخونه زدم ب

 دونستمیاسترس داشتم....فمط م نمدریچرا ا دونمیمشخص بود.اصال نمو  عیضا دایدستهام شد لرزش

 نیجور حس سرسنگ هیاز مواجه  شدن باهاش اضطراب داشتم...  یتا حدود انیکه بعد اون جر

 بودن.....

 ....شدمیباهاش مواجه م دیازش دور باشم....باالخره که با شدیهمش که نم یول

 زنگه رو فشار دادم.... دیو بعد کل دمیکش ؾینفس عم هی...ستادمیدر خونه اشون ا یبه رو رو

 * مانی* ا

 

 

....دستمال رو برداشتم و اول دیچیزنگ تو خونه پ یکه صدا  شستمیدست و صورتم رو م داشتم

و رفتم سمت در....تا بازش  رونیپرتش کردم تو سطل اومدم ب نکهیدستمالو خشک کردمو بعد از ا

 رو به رو شدم... اسمنیکردم با 

 

 یلینه! خودش خ ی.....ولییشده بود!اونم به چه ؼذاها دایسه روز باالخره سرو کله اش پ بعد

 خوشمزه تر از ؼذاها بود!

 

 گرفت و با خجالت گفت: نییرو پا سرش

 

 

 سالم....!-

 



 

رو ازش  ینیسه روز دلم بدجور براش تنگ شده بود.اونمدر که دلم نخواست س نیا یتو  متایحم

 ممتد نگاهش کنم.... نطوریهم  خواستیبعدهم ردش کنم بره....دلم م رمویبگ

 دادم به درو گفتم: هیامن و امان بود...تک زیسمت پله ها انداختم....همه چ ینگاه

 

 

 !؟یخوب-

 

 رو بلند نکرد اما جوابمو داد: سرش

 

 بله!  یعنیها...-

 

 

 بکشونمش داخل گفتم: نکهیا واسه

 

 

 داخل! اریرو ب ینیس-

 

 

که  چهیرو گذاشت و خواست بپ ینیاز کنارم رد شد و رفت داخل....س اطیکرد و بعد با احت نگام

 باهام شاخ تو شاخ شد.

پشت گوشش  ابروش زدم یزل زد....دستمو باال بردم و موهاشو از رو دهنشو لورت داد و بهم آب

 و گفتم:



 

 

 سه روز !؟؟ نیا یکجا بود-

 

 

که  یشکل نی...اشدنیم یسرخ و صورت یو تپلش ه دیسف یانداخت...لپها  نییسرش رو پا باز

... المصب رمیلپشو گاز بگ خواستی...اونمدر که دلم مشدیو تو دل برو م یخواستن یادیز شدیم

 !؟؟ یکیخپل خ نیشده بود ا یخواستن نمدریا یآخه ک

 

 چونه اش گذاشتم و بعد بلند کردن سرش گفتم: ریشروع به حرؾ زدن کرد....دستمو ز آروم

 

 باال....خب !؟؟ ریسرتو بگ یزنیبا من حرؾ م-

 

 

 که باال گرفت دوباره تکرار کردم: سرشو

 

 

 سه روز!؟ نیا ی....کجا بودگهیبگو د-

 

 

 خونه!-

 



 

شکم  یرو به رو بایکوتاه تر بود...سرش تمر یلیگفت و لبهاشو بهم چسبوند....لدش از من خ نویا

دختر با صورت گرد  هی....گرفتیخنده ام م کردمیچرا تا نگاش م دونمیبود....و نم من

بهم فشارشون  یکه ه ییکلفت سرخ.....لبها یو لبها یصورت یدرشت....لپها یتپل....چشما

 ...دادیم

 

 

 :دمیشدم...لباشو ماچ کردم و رفتم عمب و باز پرس خم

 

 !؟؟؟یسه روز تو خونه موند نیرا ا! چیجا بند بش هیکه  یستین یتو آدم-

 

 

سماجت کردم که  نمدریبا حجب شده بود...ا ریدل مارو برده  سر به ز دیفهم یاز ولت مایدل حاال

 گفت:

 

 ....دمیکشیآخه ازت خجالت م-

 

 گفتم: دمویخند

 

 از من !؟؟؟-

 

 تکون داد و گفت: سرشو

 



 آره!-

 

 یخجالتشو م نیا دی....باکشهیخنده....آره! کامال مشخص بود ازم خجالت م ریز زدم باز

....دستامو رو شونه هاش گذاشتمش و بعد کشوندمش سمت خودم و محکم بؽلش کردمو ختمیر

 گفتم:

 

 

!؟؟؟ با توام گربه  اسمنی....پس خجالت نکش! باشه !؟؟؟ باشه یبه بعد مال من نیتو از ا-

 خپلو....باشه !؟؟؟

 

 

 :گفت باالخره

 

 

بود که به  نیا نیام و دستاشو دور کمرم حلمه کرد...ع نهیباشه و بعد هم سرش رو چسبوند به س-

لدم  هیتپل و نرم....بعد چند لحظه دستاشو شل کرد و  یگربه  هیگربه تپل رو بؽل کرده باشم...

 ازم فاصله گرفت و گفت:

 

 

 ..برم....ممکنه بابا و مامان شک کنن.. گهیمن د-

 

 

 نباریاما ا دیکشیتوچشم نشه..و مشخص بود که خجالت م چشم باهام کردیم یهمش سع نیلبل ا تا

 شد و بعد گفت: رهیتو چشمام خ میخجالتش رو گذاشت کنار و مسنم



 

 !؟؟ یبا من کار ندار-

دخترو دوست داشتم!؟؟  نیتماشاش شدم....از خودم خنده ام گرفته بود...والعا من چرا آخه ا محو

 رفت سمت در.... گمینم یزیمن چ دید یشده بود....ولت یدوست داشتم نیبه ا یدختر ک نیا

...همه خواستمشیببوسمش....تنم داغ شده بود.....م ریاالن به دل س نیهم تونستمیم کاش

با چند گام بلند خودمو بهش رسوندم....دستشو گرفتم و چرخوندمش  رونیبره ب نکهیجوره....لبل ا

لباهمو گذاشتم رو لبهاش  ادیبه خودش ب نکهی...و بعد پبش از اواریسمت د سمت خودم....هلش دادم

 هاش.... نهیبردم سمت س میمسم دستاموو 

نکرد...درست مثل  می....مولع لب گرفتن ،اصال همراهدیلرز کمیهاش  نهیاز برخورد دستهام با س

 ....ختهیپر واضح بود که هنوز خجالتش نر لشمیلبل دل یدو سه دفعه 

 

هاش رو آهسته از  نهیآب بشه....س خشی ینجوریا دیکنم که اونم لذت ببره شا یکردم کار یسع

 ی....اما نفسهاش کشدار و طوالنکردینم یکار چیلباس مالوندم.....چشماشو بسته بود و ه یرو

 شدن بود....  کیکه جنسشون بخاطر تحر یی...نفسها   . شده بود

 

لممه  نیرو ع شینیی....لب پاشهیدستم باهاش عمب و جلو م کردمیکه حس م دیتپیاونمدر تند م للبش

 کش آوردم و بعد ولش کردمو گفتم: تزایپ

 

 

 . ...زنهیچمدر للبت تند م-

 

 

رنگ به رنگ شدنش بودم اما چونه  نیعاشك ا انداخت... نییشد و سرش رو پا دیسرخ و سف بازم

 اشو گرفتمو سرشو آوردم باال و گفتم:

 



 

 یایم ایو حجب و ح گوریآمپولتو من بزنم حاال واسه من ف نییپا یدادیشلوارتو م  روزیتو تا د-

 گربه !؟؟؟

 

 

 جمع کرد،ابروهاشو کج و کوله کرد و گفت: لباشو

 

 !؟؟؟هیپسر همسا دادمیخب حالم بد بود....خوب بود م-

 

 چپ نگاش کردمو گفتم: چپ

 

 

 ....یشده بود ودی....پرادمی...دومااااا.....آره...یکن یؼلط نیهمچ هی یکنیاول تو ؼلط م-

 

 

 تر شد و گفت: ظی...اخمش ؼلدمیگلو خند تو

 

 

 !شنیم ودیجرم !؟؟؟ همه دخترا پر یودی!؟ مگه پریخندی!؟چرا مهیچ-

 

 

 و گفتم: نییپا دمیدماؼشو کش نوک



 

 

آمپولت بزنم حاال هم بده  نییپا یدادیمثل همون ولتها که راحت م ی....ولستینه جرم ن-

 درد لذت داره.... ی...جا نهیفرق داره....تضم یآمپول با آمپول لبل نی....انییپا

 

 

 ششویکه نذاشتم...ن .خواست از کنارم برهکردیاخم م شتریاون ب زدمیحرؾ م شتریمن ب یهرچ یه

 کج کرد و گفت:

 

 

 نه من.... کننیم كیتزر وونای....از اون آمپول کلفتا که  به حیآمپول تو از نوع گاو-

 

 

 زدم و گفتم: یزیآم طنتیش لبخند

 

 

 ...  . ییوونای....جز حگهید یتو هم گربه ا-

 

 

 اش گذاشت و بااخم گفت: نهیاشاره اشو رو س انگشت

 

 !؟؟؟وونمیمن ح یگیم یعنی-



 

 !؟ ستین وونایمگه جز ح....گربه گهید یگربه ا-

 

 هست...-

 

 !؟ هیچ یاخم و تَخمت  بِر چ پس-

 

خنده هاش لطع  هویاما بعد  دیخندیم سیر هیلهجه ام خنده اش گرفت....سرشو کج کرده بود و  از

 شد.چشماشو گرد و درشت کرد و گفت:

 

 .....کننیم چمیبرسم سوال پ ریبرم....د دی....مامان بابا....بایوا-

 

 ....کننینم چتینترس...سوال پ-

 

 ....فتهیندارم...تو هم برو ؼذاتو بخور...سرد بشه از دهن م ی....منم بهونه ا کننیاتفالا م-

 

 

 گفتم: طنتیش با

 ....اریباشه.....شامم خودت ب-

 ...ییاووو چه پرو-

 ....گهید گهید-

 تند تند گفت: یشد بجاش با نگران مونیجوابمو بده اما پش خواست



 خونه تا صک نکردن...خدافظ خدافظ.... من برم-

 شد.... بیؼ یزدن رفت سمت درو تو چشم برهم بعد هم و

 ..  رفت... اسمنی

رو  دنشیچشم د روزیرو که تا د ی....دختربمیفکر کردم که "من " احتماال چمدر عج نیمن به ا و

جز من  یکه کس رونینه باصال از خونه نز خوادیروش حساس شدم که دلم م ینداشتم حاال به حد

  ....نشینب

 

 کردمیرو که مدام از خودم دورش م یاسمنیکه  بیبودم.اونمدر عج بیعج نمدریاحتماال من هم آره

 شبانه روز کنارم باشه....! خوادیحاال دلم م

 

 .دادیمنو خجالت م شهیرفتم.فاطمه خانم هم زیلبخند سرم رو تکون دادم و بعد سمت م با

 یؼل و ؼش بود که گاه یو ب مانهی...محبتش اونمدر صماوردیهرروز  برام شام و ناهار م بایتمر

 خوِد مادرم! کردمیحس م

 

رو چرخوندم  سمت  ینیو س یصندل یآشپزخونه لاشك چنگال آوردم و بعد نشستم رو یاز تو اول

 یؼذاها یجا یچیخسته شده بودم و بنظرم ه رونیب یاز خوردن ؼذاها یادیز کمیخودم.....

 .....گرفتیرو نم یخونگ

 

 یباشه ول یعیبازم رف زدمیلممه رو دهنم نذاشته بودم که تلفن همراهم زنگ خورد....حدس م هنوز

که  شدیچ دونمیو حاال نم گرفتینم یشماره عمه تعجب کردم....سال به سال خبر دنینبود...از د

 زنگ زده بود..... هوی

 

 گفتم: شیشاپیرو وصل کردم و خودم پ تماس

 



 ! هیسالم عمه راض-

 

 سالم عمه....من دم در خونه تم درو باز کن برام....-

 

رو براش باز کردم و  رونیرو کنار گذاشتم و اول در ب یجاخوردم.گوش کمیخبر  نیاز ا راستش

 تا باالخره اومد.... ستادمیبعد در خونه رو....همونجا ا

هوا  یمبل و از همون  آلودگ ی.نشست روکردم شییبه داخل راهنما یسالم و احوالپرس یکل بعد

 شویشد که چرا خونه و زندگ یاز بابا شاک کممیو  زنمیبهش سر نم ادیچرا من ز نکهیو از ا دینال

جواب کوتاه و مثال لانع  هیبه ناچار  یزیهر چ یشده....و من ب ا نیول کرده و رفته روستا نش

 ....دادمیکننده بهش م

 

بودچون من ولت نکرده بودم برم  ادیبشماب هم  براشون ز هیآوردم...کال   وهیو براش م رفتم

 رو گذاشت بؽل دستش و گفت: فشی....کدیخر

 

 ....ای...بنمیمن اومدم خودتو بب نیبش ایعمه....ب ایب-

 

با آه و افسوس از مرگ مامان و سوت و کور بودن خونه حرؾ  کمیبه روش نشستم.... رو

کردم بحث رو  یسع نیبحث هارو نداشتم واسه هم نیا ی...حوصله دیرسا پ لیاز  کممیزد....

 بدم و گفتم: رییتؽ

 

 

 لوفر،ین ما؟یچخبر عمه!؟؟ بچه ها چطورن!؟ آلا لاسم خوبه!؟ بچه ها خوبن !؟نگار ؟ن-

 ....خوبن همه!؟؟ایدر

 



 

 و با تاسؾ گفت: دیکش یآه عمه

 

 

 ....ختهیبهم ر یچند....اوضاع ما که حساب لوینه عمه...حال خوب ک-

 

 

 گفتم: نیمنظورش نشدم....واسه هم متوجه

 

 

 افتاده!؟؟؟ یسده عمه....اتفال یزیچ-

 

 

 آه کشون گفت: دوباره

 جان !؟؟ مانیاز تو بپرسم ا یزیچ هی....من شدیم دی...شد اونچه نبا عمه بگمیچ-

 گفتم: متعجب

 آره عمه بگو......-

 نگاه کرد و بعد گفت: رهیخ یا هیرو چند ثان صورتم

....خدا لعنت کنه  آخه بگمیکه.....چ یکه ....حرف یزی!؟؟ چیبه نگار گفت یزیجان تو چ مانیا-

 ....نیا

 خوادیم دونستمی....اصال نماوردیبه زبون م کهیت کهیو حرفهاشو ت زدیحرؾ م ختهیجست ُو گر یه

 :دمیحرفشو راحت بزنه پرس  نکهی....واسه ابگهیچ



 خب.... دیهست بزن یشده عمه.....؟؟ حرف یزیچ-

 من و من کردن گفت: یبعد کل عمه

 بگم..... دیهست که با یزیچ هیآره...-

 نگار باشه! نجایممکن ربط اومدنش به ا نکهیحدس زده بودم.و ا ییزهایچ هیعمه  یاز رفتارها

 گفتم: نی....واسه همهیچه از طرؾ  خودم چه بم ومدینم از طفره رفتن اصال خوشم من

 

 

 اگه شده بگو عمه..... یزیچ-

 

 

 چند لحظه نگام کرد و بعد باالخره گفت: هیاول  عمه

 

 .....رهیطالق بگ امکیکفش که از س هینگار پاشو کرده تو -

 

 گفتم: متاسؾ

 

 ....انمیآره تو جر-

 

 ....؟یانیپس در جر-

 

 آره.... بایتمر-

 



 و بعد ادامه داد: دیآه کش عمه

 

کرد و خدارو هزار مرتبه  خیکه مو به تنم س ییحرؾ زد...حرفها یاومده بود و با من کل امکیس-

 ییالیبود،واو دهیاونم شن گفتیم امکیکه س ییزایوگرنه اگه چ ستیشکر کردم که لاسم تهرون ن

 که نگو و نپرس...... نداختیبه راه م

 

 :دمیاخمو پرس یو متعجب و کم کنجکاو

 

 عمه !؟ گفتهیچ امکیمگه س-

 

هم نبود که حرفشو بخوره و بخاطراحساس  یبود....اما زن موذب کمیواسه گفتن حرفش  عمه

 جواب داد: تیمنو من کرد اما درنها کمیخجالت سکوت کنه....

 

 

 ....یتا بعدا خودت باهاش ازدواج کن رهیگیازش طالق ب یتو به نگار گفت گفته امکیس-

 

 

دروغ  هیبودم.... دهینشن میمسخره تر تو زندگ نیدروغ از ا یعنیو واج به عمه نگاه کردم. هاج

 و چندش و مضحک! ؾیکث

 زدمو گفتم: پوزخند

 

 گفته!؟؟ امکیچرت و پرت هارو  والعا س نیا-

 



 دست انداخت و گفت: یدست رو عمه

 

 

زده بود  ییحرفها هیعمه جان....سالها لبل بابات در مورد تو و نگار  نیآره....خودش گفته....بب-

 .....یول

 

 جمله اش رو کامل کنه گفتم: نکهیلبل ا نیبگه واسه هم خوادیم یعمه چ دونستمیم

 

 

 گهیطور د هیگه ها بخوره جوابشو  نیگفته ؼلط گفته....اگه بازم از ا یهر چ امکیعمه....س نیبب-

بهش  یحرؾ مزخرف نیهمچ هیبه نگار ندارم و هرگز  یحس چیدوم....من ه....و کی نیا دمیم

 ..دروغ محض عمه خانم....  بهتون زده دروغ محض بوده.. ینزدم......هر حرف

 

 

 گفت: یبا دلخور عمه

 

 

با  یلهر کرده....حت به هم....باهمه هم ختهیر دختره که پاک نیا یعمه....زندگ بگمیچ-

و شب  روز امکیو نذاشته با توازدواج کنه ....از اونورم س ختهیر بهم شویاون زندگ گهیباباش...م

 ..... حرفا به گوش لاسم نرسه نیا دوارمیواسمون نذاشته....من فمط ام

 

 

.....واسه  دمیبود که تاحاال  شن یدروؼ نیفتریکث نیفرستادم....ا رونینفسم رو ب یو عصب کالفه

 عمه رو مطمئن کنم گفتم: نکهیا



 

 

....و اصال یزده .... بر چه اساس یحرف نیهمچ هیشاه دوماد شما چرا  دونمیمه من والعا نمع-

من  ی....کار باباکردمیمن  باهاش ازدواج م کردیازدواج م امکیاگه با س کنهینگار چرا فکر م

 یرو مطرح کرد....ول یزیچ نیهمچ هیمن اصال تو گذشته  دیوالعا اشتباه بوده که بدون صالح د

به مشاوره  ازیو نگار ن امکیوجود نداره.....س یزیچ نیهمچ هیاصال  دیمطمئن باش ماش

 یمنطم ریؼ یو حرفها امکیس یمسخره  یگوش دادن به دروؼا یدارن....شما بجا

 مشاوره.... شیبکشون پ ییجورا هینگار،هردوشون رو 

 

 

تا دم در  به رفتن گرفت.... میگپ و گفت باالخره عمه  مجاب که نه اما خب تصم یکل بعد

اگه  خواستیازم م یاجازه نداد...عوضش ه یاصرار کردم برسونمش ول یلیکردم...خ شیهمراه

 باهاش سر شاخ نشم..... ادیاومد سراؼم ز امکیس

 ساعت بعد رفتنش هم نتونسته بودم به اعصابم مسلط بشم.... کیتا  یحت

خودم خفه  یرو به دستا امکیس خواستیکرده بود که دلم م میعصبان اتیاون چرند دنیشن اونمدر

 کنم.....

 

 و چشمامو بستم.... دمینرفت....رفتم رو کاناپه دراز کش نییاون ؼذا هم از گلوم پا یحت گهید

رو  یشدم و گوش زیخ میدست کااناپه بردارم....ن یمجابم کرد سر از رو میلؽزش گوش

 شدن..... دهینگار دستم مشت شد و دندونام رو هم ساب یشماره  دنیبرداشتم....از د

 

 رو باز کردم: امشیتو چتش و پ رفتم

 

 



بپرسم  مگه مامانم اومده  خواستمیبدم اما م امیبهت پ یدوست ندار دونمی...ممانیا ی"سالم.خوب

 خونتون !؟ "

 

 کردم: پیو تندتند براش  تا یعصب

 

 

نکن....اون چرتو پرتا  ؾیتعر یمسخرتو واسه کس یاون ِشر و ورها گهیمگه بهت نگفته بودم د-

 !؟؟یبود به مامانت گفت یچ

 

 

 بعد از ربع ساعت معطل کردنم نوشت: بایجوابمو داد...تمر رید یلیخ

 

 

رو  میزندگ ریرو گفتم....اونا منو بدبخت کردن....مس متیبهش نگفتم...فمط حم یخاص زیمن چ-

از  نمدریاون نبودم.....من االن ا نویبابام نبود من االن مضحکه ا یشتر هنیدادن....اگه ک رییتؽ

 ....زدمیسرو کله نم امکیمثل س یبدردنخور یدست عوض

 

 

گند بزنه  ینطوریروز ا هی  کردمیفکر نم چولتیبود.ه دیو حمالت نگار از سن و سالش بع ولاحت

 براش نوشتم: یعصبان کریمن....همراه با چند تا است یخودش و آبرو یبه زندگ

 

 

 یبه آبرو یزنیگند م یخودیب یاتو...چرا دار احممانه یها یخاله زنک نیتموم کن ا یلعنت-

 من بشو! الیخیادامه بده و ب تویپوچت بردار،زندگ یحرفها نیخودت.....دست از ا



 

 

 ....خچالیگوشه و بلند شدم رفتم سمت  هیرو پرت کردم  یگوش

 

بشم  هیلض نیا الیخیب ومدمیهم به خوردن ؼذا نداشتم...هربار که م یلیگشنه ام بود اما تما گرچه

....به بردمیم یبه عمك فاجعه پ شتریو اون مولع بود که ب شدیوباز تر م متریتو ذهنم عم یهمچ

و پوچ نگار به گوش دوست آشناها  یاحساس یو حرفها امکیدروغ س یحرفها نیاگه ا نکهیا

 .....شهیپشت سر من َعلَم نم ییو چه حرفها ادیکه به بار نم یچه فضاحت هبرس

 

 حرفها هم پشت سرم لطار بشه! نیکه ا یبه روز یبودم....و وا هیتو حاش شمینجوریهم من

 آشپزخونه کوچه رو نگاه کردم..... ی شهیسراسر ش یلبوان آب خوردم و با تاسؾ از پنجره  هی

 هاشو شروع کنه! یباز یو شامورت نجایا ادیب امکیمونده از فردا س نمیهم

 اومدم.... رونیبه صورتم کشبدم و بعد از آشپزخونه ب یدست کالفه

 

افتاد....رفتم سمتشون و ناخواسته لمسشون کردم...هم  زیم یرو یؼذاها ینیهال چشمم به س یتو

 هارو.... یبرنج رو هم ماه

برداشتم و بعد رفتم سمت  یترش کهیت هیشد.... ؾیبودن....با افسوس نگاهشون کردم...ح خی خی

 اتالم.....!

 

 

******* 

 

 



جمعشون کنم خونه و آشپزخونه رو  نکهیخوردم و بعد بدون ا یصبحانه نسبتا درست و حساب هی

باخودم  مویاومد گوش ادمیسمت در....کفشامو که پوشبدم تازه  همونطور ول رها کردم و رفتم

 نبردم....

 دایگوشه پ هیشکسته اش رو  یدنبالش گشتم تا باالخره الشه  یهال....کل یتو برگشتم

 و شکست..... واریپرتش کرده بودم خورده بود به د نکهیبعد ا روزیکردم....ظاهرا د

 

چندتا بوق  یعی....درو که باز کردم رفرونیو بعد از خونه زدم ب بمیو گذاشتمش تو ج برداشتمش

 گفت: یشدم....شاک و سوار نیزد...رفتم سمت ماش

 

 

 جناب سرگرد!!؟ یچرا خاموش کرد توی.....گوشتیفیک یلربون و لدوباال-

 

 

 رو نشونش داوم و گفتم: یوش

 

 خاموش نکردم....شکست.....-

 

 نگاش کرد و گفت: متعجب

 

 

 ....یخریدونه بهترشو م هی... شد....بهتر ؾیمن! شکست!؟؟ چ چ چ....ح یوا یهَ -

 

 دادم و گفتم: هیعمب تک یبه صندل سرمو



 

 

 ....مینکن....زودتر برو به کارا برس یبلبل زبون-

 

 

 و گفت: دیخند یعیرف

 

 به چشم..... یا-

که تو نبود خانوادش به طرز  یراز لتل مرد میتونست كیولت صرؾ کردن و تحم یبعد از کل

از حد تصورم ولت  شیب کمی..... میکشته شده بود رو حل و فصل کن یا یرانسانیوحشتناک و ؼ

 یبود که هر کس یاز هر جهت بن بست بود....در والع اوضاع جور زیگرفته بود چون همه چ

 نبود..... نطوریکه اصال ا یبوده درحال یشخص کامال حرفه ا هی للات دادیاحتمال م

 

 آورد: رونمیاز فکر ب یعیرف یصدا

 

 

ول تو شهر بچرخن   نطوریهم دنیجازه مکه مثال کارت لرمز دارن رو ا یینایچرا ا فهممیمن نم-

 اروی نیمدت عالؾ ا نهمهی....عه عه....اادیب شیپ ییاتفالا نیهمچ هیواسه خودشون....که 

 .....میبود

 

 به رو به رو گفتم: رهیرو لبه در گذاشتم و خ آرنجمو

 

 



 .....شهیخشک م رتیحرص نخور ش-

 

 

 و گفت: دیخند

 

 !؟؟؟ گهیبرسونمت خونه د-

 

 بعد منصرؾ شدم و گفتم: یخواستم بگم آره ول اولش

 

 .....یگوش دیمرکز خر هیبخرم....منو برسون  یگوش هی خوامینه....م-

 

 

 باشه.... ریلابل تعم گهیخودت د ی.....فکر نکنم اون گوشیکنیم یفکر خوب-

 

 

 الیخیکرد و رفت....خسته بودم اما نتونستم ب یو بعدهم خداحافظ دیمرکز خر هیمنو رسوند  یعیرف

از  یامروز که نداشتمش کل هیبود....مثال  یاز حد ضرور شیب کمیهمراه بشم.... یگوش دیخر

 کارام لنگ مونده بود....

 

از  یکیها انداختم.... یبه گوش یزدم و نگاه یشدم....چرخ بزرگ یلیخ یفروش یگوش هی وارد

رو انتخاب  شیکی تیکرد و من هم در نها یبهم معرف نهارویکارکنانش اومد و چند تا از بهتر

رو شکستم  متشیگرونم یمن بودم که گوش نیافتاد....ا اسمنیبه  ادمیآخر اما  یکردم....لحظه 

 گهینفر د هیکه با من همزمان داره ُدمش رو واسه  یکنه کس یداشت بهم حال یکه سع یدرحال

 ....دهیون متک



 

رنگ  اسمنی یخودم و برا یبرا ی....مشکدمیخودم دوتا با دورنگ متفاوت خر یمدل گوش از

 بود.....! شیبه جبران شکستن گوش نی.....خب ایا گهید

 

 

 * اسمنی*

 

 

 

از لحاظ  نکهیهامو بدم عادت داشتم....به ا نهیخودم هز نکهیکار سر زدم.من به ا یچندجا برا به

 خودم باشه... اما االن اوضاع فرق کرده بود. بیمستمل باشم و دستم تو ج یمال

 .....دنیکشیو پوالم هم داشتن ته م گذشتیم میکاریولت از زمان ب یلیخ

 

اسلحه بخرمو باهاش دخل اون  هیامو بفروشم  هیدوتا کل خوادیدلم م فتمیکارم م ادی ی! ولتشششیا

 که باعث شد من کارم رو از دست بدم.... یدختر....دخل اون ارمیرو ب یلعنت  ینایم

 

دستم  یتو چیبه ساندو ی،گاز دمیکشیکه حسرت وار آااااه م ینشستم و درحال مکتین یرو

 کرد....مفت و راحت از دستم رفت! شدیخب....چه م یخوب بود ول یلیزدم....کار خ

 

 خواستمیبازم بخورم اما نم خواستیتموم بشه....دلم م ریکه د خوردمیآروم آروم م چمویساندو

 چالتر بشم....

 پام انداختم..... یرو یها یبه روزنامه و صفحه به آگه ینگاه

 



   ولتها فمط ولت تلؾ کردن بود... یها گاه یآگه نیکردن کار تو ا دایپ

کار درست  هیکردن  دایاز پ ػیشده بود و در کیکه تموم شد بلند شدم...هوا تار چمیساندو

 ....!یحساب

 

و بعد هم بلند شدم.روزنامه هارو لول کردم و راه افتادم سمت  یانداختم تو سطل آهن آشؽاالرو

 ....یتاکس ستگاهیا

 

رو حساب کردم و بعد هم دست از پا دراز  هیشدم.پول کرا ادهیپ یاز تاکس ابونیسر خ دمیرس یولت

 شد.... ادهیپ یاز تاکس مانیتر اومد سمت خونه....همون مولع هم ا

 بردم.... ادمیرو از  میرو لبم نشست و خستگ یلبخند دنشید از

چرا تا چشمش به  دونمیرو بست و خواست بره سمت در خونه که متوجه من شد....و نم یدر تاکس

 یکه اخم پررنگ یرو نگاه کرد و بعد سرش رو باال گرفت درحال شیمن افتاد فورا ساعت مچ

 .....!دادیو خشن نشون م یصورتش رو، جد

 

 صورت زدم و گفتم: یبه پهنا یسمتش...لبخند رفتم

 

 سالم....-

 

 جواب سالم گفت: یبجا یانتظارم با لحن تند برخالؾ

 

 تو !؟؟؟ یولت شب  کجا بود نیتا ا-

 

 دایپ یهمخون تیفکرم با والع یول  داشتم یجاخوردم.تولع رفتار  خوب زشیلحن  دشمن ست از

 نگاش کردم و گفتم: رهینکرد....!خ



 

 

 بودم.... رونیب-

 

 لدم اومد جلو و با تشر گفت: هی

 

 

!؟؟ یبود رونیمولع ب نی!؟؟اصال تو چرا تا ایکردیم کاریچ رونی! بیبود رونیب دونمیم-

 !؟؟آرههههه!؟؟یو تو سواستفاده کرد ستنیآهاااان....حتما باز حاج آلا و مامانت ن

 

 

چرا بداخالق شده بود...با بؽض نگاش کردمو  دونمیکرد....نم ینطوریچرا ا هوی دونمینم اصال

 گفتم:

 

 

 تو چت شده !؟؟-

 

 

 گفت: تیبده صداشو برد باال و با عصبان یجواب واضح و مشخص نکهیا یبجا

 

 !؟؟؟یبود رونینشده....فمط چرا تا االن ب میزیمن چ-

 



 و دلخور نگاهش کردمو گفتم: نیؼمگ

 

 خب کار داشتم.....-

 

 زد: پوزخند

 

 هااان!؟؟ دهیشهر خراب شده طول کش نیکه تا االن توا هیچه کار نیآره!؟؟ا یداشتکار -

 اخالق گهت رو بزار کنار..... نی.....ا یکنیم یسو استفاده گر یلیخ تو

 

 

 یمنتظر بودم بخنده و بگه شوخ یرفتارو نداشتم و ه نیبُهت نگاهش کردم.....اصال تولع ا با

 ... شدیم تریو عصب یلحظه به لحظه داشت عصبنکرد...چون  نکارویاما ا  کنهیم

 

 اخالق من گهه!؟؟-

 

 از گه هم گهتر.... یکنیشدن استفاده م میواسه ج یاز هر فرصت نکهیآره هست....ا-

 

 

 کردمو با بؽض گفتم: نگاش

 

 مگه! شدهی!؟چمانیآخه تو چته ا-

 



 برد باال و با خشم گفت: صداشو

 

 تو !؟؟ چراااااااا!؟؟؟؟ یبود رونیچرا تا االن ب گمیمن م-

 

 آخه کار داشتم....-

 

 ی...!؟ چرا بعضجنبهیسرو گوشت م نمدری....!؟ چرا ایداشت یمولع شب آخه تو چه کار نیتا ا-

 !؟یزاریکاراتو کنار نم

 

 

 ...رونیرفته بودم ب نیانجام ندادم.....کار داشتم واسه هم یکار ؼلط چیآخه....!؟؟ من ه یچه کار-

 

 زد: داد

 

 ....ستیهم لابل لبول ن یبهونه ا چیخونه.....ه یبرگرد یکیلبل تار دیتو با-

 

 

 ....اما حاال....خوادیاون عاشمم...دوستمه.....منو م کردمینگاهش کردم....من فکر م ناباورانه

 باز کرد و  بعد خودش کنار رفت و گفت: درو

 

 

 برو داخل...زودباش...-



 

 

 نیبدم اومد....از ا شیتندمزاج نیاز ا یلیاخالق و رفتار تندش رفتم داخل....خ نیاز ا ریدلگ

 ! زشیو ت شدارین یحرفها

 یکیدوستم داشته باشه...مهربون نباشه نه   خواستمیم یکی....من کردیرفتار م سایمثل رئ نکهیا از

 بودم.... ام؟کجایم ی!؟کرمی!؟کب مرمیاز من بپرسه کجا م یحاج آلا و ه یبه دسته   وندهیکه بپ

 

 یول ستادمیکه از پشت صدام زد....ا رفتمیدرهم شده داشتم سمت در ساختمون م یاخمها با

به چهره داشت  یکه همچنان اخم پررنگ یسمتش....از پشت خودشو بهم رسوند....درحال دمینچرخ

 گفت:

 

 

 وجه..... چی....به هیباش رونیمولع شب ب نیتا ا ادیمن اصال خوشم نم-

 شهر ناامن.... نیشهر درندشت وول بخوره.....تو ا نیمولع تو ا نیدختر تا ا هی دیچرا با اصال

 

  خودمو نگه داشتم یلیرو اعصابم....خ رفتیداشت م گهی! حاال شهر واسه ما ناامن شده بود!!! دهه

 که تند نرم....فمط با خشم گفتم:

 

 

 !ری......حتما کار داشتم.....شب بخدمیچرخیمن ول نم-

 

 

 چشماش دور شدم... یاز جلو گیم گیسمت پله ها و با سرعت م دمیگفتم و دو نویا



 یکه دستکشها یطول نگذشت که مامان درحال یلیزنگ رو فشار دادم...خ دیکل چندبار پشت سرهم

 باز کرد.سالم کردم و رفتم داخل... به دستش بود درو با آرنجش برام یکف

 :دیپرس عبوثم ی افهیه به لنگا هیدرو بست و بعد از  خودش

 

جنس آوردن  ی!؟؟؟ حاال خوبه واسه مؽازه حاجیاومد رید نمدریسالم...! دختر جان چرا ا کیعل-

 تو و باباتو نداشتم! یگر یانجیحوصله م گهید یکیمجبور شد بره انبار وگرنه من 

 

...چرا آخه همه دمیکش یمیعم ،نفسی،کالفه و عصب اوردمیکه کفشامو از پا در م همونطور

 وختر بمونه اَخه؟؟؟ ینداره ول بیبمونه ع رونیمنو چک کنن!؟؟ پسر ب خواستنیم

 از رفتار مادرم....روزنامه تو دستمو نشونش دادم و گفتم: نمیا مانیاون از رفتار ا حاال

 

 کار... یپَ  که نبودم....رفته بودم یتلل یللیدنبال -

 

 نگام کرد و گفت: نهیپوزخند زنان و با طمان مامان

 

 ولت شب!؟؟؟ نیکار !؟؟؟  تا ا-

 

 

 ولت شب! نیبلههههه!کار اونم تا ا-

 

 

 مولع شب! نینه ا کننیرو کله سحر پخش م یدختر رزق و روز-

 



 

 من بودم که پوزخند زنان گفتم: ابنبار

 

 

 خروس پخش یلولو یرو با لولول یکه رزق و روز یزمان جون!؟؟ گذشت اون یفاط یساده شد-

کار  دیشده که تا بوق سگ هم کار هست ک با ادیها ز یها و گرفتار یبدبخت نمدری...االن اکردنیم

 به شدت مزخرؾ شده! یجون! زندگ یکرد....بله فاط

 

 طرز حرؾ زدن و افکارم  تکون داد و بعد گفت: نیبا تاسؾ واسه ا سرشو

 

 !؟؟یکرد دایحاال کار هم پ-

 

ها  شهیگرم بلند م یکنم.....نفست از جا دایمن کار پ یاونولت تولع دار کارنیپع! دکتراش ب-

 جون..... یفاط

 

 !یگشتیم اهیدنبال نخود س یپس بفرما تا االن داشت-

 

 کم است! یمنتها کار خوب مثل شوهر خوب....هست ول گشتمی...دنبال کار مرینخ-

 

 زد: شخندین

 

 !!!!یشیتو آدم نم-

 



 

نکردن کار  داینه بخاطر پ یسمت اتالم....ناراحت بودم ول و رفتم زیرو پرت کردم رو م روزنامه

....هنوز منو کنهیم یبد یهنوز راجب من فکرا  نکهی...بخاطر امانیبخاطر رفتار ا شتریبلکه ب

 که سرو گوشش مبجنبه....! دونهیم طونیش اسمنیهمون 

 

کدوم مناسب ازدواج سرو گوشش  نهیبسنجه تا بب اطرافشو یآدما خوادیکه م یگفته دختر یک اصال

 !؟؟  جنبهیم

 یو بعد نشستم رو تخت و سرک دمیراحت پوش یدست لباس خونگ هیاز تن درآوردم و  لباسامو

 !دمیکش میگوش یتو

 نوشتم: رشیو بعد ز نستاگرامیا یگرفتم و گذاشتم تو یسلف هیخودم  از

 

 ی،لضاوتهایکاریشدن هوا،ب کیاز جمله،زود تار یادیمن!خسته از موارد ز یحالت خسته  نی"ا

 ؼلط"

 

 تلگرام و واتساپ زدم..... یتو یرو شر کردم و بعد رفتم و چرخ پست

مسخره  یآرزو واسه خودم تا حدود نیداشته باشم....و ا امیپ مانیکاش از ا یکه ا کردمیم آرزو

و  یحد بهش وابسته  بشم....اونمدر که اگه باهام تلخ نیروز تا به ا هی کردمیبود آخه هرگز فکر نم

 حوصله و بداخالق و صد البته آشفته بشم! یکرد  پکر و ب یتند

 

...دستامو رو شکمم گذاشتم و زل زدم به زونیتنه امو رو تخت دراز کردم و پاهامو آو باال

 ....رفتیسمؾ....تو ذهنم هزارتا سوال رژه م

به سرش بزنه؟؟ نکنه  یبد یوجود اومدنمون رو بهم بزنه؟؟نکنه فکراتازه به  یدوست مانیا نکنه

 نخواد....!؟؟ ادی....!؟نکنه منو زخوامشیمنو باور نداشته باشه؟؟نکنه فکر کنه من زباد نم

 



حاج بابا  دادیدر نشون م ی....صداختمشونیو کالفه دستامو تو موهام فرو برومو بهم ر یعصب

 چیتا صبح سوال پ دیخونه و گرنه با دمیرس یروشکر زودتر از حاجاومده...حك با مامان بود.خدا

 ....!شدمیم

 مامان اومد: یبعد صدا مهیدل چند

 شام..... ایب یاسی-

 کیپستم رو هم ال ی....حتمانیپستم گذاشته بودن...همه به جز ا ریز یادیز ییها کامنتها بچه

 هنوز! دهینکرده بود...احتماال ند

شام برده بود...منم گفتم  مانیخودش واسه ا نباری....مامان ارونیرو کنار گذاشتم و رفتم ب یگوش

 .....مینشست ونیزیتلو  یو سه نفره رو به رو میدرست کرد ییچا هیچه بهتر....بعد شام 

 برداشت و گفت: زیم یها  افتاد اونو از رو یبابا تا چشمش به آگه حاج

 !؟؟هیمال ک نیا-

 گفتم: دمویرو چش مییذره از چا هی

 من!-

انداخت....بعد   بودم دهیکه دورشون خط لرمز کش ییبه شؽلها یو بعد نگاه دیکش ششیبه ر یدست

 سر چرخوند و گفت:

هم بلد  یی!! آخه دختر....تو چامیدار ازین یهند یآشپز کاربلد و ماهر و مسلط به ؼذاها کیبه -

 !؟؟؟یهند ی....ؼذایدیخط کش نیدور ا ی....اونولت رفتیدرست کن یستین

 گفتم: زونیآو یلب و لوچه  با

 لویک مین هی دیبا میدرست کرد یکه...فمط هرچ ستیسخت ن یلیکه خ یهند یآخه حاج بابا ؼذاها-

 روش..... میزیفلفل بر

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 !؟؟؟یآمپول بزن ی....آمپول زن!؟؟؟ آخه تو بلدیچیه نیحاال ا-

 خب! رمیگیم ادی-



رو برداشت و به  شییفنجون چا ال اله.....بعد هم ایبه هللا اکبر  هیشب یزیگفت....چ یلب ذکر ریز

 شد... رهیخ ونیزیتلو

ها  یبه آگه یرو تخت و نگاه دمیکار رو برداشتم و بلند شدمو رفتم سمت اتالم....دراز کش یآگه

 !دمیبود که من دورشون خط کش ییچه شؽال نایانداختم.....حك با حاج بابا بود.....آخه ا

 ....پخش پوستر.....ی...منشی،پرستاریزن ،آمپولیآشپز

 

که همش هنگ  لدارویلراضه  یکردمو روزنامه رو پرت کردم پشت سرم و بجاش گوش یپوف

 بکنم.... یمجاز یایکردم خودم رو سرگرم دن یسع ریمدت اخ نیبرداشتم و مثل ا کردیم

جور واکنش  هیکه  ییرکتهایدارم....دا نستاگرامیتو ا امیپ یرو فعال کردم متوجه شدم کل نترنتمیا تا

 که گذاشته بودم ،بود.... یبه پست

بگه که نگفته  یزیچ هی مانیا خواستیم داده بودن اما من دلم میپ ها بخاطرش بهم یلیخ گرچه

 بود.....!

 

از  میپ هیکنار که همون مولع  بزارم مویرو خاموش کنم و گوش نترنتیو ناراحت خواستم ا نیؼمگ

 ....دستپاچه و ذوق زده و خوشحال و مضطرب،دیرس به دستم  مانیا

 رو باز کردم..... امشیواتساپ و پ یرفتم تو 

 

 

 " شمیپ یایمولع ب بهونه باش که اون هیحاال دنبال  نیخونه ام...از هم ۰۰" فردا تا ساعت 

 

 

واال حضرتها  نیداشت...ع ؾی...چمدر پررو تشردمیهم اخم کردم و هم خند امشیخوندن پ با

 کردم: پی....تند تند براش تادادیلاز م هیدستور صدمن 

 



 دستور !؟؟؟ هی نیاالن ا-

 

 بعد جواب داد: مهیدل چند

 

 دستور هم باشه! هی تونهیم-

 

 ....امینتونم ب دیلول بدم...شا بهت تونمینم-

 

 مشکل خودته! گهی...اونش د یایب دیبا-

 

 

 آخه !؟ یبا چه بهونه ا-

 

 مشکل خودته! گهید نی....گفتم که ...ادونمیمن نم-

 

 

 نی....درست مثل همکردیول نم گهید خواستیرو م یزیبود که اگه چ ییاز اون دسته آدما مانیا

 گفتم: ازش ناراحت بشم نکهیحال بدون ا نیحال...با ا

 

 !؟؟یشام خورد-

 

 گفت: بالفاصله



 

 هست ... نجایظرؾ نشسته ا یکل یآره...ول-

 

 و براش نوشتم"  دمیخند شیشلختگ نیا از

 

 

 تلنبار بشن! بشورشون....نزار رو هم وونهیعه! خب د-

 

 پوزخند فرستاد و گفت: کریتا است چند

 

 توئه... ی فهیوظ نیا-

 

 یروز بشم خانم خونه  هیمن  شهیم یعنی ی....وااالتیآرزو و خ یحرفش ؼرق شدم تو کل نیا از

بهش  یلیبلندشو بزنه هرچند که خ شیاون ر خوامیخانمش....اگه بشم اول از همه از م ....بشممانیا

 !ادیم

 ....کنمیخوشمزه درست م یؼذاها براش

 تازه دم....آخ چه شود! ییچا

 

 واسش نوشتم: نیبراش ناز کنم واسه هم کمی گرفتم میکردم تصم یباف ایکه رو خوب

 

 البته من باهات لهرم!-

 



 د؛یهم جوابمو داد و پرس رید یلینه خ یبالفاصله ول نه

 

 چرا!؟؟؟--

 واسش نوشتم: نیؼمگ کریبا چند تا است همراه

 ....یزد حرؾ بهم یدر کل یجلو-

 یشب از خونه بزن یحك ندار گهی....دگمیبهت م چون حمت بود...اون مولع بهت گفتم االن هم-

 ....یدنبال ول گرد یو بر رونیب

 شدم و تند تند واسش نوشتم: یعصبان

 نبودم....کار داشتم! یتلل یللیدنبال  گمیاون مولع بهت گفتم االن هم بهت م-

 زود نوشت: یلیخ

 و بفرست..... ریاز خودت بگ یسلف هینکن.... یبلبل زبون-

 دمیکردم...موهامو کج زدم و بعد رژ به لبهام مال....خودمو مرتب نهیآ یجلو دمیذوق و شوق پر با

 براش گرفتمو فرستادم.... یسلف هیو 

 دمی....خودمو مرتب کردم...موهامو کج زدم و بعد رژ به لبهام مالنهیآ یجلو دمیبا ذوق و شوق پر

 براش گرفتمو فرستادم.... یسلف هیو 

 یکه لبخند یرسال بشه....درحالتا عکس براش ا یرو تخت و زل زدم به صفحه گوش دمیکش دراز

 لبهام نمشه بسته بود! یلب رو یبه پهنا

....تنها دونمینم یچی...هدونمینم گفتمیم یشد مانیعاشك ا یاز ک دیپرسیازم م یاگه کس راستش

مدت زمان فوق العاده کم به شدت بهش وابسته  نیدوستش دارم....و تو هم نکهیا دونمیکه م یزیچ

 .....که هم جان شد و هم جهان !!!شدمیو اگه بخنده زنده م رمیم یشدم...اونمدر که اگه اخم کنه م

 

که از شدت  نایاز ا کریاست هیزود  یلیزود عکس رو لود کرد...اما بعد خ یلیبود و خ نیآنال

 واسم فرستاد و گفت:  رونیب زنهیدود از دماؼشون م تیعصبان

 



 بچه....؟ یکرد چیچرا خودتو بؽچه پ-

 

بود اما بعد که  یکه زده چ یحرف نیمنظورش از ا دمیبه خودم نگاه کردم...اولش نفهم متعجب

براش بفرستم  یعکس خواستی....!؟؟مهیمنظورش چ طونیش دمیرو با دلت نگاه کردم فهم رهنمیپ

 نوشتم :.....براش یکه بدنم مشخص باشه ول

 

 خوبه " نینده هم ری" گ

 

 خسته ام" یلی...من برم بخوابم.خنمتیبی"باشه...صبح م

 

 "ری"باشه شب بخ

 

 "ری...شب بخ ایزنگ نزن...درو باز کن خودت ب یایب یگلدون لرمزه است...خواست ریز دای"کل

 

 

بستم و ...چشمامو دمیتخت دراز کش یبه پشت رو نباریخوردم و ا یگفتم و ؼلت ریبخ شب

 "! ی....سالم عشك والعیگفتم"سالم خوشبخت

 یم گهید ییعشك رو جاها دمویچرخیبود و من دور خودم م مانیمثل ا یکیسال  نهمهیچرا ا آخه

 بود....پووووؾ! نایم یپ مانیُجستم !؟؟؟ البته لابل توجه خودم که تمام اون مدت حواس ا

دوست  نارویسال م یلیخ مانیفروکش شدن....!!! ا جاناتمیکه به سرم افتاد کل ه نایم الیخ

هم عکس گرفته بودم باز باورش نشده بود و  انتهاشیاز خ نکهیبا ا یداشت...اونمدر که حت

 پولدار!!! یکرده و با آلازاده  انتیبهش خ نایلبول کنه م خواستینم

 صورتم و گفتم: یرو دمیرو کش پتو

 



که  یتو گذشته ا مانین حال مهم نه زمان گذشته....ا....زمااسمنی" اعصاب خودتو خورد نکن 

 الی....فمط تو....پس باخخوادینه تو حال....تو حال اون فمط  تورو م خواستیرو م نایگذشته م

 راحت بخواب "....!

 

 

*** 

 

لول داده بودم که برم  مانیشدم....به ا داریاز خواب ب میآالرم گوش یزود با صدا صبح

بخوابم  خواستیبه خودم برسم....دلم م یحساب خواستی....دلم مشدیام که نم ینجوری....اششیپ

 یگرفتم....بعد اومدم تو  یا مهیدوش چند دل هی.اول رفتم و  ..ذاشتینم مانیا دنیاماذوق و شوق د

 شرتیت هیداشت رو انتخاب کردم.... یکه رنگ صورت ی،اون رمیلباس ز یست ها نی...از بقاتا

 رو تنم کردم.... رونمیب یو بعد لباسا دمیهم پوش رهیرنگ ت

 .....رونیب رمیدارم م کردمیوانمود م دیبا

،خودمو رسوندم به آشپزخونه و صبحانه رو با عجله   رفتن حاج بابا که مطمئن شدم از

 :دیداد باال و پرس نکشویع دنمی....با دخومدیخوردم....مامان تو آشمزخونه نشسته بود و کتاب م

 

 !؟ احضرتیعل یبر یخوایم ییجا یبه سالمت-

 

 

 گفتم: خوردمیکه تند تند ؼذا م همونطور

 

 

 آره....-

 



 دنبال کار؟ یریبازم م-

 

 آره!-

 

 یها هیتو ما یزیچ هیگذاشته..... ریروت تاث یلیخ ینیبیکه م ییلمهایف نیا دنید نکهینه...مثل ا-

 !یهمون سنجاب شد

 

 !؟یگیم خبندانویسنجاب عصر -

 

 آره همون!-

 

 اون برسم.... ینه ...مونده تا بپا-

 

 بلند شدمو گفتم: زیپشت م از

 

 ....فعالاا خداحافظ....رمیمن م-

 

 ....ابونیتو خ ی....تا ظهر نمونایزود ب-

 

 چشم چشم...-

 

 



بره!کفشامو برداشتم  خوادیکجا م رکاهشیدختر آب ز دونستیمامان...نم چارهیزدم...ب یثیخب لبخند

 ....رونیو از خونه زدم ب

بره!کفشامو برداشتم  خوادیکجا م رکاهشیدختر آب ز دونستیمامان...نم چارهیزدم...ب یثیلبخند خب

 ....رونیو از خونه زدم ب

که  داشتمیلدمهامو محکم و پر صدا برم شهیبرخالؾ هم یاومدم...حت نییسرو صدا از پله ها پا با

 به گوشش مامان برسه...

 ...رونیدرو بازو بسته کردم که بدونه و فکر کنه از ساختمون زدم ب یحت

 ....مانیا یسرو صدا برگشتم سمت خونه  یبعدش ب اما

 یعنیآدرسش رو داده بود ، مانیکه ا ییشدم و از همونجا دم،خمییپا یکه مدام باال رو م یدرحال

 رو برداشتم و بعد درو آهسته باز کردم و رفتم داخل..... دیگلدون سرخ رنگ،کل ریز

امن و امان  بایتمر زیباعث نشد که دوباره پشت سرم رو نگاه نندازم....خب...همه چ نیا اما

 راحت لدم برداشتم.... الیسرو صدا بستم و لبخند زنان و با خ یبود....درو ب

 بود.... ختهیبهم ر یساکت و آروم و کم خونه

 !مانیا نیا دست از

 موند اتاق خوابش.... یجاها پس فمط م هیآشپزخونه بود و نه بم ینه تو چون

" االن دمیشد سمت ساعت.... و اونجا بود که از خودم پرس دهینبود....نگاهم کش ییآدم خوابالو کال

 ولت اون فکر نکنه من هولم!؟؟؟" هیصبح  ۶که ساعت 

 گوریف الیخیبعد ب یول ارمیدرب االرویخیکه مثال ادا ب امیساعت دبگه ب هیبرم و  گرفتم میتصم یحت

 سمت اتالش... اومدن شدم و رفتم

 کردم و رفتم داخل.... نییرو باال و پا رهیدر بزنم،دستگ نکهیا بدون

 

سرو  یبود.ب دهیصورتم نشست....پشت به من ،به پهلو خواب یرو یتخت لبخند پهن یرو دنشید از

خودمو گرفتمو  یخنده ام گرفته بود اما جلو یخودیتخت نشستم...ب یصدا رفتم سمتش و رو لبه 

متوجه ام بشه و  کردمیشدم....فکر م رهینگفتم...دستمو گذاشتم رو لبهام و به پس کله اش خ یچیه

 خسته بود.... یلیحضورمو حس کنه اما خب....انگار خ یگرما



انگشتامو تو موهاش فرو  نیهمواسه  نمیتخت بش یاونجا لبه  شدیهم که نم شهیتا هم گهید

 نکهی....اومدیم شیسوال پ هی نجای....و ازدیمشکوک م گهید نینشد.....خب ا داریبردم.....بازم ب

 !؟؟؟کردیم کاریداشت چ رولتیته د ده؟یولت خواب رینکنه  د ادیخوابش م نمدریچرا ا

 ....دمیبازوش کش یزدم و بعد سرانگشتامو رو رنگارنگ خودم یبه فکرا یلبخند

 لبهاش بمکش....! نیب خواستینرم بود...اونمدر صاؾ و نرم که آدم دلش م بازوش

 

اش رو هم لمس  گهید یجاها شدیزدم...کاش م یلذت بازوش رو لمس کردم....چشمک با

 زیآم طنتیلبخند ش هیکه  یسمتم درحال دیچرخ هویکه  دمیخندیم زیر زیکرد...داشتم با خودم ر

 لبهاش بود.... یرو

 یریگ که خودش دستم رو گرفت و با نگه داشتنم از افتادنم جلو فتمیو خواستم از عمب ب جاخوردم

 کرد و بعد هم گفتم:

 

 خانم.... اسمنیبه به....-

 

 خوابالو... یآلا ریصبح بح-

 

 

 زد: شخندین

 

 .....یکنیم کاریتو چ نمیکه بب خواب نبودم....چشمامو بسته نگه داشتم-

 

 

 دستشو با خنده گفتم: رو زدم



 

 بدجنس!!!!-

 

 خوب جنس!-

 

 دیچرخ نباری....ا یمعن یب زیچ هی ی...حتگرفتیمن خنده ام م گفتیم ی....اصال اون هرچدمیخند

 سمت من و بعد گفت:

 

 دراز بکش.....-

 

 :دمیپهلوش اشاره کردمو پرس به

 

 !؟؟؟نجایا-

 

 ...نجای....خب آره...همینه پس...تو اتاق بؽل-

 

 باوشه!-

 

از خجالت  یحلمه کرد که ه ی....لبخند زد و دستشو دور شکم مندمیخجالت کنارش دراز کش با

 تو چشماش نگاه کنم.... شدیروم نم یبودم و حت دهیدراز کش می....مستمشدمیم به رنگ رنگ

لبش جا  یگوشه  یکه چشماش   بسته بود و لبخند یکرد درحال کیرو به صورتم نزد صورتش

 ده بود...خوش کر

 ....شدیم دهیرو پوستم کش ششیکه ر شدیم کیاونمدر صورتش نزد یگاه



 :دیمنظور پرس با

 

 !؟؟یکنیچرا نگام نم-

 

 :دیو پرس دی...چون خندکشمیخجالت م دینگفتم....انگار فهم یزیفشار دادمو چ بهم لبهامو

 

 آره !؟؟؟ یکشیخجالت م-

 

 گفتم: در کنترل لبخندم داشتم یکه به زور سع یدرحال

 

 

 اهووووم!-

 

 خنده  و بعد محکم منو به خودش فشرد و گفت: ریزد ز گفتم نویا تا

 

 ووو... خپل یگربه -

 

کمرم و بوسه  یکه کامال تو بؽلش پنهون شدم و بعد پاشو انداخت رو یخودش ...جور سمت دمیکش

که تو بدنم راه انداخته بود   ینیریش انیکه باعث شد چشمامو ببندم و از جر گردنم کاشت یرو یا

 لذت ببرم.....

کمرم و بوسه  یکه کامال تو بؽلش پنهون شدم و بعد پاشو انداخت رو یخودش ...جور سمت دمیکش

انداخته بود که تو بدنم راه   ینیریش انیکه باعث شد چشمامو ببندم و از جر گردنم کاشت یرو یا



 ششدر آؼو بایبه خودش فشارم داد...گرچه تمر شتریو ب دیلذت شد...خند نیلذت ببرم.....متوجه ا

 !تیمیصم زانیم نیآؼوش...از ا یتنگ نیاز ا ومدیدر حال مچاله شدن بودم اما خوشم م

داشت، خجالت رو گذاشتم کنار و  ؾیپررو تشر یادیمنم مثل خودش که ز مهیبعد چند دل باالخره

 ...   . پاش یدستمو دور بدنش حلمه کردم و منم مثل خودش پامو انداختم رو

 

 مایبود که عم یروز نیاول نیبعد اونهمه دردسر فکر کنم ا ریچند ولت اخ نیزدم....تو ا لبخند

مزخرؾ  یجراهااز ما یبعض بودم  که اون دواریبهم دست داده بود....و من ام یاحساس خوشحال

 و مست بودن و.....! یشهاب و کالنتر یمنو فراموش کنه....مثل ماجرا

 

 و گفتم: دمیکش ششیر یرو دستمو

 

 ؟؟؟یندار نویلصد زدن ا-

 

 !؟؟یکنیم نکارویسرتو کچل کن ا به تو بگم من-

 

 نه!-

 

 بزن! شتویبه منم نگو ر  پس-

 

 

 و گفتم: دمیخند

 

 هم فرق دارن..... یلیفرق دارن....خ نایاووووو....ا-



 خودشو جا به جا کرد و دستشو گذاشت رو باسنم و گفت: کمی

 ندارن..... یفرل چیه ناینوچ....ا-

 نوازش کردمو گفتم: صورتشو

 مسخره هم انجام نده..... یاسایل نیاز ا گهید ینزن....ول ینزن شتویر یخوایم-

 نیشلوارم رد بشه...واسه هم ریاز ز خوادیو م کنهیم طنتیکه دستش داره ش کردمیحس م نویا

 مچشو گرفتم و گفتم:

 نکن! یطونیعهههه...ش-

 کنار و گفت: دیکش دستشو

 ....اریدر ب رهنتوی...الالل پیکرد چیباشه....حاال چرا باز خودتو بؽچه پ-

 راحتم.... ینجوریآخه هم-

 لباس تنتو.... نیا اری.....دربستمیمن ن یول یراحت باش ینجوریا دیتو شا-

 خواستیبود....دلم نم اهیس شرتیت هیفمط   رشیلرمز  تنم نگاه کردم...ز یچهارخونه  کیتون به

 دوباره با اصرار گفت:  مانیاما ا دمیکشیچون خجالت م ارمیدرش ب

 ....ستمیراحت ن ینجوری....من ا گهید اریدرش ب-

 خجالت گفتم: با

 آخه.....-

لباسم دست به  یعمب و بعد همونطور که خودش واسه باز کردن دکمه ها دیرو کش شخود کمی

 کار شده بود گفت:

 ....یبؽلت کنم....بدون لباس اضاف یاونجور خوادی....من دلم میکنیعه! چمدر آخه آخه م-

شده بودم...خودش  مشیدکمه....به کل تسل نیجمله اش همزمان شد با باز کردن آخر نشد انیپا

 ینگاه به تنم انداخت و بعد با لبخند هی...نییچهارخونه رو از تنم درآورد و بعد انداختش پا کیتون

 از سر لذت گفت:

 رو..... شرتیت نیاگه  ا شهیخب...حاال بهتر شد...البته بهتر هم م-



 هام گذاشتم و گفتم : نهیس یا دستامو رووتبرسه د انیحرفش به پا نکهیا لبل

 ارمیدرب نمویسوت یگی....البد بعدشم مرینخ-

 و گفت: دیخند

 !یاریاونم درب یتونیم یدوست دار یلیاگه خ-

 اخم به لگد به پاش زدم و گفتم: با

 ...دوست ندارم.....رررررینخ-

 و گفت: دیکش دراز

 ....یباشه...اصال هرجور دوست دار-

پاش  یکمر و پامو رو یو دستمو رو دمیمنم دوباره به پهلو کنارش دراز کش دیدراز کش تا

تنم  شرتیشل و ول ت ی مهیهام بود که بخاطر  نهیاون اما سمت س طنتیانداختم....نگاه پر ش

 مشخص شده بودن.....

 گفتم: دمویکش لپشو

 کن! شیچشماتو درو-

 و گفت: دیخند

 لبال جوش بودن!  بودنا....اما االن بزرگ شدن...! کیکوچ یلیلبال خ یول-

 اخم ازش رو برگردوندم و گفتم: با

 برو خودتو مسخره کن...بچه پرو....اصال من لهرم....-

 جمع شدم... گفتم و تو خودم نویا

داشت منو  یلیپررو بود...چه دل یلیو پاهامو جمع کردم....خ دمیبه حالت لهر پشت بهش دراز کش

 و گفت: دیمن خنده اش گرفته بود...خند یمسخره کنه....از حرکت بمول خودش مسخره 

 

 ...... نداشتن اما االن زی....لبال اصال ساگمی!؟؟؟ مگه دروغ مهیخب چ-

 



و  رشیز ام برسونه  که زدم نهیرو شونه ام حرکت داد و خواست دستش رو به س سرانگشتاشو

 گفتم:

 

 .....ااااینزد ایبه من دست زد-

 

 :گفتیکه م دمیاما صداشو شن دمید یپشتم بهش بود صورتشو نم چون

 

تو  هی.....نظرت چاسمنی گمای......مزنهی...لگد مندازهیشده......چنگ م یاُه اُه...گربمون وحش-

 و االن.... شی....چند سال پیهاتو بزار نهی....عکس سیچالش عکس شرکت کن

 

بچه ببر  هی نیبهش انداختم...ع ینیسرمو به سمتش  چرخوندم و نگاه خشمگ یکفر

بودم اما اون  یخطرو احساس کرده.....هرچمدر من عصبان یگرسنه....نه....مثل بچه ببر که بو

 به همون اندازه  خونسرد و شاد بود.

 :دیلبخند پرس با

 

 

 !؟؟یکنینگام م ینجوریگربه تپلو....؟؟چرا ا هیچ-

 

 

جواب دادن به همون چشم ؼره بسنده کردم و بعد دوباره به حالت لهر، پشت بهش دراز  یبجا

 و تو خودم جمع شدم...! دمیکش

 یبود ناز کردن و لهر کردن با مرد نیری....لبهام از هم ِکش اومدن....چمدر شدیپشت بهم چسب از

 کردن!!! یاون واسه بدست آوردن دلت و آشت یبود تالشها نتریریو چمدر ش یکه دوستش دار



رو  یکار دوم یام....اجازه  نهیس یکرد دستشو بزاره رو یپام و سع یپاشو انداخت رو دوباره

 گرفت و گفت: از پهلوم یآروم شگونیندادم....و

 

 !؟یکنیم نیئههههه.....چرا همچ-

 

 من.... یدست نزاره رو جوشا-

 

 و گفت: دیبلند خند بلند

 

 .....رهیگیو همممم....چه زود به دل مخب ت-

 

 رو به شکمش زدم و گفتم: آرنجم

 

 برو عمب.....-

 

 !؟؟یلهر کرد-

 

 .....!یحاال هرچ-

 

...کل دیپشت گردنم رو بوس مای! موهامو جمع کرد و بعد دلدیخندی....چه خوب می...لعنتدیخند بازم

 برق هزارولت!؟؟؟ ایبوس بود  نیبدنم خشک شد....ا

 ندم! ی...کاش سوتااایجنبه بودم! خدا ی....من بنه



 گوشمو زبون زد و گفت: ی الله

 

 !؟؟؟یآشت-

 

 در پنهون کردن لبخندم داشتم گفتم: یکه سع یدرحال

 

 نوووووچ!-

 

 هام گرفت و به زور برداشت ....با ترس گفتم: نهیس یدستم رو که گذاشته بودم رو مچ

 

 !؟؟؟ یکنیم کاریعه...چ-

 

 دستم گذاشت و گفت: یخودشو جا دست

 

 باشه نه دست تو..... نجایا دیدست من با-

 

 ...رررینخ-

 

 شد و گفت: طنتیپر ش لحنش

 

 باشه مثال.... یا گهید یجا دیبلهههه! دست شما با-

 



 نهیو دوباره س دیجمع شدم....خند شتریو ب دمیکش یبلند نیدستمو ببره سمت خشتکش که ه خواست

 امو نوازش کرد...

 

ام وسوسه کننده  نهیس یدستش رو ینکردم....نرم یمخالفت یعنینگفتم..... یزیچ گهید

...دوباره تو بؽلش جمع شده بودم....حاضر بودم کردیحال آدمو عوض م ییجورا هی....یعنیبود....

 حالت بمونم.....آهسته گفتم: نیتمام عمر تو هم

 

 .....؟مانیا-

 

 جونم.....-

 

 

مردونه و  یو اون با اون صدا یو صداش بزن یخود برق بود....تو بؽلش باش نیع نیا گهی! دپع

لوس  ی....کمدیبده!  عشمش بهم جرات بخش لتیؼل و ؼش تحو ی"جونم" ب هیگوش نوازش 

 :دمیپرس

 

 !؟یدوستم دار-

 

 اهووووم....-

 

 !؟؟؟یچ یعنی  اهووووم-

 

 آره.... یعنی اهووووم-



 

 !؟؟یآره چ یعنی-

 

 آره دوست دارم.... یعنی-

 

مال خودم بود....مال خود خودم.....دوباره لب  ایذوق کردم....انگار که دن   دایکردم....شد ذوق

 زدم:

 

 ادیز یلیمنم دوست دارم....خ-

 

 

 من! یگربه -

 

 

آاااااه تو گلو  هیام رو تو مشتش گرفت...ناخواسته چشمامو بستم و   نهیگفت و س نویا

 ....میرفته باش یجنس یعاشمانه  ی....انگار که ناخواسته تو حال و هوادمیکش

 ....ؼلت خورد و اومد روم....دیکش كینفس عم هی

نگاهم  کمیهردومون خمار بود....اول  یتنش لرار گرفته بودم....چشما  ریز ییجورا هیمن  حاال

 لبهام..... یکرد و بعد سرش رو خم کرد و لبهاشو گذاشت رو

 دستام دور گردنش حلمه شدن....و چشمام بسته...... ناخواسته

هم نگذشته بود که  تلفن همراه  هیکردنش.....اما چند ثان یکمال آرامش شروع کردم همراه در

  پشت سرهم شروع کرد زنگ خوردن..... مانیا



ده بود کنار تخت دراز کر یشد لبهامو ول کرد و بعد همونطور که خودش رو به سمت عسل کالفه

 ؼرولند کنان گفت:

 ...... مولع یبر خروس ب یا-

 ادامه دادن جمله اش تماس رو وصل کرد و گفت: یبجا

....آره خودم یای....نه تو نمخواد بامیبودم....چرا....آهان آره....نه م داری....نه بیعی"الو رف

 ....فعال "امی.....باشه...باشه زودمامیم

 برگشت سمت من....نگاهم کردو بعد گفت: دوباره

 برم..... دیبا-

 گفتم: زونیچرخوندم و با لب و لوچه آو یواری...سرمو به سمت ساعت ددیذولم پرکش کل

 .....۰۱هنوز ساعت  یول-

 تکون داد و گفت: سرشو

 برم...... دیبا یآره...ول-

 گفتم: یناراحت با

 کوتاه بود..... یلیخ-

 رو به دستش بست و گفت: شیتنم کنار رفت....ساعت مچ یرو از

 رونیاز خونه بزن ب ییجورا هی.....حاال هم بلندشو....بلند شو زمیشترعزیهرچه کوتاهتر لذتش ب-

 ....دتیند یتا کس

 لباسهاش شد....نشستم رو تخت و گفتم: دنیراست رفت سمت کمد لباسها و مشؽول پوش هی اون

 آماده کنم.....؟صبحانه واست  یخواینم-

 

 سرشوتکون داد:

 ....زود لباساتو بپوش.....خورهیم یزیج هیاداره  رمینه م-

 



شدم.....اه  دنشیتخت برداشتم و مشؽول پوش نییرو از پا کمی...خم شدم و توندیآه کش افسوسوار

 .....میشدیم کیخوبش نزد یبه جا میلعنت! تازه داشت

 زده شد تو حالمون! گند

شدم.....اه  دنشیتخت برداشتم و مشؽول پوش نییرو از پا کمی...خم شدم و توندمیکشافسوسوار آه 

 .....میشدیم کیخوبش نزد یبه جا میلعنت! تازه داشت

رو  رهنشیپ یسمتش...داشت تند تند دکمه ها رفتم زونیزده شد تو حالمون!با لب و لوچه آو گند

پهلوهاش گذاشتم و بعد  ی،دستامو رو پر کنم فاصله رو نیا نکهی....با وجود فاصله و بدون ابستیم

 گفتم:

 

 سر کار.....؟ یبر رترید کمی شهینم ماااااانیا-

 

 

 بست و گفت: دکمه رو هم نیآخر

 

 اونجا باشم..... دیبا گهید مهیدل۰۵لتل! حداکثر تا  یصحنه  هیبرم سر  دینه! با-

 

مورد حرؾ  نیراحت در ا یلیحس بد بهم دست داد....البته اون خودش خ هیکه اومد وسط  لتل اسم

  .... شده بود اما من نه یچون شؽلش بود و واسش عاد زدیم

 

 شلوارش بزنه و بعد گفتم: ریز رهنشویپهلوهاش برداشتم تا پ یاز رو دستامو

 

 لتل!؟ یسر صحنه  یبر یمنو ول کن ادیدلت م-

 



 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 

 !ادیم آره دلم-

 

 چپ نگاهش کردم و بعد گفتم: ....چپنیگفت و نگام کرد تا واکنشم رو بب نویا

 

 والعا که!-

 

 

 پس کله ام و گفت: زد

 

 نکبت.....؟؟ یدیبود که تو پرس یآخه اون چه سوال مسخره ا-

 

 نازک درآوردن: یهم شروع کرد ادامو با صدا بعد

 

 لتل "سر صحنه  یبر یمنو ول کن ادی" دلت م

 

 

 کج کردمو گفتم: شموین

 

 !؟؟؟؟یکنیمنو مسخره م یدار-



 

 و گفت: دیخند

 

 .....هیحرفا چ نیا یدار اریاخت-

 

 رو برداشت و گفت: لشیخورده وسا یو مابم یو گوش چی...سوئلشیزد و رفت سمت وسا کنارم

 

 

 همون گلدون..... ریرو هم بزار ز دی...کلرونی...بزار من که رفتم بعد از خونه بزن باااایند یسوت-

 

شبانه  خواستیهفته چنان دلبسته اش شده بودم که دلم م هی ی...طگهیجنبه بودم د ی....بدمیآه کش باز

 حالم گرفته بود.... یسرکار حساب رهیداره م دونستمیروزم رو کنارش بگذرونم....و حاال که م

 :دمی....منم دنبالش رفتم...و پرسرونیاتاق رفت ب از

 

 ....رمیبعد م کنمیرو مرتب م ختهیر خونه بهم نیاول ا-

 

 باال انداخت و گفت: شونه

 

 ....یباشه هرجور راحت-

 

 !؟یگردیبرم یک-

 



 شب.... دی....هرولت کارم تموم بشه....شاستیمعلوم ن-

 

 !؟؟یکنیم کاری!؟؟شامو چیکنیم کاریاووووو....شب!؟؟ پس ناهاررو چ-

 

 سمتم و گفت: دیچرخ

 

 !گهید خورمیم یزیچ هیبرم... خوامیکره ماه که نم-

 

 گفتم: دستپاچه

 

 واسه شامت درست کنم....؟! یزیچ هی یخوایم-

 

 

 باال انداخت و گفت: ابروهاشو

 

 

 ....زود برو خونتون!ستین یازینه! ن-

 

 

 نطوریهم شهیکه بشدت پکر بودم...خب ما دخترا معموال هم یرو تکون دادم درحال سرم

 دوست پسرمون شبانه روز ولتشو با ما بگذرونه..... یحت ایهمسر  خوادی...دلمون ممیبود

 



 ....نگاهش کردم...لبخند زد و گفت:دیطرؾ لپم رو گرفت و کش دو

 

 !؟؟یمرتب کن نجارویو  ا یبمون یخوایم-

 

 لپهام رو گرفته بود فمط تونستم سرم رو تکون بدم...دوباره لبخند زد و گفت: چون

 

 !؟؟یدی....فهمیتلل یللیخونه نه  یریراست م هیبعدش  ی.ولباشه..-

 

 

 لبهام نشوند و بعد گفت: یرو یفمط سرم رو تکون دادم.لپهام رو ول کرد..خم شد و بوسه ا بازم

 

 فعال خداحافظ.....-

 

 و گفتم: دمیکش كیعم نفس

 

 خداحافظ-

 

 سمت در رفت و گفت: عیسر یلدمها با

 

 ....دمیم میشب اگه خسته نبودم بهت پ-

 

 



 تماشاش لب زدم: ؼرق

 

 باشه...-

 

 

 . .. رفت رونیاز خونه ب یمنم ببوسمش اما اون تو چشم بهم زدن خواستیم دلم

 حاال شروع شده بود رفتنش رو تماشا کردم.... نیکه از هم یا یمن با افسوس و دلتنگ و

سرکار، تا دم در  بدرله کنم!؟؟؟اونم به عنوان  رهیم یرو ولت مانیروز بدون ترس ا هی شهیم یعنی

 زنش....هااااه....کاش بشه!

گرفتم خونه اش رو مرتب کنم....آخه همه جا نامنظم بود! پسرا همشون  میکه رفت،منم تصم مانیا

 ...یهم بودن...تو ظاهر منظم ول نیع

 خب آشپزخونه بهتر بود..... یاز کجا شروع کنم ول دونستمینم

و  دمیرو بستم ،دستکشهارو  پوش شبندیپر از ظرؾ نشسته انداختم....پ نکیبه س یگاهتاسؾ ن با

   ... شروع کردم به شستن ظرفها

 

 گهیازم ولت گرفت....د یچند ساعت هی بایجاها و شستن لباسهاش تمر هیکردن آشپزخونه و بم زیتم 

 ....شدیم زیموندم شک برانگ یاونجا م نیاز ا شتریب

سرو صدا در  یاز امن بودن اوضاع مطمئن شدم ، آهسته و ب نکهیو بعد بعد از ا دمیپوش لباسامو

 .....رونیخونه رو باز کردم و زدم ب

 اولات..... یلیمثل خ  خلوت بود. خونه

 گهیو اؾ اؾ رو زدم که د رونیگلدون گذاشتم بعدهم از خونه زدم ب ریرو ز دیبستم و کل درو

 رو به حد اعال برسونم!!!! یگریباز

 



رمك از پله ها باال رفتم....والعا خسته بودم  یخسته بودم.ب یلیدرو برام باز کرد....خ مامان

 کار نکردم...امان از عشك! ینمدریخودمون ا یتو خونه  چولتیه

 به گاو مشت حسن...! کنهیم لیعالل رو تبد آدم

 .کردیباز بود...با آرنجم کنارش زدم و رفتم داخل....شکمم بدجور داشت لارو لور م مهین درو

 :دمیراست رفتم تو  آشپزخونه و از مامان پرس هی

 

 !میدار یناهار چ ... جون یسالم فاط-

 

 

 چپ چپ نکام کرد و گفت:-

 

 یفاط یگی....بعدشم...دفعه آخرت باشه م فتیدختر اول از راه برس بعد به فکر خندق بالت ب-

 ....ولار لطفا!   جون

 

 رو شکمم گذاشتم و گفتم: دستمو

 

 

 گشنمه! یلیآخه  خ-

 

 زنان گفت: طعنه

 

 !میخدا گشنته! ناهار برنج و مرغ دار ی شهیتو که هم-



 

 امو مظلوم کردم و گفتم: افهیل

 

 بخورم.... نیحاال بد نیمال منو هم شهینم-

 

 !؟؟میباهم بخور ادیتا بابات ب ینکیصبرنم-

 

 نه...ضعؾ کردم....-

 

 لابلمه رو باز کرد و گفت: در

 

 تا برات آماده کنم! نیبش ای!بکردهیم یگاریانگار  تا االن داشته ب نالهیم یجور هیاوووو -

 

 یگارینشستم و با اشتها مشؽول خوردن ؼذا شدم....خب معلومه داشتم ب یصندل یرو یخستگ با

نکردن سرو صدا،روشن  جادیجهت ا ی....شستن ظرفها،جارو زدن خونه با جارو دستدمیکشیم

 هم بدتر بود! یگاریاز صدتا ب گهیکار د یکل ل،ویدل نیبازهم به هم ییلباسشو نینکردن ماش

 

.اونمدر خسته ام بود که تا دمیتخت دراز کش یاتاق و رو یراست  رفتم تو هیکه خوردم  ؼذارو

 هم گذاشتم  بالفاصله خوابم برد. یچشمامو رو

 

******* 

 



 هیدرد گرفته بود... کمیبازم بخوابم اما سرم  خواستیخوردم و چشمامو باز کردم...دلم م یؼلت

من والعا تا اون  یعنیعصر بود! اوخ اوخ....۲به ساعت انداختم.... یچشممو باز کردم و نگاه

شو...االن ولت  داریب اسمنی ینکردن که آ دارمیا بباب ایمامان  نکهیتر ا بی!؟؟ و عجدمیمولع خواب

 حرفها.....! نیخالصه از ا و ستیخواب ن

 یکه رو یتازه دم یدست و صورتم رو شستم و از چا ...رونیتخت بلند شدم و رفتم ب یرو از

 دراومدم. یحالیو ب یاز اون حالت کسل کمی....سردردم کمتر شد و        فنجون خوردم هیبود  زیم

 ....کردیطبك معمول داشت در مورد سفر حجش با خاله صحبت م مامان

 شورشو درآورده بود.... گهیمامان ما هم د نیا

 و فالن و بهمان....! هیو  سور نهیفکر و ذهنش شده بود سفر به مکه و مد تمام

روشن  مانیاز ا امیپ هی دیرو به ام نترنتمیبرداشتم و ا مویاتاق...گوش یرو که خوردم رفتم تو مییچا

 نبود..... یکردم اما خبر

 !خواستیکه دلم م یتا دلم بخواد داشتم اما نه از اون امیپ یعنی

 ازش نبود! یخبر چیو تمام شبم رو باهاش بگذرونم اما ه ششیبازم برم پ خواستیم دلم

گرم سر یخودیب ییزهایخونه تا اون مولع خودم رو  با چ ادیممکن هشت به بعد ب دونستمیم چون

 زد: امکیباالخره بهم پ نکهیکردم تا ا

 کردم: پیبه من جون دوباره داد....تند تند واسش تا یسالم خشک و خال نی" سالم " هم

 خونه !؟؟" ی!؟ اومدی...خوبمانی"سالم ا

 زود جواب داد: یلیخ

 ....!دمی"آره تازه رس

 "...ی"شام خورد

 یجوری یچونیبپ یتونستی.کاش میبرق انداخت یکه خونه رو حساب نمیبیخوردم..م رونی"اهوم...ب

 " نجایا یایامشب ب

 ندارم" یبهونه ا چیکنم...ه یکار نی"عمرا بتونم همچ

 "میامشب تو بؽل هم بخواب خوادی...دلم مایب ی"حاال زورتو بزن...تونست



 یوسوسه کننده اومد و رفت تو جسمم....گوش  طونیش هیرفت... یلیو یلیل حرفش ته دلم نیا از

 !؟؟مانیا شیو برم پ چونمیمن بپ شهیم یفکر کردم چجور نیچونه ام گذاشتم و به ا ریرو ز

ولت شب  نینداشتم که بخوام ا یبهونه ا چیه بایبه بن بست خوردم.تمر شتریهر چمدر فکر کردم ب

 ....مانیا شیو برم پ چونمیبپ

برم.واسه  نییتا اون پا دنشید یبه بهانه  تونستمینم یبود هم حاج بابا و من حت یزیمامان آدم ت هم

 فرستادم: امیواسش پ نیهم

 

 ندارم" یبهونه ا چی....هامیب تونمی" نم

 

 " ری"باشه .پس شب بخ

 

کنارش باشم اما  خواستیدلم م دایشد.شد زونیرو که خوندم دوباره لب و لوچه ام آو امشیپ

 !دیو گفت و خواب ریراحت شب بخ یلی...اونم که خشدینم

 رو تخت و گفتم: دمی.دراز کششدمیم الیخیب دی...با  نداشتم یمنم چاره ا انگار

 

 

شده....!؟ حاال خوب تا  مانیحالت وابسته به رفتار ا نمدری...آخه چرا ااسمنی" خاک تو سرت 

 " یازش متنفر بود روزید

 

فکر  مانیعار تو خونه بمونم و از صبح تا شب به ا یو ب کارینداشت.اگه بخوام ب دهیفا ینجوری!انه

 گرفتم از فردا بازم برم دنبال کار..... میتصم نیواسه هم شدمیم یو روان وونهید یکنم که حساب

 واسم مهم  تر بود. مانیکردن کار ده درصد از بدست آوردن ا دایخودم که پ بنظر

 !دونستمینم یرو برتر  و واالتر از استمالل مال ایدن یتو یزیچ چیمن ه آخه

 گرفت.....! باخودم فکر کردم که  باالخره خوابم اونمدر



.صبحانه خوردم و بعدهم شال و کاله کردم که از خونه دارشدمیزود از خواب ب یلیخ صبح

 گفت: کفشهاش دنیرو برداشت و با پوش فشی...مامان هم همزمان با من چادر سر کرد.کرونیب بزنم

 !؟یکجا به سالمت-

 دستم زدم و گفتم: یتو بیبه س یگاز

 !؟یریدنبال کار! شما کجا م رمیم-

 سفر حج! یدنبال کارا رمیمنم م-

 دهن پر گفتم: با

 .....میزندگ یپولشو بده به من بزنم به زخما ای....بکاریچ یبر یخوایمادر من! حج م  یییییییهَ -

 چپ نگام کرد و بعد گفت: چپ

 !تیترب ی....ب   اینگ یجلو کس فویاراج نینکن بچه......ا ییگو ُگنده-

ادامه  بمیدادن به خوردن همون س حیخفه شدم و ترج بایو محکم بود که تمر یاونمدر جد لحنش

 بدم...

اعصاب معصاب  دایراه خودش رو رفت و منم راه خودم رو....جد مامان میرفت رونیخونه که ب از

باشگاه  یبه راه افتادم....راستش کار تو ابونیهدؾ تو خ یب بایو تمر بینداشت...!دست در ج

که عشك و  ؾی...حؾیخوب بود هم حمولش....ح مشینبود اما هم بخاطر تا یشاخ یلیگرچه کار خ

 دایکار خوب پ رفتمیرو بهم زد...اصال شانس من بدبخت بود...هرجا م یهمچ نیبا آم یعشمباز

...مثل کار تو اون شرکت ختیر یرو بهم م یکه همچ ومدیم شیپ ییماجراها هیبعدش  کردمیم

 ....!!!نایو م یدیوح یو ماجراها یدرست و حساب

 شدیکه نم ابونیتو خ دنیو با چرخ ینجوریکو کار....البته ا یتا ظهر دنبال کار بودم....ول بایتمر

 یباحال کار کنم اما بدبخت یکافه ها نیاز ا یکیتو  خواستیدلم م یلیکرد....ته دلم اما خ دایکار پ

چون  خواستنیرو نم یکس نینداشتم که اونا هم همچ یا گهیو مهارت د یژگیجز گارسون بودن و

 ..... داشتن روین یخودشون به اندازه کاف

توجه ام رو جلب  ینیبوق ماش یصدا داشتمیداشتم لدم برم بانیو سر در گر بیدر ج دست

و با اخم  نییرو داده بود پا شهیافتاد....ش مانیچرخوندم چشمم به ا نیکرد.سرمو که به سمت ماش

 :دی....پرسکردینگام م

 !؟؟یریکجا م یدار-



 خونه!-

 سوارشو.... ایب-

پشت سر مدام بوق  ینهایرو نگه داشته بود ،ماش نیشدم....چون بدجا ماش نشیو سوار ماش رفتم

رو داد باال و اون مولع  شهیرو روند...ش نیزود ماش یلیخ نیواسه هم  کردنیو اعتراض م زدنیم

خسته  یلیآروم شدن.....خ نیمحو شدن و گوشهام در سکوت ماش رونیب ییبود که سروصداها

 که گفت: دادمیشونه ام رو ماساژ م اشتمد بودم..

 !؟؟یباز کجا بود-

 باز!؟ یگیچرا م-

 !یدار ؾیتشر رونیب شهیچون تو هم-

گل پژمرده  نیع نمینور و هوا نب  .. یاز صبح تا شب تو خونه بمونم...!؟؟ آدمم ناسالمت یتولع دار-

 .... شمیم

 کرد و گفت: یاخم

 .... یکن یواسه من سخنران ستیحاال الزم ن-

 گفت: میخونه بود کیکج کردمو رومو ازش برگردوندم و چون نزد شموین

 .... شو ادهیپ نجایتو هم-

 حرفشو بدونم که گفت: لیلنگاش کردم تا د یپرسش

 !ارنیحرؾ درم ننیبب ها مارو باهم هیهمسا-

 نکهیشدم و بدون ا  ادهیرو نگه داشت فورا پ نیماش نکهی...به محض ایمسخره ا لی! چه دلهه

 ازش دور شدم.... عیسر ییکنم ،با لدمها یخداحافظ اینگاش کنم و 

 داره.... تیها چه اهم هینظر همسا گهید یهااااا.....خب تو اگه منو والعا بخوا هیهمسا

 به درک! اصال

نشون ندادم  یاز کنارم رد شد....توجه مانیا نیو کالفه راه افتادم سمت خونه...ماش بیدست درج

پام ضربه  یجلو یها زهیو به سنگر رفتمیانداختم....راه م نییو همچنان سرم رو پا



کنه  دایکار برام پ هی  سپردمیبه بهزاد م دی!؟؟؟با کردمیم دایکار پ یچجور دی....باای...خدازدمیم

 داشت... یشتریب زیم یرو یها نهیاز من تو اجتماع....حتما گز شتری....آره اون پسر بود و ب

 فرستادم تو اسرع ولت بهم زنگ بزنه .. امکیپ نیزنگ زدم اما جوابمو نداد واسه هم بهش

 

به خودم بدم با پا زدمش  یادیزحمت ز نکهیباز بود.بدون ا مهیخونه...در ن دمیبعد رس مهیدل چند

 کنار و بعد رفتم داخل و درو پشت سرم بستم.....

 

 متولفم کرد: مانیا یکه صدا رفتمیدر ساختمون رد شدم ...داشتم سمت پله ها م از

 

 !؟؟؟یمثال لهر-

 

اش رو به همونجا داده  هیتک نهیبود و دست به س ستادهیسمتش....تو چهارچوب در ا دمیچرخ

 بود....

 

 اخم جواب دادم: با

 

 نه!-

 

 .....نمیجلو بب ایپس ب-

 

 چون گفت: کنمیفکر م یدارم به چ یبه سمت پله ها انداختم...انگار فهم ینگاه

 

 ....ستیخونتون ن یکس-



 

 !؟یدونیتو از کجا م-

 

 ....ای...بدو بگهید دونمیم-

 

 گفت: دینگاهامو د یبه سمت پله ها انداختم.ولت ینگاه نگران

 

 نبود..... ینفر زنگ خونتون رو چندبار زد کس هی....ستنین گمیم-

 

بزنه اما اون دستمو  یزیچ یو نگاش کردم...منتظر بودم حرف ستادمیسمتش...رو به روش ا رفتم

 خفتم کرد.... واریخودش و د نیخونه اش و بعد از زدن در ب یگرفت و کشوندم تو

 

فاصله  چیه گهیکه د یشد ....جور کیکرد...از جلو بهم نزد دنیشروع به تپ ادیز جانیاز ه للبم

 نبود.با سرانگشتش زد رو نوک دماؼمو گفتم: نمونیب یا

 

 !؟؟؟یدمؽ نمدریچرا ا نمیخپل بگو بب یخب....گربه -

 

بهم  نمدریا یجواب سوالش رو بدم ولت تونستمیم یبدم..چجور حیبهش توض تونستمیم یچجور

 ....شدیصورتم پخش م ینفسهاش رو یداؼ یبود...ولت کینزد

 و گفت: میشونیزد به پ نباریا

 

 !!!؟یجواب بد یخوای!؟؟ نمینر ایالل از دن-

 



....تب کرده بودم...داغ بود شدینم یحرؾ بزنم ه خواستمیم یلبهام بهم دوخته شده بودن....ه انگار

و رو  امیو سست به خودم ب جنبهیعمب ببره تا من ب کمیهم لصد نداشت خودشو  یلعنت بدنم اون

 خودم مسلط بشم...

 

 لپ م رو  و بعد گفت: نباریو ا گرفتیم شگونیجامو و هیسکوتم به تعجب افتاد...هربار  از

 

 ....ی....حرؾ بزن مطمئن بشم زنده ایشده!؟ خشک نشده باش تیزیچ هیتو -

 دادم و گفتم: انیحال و هوام ،پا یسکوت لو دهنده  نیبه ا  باالخره

 ناراحتم..... کمیمن....راستش.....آره...-

 تنگ کرد و گفت: چشماشو

 بهت گفته!؟؟؟ یزیچ ی!؟ کسشدهیچ-

 به چپ و راست تکون دادم: سرمو

 ....هیا گهید زیاز چ میناراحت لینه...نه....دل-

 !؟یاز چ مایدل-

 یدیبهم چسب ینجوریا یجوابتو بدم ولت یدهنمو با صدا لورت دادم....خب المصب من چجور آب

 !؟؟؟ ...  کنمیو همجوره حست م

 اش که به عمب هلش بدم اما انگار انگشتام جون نداشتن.... نهیگذاشتم رو س دستامو

 گفتم: ریدستام رو تکون بدم  با تاخ نکهیبدون ا  تینها در

 کنم..... دایکار پ هی خوادی....دلم مادیبدم م کارمیب نکهیاز ا-

 که گفتم سرشو تکون داد و گفت: نویا

 امممم....کار...!؟-

 ... هیخوب زیآره....کار چ-

 سرشو تکون داد و گفت: متفکر



 !؟؟نمیبده بب توی....گوشالیخیخب....کارو ب-

 گفتم: متعجب

 !؟؟ی....!؟ واسه چمویگوش-

 آورد باال و گفت: دستشو

 ....نمیبده بب-

 خب چرا....-

 گهیخب بده د گمی....مزیاعصاب منو بهم نر-

 درآوردم و بهش دادم.... رونیب نویو گوش بمیج یکردم تو دست

پنهان کردن  یبرا یزیچ نکهیدرآوردم و بهش دادم....با ا رونیب مویو گوش بمیج یدست کردم تو

انجام داده  یجرم نکهیدانش آموز از معاون بدون ا هیترس  نی....عدمیترسینداشتم اما بازهم م

 باشه!

 رونیام رو ب نهیهمون لحظه منم نفس حبس شده تو س مایازم فاصله گرفت و دل کمی باالخره

 ...اوردمااااایشکر! داشتم کم م ایفرستادم.....هووووؾ...خدا

 انداخت و گفت: یبه گوش ینگاه

 

 !؟یدیخر نویا-

 

خب...بازم  یکرد.ول نکارویاما خوشبختانه ا کنهیبعدهم چکم م خوادیمازم رمزشو  کردمیم فکر

 جواب دادم: ری....با تاخکردیبود که منو دستپاچه م دهیپرس  یسوال

 

 .....دمیآ...آر....آره....خر-

 

 انداخت و گفت: یبه گوش یکل ینگاه



 

 اس.... دهیپوک-

 باشه....چون دست دوم.... دهیپوک دمیبا-

 ....نطوریکه ا-

 خواستیدلشون نم لدای ی...خانواده میدیخر یاز دستفروش نویا لدای....آخه منو  باشه دهیپک دمیبا خب

دست  یگوش هیهم رفته بود  چارهیخودشون اون ب یبماند برا لشمیاون تلفن  همراه داشته باشه دال

 .....مشیدیباهم خر یعنیگرفته بود... یمکیدوم لا

 رو به سمتم گرفت و بعد رفت سمت اتالش.....کله امو خاروندم و گفتم: یگوش

 ؟ " خواستیم یمنو واسه چ یگوش مای"االن دل

و بعد از  ستادی....دوباره اومد سمتم.ممابلم ادیسف یجعبه  هیلحظه بعد برگشت...اما همراه با  چند

 جعبه رو به سمتم گرفت گفت: نکهیا

 ....ایب-

 

 به جعبه انداختم و گفتم: ینگاه

 !؟لیموبا یگوش-

 ...دستم خسته شد....گهید رشی!بگهینه....مار افع-

مورد  یهمون گوش  .. ایداخلش انداختم...خدا یبه گوش یرو ازش گرفتم و باز کردنش نگاه جعبه

 نوید اداشته باشم....اما حاال از کجا معلوم بخوا نیا نیع یکی خواستیدلم م شهیمن....هم یعالله 

 رو کنترل کردم و گفتم: شدیم زیکه داشت سرر یبده به من.....ذوق و شول

 کنم !؟؟ کارشیخب....چ-

 ام کرد.... مسخره

 ...یریگیبرو ماه ری....دستشو بگریبگ یباهاش کشت-

 !؟؟یکنیمسخره م-



 

 !؟؟کننیمگه مسخره رو م-

 .....مااااانیعههههه....ا-

 ...دیخند

 به اون در... نیشکستم ا تویتو گرفتم....من گوش یبرا-

 :دمیذوق پرس با

 مال من؟؟ نیا یعنی-

 آره مال توئه....-

 صورت زدمو گفتم: یبه پهنا یلبخند

 !یمرس-

 کج کرد و گفت : سرشو

 !؟یفمط مرس نیهم-

 کنم!؟ کاریخب چ-

 شد و گفت: طونیش

 ...شهیکه نم یخال ی...خال یزیچ هی....یموس هی...یبوس هی-

 ریتا ز بایگذاشتم و بعد رفتم سمتش....لد من تمر واریکنار کنار د ی هیسه پا زیم یرو رو جعبه

 و گفتم: دمیگلوش رو بوس بکی....دستامو دور کمرش حلمه کردم و بعد سدیرس یاش م نهیس

 دوست دارم..... یلیخ-

 دستاشو دور بدنم انداخت و گفت: اونم

 آخه....!؟؟؟ خورهیبه چه دردم م یخال یدوست دارم خال-

بلند کردم خودم  کمی...سرمو بردم عمب...اول تو چشماش نگاه کردم و بعد هیمنظورش چ دونستمیم

دستهاشو تنگ و سخت کرد و  یبوسه بود اما اون حلمه  هیفمط  تمی....لصد و ندمیرو و لبهاشو بوس

کم  یو من گاه دیبوسیم دهیبه آب رس یتشنه  نیداد.....ع رییبعد اون بوسه رو به لب گرفتن تؽ



و من هم  دادیکه اون کارشو انجام بده....منو به خودش فشار م موندمیحرکت م یو فمط ب اوردمیم

 رو ... مانیو هم برجسته شدن و سفت شدن آلت ا کردمیشورت خودم رو حس م یسیخ

نرم نرمک به عمب بردم...ودوباره کمرم رو چسبوند به  خوردیکه لبهامو م همونطور

 یتازه کرد و بعد دوباره لبهاشو گذاشت رو ینفس هیکوتاه ازم جداشد... ی هی...واسه چند ثانوارید

با لباش  یکه اونجور تزابودنیپ یانگار لممه  لبهام و شروع کرد خوردنشون....انگار لب نبودن...

 ....اوردیم ونکشش

ذره  هیلب دلم  یکنم چون تو اون لحظه بجا شینتونستم همراه گهیدور گردنش انداختم....د دستامو

 .....خواستیم ژنیاکس

 ....حالم که جا اومد  باخجالت گفتم:دمیهوارو بلع صانهیعمب بردم و بعد حر سرمو

 شده ! داریآمپولتم که ب-

 و گفت: دیخند

 !گهید دهیچون تورو د-

خودمم خجالت  کردمیم طنتیانداختم ..خودم ش نییبا خجالت سرمو پاگلگون شد...باز  لپهام

 ...اما بعد واسه عوض شدن جو گفتم:دمیکشیم

 !؟؟یحاال ناهار دار-

 باال انداخت : ابرو

 بخوابم.... خوامیخوردم....عوضش م ریچون صبحونه د ستینوووچ...گشنه ام ن-

 ...!؟یپس خسته ا-

 ....!یلیخ-

دستهاش رد شدم و بعد خودمو  ریبرات درست کنم....از ز زسیچ هی ای....بمانیگشنه نخواب ا-

اون سرعت کم درست کرد همبرگر بود...سه تا  یتو شدیکه م یزیرسوندم به آشپزخونه...تنها چ

اومد سمت اپن و  مانیگذاشتم و با حداکثر سرعت  مشؽول سرخ کردنشون شدم...ا تابهیماه یتک

 گفت:

 

 ...خوادیتم که نمبرو دختر...گف ایب-



 

 !یگشنه بخواب دینه نه....تو نبا-

 

 یودرحال دمیبشماب چ یسرخ شده رو تک یگشنه بخوابه...همبرگرها ومدینشدم چون دلم نم یراض

 ....دمیرو چ زیکه ندام استرس اومدن مامان و بابا رو داشتم تند و با عجله م

 بشماب طد و بعد گفت: یتو یارشورهایبه خ یناخونک آشپزخونه.. یاومد تک مانیا

 تر بودم... یباور کن من به خوردن بدنت راض-

 ....رفتم سمتش و گفتم:دادمیهمبر م یبو

 ....ارمیواست م بخور بعد بخواب....شام هم اگه شد خودم نارویبچه پررو...اول ا-

 و گفت: دیخند

 ....نمیبده بب گهیبوس د هیباشه ننجون!حاال -

 ...دستپاچه و هول گفتم:دیبه گوش رس اطیح یبابا از تو نیماش یسمتم صدا ادیب تاخواست

 بابام.... یوا-

 گفتم و بدو بدو سمت در رفتم.... نویا

 .رفتمیور م یخودیب رهیبا دستگ یواسه باز کردن در هم ه یاونمدر هول کرده بودم که حت

رو برداشت و داد سمتم و بعد خودش درو  یگوش یاومد سمتم.جعبه  دیرو که د میدستپاچگ مانیا

 برام باز کرد و گفت:

 !یچته دختر!چمد هول-

 ...ی....واننیبیآخه منو م-

 ....ننیبینترس نم-

.هردورو تو دستام دمیکفشامو هم نپوش ی....حترونیب زدم یحرؾ اضافه ا چیدر باز شد بدون ه تا

 یبودمش....زود رفتم داخل  و بعد کفشامو گذاشتم توباال....از لبل نبسته  گرفتم و بدو بدو رفتم

 ...یجاکفش



 من به داخل اتاق،همزمان شد با باال اومدن مامان و بابا..... رفتن

بال پرواز  کردمیخوشحال! مامان که حس م دایدر نگاهشون کردم.خسته بودن اما شد یال از

 یلباسا  دنیگذاشتم و بعد با پوش زمیم یرو تو کشو یگوش ینداره! لباساما تند تند درآوردم ،جعبه 

 و گفتم: رونیاومدم ب یخونگ

 سالم....-

 یخوشحالن...صدا یلی....مشخص بود خزدنیو حرؾ م دنیخندی....مکردنیباهم صحبت م داشتن

مبل  یرو یهرد برگشتن سمتم و با لبخند جواب سوالمو دادن...و بعد هردو با خستگ دنیمنو که شن

 رنگش رو باز کرد و بعد گفت: یشمیساتن  یروسر  یولو شدن....مامان گره 

 اریواسه من و بابات ب یتازه دم درست حساب ییچا هیمامان.... یاسی-

 نکهیدرست کردم و بعد ا یی....چازدنیگفتم و رفتم سمت آشپزخونه.هردوشون مشکوک م یچشم

 :دمیگذاشتم و بعد پرس زیم یو رور ییچا ینی...سششونیآماده شد رفتم تو هال پ

 شده!؟؟ یخبر-

 و بعد گفت: دیرو با لذت چش شیچا مامان

 سفر حجمون به لطؾ خدا حل شد!-

 حج !؟ دیبر دیخوایم یعنی-

 ...ان شاهلل.....گهیآره د-

 !؟یک-

 !گهید یهفته -

 !؟؟؟یزود نیبه ا-

 !گهیآره د-

 یمن چ ؾی...اونا برن حج تکل لبم نشست یگوشه  یثیتو فکر فرو رفتم....لبخند خب بدجور

 یتنها !؟؟  تنها در خانه! جوووون! کور از  خدا چ یتنها بنونم..؟ تنها!؟ تنها دی!؟؟؟ من باشهیم

 !مانیا شیراحت بره پ الیسفر حج واسه پدر و مادرش که با خ هی....!؟ خواستیم

 



 دختر!؟ یخندیم یبه چ یدار-

 بود گفتم: دهیسوال رو پرس نیاومدم و رو به بابا که ا رونیفکر ب از

 !شهیبار آرزتون داره برآورده م نی....خوشحالم که باالخره واسه دومینجوری....همیچیه..ه-

خوشحال  یلی....حتما اون هم خگفتنیبهش م دیدلم نبود.با یدل تو مانیخبر به ا نیگفتن ا واسه

 اگه بفهمه....بلند شدم و با عجله رفتم سمت اتالم.... شدیم

 دادم: امکیرو برداشتم و بهش پ یلبل ی دهیپوک یگوش همون

 برن حج " خوانی"سالم...مامان بابا م

واکنش  هیبلکه واسه تمام کل خانواده فرستادم.هر کس هم  مانینه تنها واسه ا امویپ نیوالع ا در

 بود. نیا مانینشون داد و واکنش ا

 "ی" به سالمت

خوشحال  یلیمن دچار ذوق و شوق بشه اما انگار خ یبه اندازه  خواستیم !؟؟؟ دلم نیهم

رو  ینگفتم و گوش یزیچ نیسفر اشاره کنم واسه هم نیا یزشته بود من به نکته  کممیتشد...

 گذاشتم کنار...

بهش اشاره  میمستم ریبته ؼ....الکردمیبه موضوع تنها شدنم فکر م میاگه من مستف شدیبد م یلیخ

 ....شدینم گهیکرده بودم اما االن د

 نیدست کم بهتر بود اون خودش در ا ایناجور به سرش بزنه.... یدر موردم فکرا خواستینم دلم

 مورد صحبت کنم....

*** 

شلوغ بشه چون  یبود که مامان خبر از اومدن مهمونهاش داد.ظاهرا خونه لرار بود حساب عصر

 بگن.... کیو بخاطر سفر حجشون بهشون تبر انیب خواستنیهمه م

 ....ومدیهم م مانیکاش ا یدلم گفتم ا ته

 همون بود...! یکار اصال،اصل

که من  دیفهمیو م ومدی.کاش مخواستیکه من دلم م ی....جز اوندنیاز راه رس یکی یکی مهمونها

 مدت تنها بشم. هیلراره 



 هی مایشلوغ پلوغ شده بود...انگار جون گرفته باشه...دل کمی شهیخلوت ما نسبت به هم ی خونه

بعد من  مهی...چند دلمیآشپزخونه تا کارارو انجام بد یتو می....من و دختر عموم رفتیزیچ نیهمچ

 .... وهیبا سبد م ا مدم و اون ییچا ینیبا س

جگع  نیمثل خاله و عمو و عمه و...پر شده بود.ما تو ا کیکوچکمون از الوام نزد منینش سالن

هم اومده بود  الدیم ی....حتمیکردیو مموه تعارؾ م ییو چا نسیریو ش میخوردیم وول یخاحوادگ

 دوستش داشتم....! دایکه من شد ی....بشر

 یخوراک  یپ یآ یواسش جدا و بصورت و یکردم ه یباز یهم پارت ییجورا هی نیهم واسه

 .....بردمیم

 ...بهزاد بلند شد ورفت درو باز کرد....دیچیخونه پ یزنگ تو یمولع صدا همون

 رهیخ مانیبه ا یبرداشتم و با لبخند پت و پهن الدینگاهمو از م دمیرو که شن مانیا یصدا

 خسته و کسل بود... کمیشدم....مشخص بود تازه از سرکار برگشته...چون صورتش 

 گفت و بعدهم با مردها دست داد... کیه و اول به بابا تبرجمع مردون یراست اومد تو هی

 شدم.... ناراحت

مت جه ام نشده بود.....پس  دی....!؟؟؟ شادادینشون نم ی،توجه کردمیچرا هرچمدر نگاهش م آخه

 یوانهایاز ل یکی نیواسه هم برم و باهاش حرؾ بزنم..... ییبردن چا یگرفتم به بهانه  میتصم

 و گفتم: ینیو گذاشتمش تو س دمیرو که بهزاد لصد  برداشتنش  رو داشتو از دستش لاپ ییچا

 بسته! یکه کوفت کرد ییاون دوتا-

 بلند کردو با تعجب گفت: سرشو

 المصب!  یکنیم نیعه! چرا همچ-

 کرد و گفت: هیرو به بم بعدهم

 .... بلندشم لهر کنم برم گهیم طونهی..!؟ ش  کرد. کاریچ نیدید-

 گفت: مییدا وا،دختریه

 ؟؟ خونتون... یبر یلهر کن-

 



 .....ارمینه بابا....لهر کنم برم تو آشپزخونه آش رو با جاش ب-

 

بهزاد به خنده افتادن و منم هم ار فرصت استفاده کردمو رفتم سمت  یحرفها دنیاز شن هیبم

 تمو همزمان گفتم:رو جلوش گرف ییچا ینیشدم و س دم،خمییپایکه اطراؾ رو م ی....درحالمانیا

 سالم...-

 زد: لب

 سالم....-

 !یخوب-

 اهم!-

و  یشد.حرص شیرو برداشت و سرگرم گوش وانینگام هم نکرد.ل ی.حتنی! باز هم فمط همنیهم

کردم  یمختلؾ سع یبه بهونه ها گهیآشپزخونه....چند بار د یکالفه ازش فاصله گرفتم و رفتم تو

حرص  ینجوری...حاال که ا دادیاز خودش نشون نم یلیباهشا ارتباط برلرار کنم اما اون اصال تما

 !ارمیمنم حرصشو درم ارهیدرممنو 

 

کامال به اونجا تسلط داره...دستمو  مانیا دونستمینشستم...م الدیسمت جمع  و به عمد کنار م رفتم

 گذاشتم و گفتم: الدیم یرو شونه 

 

 ؟؟یکرد یمطبت رو راه اندازپسرمو -

 داد و گفت: لمیتحو ینیبه شدت دلنش لبخند

 ! از کار و بارت چخبر!؟؟؟اسمنی یکنیم کارایولته! تو چ یلیآره...خ-

 من گفت: یخواستم لب باز کنم بهزاد جا تا

 ندازنشیماه بعدش م هیکار کنه  رهیعرضه اس هرجا م یاز بس ب ..چرخهیم کاری...ول و بیچیه-

 .....رونیب

 



 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 

 خل و چل....به تو چه....-

 

...از خنده هاشون صورتم پکر شد.رو کردم سمت بهزاد که دنیجمع شروع کردن خند یدخترا

 گرفتنش گفتم: شگونیپهلوم نشسته بود و بعد با و

 

 !یچه مولع در گاله رو باز کن یدونیسن و سالت هنوز نم نیکله پوک! با ا-

 

 کنار و گفت: دیکش خودشو

 

خواستگار ماستگار  یبابا.....بدبخت ی...هَ گمی! خب مگه دروغ میریگیم شگونیعه! خب جرا ن-

 از دستش..... میخالص ش شیزندگ یبره م مشیهم نداره بد

 

 و گفت: وای....رو کرد سمت هدنیشروع کردن به خند هیحرص اسمشو صدا زدم...بازم بم با

 

 ....وویه گمیم-

 

 با اخم گفت: وایه

 

 وویکوفت و ه-

 



 

 !؟یرو بهش ؼالب کن یاسی ستیپسر مسر دورت ن گمی...موایخب باشه ه-

 

 

 ابرو باال انداخت و گفتد وایه

 

 بانمک! ینوچ آلا-

 !یکردیول واسه خودت جور م یاگه داشت یخب البته حؾ هم دار-

کله ام  یاما دستشو رو الدیبه هوا رفت اما خوشبختانه نه در مورد من...م هیبم یخنده  یصدا باز

 گذاشت و گفت:

 ....کنهیم ی....شوخیاسیحرص نخور -

 لوس کردمو گفتم: خودمو

 ....هیخرک اشیآخه شوخ-

 ...زمیعز ریتو به دل نگ-

داره، لبخند پت  هیتا بم یتر یمیصم ارررریبس یبا من رابطه  دمیدیم نکهیگفتنش و از ا زمیعز از

 یپوزخند گوشه  دنیو د مانیلبخند با چشم تو چشم شدن با  ا نیصورتم نشست که ا یرو یو پهن

 لبش به سرعت محو شد....انگار گند زده بودم....

 روشو ازم برگردوند....! یزد و با تلخ پوزخند

بشه....نکنه  ریدلگ شدم از کار خودم....نکنه ازم مونیلحظه پش هیپوزخندش تلخ بود که  اونمدر

 ؼلط کردم.... ایبهم بزنه....اه خدا باهام

 

....پکر و دمػ شده بودم....از جمع رونیکرد و رفت ب یاز پدرم خداحافظ مانیبعد ا مهیدل چند

باهاش همکالم بشمو مطئن  یبهونه ا هیاتالم...شمارشو گرفتم که به با  یفاصله گرفتم و رفتم تو



 ودمو پوچ گند زده ب چی....آره آره....من سر هایتماس داد....هوووؾ خداشم لهر نکرده اما رد 

 .....! یاونم چه گند بزرگ

 

کردن خونه  زیرفته مهمونها رفتن و خونه  ممل لبل خلوت شد...حس و حال کار کردن و تم رفته

 رو..... امهامیو جواب پ دادینه جواب تماسهام رو م مانیرو نداشتم آخه ا

کامل به سر  یمعتادا تو خمار نیبودم....سه روز ع خبریکه ازش ب شدیم یوزسه ر بایتمر

....واسه دادیجواب نم خوندیاگه م ای خوندیرو نم امهامیپ ایبود که  نیلسمتش ا نی....بدتربردمیم

 و باهاش صحبت کنم. نمشیگرفتم هرجورشده بب میتصم نیهم

تا  نمیاونمدر اونجا بش خواستمیپله ها نشستم....م یخونه نبود،رفتم و رو چکسیروز که ه هی

که سه روز منو  ی.... رفتار    رفتار مزخرفش رو بپرسم نیا لیو ازش دل نمشی....تا ببادیباالخره ب

 حوصله! یآدم پکر و ب هیکرده بود به  لیتبد

هم بودم چون  اریهوش یشد و خوابم گرفت....البته تا حدود نیکه پلکهام سنگ ومدیاون اونمدر ن اما

 به محض باز شدن در متوجه شدم....

که متوجه ام شد  دونمیدر ساختمون رو باز کرد و اومد داخل....م مانیاز هم باز کردم....ا پلکهامو

انداخت که بازش کنه بلند شدمو به سمتش  دینگاهمم نکرد.رفت سمت خونه اشون...کل یاما حت

 رفتم....صداش زدم:

 

 ....مانیا-

 سمتم و گفت: دی.درو باز کرده بود اما نرفت داخل...چرخستادیا

 

 بله!-

 

 حس بود که دلم گرفت و با بؽض گفتم: یاونمدر سرد و ب لحنش

 

 !؟یبا من لهر-



 

 و گفت: نییلبهاشو داد پا کنج

 

 نه مگه من بچه ام!-

 

 گفتم: یفیضع یصدا با

 

 آخه...آخه.....-

 

 برم ..... خوامیکار دارم م!؟ حرفتو بزن یکنیهان!؟ چرا آخه آخه م-

 

باهام خوب و  شهیاون هم خواستیورژن بداخاللش رو باخودم باور کنم.من دلم م نیا تونستمینم

 ....با بؽض گفتم: شهی....هم     مهربون باشه

 

 آخه !؟ یبداخالل نمدریچرا ا-

 

 حوصله گفت: یو ب خسته

 

 .... حوصله ندارم....فعال یاسیولم کن -

 

 یهم م  یکنه مگه واسه من خواب و لرار ینجوریرفت داخل...خب اگه لراره اگفت و  نویا

 ...بازهم صداش زدم:   .  .     رهیازم فاصله بگ ینجوریا دادمیاجازه م دیموند.دنبالش رفتم...نبا



 

   ...مانیا -

 

 دررررد....-

 

    صبر کن-

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 ! پاکدامن خانم!شهیشر م نهیبیم ی....!؟ برو خونتون االن حاجیایدنبال من م ی!؟ چرا دار هیچ-

 

 یو ب ی.عصبان و مظلوم نگاهش کردم ستادمی...تو چهارچوب در اپرونهیم کهیداره ت دونستمیم

 عاطفه گفت:

 

 ....! حرفتو بزن و برو کار دارم....اسمنیمنو نگاه نکن  ینجوریا-

 

 !؟یبا من بداخالق شد نمدریچند روز ا نیچرا ا-

 

 کرد و جواب داد: اخم

 

 بودم! نطوریهم شهیبداخالق نشدم...من هم-

 



 کرده بود و گفتم: هیبدجور دلم هوس گر  ییجورا هی. آشکار تر شده بود بؽضم

 

 ... یچرا اما از من دلخور دونمینه زنگهامو....نم یدیم امهاموینه...تو نه جواب پ-

 

 زد و گفت: پوزخند

 

 چرا !؟؟؟  یوندینم-

 

 تکون دادن و گفتم: سرمو

 

 !دونمینه والعا نم-

 

 کرد و گفت: یپوووف

 

 برم... دیهم با ۶ساعت   استراحت کنم خوامیخسته ام م یلیولش کن...برو خونتون...من خ-

 

 گفتم: ری...دلگرونیمنو از خونه بندازه ب خواستیم شدینم باورم

 

 یدیم امهاموی! نه جواب پهویبا من  یبداخالق شد نمدریبگو چرا ا الالل لبلش بهم ی...ولرمیباشه م-

 نه تماسهامو....

 

 گفت: حیو صر رک



 

 ....! یکه باهمه بپره...متوجه شد خوامیرو نم یچون من کس-

 

 نگاهش کردمو گفتم: رونیو ح متعجب

 

 !مانیا یکنیاشتباه م-

 

 استراحت کنم.... خوامی...خستمه م برو...حاال کنمیباشه من اشتباه م-

 

 بؽض رفتم داخل...درو بستم و گفتم: با

 

 ......رمی...نمخوامینم-

 

 هاشو باال انداخت و گفت: شونه

 

 ......          بمون نجایبه درک....تا صبح هم-

 

برام  گهیشل و ول و خسته رفت سمت اتالش....منم پشت سرش رفتم...د یبا لدمها رمینم دید یولت

داشت به دست آوردن  تیکه برام تو اون لحظه اهم ی....تنها کس نه ای انیمامان ب ای یمهم نبود حاج

 بود..... مانیدل ا یدوباره 

رو تخت  دیو بعد دراز کش یصندل یدسته  یاتالش....کتش رو درآورد و پرت کرد رو یتو رفت

 صورتش..... یرو دیو پتو رو  کش



رو تخت  دیو بعد دراز کش یصندل یدسته  یرو درآورد و پرت کرد رواتالش....کتش  یرفت تو

 صورتش.....! یرو دیو پتو رو  کش

کوتاه  خواستمی....اما من نمنمیبب ختتویر خوامینم یعنی...رونیگمشو ب اسمنی یعنیحرکتش  نیا

 و پوچ از دستش بدم.... چیسر و ه خواستمی....نمامیب

 تخت نشستم و گفتم: یو کنارش رو رفتم

 

 ...مانیا-

 

 دادم و دوباره اسمش زدم: کیتکون کوچ هیکمرش گذاشتم... ینداد...دستمو رو جواب

 

 .....مانیا-

 

 و کشدار گفت: ظیؼل

 

 درررررررد.....زهرمااااار......-

 

بلند  ی..حتشدیاون بشدت ترسناک و بداخالق م فتادیاتفاق م نیا یبشه...آخه ولت یعصب دمیترس

 و گفتم: یلبل یشدم ودوباره برگشتم  همون جا مونیشدم که برم...اما پش

 

 !؟؟؟یبد شد هوی ینطوریکردم که تو ا کاریبگو من چ مانیا-

 

 همون پتو گفت: ریز از

 



 بلند شو برو خونتون ....زود باش....-

 

 ماننننننننیا-

 

 و خسته گفت: یرفتم عمب و مظلوم نگاش کردم....عصب کمی.دمیپتو رو کنار زد.ترس باالخره

 

 منو.... یکرد یاه چته تو....عصب-

 

 کنون گفت: دیانداختم....اشک تو چشمهام جمع شده بود...انگشتشو باال آورد و تهد نییپا سرمو

 

 یدهنت که صدا خوابونمیبا پشت دست چنان م  یریواسه من آبؽوره بگ یبخوا اسمنی نیبب-

 ....یبدلورباؼه 

 

 باال گرفتم و گفتم: سرمو

 

 !یکه باهام بد هیچ لشیخب بابا بهم بگو دل-

 

 بخوام خوامیخستمه...م ستمیبد ن-

 

 ....یاز من دلخور  یستی....خسته نرینخ-

 

 زل زد...از ترس تو خودم مچاله شدم...انگشتاشو تکون داد و گفت: رو تخت و بهم نشست



 

 جلو.... ایب-

 

 ...ابروهامو باال انداختم و گفتم: بزنه ...شک نداشتم خواستیم

 

 ...امینووووچ...نم-

 

 ....ایب یعنی ایب گمیم ی....ولتااااااایب-

 

 گفتم: مظلوم

 

 .....یبزن یخوای...مامینم-

 

 ....ایب زنمتینم-

 

 !؟یچ یاگه زد-

 

 گفت: کالفه

 

 ....ایب یعنی ایب گمیم ی..ولتزینر اههههههه  اعصاب منو بهم-

 



ترس رفتم سمتش...بازوم رو گرفت و کشبد طرؾ خودش....ترسم کامال مشخص بود....اول با  با

 و گفت: دیلپم رو بوس  رکنندهیؼافلگ یلیبعد خ یخشم نگام کرد ول

 

 

 ....دمیم امیخسته ام...حالم خوب بشه خودم بهت پ کمی....فمط ستمی...من ازت ناراحت نزمیعز-

 

 بوسه اش گذاشتم و گفتم: یزدم...دستمو رو جا یلبخند

 

 !؟یوالعن-

 

 تکون داد: سرشو

 

 !یآره والعن-

 

و نگاهش  ....لبخند زدمستیباهم لهر ن گهید دونستمیم نکهیراحت شده بود...ا المیخ کمی حاال

 و گفت: دیبلندش کش شیبه ر ی....دستدیباریاز سرو روش م یکردم....خستگ

 

 ....ادیخوابم م یلی....خرونیصبح زدم ب ۰بخوابم.... یدیحاال اجازه م-

 

 تنش و گفتم: یرو دمیاش گذاشتم و درازش کردم بعدهم پتو رو کش نهیرو س دستمو

 

 باشه....استراحت کن.....-



 

 نیسنگ .....اونمدر خسته بود که تا چشماشو بست نفسهاش همدیو فورا خواب دیپهلو دراز کش به

 اومدم..... رونیند زدم و از اتاق بشد....بلند شدم....لبخ

اگه  یزمان هی یروز هی دونمی.....ممانی....ایعاشمش شدم...اونم ک نمدریا یک دونمی....نمدونمینم

موضوع رو باور کنن چون  نیا ستیزمان مجکن ن چیه چولتیبرسه خ یخبر به گوش کس نیا

 یآبم باهاش تو چولتیبستم که ه یباور کنم دل به کس تونستمیواسه خودمم سخت بود....خودمم نم

 .....!!!رفتینم وبج هی

 

راحت بخورم و راحت  تونستمیم گهیاومدم درو بستم و رفتم باال...حاال د رونیخونه که ب از

 بخوابم.....

 ریکار و استراحت  تو حال خوبش تاث بعد بهتر شد.بمول خودش حجم یاز روزا بایتمر مانیرفتار ا

متوجه رابطمون بشه  یکس یزود نیو دوست نداره ه ا کنهیم اطیاحت یلیکه خ دونستمیگذاشت....م

و  ختر.....مثل همه اون درونیب میازش خواستم که باهم بر میکردیچت م باهام میشب که داشت هیاما 

 مانیبا ا خواستمی.....منم مکننیم ؾیو ک برنیلذت م یو حساب زارنیکه باهم لرار م ییپسرا

لبول کنه...تصور  کردمیخودم نگه دارم.....فکر نم یخاطره هارو برا نیخاطره بسازم و ا

 اهم...که بمیلرار گذاشت هیعصر ۲فردا  یبرا میاما درکمال ناباور کنهیباز کار رو بهونه م کردمیم

 ....!میبزن یو گشت رونیب میبر

 ییروز دوتا هی خواستیهمش دلم م میکه باهم بود یمدت کوتاه نیمردم....تو ا یذوق داشتم م از

 میبر میخواستیم گهید نباریکار بود اما ا ریهمش درگ مانیا یعنیاما نشد.... میو لدم بزن رونیب میبر

 .....رونیب

 

 نیفردا بود....ا دنیزود رس یکه ذهنم پ یرو تخت و با لبخند زل زدم به سمؾ درحال دمیکش دراز

کاش زودتر فردا شب برسه.....کاش  ای!؟؟ خدادمیپوشیم یچ دی...بایبود...وا مانیلرارم با ا نیاول

 زود برسه!

 

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

 



 ی...عصب بپوشم یکه چ خواستمیبود و ازش کمک م نجایا لدای....کاش شدمیداشتم کالفه م گهید

لباسمم  یبود و من هنوز حت ۵ کی...اه لعنت...ساعت نزدختمیدست کردم تو موهامو همرو بهم ر

 انتخاب نکرده بودم....

 میو مصمم تصم یبه لباسها انداختم....به صورت کامال جد یتخت....دوباره نگاه یرو نشستم

واشه  یدست لباس درست و حساب هیو  ارجیشورشو درن گهیانبوه اون لباسها د نیگرفتم از ب

 کیتون هیکنار،و  دمیشلوارهام کش یهمه  نیاز ب یمشک نیشلوار ج هیانتخاب کنم... . دنیچوش

 !!!اهیشال لَخت س هیبود....و.. اهیکه دور چارخونه هاش خط س ردچارخونه ز

 !ومدی..فکر کنم بهم م آره

 زیبه ساعت انداختم....پنج و ربع بود.دستپاچه  رفتم سمت م یبپوشم....نگاه نارویگرفتم هم میتصم

صورتم دست به کار  شی.....با عجله واسه آراشده بود رید یلیشده بود...خ ری....دیشیآرا

 رژلب سرخ بود.... هیکرم روشن کننده و  هیزدن  شیهم انجام ندادم...کل آرا یشدم....کار خاص

...موهامو مرتب کردم و از همون ادکلن خوشبو که با دمیبلند شدم و لباسارو پوش یاز اون فور بعد

 .....  ردنیرو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمیگرفتم به گردن و  مچ دستم زدم و بعد ک لدایاز  یبدجنس

...رفتم سمتش و صداش زرم...سرش و بلند خوندیچشماش و فرآن م یزده بود رو نکشویع مامان

 گفت: ختمیبه سرو ر یکرد و با نگاه

 

 !؟یبر یخوایم ییجا-

 

 دروغ گفتم: به

 

 خونشون.... رمی...احتماال طول بکشه...ماز دوستام یکیآره...تولد -

 

 کدوم دوستت!؟؟-

 



فرط و فرط هم  ی....هاااایکردم نترس ری...فمط من دادی....شما خاطرتون نمیتوکل می....مرمیمر-

 ....امیجشن دخترونس...بعدش با آژانس م هیزنگ نزن.....

 

 اخم کرد و گفت: مامان

 

 ....ای...زود بیباش رونیب رولتیباباتدوست نداره تا د اسمنی-

 

 نشون دادمو گفتم: یخودنو ناراض کممیامو لوس و  افهیل

 

 

خوش بگذرونم....خسته شدم  دیکنم...با یجوون دیجوونم...با هیجون...من  یفاط الیخیجون من ب-

 یدار اجیبه سفر حج و کربال و مشهد احت یکنیاز بس تو خونه موندم....همونطور که شما حس م

 آخه.... دارم اجیبا دوستام احت دنیو گشت و خند حیجوون به تفر هیخب منم به عنوان 

 

 دستشو آورد باال و گفت: مامان

 

 ....مواظب خودت باش.....دمی....برو...خودم جواب باباتو میکن یسخندان خوادیباشه باشه....نم-

 

 

 سمتش....لپشو ماچ کردم و گفتم: دمیپر

 

 جون! یطجوووون...عاشمتم فا-

 



آدرس داد که برم اونجا و منتظرش بمونه تا سر  هیزد و  زنگ مانی...ارونیب عجله از خونه زدم با

 برسه آخه خونه نبود.....

 ....ادیتا ب گرفتم و رفتم همونجا و منتظر شدم یتاکس

و  رفتنیو م ومدنیم نهای....من از سرپا واستادن خسته بودم....ماش یلیهنوز سرد بود اما نه خ هوا

 ....شدنیها هم مزاحم م یبعض

 نبود... یخبر مانیشده بود اما از ا۵/۵ ساعت

 خسته.... یلیخسته شده بودم....خ گهید

 گوشه نشستم و با بؽض به رو به رو چشم دوختم...... هیو  رفتم

 !.....دادیهم جواب نم شویگوش یحت

شونه ام  یاز پشت رو یکه دست کردیگوشه نشسته بودمو  داشتم اطرافو نگاه م هیخسته و پکر 

آروم  یافتاد للب نا آرومم آن مانیبه عمب ...اما تا چشمم به ا دمینشست... وحشت کردم و چرخ

 زدم و گفتم: یشد....لبخند

 

 .....ماااااانیا-

 

 زد و گفت: لبخند

 

 ژااااان....-

 

 !کردی"ج "استفاده م یاز "ژ" بجا یولت شدمیعاشمش م چمدر

 

 ولت منتظرتم! یلی!من خیاومد رید-

 



 گفت: رفتیگرفت و همونطور که راه م دستمو

 

 سرده! یکمکی....هوا میبش نیسوار ماش میشد...خب... بر رید کمیافتادم.... ریجا گ هیآره -

 !خورهیتپلجون سرما م گربه

 و خودمو بهش چسبوندم.... دمیخند

 . میشد نشیو سوار ماش میرفت باهم

 جذاب باشه؟؟؟! نمدریا تونستیم آدم هی...چطور یبودم....لعنت ایدختر دن نیخوشحالتر کنارش

 بدن بود! یجان تو نیع

 

 :دیپرس میکه شد نیماش سوار

 

 کجا !؟؟ میخب! حاال بر-

 

 باال انداختم و گفتم: شونه

 

 ....!ی...هرجا  تو بگکنهینم یواسه من که فرل-

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 باشه!!! هرجا من بگم!-

 

 به صورتم انداخت و بعد گفت: یکوتاه نگاه یگفت و واسه چندلحظه  نویا



 

 !یزد یچه رژ خوشگل-

 

 یاز تو یحت ادیشدت ذوق ز نی...و فکر کنم اوندمیبود به ملکوت اعال بپ کیشدت ذوق نزد از

 :دمیحال پرس نیخندش گرفته بود...با ا یصورتمم کامال مشخص بود...چون خودشم انگار

 

 خوشگل!؟؟؟-

 

 نگام کنه گفت: نکهیا بدون

 

 ...یاهوممم...خوشگل!!! ول-

 

 !؟یچ یول-

 

کمرنگ تر  ی.....با نن نبودااااایلرمز بزن یرژلبها نیاز ا یحك دار یبا من یفمط ولت یول-

 بزن....

 

 

 صورت زدم و گفتم: یبه پهنا یلبخند

 

 چشممم!!!-

 



 لراره برن سفر!؟؟ یمامانت ک...حاج آلا و نمی...حاال بگو ببکالااایبار-

 

 فکر کردمو گفتم: کمی

 

 هفته!!! نیهم-

 

 خونه!؟؟ یمون ی!؟؟؟ میکنیم کاریتو چ-

 

 

بود...اهسته  شیسوال منظور داره....نگاهش کردم...حواسش به رانندگ نیا دنیکردم از پرس حس

 و مردد گفتم:

 

 خونه!!! مونمیاگه گذاشتن م-

 

 رو متفکرانه تکون داد و گفت: سرش

 

 ....بمون خونه....!هیفکر خوب نیاومممم...ا-

 

 گفتم: دمویخند

 

 رسه اگه بمونم!؟ یبه تو م یحاال چ-

 



 زد و گفت: یلبخند مچهیگوشه چشم نگاهم کرد...ن از

 

 !یمونیمن م شیاون مولع همش پ-

 

 دوباره  مانیا بشه!؟؟ ینجوریکه ا شدیم یعنیانداختم. نییخجالت سرمو پا با

 د؛یپرس

 

 !؟هیخب...نظر مثبتت چ-

 

 تو هم لفل کردم و گفتم: انگشتامو

 

 من..... شیپ اینه....تو ب ای....شتیپ امیخب....خب....خب راستش باشه...اگه موندم خونه م-

 

 و گفت: دیگلو خند تو

 

...خب...حاال اگه تو کشمیمن تورو م ییجا ی...بریکار کن بمون هیهرجور شده  یباشه!!! ول-

 ....میو شام رو اونجا بخور یباؼ یرستورانها نیتو ا میبر یموافك باش

 

 گفتم: لیکمال م با

 

 باشه!-

 



...رفتم میشد ادهیبود.پ یباغ بزرگ که ؼرفه بند هیاما هرجا بود باحال بود... مینرفت یدور ییجا

هم وارد کافه  یرو مرتب کرد و با گرفتن دستم شونه به شونه  رهنشیسمتش و دستشو گرفتم...پ

 ....!!!میشد

 

از ؼرفه ها که  یکی یتو میسفارش داد و بعد اومد کنارم و باهم رفت دهیرفت و کباب کوب مانیا

 یاتاق...خودش رود کفشاشو درآورد و رفت نشست اما من تا بند کتون هی نیبود...ع دهیکامال پوش

 شارهکه به بؽلش ا نمی....باالخره رفتم داخل...خواستم کنارش بشدیطول کش کمیدم هام رو باز کر

 کرد و گفت:

 

 

 اونجا چرا....-

 

 پس کجا !؟-

 

 ....بؽل من....نجایا ایب-

 

 بود انداختم و گفتم: یچوب یکلبه  هینگران به در ؼرفه که مثل  ینگاه

 

 اما....-

 

 زد و گفت: لبخند

 

 ...زنهیدر م ادی...بخواد بستین ی...خبرایب-



 

 

بود.از اون حسها که دوست نداشتم با  یخداخواسته رفتم و تو بؽلش نشستم...چه حس خوب از

 ی...دستاشو دور شکمم حلمه کرد و با گذاشتن سرش رودیعوضش کنم...باز تو گلو خند یچیه

 چونه ام گفت:

 

 !هیشد...حاال خوابوندش مکافات داری....بااااینشست ییبدجا-

 

 صورتم رو پوشندم و ؼرق خجالت گفتم: بادستام

 

 

 ...شمی....اصال من بلند مماااااانیا-

 

 نگه ام داشت و گفت: سفت

 

 

 ......چه خبر....نمی....خب...بگو ببنیباشه...بش-

 

 خبر.... چیه-

 

 ....رید یول رمیم یعنیاداره.... رمیمن فردا نم-

 



 چخوب!-

 

 ! چخوب!؟؟نیهم-

 

 

 !؟بگمیپس چ-

 

 !؟یکن یکار دی...بایبگ یزیچ دینبا-

 

 

 !یچه کار-

 

 هام گفت: نهیبه س دنیشکمم بود آورد باال و با رس یکه رو دستاشو

 

 من.... یخونه  یایکن امشب ب ؾیبهونه رد هی-

 

 گفتم: متعجب

 

 که! شهی!؟؟ نمیاخه چطور یول-

 

 !هیشدن یهر کار-

 



 .... گمیو به مامان م زنمیم....زنگ یبمونم...ول رونیفکر نکنم بزارن شب ب-

 

 ام آورد و گفت: نهیبه س یفشار

 

 ....ی...من دوست دارم امشب کنارم باشاسمنیکن بشه  یکار هی-

 

 شل و ول شده بودم گفتم: کمیکه بخاطر فشار دستش  یدرحال

 

 ب...با...باشه.....-

 

 عمر... هیلکه شب و دو شب...ب هیبمونم...اونم نه  ششینداشت که خودمم از خدام پ خبر

و کنارش  نییپا دمیپر نفر به در زد.مضطرب نگاهش کردم و بعد فورا از بؽلش هیمولع  همون

 نشستم.....

 یتا کس نییازم خواست خودمو بکشونم پا مانیخونه...ا میدیشب بود که رس ۰۶ساعت 

به بار  یبزرگ ت،فضاحتیوضع نیاونم تو ا دنیدیترس داشتم....اگه مارو باهم م یلی...خنمینب

 جمعش کرد..... شدی....از اون َگندها که نمومدیم

 .....نداختیم یرو که از پا یکیتصورشم وحشتناک بود و من  یحت یعنی

 دیبریرو هم م مانیا کرد،سریوسط باؼچه زنده زنده چالم م گرفتیکنم اگه حاج بابا مچم رو م فکر

 اش.... نهیوسط س ذاشتیو م

 و بعد چراؼاشو خاموش کرد و گفت: اطیرو برد تو ح نیماش

 

 ....ایبعد  اشاره که کردم تو ب دمیآب م یسرو گوش هی رمیمن اول م-

 



 تکون دادمو آهسته گفتم: سرمو

 

 باشه باشه.....-

 

شد.رفت سمت در و وارد ساختمو شد...من از شدت استرس  ادهیپ نیسرو صدا از ماش یو ب آروم

 لرار بودم..... یب یشاشم گرفته بود...دل تو دلم نبود و حساب

 شدم... ادهیو اشاره کرد تا من هم پ ستادیتو چهارچوب در ا مانیبعد ا مهیچند دل هی

 زدم: لب

 

 ' اوضاع امن !؟؟ "

 

رفتم سمتش ...در خونه اش رو  نیپاورچ نیو پاورچ شدم ادهیتکون سر جوابمو داد و منم فورا پ با

باز بود....درو  ششیکه ن یسمت در و اونم پشت سرم وارد شد درحال دمیباز گذاشته بود...من دو

 بست و گفت:

 

 !یبترس ستین یازی....نگهیخب د-

 

 

اندازه آروم باشه....برخالفش من اصال خونسرد نبودم و  نیتا ا تونستیاون چطور م دونمینم

 برداشتم و گفتم: وازیامو از د هیهمجوره اضطراب داشتم....تک

 

 دهنم..... یتو ومدیللبم داشت م-

 



 رو از تن درآورد و گفت: شرتشیسو

 

 ...چراؼاتون خاموش....دنی! بابا مامانت خوابیترسیم یخودیب-

 

پر از ظرؾ  نکیس دنیآب بخورم...با د وانیل هیآشپزخونه تا  یتو و رفتم دمیکش كینفس عم هی

 گفتم:

 

 !یو نشست یباز که خورد-

 

 کرد و گفت: یمصنوع یاخم

 

 انجام بدم!؟؟؟ یکار ناپسند نی.....من اصال خونه بودم که بخوام همچیگیعه چرا دروغ م-

 

 دادم و گفتم: هیبه کمر تک دستمو

 

 !یکار جن و پر نیپس البد ا-

 

 باال انداخت و گفت: شونه

 

 ....میاتاق بخواب میبر ایحرفهارو...ب نینه پس کار من.....! حاال ول کن ا-

 

 



 کردمو گفتم: ینچ نچ

 

 ....امیبعد م شورمیم نارویاول ا-

 

 گفت: الیخیب

 

 باشه اصن تا صبح ظرؾ بشور....-

 

 مهیگفت و رفت سمت اتاق خوابش....منم بعد خوردن آب  مشؽول شستن ظرفها شدم....چند دل نویا

تا  یبهداشت سیاومد و رفت سمت سرو رونیشلوارک کوتاه پاش بود از اتاق ب هیکه  یبعد درحال

 مسواک بزنه...

 

 هیواسه  حدس زد شدیبود که نم دهیاونمدر مرتب و منظم وخوشبو و اتو کش شهیمعموال هم مانیا

 سمت اتالش گفت: رفتیداشت م یشلخته است....ولت ییزایچ نیهمچ

 

 ....میبخواب ایول کن اونارو....ب-

 

 باال نبرم گفتم: ادیداشتم صدامو ز یکه سع یدرحال

 

 باشه االن تموم.....-

 

 



 یکشون رفتم سمت اتاق خوابش....نگاه ازهیدستکشهارو از دست درآوردم و خم مهیاز چند دل بعد

 رونیوالعا ما تا اون مولع ب یعنیشب باشه...۰۶ساعت  شدیبه ساعت انداختم ....اصال باورم نم

 ....!؟؟؟میبود

 

 بود گفت: شیکه سرش تو گوش مانیا

 

 رو تخت.... ایچراؼو خاموش کن و ب-

 

بود و بعد  شیسرش  تو گکش مهیچند دل هی...دمیکردم و بعد رفتم و کنارش دراز کش نکارویهم

 گفت: ختمیگذاشتش کنار با اشاره به سرو ر

 

 !؟یاریدرشون ب یخواینم-

 

 گفتم: جیگ

 

 رو... یچ-

 

 ....گمیشاخاتو....خب لباساتو م-

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 

 راحتم.... نطورینه هم-

 



 گفت: یکرد و کامال جد اخم

 

 دوست ندارم.... ینطوریبابا....من ا اری...درباسمنی هیچ ایمسخره باز نیا-

 

 آخه راحتم...-

 

 گفت: یاعصاب یو ب تیعصبان کمی با

 برو خونتون..... یاریدرب یخوای...نمستمیمن راحت ن-

 انداختم و گفتم: نییسرمو پا نیؼمگ

 !یزنیحاال چرا داد م-

 

تنت  یچیمن ه نیع خوادیداد زدم...من فمط گفتم دلم م یعه! دروغ نباؾ بچه! من ک-

 ....ینباشه...راحت باش

 درکل دوست نداشتم لخت بشم.... یکردمو لب زدم"باشه"....ول یپوووووف

 هیتنگ و  شرتیت هیچارخونه  و شالم رو رو درآوردم و گذاشتم کنار و با  کیو تون نیج شلوار

 ....دمیکنارش دراز کش یشورت صورت

 گفت: تیزد و با رضا لبخند

 ...یزیچ هیشد  نیآهان ...ا-

لبخند  میعمر باهم زن و شوهر باش هیاما انگار که  مانی...ادمیکشیخجالت م کمینبودم و  راحت

 زنون دستشو دور بدنم حلمه کرد و گفت:

 ....راحت باش....مثل من....زمیعز اریدرب نمیا-

 هامو جمع کردم و گفتم: شونه

 بزار باشه.... نوینه ا-



حالت  نیچتد لحظه تو هم هیلخت و سرشو فرو برد تو گردنم.... یو پاشو انداخت رو پاها دیخند

 گردنم حس کردم و ناخواسته گفتم: یزبونشو رو یداؼ نکهیتا ا میبود

 ....مانیآاااه ا-

 گفت: خمار

 تنم... یزد رو مهیو بعد خ مانیجوووون ا-

و جنبه  تیرو نداشتم...نه بهتر بگم ظرف یکینزد نهمهیتنم....تحمل ا یتنش رو آهسته انداخت رو

 اشو نداشتم....

 ....دادنی....لبهامو هم محکم رو هم فشار مدادمیانجام نم یحرکت چیبسته بودم و ه چشمامو

 و میشونی...با سرانگشتش زد رو پکردمیتنم حس م یتنشو رو یول دادیانجام نم یچکاریه مانیا

 گفت:

 تجاوز کنم.....!؟؟؟ بهت خوامی!؟؟ مگه میدیفشار م چرا بهم!؟؟لباتو اسی یچرا چشماتو بست-

 هی یتو مانیبا ا کردمیفکر نم چولتیشدم...من ه رهیپلکهامو باز کردم....به صورتش خ آهسته

 شده بودم.... هول کمی نیواسه هم رمیلرار بگ یتیمولع نیهمچ

 زد و گفت: لبخند

 وا کن....-

 گفتم: جیو و جیگ

 !؟؟ویچ-

 لباتوووو...-

 داغ کننده گفت: یلحن و صدا هیتر....و با  کیآورد نزد سرشو

 .....بخورمشون خوامیم-

حبس شد...دستامو رو  نهیپامو حس کردم...نفسم تو س نیب ییهویشدن  سیلحن و حرفش،خ از

 شروع دادم.... یشونه هاش گذاشتم و با باز کردن لبهام ازهم بهش اجازه 

 ....دیبوس بم رو آرومآورد و ل کینزد سرشو



 آروم بعد با ولع..... یلیخ اول

 سابك..... طونیش اسمنیشدم به همون  لیکمکم راه افتادم....دستام دور گردنش حلمه شد و تبد منم

لبهاشو  ریکه دوست داشتنش تو للبم شکوفا شده بود دل س یتمام مدت یمن بودم که به اندازه  حاال

 ....!دمیبوسیم

من...دلم  یمن....عالله  ی....وابستگشدیم شتریو ب شتریعالله ب نیلحظه به لحظه داشت ا چمدر

 زودتر مال من بشه...مال خود خودم..... خواستیم

 ....تمام عالم....میبدونن که ما مال هم عالم و آدم تمام خواستیم دلم

 کاریدارم چ نییپا نیکه من ا ننیسختشون مگه تو خواب بب دیو بابا با اون عما مامان

کردم فمط  یسع نیتو اون لحظه واسه هم دادیحس عذاب وجدان به آدم دست م هی....خب...کنمیم

 تو لحظه باشم....

بود....سرش رو فرو برد  دنیبوس نباریبعد چند نیجدا شد....البته ا زود نفس کم آورد و ازم یلیخ

 .....دمیکشدار کش كینفس عم هیتو گردنم....چشمامو بستم و 

و اون از  حساس بودم یلی....من رو گردنم خشدیم نییتندتند باال و پا ادیز جانیام از ه نهیس ی لفسه

 با زبون و لبهاش بهم لذت داد..... شتریو ب دیفهم نویبدنش ا ریز وول خوردنهام

آهم بلند  یام نشست  صدا نهیس ی.....دستش که روکردمیناله م زیر زیبسته بودم و فمط ر چشمامو

 تر شد...چشمامو وا کردم و تو چشماش نگاه کردم.....

 خواستیاگه م ی....فکر کنم تو اون لحظه حتکردمینتونستم مخالفت کنم....فمط نگاهش م چیه

رو گرفت و دادش باال....حاال فمط  رهنمیم نیی....پاگفتمیبهش نم یچیباز ه رهیبکارتمم رو ازم بگ

 دراز بودم.... رشیز رهامیبا همون لباس ز

 :دمیکه پرس شدیچ دونمیبود....تو اون حس حال نم نمیسوت یرو نگاهش

 .....مانیا-

 کرد و گفت: نگاهم

 جانم!؟-

 !؟؟یدوستم دار-

 تعلل گفت: یب



 .....یلیخ-

دختر  نیکلمه اونمدر منو خوشحال کرد و حس خوب بهم داد که حس کردم  خوشبختر هی نیهم

دستاشو  دمیاومدم  د رونیکه ب الی....از فکرو خ گرفته درآؼوشم ایمرد دن نی....و بهترنمیزم یرو

 باز کرده..... رو نمیکمرم و بند سوت ریبرده ز

 دستش رو گرفتم و گفتم: مچ

 .....مانیا-

 ....زمیجونم عز-

 خجالت گفتم: با

 ....گمیم یکه چ یدونیدارم....م تیمن...من....من محدود-

 تکون داد و با کنار زدن دستهام گفت: سرشو

 ....دونمیم-

 ام.... نهیهام کرد و لبهاشو آهسته گذاشت رو س نهیگفت و دستاشو لاب س نویا

گردنم باال آوردم و با  ریشکمم بود رو تا ز یکه تا رو ییخوردم و چشمامو باز کردم....پتو یؼلت

 دادم.... یبه چشمام جهت ثابت   مانیزل زدن به صورت ا

تا راحت تر  دمیشکمش بودن...به پهلو دراز کش یکه دستهاش رو هیبود درحال دهیخواب میمستم

 بشم.. رهیبهش خ

 من عاشمش شدم!؟؟ یک

گل آفتاب زده شکوفه  نیع دنشیو از د شدمیپکر م دنشیشده بود تمام للبم !؟؟ چرا از ند یک از

 ....زنمیم

 ....دمیمژه هاش کش ریآروم ز یلیبردم سمتش صورتش و سرانگشتمو خ دستمو

 روز مال من بشه....! هی شدیم یعنی

لبهاش هم  یجز پلکهاش انگشتمو رو نباریدادم و ا یشتریمشت خواب به خودم جرات ب دمید یولت

 ببوسمش... گهید باری خواستی...دلم مدمیکش



و دستمو رو للبم  دمیکش ػیانگشتمو گاز گرفت...ج هویبودم که  االتیخ ؼرق

 گفتم: دنویکش رونیگذاشتم....هووووؾ...للبم از ترس اومده بود تو دهتم...انگشتمو از دهنم ب

 ....مردمیخل و چل...از ترس داشتم م-

 و گفت: دیخند

 !یکردیم کارمیچ یداشت-

 ه ها گفتم:...وسط همون خندرهیباعث شد خنده ام بگ طونشیش یو صدا لحن

 بهت تجاوز کنم.... خواستمیم کنهیندونه فکر م یهرک کردمیم کارتیچ یداشت یگیم یجوری-

 و گفت: دیسمتم و مثل من به پهلو دراز کش دیچرخ

 !؟یبکن نکارویهم یخواستیاز کجا معلوم نم-

 لختش و گفتم: یگرفت....زدم به بازو دمیخند بازم

 ....شتیر نینفر بخواد بهن تجاوز کنه...اونم با ا هی....فکر کن ووناید-

 و گفت: دیکش ششیبه ر یدست

 !یخوب نیبه ا شیچشه مگه...ر-

 ...یمونیها م یداعش نیآره...چمدم که خوبه...ع-

 و لوچه اشو کج کرد و گفت: لب

 دوستم دارن..... شیر نیبرو بابا....نصؾ دخترا بخاطر هم-

 :دمیشدمو پرس رهیبهش خ یعصبان یاژدها هی نیگفت ع نویا تا

 !؟یشناسی!؟؟؟ دخترا!؟؟؟ والعا که....مگه چندتا دختر میگفتیچ-

 و گفت: دیکش صداشو

 ....تا دلت بخواد....اااااااادیز-

شد...دندونامو اونمدر روهم فشار دادم که حس کردم االن که همش  یمات یلاط میچیمپیلحظه س هی

 تو دهنم خورد بشه و بعد گفنم:



 خونمون...تو بمون و اونا.... رمیاالن م یآره...باشه....پس من هم اااااادیکه ز-

سمت خودش....پرت شدم تو بؽلش...دستاشو دور  دمیخواستم بلند بشم که دستمو گرفت و کش جدا

 شکمم حلمه کرد و گفت:

 کجا گربه !؟؟ -

 به حالت لهر ازش برگردوندم و گفتم: رومو

 یاجی....چه احتشتیپ انی....به اونا بگو بیهمون دختراااا....با نه...چه کار شیپ یشما بهتره بر-

 به من هست آخه!؟؟؟؟

 و گفت: دیخند

 َمِن..... اِس یاونم  شناسمیدختر م هیواسه خودت....من فمط  یگیمیکُر خر....چ نمیصبر کن بب-

ستامو لاب صورتش کردم.سرمو به سمتش چرخوندم...د یحرفش...دوباره آشت نیکردم از ا ؾیک

 کردم و گفتم:

 ....گمی!؟دخترعمه اتو میکه بخاطرش دعوا کرد ی!؟؟اونشدی...اون دختر چمانیا یراست-

 و گفت: دیکش یا ازهیشد ..خم یدوست نداشت در موردش حرؾ بزنه....صورتش جد انگار

 ...دونمیچم-

 گفتم: کنجکاوانه

شوهر داشته باشه...حاال چرا  خوردیشوعرش بود!؟ اصال بهش نم یکه باهاش دعوا گرفت یاون-

 باتو دعوا کرد....

 و گفت: نییداد پا لباشو کنج

 بود... شیکه واسه چندسال پ زدیرو م ی.....حرؾ اتفالگفتیم یور یخل شده بود...در-

 .... و با من ازدواج کنه رهیاز شوهرش طالق بگ خوادیم گفتیم

 اصال!؟؟؟ شدی!؟مگه ممیو واج نگاش کردم...مگه دار هاج

 فکر گفتم: ؼرق

 پس شوعرش حك داشت دعوا کنه....-



خب حاال  که زنش توهم نزنه... کردیاونمدر خوشبختش م دی...شوهرش با نه...شوهرش حك نداشت-

 ساعت چنده!؟ حرفارو... نیول کن ا

 ۹اگه اشتباه نکنم -

 صبحانه بده به من... هیبلند شو  یبخواب یخوایاگه نم-

 بلند شدمو گفتم: دمویخند

 به چشممممم.... یا-

 ....رونیب رفتم و شدم بلند پتو زدن کنار با من اما بود دراز تخت رو همچنان اون

 .....رسوندم آشپزخونه به خودمو صورتم و دست شستن بعد

 تا نشستم یصندل رو و....دمیچ زیم یرو رو صبحانه لیوسا بعد و کردم درست دم تازه یچا اول

 ... الیخ تو رفتم و گذاشتم ام چونه ریز دستمو....برسه سر مانیا

 

 امیب یه یمکیلا نباشه الزم گهید که برسه روز هی شهیم ؟؟؟!میبش هم مال روز هی ما شهیم یعنی

 !!!کنم آماده واسش صبحانه و باشم نجایا گهید عنوان هی با شهیم ؟؟....!نجایا

 

 ؟؟؟!یکنیم فکر یچ به یدار-

 

 :گفتم و برداشتم ام چونه ریز از دستمو.بود مانیا یصدا

 

 ....کردمینم فکر یخاص زیچ به....یچیه....یچیه...ه-

 

 نکارویهم.....زمیبر ییچا واسش تا سمتم گرفت وانشویل.نشست روش و دیکش عمب رو یصندل

 :دمیپرس همزمان و کردم

 



 !کار سر یبر یخوایم-

 

 :گفت و کرد شییچا یلاط شکر کمی

 

 ....زودتر دمیشا رترید دیشا....11 احتماال...زد زنگ یعیرف ولت هر یول اهممم-

 

 که یمانیا چرا...توش بودم مونده خودمم...شدم رهیخ بهش و گذاشتم ام چونه ریز دستمو دوباره

 .....بشم ریس تونستمینم هم تماشاش از یحت حاال نداشتم دنشوید چشم

 

 :گفت خوردیم رو نشیریش یچا که همونطور و داد تکون یپرسش سرشو

 

 ؟؟؟!یکنیم نگام دهایبد دیند نیع چرا ؟؟!هیچ-

 

 :گفتم و زدم لبخند

 

 ؟؟!یدیم جواب صادلانه بپرسم یزیچ هی...مااااانیا-

 

 :گفت و دیجو دهنش تو رو ریپن و نون ی لممه

 

 ...بپرس...دمیم جواب...ییییبل-

 

 :گفتم دیتاک با و زدم لبخند



 

 ....یبگ راستشو یداد لول که باشه ادتی-

 

 :گفت و کرد نگام چپ چپ

 

 !یتست...دمیم جواب تر راحت باشه یا نهیگز چهار...باشه-

 

 :گفتم گرفتمیم لممه واسش که همونطور و دمیخند

 

 ؟؟؟!یشد عاشمم هوی که شدیچ....ینداشت دنموید چشم...یبود متنفر من از شهیهم تو-

 

 رو لممه ریتاخ با یلیخ...گرفتم سمتش به بودمو گرفته براش که یا لممه همزمان و دمیپرس نویا

 خواستیم دلم...کردم نگاه دهنش هی مشتاق...! فکر درحال خوردیم اش افهیل به...گرفت ازم

 یه و بزنه حرؾ نداشت لصد انگار اون اما....بشنوم زودتر هرچه رو اش کننده لانع یلهایدال

 :گفتم و اوردمین طالت باالخره...خوردمیم حرص شتریب منم شدیم تر یطوالن سکوتش هرچه

 

 ....گهید بگو خب-

 

 ...یبود مخ رو کمی فمط تو...نداشتم دنتوید چشم من گفته یک....یکنیم فکر اشتباه-

 

 هوی که شدیچ بگو خب...نباشم چشمت جلو یخواستیم شهیهم...یزدیم حرؾ بد من با شهیهم تو-

 ...شد عوض نظرت

 



 :گفت و کرد اخم

 

 .....یپرسیم هیچ سواال نیا...اسمنی دونمیچم-

 

 :گفتم زونیآو ی لوچه و و لب با نیهم واسه....نیا جز به داشتم رو یجواب انتظارهر

 

 یدیم حواب یگفت خودت بعدشم.....یبد جواب اگه شهیم یچ....کنجکاوم خب....خب...خب-

 

 :گفت و خاروند رو ونشیعر یبازو

 

 ...میدیم انجامشون لیدل یب که  کارا یبعض نیع! ندارن جواب سوالها یبعض-

 

 :گفتم و کردم لول لبامو

 

 بشه تموم داشتنت دوست لیدل یب هم روز هی اگه ؟....!یدار دوست منو لیدل یب تو یعنی-

 .....!یچ

 

 ...شدم شستنش مشؽول و کردم باز رو رآبیش...نکیس تو گذاشتم و برداشتم رو وانیل و گفتم تویا

 :گفت و نکیس تو انداخت وانشویل...کردمیم حس خودم سر پشت رو حضکوش...سمتم اومد مانیا

 

 .....کنم حال تونمینم اصال خصلت نیا با ؟؟....!ادینم خوشم اصال لهر از من یدونیم  اسمنی-

 



 :گفتم آروم اما دادم دست از رو دماؼم و دل و بودم شده دمػ گرچه

 ....نکردم لهر...نه-

 زیم یرو از رو لیوسا...اتالش سمت رفت بعد و خورد زنگ تلفنش چون...نگفت یزیچ گهید

 یتفاوتیب و یالیخیب به تظاهر بود سخت...رونیب اومدم شد مرتب که آشپزخونه و کردم جمع

 جواب هی یسوال جور اون دنیپرس ای یا مولعه نیهمچ هی داشت دوست یدختر هر آخه...بکنم

 ....من اما ببره لذت که بشنوه نیریش

 !دمشونیپوشیم دیبا و بود اونجا لباسام چون اتالش سمت رفتم

 پس....زدیم حرؾ تلفن با همزمان و دیپوشیم رونشویب یلباسا داشت...شد اتاق داخل آروم و آهسته

 از رو کمیتون و شدم خم....بود نشده هم9هنوز....ساعت سمت شد دهیکش نگاهم.....بره بود لرار

 رهنمیپ یها دکمه بستن مشؽول خم یسر با بعد و دمیپوش شلوارمم...برداشتم نیزم یرو

 :دیشنیم اونو یصدا فمط گوشم که یدرحال....شدم

 من واسه و کن لشیتکم رو گزارش فمط تو....دنبالت امیم خودم من...نه...یعیرف امیم"

 "شتمیپ گهید ساعت مین تینها من باشه....اهوم..ارشیب

 دیچرخ باالخره و بست رو نشیآست یهت دکمه.گرفتم ازش نگاهمو فورا شد تموم که صحبتش

 :گفت و انداخت بهم ینگاه....سمتم

 ؟!یبر یخوایم-

 چمدر دیفهم انگار...سمتم اومد...دادم تکون سرمو فمط و نکردم نگاه صورتش تو...بود نییپا سرم

 :گفت یعصب....شدم پکر

 

 

 که یحرف ای فتهیم شیپ لتیم خالؾ یاتفال تا نکهیا....اسمنی ندارم دوست رفتارو نیا اصال من-

 ....اخم و لهر فاز تو یریم یزود ،ینشنو رو یبشنو یدار دوست

 :گفتم بود مانیا یحرفها گواه حالتش که یصورت باهمون و گرفتم باال سرمو

 .....ستین نطوریا چمیه-

 ....پسندمینم اصال رو گندت اخالق ابن...نطورهیهم مایدل چرا-



  رونیب اتاق از....میشدیم جدا ازهم لهر با دیبا بازم ما ...لعنت...رلت رونیب اتاق از و گفت نویا

 :گفتم کردمو نگاش....دیپوشیم کفشاشو داشت....انداختم بهش ینگاه...اومدم

 دمیپرس سوال هی فمط من...ستمین یکنیم فکر تو که یاونجور من-

 ....نیهم.

 :گفت دیپوشیم کفشاشو که همونطور

 برو یداشت دوست هرولت توهم...برم خوامیم من...خب! آشؽالن ولتها یبعض سواالت-

 ....نشه داستان برو جور هی...ایند یسوت....خونتون

 ..زدم صداش رونیب بره نکهیا لبل

 ..ایمان-

 :زدم صداش بره نکهیا از لبل

 .....مانیا-

 .بزنم حرفمو تا موند منتظر و ستادیا

 و نداشتم رو لهر روز چند طالت ییجورا هی.میبش جدا ازهم یدلخور با خواستم ینم فمط من

 .....بشن مرور واسم دوباره شیپ مدت چند تلخ یروزا خواستمینم

 .....شدیم یطوالن یولت خصوصا....بود یبد زیچ کال لهر

 :گفتم آروم....طرفش به رفتم

 ؟!یکنینم بؽلم-

 :دیپرس چشمام به رهیخ

 ؟!یهست ین ین مگه-

 :دمیپرس زونیآو لوچه و لب با

 ؟!کننیم بؽل هارو ین ین فمط مگه-

 :انداخت باال باهم همزمان ابروهاشو

 ....کننیم بؽل هم هارو گربه....نه خب-



 برم تا کرد باز دستاشو...بود یداشتن دوست و باشکوه لبخندهاش چمدر...زد لبخند و گفت نویا

 دور دستاشو....آؼوشش تو کردم پرت خودمو و  دمیدو بایتمر  رو کوتاه ی فاصله اون من و بؽلش

 :گفت بعد و...زد لبخند.... دمیبوس رو گلوش بکیس و بردم فرو گردنش تو سرمو..کرد حلمه کمرم

  ... گربه یبود من شیپ نفهمن یبر یجور هی یبر یخواست باشه حواست-

 :گفتم کردمو بلند سرمو

 ؟؟!میستین لهر....باشه-

 :داد تکون سرشو

 ؟...!میکن لهر دیبا چرا...نه-

  ..    میخوب پس-

 ...آره-

  ..باش خودت کارمواظب سر یریم-

 :گفت و دیبوس لبامو

 ....زمیعز نطوریهم نیهم تو-

 اونجا یلاچال که یمن واسه نه اما اش بدرله بود بخش لذت....رفت رونیب خونه از و گفت نویا

 ...بودم

 ام کله پَس داشتم و دمیکش ازهیخم...رونیب زدم خونه از هم من مانیا رفتن بعداز ساعت مین حدودا

 :گفت پشت از نفر هی که خاروندمیم رو

 !خانم اسمنی بر سالم-

 بایتمر الدیم دنید از.کردم نگاه عمب به و دمیچرخ زده وحشت......هوا دمیپر یدومتر ترس از

 ؟؟؟!رونیب زدم مانیا ی خونه از من که دید یعنی....شدم خشک چوب نیع

 ؟!یچ باشه دهید منو اگه...اااااخ....بود خندون اش افهیل....نکنم فکر! نه

 : گفت و جلو اومد

 ؟!عمو دختر یچطور-



 :دمیپرس فمط....کنم یاحوالپرس و سالم رفت ادمی یحت...بودم باخته خودمو

 ؟!کرد باز برات درو یک-

 :گفت و جاخورد سوالم از کمی

 ....بود باز اطیح در-

 :گفتم باخنده و کردم وا شموین یمصنوع

 ....داخل اومدم تازه من چون کردم بازش من...آره خب....هه هه هه-

 :گفت و داد تکون سرشو

 اهممم-

 :کردم دیتاک دوباره

 ...داخل اومدم تو یپا شیپ نیهم...بودم رونیب من-

 :گفت و دادم تکون سرشو باز

 ....دونمیم...اهممم-

 :گفتم بازم اما دادمیم یسوت داشتم گهید...ومدمین کوتاه

 ....اومدم رونیب از ااااااالن نیهم-

 :گفت و دیکردخندیم تعجب داشت گهید

 ...یاومد تازه تو....لبول...اسمنی خب یلیخ-

 :گفتم دمویخند یمصنوع باز

 ؟!باال میبر.....باشه..هه هه هه-

 :گفت و واد تکون سرشو

 رونیب از اومدم تازه منم یول...موافمم-

 :گفت میرفتیم باال ها پله از که همونطور

 ... لبول...اسمنی یگیم چندبار-



 مامان تا بود شده باعث الدیم اومدن... چرا مامان اما نبود بابا معمول طبك....باال میرفت گهیباهمد

 ....نپرسه سوال ازم

 :گفت و گذاشت الدیم یجلو رو وهیم سبد مامان

 ؟؟! چخبر جان الدیم-

 :گفت و لبخندزد الدیم

 ....مطب میبر باهم که اسمنی دنبال اومدم راستش....ستین یخاص خبر...عمو زن یسالمت-

 :گفتم و چسبوندم بهش خودمو شوق و ذوق با

 ؟؟!پسرعمو چخبره مطبت ؟؟!مطبت-

 :گفت و دیخند

 مهیسل و...دارم اجیاحت کمکت به...کنم جادیا خوامیم یراتییتؽ یسر هی ونشیدکوراس واسه-

 !کنه کمک بهم ممکنه مورد نیا در تیدانشگاه التیتحص کنم فکر خب...ات

 شوق از نداشتم بال ییجورا هی...بود داده دست بهم بودن بدردبخور حس که بود یبار نیاول نیا

 :گفتم دمویخند . .. کنم پرواز

 .پسرعموووو حاضرم یگذار خدمت یبرا کمال و تمام-
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این اولین باری بود که حس بدردبخور بودن بهم دست 

دادهبود...یه جورایی بال نداشتم از شوق پرواز 

 کنم...خندیدمو گفتم:

تمام و کمال برای خدمت گذاری حاضرم -

 پسرعموووو.....

 مامان متعجب نگام کرد و گفت:

 دختر آخه تو چه خاصیتی داری!؟-

ناراحتی نگاش کردمو تمام ذوق و شوقم پر کشید....با 

 گفتم:

 دستت درد نکنه فاطی جون...یعنی میگی من بی خاصیتم!-

 یه جور خاصی نگام کرد و گفت:

 یعنی میخوای بگی نیستی!؟؟؟-

 میالد خندید و بعد از اینکه بلند شد گفت:
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اینجوری نگو زن عمو...یاسمن خیلی دختر باهوش -

 یه....

 تم:مو باال گرفتم و گفنیشم تا بناگوش وا شد....با تبختر سر

خب معلومه که من خیلی باهوشم....حاال درست تو دانشگاه -

همه نمراتم افتضاح بودن اما این دلیل نمیشه که باهوش  

نباشم...درست نمیگم!؟؟؟ مامان چپچپ نگام کرد ولی میالد 

 خندید و گفت:

 چرااااا.....درست میگیمنم کامال موافقم....حاال بریم!؟-

 گفتم: بلند شدمو

 بله بریم....-

از مامان خداحافظی کردیم و باهم از خونه زدیمبیرون....وقتی 

 در حیاط رو باز کردم از دیدن ماشین میالد  آب دهنم راه افتاد....

چرخی به دورش زدمو همونطور که دستمو روش میکشیدم 

 گفتم:

 وای پسرعمو این مال توئه....!؟؟-
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اش  از ذوق و شوق کودکانه ی من خنده

 گرفت...سرشو تکون داد و گفت:

 قابلتو نداره....-

از هیجان زیاد لپهام گل انداخت...من عاشق این ماشینها 

بودم....میدونستم که نشستن تو این ماشینها چه کیف و حالی 

 داره....

 وقتی نشستم گفتم:

 دمت گرم پسرعمو.....-

 خودشم نشست و بعد گفت:

خوب!؟خوش سلیقه ام!؟؟؟ با -

 ن گفتم:تحسی

 خیلیییییی.....-

 قابلتو نداره.....!-

 خندیدمو گفتم:
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 خودم یه روز پولدار میشم بهترشو میخرم....-

شروع کرد قه قهه زدن....از بس خندید گوشه چشماش 

خوبه...جواب خوبی -اشک جمع شده بود....ودرآخر گفت: 

 بود...

ون اباهم رفتیم مطبش...خیلی وقت بود راه انداخته بودش اما 

واسه دکوراسیونش زیادی سخت میگرفت....خودش میگفت 

این حساسیتها و دقتش حاصل چندین و چندسال زندگی در 

 کشوره کره است....

حتی حاضر نبود واسه داخل بعضی سالنها از وسایل معمولی 

استفاده کنه...مثال ترجیح میداد از گنجه ای با طرح موزیک 

 مولی....استفاده کنه.....تا یه گنجه ی مع

چند جا سرزدیم و برای دیوارهای فضاهاش کاغذرنگی انتخاب 

کردم....و همینطور وسیله...و حتی مبل و یه سری وسیله 

 تزئیناتی....
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تقریبا تا شب تو مطبش بودیم...دوتا از دوستهاش هم اومده 

بودن کمک که خیلی بچه های باحالی بودن....ظاهرا از هم کالسی 

ش بودن....از اون دکترای خفن و باحال و های دوره ی دانشگاه

 بی ادعا .....و بامزه!

شب بود که دیگه همچیو تکمیل کردیم و میالد هم ۱۲ساعت 

منو رسوند خونه...قبلش اما مثال واسه تشویقی رفتیم بستنی 

 فروشی....

وقتی ماشینو جلو خونه نگه داشت همزمان با من پیاده شد و 

 گفت:

 ه امروز اومدی کمک...مرسی عزیزم....مرسی ک-

 لبخند زدم و گفتم:

 من عاشق کمک کردنم....بازم اگه کمک خواستی خبرم کن....-

 خندید و اومد سمتم....بغلم کرد و بعد بوسیدن لپ م گفت:

 مرسی عزیزم....-
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میدونستم که میالد چه احساسی داره....یعنی احساس 

 هردونفرمون نسبت بهم یه احساس پاک خواهر برادرانه

 بود....

اما درست وقتی از آغوشش جدا شدم چشمم به ایمان 

افتاده که از ماشینش پیاده شد.... همون لحظه فهمیدم 

 احتماال یه فاجعه در راهه.....

 لعنت آخه این چه موقعه ای بود....

اومد جلو...میالد با دیدنش سالم کرد...نگاهی سرد و تلخ و طعنه 

 ان دست داد و گفت:دار بهم نگاه کرد و بعد با ایم

 سالم....-

بعد بدون اینکه نگاهی بهم بندازه پوزخند زنان از کنارن رد شد 

 و رفت....
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خداحافظی از میالد چندان وقت نبرد چون عجله داشت و 

 میخواست بره...اصرار کردم بیاد داخل ولی نیومد.

 در حیاط رو بستم و رفتم داخل....

ایمان داشت در خونه اش رو باز میکرد که بره 

 زدم و گفتم:داخل....صداش 

 ایمان....خوبی!؟-

 خیلی بی حوصله نگام کرد و بعد گفت:

 آره خوبم-

حس کردم باز رفته تو اون الک بداخالقیش....واسه اینکه 

 مطمئن بشم ،یکم این پا و اون پا کردم و بعد دوباره گفتم:

 شام خوردی!؟-

 درو باز کرد...کلیدو از توقفل  بیرون کشید و گفت:

 آره...-



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

 داخل..قبل بستن در اما گفتم:رفت 

 گفتم اگه نخوردی واست بیارم-

 نوچ! نمیخواد!-

 پس شب بخیر....-

بدون هیچ حرف اضافی دیگه ای رفتم سمت پله 

ها....راستش ترجیح دادم مثل همیشه بغض نکنم از 

بیتفاوتیش....گاهی بعضی حساسیتهای ایمان زیادی سخت 

 گیرانه بود...

گفتم که چه رابطه ای با میالد دارم مثال من چندینبار بهش 

اما اون هربار نسبت به این ارتباط همین واکنش رو نشون 

 میداد....

 سرد و بیفاوت میشد....

منم از اونجایی که روز خیلی پر فعالیتی داشتم دیگه 

نتونستم اونجا واستم و براش توضیح بدم..یعنی حس و 

 حالشو نداشتم....



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

 م باز کرد....زنگ که زدم مامان درو برا

خیلی عجیب بود که تا االن بیدار بودن.....هم خودش و 

 هم بابا!

 سالم کردم و پرسیدم:

 چه عجب که تا االن بیدار بودین!؟-

مامان که درحال یادداشت مطالبی توی دفترچه ی یادداشتش 

 بود گفت:

 داشتم وسایالمون رو جمع میکردم!-

میلهد عالوه بر یه راست رفتم سر وقت یخچال...با اینکه 

شام مفصل تو دفعات مختلف کلی هله هوله برام خرید اما 

بازم احساس گشنگی میکردم...نون و پنیر رو از یخچال 

 درآوردم و همونطور که مشغول خوردن بودم گفتم:

 عه! اصال حواسم نبود...حاال کی قرار برین!؟-

 مامان عینکشو از روی چشماش برداشت و جواب داد:



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

 ..پسفردا..-

 بعد آهی کشید و خیلی غمگین گفت:

کاش امبرعلی و زن و بچه اشو...امیرحسین و -

 یلدارو...کاش قبل رفتن میدیدمشون....

 حاج بابا درحالی که سرش تو گوشیش بود گفت:

یه وقت زنگ نزنی به بچه ها و اینجوری حرف بزنی....من -

 اینجا....امیرحسینمراضی نیستم امیرعلی رو از قم بکشونی 

تازه افتاده رو غلتک....درکیر کارشه....واسه یه بدرقه بچه 

 هارو ننداز به زحمت....

 یه لقمه یبزرگ دهنم گذاشتم و گفتم:

احسنت....حق با باباس...آخه واسه یه بدرقه ی ناقابل -

اینهمه راه رو بیان که چی....!؟ داشتم ریز ریز میخندیدم که 

 بابا گفت:



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

بد هم نیست امیرحسین بیاد...بیشتر بخاطر یاسمن  البته-

میگم....که باخودش ببرش اصفهان و تا وقتی ما اونجاییم این 

 دخترم تنها نباشه...بره پیش یلدا...

گفتن همین جمله کافی بود تا لقمه تو دهنمبپره..... بدبختی 

اینجا بود که مامان هم حسابی از این حرف استقبال 

 داد و گفت:کرد...سرشو تکون 

آره...بدفکری هم نیست....اینجوری خیالمون از بابت این -

 دختره ی سر به هوا راحت!

با چشمای ورقلمبیده  و قلبی که طاقت اینهمه دردسر جدید 

 رو  نداشت نگاهشون کردمو گفتم:

 چی!؟؟؟من برم اصفهان!؟؟؟؟-

مامان دستشو رو دسته ی مبل گذاشت و بعد ازیه نگاه با 

 گفت:طمانینه 

نه پسَ...میخوای اصفهان رو بیاریم اینجا....!؟ بابا با جدید -

 گفت:



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

امیرحسین هم اگه نیاد تو یه بلیط بگیر خودت برو -

اصفهان...نخواستی هم برو خونه ی عمومت....در هر صورت ما 

 نمیتونیم تو رو اینجا بزاریم و بریم....

ار نبودشون قربا توجه به قول و قرارها و نقشه هایی که تو 

بود اجرا کنم اوضاع رو ناجور دیدم...واسه همین بیخیال 

 شکمم شدم..دویدم تو هال و گفتم:

من نمیرم اصفهان....من میخوام همینجا -

 بمونم...تنها....

تا اینو گفتم هردو با اخم و تعجب نگاهم کردن....مامان 

 زودتر از بابا واکنش نشون دا:

ینم مونده توی دردسر ساز دست و وا وا وا....چه حرفها! هم-

پا چلفتی رو اینجا تنها بزارم! اونم توی این دورو زمونه....تو 

 میری اصفهااااان....

یا خونه ی عموت....اصال نه اونجا و نه اینجا...برو خونه 

 خاله ات...آره این بهتره.....



 

@NOVELSLANDS رمان دختر حاج اقا 

 

@NOVELSLANDS 

نههههههه! من میخواستم همینجا بمونم....کم مونده بود بغضم 

...عین گل آفتاب ندیده پژمرده نگاهشون کردم و بگیره..

 گفتم:

نههههه...من نه دوست دارم برم اصفهان...نه خونه ی -

 عمو....من دلم میخواد همینجا بمونم...بچه که نیستم.....

 بابا سرشو تکون داد:

نه....تو همونطور که مامانت گفت باید از بین این گزینه ها یه -

 کنی..وسالم...کدوم رو انتخاب 



✍Sara✍: 

٢٨٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

!��  ��وا�ش دو���م��� ���...ا�دا	�م د��م ی�و ی	ود�� ���ب �� ����ھ  

��.�ودم ��ن�ا $%ر �و $#ط �ن ا  

!�(� ر�د)� ازم �ا(���ھ $%ر �� 	�طر �� 	وا�ت��� د)م اا'&  

....�ود �ن 	ورد ا�'�ب ھ� د�وا ن�ا  #در اه  

 و �ود ��ش �	و�� (.وار ��....�رد ��ز درو او�د �-د #��د  �د....زدم رو 	و�� در ز�,
...��ش ��(% (رت�� ��  

!(ش�� او�دم (ب �و1 ن�ا �� �ود �رده �-0ب....ا�دا	ت �/م ����ھ  

:23ت و �رد ���م ��ر�(  

؟؟!�%��� %�ر�  ���0ا-  

�ن ل�د) ن�آ	ر و ن�او) 	ودش �دا(ت 	�ر و د��ر��� او�د�م ل�د) از اون....  

  #در...�ر �	وا��� و ��ر�	و(�....�(ر ن�ا �ود 	و(�ل �	و�� ی)���/� �و  #در ا'ن

...و�د�� �/ش ر�, ن�ا  

-�.؟؟؟!�%��� %�ر�  ���0ا �م�  

:�23م ���ن �ن و �ن....او�دم 	ودم �� ��زه  

؟!ی/ر ��ھ�م  را ��ر�م او�دم �ن...م...�ن-  

:23ت ��2وت�� �.�	  

.....	و��ون �رو....��م /ر ��� �� ام � � �ن ��� ؟!/ر-  

:�23م �� ���ده درو و دا	ل و �ره 	وا�ت  

��ن�ا وا���-....  



:23ت �&$�  

....�	وا�م �رم د��� �ن...روت�د-  

��:�23م ن�6  

....  �� �و آ	�....��اااان�ا-  

:23ت 	و��رد  

 �دو���� 	ود�م و ���0ا یاو�د (ب �و1 ن�ا....ھ�ت ت�ز�  �� �و...�ت�� م�ز�  �ن-
 � �...��� ی	وا�  

....دو�م��  را-  

... ام 	��� �ن...زود $#ط ..(�وم�� ��و 	ب-  

 و 	واب �ن �(�� �د �ن �� �و! �)-�� �(و �د �ن ��...�ردم ���ھش ره�	 ره�	
...زه�ر �� �/م ھ�ش....آرا�(م...رارم  

 �0م ن�ا دن�(� ی ���0 ��د� �و ی��ر �7ھ...��  �و)...��م �/ش ��رو�ا �و���م�� ��ش

   ..�دا(ت رو ��(#���

:دم��ر� ر���	 ��  

؟!ی/ر �ن ��  را ��و $#ط-  

�:23ت ��ر' و �&  

....��م�� /ر �ن...د	�ر ره��� ات �.� �و �رف  را-  

؟!ی�رد ��ھ�م  را �س-  

��ااا�دار ��%�$�� �0ب! �1-....  

��:�23م ن�6  

�ن ��ن�؟؟؟ا.....!�%�$��م �ن- �-؟....!     �%�$��م �و وا�� وا  

:23ت و او�د در ���2و��� ��)ت اون از ��:	ره �� دم��ر� ن�6�� او�#در  

� رو �و ن���� �د�� ����ت ا:ن....����� ��-����� ;) �....� � �%ن در�ت (ر....%���  

....�>.ش دم��ر ھوا ��  



:�23م �>.ش �و..   .. ا'& �دا(ت ���اھ� وا�م ن���� و�د�� ھم ����م ���د  

.....د���	( ید�ر�0 �و �� �ردم �ا(���ھ ا�3....�(و �رد �ن ��...�(و ر�د)� �ن از-  

...دم��و� )��(و و (دم �.�د ��ھ�م �وک رو....�ود ���ده�ا �ر�ت ��  

.....ف��  ا��.... �	ور�(ون (د�� ��ش  

:زدم )�	�د  

.....�و و �و و �و $#ط....دارم دو�ت �ورو $#ط �ن-  

 و ��و�� )���و  ��و�� و �(� دم ھم �� �رد 	م ��ر(و...(د �.#� دورم د���(و ��:	ره
:23ت �%.ر�ا �-د  

  ...�%ن در�ت (ر...��: �رو �دو-

:�23م زده ذوق-  

  ؟؟؟�آ(� �س-

-���....�ودم /ر   

....ید�� ���د �وس ��-  

 رو ھردو���ون ���� ی �ر$� ی'دا ��/و� �.�	 ا�� م���و� ھ�و ی)�� �� �رد 	م �ر(و

....�رد د���� �  

 

٢٨۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:23ت و 3ر$ت $�'.� ازم $ورا ��ن�ا ���� ��ج ی �ر$� ی'دا دن�(� ��  

�ت���� �-دا-� !  

:�23م ��د ��د  

....ر��	 (ب ��(� ��(�-  



:�23م ��زم �ن ا�� �ره 	وا�ت  

��ن؟؟؟�ا ��ن�ا-  

؟!��  ھ�ن-  

!آره م�ھ�� �آ(� ���د-  

...�رو � � �رو..�رووووو-  

!ر��	 (ب...دارم دو�ت �.�	-  

 و ھ�ش (و�� رو �ود ا�دا	�� رو ��ش ����...ھ� �.� ��ت ر$�م ��م و دا	ل ر$ت اون
:د��ر� د�د ��و ��.و�د�� ن���� آھ���  

؟!�0ن ���� ��ن�ا �� یداد رو ���ب-  

 �� دا�(د او�� در�ل 	ب...داره ���د ل�د: او�د�ش ن���� �ود �(	ص ش �0ن )2ظ از

�ن از (�ر�� �.�	 ��م د��� ��� و دا(�ن ا����د ��ن�ا �!!!	وا���ش�  

-�.� ����...  

....��: �رو ��: 	ب-  

... 3ذ(ت ر�	 �� ھم ا�(ب...ر$�م ��: ھ� �.� از و دم��( �را�� �2س   

....!�زارم ��)ش رو �ر را�ت �ل���	 �و�م�� ��ل  

 

*** 

��ن ��:	ره�� �در(ون  %س�ھ �� دا(�ن ی�د�ز د����....(دن �2ر ��زم ھم ���� ��ج و 

 و �(م �و� آزار ���ث �دارم دو�ت �2ت��...���د �ود ���� ��ج 	�ص ر$��ر ن�ا...�%��
....!�2ن�� ���روز�د3 از �	�طر(ون �ردم  

 ز�, �/زاد �� (ب �-د و �و�م� 	و�� �'ر �� �� (د ن�ا  ����0 ��م د��� ھم �ن �ورد در

!د���)م �د�� �� �ز�م  

�و�م 	ود�ون ی 	و�� رو �دت ن�ا �� �(د زدم زور ھر � 	ب�!!!!  

 �رده (ون �در� �� �ودم �ن ن�ا ��/� دروا1.. 	و�� �ر3(�م $رود�3ه از و 3ر$�م �����

....�ودم  



��ون 	و�� دم�ر� �و�	�� � 	ودش ��)ت ن��ر ���ت در دروا1.. �ود �ر ���ت (��ازھ

....دا(ت رار  

&�...!�رده��ر� �� دو��ت�� 	دا ھم ��ن�ا....�ور و �وت ��  

�و... 3ر$�م دوش و ��وم ر$�م ام �و�ده �#ب ی��را ا��0م �-د و �ردم �ر�ب ا��  

� رو م�3و( و ا��ق ��ت دم�دو...دم�(� رو م�3و( 	وردن ز�, ی'دا او�دم رون�� �و

....�ردا(�م  

..(دم د���� � ��� و زده ذوق ��ن�ا ی (��ره دن�د از  

:�23م و دادم 0واب �(� ط1 ���س �%��ا �ل و $ورا  

...�&م ا)و-  

:23ت ��'���  

؟!یداد 0واب ر�د �#در�ا  را-  

....�ودم ��وم د���	(-  

���ت و ���0-��؟!ر$�ن   

....آره-  

؟! یا ؟	و��!����0 ا:ن-  

....اره-  

....ی�ر ���0 رو ا�(ب-  

:�23م د�D و �%ر  

��ن-��....	ود(ون 	و�� ��رم و د���)م �د�� 	وا�ت �/زاد از  ر$�ن �ل   

�و� ا�(ب د��� �و...���ن� �ت�� م�زا��)�  ن�ا �ن-��....  

...آ	�-  

-�....$-&...�23م �� ن�ھ  



��د ی'دا� �/م '��ت �ق اون از (�ر��...د� �� 3و(/�م ی�و �وق 

�ن آ	�....(د�� �2/م و (ق �.� �(ر ن�ا  #در و�/� ��-E...ھووووف...�داد :�� 

؟؟....!%ردم�� �راE �/زادو ی 0ور  

�د �راغ ر$�م و �ردم 	(; و ��م �رو� �/���(....  

.....د��2 (.وارک و (رت�� �� و �ردم ا��	�ب �3.�/ ر�ز )��س �ت ��  

 و �/زاد ی (��ره زدم�� (و�� �وھ��و �� ھ�ز��ن و �(��م ���آ یرو ��رو و ر$�م �-دش
:داد 0واب �وق ��  �د �-د...3ر$�م  

!د)#; ���� ��-  

...�	ود� د)#;-  

�)و ���� ��م �/ت 	و��-� ...  

�و�م ���0ھ� 	وام�� ا�ب �ن....�م���  ن��� �ن 3وش...��و �ز	رف-�....��� 
... ز�م�� ز�, �/ت $ردا 	ودم...د���)م  

� �(; آش...��ر�ت �م�� �رد د���� 	�)�.. (���� �وچ �وچ-������و� ی�	ور...���� 
�و...����و� ھم ی�	ور....م��	وا� او��0 ��دو�� �ردم �ر�ب وا�ت ا��  

:�23م ا�ز�0ر ��  

 �� دارم وار �.�	 ��و 	�)� ��....�م��� ا�(ب �ن...ید�(� �� ن�ھ�... �%�ت (و 	�2-

...�م�� $ردا 	ودم....�دم ا��0م د���  

-�)�� ���� �)��...  

!	دا��$ظ...دم�(� ز(��و ی'دا ی�د�ز...���د 	ب-  

 �� $ر���دم �م�� ��ن�ا وا�� ھم  �-دش....�وھ�م ��$�ن �ردم (روع �رد�و ط1 رو ���س

�و�م�� ا�(�و....� (�م..�او�" �و(ت 'ورت ھر در ا�� ��را�ت �� (د 	و(��ل دو�م��

"�رم�� �زا�� �ون در�ت یز�   

�.ش  ون ��ن�ا �ودم �ط��ن...د� �� 	و�� �و ز�, ی'دا �� �ود (ب ھ(ت ����#ر 

 دم�دو ن�ھ� وا��....�دا(ت رو �ط�� د��. ��� ھم اون 0ر و دم�(� رو �ش���( ی'دا

....�ردم ��زش درو ��ت  

:�23م و زدم ����� د�دون )�	�د....(%2ت �.م از 3ل د�ش�د ��  



��اااان�ا-.....  

 وا��...%رد�� 	0ل ��و �رد�ش ���(�.... �رد �را�داز �	و�� ی)���� اون �و رو �ر����م

�:�23م ن�ھ  

� ���م ی�0ور�ا  را-��%�...  

؟!3ر��....��م ���ت ی 0ور �س-  

��ااان�ا-  

:23ت و د�	�د  

..ن���� م��ر ���....�./////�-  

...��و(م )��س �رم �زار ��(�-  

:23ت و 3ر$ت د���و  

-�....	و�� ی�0ور�ھ�....	واد��  

���....م�ر$� ن���� ھ� �.� از ��ھم ھردو و دم��و( ھ��و ��د  

 

٢٨۵_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

:23ت و �رد ��ز رو اش 	و�� در  

!دا	ل �رو-  

 ی0.و ز�� رو 3ذا(ت رو ھ� 0-��.او�د �رم �(ت او�م و دا	ل ر$�م 	ودش از 0.و�ر
:23ت و ������  

....�ن (روع �و (ورم�� د����و �ن ��-  

.�ردم ��ز رو ��(% �و(��� �ر و زدم ���ر رو 0-�� در....������ یرو �(��م  

 3ذا(ت و د��� ازم ��و د�ت ی�و ی )#�� و ��(�ت ���ر...او�د ھم ��ن�ا �-د #��د  �د

:�23م د�و�	�د...دھ�ش  



!�د�0س-  

:23ت 	ت�ر �� �زا�� %��� یرو ر�زو ُ�س �� ھ�و�طور  

!��0م 	وش م�.�	 �ن ا��2ق-  

:�23م و �/.وش �� زدم آر�0م ��  

�مِ  �م�ھ�...�زن د�ت �ن یھ� )#�� �� ���د-�...  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

!�.و��و��� �3و ن��...�(	ص آره-  

:�23م �رد�و ا	م  

...	واد�� د)م-  

:�23م �/ش....ز�� یرو 3ذا(ت ��ھ�(و و �رد رو(ن رو ون�ز��.و  

...ام 	�)� 	و�� �� ��وم 	و�� �رم د��� �� $ردا-  

:23ت %رد�� �وض رو ����)/� �� ھ�و�طور  

!ی�ر ی�دار �ق ��وت 	و��-  

! را-  

!ید�(� �� ن�ھ�....ی�دار �ق-  

:�23م و ا�دا	�م ��: (و��  

-�)��....  

:23ت و �رد ا	م  

�� ش و یر�� ��: ��ره �ول �رو از ش��0ور�ھ� �و- � ی�ر �%��ا �� یوا �%��
... 	و�(ون  

:�23م ی��د  

....ا'& �	دا-  

:23ت و د��ر �ر$�و  



....��وش �و(���و....س�ھ-  

...آ	�-  

�ورد ن�ا در- ��ن� �(�وم یز�  	وام����...  

��(� $و���ل و داد�� �%ون آھ��� ��ھ�(و� �:�23م و ���رزدم �زارو�� �	�) یھ� 0-��. %رد�  

��ن�ا-...  

....ھوووم-  

-�؟!ی�ر�� آب وا�م یر�  

... را آب ���د ی	ورد �و(��� ا:ن ن�ھ� �و-  

....�وزه�� د)م ��-  

  ..ی	ورد �و ��م ی�زا�� �'ف...ی�	ور او�#در �	وا����...درک ��-

  ...���د �رو ��(و-

....�رو 	ودت 	ب-  

� درد د)م �ن-���%....  

 �2س �� رو ھ��...�ر3(ت �رد آب وان�) �� و آ(�ز	و�� ر$ت و (د �.�د و �رد ��ووو$

:�23م و ��: دادم رھ��و�� �-د و دم��( �ر  

�و-�%) ��(���(�؟ آروم د)م �  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

؟!��د��زل ی�دار یا ���د ا�ر-  

�و....(%�م دن���) �رد (روع و (د م���. ��:	ره او�م و �ردم ���ھش طون�(��)  

.... �ورد�� �0 آد�و ��ل...�ود 	وب (دن �وازش  #در....ر$�م $رو 	.�� �و و ���م  

���م" ؟!���" د��ر��� ھر��ر ا�� داد ا��0م �%�رو�ا �دت  � دو�م�� � %م� �� ��" ��2م�

".....���د  

:23ت و ن���� داد رھ��و��...(د �&$� ���د آ	رش  

....م��	وا� م��ر (و �.0د....�م��� (و �.�د....�ررو ی د	�ره-  



 �2ره �� �	ت �� ����ھ....	واب ا��ق ��ت م�ر$� ��ھم و �رد 	��وش رو ون�ز��.و

:�23م ا�دا	��و  

� �0 �	�ت رو-��)��� .....  

:23ت و 	�رو�د رو �رش  

.....اھوم-  

� یاو�0ور د�(�....�درو��درش ا��ق �و م��ر ���Oل ی�ر ��  �	�طر �داره دو�ت دو���م�
:�23م ن�ھ� وا�� (د�� ��را�ت  

؟!م��	وا� ن�ز� رو و م��� �/ن �(; ��  �ظرت-  

:23ت و زد )�	�د  

...��	و� $%ر ن�ا...ا$��د ��ر �� �و�ت ی �.� ��:	ره-  

-�...��ھو(م م�.�	 �ن ا��2  

 و ا(; یرو دم��( دراز...م�آورد ھم ��و و ��)(ت و ن�ز� رو م��رد �/ن �(; دو��
 �� ���رم و او�د �-د و  �رد 	��وش زو 	و�� ی را�6 ��ن�ا.آوردم ��: 3.وم ر�ز �� ��ورو

.....د��( دراز  �/.و  

:23ت و ا�دا	ت ��رم رو د��(و  

؟!��  وت ��23 ا�3 ��:....	ب-  

:�23م و �ردم ���ھش )�	�د ��  

؟!��  وت-  

:23ت و د��( )�/�م رو ا��(�(و  

....���ا دن��و� وت-  

....�دم ور�ش در��� 	وا�ت�� د)م %رد�� ���م یاو�0ور �و�....(د آب د)م �و �د  

 ازم )�ظ�  �د �-د و د��و� �ت��& �� و آروم...)�/�م دن��و� �رد (روع و روم (د 	م

:23ت و 3ر$ت $�'.�  

.....�ر�در� )�����و-  

:�23م 3ذا(��و ��ھ�م و�ط ا�و ���د د�ت ا�و ���� رو د���و ��...(د 3رد  (��م  



-�.....	وام��  

:د��ر�....�0	ورد  

؟! راااا-  

....(و )	ت ��و �/م ��(م (ت�� ا�(ب �ن ی	وا�� ا��.....      �داره  را..... ون.... ون-  

....و (د ره�	 �/م �-0ب ��  

 

٢٨۶_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

.(د ره�	 �/م �-0ب ��  

�ن" �2ت�� ���ھش �� دا(ت ا���ر "....���0ا آوردم رو �و ن�ھ� وا�� #��د  

���ن ا �.�(م ی�%رار وا�ش یزود ن�ا �� 	وا��م��  

 رو ���زد�ون وا�� روزه �� رو م�دار �ھر  د���� �2ت��.	و�دم ��ر�ت�ا �و 	ودم �-��

�%��  ون....م����!�/�ره ��(� �ف �و...م��( ی�%رار وا�ش   

�دت �� �-د و �(� ر�� ازم 	وا��م���...�(م ی�%رار ��ن�ا وا�� 	وا�ت��� د)م ا'& �ن 

....���د �%� �� �ره و ��� و)م  

:د��ر� دو��ره....(دم ره�	 �/ش ط�ت�( ��  

-�؟!ی�ر�در� رو )����ت ی	وا��  

:دادم 0واب و ا�دا	�م ��: ا�روھ��و  

!�رم��� در!�ووووچ-  

:23ت و �رد ا	م  

....د	�ر �م��� �ر�در�-  

:�23م �رد�و ���ش ا	�و 	ودش �Qل  



�ن از �-د ��ت )����ت 	ودت �و- �؟؟؟!�رم�در� ی	وا�  

:23ت �-د و درآورد رو (.وار�ش �-د و (رت�� اول.(د ز�	 م�� $ورا  

!آوردم در(ون...�2ر�� �ود �ن ی)���� ا�3 �(%ل-  

 ز�ر...�ودم ده��د ����ور �دون �د ن�ا �� رو ��ن�ا ����:....د��( دراز ���رم و 23ت �و�ا
....��و ر�ز ر$�م ���ل و دم�	�د ز�ر  

:23ت و ام �.� رو زد  

؟! را ر�ز اون �ر$�-  

:�23م ن���� �رم�� �ر�و �%��ا �دون  

!�)	� �.�	 �و آ	�-  

:23ت و �رد ��ووو$  

�ن�....رون�� ���...د	�ر ��  ����ز � � ن�ا-�� �...�(م ��ر �� د�ت 	ودم �� رون�� ی��  

!%(م�� 	�0)ت 	ب ����-  

 ی ���� رو ���ھم....ن���� دش��( روم از ��1ر �ر�ت �� �� و 3ر$ت  رو ��و ی )��
:د��ر� و �رد ا	م ...�و�د ��Qت �/�ش  

؟؟؟!��  ����ز ��	ره ن�ا آ	�-  

:�23م �-د و �ردم ���ش %م�....دادم $(�ر �/م )�/��و  

-���)...��ن ؟!م��%� �	�' ��ر (���...�رم�� در )�����و (�� �....�	وا�م 	وام�  

�و اول��..... �-د و ھ�م ���� �-د  )�/��و  �-د �رد ���ه  (  

 �راE از �ل ��....	ودش �ردن ���رل در��ل �د0ور �� %ردم�� �س وEوح �� �و�ا
:23ت و داد ورت دھ�(و آب....�(� ;��زد �/م �ن �ردن  

-�؟؟!��	وا� ی	وا�  

:�23م وا��م دھ��و �%��ا �دون داد�و �%ون �ر�و  

...اھووووم-  

:23ت �-د و د��( ق��� �2س ��  



....�	واب...��(�-  

�و �-د و زدم )�	�د �راE رو 	و(��ل��:�23م ����و  (  

��ون ھم رو  راغ اون-� ��وش ا�3 (م��	 ���.....  

...�ت�� یا ���د ا�ر-  

:�23م دو��ره و ��: �(�دم ��ورو  

....���( �ن�در0ر �23م.....�د	وا�م ذره ��...%م� $#ط.. %م� (ب �ن...��ن�ا �را��-  

.دم��(� �ن 23ت ھم ا�3 �-��...��2ت یز�   

 

��ن�ا**  

 

 ر$�م �� �ر �� و دم��( �وھ�م �و �د��....  �ردم ���ھش و ���دم�ا �رش ��: ��ر �� د�ت

...دم��( دراز ���رش و  

�ن �� �و��ت�� �� ی��ر ن��د�ر ���د! ���رد ��%� ....�ود ن�ھ� #��د  

.#.%م ��3ھ �وھ�ش �	�% ی�و....��: آوردم رو ��و � از ��ورو 	وا��م�� �ھ....داد�

.....�ر$�م�� 	ود�و ی0.و �ھ ا�� ��م  �ش )#�� �� و ���ر �زارم روش  

....(دم�� ت�اذ ���ر ��م ���ھش ���ر  � ھر.دم��( دراز �	�)2ش 0/ت و �/.و ��  

 ی'دا �� (د�� 3رم دا(ت ��%م  (��م.....�ود �	ت وا-� �� ھر �د...�	وا�م �ردم ��-
:د�ر� 3و(م �� 	وا��)ودش  

��ااان�ا-....  

:�23م � ر	م �%��ا �دون  

....ھوووم-  

-��....�ر�� آب وا�م ��(و �(�  

... �رو 	ودت-  

�ن 0ون...��ااان�ا-     ....  



 و آ(�ز	و�� �و ر$�م ��م رو(ن رو  راغ �%��ا �دون.(دم �.�د و زدم ���ر رو ��و ��'�
.آوردم آب وان�) �� �راش  

:�23م و �(��م ���رش  

؟! �3ر$�...ھ�ا ��� ��/ و ا�ر ��%� دار�� ��و ���د.....�	ور آب ��(و...��(و-  

....��2ت یز�   

...رون�� �ود ا$��ده دش��2 و ��ل ���� و �ود (ده �S )���ش #��....(د دار�� 	وا��)ود  

 0/ت دو��ره �رد�و ���رل 	ود�و �ود (ده طور ھر �-د �و) ���ش (دم 	م )�ظ� ��

....دم��( دراز �	�)2ش  

!�د ��ل �� د�وت �2س �ر )-�ت  

....داد�� آزار ��و ی�0ور�ا �� ���ن� �� )-�ت  

 

٢٨٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و و دم��( دراز �	�)2ش 0/ت ��زم��....�	وا�م ��و�م �ودم دوار�ا�.3ذا(�م روھم  (  

 �ردم ��- و 'ور�م رو دم��( رو ��و و�-د" ���رد ���ن�" �ردم ز�ز�� ��	ودم  �د��ر

....�	وا�م  

!�%رد ران�ا �� 'دام �رد �ن �� اون �� ی��ر  

 رو ��رم ��%م �.�	 �� �� �� 	واب ��)م �و ر$�م�� و (د�� 3رم  (��م دا(ت ��%م ��زم

....!�رد )�د  

�رم رو �ود زده �د0ور...���ن� ��ت دم� ر	 و �23م ی�.�د آخ�.....  

....�ود طرف �� )��ش ھر....�ردم ���ش ��'�  

  �د	واب؟؟؟ ذره �� $#ط �ود �ط�Oن ن�ا

!%رد�� در�ت د�0د درد�ر �� ھر��ر و �ود ده�	وا� را�ت �ل�	 �� 	ودش  



 	واب �و و د���) �/م )�/�(و �و و)وھ� � � �Qل...طرف اون �ردم �رت ��رم رو از ��(و

...	�رو�د �ر(و  

  رو د���و ���د  �-د و....م����# ا�� ���ر�ا...دم��( دراز دو��ره  �رد�و ��ووووو$

....�	وا�م �ردم ��- دو��ره و 3ذا(�م  (��م  

 و �� ���ر�ا �� �ود 3ر$�� 	وا�م ��� ��� ��م و �ود آروم او�Eع یا #��د ده �� �� ����#ر
�ت دو رو 	���ره �Qل ��ھم ھ�ز��ن ���ن� د�ت� و 'ور�م رو د��ش...او�د $رود �د�م 

�م رو ��ش%).....  

:�23م (د�و ز�	 م�� و 3ذا(�م (%�م رو د���و  

�م آاااااخ-%)....�...!	ر �ره �رد س��رو دھ��و...اووووخ....���ن� �ا)/ �و یر��  

....���0ا �د�� �23م �ردم �6.ط �0ب  

 ھ.ش �وان ���م �� و 3ذا(�م �(�ش رو د���و...�(م �)ش�	�� ��و���م ���د ���ر�ا

....او�ور ا$��د و 	ورد ِل .#.; ن��...دادم  

�/��� ����....�زد ھم �.; ���...ا���ر �� ا���ر �� �ود ن���� او�#در 	وا�ش 

 	�.و ی 3ر�� ن�ا او�وت ھوا �رم�� دو��ر �(�  رد ���رم از �ور � �ن...	و(���)ش

(�,....ا���ر �� ا���ر ��� دارش�� 	واب از ھم $(�2 و ���; و �وپ �-.و����%....  

 �و �ود �رده 0�1 ��ھ�(و و �ود (ده � �)�....�و	ت �راش د)م ا�� �	وا�م 	وا��م

 ھ�ون �� دو��ره و....���ش ر$�م...�ورد�� ط�ت د)م....�ردش �ود �(	ص...(%�ش

....�ر�0ش 3ردو�دم �رش ھم روش ھ�ون �� دو��ره دادم ھ.ش �� �رو(  

���(و �-��....(د دار�� /و� ا�� (و�� رو ��   �م د�ت �� ����ھ ��رت ��....�رد ��ز  (

:23ت و �#ب �(و�د 	ود(و $ورا �-د و ا�دا	ت �ود ����ش رو �� را��م د�ت و �ود اش  

!!!�دا�( ��ن�ا یا ؟! 	واب �و او�م ؟!��� ��0وز �ن �� �	وا���� �و....�و....�وووو-  

!آ	� 	ودش وا�� �2ت�� �  دا(ت ن�ا...�ردم ���ه �/ش ����ورا��  

:�23م �-�0م (دت ھ�ون ��  

- ��  ؟؟!��  ��0وز ؟!	ودت وا�� �و ���

 �ود (ده آ���ل �رو�; ن�� (دش �& و �	ش ی�وھ� �	�طر �� �ودر��) ت��'��� ��

:23ت  



  ���� رو د��ت ���� را�ت ا�3...	واب �و او�م.. ��� ��0وز �ن �� �	وا���� �و...آره-

؟؟!%رد�� %�ر�  ����م و  

:�23م 	ود�و ی�ر�0 او�دم.(دم �.�د ���رش از  

 د�ت �و ���ن و ���� �� ��0 �ن....�اا�(د 	ل �(� �'ف....���ن� �ل�	�� ����-

�ر�0ت �ر�ت�� 	وا��م�� $#ط �ن....زدم  

:23ت )0و���0  

...د�ت�د 	ودم...��و دروغ-  

:�23م �&$�  

....�ت�� 	وب ��)ت �و د	�ر....����ااااا یا-  

:23ت و �رد دراز ���م �� د��(و  

�و��� 0ن ن��...��	رت ش�ر اون ��... �دا�(...�دا�(-�...  

؟....!�وھ�ت اون �� �ن �� �و-  

....%�ن�� 6ش وا�م �ردم �'ف رم�� راه ��ون�	 �و �ن...(��م م�.�	 �ن-  

....0دت ارواح آره-  

�-.وم ��0 از...�دارم ت�ا�� �و ���ر �ن...��  �دو��� ا'&- � )	�م ی�	وا �	وا�م ��زم �و

���...  

:�23م ��'�  

 ��...ن�ھ� �ر�0ت 3ردو�م �رت 	وا��م �ن او�ور �ر$� �و...���� �ن ا�'�ب رو �رو-

!0ن � �....�%ن (.و6ش ی	ود�� �س.....����ت �� زدم ھ�ت ���� �� د�ت  

 �� �ود (ده �(%. �� اش �$��...�ود (ده 3رد  (��ش...���م او�د �رس �� �23م �و�ا ��

:23ت و داد ورت دھ�(و آب...دم��ر� ازش 	ود�م  

 �د�� ی�ر�� رو 0ن ا�م روت�د ا�3 �ن��...یووو ؟؟!یآورد 0ن ا�م ؟؟!0ن-

....�رو�ت  

:23ت و 3ر$ت �2ت د���و...�/م د� ��  

�ن...یووووو- �....�ر�م�  



:�23م ���ر زد�ش  

....�	را$��! ��  	ز��&ت ن�ا....���� او�ور �رو-  

 �.#� ��زوم دور د��(و و د� �� �/م �(ت از اون ا��....��: آوردم ��ورو و دم��( دراز

 	ل ��ک! �ود 	ل....دادم �%ون وا�ش �����ف �ر�و....	و�دن د�� �رد (روع و �رد

!�ود  

:�23م داد�و �%ون د���و  

...�ود ��0 0ن ����...���ن� ��و �ن ول-  

:23ت و �رد $رو ��زوم �و ��	�/�(و  

...اه...�ر�� ا��(و �#در�ا-  

-�)�� ����...�)��....:�� �؟؟!�	وا�م یزار�  

....آره-  

....ر��	 (ب-  

�و.دم��( ق��� �2س ���� �� ��ذ(ت #��د ده ا�� �	وا�م �ردم ��- دو��ره و ���م  (

:23ت و داد �%و�م ���ن�  

��ن�ا...��ن�ا-....  

�و �%��ا �دون��:�23م وا��م  (  

؟! �� ؟!��  ؟!ھ�ن-  

دارم ��د��(و �ن-  

-�� ��...�رو 	ب....داره �-0ب ی�0 �د�� ت��د��(و ی	ورد �و �� �آ� او�/  

-�....�ر�م�  

...درک ��-  

:23ت ز�ون �ق ھ� � � �Qل  

....��د��(و ��رم (و �.�د! ��-  

:�23م د�و���) ��0زا��  



....���0ا ی��� ��23 �ردم �6.ط �0ب....��و ید���3 ���ن� یوا-  

:23ت و �/.وم �� زد  

...دارم ید(ور �.�	 �ن (و �.�د...(و �.�د-  

:�23م و (دم �.�د �� �ر ��  

....�رو ���-  

.....ا��ق از رون�� �(و�دم 	ودش د���ل و 3ر$ت د���و  

د �.ت....چ چ چ  

 

٢٨٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

....	وردم�� ���ف 	ودم ��ل ��....ا��ق از رون�� �(و�دم 	ودش د���ل و 3ر$ت د���و  

:�ردم ز�ز�� ��	ودم �رد�و ��وووو$  

 درد�ر �� ھر��ر �ھ آوردم 0ن � � �� �ن ��ن ��ل و�� �رن�� د	�ر �.ت....چ چ چ-

!داره  

:23ت اش � �و�� ا	م اون ��  و ���م د� ر	  

!����2  دم�(�-  

:�23م �ده ر�3 �%��ا وا��  

!���2م یز� -  

...دو�م�� 	ودم...    ��23 یز�  ��  را-  

....���2م یز�  ���� 0ون-  

....	ودت 0ون-  

:23ت و ا�دا	ت س��رو �ف آب �� ����ھ...��د��(و ��ت ر$ت و 23ت �و�ا  

؟!ی�0ور�ا  را ن�ا-  



:�23م ا�دا	��و او�ده ش�� ت�وE- �� ����ھ ���ف ��...د�0د درد�ر! اخ آخ  

 �و...%�م�� ش���ر �� $ردا ��:...��م در��ش �%ردم وت �ن (ده 	راب دوروز �%� ن�ا-

....�د�� 	وا�م �ن...�ده ا��0م ��ر�و �رو  

:23ت و �ردا(ت او��0 از ���ھ(و  

....��ز� 3و)م....�اااا��ر �و) ��(�-  

:�23م �رص ��  

-�)�� �)��...��و�م�� ���0ھ....  

...�ده ا��0م ��ر(و ���ن� �� �(��م �'�د) رو 3و(� �� و ر$�م  

 �-د �و) �دم 0وا�(و 	وا��م...ھ��م �(� �ط�Oن �� زد 'دام دو��ره �-د #��د  �د ��

 (د ��ران...���2م � �ھ �ن ا��...زد 'دام ��زم...�(� ت�اذ %م� ��ود �د...(دم ��'رف

:23ت (وره�� د��/�(و داره �ود �(	ص و و�د�� آب ی'دا �� �در��)  

...�دم ا��0م ��ر�و �ن �� ���و� ���ظر ��ود رار ��� ؟؟!����0 (ده 3د �� 3ور ��ن�ا-  

 س��رو از �دو و ھوا ر$ت >ش�0 ��....زدم ز�� �� Eر�� �� ��0ش و ���2م � �ھ ��زم
 	ود�م....(د ھ�و��0 �	ش و 	ورد �ر ن�ز� �ودن س�	 �	�طر ا�� رون�� �د�� 	وا�ت

:�23م و ���ش دم�دو $ورا...(دم ��را�ش  

 یا...ز�� �� زدم ���و...�ود ز��....داره �رس ھم ز�� ی'دا ��� ���� ؟!���ن� ی(د� -
....زم��ز ی(د� ....ی(د� ....����  

:23ت و �رد ���م �>ض ��...�ود (ده س�	 %.ش�ھ ���م  

....او�ور �رو....�دا�(....�دارم دو�ت.. ����ر� �� �.�	-  

:23ت و زد 0�D ا�� ��م ��%ش 	وا��م  

....�زن د�ت �ن ��-  

:�23م و �#ب ر$�م  

....�(و ��'� �و... ��(� ��(�-  

:23ت ت��'��� ت��/� ��  

�رد...ی�ر�و�د ��و ی��د....��م�� ��'� �ن...�	ود� ��'�-��...  



...ز�� �� 	ورد ��م $#ط �ن ����-  

� دروغ...درو�6و-���....  

....��م ��%ت �زار ��:...��(�-  

-�....(ت�ر اون ��   �دا�(....�زن د�ت �/م �و...	وام��  

 �� ����ھ ��ر ���ف...(د �.�د 	ودش ��; �� 	ودش.  �ود دا6ون �.�	 ا�'��ش

:23ت و ا�دا	ت )���/�ش  

 %�ر�  ��:....��دا�( ن�ا ر��#' ھ�ش... (.وار�م ھم رھ�م�� ھم...(دم س�	...یواااا-

؟.....!��م  

:�23م �رد�و ���ش  

- 3و(� �� �زار �ر�� در...�داره �ب ��:...�3ده د	�ر �و���� ھ� � � ن��...ن��� �$(و�

;)	 �....(ن�  

:23ت و 3ر$ت ��: �ر(و  

-�...�ر�� )��س وا�م ��: �رو زود��ش...	وام��  

..'�W �� (ن�� 	(; 3و(� �� �زار �ر�در�...�ل�	�� 0دت �ر ���ن� ����-  

؟؟؟!(م )	ت ز�ھ ی�و ش��...�اھو�-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

؟؟؟؟!زم�ھ �ن-  

��) ھ��و ����  	واب �و �	وا���� �و �.�-��!  

:�23م و (دم ��'�  

- � وا�� �%��� ���� ���� �ھ! ���� �� 0وش �و وا��...ان٨٥ ا���ر ���� ���� ن�ھ

�ن....  

 رو �(و�	 رھن�� ��1ر �ر�ت �� ��..(د ا��02ر در��ل ��ب �� ن�� )�ظ� �و اش �$��

:23ت ھ�ش ���� �� ا(�ره �� و ن�ز� رو �رد �رت و درآورد �ن از  

؟....!0و(ن ���ا-  



 وز�ش %م� �� ا:ن ا�� �ودن 0وش �&... ���د ��...�ردم ���ه ھ�ش ���� �� ط�ت�( ��

....�'ور� �وک �� د��2 یھ.و دو��...��ود 0وش...�� ���د ��: �ود ر$��  

 و ا��ق �و ر$�م (د�و رد ���رش از...3ر$�م ازش ���ھ�و �(م ��ھوا دو��ره �%��ا وا��
:�23م  

-�...�(ن 	(; 3و(� �� �زار )�����و....�دارم ت���ر �ن...��: ی�ر 	واد��  

 )����(و را�ت �ل�	 �� 	وا�ت ا�3 ���ن� �� دم��( دراز �(; یرو و �ردا(�م ��ورو

....��� �وض  

....د��( دراز ��و ر�ز و او�د �ودن ��ش رھ�ش�ز )��س $#ط �� �در��) �-د #��د  �د  

 ���و� �و ا�� ��(� ���رت )	ت  یدار دو�ش �� �او� �%�،�ا از ��:�ر ��ذا�  � آ	�
..��ز� د�ت �/ش  

�:23ت �� �	وا�م 	وا��م�  

؟؟!��ن�ا-  

:�23م آھ���  

....ید(ور 	ودت �#ول �ر�ت�� �� �رم�� آب �رات �� �ن ؟!(ده�  ��ز ؟!��  ھ�ن-  

�ن ی���ود �� ��ر د	�ر ن�ا ا���ر...��.. 3ذا(ت (%�م رو د��(و...د� �� �/م �(ت از 

:23ت (م�ر �وازش �� و �رد ��: د��(و....�ود ا�دا	�� �د�	ت  

-�؟؟؟!��ز� �و�ا (���  

-��!  

؟!�ز����  را-  

؟!�ز�م  را-  

!	واد�� ش�ر �دون ��ن�ا �دد ;� د)م �ن-  

...�%ن ھم $%ر �/ش ا'&-  

 و ��ل رون یرو )ذت �� د���و...	ت�ر �� �رم دا(ت 	ودش....ا�دا	ت ��رم دور ��(و
:23ت )وس....دم��( دش��2  

...��ش ش�ر �دون %�م�....���د �ز�ش 	ب-  



....زدم روز �� د�(�-  

-�-؟!�وا  

....ز�م�� روز �� �و)...د��اا��� ق�د ���Zر....آره-  

 ���د...�ود 3.وم �� ده� �� #��د ھ�ش ����...د��و� )�/��و و 0.و آورد رو �رش

....��ش رو زدم ���	 و �ردم درازش 3ر$�م د���(و....��م ���ل ��و���م  

 

٢٩٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

	��� رو ام زه�6ر و دارم ��� 	ود�و ن�ا از (�ر��  �و���م��� ���د �ن...روش زدم 

....��م ���رل  

�...!�و���م��� ھم 	وا��م�  

:23ت �-د و زد �.; �رھم �(ت   �د��ر  

؟!��ن�ا-  

:�23م د� ر	�� 	و(�.ش �'ور� ی)�/� رو �دام  (��م �� �در��)-  

0ووو�م-  

:23ت طون�(  

-�؟!��� %�رت�  ی	وا�  

:�23م د�و��( )�/�ش رو (���و  

؟! ��م %�رت�  یدار دو�ت-  

:23ت و 3ذا(ت ��زوھ�م یرو د��/�ش و د�	�د  

-�.....دو�م��  

��ن...�دو���م ز��0 رو '�ر....�ود ���ده وو���د �د�م ر�ز �د�ش ��ر Eاون �را Eرا� 
....آ� ��ج �&���ت ا)��� ���راE ی���� 3ور  



 �	�طر و ����; د	�ر ن�ھ�  �� �	�طر...�وارد �.�	 �	�طر �%�� درد آ� ��ج د�ت در�ل

...�رد�ش �2ر ھوس  

:�23م و دادم ورت دھ��و آب  

؟....م��� (روع �وس �� �� ��  �ظرت-  

:�23م 3و�� ا��راف...(د 	��ر و �م ��	وا��� 'دام  

....��م ���رل 	ود�و �و�م��� ���د �ن آ	�-  

�و...�ردم 	م رو �رم و �23م �و�ا�� ی)�/� 	وردن و دن��و� از �ردم ��- و ���م  (
...��رم )ذت ر��ش �'ور� و �.2ت  

.....ر$�ن $رو �وھ�م �و او�دن ���� د���ش  

....دم��( دش��2 و �رم �دن رو د���و د�ش،��و��� �� ھ�ز��ن  

 (م�ا�ر زدم�� 'داش د���....���ن� 23ت �/ش (د��� ���د �� �ود ف�)ط و �رم او�#در

!!!	�)ص  

�د� �و ��م ا��راف د��� 	ب� �� �� ��و) ی �و�� �� از (�ر��  وت�ھ �ودم ���-� ش�� �
�ش ده��و� ��ر �� دو $#ط د�(� ��ل  �د اون �و و....�ر$�م)��...���ن� �ورد در ا�� 

 �.��ود درک ��ل 	ود�م وا�� �� %رد�� $رق ی0ور �� �ھ  

�...!�دا(�م ام زه�6ر یرو ���.ط �7ھ و....��م ���رل 	ود�و �و���م��� �ود ���رم �و  

.....!دا(�م دو�ت رو ��ل ��ل ی 3ر�� ن�ا (دت �� �ن ��. طور �� و  

� �� دھ��و....�ود ���س 3رد�ش رو �س...دراو�د 'داش 3رد�ش �راغ او�دم �و

.....د�ش��% )ذت �� و  ��و�دم 3رد�ش  

....	ورد وول �د�م ر�ز و د��( ق��� ی��2/�  

�....�(م ��1 د�ش��و� �� $#ط �و���م��  

...�ود (ده �(دار و ق��� 	ودم ی��2/� �#ل ��2/�ش  

.... �س �و ر$�� �ن ن�� او�م �ود �-.وم  

 �و زدم ���ا 	�طر �� �ن  #در...دادم ورت دھ��و آب ا$��د ھ�ش ���� �� ��  (�م

....�ر0%ش  



�����....�'ور� �وک �� ��ل و د��2....��: ا �.....�داد د�ت از �ر�ا	� (د�  

 ��ز رو  �ش��و� 2ل و �ردم ��رش ر�ز د����و...�رم ش�� ���  �#د�� �� ��و���م ا'&

... �ردم  

 دو�ت د��(و �ر�ت.....د��( ��زوم رو د���(و....(د ره�	 �/م و �رد وا  (��(و

 �و ھ�(و ����...�#ب �(و�دم 	ود�و %م�...   ��� �واز(م (�ر�� 	وا�ت�� د)م...دا(�م

 �� و �ردم دھ�م �و را��(و ����  %ردم�� ی��ز �%� اون �دک �� �� �در��) و 3ر$�م د���م

....�	وره ر�( �	واد �� یا � � ن��...�ردم 	ورد�ش �� (روع ���م )ذت  

��-(�...�....�(م ر�� د	�ر ن�ا از �و���م��  

.....(�ر�� �.�	....�رم ش�� ��ھ�ش ن�ا از (�ر�� 	وا�ت�� د)م  

��و ھ�ش ��)� ی'دا....�ود �ن وا�� �زرگ )ذت �� اون آه ھر...د��( آه و ��ت  (��(و 

�ل از (�ر�� (�رو��.%رد�� ;���ر (�ر��!  

� ازش �و��ه )ب �� دو��ره 3ر$��و ��: �ر�و 	وردم )ذت �� و �و�ت �� ھ�(و ���� �و

 یھ� )%� و یھ� �	و��رد3 اون �ود د��2 �د�ش  ون و �ود (ده ��ود �0ش ھ��....3ر$�م
....و�دن��  (م �و (�ر�� �و��  

��....!�ود �	ش )ذت �ن وا�� �م�ا دن�د ��� ا  

....�ردم �و�� 6رق رو (%�ش و ��ر���� او�دم  

....(د ره�	 �/م و �رد وا  (��(و  

 3ذا(ت د��م رو د��(و �� ن���� �%�(ش 	وا��م و دم��( (ور�ش یھ� )�� رو د���و

:23ت ��	�0)ت و  

....�ر�� درش...��-  

:دم��ر�....�ر�� در �2ت�� �ود (ده 	راب �ن  �� ��:...�ردم ���ھش 	��ر  

.....! را-  

:23ت آھ��� و �رد ��/ون ازم ���ھ(و  

-�� �؟...�ت�� �س ���0ھ  

:�23م ��'�  



-�� �� �... (ده دار�� ��زه اون....�ت�� �ن وا��....�ت�� �س ا'& ���0ھ  

:23ت 	��� �Qل  

؟؟!ھ�ت ���0ا ��� ؟!(ده دار�� �� ؟! ��-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

....�م�� رو ن���� اون....	��ول ��-  

:23ت 	�0)ت �� ��(�، ا$��ده ش�دوھزار ��زه �� ا���ر...�ردم ا(�ره 	ودم �د�م �� �-دش و  

.....اون.....آھ�اان-  

:�23م و دم�	�د  

.....اون آره-  

؟؟؟!ش��	وا�و� ی	وا�� ی 0ور ��:-  

 �ردم 	م �ر�و....�رم ش�� ��ھ�ش �ن زاره�� �د  � �� اون دم�د�� د���...��ود ی�د �وال

:�23م ھ�رو راه از �%� 3و(ش �و و  

:23ت $ورا-  

....رررر�	 ��-  

:�23م و 	�رو�دم ا�و �.�  

...�م�� وا�ت ا(و ���د راه �� �س 	ب-  

:23ت و �رد $%ر %م�  

-�)��....  

 (د�و ��'� �� �� ��� 	وا�ت ی��د..�23م 3و(ش �و رو دوم �ل راه و (دم 	م دو��ره

:�23م  

 �%ن ��م $%ر ؟...!آره �  �س...�� اون �� ن�ا �ھ...�ن ا�'�ب رو �رو....���ن� ��-

.....���د  

...�:�... (و د�ر...(���� م�زا��)�  ن�ا �ن ا'&  

.....��م آروم 	ود�و :ال دوم راه از  �ن �� (د د�ر و او�د �و��ه  



****** 

:�23م زد�و ی)�	�د....�ود '�٥W...ا�دا	�م ���ت �� ����ھ  

....دارم دو�ت ا:��و $�ز-  

:23ت و روش 3ذا(ت رو �رش و 3ر$ت ��زو�و  

-��ت �دوم �ن �دو���؟!دارم دو�ت �د��و   

...�دوم-  

....��زوھ�ت-  

؟...!��زو  را ��:-  

ر�(ون��� �و�م�� ھم...�دم ���% �/ش �و�م�� ھم  ون-  

 

....�	وا�م و روش �زارم �ر�و ی�0ور�ا �و�م�� �%��ا ھم....  
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��و (ده �	�) �رم ر�ز �ردم �س �و��.�ردم ��ز  (  

 � �ھ ا:ن ا�� �ودم 3ذا(��� ��ن�ا ��)(ت از �ر �رم ی��زو رو �رم �ل  �� �ود ذھ�م �و
...��ود �رم ر�ز  

 رو ���ت ��:	ره �� �ردم  (م  (م او�#در....	ودش از �� �ود 	�ر ��زوش از ��

 (�ر�� 	وا�ت�� د)م... م��ود  ده�	وا� �� �ود '�٦W ���ت �� ا�� �ود ھ(ت....دم�د

 �رو آ(�ز	و�� از �و� ا�� ��د��(و� ��ن�ا $%ر�ردم....���ت  �د از (�ر��...�	وا�م

 رون�� زدم ا��ق �ودن،از (ده 	(; ��: �� ی)���� دن��و( از �-د و (دم �.�د دم�(� 'دا

....!او���0ت زدم�� �دس  ون  

 



.	ورد�� '����� و �ود �(��� ز�� �(ت آ(�ز	و�� �و... ���دم�ا در  /�ر وب �و ر$�م  

....!(ش�� ر$�م �-د و (��م 'ور��و و د�ت ر$�م  

:�23م و ���دم�ا آ(�ز	و�� در  وب  /�ر �و  

؟!ی(د دار�� ��-  

 رو '�����.. �ردم دم �� �... دادم ا��0م رو �و ی ��2وظ �ن ���د...(��� ���ت  م��-

....�اااا��د ا��0م د��� �و �%�رارو�ا...�ردم ا��ده  

:�23م و �(��م روش �� رو و ر$�م  

��اااان�ا-....  

....�و و)و 3ر�� �.�-  

-�؟....!��ر �ر ی�ر ی	وا�  

-��...�...ی�د �ر'م �ھ �و ��ش ��و�م 	وام�  

�� ��:�23م و 3ذا(�م .�م رو د���و (ده 3رد ی (  

؟....!؟؟!�ن...دادم �ر'ت �ن-  

:23ت �ط1  

....�.�	...�و اره-  

:�23م ��0ب �� �ق و ا	�و  

!�%ردم �ت�اذ ا'& �ن-  

:23ت ��-0ب  

 و  ; ��ھ�ت ����ل �وس �� وا�� دا(�م '�S�� W �� یآورد در ��و �در �و ؟؟؟!ی�%ر-
!زدم��  و��  

:�23م و 3ذا(�م  و�� ر�ز د���و  

�و�م ���0ا 	واد�� د)م...��� �و �ھر  ��(�-� ...�!���د ی�0 �رم 	وام��  

:23ت ��ون د��/د و آورد ��: د��(و.  'ور�م �و زد زل.. (د �.�د ز�� ی�� از  

�ن� �ن 3وش 	وب-��..��وت ی 	و�� ی�ر ی�دار �ق... �م�� �/ت ا:ن ن�ھ�  ...  



:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و  

؟؟!�  د���)م �د�� �رد ا'رار ا�3....زد ز�, ا�3-  

:23ت ت��'��� و ا	م ��  

... �ر�� ��و ا�م ���د او��0 �ر$� ا�3 �و...�ت�� م���) �ر$/� ن�ا �ن...���ن� �ن 3وش-  

:�23م (د�و �.�د  

��ن�ا ی(د ن��د� �.�	 �و.... راااااا آ	�-!  

:23ت و داد �%ون را�ت و  پ �� �ر(و...ر$ت���ذ  

....!��ن�� ن��د� �ن.... ا'& ��-  

�  �ره�� .دا� ��ود ن��د� ا�3...	ودش 0ون آره�%�....�دا(ت �3و( �  

�ر �� �� ��� وا��... ��� ��-ر$ �ن وا�� 	ود(و ��ود :زم ���د� ��� و �ود �ون�ھ
�:دم��ر� ��ل ن�ا ��....(��	��ش�  

!او��0 �رم  را ��:-  

:داد 0واب ��ده �وس و رک  

....�د��� 	و(م ��وت ��ر از ا'&  ون-  

-�؟؟؟!&د�  

-�.� !�!&د�  

....ر$�م د���)ش..��و(� )��س �� 	واب ا��ق �و ر$ت و 23ت �و�ا  

:�23م و ���دم�ا در  /�ر وب �و  

-:�� �،!�ر��ر ی�ر ر�ر�د (���  

:23ت ��ت�� رو رھ�ش�� یھ� د��� �� ھ�و�طور  

�ن....      ات 	�)� 	و�� �رو �دا(� دو�ت وت ھر.... �	واب �و...دارم �0.� ��-Eدر 

 و د�ت �� �%ن 	ط� �� از د�ت......��وش ����� و در�ت )��س �ر$� او��0....���ن�
!(%�م�� ���و  

�و��) S� ت ی�د�ز دا(ت ���د... �ردم ���ش یور ��  �ردم	� �...�ر$ت�  



:23ت و ���د�ا روم �� رو...���م او�د �-د و �ردا(ت ھم رو اش ا�.��  

....����� �و �م�� �و� ا����: و....�م�� ر�د �.�	 �ن-  

....ام 	�)� ی 	و�� �و1 اون �ن....آره-  

:23ت و د��و� �و��ه )���و.(د 	م  

....زم��ز 	دا��$ظ-  

....زدم )�	�د  

.....	دا��$ظ-  

 

٢٩٢_��رت#  

��آ� ��ج 	�ر��  

 

�و�دم��� ن���� ف�� دو�� ن�ا �� �د�� ر�د �#در�ا �)-�� �/زاد اون راره دو���م�� ا�3 

2.ش درو �(ت �.%ردم��  

 �Eط ی'دا 	ودش �ل ���/� (د دا�� اش �رو�.� ��:	ره ا��ظ�ر، ���ت دو �%� از �-د

)��....د�ر� 3وش �� �ش�  

  �(ت (و��	ر %رد�� $%ر �دو�� �ھر� �� رو�د �� ��د رو ن���( �ر�ت �� او�#در

....$ر�ون  

:23ت �رش آوردن رون�� �� و ن���� داد رو (��(  

!	�)� ی 	و�� ی�ر ��: ��ر! 	�)� د	�ر  ��ر-  

:�23م �رد�و ���ش ���رص  

  ؟!���(� ��و ���0ا �����  �د ���دو�....�وک �.� �/زاد-

:23ت و ��: داد رو ش�آ$��� �;��  

....��:اااا ��ر...�ودم ر�3 ���0 ���� 0ون-  



 راه �%��ا �ل...�(��م 0.و و ر$�م 	ود�م و �#ب 3ذا(�م 2/��و�� و �ردم ��ز رو �#ب در

:�23م ����2  

���و ی�ر�در� ی��ز )وب ن������ و ی��ز (و��	ر �ن وا��.. . �/زاد ن���-)  �� � ن�ھ
�ن!�رو��� آدم �Qل...�رم�� در ���� از ھ�م ���ول �....	و��ون �ر�م ��)م 	وام�  

:23ت و 3ذا(ت اش ����  رو د��(و  

�ن� �.%�  (م  (م-��!  

؟!م��ر-  

�م-��اھ  

***** 

��ن�ا* *  

 

:زد 'دام آ(�� �� �� �(�م�� د��. د��� د���ل (.وارم ب�0 �و دا(�م  

��ن�ا-....  

 اراک ا:ن د���...	وردم �0 ��و دن�د از.دم� ر	 �#ب �� و �ردم ول 2ل �و رو د��.

....��رش �ر..��(�  

:�23م �رد�و درھز د���و.. 0.و ر$�م  

�و �&م-�....  

:23ت و داد د�ت ��ھ�م  

؟!�	و�...��ن�ا �&م-  

��ون-�...��؟!ن����/� ؟!��0 ���0ا ؟!��0 (  

:23ت و داد �%دن �ر(و  

� ش��...	وا$���ت �و)..او�ده ھم ز�ا�� روح...��-���...  

.... !دا	ل �د�� �ردم �-�رف و ���ر ر$�م �رد�و ��ز درو �-د و �23م �آھ��  



 ا)���....! ���(� 	و�� �و د	�ر �� و0ود از ��(و� و رد او��0 رم�� �و� �ودم دوار�ا� $#ط

....�ود ���ن� ��ظورم  

�& ���� )طف �� 	و�� 	و(�	����....دا	ل م�ر$� ��ھم�� � رو ��و.�ود �ر�ب و ز��رو�

:23ت ��و...(دم �ردن در�ت �� � �(>ول ��م و �(�ت ��ل  

....�رم (دم ��0ور ی��ود ���0ا او�دم دو��ر �%�-  

....ن�زد�� ز�, 	وب ��-  

!ی�ود 	��وش �و) زدم ز�,-  

:�23م �(ر��د3 ��.�ود 	��وش دم��( رون�� رو م�3و( و م��0 یاو �ردم د�ت  

 رو 3ذا(��ش... او�دم �� � ���� ��.  �رده ��وم (�رژ...)	(�د.. 	��وش...آره....آخ آخ-

:�23م ��زد  

؟...!��و �/رون یاو�د یھ���0ور-  

:23ت و �ردا(ت رو �� � وان�)  

��ر���ن�� ھم �(� دو �%�...�ود (ده �د ��)ش آ	�...م��ز� ���� �� ی�ر �� م�او�د....��- 

...�ود ی���ر  

:�23م و �ردم ���ش %م�...�ردم �%ث  

؟!(ده ش�ز�؟ ...! را-  

�و�ش 	وا���ه ی6ذا...آره-��...دو(ب �%� ن�ا م��ود ر�3 	&'�...�ود �رده   

�ورد در 	وا�ت��� د)م �.�	 3ر � �:دم��ر� ا�� �دو�م یز�  ���  

؟! طوره ��)ش ا:ن-  

....	وا���ه �ش��رد....�/�ره-  

�ن $وش....!���0ھ� �ش��ورد��  را 	ب- �...��: وا�د ر$�م�  

 ا��2ق ل�د: ی�ر �� �� 	وا�ت��� د)م �� زد �رف یز�  از �-د و...�رد �%ث ��و

����2 ...  

-��ورد ن�ھ� در ا��2 � 	وا���ه ���� 	واد��� د)م �ن....��م '��ت ��ھ�ت 	وا��م�

 	وام��..�(� ت�اذ او��0 د	�رم 	وام���....م����� ���� رو �.�	 ��درش و �ن....��و��



 دو��ره �� ا�� ر$ت ا���0 از و �رد �/و�� رو راه یدور 3ر � ن�ھ� وا��.....��(� را�ت

....���0ا م���� 	ود�و�م �د$-��ا ���/� ...���0ھ� �م��  م���	وا  

 

٢٩٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...!���0ا �ن�� ��و ی 	��واده �%��ا....����2 ا��2ق ن�ا �دا(�م دو�ت ل�د: �.�	 ��  

 �دا(�م دو�ت ���د دم�د 	ودم 6ش و 6ل �� ر$��ر �#��ل در �� �����	 و ا��2ق اون �-د

....�(م �وا�0 ��ھ�ش  

 	دا ا3ر 	�ر ��ب (ود �دو �23ن م�د از ا)���....���� وا�� ھم �ود 	وب �ن وا�� ھم ن�ا

..... 	واھد  

 ی	ود�� ی�3ر �	ت �� ھ��(� �� �(���م �م��� رو ��� �ن (د ���ث �ز	ر$ش ��ر
....دا(�م �/ش ���ت  

:23ت ��و �� �ودم $%ر �و  

 �راE ا�3 �و ��و�0ن ��:....�وO` د�ت �ل �� 	و�� �ر�ا	� 23ت او�م �23�و ����ت �� �ن-
....%�م�� ا�0ره 	و�� ���د ی�0 �ن �����  

� وا�� (د��� ھر3ز ا��رام و ادب ر�م ��...��م 'را�ت �� رو 	وام�� �� یز�  �و���م��

�:�23م ن�ھ  

....	ود�ون ��ل ��	��ون ن�ا �ل...د�دار �ر�ا	�  

:23ت و زد )�	�د  

 �%ردن �ول ھ� � � و زن ا�� م��	ر آ��ده 	و�� �� 	وا��م��....دم�	ر ن�ز� �� �/رون-

�!	واد�� 	ود(ون �� ��(� یھ�و�0ور د��� زش�  ھ�� ��2ن�  

�'&	 �� د�ت ��ردم او�و....م�ا�دا	� راه رو دوم ی (-�� ���0ا...م�����0ا �دت �� 

....��م اداره 	وام�� 	ودم رو �/ران ی (-��...��-ود  



��%ن دو�م��� ن�ا از �� �ط��Oم ا�� ��(� �و��ت�� �  	�ر ن�ا دن�(� از ���ن� وا��ش 
� �ر �	ت %م� �ھ�  �-د  ����)!....  

.... دا(ت یآ)رژ و ت����� ���� �� ��.ت ا����: (م��0ور�ھ� اون  

�� �%��ا �� یوا/2�  �...���0ا �د��  راره ��ز ���  

....�	ورم رو �� � وان�) اون ��و���م ��� ���د  

� (روع ��: ن�ھ� از د�0د یدرد�را��)!  

********* 

�ن�*��*  

 و وا���پ �� 3ر$�� ا�����3رام از...�ردم  ; ھ�رو �ر���� ھ�� و ا�دا	�م م�3و( �� ����ھ
 از ی	�ر �7ھ 3ذ(�� روز  /�ر �� ���م �Qل!  ��...����/�م ��� و ����%/�م و �.�رام

.. !��ود ��ن�ا  

 �.2ن �� دا(ت 	�)�....او�دم رون�� ا��ق از و ا�دا	�م �رم رو (�)م.(دم �.�د ��ل یرو از

 وا�� (�رژ د�	ر 'رف �ھ درآ�د(و ���م ��م $%ر....	�)� (وھر  �ره��...زد�� �رف

�(�	 �!رو روز ���م ����#ر...زد�� �رف �.2ن �� ی�د�ز %م� آ	� %رد�  

:�23م ر$�ن رون�� �ل  

�ن 	�)�- �....�ر�م ر�د %م� د�(�.... رون�� �رم 	وام�  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

!��(� را�ت....   زم��ز ��(�-  

....داد��� ��ل زدن دم ����/�... رون�� زدم 	و�� از و �م�0 او 3ذا(�م رو �3و(  

 �م (>ل ��ن�ا  ا�3 (د�� 	وب  � �23م ��	ودم �رد�و $رو ����وم ب�0 �و د����و

دم ����/� �ن ا:ن دا(ت یدرد�ر � اطرا$�و ی��رھ� د	�ر یا(���2/� 3ل  زد�و��

�....	وردم��� ��رت د�و�د��  

�ن �ورد در ��ن�ا  را 	ب.. و�د�� �دم ��	ره ���/و�  ار���ط ن�ا از  2در �� اه �� 

؟!زد��� �رف �درش  

....�ز�م $دم ���رش را�ت �ل���	....�ز�م �رف ��ھ�ش را�ت �ل�	 �� 	وا�ت�� د)م �ن  



؟؟؟...! ��ر$ت �ن از 	�رم �� روز ��S ن�ا  را (ده 3ور �� 3ور ��ن�ا ا�ن ا'&  

...!ده�� �م�� �� ز���� ز�, اول روز  �د ن�ا از �-د �� ��(م �ن ن�ا 	وا�ت��� د)م  

 رو �3و( و (دم �ل�	�� ا�� �ودم درآورده (.وارم ب�0 از رو م�3و( 3ر � ن�ھ� وا��

!ره��� ھم 	واد�� ره��� �راغ 	واد��....درک ��....�م�0 ی�و 3ذا(�م  

 ام �و'.� وا-� 	�)� ی 	و�� �و...�ز�م &د�� �� ی�ر و �رم  3ر$�م م��'� ی%�ر�� �ر از

 �ر3رم %م� �ش���ز د)#; �� :ال �� 	و�� و�د��� �& �/زاد��.. ر$ت�� �ر

 ھ�ش ��ھ����� �� ھم 	�)�...�ود �ر��ر ھ�ش و دا(ت �%��%�� �� ھم (وھر	�)�...�(م

.....�.�2ش �� �� �ود �ر3رم  

�ن از ی	�ر ا'& و 	ودش ید��� �ر3رم �� ھم ��ن�ا � ش�� �رم �� �/�ر  � �س ره����
....&د�� ھ�ون  

 3ل د��� �� دن�	ر �ل�	�� �و���م �� ���ز او�#در دم�د ���ز �.�	 �$رو( 3ل �� ر��� �و

....!�(م ���ز  

�طب آدرس و 3ر$�م ����� �� 3ل دن�	ر �-د �...دادم رو &د�  

 

٢٩۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �� (ده و'ل �و ; ی���.و �� ��.2 �� و ���دم�ا ���� در �(ت دا	ل �رم �%��ا از �ل

 وارد و �ردم ��ز درو �-د.... ا�دا	�م �ود (ده �; روش &د�� �	'ص و ا�م �� وار�د

 �#در�ا �م �دت ن�ا �و (د��� ��ورم...�ردم �-0ب ����� �ود�ش از(.وغ....(دم �طب

.....�ن�� ���0ا �� و �(� آ(�� &د�� �� ���ده �را0-�  

 ���ه 0/ت ��3/�ن  ون او�دم  (م �� ی�د�ز رزم ی3./� (�	� اون ��. �ردا(�م دم آھ���

��....�رد ر���> �ن ��ت �� $و���ل ی��ز و ون�ز��.و از ھ  

�ت ر$�م و زدم ی(	�د��� )��:�23م و �  

....�&م-  

� �ر��� )�ن ��'�����:23ت ����ر� و   



 روت�د �� ن���و� ن��و���.... 	.وت د��ر �ر %م� ا�روز وا�� �������2....زم��ز �&م-

�....$ردا وا�� ھم د��و��  

 آھ��� �ر$ش (دن ��وم �ل و زدم ���ر 'ور�م ی0.و از رو �و 	وش و �رخ یرزھ�

:�23م  

....ھ��م ����� د��ر اوام از �ن ��-  

؟!0دا!��-  

-�.�  

...د��� ��-ر$ 	ود�و�و (��� $#ط �دم 	�ر �/ش رو او�د��ون �� د���و� �س-  

 	.وت �-د دم�� ��Wر0 ن��� �/(ون �ت�� ی�ز�� �و) د	�ر��و(ون ام ����� ���ن� �ن-

���ظر �'�د) اون رو او��0  ..��ش��� �رش (دن � زد 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د...      �و�م �

:23ت و  

؟!�رم�� �را�ون د�	ور�� یز� .... (م ��(�-  

��ون...�� ��-� ...  

��( ��م ا��راف د���....    �(��م �ود �ت $�E ر�, �� ر��ش �� یا �'�د) یرو و ر$�م� 
�!�ر	ورد 	وش و �/ر�ون....! 	ودش ن�� ھم &د�  

��....دم��( �و ق��� 3./�رو و �ردم 	م �ر�و�� � 	و(ش 3./� ن�ا از �.�	 &د�

�.....)�/� رو %�ره�� )�	�د.....%���� (�د رو آدم .ب و روح 3ل...�د�  

 ا	م... رون�� او�د &د�� 	ود �و1 اون.... (د 	.وت �طب ��:	ره �� �و�دم ���ظر ��.

:23ت �ردو ���م د)	ور....و�د��� 'ور�ش �� ا	م...�رد  

 ����� 	��م ی�داد ا�0زه و ی��ود ���0ا ���ت  �د �و....��را��م ازت �.�	....�ااااا��ن�-
؟؟!ی���0ا ��� �ن ��  

:�23م و 3ر$�م ���ش �� 3./�رو....���ش ر$�م  

....�ن  �و 3ل...�	ور �رص....! 	و�م ی��ر��و ����( 	���-  

 و د��( �ر زود �.�	 �ود �رده 	وش �0 'ور�ش یرو ید)	ور یرو از �� ا	م اون
....داد �/ر�ون )�	�د �� �� �0(و  

:23ت �رد�(ون �و از �-د و 3ر$ت ازم 3./�رو  



 ��!���و �0ب.....��3& �0ب....�رده  � �دا(�� دو�ت د	�ر ن�ا ن���....�اااا�	دا-

....ر$ت در ��م از م�	��� ��وم �ن ��ور...��  

:�23م زده ذوق  

-�-؟!وا  

:23ت و د��( �و 3./�رو ���د ��ر ��  

....ا��ق �و م��ر ���....یوا���د ���0ا  را ��:.....����.�	-  

:23ت ش���( �� رو �-د و  

د���ر �2و�و��(ر د��و��� ���د (�� ����( 	��� ����� 	��م-  

 3.دو�و �-د و 3ذا(ت ;���ر ��ر یا (��( 3.دون �� ی�و 3./�رو...دا	ل م�ر$� �����ھ�د

:23ت و 3ذا(ت ز�� یرو  

 �	�)� 	و��....	�ر  � �و....	دا (%ر �ود 	وب ��)(ون....زدم ز�, ��و �� روز�د-
؟!آره  

!آره-  

؟! %����� �ت�اذ �� طون�( �/زاد اون-  

:�23م د�و�	�د  

-�� 	�.�....  

:23ت و �ردا(ت رو 2ش��.درآورد �ن از رو رو�و(ش  

؟!م��	ور رون�� رو (�م ��  �ظرت-  

:�23م (د�و �.�د  

....یا 	��� ا:ن �و �و)-  

:داد 0واب ��رو 	وش  و ����ت ��  

�%��  طور دم�� ا��0م �(ق و (وق �� ��ر�و �ن...��م�� 	��� �ن ��-� ���	 

 یا(�/� �� وا���ده ���0ا �دا(�� دو�ت و ��ل 	و(�ل د	�ر ��....3ذ(�� ن�ا از....�(م
...!م��ر �زن....ھر3ز �	��� �س....%���� �را�ر  �د 6ذا 	وردن وا�� رو �ھر��  

��� ��Qل �ذو �ر و ر��ل� و ز�ده آدم ���ر (د� �؟؟!�%�� �	و(��) ا���س آدم  &د�  



 �� م�ر$� �ن ا��	�ب ��  و م�(د ��(��ش �وار... رون�� زد�م �ط�ش از �����ھ�د
.....���� و ����ل ا�� ;��و  ر��وران  

.....(ب١٢ (ده ���ت �� م�د��2/� �� او�#در..م�د�	�د و م��23 �و�3ر$� ��.2  ��ھم ��.  

�.ش...	�)� ی ر�و�د	و�� ��و 	ودش ��:د��ر� ��ر ن� �د� ی�را ا  

؟؟!�� ی 	و�� ی����  را ��:-  

 داده وم�����ا)� �/م �ورد ن�ا در �.ش ����� ��ن�ا  ون....�ود �(	ص ���& 0واب 	ب

:�23م ن�ھ� وا��.....(د�� (روع ھ� �آ(� و /ر دو��ره ��ز ر$�م�� ا�3.....�ود  

....���ت�ا 	�)� 	و�� )���/�م و ل�و�� ھ�� ا:ن...�م�� �-دا ��:-  

.....�را�� 0ور ھر ��(�-  

:�23م زد�و )�	�د  

.....�ود م�ز�د3 ی(�� ن�����)�ر از �%�...��ر��و 3ذ(ت 	وش �.�	-  

....(د ره�	 �/م و زد ی)�	�د  
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:�23م &د�� �� رو  زد�و )�	�د  

.....�ود م�ز�د3 ی(�� ن�����)�ر از �%�...��ر��و 3ذ(ت 	وش �.�	-  

 ،	وش�ذا� ،	وشی$%ر 	وش  �� آدم◌ِ  م�دا(� ���....(د ره�	 �/م و زد ی)�	�د

!%رد�� $رق ���# 3ِل �� 3ِ.ش ��0ورا �� ؟؟...! &د�� ی�ر	ورد  

:23ت و 3ذا(ت $ر�ون رو د��(و  

؟؟!ھ�ن....�� ی 	و�� م�ر$��� ��ھم ی��و�د ��ش....زم��ز 3ذ(ت 	وش �.�	 ��م ��-  

 �رده دا�� ت����� &د�� �� ���ت %م� ��ن�ا  ون (د��� �و) دا(�م دو�ت �.�	 	ود�م

�%�� �0و ی 	و�� �رم �ن ا�3 %رد�� $%ر ��0ورا �� و �ود� �ا���� ی��0را ی�ر �� 



 وا�ش ی	ود�� یھ� �/و�� �ودم ��0ور و....�و���م��� ن�ھ� وا�� �د�� ش�� اون ��و ن��

...�رم��  

�زا���ون �-دا ��:...��0ن�ا ھ�� ./�م�و�� ا:ن- � ن�ھ� ��...�رم ���د �ن 	ب....(م�
�ردم 	��� ����� �ورو ھم ��:ش  

:23ت (د�م �ده�� �ل  

...�س� �را��-  

:�23م 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د �� ھ�راه  

....��ر��و �.�-  

� زد ی��و )�	�د ت�در�/� ا�� ز�و�ش �وک �ر$ش �ردم �س ���....  ��� یز�  	وا�ت�

:23ت و  

.....!�ر�ون �&م ات 	�)� ی 	��واده �� و ��ش 	ودت �واظب � �ھ-  

!	دا��/دار... (م-  

 �زه�	�...�ردم ���(� رو (د�ش دور و دادم �%ون د�ت &د�� وا��...(دم ���ده �23�و �و�ا

...!�ود �	و� (ب  �...دادم �د�م �� �و� و �ش و دم��( یا  

....!    �(ن �%رار م�دار دو�ت �ھ و  ����� آدم �� �د0ور �� (�� اون از  

:23ت �/زاد و دادم $(�ر رو 	و�� ز�,  

؟!���َ �-  

:�23م و (د  �د(م اش ��	ره )�ن اون از  

��م درو �ن وا-!  

؟!��� �ن-  

...(��%ول ���د ��م-  

-��!م��دار ��م ا�م �� ��� 	و�واد�ون �و   

:�23م (د�و ��'�  

....�ن وا درو...��	ره �/زاد-  



:23ت و د�	�د  

....دا	ل ���!�%��� ��$ت ��د 	ودت �� �ر�� $(�ر....��(� ��(�-  

��واک �� ھ�ز��ن...�رد ��ز �رام رو درھ�ل و او�د....دا	ل ر$�م ��م و �رد وا �رام درو 

�:23ت زد�  

 �دوم �ر$� ��:....ُ�%�ر....د��ر..دار �.� �و)و ی��ر��وھ� ن�ا از �ده 	دا...�ده �(�� 	دا-

؟.!�ن �دون ی�رد �و$ت �؟ !ر��وران  

:�23م �رد�و ���ش ا�ز�0ر ��  

�(ور دھ��و �رو....یزد �/م ��)�و....اه اه-  

 �وض )�����و.... ا��ق ��ت ر$�م ن���ور  �ودن 	واب ���#  ون و 3ذ(�م ���رش از

 (ده ��ن�ا از ی	�ر �%��ا د�ا� �� �3و( �راغ ر$�م و �	ت یرو �(��م �-د و... �ردم

�)��....  

����ن�ا از ����� �7ھ  %دوم�ھ �و... %دوم�ھ...�.�رام ��...وا���پ ��....�� ا 

....��ران �و��..د)	ور %م� ھم %رد�� م��'� ھم ن�ا...�دا(�م  

 او�د$-� �#ل �%��....�ت�� ازش ی	�ر �7ھ ��  ��(� ا$��ده �راش �ا��2 ا'& �%��

�؟....!��(� (ده �ز	  

�و�د ��� 	�ر�� �ن از �/���ا و3ر��...�ود (ده ش�ز�  �� ����...آره....  

�ن ��(� (ده ش�ز�  ا�3! 	دا یوا �� �  �� �ودم 	ودم یھوا و ��ل �و!رم�

:23ت و �(�ت �	ت یرو ���رم...ا��م ی�و او�د �/زاد  

...�ز�م رل ��ش �ن ا��	�ب (و�%� �و  دم�� �(ون �/ت د	�ر �%س  �د�� �� ����-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

-���  ....�ن ا��	�ب �دو�(و �� ���� �� ھ��ن )��س د	�را 

%�:23ت و زد � (  

 ا��	�ب �دو�و �و�دم �ن ��:     .دادن �(ون ��ز ��غ در 	ود(ون ���ا.... �%ن ��ز ����-

 ن�ا...���ت��� ا��ش ن�ا �رو�زه )��ش ��آ�  (��ش �.و�ده �وھ�ش �� ���ا...ن���    ��م
���ش �� �%� ن�ا.... ھ� ��دا$ 	وب...�رد ��ت ��رش دو�ت �� ش�� ���ت دو ن�ھ)  

... . 	وره�� 	وب �و) ��ھ(��د دھ�....��ت�آ�د  ن�ا  �رخ )��ش  در(ت  



:.�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

!دم��2/� ؟؟!ھ�ن-  

:23ت و آورد ���د �%س ��  

 و)ش ا'&.....�ده�ز ا(�/�ش... 	وره�� 6ذا 	وب...6ذا�ت ��ظورم...� �ھ � �ھ-

 %(و�ن�� آد�و یا ھر�/و�� �� %�ن�� ��ز �ھ....دارن درد�ر (%�و ید	�را...�ن

 ھم دار ����... ��ل�اور0 	و(�ل...ن��.  ا��ش... طوره �%� ن�ا....ر��وران

 �� $#ط ؟!��ظرت �ت�� 	وب ن�ھ�.... �و�O و �ن 	ون �ت� ��ش ر�ز ن���(....ھ�ت

....��(� ھم ���د ی �د�� �� �ن 0ز ��م $%ر.....داره �و و)و �(%ل  

: �23م و د��ش ر�ز زدم  

 	و�� ��:....ن�  ���ا آ	�.....��رن ز�و�� یرو یھ� ���3ز 	ود�و 	ت�ر (ور �رده-

.....ار���ط در ھم ���د ی��  �د �� ھ�ز��ن ���� 	ودت  

  ؟!�د�� ر�3 ���دا�ن ی���و ���د ی�رد $%ر-

... ھ�ت ھم 	وب د	�ر (/ر ن�ا �و...�.�-  

:23ت و داد �%ون ھوا �و �(و�د  

 و 	وب د	�ر....��� ���ور�م 	وام�� و�%� �ن...%�ر�  	وام�� 	وب د	�ر...���� �ن و)م-
�� �....وc! ��م �داق 	وام��  

:�23م زد�و �/.وش �� )�د �� �� ��  

....رون�� �رو 3�(و-  

؟!یآ	ر ھ�ون (ر �س...م�ر�� ��(�....	ره ��رو��� )�د  ��....ھووووش-  

....�/زاااااد-  

....ر��	 (ب....��(� ��(�-  

 ��و'.� �� و �د)��� �ر از...��ن�ا  ت �و ر$�م و �ردا(�م 3و(�و ر$ت �� �/زاد
����....�ردم ���ه ر�� .(و��رو$� �%س 	و�د�و دو��ره رو 0ون��. ی�  

....�ودم دودل %م� �دادن �� دادن �م�� وا��  

��....�دم �/ش �م�� �� 3ر$�م م��'� ��	ودم ر$�ن �.��0ر ��. �-د ��:	ره ا  
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. �ر�م  ����Q ی ����0 ��ن�ا �� دادن �م�� �ورد در  ��و���م ا�� ر$�م �.��0ر 	ودم �� �.�	

 د���� �ن �� ھ�ش....ره��� �را6�و اون...�ده �م�� �ن �� اون (ده �� ھم ��ر �� �زار
�(�؟ ��, اون دل  را....�(م د)��,  

....��� �/م 	ودش �ده ��)ش �� ا$��ده �راش �ا��2 ا�3 ���  

� �'ر $ردا �23م ��	ودم و 3ذا(�م ���ر رو �3و(�%� ن�ھ� در $#ط...%(م�� ��ر� �� �
....!��(� 	وب ��)ش �(م �ط�Oن �� �د  

... ��(� 	وب ��)ش �� یوا و  

�ش ��(�  ��ر$�� 	�ر �ن از و ��(� 	وب ��)ش)%��....  

 ��...�ز�م ز�, ���و ���ل �و���م و (دم ��1 ی0ورا ��  	ودم �� �ر$/� ن�ھ� �23ن ��
&Q�....�دم �م��   

W�' )� (وھر ی'داھ� �رو �� زود�	واب از 	آواز دا(ت...(دم دار��  � �� او�م...	و�د�

....و�(����ش ی'دا اون  

:�2ت�� �� و�د�� 'داش ھ�وزم ا�� 3ذا(�م 3و(/�م رو د����و  

... �د� ��د دل �د�� ده�د ھر � �� یآ....�اااااد�$ر ھردو دل و ده�د د�ت ز"  

:(د ا�E$� ھم �/زاد �ود �م 	�)� (وھر 3و(	راش ی'دا... و  

....آزاد 3ردد دل �� ده�د �ر ز�م..�و:د ز (ش�� ی	�0ر ���زم-  

...�ود ده��ر �رم از �ل �� �� ھم 	واب و...(دم�� �ر دا(�م...ھووووف  

 ن�� ��ر و �در....دا(ت ادا�� ھ� ��ن �/زاد و (وھر	�)� یزد�/�  �  �.(دم �.�د �&$�
....ھم  

....ردن�� ر$�م ا��ق از �-د و ا�دا	�م �رم رو (�)م... دم��و( )��س  



  �  � دا(�ن ھم  �.�ل دو�� اون  و د� �� ز�� یرو رو '����� ل�و�� دا(ت 	�)�

�....� /  �  � او�م...! زدن�  

:23ت د�د ��و �� (وھر	�)�..آ(�ز	و�� ��ت ر$�م �-د و (��م 'ور��و و د�ت ر$�م  

...   �د	�ر��0  �� ��-  

:�23م زد�و )�	�د ��ر'  

-W�' 	)� ر���	ز ی (وھر�زززر�....  

-W�' وھم� 	ر ر���	0 د���..  

:23ت  ون...�ود �/�ر ھم ا�'�ب ���ل 'د�� از (وھر	�)�  

؟!�رات �	و�م �  ؟؟!���0 د	�ر ��  ت�در	وا�� آھ�,-  

 �را��  آ�زادش یھ�%�ر �� �	واد 	�)� (وھر �� �ت�� ن�ا از �د�ر �'�� �7ھ...	دا یوا

.....�	و��  

:23ت  )ذت  �� 	�)�  

�ن وا�� (��ھ� �� �او� - � ی'دا �� ا)��� (-رم اون ��(ق �ن...ژن�� �	ون رو �	و��
....�و  

 ی��: دو ر�ون 	�)� و 	و�د�� آواز ش��	� ی'دا �� (وھر	�)�....یا $�0-�  �...یوا
.....ر$ت�� 'داش ت���2  

؟؟!���� رو �(��ھ� ھ0ون-  

....�و ی�و طرف ��.....�و یرو (وق ��...�و ی�و ��....���د آره-  

:23ت و ر$ت 	(%� �ر$� ��  �د (وھر	�)�  

�ن ��واز آھ��(و �و �/زاد...��(�- �...	و�م�  

:23ت و د��( ھورت (و��/زاد ��  

...0ون ژن��  (م رو-  

...	و�دن �رد (روع (وھر	�)� �-د و  

 �'و� ی��رھ� ��(�: ا�� �(�وم � �ھ و �زارم 3و(/�م رو د����و 	وا�ت�� د)م
.....!داد�� (�2 ھم رو �ر آدم �� �ودن یو او�#در  (وھر	�)�  



....%رد��  �  � و �� �� ھم 	�)� �� �ود ���0ا ��0) و  

.... !c ا�(� رو 	�)� ی 	��واده �ده (�2 	دا  

** 

 ت�� ا�� �ود ا��2د ل�اوا ھ�وز 3ر �...رون�� م�ر$� 	و�� از 	�)� ھ�راه  �� ظ/ر�ود �-داز
...�ده ا��0م دھ�(و�	ر ��: ن�ھ� از �ود �رده  

 و �ر�� ر�6 و �ر�� ی����وھ� �� 3ر$�� ر�ز )��س از...د�	ر ز�� ز�   	ودش وا�� ��.
 20ت �� و رھن�ر��ر�ز �� 	�)� (وھر ��وا دش�	ر �ل و....���د ز�  ��. و  دا�ن و �.وز

...ر�3 �رق �� �/زاد وا�� و �ود 0وراب  

:23ت �/��ا ی ھ�� د�	ر �-د  

-� ��....	رم��� ھم 3و(ت....�	رم ل�آ0 و ���� ا���ل د�� 3ر$�م م��'�...	�)� ��  �دو��

..  �$رو( 3ران �� ���رزه �ن�� ن�ا  

:دم��ر�  

-�(�	 ��-� �-؟؟؟!ی�	ر ���� ی	وا��� وا  

:23ت ت��ط- ��  

-�� �(�	...��ش�� ھم ���� �وراخ �� ھزار �و ا�3  ون �داره ده�$� ھم �	رم.... �دو�� 

 ھ�رو ���� ھ�� د	ل و %���� دا(ون�� ��ر�و); :�'ب ن�ا آ	� �داره ده�$� ��زم ��م

�....�ره�در  

 �م �و(�م رو(ن و �زرگ �وط �� ی�و 3ذا(��(ون ��ر �� �و) �(� ��ورت د�(�

....	ورد رو ھ�� و آورد د	.(و�و و ر$ت  ��زم �و)...�(�ده  

... �رد (��� %�رش� ...���د �ود �/زاد...دم�	�د  

....(دم 0دا ازش �رد�و 0ور �/و�� �� �ن  ا�� 	و�� ر$ت و 3ر$ت ����� 	�)�  

�....ھ�و��0 ر$�م و 3ر$�م �����...�%(م ��ر� �� 	ود�ون 	و�� �رم 	وا��م�  

� د�����....�وده 	�ر�� ازم �دت ن�ا  را دم�2/  

....	و�� ��ت ا$��دم راه و دم��( ق��� �2س ��....(دم �ده�� و دادم رو ����� �ول  
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�%ن ��ورش ا'& دم�د�� �� یز� ��و �ھ...��ود ��)  � %ردم�� ���� ��زو ��)و�د�و �

�� �....دا(ت #ت��# و در�ت ز�  ھ��..�� �و) ��(م �رده ا(���ه �%��ا د�ا  

�ن از ��را6 �دت ن�ا 	�طر ن�ھ� �� اون �-��....��م ��ور �و���م��� ��زم �ن  را �س 

؟!��ر$ت  

 او��0 از (��ھ� وا�� �)-�� ی د	�ره اون ���...(دم�� 3�S ����� دا(�م....�ااا�	دا

؟؟؟....!�ر3(�ن دو��ره  �را �ود �ر$��  

 د	�ر اون و �ردم ���ه ��ن�ا ی��و زن و ��و �� �>ض �� و (دم ��/ون وار�د �(ت

 ا�رو ��ر3را  �� �ھ .(ون�و�� �� �ر�و�دن ب�آ�  �ورد در دا(�ن �� (ون�)-�� ث�	�

/�� �...%ردن�  

.....�-�� ؟؟!��و�ن �� �ودن او�ده ��زم �-��  

 ر���> ��Qت ��)ت �� �� رو  %دوم�ھ �و���م��� �� ا$��د �رم �� �د �ل�	 $%رو ھزار��
....�دم  

 دل �ن �� ���ت ��ن�ا �ر3(�� ��ز ����  ون �� د�ر� �� ذھ�م �� �وEوع  ن�ا ھ�ش

....(ده ��2وت�� و �رد  

!��(� 	�ر�� ازم �دت ن�ا دا(ت �.�د)  � و3ر��  

Z					0ب! ااااا�طور �زر3ش ��ر�وا اون �-د....�(ر ن�ا دا(ت ��رو   � �و��ت�

؟! ���0ا �د�� ��زم  

....(د د�ر�(د �>Eم  

 	ودت  ون ��ر$���� 	�ر �ن از! �رد ھ�دو��ون �د� .ت�$ دو��ره �س....���رد ��ن�ا یا

!ی�ود �ر3رم ���0ا  

 �ردا(�م وار�د از رو ام ���% د�ش�د ��....رون�� او�د �ط�� از ھم ��ن�ا 	ود )�ظ� ھ�ون

....(دم ره�	 �/ش ر���� و  



 �� ید��. د��� ھم ت�در�/�....زدن�� 3پ ��ھم دا(�ن...	ب ا�� دم�(���� �� رو 'داش

�ت ر$ت و �رد �	دا��$ظ �-دش و 3ر$ت ��وش ��ت� )��....�ش�  

....�ودم �دا�( ن�ا $%ر �و روز (���� �دت ن�ا �� ا��ق �ن �ر �ر 	�اااک  

 	وراک و 	ورد $%ر �و ��	ودم ھ�ش و ر$ت��� ن���� 3.وم از 6ذا �� �ن �ر �ر 	�اااک

....�ودم ن�ا  

�رد ن�ا �	�طر $#ط و $#ط ��وم ی 	و�� �ر$�م �� �ن �ر �ر 	�اااک��!  

د �(ق ھ�ون �� د� �� و �رد $را�وش ��و �ر3(ت ����  ون....ن�ا �س....	ب��!ش�  

!�راش دارم ��:....ق�: ھر � ق�	&...0/�م ��....درک �� ا'&  

....	�)� 	و�� �ر�م زود�ر �� 3ر$�م در��ت ����� ��...(دم دور او��0 از $ورا  

 �و رو �ودم 3ر$�� &د�� �� �� ��ھ� ��.2 ���م و آوردم رون�� �و�3و( ����� �و ھ�ون

!�.�....درآد  (ش �� 3ذا(�م �����ا  

�!��و�م �ن  را ��� ر$��ر ی�0ور�ا �و���� اون �و  

��و وا-� �-��....�ردم �>ض دم�%(�� �(ون و 	ط وا�ش ذھ�م ی�و دا(�م �� �در��) 

؟....!���� �� ر$�� و �رده $را�وش  

؟؟؟!یزود ن�ا �� ؟!���د3 ن�ا ��  

....!دار�/�ش دو�ت �ود ن�ا  

�م...دادم ���% ن���( ی (��( �� رو �رم �(ون آه � ��را6  وت�ھ ���د 	ورم�
�� �� رم��� ازش/2� �....!��� ی��ز ا������م �� �و����  

� �.�	 �ودم راه �و �� ��و��ھ �دت ن�ھ� �و.(دم �ده�� داد�و رو ����� ���را'���� 

��وع ��ن�ا �� وردن $%ر �%��ا ش�او)..3ر$�م�....� د)م ھر�0 آزادم ��: از �%��ا ش�دو

��وع ��ن�ا �� �ردن $%ر ��زم �%��ا ش��و�...�رم 	وا�ت�...  

....دا	ل ر$�م ��م و �ردن ��ز �رام درو 	�)�  

 �م و د�رس...�ودم د�رس %م� �ودم (ده �وا�0 ��ھ�ش ��زه �� �ا��2 �	�طر

�	م �� �%�م �ل�	 $%رو او�#در و �م��( ا��ق ��S �رم 	وا�ت��� د)�م ا��.....�و'.� 

....�رداره �رک  



 رو %ش� در�0 یھ� ���0 اون از �%� و �(��م 	�)� ���ر ر$�م ن�ھ� وا��

 ��م $%ر ���� و ��ن�ا �� ���ر �� ��م �ر3رم 	ود�و ��0ورا �� دا(�م م��'�...	وردم

.....�ود �	ت ��0ورا �� �� ھر �د  

:23ت و �رد �م رو ون�ز��.و ی'دا 	�)�  

����و ��ر ��-�� �  و �ره�� وا�م �  ��م �/ش 	وا��م��....�داد 0واب �و) 3ر$�م 
!داره �	و(�. �.�	 یھ� یرو�ر او��0 دم�(�....�ره��  

:�23م �رد�و ���ش ��-0ب  

-�/////(�	....  

؟!//////�� -  

-��ن �-د(م...ید�	ر ��زار از یرو�ر �دل ��  �'ر ن�ھ �� &� �� �%� ر$�ن 

����م �و)...�	�)2م���%� ا�3 ��:.  	ب ا��...�داد 3وش �ر$م ��  � د�	ر �م د�ت رن�
....�%�ن  

:23ت و �رد ���م  پ  پ 	�)�  

....د�	ر ن�ھ� ا'.ش! �ر$/�  �...واااا-  

Eرا��ردم �ا%�...�....د�	ر ن�ھ� ا'.ش ���د :�د ���� 	�)� �و  

 د	�ر ��ل �� و �رد �.�د رو ون�ز��.و ی'دا دو��ره ��(%وھش، ��	�را� از �-د 	�)�

��(�ش دا(ت �� ��)��ر اول �#ش� �....�ردن ��)� �رد (روع %رد�  

 	ودم د�ت ھم ا'&....%ردم�� $%ر ��ن�ا �� ��	وا��� 	وردم�� �� � �� ھ�و�طور ��م

��ش ر$ت�� ��	ودا�3ه ذھ�م و ��ود�!...  

...!د�)رز  و 	ورد �ره�و م�3و( �و1 ھ�ون  

 ��  �د...دارم �م�� ��ن�ا از (دم ��و�0 �� �ردم ���ھش و �ردا(��ش �و'.� �� و 	���

  �� وا��ش �و و �����ا �و ده�$/� �م�� �ردن ��ز �-د �� �ود $ر���ده ��'��� %ر�ا��

....&د�� �� ھ�م ��.2  

�ود �و(��  

"رون؟؟؟�� �ر$� ��ره ن�ا �� ؟؟!ان ��  ���ا"   

....�دا�(...�ررو �دا�(...�رو ��ن�ا..�ررو ی ��ره  



....�ردم �(ت د����و  

....�ده ����� ن�ھ�  (د�� روش  طور  

�وم �وده اون و �ن ن�� �ھر  ���د ا'&�.....  

.... ���ر 3ذا(�م و�3و( �داد�و �/ش �0وا�  

... �	وره �رص %م� او�م �زار  

 

٢٩٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �ا��(� $.S د �ر دا(�م �م �م ���د...��ود �راE ی��ز 3ر$�م �/زاد از �%س 'د��
�....(دم�  

:�23م 	���  

 ی�و از ;�  ;�  �س از �و	ت ت�3و(... درک �� �ن  ���� ؟؟!�/زاد �ت�� �س-
...! ا�دا	ت �%س (��%ول  

:23ت %رد�� ���ه �%��رو �� ھ�و�طور و 3ر$ت ازم و�3و(  

....ا�دا	�ن �%س ن�ا �� ��رن آ��د�و و 0د 	ود�و 	ت�ر �رد(ور...���ن� اه-  

؟!یدار %�ر�آ��د�و  و 0د ��! ��-  

:23ت �رص �ر  

 ����� �.د ھم �%س �� �و آ	�...ارزه ��� � �ھ ���( �و ����'.ش �� یآ��د و 0د-
؟...!ی��داز  

:�23م �رد�و ا	م  

؟!داره �ن �� �ر�ط  � �د�� در �د �%��ت �ز(� �و-  

:23ت �	�(و رو �(�ت زا�و  /�ر  



 �/م ��)ش �0و) ���آ�0. از آدم �دازه�� �%س 	ودش از ی0ور ��...)و)و (���م�� د	�ر-

�!	وره�  

!م��ز� �Z ��  �د �����ا �و م��زار ی��داز �� از �%�� ن�ا از  �د�� �� �����.د� �و ��)�  

:�23م 3ر$��و ازش (و�3و(  

 �� �� د�ت�د �� ھ�� �� 3ر$ت ازش �%س  �د�� (��� ی 0ور رو �و �ز(� �� �آد� آ	�-

....��م ���ه �زار ��:...��ن  �  �  

� ز�, �ود زش�� یرو �� ھ�راھم م�3و( �دا	�م�� ���ه �%��رو دا(�م �� �طور�ھ

 و �رده ا��	�ب ��رو�� ��ز ا�3 ��ن�ا... �دادم �(ون ��و0/....��ن�ا دو���م��...	ورد
�....ره��� ���س ���ن �/�ره ���د �س ��(� اون �� 	واد�  

:23ت و �رد طون�(  (�(و �/زاد  

 ن�ا ؟از!	�)� �د	 ید�	ر ��! ���رک �و �3و(...0ووووووون-
 �.�	 ن�ا...یآورد ��0 از �و)(و...ول�ا...3رو�����ااا��)��...  

:�23م ���ن �ن و �ن  

!3ر$�م �و�ا روش 3ذا(�م ا�داز�و �س...$رو	�م �ودو (%��� �� م��. �3و(-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

-:�� �!ھ�ت �ھر� �(ت 	ود(و ؟!ی�د 0واب ی	وا��  

:�23م داد�و �/ش (و�3و(  

  وا�� �زار �و�ا....���-

 ز�� یرو از 	ود�و �3و(  �-دھم....��ده �(ون ���ر �$�و� �ودن ��	�.. .ت��رو$�
....رون�� زدم ا��ش از و �ردا(�م  

.....�ودم (ده �رخ )�و ن�� ��0ورا�  �� �ودم 	ورده �رص او�#در  

....ا�دا	�م ���ه �/ش و آوردم ��: رو �3و(....���م درو و ا��ق �و ر$�م  

؟!زد�� ز�, �ن ��  را ���د �س...(ش��ود� �ر3(�� ���� ا�3  

��:�23م �رد�و و'ل رو ���س ر$�� �.��0ر ��. از �-د ��:	ره ا  

....ا)و-  



�رده (�ردھ� �ود، �(	ص ���& وا�م �� ����'��� �� $#ط... ;��. �� و �رد �&م ��) 

:23ت  

؟؟؟!ی�داد 0واب....�و�3و(.... را...�و-  

:�23م �رم�� 	ودم یرو �� �%��ا �دون و ی�رد )�ن ��  

...��ود 	وب ��)م-  

:�ر��د ت��'��� ھ�ون �� و زد �وز	�د  

 ول او�ور �ورو�ا ��و0و�ت ��ر �� (ب �� '�W از �� �و ��ود؟؟؟ 	وب ��)ت �و ؟؟!�و-

�....ی��� �(وه و � ر	�  

��ض �	ود	واھ...�ود �	ود	واھ ن�ا....د��ر��� �ر$/�ش از دا(ت �رم....یوااااا....  

�-:�23م و 3ذا(�م م�(و��� یرو د���و.�ود 3ر$�� درد �رم وا  

...ر��	 (ب....�ت�� 	وب ��)م �ن-  

  ��م ط1 �%��ا �ل

:د��ر� و ��ران ��)ت �� �� ��'� ��)ت اون از )��ش  

؟؟!(ده  ت �� -  

 ��'دا �� و آھ���.....��ن�ا ��3و زور �� �آد� �� 	'و'�...�دا(�م زدن �رف �و'.�

-E�23م ف�:  

-�....ر��	 (ب...�	وا�م 	وام�  

 یرو دم��( دراز �رد�و 	��وش رو  راغ �-د و ���ر 3ذا(�م �رد�و 	��وش رو �3و( 
 اون رم��� ��'� ی�ردردھ� و �%(م �ذاب ھ�ش �2ر �� �� را�ط� �و راره ا�3....�	ت

؟؟....!	وره�� یدرد  � �� ا'& را�ط�  

********* 

��ن�ا* *  

.�م�0 �و 3ذا(�م رو �3و(  

 درک ��و �و��ت��� ذره ��  را....%رد�� ��'��� 	ودش از ��و دا(ت �	�. دا�0د

���....  



!؟....!��� �ول ط�و�(را 	وا�ت���  را  

!��م ���ل رو $(�رھ�   ن�دا��� �� �� و  #در �ن  

...او�دم 	ودم �� ��و زن ی'دا ��  

؟؟!��ر3را �� �دم یدار 	�; آب 	 �ل� �و �0ن ��ن�ا-  

:�23م و او�دم رون��  ��)و اون $%ر از  

....ھ�ت...آره آره-  

...�ن آ��د(ون )ط�2 �س-  

� ی0.و او�دم �� و 3ذا(�م و �ردم آ��ده وان�)  �د و آب...آ(�ز	و�� �و ر$�م �23�و � (
.....(دم �وا�0 ���� �� در  

....م�(د ره�	 �/م یا )�ظ�  �د  

 	وا��م��� ���د ھم ��: ���...�د�د�ش و....��ش��� �	وا��م ���د ا��2�ت اون از �-د

�ش����...  

 /وام��� �� ام ��'��� ازش او�#در  �� دو�م�� ا��...�� �� دارم �/ش ��� ھ�وز ���دو�م

�ش����....  

 د)م ��م ��ده �و�ت و زک ��وم �� ��و�م �� ��(م دا(�� در�و ن�ا 	وا�ت�� د)م و

��و�ن ���0ا 	واد���...��...(د��� وا-� %ردم�� ���ب �� ھر0ور...(د��� ا  

:23ت آرو�ش ی'دا اون ��  

... او�دم-  

�:�23م و 3ر$�م ���ش رو ���� ن�ھ� وا�� ��� 	وا�ت�� �  دو�م�  

�ن...��ر ��� 	ودت �دا(� :زم یا ���د ز� - �....�ت�� 2ل در.. �	وا�م رم�  

....دا	ل ر$�م ��دازم ���ه �/ش ��� �%��ا �دون  

...رھن�� یھ� د��� �ردن ��ز �ردم (روع و �	ت رو �ردم �رت ��'� رو �3و(  

 �و او�وت و ��%�م �رم ���0 و د�ت �(>.� ھ�� ن�ا ��و��...���ن� رو�ت �و �ف یا

�؟!ی�داز�� �%س 0و�ت ��ر��و �� �ن وا�� او�ور و �ور�ا یر�  

�ن �� ��وش رو �3و( �-د و ر��	 (ب ����	 ���%�!  



....�	ت یرو دم��( دراز �	��� �� و دم��و( و(.وار��و رھن��  

 ا��....�ر$ت�� 	وا�م د��� -���ط� �-��...�	وا�م 	وا��م و 3ذا(�م  (��م رو د���و ���د

�م �� 	واب...��)0  

 

�...��م ���ه (و�)-�� ی�%�� اون دو��ره (دم�� و�و�� �ھ و و�د��  

.....����3را�ش�ا ��S او ر$�م دو��ره �ردا(��و رو �3و( ��:	ره ت��/� در  

....�ردم ���ه �%��رو ���ر� �د� ی�را  

...�(ن �و$�ت...���ن� ���ر�  

 

٢٩٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...��م ���ه (و�)-�� ی�%�� اون دو��ره (دم�� و�و�� �ھ  

.....����3را�ش�ا ��S �و ر$�م دو��ره �ردا(��و رو �3و( ��:	ره ت��/� در  

!�)-�� �ر ره�	 ی د	�ره...�ردم ���ه �%��رو ���ر� �د� ی�را  

....3ذ(�� 	وش �/ش �.�	 ��ره ن�ا ��  �-.وم  

 �ودن ا)-�ده $وق از و �ود  3ذا(�� .ب �راش ��. &د�� ��ر��وش....�����/� �و ر$�م

.....�ود �و(�� وا�ش (ب اون  

�ن� رو�ت �و �ف یا��....����ن �رم�� در ازت ی�در ;�! �ر�� �/ت د��م !  

�ن وا�� ���د ��: � �و ی�داز�� و یر���� �%س �-دھم �3ذرو� 	(و و ددر یر�

؟؟؟!����3را�ت�ا  

....3ذا(�م ���ر و�3و( ت����'��� دو��ره  

؟!�وده �د ��)ش  را ا'&  



��%� ���وم ا'& �%�� ؟!��(� ا$��ده �راش �ا��2 ؟؟�%��!��(� 	ورده �ر�� (ده 

.....!�ر �ر 	�ک ا��ق 	وره�� �س از ؟؟!��(�  

.....�ود 	��وش �و)...(��رش 3ر$�ن �ردم (روع دو��ره  

 	�)� 	و�� در �رم �.�د(م 	وا�ت�� د)م �� او�#در.�ورد�� در �ر'�و ی�د�ز دا(ت ���د

....!�ر�م 	د��ش و ���0ا �� �%(و��ش ا(و  

....دم��( ��: 'ور�م یرو �� رو ��و و ���ر �� �ردم �رت رو �3و(  

�و ی 	��واده او�دن �� ��:� �� �	ت �ن وا�� )��ظ ھ�� از...�ود (ده �ر �	ت ز�  ھ

!�ود (ده  

 ھ� �.�	 �واظب د��� ھم  ون �ر$�م�� �	ت روا�ط �و �ل از (�ر�� د��� ���د ��:

.....ھ� �.�	.....��(م  

�و��....�	وا�م �ردم ��- $(�رھ� ����وم و ���م  (  

****** 

 �ر�Z د��� �� ب��0 و ده� �� �ل ��.....�ودم (ده د�0د ی �رو�ده �� ر�در3 �	ت �.�	

0�1 رو ;��و  و ز�ر یھ� � راه �� �� �م د�ت م���و� �� م�زا(��� ���رھم �و�%رد�

.....م��ر� ����ب یر����  

�	�.ف ی�0  �د او�م م��ر ھم (/ر 	�رج �� م�(د ��0ور ��3ھ �%��ا �د�ر و.....  

....ر$ت و �رد �ده�� 	و�� ی0.و ��و �-�ر$ �� �ود (ب ھ(ت ���ت  

 �� ��دازم د��. 	وا��م دادم�� $(�ر روش د���و �� �در��)...     %رد�� درد ��2م �(ت

.....(دم �وا�0 ���� �� و (د ��ز روم �� در �و1 ھ�ون  

:23ت �� ��ذرم ���رش از 	وا��م  

....�&م-  

....(دم رد ���رش از و دادم 0وا�(و آھ���  

�ل د��� رو ش��0دا �	�طر �� ��دردا �ن.... ��ود �/م �رام ����  ���د وا1 در�� 

�....�ردم ���ل ش�� وت �.�	 %رد�و�  



 �/ش �ردن $%ر $ر'ت �(�و /وش�� �	��� از �� �ودم �ر��ر رو روز ���م ��3ھ ���

 	ودش �ر زارو�  ��-E ��&$ ��3ھ �� ������.....	و�� ���ن� �� ��)م ��ل �%��و دا��

....�وردم�� در  

 ز�  �7ھ ن�ا 0ز و داره رار 	ودش ��)ت ن��/�ر �و ���ن� �� �ن ا�وال و ��ل....آره
....�ت�� �/م یا ���د  

.....آ(�ز	و�� �و ر$�م �رد�و �وض )�����و  

!�ود 	��وش ��زم �و) 3ر$�م (��ر(و دو��ره ��ل ھ�ون �و  

!ا��ق  ی د	�ره �ود (ده �ر3ش  � آ	�  

��ر���ن�� ��(�ش $ر���ده و ��(� (ده �د ��)ش ا'& �%�� !  

�ن� ��� )-��ت 	دا! ھوووووف�� !  

..... دا(�م�� ��/ش ���0ھ� ��0ورا �� و 	�)ش ی 	و�� �رم زا(�م��� ا'& ��ش  

 �د� �و�....ا�دا	�م �ودم (ده 	���ر �/م ���ن� ر$�ن �-د ��زم �� یا آ(�ز	و�� �� ����ھ

 	�ده ا$��دم زد�� ��	و�; �  ھ�� �� �ھ ھ�ز��ن و %رد�� یآ(�ز دا(ت ���0ا �� یروز

.....3ر$ت ام  

��.....(د ��و 	�ده اون زود �.�	 �-د ا  

....(دن (روع ��زه �ن یدرد�را  

 رو ��و �� �ردم �� ��زش...در ��ت �رم و ���دم رو 	 �ل� در (د ���ث در ز�, ی'دا

....(دم رو ��  

:23ت و �ود ��ش �	و�� )��س  

�و-�) ��� �� ��.....�	ور   

...	ورم��� یز� ...��و رم��-  

...� � م��ر ��� ؟!�%��� �-/رف....�	�� 6ذا ��. �رو�! ��-  

 �� ����/� و �(د �راE ا�� ��م ��'رف ھم رو ��و �ردم ��-....او��0 �رم 	وا�ت��� د)م

....�(م ھ�راه ��ھ�ش  (دم ��0ور ا��0ر  

 



٣٠٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �� ����/� و �(د �راE ا�� ��م ��'رف ھم رو ��و �ردم ��-....او��0 �رم 	وا�ت��� د)م

....�(م ھ�راه ��ھ�ش  (دم ��0ور ا��0ر  

 ��و��ت  �� �ود �ر�ب و ���س او�#در ��و زن و �ودن �ورده�� .��و� ��	ود(ون �.�	

.....�رد ��ظم و �ر�ب  روز �� رو 	و�� و �ره�� ط�ت  

....�ود ده� �� 	و�� �و ����� 	و(�زش ی6ذا ی�و  

....�(��م ز�� �(ت و ر$�م ��و ھ�راه  

�....ز�� یرو زا(ت�� و �ورد�� رو ل�و�� �� �ود ���  

�ن �� �	�طرش �� ��� �� ھ�وز ار���طش �-�� ن�ا....��ود یا �.#� �7ھ ا��(�ش رو 

.....�(ده �ر�� �ود، �رده ��ت�	  

:23ت و �(�ت �'�د) رو 	ود(م �-د و ز�� و�ط 3ذا(ت رو ��:د ظرف ��و زن  

 ��:د ��ن�ا وا��....����....د��� (روع...(ده آ��ده �ھ�  ���د ��: ��م $%ر!	ب-

....ز��ر  

....�ور (دن (روع در��ل ا���ر زا�  �.�	  

�ن�*��*  

 

��ن ا�(ب �ود رار  ون 	و�� ر$�م�� د�����....�ر3ردن ���� و   

���دا �� ا�دا	�م ا��ق �� ��. ����ھ �-د و دادم �0 2م�� ی�و ��و'.� �� �� رو .م�و�� 

....��(م 3ذا(��  �0 یز�   

....(دم �.�د $رش یرو از داد�و ���% �'�د) )�� �� د���و  

.�د�� ھ�راھم ام 	�)� و �ر�و�� ��و �/زاد �ود رار  

....رون�� ر$�م ا��ق از �ردا(�م رو 2/�م��  



 ، �آ� ر�, �� و �ود (م�ا�ر �� رو ����ش یرو�ر ن��/�ر و ��0.� )��س ن��/�ر 	�)�
:23ت �-د و �رد �ر  

؟؟؟!	و(�.م ؟؟!����  طورم ��ظرت-  

  وت�ھ �� �ود �ش و 	وش و د�	ر اھل او�#در و د�ر� �� 	ودش �� او�#در 	�)�

��%ن ا'& 23ت (د����0رد  �)��!  

:�23م ��ل ن�ا ��....��ود ����د م�رو� یھوا و ��ل  �دان و �ودم �و'.� �� �.�	  

....ی(د ��ه �Qل...�	و(�. �.�	...	�)� آره-  

:23ت �(و	 �� و زد ی)�	د  

-� ��ر ��. �� م��ر ���...���د 	ب..�د�� 	وا����ر وا�م �ر�م 	ودم �� ی�د�ز �ر�م�

.......م�دار  

 �(%ن اھ�, �� ھ�راه و �ود �(��� ن���( �و �/زاد...رون�� م�زد 	و�� از �����ھ�د

� �� رو �رم و �(��م �#ب ام �(��� 3ل �� ی �$�� اون �� ��م و �(�ت 0.و 	�)�.زد�

  ؟!�� �� ��م رو(ن رو �3و( د��� �� �ردم $%ر ن�ا �� و دادم ���% �'�د)

�-.وم ��0 از آ	� %ردم�� $%ر ��ن�ا از ��0دا �� ��: ن�ھ� از دا(�م یا ��	ره طرز �� 

���� �� ��دا�� (روع رو ��ن�ا �ز� �Z �ت���. �	واد دو��ره و ��(� �زده �/م ید�و� ن�

���!  

.... وت�ھ...�رن��� �د� از رو او)(ون �(ق ز��ن �7ھ و وت �7ھ �� ھم �ردھ�  

:او�دم 	ودم �� �/زاد ی'دا ��  

؟؟؟!�( �ده�� ی	وا���! ده�زا� �3وش (ده ��(ق �دان ر$�� $رو $%ر �� �0وا� ید�د ا3ر-  

:�23م و ا�دا	�م �/ش ی�رز�(��ر ���ه  

!���ف ور و (ر...��ود �وا�م-  

:23ت و د�	�د  

�%�ر رو��ه �%� ���� راس �و �%�! ��(�d ھ�-!  

 ر$�م .م�و�� �ردا(�ن ��  (د�و �ده��.�ود ده����2 (��ره�آ� و طون�( �/زاد �� �ردن �ل �ل

...د�%(�� ا��ظ�ر�و در 0.و �� 	�)� ��ت  



:د��ر�  

!	�)� یدار د��.-  

:�23م داد�و �%ون �ر�و  

....دارم....آره-  

....دا	ل م�ر$� 	�)� ھ�راه �رد�و ��ز درو �-د درآورد�و ف�� از رو د��. د���  

�....�د�� 	��واد(ون ھ�راه ن�ر���ا� و �ر�.�ا� ا����: ا�روز �� دو���م�  

....�د�� .دا� ��ش  

 �� �ود ن�ا �ن ��د�	� �و)....�زارم و�(ون�در� �%� �� 	وا�ت�� د)م �� دا(�م �رف ��.

��Q&....23ت .دا� �� رو زا�  �-�E (د�� ���ن�ا و �ن �ا���� ار���ط ن�ھ!  

:د��ر� و ا�دا	ت ھ� ��ر�ن �� ����ھ 	�)� م��ذ(��� �� �ط�� از  

؟؟!����  او�ده ����0ر-  

:دادم 0واب  

....او�دن ��وش ی 	��واده....	�)� آره-  

؟!��ووش-  

:�23م د���� �  

....دا� ی��و...���د آره-  

��(�d ؟؟!ھ�وز ��ر$�� زن ر���ن آ� ��ر ن�ا...���� �را��...آھ�ااان- 	�.����� 

 د	�ر �� ا�3 �و �0ون...�د�� 	و(م ازش �.�	 �� �ن....ت�(	' �� و 0ذاب و پ�	و(�

!�داره 6م ���د ��(� دا(�� ن�ا �Qل دو��د �� آدم....دادم�� (�/�د(و�� �/ش 	ودم دا(�م  

....ا						Z.....(دم�� �ر ��'� �ن %رد�� ف��-ر ��ن�ا از (�ر�� 	�)�  #در ھر  

��ل ��ن�ا �ز�م داد دا(�م دو�ت ��� �� ازم او�ده �0وج ا0وج ی �0وزه �� ا:ن ا

....رش���  

!23ت (د��� زارو�  ��-E....�و)  

......�ود (ده ��, 	و��ون وا�� د)م  #در....�ود ��ظم و �ر�ب 	و��....��: م�ر$� ��ھم  



....(ده ��, د���)م او�د ��ن�ا �رد�و وا درو �� یروز وا�� د)م  #در  

 

٣٠١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ش�ز�د3 �و ��م $%ر �&...�/زاد �� ھ�راه ا)���....م��ر3(� �-د و وه�� د�	ر م�ر$� 	�)� ��
 م�0 دو��ره و آورد �/و�� ��رد،�. �ده�� �� ��رو! �	ورد درد �� ا�دازه ن�ا �� �� وت�٠ھ

....�ط�� ی�و م�او�د و �ردا(�م 	�)� ��; �� رو وه�� از (ده �ر ی%/���&��.زد  

 از ر$�ن رون�� در��ل ��درش ھ�راه �� ������ �� ��:	ره �طو:� �دت اون از �-د او��0 و

.....(دم  (م �و  (م �ود 	و��  

....�ر3ردو�د ازم رو(و ا	م ��  

 وا�م 	ود(م ��: و  (د �ن ا	راج ���ث اون! دا(ت ف��(ر �ررو �.�	 ��ظرم��$� 

�!و�د�  

ا�� ��2ت � �ھ �& �� 	ودش  

��درش �...�رد �ا�وا)�ر� و �&م (د ;��زد �/�ون �و  

 و �>رور 	ودش �Qل ��0ورا �� ���...دا(ت ���� �� ی�د�ز (��ھت یظ�ھر )��ظ از
�ت�3رو�# )��س �� ز�/� ن�ا از...د�ر� �� ��ظر ���2	ود( � �.� �رد از ط& ��. و %�ن�

!!!زو���آو د��/�(ون و  

 ��	وا��� ��2ر �س �� ��0ورا �� آ	�...��ش��� ن�ا از (�ر�� �� ن���� ا�دا	�م رو �رم

 م�ر$� ��ھم رون�� ر$�ن �� او��....(د رش�در3 ذھ�م دو��ره ا��...دا(�م �/ش ���ت
...او�دن ھ�ش � � و زن ھ�راه �ر�.�ا� دادا(م �� از �-د ���ت �� ��م $%ر و....��:  

���� � 	'و'�.�ود ��رھ�ش ی �رده �(�� ��0ورا ��...دا(ت دو�ت �(دت رو �ر�.�ا

�....دا(�ن 	ود(ون وا�� ����� �رو و �ودن ��ذھ� ز�ش ھم و 	ودش ھم �� �ر�.�ا  

!!!!(دن�� ����ر�  � د��� $%ر ���د ���S س�رO ز�ش و �ود ��E 	ودش  

 رو ھ� � � و و�د�� ھم 	و�� دا	ل ��  �ود آورده ��	ودش �ر�.�ا� �� ی3و��2د ی'دا

.....دادن�� ��ل 	ود(ون �� ����� و دن��ر�� ن���� و ��:....�ورد�� ذوق �ر  



 ا�روز دو���ن�� �� ;��زد یو�/� و ش�	و از ��-E و (د�� (.وغ ��%م  دا(ت 	و��

��ن و ���� راره�� �و 3ذا(�م �رد�و رو(ن �و�3و(.....	و�� �ودن او�ده �ن�� �S �2ر از 

��س  �د...�م�0� �� Z��� ر(و... دا(�م .دا� از�� 23ت �/م.....زدم ز�, �/ش 3ر$��و (

 �و �دام .دا� و �ن....(دم 	و(��ل �.�	 ���ت ن�ا از....ان 	و�� ;��زد و �/ران او�دن

 �.�	 م�د�د ھ�و �� ی��ر ن�آ	ر از ا�� م�%رد��  ت و م�زد�� �رف ��ھم �.�رام
�...�د�ز �.�	.....�ذ(ت�  

.....رون�� او�دم ا��ق از و ا�دا	�م �رم ���2( (�ل و زدم اد�.ن 	ودم ��  

�:23ت و زد ی)�	�د د�د ��و �� �ر�.�ا  

!�0ن ���ن� �د�� �/ت ��2ش (�ل  #در-  

:�23م زد�و ����� د�دون )�	�د  

؟! وا-�اا-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

 �� م��ود 	ود�ون ا�3....زم��ز ���و(و� �وھ��و ا�3 �(�� ھم (���ر �و)...آره-

.%)��و�/� و (��� (.وغ ��%م داره 	و�� �و)...�دا(ت �/� � ��و(ون �وھ��و.....�ن�

.....��ز�  �در ی	وا��� ا�3 ��وش )���ت رو ھم یز�  ��....زم��ز  

....��م ت�ر�� زارو�  �.�	 د��� ��م $%ر ���0ت�ا �ر�.�ا� �و� ��! 	ب  

&Q��Qل  � رو یز�  �� و ر$�م �� د�،�� �ز�م  �در �%رده ��0ورم �� �و� �� ��: ن�ھ

.دم��و(�� )���م  

....رون�� او�دم �-د و  دم��و(  �.وزم یرو ��(% �.�د �ت �� ا��ق ی�و �ر3(�م  

 ��ر ن��� ر�ا� و .دا� ی'دا ص��(	...دم�(� �ا�وا)�ر� و �&م ی'دا �و1 ھ�ون

.....رون�� ر$�م دم�دو.....��ود ��	�  

..... ���ھ�د ��ت م�د�دو د�و�	�د م�(د  (م �و  (م ��  

....�ود (ده ��, وا�ش د)م  #در ��  یوا....��ش���� دارم (د��� ��ورم  

....م��رد ���ه ھ�و یھ� �$�� ر�� دل �� م�(د 0دا �� ازھم  

:23ت و د�	�د .دا�....م��ود ر���> د���ل ا���ر  

...ن��� )��(ووو...�وووو ی(د ��و�و)  #در-  



:�23م د�و�	�د  

!ی(د ��ل ��ل 	ود�م-  

:23ت و زد ی)�	�د  

....�� یوااااااا-  

:�23م 3ر$��و ازش �(�و���  

.....آره یواااا-  

:23ت ذوق ��....�ود (ده ��, ھ�ش 	�ده وھ�� د)م  #در...د�	�د  

�ش��� �رم....(ده ��, ��ن�ا وا�� د)م  #درررررر-�.....  

:�23م 3ر$��و ر��(و...(د �وض ��م یھوا و ��ل او�د ��ن�ا ا�م ��  

   ...��(� �ر��ر ا:ن دادا(ت ��م $%ر �-ر(م....�زن �رف �ن �� ���.... ���و�ا �ن ول-

:23ت و داد �%ون �ر(و  

  .. ��: وا�د او�دن 23ت ��ن�ا آ	�....��م �&م ���ا ��و �� �رم :ال �زار �س-

:23ت ی�رد )�ن ��  

.....رون�� ر$�ن.... ��ن�� ھم او��-  

:23ت و د�	�د  

....م��(ور ھ�رو وه�� م��ر ���....�ل�	�� 	ب... ر$�ن ھ�� م�او�د �� �� ��:...���� یا-  

....م�ر$� آ(�ز	و�� ��ت ��ھم �23�و یا ��(�  

 

٣٠٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

-��؟!ن�زد �رف �#در�ا ن��(د 	��� دو�� (  

 



 ���ھ�ون )�	�د �� دا(ت �� �ر�.�ا� �ب،زن�ز �� و م�3ر$� ��: �ر�و�و ��ھم .دا� و �ن

�....�2ت�� را�ت...م�(د ره�	 %رد�  

��ن و ���� او�دن و 	و�� �ودن (.وغ و0ود �� ������ون ��. و /� 3وش ���ر �ھ �� ��ز 

....م�%رد�� �7 �7 ھم  

:�23م د�و�	�د �ن  

��و �ھ....ورا0ت ی�0ر ن�ا ر��#' ھ�ش داداش زن- � :ال زار��� و �رف �� ره���

....��م ��ر %م�  

:23ت ��-0ب .دا� و د�	�د �ب�ز  

....ز���� �رف �ھ 	ودش ھ�ش 	��م �ب�ز �	دا! ��د��0  �و  #در....�� �� ��-  

:23ت و ز�� رو 3ذا(ت رو �� � یوا�/��) �ب�ز  

-�)�� :�� �....��/��ت...��م ��; 	�)� �� �رم �ن....ن��� د�وا 	واد��  

� از ����م ��� �� ا���ر �� ا���ر ا'&....زدن �رف م��رد (روع دو��ره ر$ت �ب�ز �و

�ون ھم ��. و او�دن  �رت�ز/�.....م�دار   

:23ت ��ران .دا�  

....��را�(م...	و�� و�ده�� ھ�وز ��ن�ا-  

:�23م ��.	 او�ت ��  

!�د�ر ھ/م 3رگ 'د�� از 	ودش اون ���( 0و�ت داداش ��ران �%رده :زم-  

:23ت و �رد ���م ��-0ب .دا�  

 �دت ازش م�د �Qل ھ�وزم....���� �د ازش �ھ �و ز�م�� �رف ��ن�ا از وت ھر �ن  را-

� و �/ر�ون .ب �� و$�دار ��ر �� ��ن�ا...���� �ت�� �د ا'ل ��ن�ا �ن ��ور ؟؟!�د�
.....�	ور رو ظ�ھرش ب�$ر...�دا(�� دو�ت ھم �.�	 �� ��ھوش  

:�23م زد�و ی�وز	�د  

�ز	رف م�.�	 دادا(ت....�ت�� ��23 �� ��زا�  ن�ا و و$�دار آدم �� دادا(ت ھم ا'&-!  

....ر�	 ��-  

.... را  را-  



؟؟!ن��رد د�وا ��ھم ��ز �%��-  

:�23م �%�� (; یز�  �� .دا� �%��ا وا��  

....��م د�وا ��ھ�ش �	وام �� ��ش����� ا'& �ن... �ن...�ن....�///�-  

:23ت و د�	�د .دا�  

 	&'� و رون�� م�ر�� ھ�%�راش و ن�ا�ر�� �� ھ��2 ھر ��....�ن ول �ر$/�رو ن�ا ��:-

 �ن�� �/ش 	ود(ون �� ����0 ا�م �� داره ھ�%�ر �� ن�ر���ا�....او�ور �ور�ا

�ن و ا�ت ا)-�ده $وق ا'&...��%� در�0 و 	وب ��ر �د�ز �.�	 �.�	 �.�	....�ژد��اا 

� و 3رم....دار 	��واده...�$�� 	وش... �23م �م ��زم ��م ازش �ھر '�� ��:... :رج...�

 �%�....   ����#ر 	ود�ون ��ل و ھ��ن....ن��/  ا�م �� داره ھم 	واھر �� �ژد�� ن�ا
 ھم د	�ره از...او�ده 	و(م �رادر و 	واھر ن�ا از �.�	 �ن...آوردش ��	ودش ھم دو��ر

 0ور ھر 	وام��..... در(ت و ��(% ی (�� �� 	و(�ل و د��2 و ف�ظر...ا�دا	�م �%س

 آ(�� �ژد�� �� رو �و �-دش دم�(�...ید�د  � 	دارو... ��م رو �� رو ��ن�ا �� رو ن��/ (ده

...�ردم  

�� ��...�ردم ���ه .دارو� او�ده در ���� از ی (  

�؟؟!��� ��-ر$ ��ن�ا �� د	�رو �� 	وا�ت�  

 ��...(د ا�E$� �(و�م��/ �ود �م ����....(د آرا��� ز�� ��زه �� �ود 3ل....���د � �ھ

:�23م )%�ت  

!��� آ(��ش ��ن�ا �� ی	وا��...ی	وا��..م-  

�و�� �0رد دادا(م ����ر  �....���د آره-�....� از...���م�ا $%ر �و ھ�ش �.�	 �ن �دو��

W�' �� ھم �-د �ر��ر (ب �� � ا�3....�ور و �وت ی 	و�� �� ی�و �د�� د��� �رده��ر

 ا:ن اون ��ل و ھ��ن ی�ردا.....��)(�٣٣ ���د ��ن�ا...(��� �وض �ھ�  ��� ازدواج

 ٣٠.....�م�� رو �ر�.�ا�...	ود�ون یآ� ��ج اش ��و��....دارن � � �� �� دو �%�

�در�� �� � � دو�� ھم زن ھم...داره �	و� �.�	 �ا�0��� ت��و- ھم �و) ��)(� �...رن�  

:�23م د���� �  

...�(� ��(#ش �د�� 	و(ش �2ر �� از 	ودش د��� ��ن�ا....دا� (���� �� ی�0ور�ا-  

� �'ور رو ن��/ ی  /ره ذھ�ش ی�و داره ھ�ز��ن د�ر� �� ��ظر �� �در��) .دا����% 

:23ت  



؟!�(� ن��/ ��(ق ��ن�ا �-.وم ��0 از-  

...�(� د�(�-  

!د�(��(�-  

 �/ش (د�� ��ش....�� ��.....دارو� ��م 	�2 د��/�م ن�ھ� �� 	وا�ت�� د)م  #در! آااااااخ

�'ب آ	� 	ب دارم دو�ت دادا(�و �ن ��م: ��� �� ;� ��ر� ن�ر���ا� �� �و �ردم �
� ��&( �7ھ دادا(ت ��و �ورد در  �و  را ��:���%�.......  

.....دااااا� یر��� ؟؟!ی�رد�� زن د���ل ا'2/�ن در �و و �وزه در �ن  

 �رد ��زش و ر$ت �دو �دو �� �ود �/زاد...او�د در 'دا �� در ز�, �-د ��ل اون و�ط

....دا	ل او�دن ��و ی 	��واده و�-د  

.....�(�ت 'ور�م یرو &د�� دن�د از ��/� )�	�د  

��:�23م زد�و .دا� �� یا �#.  

 و م�%رد�� ���ه �����ا �و �ھ �%��(و ��ھم �& �دت�....ل��....ن��� رو ��ر��وم-
؟؟!�دا	ت�� �%س �و(ون اون �� م�	ورد�� رو ���0ھ� ��رت  

:23ت و �رد ���ه دت �� رو ./د�� .دا�  

 داره ��و��  �....ا�ت  /ره 	وش  �....	و�د�� درس �Oول �و....آره...آھ�ن-

(���ر ھم �و و �ن �و�ت از...:�'ب....  

�.....	و�� ی�و او�د �ر(ون �(ت ھم ��ن�ا ��/و� �.�دا	ل،	 او�دن ��و ی 	��واده �  

 آب 	وا��م�� ��(� 3ر$�� $رار �#���ش ��/و� و د ���م د�	ور( �� �	� ن��...�اااا�	دا

!�دا(ت ا�%�ن �د)��� از �0م ن�ا.....�(م  

!د�ش��د �� �ود ��ل ھزار ا���ر  

�� ����#ر و رون�� زد آ(�ز	و�� از زده �0ن�ھ ا�� .دا�....�ر3ردو�دم ازش رو�و زود �.�	 ا

.....�>.ش �و ا�دا	ت 	ود(و و �رد �رواز ��ن�ا ��ت ��  

�%ن روش ن��ر ���ز ��....	وردم�� ��رت .دا� �� ���ت دا�0د  #در� ھ�ون زن (د 

�&��E �7ھ �� و �ود دادا(ش دا(�م دو��ش �ن �� ھم �او� و....�ود ��(#ش �� ��� 

)�ظ ھر و ز��ن ھر یا  

 



� ا�راز �/ش ���ت �و��ت�� ه&� ��%� ��؟!�  �ن ا  

!���ه �ن.....�7ھ �ن  
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....�ردم �� � از �ر �%� �%�  رو وا�/��) و 3ر$�م .دا� و ��ن�ا از رو ���ھم  

:23ت ی�د�ز ذوق و (وق ��....�ود وا ���3وش �� (ش��...(م�� او�د .داھم� �-د #��د  �د  

....د�ش�د �� ��:....3ر$�� آروم د)م ��:-  

�و��) S� �23م و �ردم:  

- �!���� �ن�آ� دادا(ش ا���ر 3ر$�� آروم د)م ���� ن�ھ  

:23ت و زد (%�م �� آر�0(و .دا�  

�;...ن�ر���ا� ش�� �رم �ن!  ��ر�	و(� ھم �� �ن ���آ� از دادا(م! �د�0س! ��-� 

�!ی	وا��  

:�23م �و'.� ��  

�و�� ن�� 	ودم ھ�ت �� � وان�)  �د�� ��...��-/�.... %�م�� �	ش   

�ن �س ��(�- �.....ن�ر���ا� ش�� رم�  

 �� و �ردا(�م رو ���� �-د و �ردم آب از �ر ھم رو یا (��( وان�) ن�آ	ر ر$ت �� .دا�

�ت �#'دم....ا$��دم راه� � رون�� ��/دا(� س��رو از ��ن�ا )�ظ� ھ�ون ا��....�ود &د�

 �ود او�ده �ره �� �ود �ر3(�� �� ��ر از ظ�ھرا  ون....�(وره د���(و �ود ر$��...او�د

....���0ا  

:23ت و ���د�ا ���رم (دن رد �و1... �ذ(ت�� ���رم از د��� 0�1 �و �ره �%��ا ی�را  



�وش �ن رو رو �3و( ���د ��:-�	 ��ن�!  ��)و %�م��� ��� د��م ����ب $ر'ت �� 

...�رم�� �و �ر ���& ;� �ن...�د��  

:�23م �رد�و ���ش 	(م ��  

 �رو او...�ردم 	��وش �ردم 	وب ؟!��  �دو��� ا'& ؟؟!!! ����2 �س �3ر$� ش�� د�ت-

�� �...�رس 0و�ت ���  

�ش �و� �و) �ده 0وا��و 	وا�ت)  �� � �و�0 0.ب وا�� و ��2ت یز�  ا$��د �ر�.�ا

:23ت ر$�ن �و1 ا�� �ردا(ت �� � وان�) �� �%ردن  

�ن در....�ن رو(ن �و�3و(-E ن� وا�ت �داد�3ھ �� �3ر$� �� ���%�� اون وا�� 

!ت��ر� �� ی ��)و! ن��� و ��� �� ��م �ر3زار  

 �و���م��� �(و�/� و 	ط و �ر$/� ن�ا (��2ن و0ود ��  را دو�م���...�ردم ���ھش �(ت از

 از %ردم�� $%ر دا(�م دو��ش  ون دو�م��� و! ��'��� %م� ��� �� �(م ���2ر ش از

��!دا(�م دو��ش ��ر�	و(� و 0ذا��ر ھ�� از  ون �� ��ر�	و(� و 0ذا��ر ھ  

�و�/� ن�� رو ھ� �� �/� دو��ره  ون...��و�دم &د�� ش�� ھم �د�ز ��� و �ردم �	ش 

�...!�(� در�ت د�0د درد�ر �� 	وا��م��  

�و�/� ر$�� ر$�� و �م �م/�....ر$�ن 	و�� از   

!�ودن ز�ش و �ر�.�ا� ش���� �� ;��و  ی ���و) ��....���ب 	وردن �-د ا)���  

....!م�(���� $#ط و م��ود آ(�ز	و�� �و '�W 	ود �� ھم  �ره�� ی.دا� و �ن  

....�دا(�م ھم ر$�ن راه 0ون ���د و �ودم ا$��ده �ول و �ت از ��0ورا ��  

��ن �-��...�ود 	ود�ون ی 	��واده $#ط �ودن �و�ده �� ����� ن�آ	ر�� و �ر�.�ا� ����، و 
��ن�ا... و ن�ر���ا� و .دا�...اش � � و زن!  

� و وار�د �� �ودم داده ���%�%�....%ردم�� ���ه رو ��ن�ا �  

��ن��:23ت و زد ی)�	�د �	��� ا���س �دون   

....دم�� �/�ون %��و�� �وا رو ھ��ون یھ� ��و��6 $ردا...�.وغ (.وغ %م� 	و�� ا:ن-  

:�23م ط�ت ��  

-���و وا�� (��� ��ن ؟! ی�د ا:ن ن�ھ �� W�' �...��م '�ر '�W �� �و�م��  



:�23م ا�دا	��و ن���� ��	�0)ت �ر�و....�ردن ���م  پ  پ ھ�� �23م �و�ا ��  

...ن��د '�W ھ�ون ��(�-  

:23ت و �ردا(ت رو .ش�و�� و ف�� .دا�  

...�	وا�م ن���� �رم �ن ن��د ا�0زه ا�3-  

:23ت آرا�ش در ���� ��ج  

...3.م د	�ر �	واب را�ت ھر�0-  

�ن ا�� �ود �.ش د	�ر .دا�....���0ااا!....  

:�ود �و(��...��ن�ا از (دم ��و�0 �ردم ��زش ��....م�3و( رو او�د �م�� �� �و1 ھ�ون  

"��� .دا� �� �ر�� �/و��"  

:�و(�م ��د ��د  

"�" 	وام��  

:$ر���د وا�م �&$�'.�  

"�ر�� ��: ��و �, یرو اون"  

....زورررر! ���د �2ت�� زور...ھووووف  

:�23م .دا� ر$�ن �ل  

.....!م��ز� �رف '�W �� م����(....�م�� ��ھ�ت ��م-  

:23ت 	�ر�� �0 ھ�� از ی.دا�  

!	وب  � یوا-  

�ت �ردم رو� �:�23م و ن�ر���ا  

�ن...�س �	واب �ن ا��ق ی�و �و- �� ��....رم�.داد  

� �ز�م 	و�� از ��ن�ا �ر �(ت و .دا� ھ�راه �ن �� �رد �ول را�ت و زود �.�	 ن�ر���ا

...رون��  

....�ده ر�3 ��� �� �ودن 	��� او�#در 0�1 �ل  



... �	وا�ن �� ر$�ن $ورا ھ�� ���ورا �� و  

:23ت آھ���  ر$�م�� ن���� ھ� �.� از .دا� ھ�راه �� ھ�و�طور  

....زاااا�  �.�	 وا��....�����ھ...�ود (ده ��, ا��م وا�� د)م  #در-  

....3ذا(ت دا	ل ��(و ر���	 �� �.دا...ا��ش ��ت ر$ت را�ت �� و �رد وا درو ��ن�ا  

:23ت �>ض ��...زد �.#�  (��ش �و ا(;  

��ن �� 	و�� ن�ا-��....ن��...ن��   

.....	ت�ر ا(; 'دا�� و ا�دا	ت ن���� رو �رش...	ورد �ر$(و  

:�23م 3ذا(��و اش (و�� رو د���و  

!��( آروم �� م��ز� �رف ��ھم م��ر ���....د	�ر �%ن ��3ر-  

 ���آ ��ت ر$�م �(� �وض ھواش و ��ل �%��ا وا��...ا��$ش ��ت م�ر$� 3ر$��و د��(و

�:�23م (ش�آرا ز�  

!م�دار 	�طره ���0ا �و و �ن  #در .دا�-  

:23ت ���ن 	�ده �ردو ��ک ا(%�(و .دا�  

�� اون �� دم���) ن�	راط �ن  #در...آره-��'�ت یھ� :!  

....	�ده ر�ز م�زد ��ھم ھردو 23ت �و�ا ��  
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:23ت ���ن 	�ده �ردو ��ک ا(%�(و .دا�  

�� اون �� دم���) ن�	راط �ن  #در...آره-��'�ت یھ� :!  

....	�ده ر�ز م�زد ��ھم ھردو 23ت �و�ا ��  



 وا�م .دا� و ���0ا و�دم�� (دم�� وس��� 	ودم از 	ودم �� و�/� ��-E...�2ت�� را�ت

� ن�	راط� (��....د�  

 �ودم را�ت ��ھ�ش او�#در ��ش ا'&...��ود ��ن�ا ید��� از �/�ر � �ھ ��م $%ر ا:ن �و)

��  #در دادا(ش ��م �/ش ���!!!دو���   

 ن�روز� ��م �/ن ��و �� دادم ��Wر0 و �%ردم �ول �و) �	ت یرو �	وا�م 	وا�ت ازم .دا�
....�	وا�م  

....ن�ز� رو �ن و �	ت رو اون...م�د��( دراز و �ردم  	��وش رو  راغ  

:دم��ر� .دا� از...م��ود ره�	 �#ف �� )�	�د �� ھردو  

؟!.دا� �	و(�	� �و-  

:23ت �-.ل ��  

 ��Qت �/م ھ�0وره �و�وا...��(#م ن�ر���ا�....�.�������	 �ر طون�( 3وش-

��	ره �م�� �� ���ا د�(�...���ن� ��  �دو���.....�رده �)��..���ن ا � (��ھ

 ید��/� �و وا-� ا���ر ن�ر���ا�...�ردن ت��ر� ی��ر ن�ھ�  ��  %�م�� د�� �درو��در�و
�� �%.�...(ده ت��ر�   

:�23م زد�و )�	�د  

!�ذره�� 	وش �/ت ����� �س-  

:23ت و د��( �#��� �2س  

�ن....رم����� آروم �(� را�ت ��ن�ا ���ت از �)م�	 �� ��0ورا ��....�و)...آره 	ب- 

��ن�ا �� �وا�م ی ھ�� (��ھ� ا�� دارم ھم �	و� �ز�د3...	و(�	�م....  

 ن�ا از ش�ز�د3 ��(� دا(�� �� زن...�(� � � و زن '��ب و ��� ازدواج 	واد�� د)م
....�د�� رون�� �	�Q و �رد ��)ت  

!داد(ش وا�� زن د���ل اون و ���ر(م ���0ا �ن... ِ	دااااا یَ◌اَ   

!آورد�ش �روس ن�ا �� �%�� درد ام َ�َ�� د�ت  

:�23م دو��ره زا�  ی�ر �� دن�$/� وا��  

�وت د	�ر ��(ق دادا(ت د�(�-� �)��!  



:23ت ا	م �� .دا�  

-�!�%�� 	دا! اھ//� ؟؟؟....!��اااا�  

؟! (� ���... را-  

 د)م...ا$��ده ل�$ د��غ از ا���ر....اس ���2	ود( و �>رور.....%�م��� ��ل ��ھ�ش �ن-

� �ر د	�ر (وھر �(� �%�� 	دا.... �دا(�� دو�ت �.�	 ��ن�ا! �(� ��ن�ا زن اون 	واد��

�Qل یا ا$�ده �!��(� �دا(�� دو�ت د	�ر �� ��ن�ا زن دارم دو�ت....���  

 وا1 در ا�� داره ���� �� ���ت ی�ظر ن�ھ�  .دا� �� (دم 	و(��ل �.�	 د)م �� را��ش

 ت�اھ� 	ودش 0ز ��� �ظر �� ����O. ن�ھ�  وا�� �� �ود ��آد�� اون از ��ن�ا
�.....داد��  

�وEوع ن�ھ� �� دا(�م Z.� ر%$ �:د��ر� .دا� ���ر�ا �� %ردم�  

!�و�و)وف ی�دار (دن �زدوج ؟'د!�  �و-  

:�23م ط�-��� (وخ  

!�ت�� �وردش �و) دارم �.�	 �� 'د(و-  

:$ر���د �و��ه �.�	..�ود ��ن�ا...	و�دم رو �م�� و دا(�م �رش.او�د م�3و( ��;�� ی'دا  

"ده؟؟��	وا�"  

"دادم 0واب زود و ��د  

"رررر�	"  

"�	واب �� �%ن �ورا0"  

:د��ر� .دا�...���ر 3ذا(�م و�3و( �23�و �/ش ���ررو � �  

!آھ�ن! �ود � ! (د�  ���	و(� ��ر اون-  

�؟! ن�آ  

-� ��ل�� ا:ن �ن....0ون .دا�...م�(د 0دا ازھم ش�� وت �.�	 �� ��! دو�م��

 �� و �ودم ��ر ا�3 �ن �ن ��ور! ��.م�� �ن  را ��ظرت....دا�....��ک ��ک �-��...��.م��
؟؟! را وا-�....�ر$��ش�� 'در'د دم�د�� 	ودم �Qل ید	�ر  

:23ت �-د و دن�	�د �رد (روع و 3ذا(ت (%�ش رو د��(و .دا�  



؟....!��� رو ی	وا��� �� �ھ�� �س ��! ���( ��ل�� �و ���ل! طوووون�( یا-  

:�23م ��'�و� �ا)% ا	م �� �� �رد�و ���ھش  پ  پ  

....��	ود�م $#ط �ن-  

....%�م�� در��ت �ژد�� وا�� �ورو آ	رش �ن �و)....���� راس �و ��(�-  

؟؟!دادا(ت وا�� ھم رو 0و�ت ن��/ :�د  ھ� ھ� ھ�-  

� ���)  � �(� ا�3 یوا...آره-��)....  

� (��	ت از(ون ا�م �د در $#ط �� �(ر دو�� ن�ا �� ���ت �(ده � �ھ ھ�و  را دو�م��

....(دم زار�� �ودم �رده دا��  

��ن ن��/ $&ن ن��/ �2ت�� �ھ...��ود �ن ول ھم .دا� ��د�	�/�....  

:23ت و �ردا(ت (و�3و(  

-�؟!�دم �(ون �/ت �%�(و ی	وا�  

 �-د و ش�3و( ی�3)ر �و ر$ت ذوق �� او�م آره �23م داد�و �%ون �ر....و�د��� �دم 	ود�م

....�ردم ���ش �0ن�ھ ��....3ر$ت ���م �� و�3و( و آورد رو �%س  

 �و��ش....دا(ت ��2ظر و ده��( 'ورت اون دا(�م ���. و 3رد 'ورت �� �ن �ر	&ف

....در(ت و �ه��  (��ش و �ود د��2  

 ��)ت 	وش و  ر�, 	وش ا�� ;���ر )ب �� و �#ص �� د��غ �� ب��ر� ن�ا �� ��:

�$�Eد��� ا....  

!اس �ر�ده ب��ر� ن�ا  

:د��ر� .دا�  

؟!�� ؟	و(�.�! طوره-  

�و��) S� و�:�23م �رد  

�������2....�.�	 آره-!  

:23ت �0ن�ھ ��ھ�ون د��(� �ر$�و آ	ر %��� �� .دا�  

 ازش �و �ط��Oم �ن...پ�	و(�....%ل�ھ 	وش...�.�د! ���� �  ����� دادا((و ا�3 ��:-

...�د�� 	و(ت  



��ن�ا $#ط....دا(�م دو�ت 	ود�و ی(و�ر ��ن�ا $#ط �ن...�/////�....  

:23ت و ���ر 3ذا(ت (و�3و( .دا�  

�ت روز �� �� (�:�ا-�.....ر��	 (ب $-& ش����� �(�   

 �-د 	وا�ت�� د)م....'ور�ش رو د��( ھم رو ��و و د��( دراز �/.و �� �ن �� �(ت

�� داده د��ور ��ن�ا  ون �و�دم �� دار�� د��� �ن....(د��� ا�� �	وا�م ��م �	��� او�/

....�ود  

...ده�	وا� .دا� (دم �ط�Oن �� �ردم '�ر ��.  

 �� 3ر$�� 	وا�ش (دم �ط�Oن ���& ���د �و� و زدم 'داش �ط�ا�� ��ض ھم ی��ر  �د

....(دم �.�د �0 از 'دا �رو �� و �ط�ا��  

.....رون�� ر$�م ا��ق از ن���ور   

....دا(�م اEطراب و �0ن�ھ  

��ن�ا ا��ق ��ت ر$�م �-د و ا�دا	�م �زم �(ت �� ����ھ ...  

م و (د ��ز ا��ش در  

 

.....دا	ل د��( و 3ر$ت د���و چ  

 

٣٠۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 روم �� رو و وار�د ��ت داد ھل ��و و ��ت درو...ا��ش ی�و د��( و 3ر$ت د���و

....دھ�م یرو 3ذا(ت د��(و �د�در� ازم ��'دا �%��ا وا��..���د�ا  

��� ھوا و �ردا(�م دھ�م یرو از د��(و.��دازم راه 'دا �رو �� �ودم (ده ر�� 0و�م از 

:23ت ����Q  �د �-د ��:	ره و �ود زده زل �/م �E6/� ر�� ن��...دم��.- رو  

؟! �ودم ��23 �  �/ت �ن-  



:�23م ���ن ��� ��� �� �ود �ر���ک و 	(ن او�#در )��ش  

  ؟!��.. 3ف.. � -

:23ت و 3ر$ت �(�ش �و )����و #��  

.... �رو راه �ن ا�'�ب رو ھم �#در�ا....���ن� �ده 0واب �وال �� �وا)و-  

:دم��ر� ��د 3.� و �(��  

....ر$�م راه �و ا�'�ب رو آ	� �� �ن-  

:23ت %رد�� �ط�ا�� ی�د�ز 'داش �ر$�ن ��: واس  �� �آدر��)  

�ن وا��!ھ�ن ؟...!رون�� �ر$� ��ره اون �� �  وا��-  2.��  ���#)�� � و یر���
�؟؟؟!����3را�ت�ا یزار�  

:�23م زود �.�	  

 ھم یا ���د ا��2ق �7ھ...م�	ورد (�م رون�� ر$�م &د�� �� $#ط �ن...�ت�� �طور�ا  م�ھ-

....��2د��  

:23ت و داد $(�ر �(�ش �و )����و #�� ��ز  

 �-د �(م ��'� �  از �ن ��2/� �� ���ا ��ل در �دام...����2 �ا��2  � �	وا���� ���د-

 ر$��ر ھ� � � د	�ر ن��...��د یرو واز � �و�� ��رات ھ��!ید�� ا��0م ھ�و�و #��د

���%�...  

 �(�م د����و...�ود �س �%وت....��	ت�� 	ودش وا�� دا(ت �طور�ھ� �%��ا �Qل ��

:�23م و 3ذا(�م  

 $%ر �و �� دا(�م ھ�ش �ن ا��...�دم �ن...�و و)وام � � �ن...���� راس �و...��(� آره-

� ش�� د�ت ھم ��:!ی%رد�� %�ر�  �دا(� دو���� 	دا ؟...!�  	ودت �و او�وت %ردم�
!����2 �س �� ر���  

:23ت و 3ذا(ت اش ���� رو د��و  

؟؟!�2م�� �س 3ر$�م ش�� د�ت �ن-  

:�23م 	(م و �>ض �� ��(م �وده �وال �� ن�ھ� دن�(� ���ظر �� ا���ر  



�و ��ر ��...ی�زد ز�, ��...ی�ود 	�ر�� �ن از (�ر�� ھ��2 ��....�و �و....�و...آره-(�� 

�و� �/م $#ط ی�%رد ��- ��ر ��...ید���ر�/2�� �� �� �� ��را�ت ھ�ش ا��ق �ن....��د

 او�ده 0و�ت ����  ون...�� �� دم�د �-د ا��....ا$��ده �رات �ا��2 �� %ردم�� $%ر.. �ودم

....ی�رد $را�وش ��و ���د  

زدم، �� �ر$/��و  

....�ردم ا	م �ر3ردو�د�و ازش رو�و  

�ن �� د����...�ودم ر�د)� و د)	ور ازش �.�	 �ن  �.��ود �#م ن�ا...%رد�� یر$��ر ن�ھ  

،�طو:� �%وت �� از �-د  

:23ت و  ر	و�د 	ودش ��ت �� رو�و و 3ر$ت ا�و  و��  

راره  ون ��زه�� 	و�� ���0ا داره ��و...�ودم ��E ن�رھ��در3 �دت اون �ن...�ن- 

 آ��ده �� �� 23ت و او�د...3ر$�م �و��'� ن�ا ��رش  ���ر (-�� �	�طر �-��..��و�ن �/ران

��م....��و�� ���0ا 	واد�� اش 	و�� (دن ��...�� ��م �� �و���م�����) ....� �و ؟!�و���م�

�ن ی�0 ...��و �� ��� �/ش ��و����� �؟؟؟!ی��� (���  

 �� �و��ت��...��ل ن�ا ��...�د�� ��� ��وش �� (د��� ��...�دا(ت �ق ���ت ن�ا از 	ب

:�23م آورد�و ز�ون �� ذھ��و ی�و �وال....�و��ت���! ��ر�� ��و ��ل  

 �� �%�رو�ا....ی�رد $را�و(م �%�م $%ر �ن �� ���ر� ازم ���) �� ��و����� �داال-

؟!��و������!ی�د ا��0م ��و����� ���د  

:23ت و داد ���% ��رش �� د���(و  

-� �/ت �� �دم �م�� �و �� �و���م�� ی 0ور...ر�در3 $%رم و (.وغ �ن �ر 0وره ھ�� �و

؟؟؟....�ز�م ز�,  

 آروم زد�� ��ھ�م �� �رف ، دا(ت دو�ت د)ش �� از ��و ا�3...3ر$ت �>Eم دو��ره ��ز

�....�%�� $%ر �/م ا'& �%��ا ��...(د�  

:�23م د)	ور و ن���� ا�دا	�م �ر�و  

��و �و- � ا'&در��ش....ی�دار دو�ت ، دارم دو�ت �ن �� یا ا�دازه �� و #���

� �ردن $%ر �� ��� ��را��ن �و� �� ��(ن دا(�� دو�ت ھ�و یاو�#در �2ر دو �%��ا...ن�ھ

��0ورت �ن...	ب...ی�دار �ن ���ر رو �س ن�ا �و ا��....�(� 	وب ��)(ون ���ھ�د �� 



� �و �� �ن از �	و� ��ل و �س ����ر� �و� ا�3...ی�دار دو��م وا-� ا�3...%�م��

�.....��ز� �/م �ن �� و�ھ�  ��و���....ر����  

:23ت �و�(و��� �� زد �را��(�ش ��  

� �� �ز��� 	ود�و �#در�ا  را....! �ده �ن ل���و 	ز��ل �#در�ا-/2�� � وا�ت �ھ �و

Eو��W �!�وده �  ام روزه  �د �ت�6 ل�د) دم�  

�ن �� از #����# �ن...دم��ر����� �  #در �ود �%رده ��Qت �ن �� ھ�وز ��ن�ا....دم��ر��

�� ن�ا ����....دا(��ش د�ت از �رس...دا(�م �رس ن�ھ� وا�� 	وام��  #در و ��(#
.��....��� ت�.�� ��ھم �2رو  �د �Z ھ�ز��ن �� دا(ت رو ت�  

 یو �(ق اون و 	ودش ��ت �%(و�� رو ��ن�ا �� �ز�� �رش �� ��زم �-.وم ��0 از
د��؟؟!��� ز�ده رو �  

:�23م �ردا(��و وار�د از ا�و ���%  

....ر��	 (ب-  

:23ت و 3ذا(ت ام (و�� رو د��(و ا�� �رم 	وا��م  

؟؟؟!!ھ�ن ؟!�%��� ت�اذ 	ود�و و 	ودت �#در�ا  را....	وب د	�ر-  

:دادم 0واب ��م ���ه  (��ش �و �%��ا �دون  

 ��و���... ��و��� ی�دار �	و� ��ل و ��و�س ���ر ا�3 �م�� $#ط �ن...%�م��� �ت�اذ �ن-
.... 

...�دم ادا�� �ر$�و ��و���م  

:د��ر�  

-�....�  �و�م�  

 �س 	وا�ت��� د)م �(م ��(#ش �� ھم ھر #در..�  �� �&	ره ا�� �ود �	ت وا�م �.�	

�زد �� ھ�وز د)ش �� ��م ���ل �و�ا و ��و�م �%��ا ��...�ده د�ت �/م �ودن �ر��ر�� 

.�:�ود �.Z و �	ت آورد�ش ز�ون �� �� �23م و�ز�  3ر$��و ��: �ر�و....ش�  

-�....��ز� �/م �ن �� ��و��  

 



٣٠۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�ود �.Z و �	ت آورد�ش ز�ون �� �� �23م و�ز�  3ر$��و ��: �ر�و  

-�....��ز� �/م �ن �� ��و��  

:23ت دا(ت 'داش و)وم �ر$�ن ��: ی�را ی�د�ز �&ش �� �در��) و آورد ��: د��(و  

 � �و�� )0�0ت ن�ا ؟!��2/� �� �ز��� 	ود�و  را ؟....!���ن� ���� �رت و  رت  را-

؟؟؟!��  وا�� #��د ات  

:�23م زون�آو )و � و )ب ��  

�ن- S( ردم%� ...  

 �و ا�� دا(�م ی$%ر �(>.�  #در دادم ��WوE �و �� �ن  ون....�ردن )S ا��ش ن�ا  را-

....�S (ت�� ��ز  

:داد�� آزارم یز�ھر  از (�ر�� �� یز� ...زدم د)�و �رف ید)	ور ��  

.....�د��� 	و(م ���� از �ن-  

:23ت �-د و �رد ���م اول  

 ��	��وادش راره $#ط اون....�داره �ر�ط �ن �� �د��� �� �د�� 	و(ت ���� از �و �%��ا-

 دا�� یآ)رژ �/ش ���ت �ت�� �ز�� �س....�طو:� �.�	 �� �دت �� او�م...��� �ز�د3 ���0ا

���...  

��ن �� �ز�� ���ر$/� و ��� �>.م %رد��� ��-  را دو�م�� � �� و  وت�ھ ��م دا�� ��ن�اط

 �7ھ���!ن�ھ� ��� ���و0 زارو�  ی�ر �� %رد�� ��- $#ط اون....%(���� د�ت ازم �  

:�23م و �ردم ��ز ازھم  رو (دم $(رده �/م ی)�/�  

 ا�3 ؟!���0ا ی�(و�د ��و ن�ھ� وا��...در�ت ���� �و �ھر  ا'ن.....��(� 	ب �.�	-

.....!�رم �ن ی�دار یا ���د �رف  

 ��(ق ��ز �� دا(ت رو ل������ ن�ا ��ن�ا �� �ط��Oم �ن.....ا�دا	ت ���ه �/م  پ  پ

�!!!دم��ر��� ا��2ق ن�ھ� از �ن و! �(� ���  



:دم��ر� ��ز  

؟؟؟! �رم-  

:23ت آھ���  

؟!ی�ر یدار دو�ت �.�	-  

 ��(م ���رش ت�ا�د �� 	وا�ت�� د)م �� �ود �ن �� ا�3....�رم �دا(�م دو�ت �� �-.وم... ��

....�دا(�م د��غ و دل 	�طر ن�ھ� �� و �ودم (ده ده�ر�0 یزا�  �� از �و)  

�� د�ز��� )�	�د ا	م ��0 ���2� �/ش  (��ون �� ا�� د���( ��'��� �(دت �2ر �� از (ده...ا
؟!د��� ف�� د�ش�د از و  

�ن ��ن�ا از �� ھم ھر #در.....دا(�م �ا���� ن�ھ�  #��د ���'�� � �و� ��ز (دم�
�...(دم�� ��(#ش اول روز ی ا�دازه �� �ش�د�  

 �� �ورزم �(ق �/ش او�#در د��� ��0ورا ��...��م ��و0/ �� �/ش د���� �ن ��م $%ر ا'&

��� �7ھ �����ش �د�� ��و�� ر�.....  

:�23م �>.(و �و ا�دا	��و 	ود�و �ردا(��و  (��ش از  (م  

-��...  

:23ت و �رد �.#� �د�م دور د���(و �-د و زد )�	�د �� دم�د  

�ن ی��.و 3ر��-!  

 �.�	 �.�	 ���د �-د ن�ا از دو���م��  ون ��و�م آ6و(ش �و '�W 	ود �� 	وا�ت�� د)م
�ش��� �رس �دون �� �ز�م �رف ��ھ�ش �و�م�� �درت �� و �م�....  

 �ودم ��آد�� د��� اون از �ن...�ردم ���ھش )�	�دز��ن و �ردا(�م اش (و�� رو از �ر�و

...داد�� �	و(��) �� �0(و و د�%(�� �ر �(ون��'��� ����Q �و ��  

...د��( )�/�م رو (��(و و �رد 'ور�م �ب د���(و  

 رخ زود �.�	 �� دم�%(�� رو ن�ر�( ا��2ق �� ا��ظ�ر.....���م رو  (��م ��	وا���

....داد  

�ن و 3ذا(ت )�/�م رو )�/�(و �.....��م ش�ھ�راھ د��� �� دم�$/  



 از �� �ده د�ت از رو ��� �� �رد ��ت�	 ���� �� �ودم 	و(��ل  #در و....�ود �	و� �س

!�داره ��ره �ن �ظر  

�ش��#�  %س�ھ �� �ن و (ده �ن ��ل ��: اون �.... %س�ھ ��...%�م��  

�و �� ھ�و�طور�/�( ���)و�د و 3ذا(ت ھ�م ���� یرو آھ���  رو د��ش دو����و��....  

....�رد ��)� )ذت از (د��� ��� و �ود '��ت و 'دا�� ھ��ون �و��  

.....�رد ول )�/��و )�ظ� �� وا��  

:23ت )�	�د �� و 'ور�م �و زد زل  

� �و) �	ورم 3رد��و دارم دو�ت-���)....  

  ھ�م ���� یرو د��/�ش �ر�ت از �ردن )ذت در��ل ھ� ��ن �� �در��) و ز�ون �2س

:دم��ر� �ودم  

؟!(����  را-  

....�را6م �ن�� دادا(�ت و (��� ��ود  ون-  

...!3ر$�م �و 	�ده 0.و ��	� �� و 3ذا(�م دھ�م رو د���و  

:23ت و د��( )��و  

-�!��� ��3ر د��� ؟؟!ی	�د�  

.... را-  

�ن  ون-  �....ی�ر زارم��  

���	 و �رد درارم....�	ت ��ت �ردم و �رد �>.م �ده $ر'ت �ن �� �%��ا �دون و 23ت �و�ا 

....��م رو زد  

:�23م ��ران.....3ر$ت ازم �و��ه )ب ��  

� دار�� .دا� ا:ن �رم �زار ��ن�ا-��)....  

:23ت 	��ر  

��ر �� ��: و ا:ن...�-د(م...(���� دار�� ��رس-/��ن از وا��0ر و ....  



�س ���و ی�0 ھ�� د��/�ش ا�� ���ر�ا...3ر$ت )ب ازم و �زد 	م �ر(و دو��ره( � و %ردن�
....داد�� �	و� �س �/م  

 د��(و �� �و� �� (د�� 	راب ��)م دا(ت �م �م 	ود�م ���د...��زوھ�م...��ر...(%م

.....�رد ��ھ�م و�ط  

....�ردم  2ت �/م ��ھ��و ��	وا���  

....�داره 	ودش رو ����ر) �ود �(	ص  

.....آورد ی(�ر�� $(�ر د��ش �� و....�رد ��ز ازھم ��ھ��و  

.....دم��و� )ذت �� )�/�(و و �ردم �.#� 3رد�ش دور د����و  

 

٣٠٧_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

�; �/م دا(ت ��0ور �� ����زو....3ر$�م �3ز رو ��زوش  ط�ت�( ��)  �...زد�  

��1ر و ��د و زود ��(ن، �رده و'ل �/ش �رق �ن�0ر �� ��� �Qل و 23ت �آ	  

:23ت و ��: آورد رو �رش  

....د��ر و��)م �س ؟؟!�و�( �%��� %�ر� -  

�ن ��....دم�	�د ز�ر ز�ر و 3ذا(�م دھ�م رو د���و �  �� � ��ل و �س �� و�ط �و���م��

...��ذرم ��زوش 3ر$�ن �3ز ر�	 از آور 	.��  

:23ت و �رد ���م �	م و ا	م ��  

�رررررررگ- !�!؟!ی	�د�  

:�23م آھ���...او�دن �ش )�/�م  

�ن ��- �  !�!����( 0ذاب �#در�ا �	وا���  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

...��ز ز�ون �, �و)� یا-  



 و�(ت رو ھردو�ون .دا� ی'دا ��3/�ن ا�� )�/�م یرو 3ذا(ت )�/�(و دو��ره و 23ت و ن�ا

...�رد زده  

....م��رد ���ه در ��ت �� (ده 3رد ی (�� اون ��.زد 	(%�ون  

:�2ت�� زدو�� 'دا ��و �ھ  

؟؟؟!���� ����0-  

:�23م زده ھول و د���� � و �ردم �ر�ب )����و...او�دم رون�� ��ش ر�ز از $ورا  

....��(� �رده (; �%��...یوا یوا یوا-  

:23ت و دھ�م رو 3ذا(ت د��(و ��ن�ا  

....داره %�رت�  ن��� �رو...(�وه�� 'دا�و...��و � �ھ! س�ھ-  

 رو ھ� ��ن 	و(�	����... .دا� ا��ق ��ت دم�دو �-د و ر$�م رون�� ��ن�ا ا��ق از ن���ور 

:دم��ر� را�ت �2س �� دن��( �-د و 3ذا(�م .�م رو د���و...�ود دراز �	ت  

  ؟!.دا� �� -

:د��ر� 	وا��)ود  

؟!ی�ود ��0-  

:�23م ا�� �ودم د���� � 3ر �  

-�0� �....ید(ور...�-.و�� 	ب...��(م �	وا���  

:23ت و �رد وا  (�(و �� ی:  

....ر$��ت ��د��(و د��( طول  #در ؟؟!ی�ود 3ر$�� ا�/�ل... اوووووووو-  

:�23م زد�و (	�د��  

.... داره ھم ��-ط. ���د....زه��ر �دم $(�رش �ت�� �� د�دون ر�	� زم��ز-  

:23ت و 	ورد وول  

....��(م �0 از �دارم ��ل ؟...!ید�� �/م آب وان�) ��...��(� 	ب-  

 (��س...�رد ت�.�� ��رو ��ل �(ق آب وان�) �� وا�� ی 0ور ن���...(��dا .دا� ���ر�

� 	وردن آب ھوس 	واب �و .دا� ���س ی�0 رو #��د...���د �ن���%....  



:�23م �رد�و ��وووو$  

-�)��....  

-;�	 �)��....  

....��(� او�م-  

 د��ر� ازم ا(�ره �� و 3ر$ت $�'.� در  �ر وب از ��ن�ا...رون�� ر$�م ا��ق از ����و درو
....	واد�� آب $#ط �� $/�و�دم �/ش ا(�ره و ���ا ھ�ون �� 	ودش روش �� ��م (ده�  ��  

��ن�ا ��ت ر$�م �وا��ق �رم �%��ا �ل ا��...�ردم آب از �ر رو وان�) و ر$�م....  

:�23م )�/�ش دن��و� �� و (دم �.�د ��ھ�م �وک رو  

....زم��ز ر��	 (ب-  

:23ت و زد )�	�د  

 (ب...�رو....�وردم�� در �3ھت �ن��( �ر د��� رو �3ز اون ��&$ و3ر��....یآورد (��س-

....ر��	  

 �� وا�و�) و ر�و�دم �/ش 	ود�و �ود (ده ھر0ور �%���ر �و....دا� ا��ق ��ت ر$�م ��د ��د

:�23م و 3ر$�م ���ش  

!(د��� ات �(�� �و1 ن�ا ا�3 ی�رد�� ��:....ر��� ���-  

:23ت د��م از وان�) 3ر$�ن �� و (د ز�	 م��  

.... (د ام �(�� /و�...�ود �ن د�ت ��� ؟!�  ؟!ھ�ن-  

:�23م و ��: دم��( رو ��و و دم��( دراز...�(; رو ر$�م و 3ر$�م ازش رو ��.	 ��  

؟؟؟!�(��� ید�$/� ی 0ور ی�ود 	واب �و �و...آره-  

:23ت زون�آو ی)�� ��  

�ن ؟؟؟!��ر��� �$.�2 �وال- �!!! دم��ر 	واب از (د ام �(�� /و�...دو�م�   

:�23م آھ��� و ��و ر�ز ر$�م  

�'ب (د �(�ش ����ش ی�0 �ر-:!!!  

:23ت �.�د ی'دا ��  



� ���د ��ر ��..دم�؟�(�!����2  ؟!ھ�ااان-���....  

....����اااا �	واب-  

؟؟؟!�  ���س ی�0 ؟...!����ش ی�0 ��23-  

:�23م و آوردم رون�� ��و ر�ز از رو �رم....�ردم ��وووو$  

!اھ//� ��ر�. ����اااا �	واب ر���....دا�-  

....3ر$ت 	وا�م و ��م یرو دم��( رو ��و ��م.د�	وا� و (د �ل�	�� ��:	ره  

*** 

W�' �� و�� از �� ��'دا �رو	آ(�ز ��و و�د��� .دا� �	�) ی�0 �� ����ھ....�ردم ��ز  (

ر�ون �ھ �ود .دا� طرف از �رد�� ور ور ان �س ا�دا	�م  ���ن�ا ی 'د � ازش و ر$ت �

� �� و ا�دا	�م �رم رو (�)م...زدم ی(	�د��...�	وره ���ل رو اش '����� 	وا�ت�

�ت ر$�م �-د و (��م رو روم و د�ت اول...رون�� ر$�م ا��ق از رو�و(م دن��و(� 

:�23م ���د�و�ا ا�ن �(ت..آ(�ز	و��  

-W�' 	ر��....  

:23ت )�	�د �� .دا� ا�� �%رد ���ه �/م ��ن�ا  

! �	ور یز�  �� ھم �و ا�ت آ��ده '��و�� ز�� �و ���..���! ر��	 '��ت... �&م-

�د ی0�-/� اون از...ی�2ر ��!  �������!  

 وا�م .دا�...�(��م وروش �#ب دم��( رو �'�د) آ(�ز	و�� �و ر$�م و �23م � (� �� یا

:23ت �-د و 	ت�ر �� �  

؟!��م در�ت 6ذا �رات! 	و�� ی��� ��ھ�ر �و...��ن�ا-  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�روھ�(و  

.....�ت�� �(	ص....��...ھ(ت..ا����: �م�� (ب...�م���! �ووووچ-  

:23ت و ��ن�ا ی��زو �� ا$��د  (�ش /و� ا�� �ز�� �رف 	وا�ت .دا�  

؟؟!(ده�  د��ت ؟!��  ن�ا...داداااااش-  

:23ت و �رد ���ه رو ��زوش ���ن �ن و �ن...(د د���� � آ(%�را ��ن�ا  

....�ت�� یز� ...ن�ا-  



:��را�ت .دا�  

!(ده 	و��رده ی�د0ور...�ت�� یز�   0ور-  

:�23م و دم�	�د  

 ی�0ور�ا ھ� ی��ز ���د �ز�0 و ��/����. ن�ا از �%� �و ��م $%ر...0ون .دا� ر��� �	ت-
....(ده  

:23ت �-د و �رد ���م  پ  پ ��ن�ا....دم�	�د ��زم  

 ر�3 �� � و)�رد ی��� �و)� ن�ا از...3ر$ت �3زم �, �و)� ��...او�د �دم� ��:...آھ�ن-
....ھ�ر  

.�ورد�� 	ودش یرو �� �و) زدم ��ش �� ی)�د ز�� ر�ز از  

 

:23ت ���ف �� ��ور زود ی.دا�..  

 دادا(م روز ��  � ن���...�رش �و 	�ک! �'رف �� ھ�ر...ھ�ااا �وده ��� �و)� �0ب-

.....(�:اا�ا (� ره�؟؟��!آورد  

:23ت ��ش �ردا(�ن �� و د�	�د ��ن�ا  

....	دا��$ظ....ر$�م �ن...(�:اااا�ا-  

 

٣٠٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ید�دو�� �3ز ی�0 ن�ا �2/�� �%��ا �دون 	��و)/� �Qل ھ� ��ن .دا� �ودا�� ر$�� ��ن�ا
�...%رد�� ن��2ر �ھ �, �و)� �� �� زاد�آد  

:�23م �-د و �ردم ���ه زد � (�% �/م آ	ر )�ظ� �� رو ��ن�ا �S ش�� ��  

...�, 'د�� از �د�ر 	ودش  ون �و داداش ��ت �د��� ��� �7ھ....(((ش�ا-  

:23ت �و)� و �S ا�روھ�(و .دا�  



!	وب م�.�	! �ت�� �, ھم ا'&.....��� 	و(�.�و و پ�	و(� دادش �د�� د)ت یواااا-  

 �م��� 	وام��...�ت�� د)م �و دل ���د �ن...��: م��ر!!دادا(ت �%� �	و� �و� ;� ��(�-

....آورده وا�م 	2ن ز�  �� ����...آورده وا�م �   

:23ت و داد �%ون �ر(و .دا�  

��ااا آره-��!  

********* 

� ن�ر���ا� ا�� ر�ن �-د روز ��و�ن �و���ن��� �.�	 ز�ش ھم و 	ودش ھم  ون  �ر�.�ا
.....�� .دا� و  

�ون 3ر � و/�....م��%� ور ور �ھ �� �� (د��� ���ث ن�ا ا�� ر$ت �� و و�د�� �د�ز   

��ن ا��ق �و م�ر$� �د�� ��� �ت�� رار م��ود (ده �ط�Oن ����#ر ���د �و� (ب�� و 
...%(و�دم�� 	ودم د���ل .دارو� �� �ودم �ن ا)���...ھ�ش .��و� �راغ  

��ن��:23ت و �رد ���ھ�ون ��	�ده 	و�د �� رو ���زش   

....وروو�%0 �� -  

:�23م �رد�و ��ز رو �زر3ش ف�� در  

؟؟!یآورد �  �� وا��-  

...�م�� �� ن��� '�ر-  

 ��.2 ��ز �	و�� )��س �� ��:	ره و 3(ت ��....(�ون�� او�د �-د و �رد 0�1 ��0د(و
:23ت و آورد رون�� 2ش�� از  

!�و ی�را �م�ا-  

 ن�ھ� وا�� �د�� رم�3 ز�ز��  ���ا از (�ر�� راره %ردم�� $%ر �ن ا�� �ود �	و(�. )��س
:�23م  

-�؟؟؟!ن�ھ� $#ط ؟؟!ن�ھ  

؟!ن�ھ� $#ط �  �-��-  



�0.� )��س  �د�� و دا�ن �ت ��ر � �وع دو  و یرو�ر �� �� 	�)� وا�� �%��ا �-��-� 
 �و ����! ید�	ر �	و�� )��س د�ت �� $#ط د	�رت دو�� �� وا�� او�وت یآورد ��ر�

!0ون �$�ط �ھ�� �� ���د  

:23ت و د�	�د .دا�  

-�(�	 �!���� �ده ھ�ت �� �ھر  �ن ���/  

��ن��:23ت و ���م داد ھل رو ف��   

 و3ر�� ی�رد �3ده %ل�ھ $#ط �� ��م %�رت� ...�ردار او�د 	و(ت و ید�د �ھر ...ر���-

....$�دق د ھ�وز �#.ت  

�%ن %ردم�� $%ر �� �ھر  و 	ودم ��ت دم��( رو �زرگ یھ� ف�� ���) ��	وش� 

.... �ردا(�م �و(ون از �	وره �دردم  

�رگ ذوق �ود ;��زد....روزه�$ ن��� �� ط& ا��(�ر ��...�ود 	�ص ا�� .دا� ی ��ھد 

:�23م 3ذا(��و ام  و�� ر�ز د���و....�(�  

 �رو�ش وا�� 	ره�� ژا���� د	�رش وا��.. ��در(وھرااا ن�ا از �ده 	دا...�ووووووف-

!!!!ط& ا��(�ر  

:23ت %رد�� ���ه ا�(��ر(و �ھ �� ھ�و�طور .دا�  

...�د�� رت�3 ;� در�0 (وھر ��در �� �ن �ث �وھم (��dا...�	ور 6'� �#در�ا ��:-  

�ن �رو�ش دا(ت دو�ت �ود ز�ده 	��م زھرا ا�3 �-��....$%ر �و ر$�م 23ت �و�ا .دا� �� 

؟؟! ��(م  

...!زاره��� ش����  را :�'ب ��ن�ا ن�ا دو�م��� �و) داره دو�ت %�م�� �س �� 	ودم  

��ن از ��. .دا����ورد�&� ی6ذا ��ن�ا وا�� �� ن���� �ره �� (د �.�د �-د و �رد �(%ر  

... ر$�م د���)ش 	و)��� 	دا از ��م ��� در�ت رو اش  

 دا�� ��ھم�� ی �.� �رو �رد ��ز رو 2ل و ا�دا	ت د��. .دا� �� دم�ر� �� در ی0.و

:23ت و او�د ن���� ھ�رو �.� �و'.� �� و �ود �ش�0 �و د��/�ش...(د  

... .دا� �&م-  

:23ت زدو )�	�د .دا�  

��ون �&م-�!ی طور �و....  



...�ن��� او�دم ��ود 	و�� ���....ر$�� �ر ام �و'.� %م�....��م�� �د-  

...�ره �ر �.�	 ات �و'.� �� �� ش�� ��� ی	وا�� 	ب-  

 ��� �%��ا 	'و'� دا	ل �د�� ���� 	وا�ت��� د)م ا'&...�رد وا درو و 23ت �و�ا .دا�
... �دش ی د	�ره...��� �&م �ن �� �(د ��Eر  

�Qل �%� �� �و! ده�� �ر ات �و'.�  را ���د �و ��و ��دا�� ���د �و یدار ید�و� ن�

! رااا  

...او�د اون �-دھم و دا	ل م�ر$� .دا� و �ن اول  

 $#ط ���/�..او�د او�م....آ(�ز	و�� �و م�ر$� �����ھ�د.....دا� �و1 �� ی�-�ر$/� از ا�ون

:23ت .دا�...	ورد�� ./��آ0 از و �ود �(��� �'�د) رو  

-�!!! ��م در�ت وا�ش �  دو�م��  

�:23ت ط-�� �� ���  

 دو�ت �  و داره دو�ت �  ��ن�ا ��(� �ن�در0ر اون ��م $%ر...��رس دو��ت از -

!�ودن ��ن�ا ر���� (��ھ� �& (ون�ا آ	�...�داره  

:23ت و �رد (�ره �ن �� .دا�  

؟؟؟!���� رو ���� ؟؟؟؟...!����-  

:23ت و 	�ده ر�ز زد �.�د �.�د �-د  

!ان 3ر�� و �, �Qل ��ن�ا و ����...����اا ��-  

�:23ت �2/�و�� .دا� �� یا ���د یزا�  ا���ر دا(ت ��- �� ���  

�� داداش �� ����� (ون�ا م��ود ���0ا �� �و� وا:-) � و)ش ھم ����Q �� و د�ر� �

�....%رد��  

:23ت �-د و �رد ���م و  ر	و�د ���م �� رو �رش ����ورا�� .دا�  

-����....  

:�23م ��د ��د  

��ن-��؟!�ردم �د....�وردم�� �راش ��م ���د داد�� 6ذا   

:23ت ام 3و�� �ردن ��چ �� و ���م او�د... زد ����� �ر )�	�د .دا�  



 داد(�و یھوا �� �رم ر�و�ت....�ت�� د)ت �و � �ھ �� ���� ��ردم دورت �ن �ا)/-

...�دا(�  

 ن�ا...�دا(�م رو �ا��#��) ن�ھ�  �� ا��ظ�ر ا'&...	ودش آ6وش �و دم��( ��%م �-د
 #��د �د�0س آدم ی�زا...�.�...	ودش ��ت �ر3(ت و �رد ��و�� 	��م ���� ر�� �-��

�!ن�ھ  

 ���ه �ود ا��02ر در��ل �د�ز ���دت از �� رو ���� ����Q	� �ودم .دا� آ6وش �و �� �در��)

...زدم یدرار �رص )�	�د و �ردم  

 

٣٠٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.....م�%رد�� در�ت 6ذا  �وع  �د ھ�ز��ن د�و�	�د�� و م����2� .دا� و �ن  

 �� و �ود �(��� 3و(� �� $#ط �& ھم ���� و �ودم 6ذا ��ت��زO ��ر �و (�ر�� �ن ا)���

....ر$ت�� ور ش�3و(  

!�ود �����) ز�  یآ(�ز �و)...�رد ��; ھم )�ظ� �� د��� $%ر ا3ر د�و���د و  

 در�ت �وع �0د �� �ود �ن (�/�د��.....م�دار دو��ش �� ��(� ��� ی�را ا�3 	'و'�

��ن�ا از یدور �دت �/���ا �-د �2ت�� و �رد �ول ذوق �� ھم .دا� و م��� � ����� 	واد�
....!	 �ل� �و 3ذا(ت و �رد در�ت �راش ھم ;�� ���...�ده ��ل �/ش  

 د�%(�� آب رو ھ� ی��ز �� �در��) .داھم�... �ردم ��:د �ردن در�ت �(>ول 	ود�و
:23ت  

-�  ؟؟!ی�د �/�ون ازدوا�0و ���ر�( ی	وا���....0ون ���

�:23ت و �ردا(ت ش�3و( ی '2�� از ���ھ(و ��:	ره ���  

....�دادم �0وا�  %دوم�ھ �� $-& �ن....���/�....ھ�ت �د�ز �� 	وا����ر-  

:23ت و �رد $%ر %م� .دا�  



-� �.�	 �2ت�� 0ون �رو� �� �؟او�!(د�  	وا����رت اون  �س 0ووووون ��اااا�
!ره����  

�:23ت ��	�ر وا�� ���  

!�دادم �0وا� ھ�وز ھم اون �� را��ش-  

�ن! ((ش�ا �� �...	ر��رو ھم ��(� دا(�� 	دارو ھم 	وا�ت�� اون دو���م�  

 (وھر ھ�ز��ن �� �� �� �� د	�ره ن�ا �ود �%رده �رام �رف و (رع ا�3 ��0ورا �� �-��

�....%رد�  

 از ھ�(و �وژه ���دا �� ��� �2ر �� �� ��دود زو 	ودش ق�د طور �� 	وا�ت��� ھم ا:ن

.....!�ده د�ت  

�....دا	ل او�د ��ن�ا و (د ��ز در م�زد�� 3پ م�دا(� �� �طور�ھ  

 و داد یا 	��� �&م ت�در�/� ا��...�0	ورد ����� آ(�ز	و�� ی�و �� ی ھر�� دن�د از
....ا��ش ��ت ر$ت �-د  

:23ت �.�د ی'دا �� .دا�  

....�	ور ��� �ردم آ��ده دم ��زه ی � داداش-  

....�دم �(ون ��ن�ا دن�د از رو ذوم و (وق (د��� �� ف��  

� اش �و�� 6رق و �>.ش ��رم 	وا�ت�� د)م �(ت��ر� ��ر �ر از 	��� یاو�0ور �و

.....ف�� وا-�....(د��� �� ف��....��م  

...رون�� او�د ا��ش از �-د #��د  �د ��:	ره  

...آ(�ز	و�� �و او�د و د��( (ش�ر �� �د��  

� ���ر #��د...روش �(�ت و د��( �#ب رو �'�د)���....  

�ر�� ا	م�� ���....���2م یز�  ��ل ن�ا ��...�(�ت ا�روم دو ن�  

:23ت و ��ن�ا ی0.و 3ذا(ت و �رد �� � از �ر رو وان�) .دا�  

�2'ل (�م ��....ا�ت آ��ده ����#ر ھم (�م-!  

.....�ود ��ن�ا ی��زو یرو �ن ید�دو�� ی�0 یرو ره�	 ���� ���ه  

....�رد ���ه �ن ��ت �� ظن و (; �� �-دا ا�� ��2ت یز�  و...�رد ا	م  



....�(م  (م �و  (م ��ھ�ش �(م ��0ور �� دادم �(ون �ر3رم 	ود�و  

....(د دا�� ن�ر���ا� ی �.� �رو ھم �-د #��د  �د  

:23ت ��	�ده و دا	ل او�د  

 ره����� ل���و....داره ھم ���ر���ا� ا���ر �� ا���ر ا'& ���0ا م�او�د �و� از .دا�-

��...  

:23ت و د��� د��ش از رو ��ن�ا ی � وان�) ط�ت�( �� و (د 	م  

�'ب ���� �زن رو ش�ر ن�ا-:!  

:23ت و د��( �/ش �د�� ��ن�ا  

-�...�ده ی � �� .دا�....�� ��: �و) ز��ش�  

؟!�� �س-  

:23ت �-د و داد ��ن�ا �� ���د �� � وان�) �� .دا�  

....ر$�� 	�طرم از (ت�ر �دون ی �$�� �	دا....(�و�ر �زن دادش آره-  

��....	�ده ر�ز م�زد ��ھم ھ  

:23ت و د� ( ش�� � از ��ن�ا  

-:�� �.�....ز�م�� �و) دم��� ق�د ���Zر...ز�م��...��(�...د��%� �  

��....�� � یوا�/��) ��...م��(�� ز�� دور ھ  

.....�ودن �(��� ���رھم $�'.� �دون ��ن�وا ���� �%��ا از او�د �دم  

...م�� � �� زدم زل ا	م �� ن�ھ� وا��  

 

٣١٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��....�� � یوا�/��) ��...م��(�� ز�� دور ھ  



.....�ودن �(��� ���رھم $�'.� �دون ��ن�وا ���� �%��ا از او�د �دم  

 ا�'��م �� ����2 '��� ن�ا ��  (�م 	وا��م���...م�� � �� زدم زل ا	م �� ن�ھ� وا��

...�(� 	راب  

�:23ت �(و	 �� �-د و 	ت�ر �� � 	ودش وا�� ��ر ن�دو� ی�را ن�ر���ا  

 �رادر....�0ن ��ر ر��.....ز��ز �ر3رد ��0ب ی�ود ا�3 �	و� � �....یزد ا�3 (�و�ر-

.....م��ر�� 	وب زن �� �رات...�0ن 	��م  

��ن�ا �� ��:23ت و 3ذا(ت 	ودش دھن 	ر  

 دو��د...�0ن �/�دس....�ود �	ور �درد...�ود 	وب ا�3...ن��د �(و�م 	و�و زن-

....ز�م�� (و�ر �ن او�وت...�0ن  

�ن ا�� �رد ./��آ0 �ر3رم رو 	ودش و ا�دا	ت ن���� رو �رش ����...دن�	�د ر�ا� و .دا�  

....�ردم ���ه رو ��ن�ا ��'� ��� و د)	ور دھم�(� و ��-0ب  

�-...دا(�م ا��ظ�رات ی�ر �� �ن  ون �ر	ورد �/م �ر$ش ن�ا وا  

 دو�ت ��و ����� �/(ون  را 	ب ؟؟؟!ھ�ت �  ؟؟�-طل!%���� د�ت د�ت �ھ  را ا'&

!   ����اااااا یا.....داره  

:23ت (وق و (ور �� �� .دا�  

���....دارم �راغ �رات رو ;� در�0 د	�ر �� �ن ا��2ق داداش- �� �؟!ن�ر���ا  

�:د��ر� ن�ر���ا  

؟!���� رو ��-  

-/�...دارم ھم �%س ازش ��زه! ����0 دو��ت 	واھر....���د ن�  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

-��!&...ی��داز �%س یروز ن�ھ�  وا�� ازش �� ی�رد 0ور رو �/و�� اون �س...��  

!���د آره-  

 �� ی د	�ره...�%�م �0 از رو .دا� �.� 	وا�ت�� د)م  #در �� آخ...	�ده ر�ز زدن ��ھم ھرو

!ق�ر$  



 رو ��ھ� ی��ز �(��ور�  � �(� ��(#ش ن�ر���ا� �%��ا وا�� �ن ر$ت �دش�

!�ره�� �ا'2/�� �روس �ن وا�� ره�� ��:...درآوردم  

:�23م د�و��( �� � وان�) ی )�� رو د���و ی�و �د  

 �� �� ��/رو� �� �Q&....��� ازدواج 	ودش ی��ھ�(/ر ھر�س د��� �� �ن ��ظر-
 �� �� ��/را� ��....ی�و(/ر �� �ل ی�و(/ر �� ��....یراز�( �� �� یراز�( �� ��...��/رو�

&Q�.... �ا'2/��   

:23ت و داد �%ون رو �رش ��ن�ا  

-�� ...�� ��رو�  �ا'2/��  �� �� ��/را� �� و�/� ��-E...�ت�� �طور�ا ھم (��ھ���% 

.....دا� رو �%�� �م��� �ده....(ن�� 	و(�	ت ھم �.�	  

....�دا�( ��ن�ا یا...(دن 3(�د ��ھم ھ�ز��ن  (��م و دھن  

� دارم ؟؟!ره��� �ا'2/�� �روس �ن وا�� 	وا�ت�

...�(م ��02ر �ود �و�ده �م....ره��� م�3ر �ود �و�ده �م....ھوووووف....���رد...�راش  

Z				� !&'ن ا� دو�ت ���و�ا �ن �� ��م ھ�� �� و (م �.�د ��: ن�ھ� 	وا�ت�� د)م 

...دارم  

���%ن �� ا��ول �(و���Oو) ا'& و! ��� ��ور �ود  �!%رد�  

 �%س �-د و ی�3)ر �و ر$ت م����#... آورد رون�� �ش�0 از (و�3و(  �$و� ی$ور .دا�

/�:23ت و درآورد رو ن�  

....ن��/ �م�ا-  

:23ت و ��ت�ا د�ت ��رد و�3و( �-د  

!ھ�ت یا �دا(�� دو�ت و ف�ظر و 	و(�ل و 	وب د	�ر �.�	-  

�:23ت ط-�� �� و �رد �.�د رو �رش ���  

؟!ید�د د	�رو ن�ا  �د��ر �و زم��ز-  

:23ت �-.ل �دون .دا�  

....��ر ��-  



 روز  �د �رغ �� �(%�$ ؟��)�د!ی(د ��و�0 ��رو�ا ی ھ�� دن�د ��ر �� ن�ھ� ی�و �-د-

....�(��� آدم ��ل �� یوا ���د �ره�� وت  

 %ش�: ھم ��: �ردم�� د���و �ود �0ش ا�3 ���ر�ا ا�� و�د��� 	و(م ا'& ���� از 3ر �

���ت وا�ش ھم  %ردم��� �.....زا(�م�  

:23ت �-د و �رد $%ر %م� .دا�  

 و �دا(�� دو�ت و آروم �.�	....�ت�� ���� �-��.... �ت�� ی�د د	�ر �ط��Oم �ن...��-
....ر$��ر 	وش  

��ن�ا �� ��:23ت �-د و 	ورد ���د ی	ر  

...	و(�ل...	و�� آره-  

! �			Z ؟؟؟؟!	و(�...ل 23ت....و�د�� ��: ��م یرو اون دا(ت �م �م ���د! یووووو

��02ر و3ر�� دم�%(�� ق��� �2س  �د د��� � ا'& زد�� �رف ی0ور �� �)-��.....(دم�

.....ھ��م �ن �� ا���ر �� ا���ر  

:�23م �ودم �وره از ر$�ن در ��ل در ر�� ر$�� �� �در��)  

؟؟؟؟!	و(�...ل �.�	-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

.....���.�	 آره-  

:�23م و زدم ��ر' �ر )�	�د! ھووووووف  

-��-� ���ن�ا آ ��؟؟؟!او�ده 	و(ت ازش (  

:23ت و  ر	و�د دھ�ش �و ز�و�(و  

....�ن $راھم رو ��آ(�� �#د��ت... �ت�� ید	�ر �د...آره-  

�.....�رد ���ه رو �رادرش زده �0ن�ھ .دا� و رون�� �ن...��-0ب ���  

 �	و� �(و	 ن�ا ا�دا و ا'& ��ز %رد�� �(و	 دا(ت ا�3 ���....(د��� ��ورم
....��ود �	و� �(و	 ا'&....��ود  

:23ت و د��و� �/م د��/�(و �ف .دا�  

....دم�� م�� �/ش ا�(ب ن�ھ�....دادااااااش �(م $دات �ن �ا)/ یوا-  



�.... یر��� ��ر	' �Q&...ا'2/�ن ی��� ����  �ر���� �� ا'& (���� �م�  

�ن ��ز �ود ھم �(و	 ا�3 ��ن�ا �رف ن�ا....(د�� ن��وھ �/م دا(ت ���د 

�....د�ش����د��  

:�23م و �#ب دادم رو �'�د) و (دم �.�د  

�ن �ھ�� 	دا��$ظ- �....��: رم�  

:23ت و ���م �رد رو .دا�  

 ی	وا��� ��: م�	ورد وا0ور 0ور ی6ذاھ� م��رد یآ(�ز �/���ا  ؟؟؟.....!��0 ��0 ��-
�و���!  

:�23م ���2و��� ��  

-�� �...$-&ا....د��	ور (��...�دارم ل�  
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:23ت و ���م �رد رو .دا�  

 ��: م��رد در�ت وا0ور 0ور ی6ذاھ� م��رد یآ(�ز �/���ا  ؟؟؟.....!��0 ��0 ��-

�؟؟ ؟!���و� ی	وا��  

:�23م ���2و��� ��  

-�� �.....$-&اااا....د��	ور (��...�دارم ل�  

 ن�ا از �(دم �.�د �'�د) یرو از �� �و� �� و...%�م�� �(و	 دارم %رد�� $%ر ھ�وز .دا�
:�23م زد�و )�	�د.�(د �ط�Oن ���ت  

!��ذره 	وش-  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

!///��.�	 ��ذره 6ذاھ�  	وردن ر�	 از ����-  



!�ره 	واد�� �� ھ�ت ��: اون ی�ر 	و(�زه ز�  �� �دارم (; �ن  

:23ت .دا� �� %ردم�� ���ه  پ  پ رو ن��� ر�ا� دا(�م  

 ن�ا از ی	وا��� �-��؟!ی�ر ی	وا��  را ���� 	ب!�%رد در�ت یز�  ��درت! ��-
؟!ی�	ور 	و(�زه ی6ذاھ�  

-�� !�!�ت��  ام 3(�� ا:ن...	ورم�� (د ام 3(��  �و  

 و ��ن دا�� ��رم ن�ا وا�� �.�د) �و���ن��� 	و(�	����....رون�� ر$�م و �ردم ��ز درو
�!%رد��� �0د�ا (; ن�ھ  

� ��� 	وا�ت�� د)م د	�ر �� ��وان �� �� دو���م�� ا��...�� �� �ودم (ده ���0 �� دو�م��
....��دازه �ظر �ن ر�6 �� �ن 0ز داره دو��م داره اد�� و دارم دو��ش ��  

؟!�  ���(� �(و	 ��رش وا-� ا�3 ��: �و)  

؟؟؟!�  ��(� ����ده رو ن��/ ا�3  

 ن��� ازدواج وا�� �وژه �� ��وان �� رو ن��/ و د	�ر دو�ت �� ��وان �� 'ر$� ��و ا�3
....�رم �و 	�ک! ا			Z ؟؟!�   

&��ن ا�� �(� ر�� ازم �� دارم ��� �ف �و رو طرف د��� �ودم 	و�ده ��ر�ت�ا �و ھم  

....�%ردم �و�0 �)-��  

�ل �ھ و 	و�دم�� �ھ� �!%ردم��  

 ت�اذ....����� ب�آ� �طور�ا �� �(� �ا���� ی را�ط� وارد آدم د��� آ	�  را ا'&! اھ/�
�)�....  

!!!�دا�( ��ن�ا...دم��( (%�م رو د���و  

....!�ز�م رو 	و(�زه ی6ذاھ� اون د� (دم ��0ور �ن اون �	�طر  

�.وچ �.7 6ذاھ� اون �د� �� و ر$�م�� ��: ھ� �.� از د��رد �� �! %ردم�  

�ن� �رت �و 	�ک یا��...:�� �!��ز� یا ���د ��ر �� د�ت ا��راض ��وان �� (د��  

...�ردم �رک رو 0�1 اون  را �ن ا'&  

  م��ود �	�� ��  �� یا 	و(�زه ��6ذاھ� �� او�دم �رد�و ول �دا�( ی ��ره اون �	�طر

....�	ورن  (و�ر ی ��ره اون و ����س ی د	�ره اون رو  



 و �ر3ردم 	وا�ت�� ازم ���د ��ر �� و د���)م و�د�� (ده 3ور �� 3ور ی.دا� ��ش...آخ
....�	ورم 6ذا ��ھ�(ون  

....���� �ھ-  

 ��....�ردم ���ه �#ب �� و دم� ر	 (ده 3رد ی (�� ��....زد 'دام ن���� از �%�...یوااا

�� �� .دا� �� ���0.��.....%رد�� ���م و �ود ���ده�ا   

!!!	وا��م�� ���د ز�  �� 	دا از ��ش! یوااا  

:�23م ��ز ��  

 او %م� دا�0د...��  �دو��� ا'&...�	ورم (�م 	وام��� ��23 �/ت �� �ن....دا0ون� 	ب-

....�%ن ا'رار �د�ز....�م�رژ $%ر  

�... ر$�م�� ن���� ھ� �.� از ھم آروم آروم زدم�� �رف ھم �ر �(ت �� �طور�ھ  

�:23ت (ش�� دم�ر� ����#ر �و  

؟!	و�� ��)ت-  

؟؟؟!�ده ��)م �%��� $%ر  را...اھووم-  

�ن  ون- �...�	ور (�م �� �� ��� ��م �/ت 	وا��م��  

:�23م ��-0ب  

؟؟؟!����  �	وا���� �س-  

�� ��.��:23ت و �رد ���ه   

-�....آ� ��ج و 0ون ��در وا�� ��ر �و�ا ��: یر��  ��م 	وا��م�  

:�23م و �ردم ���ھش �و�( �3و �� �Qل  

!ی	ود�� د	�ر-  

:23ت رون��  

��و- �؟؟؟!���  

 �و او�#در �و� او�م ؟؟؟!ھ�ااان �	ورم 6ذا (�ون�� �م�� ی�%رد �-�رف  را....�س ��-

؟؟؟!ھ�ن ھ�ن ھ�ن ھ�ن ؟؟!�ردم ��%ت �	�ن  



:23ت و �رد ���م �ود �0	ورده ����� �� .دا�  

....یو�د�� 	ودت...�ردم �-�رف �� �ن...�(�� ��'�  را..�//�-  

!ی�رد �-�رف �م...!  ی%رد�� �-�رف (�ر�� د���-  

.....�	ور �� �� ���...م��	ورد (�م ھ�وز ��....�ر�� $(�ر �د�ز 	ودت �� ��: 	ب-  

:�23م د�و�	�د  

� �-�رف �#در�ا �� ��:...��(�-��%� � �-�رف �د�ز ��� او�� �� �� �(رط ��...�م�

؟!��(�...ی�رد  

:23ت و د�	0د-  

���ت �� �دم �و�ا �زار �و)...��(�-��....  

��ن �� داد رو 6ذا و ر$ت �.دا�� ��� ���# �� �� �ردم د���� �/ش ��.....ن���� او�د �-د و 

....�م�� �� �رده ا)���س ��و  

....دا	ل م�ر$� ��ھم �-دش  

�....�ودن ز�� دن�  در��ل 	و(�ن 	وش ن�ر���ا� و ��ن�ا و ���  

....�ودم �رده �	�) �0وزه ن�ا وا�� دو�و�� �� �ودم 	�,  2ور �ن اه  

.....(دن ره�	 �/م و دن��( ��ر از دQت ھ�� دن�د ��و ��  
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�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

!�� ��ر3(�! ��-  

:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و  

 ��م �� �ود �و�ده �م آ	�...او�دم �و	ت �راش  د)م ���د �رد ا)���س 	واھش ��. .دا�-

����2...  



.....رم��� ی0د 	ودم یرو رو .دا� ��Qت و ره�	 یھ� ���ه )�ظ� اون �و �ردم ��-  

:23ت و �رد ���م 3و(� از ��ن�ا  

؟!یاو�د �� ��ت �� ا$��د .دا� �س-  

:�23م داد�و �%ون �ر�و  

 23ت و د��( و 3ر$ت رھ��و�� 	��ز) �Qل �(ت از �ودم �ذا(�� ��: اول �.� از ���و...�.�-

�ن �دون ا'& 23ت....�رم ا�3 و�(م��د ��.... ره��� ن���� 3.وش از )#  

 �'�د) �(ت و آ(�ز	و�� �و ر$�م زود �ن ا�� �%ردن ��ور �ود �(	ص ھ�(ون �$�� از
...�%�ن  ی��0%�و �ورد ن�ا در ��� ���د �� �(��م  

 �(و�ظر$ ����#ر...  �ود ا$��ده راه  ام )و � و )ب از آب �د0ور 6ذاھ� دن�د �� �� یوا

...�	ورم اش ھ�� از �� دا(�م  

��ن�ا از و ���(# و �(ق از ���....دا(ت ت�او)و یز�  ھر �ر �ن وا�� (%م ا'&!  

....�دم ��Wر0 (%�م �� رو یا ���د ز�   �ود ���ل  

 �0 �� ��او��0 �� ����#ر...	�م�ر �ر�S 	ودم وا�� ا��ظ�ر �دون �ردا(��و �(#�ب ��

....دا(ت  

�  �د�� ھم و....ور�� ھم و 	�م�ر �رغ 	ور(ت ھم �-د�)�....  

:�23م 6دا دن�0و ن�� و 3ذا(ت دھ�م رو �ر �(ق....   �ردن ���ه �/م �-0ب �� او��  

؟؟؟!ن�%��� ���م ی�0ور�ا  را ؟؟!�� -  

�:23ت ا�ز�0ر �� ن�ر���ا  

!�� ���( :6ر ��و���� ���د ��: �ره وز�ت....�	ور 6ذا �#در�ا � �-  

:�23م �-د و 	وروم �ون�ز دو��  �د...ا�دا	�م ��: ھ��و (و��  

 ��ل ادل ���....��(ن �دا(�� دو�ت �و�ن��� ھ�  �ق ��23 ��....�ت�� �/م �رام ا'&-

.....دارن دو��ش ھ�� �و) ؟!�ت��  

�:23ت و ��: داد )�(و 3و(� ن�ر���ا  



�#� ادل �� 	ود(و! ا�و)E2....ل-��� � و �-روف و �(/ور ادل ن�ھ� ا�3 د	�ر! %���
 آ�(�/�رو ن�ا از �%� �دوم #��د �و او�وت! %رد��� ���ش ھم �#�ل ا'>ر ��ود �و)دار

؟؟!یدار  

�....د�	�د 'دا�� و دھ�ش رو 3ذا(ت د��(و ���  

� ��دال �� و ھ��م �ن���رد( م�� �� �ن....��و�� ���ر� یھ�و�0ور اون �زار...�دادم ت�اھ

 	و(�زه ی6ذاھ� ن�ا 	وردن ر�	 از 	وام��� ھم ا'&...����م� �ن..د��د �0 �0 �� �0ر

:�23م ن�ھ� وا��....��ذرم  

 :6ر ��  �ق �� �%��ا �� �	ورم دار�و دو�ت �� ��زا�  دم�� ��Wر0....!�ت�� �/م �رام-

!��م $%ر �ودن  

 ���ھم...(دن 	وردن �(>ول او��ھم و ���2ن یز�  ���د  ون! �ودن (ده ��1 ��م $%ر

 ا'&...�ود 	���ر 	ودش ی�را  �ر�S ر���2 �� �'ف $#ط....���� �(#�ب ��ت ر$ت

�؟...!داره ��� ر�� (ب �� 	ود(و  ن�ا ��  �و��ت�� ی 0ور دو�م��  

:23ت .دا�  

-�....�م �.�	 �� ن�ا...�و �� ���ن� �� �� ؟؟!ن�ھ� $#ط 0ون ���  

�:23ت �ردو ز��� رو )�ش ی 3و(� د����ل �� ���  

!دارم م�رژ...�	ورم �م دم�� ��Wر0 �و)...زم��ز ��ر�-  

:23ت و د�	�د آھ��� .دا�  

�Qل ی(د ھم �و- /��م�رژ �و �2ت�� ھ�ش �و) ا�دام  	وش �و  �Qل او�م...ن�....  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

-:�� ���ن�ا �روس (د �و ���و� ���0ا �د��� �....ره�� �دش� ���ا و م�رژ �����  

:23ت ذوق �� .دا�  

!ن���� �/م دو�� (��  #در....��ن�ا زن �(� ن��/ ا�3 (��� �  یواااا-  

�� ���% �:�23م و دھ�م 3ذا(�م �و�  

���ر�(ون! ��ن�ا و ن��/.... �ن�� �/م �.�	 ��م ��ظر...آره- �)��!  

:23ت و �رد ���م  �دش �� ��ن�ا  



 ��رو� �� ��رت یاو�0ور...ی	ور�� ھم �و و�ھ�   ���� �/م ات روده دل وت �� ��:-
د �ن �ھ� ده��  

�:23ت و داد �%ون �(#(و ر�ا  

....دارم �ول و�%� ن�ا-  

:23ت  ا�� .دا�  

 �و وا�� 	وام��...���( �ر��ل �� �	ور یدار دو�ت  #در ھر...���ن� %�ن�� �(و	-

��ن�ا وا�� ن��/...�ز�م ��: ن�آ�� ھم ��0�د ا'&... �و وا�� ��� �و� �23ن م�د از  ��
....ن��� (ون��-ر$ �/م ن�دار �راغ ;� در�0 و 	وب آدم دو��  

:�23م داد�و �%ون �ر�و  

د ن�ا �ن�� �	و� یزا�   #در-�� 	وش ؟؟!ھ�ت �.�د دش ����0 آ� ن�ا ��:....����� 

؟؟!دارن ش�ر و ��دن�� 3.و �� رھ�(و�و�� د��� �� ���(� ���ا از وت �� ؟!اس  

��ااا ��23...�د��� 	و(م دارن ش�ر �� ���ا از ا'& �ن)��...  

...ر�ن�� 	ود(ون �� �.�	 �� ھم �����را ن�ا از....�� ش�ر �و) داره ش�ر ��...���� ��-  

:�23م و زدم �%�� و ;�( )�	�د  

! 	و�� �س-  

�:23ت ن�ر���ا  

��ن �� �و-�� ����0 �� ده��د ��:..�%��� ردش �د�� وا�ت ی	وا����ر  ھر �2ت�� 
E؟؟!�ھ�� �را  

:�23م 	�0)ت �دون  

....	وام�� �� ��ھ�و� ��م $%ر ���د �رد ف��-ر .دا� یاو�#در....���د آره-  

 �� از �-د....�ود �رده ا	م... ا�دا	�م ��ن�ا �� ����ھ  (م 3و(� از �23م �و�ا �� ھ�ز��ن
:23ت #��د  �د  

!ازدواج �� �ر��   � ی	ور��� ھم ر$�ن �ودو �/د دزد �� �� یا � � �#در�ا �و-  

:�23م و �ردم ��ر ����  

-��!ی�دار رو ����0 �%س.....دا� �م��....و�ش ا:ن ا��2� ؟؟!ِ   



�:23ت و �رد ���م  پ  پ ن��� ر�ا  

-�������  

 در 0.و �� (�رھ� اون از....(�ر �� ن��  ازدواج! ��� داره ����  �.....! 	ب �� -

 ��23 .دا�....�رد ف��-ر �ژد�� ا�ن از �.�	 .دا�...داداش ��زه.... ���د 	وا���� ھم 	و��
؟؟!ی�دار �%�(و  

�; دادن �(ون �� و آورد رون�� �ش�0 از (و�3و( $ورا .دا�  

 

:23ت س  

.....��ش ن�0 (.وار و ��ش ��(% (رت�� �� ��او�-  

:�23م داد�و ورت ��	� �� رو )#��....�ود 0ذاب �.�	 ��	دا  

�ن �� �ھ�و�...	ود(� 	ود...	ود(�- � ���0ور�ا رو � %��ھ 	ودم �0ون....	وا��م�
.....�	وا��م  

�...	�ده ر�ز زدن ��ھم .دا� و ن�ر���ا  

�..... �داد ادا�� 	ورد�ش 6ذا �� ���د ھم ھم ��ن�ا و �رد ���م  �دش �� ���  

 

٣١٣_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

��ن�ا ا�3! " �ود ن�ا ی�Oور ��ژد�� �� ��و�م �ن  را ��� $%ر 0وووون ن��/ �� �و��� 

".... ؟!��م $%ر 0ون  

�:23ت ذا(ت�� %ش��و  دھن �و رو �(�� از %��� �� ادا و ��ز ��. �� �� �در��) ���  

!��(� �ازدوا0 �#در�ا و�د��� �/ت! زم��ز-  

....!!!��وزن د(���ت �� ر��� �و�ت �� و�  ھ��..�ود ا�ن ی�-د ی�Oور  



��م ����#ر �� �در��)� � و �ردا(�م ھم رو یآ	ر ی دو�� �� ، �ودم 	ورده 	ودم �وھ�رو�
:�23م  

�Qل �� ��..��ژووون�� ��  �دو��� آ	�- �� ;�ا)�� در�د 	وا����را�ون ��وع (
�ون��� �.�	..م�ا 	و�� �و (ب �� '�W از و م�ا ده��د �/��ب آ$��ب ز�� ��...�ت������) 

 ��:...�س...�د�� 	وا����ر وا��ون ���ر (����ت�� ��.�	 �� ���و �ر	&ف ن�ھ� وا��

�� ��  �؟؟....!�%�م $%ر �/ش  را...ھ�ت �%� در�0 س�� ن�ھ  

:دادم ادا�� و .دا� ��ت �ردم رو  

 داداش ی ا�0زه �� ا)���...�ده �/ش ��آ(�� 0/ت �ودو :زم �� �  ھر و (��ره و �%س-

�!ن�ر���ا  

�:23ت .%س�ر �.�	 ن�ر���ا  

�ن ��- .%)�!�ره د�ت از ف��! ��	و� ��ر ����0...�دارم �  

...دادم ھ�(ون ل���و ی��� د�دون )�	�د ر�ز، �س �� آ6(�� ی)�/� اون ��  

:23ت و �رد ن�ر���ا� �� رو ��'� ��ن�ا  

 �#.ش...�%ن ���ه %.(و�ھ...���� اس � � ن�ا....! ده��- �و از آ	� �ز��� ��  �ر$� ن�ا-

!	وره��� � �ھ درد ��! 	وره��� ازدواج درد �� $�دق ا�دازه  

 ا�و )#��...ز���� �رف در�وردم ی 0ور ن���...�� �� ��..(دم ره�	 �/ش �-0ب ��

:�23م داد�و ورت  

 یآ(�ز �.دم...ام �	و� د	�ر ھم �.�	 �ن...	ورم��� ازدواج درد �� �ن 23ت ��! ��-
... �.دم �� ھ�ت ھم ���د یزا�  �.�	...�.دم ھم ��ط�	....��م  

�:23ت و زد ی(	�د�� ���  

!)-�ت ��%رش �ر-  

 ت�� �ر$ت�� ن�ا �� �ژ��! �ررو ی د	�ره...ا�دا	�م �/ش ��ر���� ���ه
�!�ر$ت��� د)�ون�  

!�رد ر$��ر 	ودش �Qل ��ھر�س د��� ���د....��وززززه...�#(�...�ود ��'� ��ن�ا  

�:23ت آرا�ش در ن��� ر�ا  



 	وب �� زارو�  ن�ا �و و �ن ���د...(��� دا�� �م ز�و�� دورو ن�ا �و 	وب �رد-

� ز��ن از �ن.... 	و�� ����0 �و).....�ت�� 	وب ھم ش�%� �رد �� ده ھر از....م�دو��

....وان ����ر ا'&...(����ش�� ا:ن �� دا�(��ه  

:23ت ی�2ر ��)ت ��ھ�ون ��ز �ود ر$�� �دش� ر$�ن 6ذا �ل �� ���د �� ��ن�ا  

 ازدواج درد �� ن�ا ؟؟����....!����روان 	واھر�م ن�ا ؟!�  ن�ا...وان ����ر اون-

� و �	وره و �	وره �� ن�ا ذھ�ش و $%ر ���م....(%�ش $%ر �� $#ط ن�ا....	وره��
.....�	وره  

�:23ت .%س�ر ھ� ��ن ن�ر���ا  

� 	وب ��� ازدواج-��)...  

:23ت و داد �%ون �ر .دا�  

� 	وب ��� ازدواج...آره-��)!  

:23ت �(� ��ده (رم و ��م ازدواج �%� �� �ن �� �ود 	داش از ��ظرم �� ھم ���� و�ط ن�ا  

� 	وب ��� ازدواج آره-��)!  

....�ره �� (د �.�د ز�� ی�� از...��2ت یز�  ���د  

:23ت .دا�  

؟؟؟!ی�	ورد یز�  �� �و ؟؟!ی(د �.�د داداش-  

:23ت �وھم یھ� ��ر�� ھ�ون ��  

.....رم��-  

�.%� �� ن�� �� ��ھم��...�(�ت ون�ز��.و یرو �� رو و رون�� ر$ت آ(�ز	و�� از 

 �-د و �رد �	�) و 	(; �(%ر �� %رد�� ��را��ذ 	ودش از $#ط و داد��� ا��0م ی %�ر�ھ

�(>ول ��ن�ا �Qل و...��)ن �و ر$ت �)�� ھم ن��� ر�ا� �-د )�ظ�  �د....(د ون�ز��.و ی�

... ���ر(ون ر$ت  

.....دا� و �ن 3ردن ا$��د ظر$/� (��ن ��ز �� (د ن�ا  

:�23م (د�و �.�د ��	� ��... �%(م �2س �و���م��� �� �ودم 	ورده او�#در  

�م آخ.. آخ آخ-%)...  



:23ت آھ��� .دا�  

 ظر$�رو 	ودم �ن...���ر� �ر�م�� ��� ی��ر 	واد���...ن��( �و....ی	ور�� �� �س-

�....(ورم�  

:�23م داد�و �%ون �ر�و  

...دارم یا�رژ �� � �� �ردن در�ت د �و).. ��(�-  

...در�ت 	واد���!	وره���  �� � 6ذا �-د ���-  

:23ت �.�د ی'دا �� ن��� ر�ا� �� �ود �(ده ��وم �ر$ش ھ�وز  

� 6دا �-د....م��	ور �ن در�ت �� � �� ����-���� !  

:�23م د�و�	�د  

!ید�د-  

 (�ت ظر$�رو ھم .دا� و (د آ��ده �و�....(دم �� � �ردن در�ت �(>ول (د�و �.�د

:�23م و ��)ن �و او�دم �� � ���� �� �ن و �(�ت .دا�...���# ش�� م�ر$� �����ھ�د  

-�0�1 و�ط �م�� �� � �� �� یروز! ��م ی	وا����ر روز ن���ر 	وام�....  

�:�23م �ط�- (وخ ��....دن�	�د .دا� ن�ر���ا  

-&Q�؟؟!در�ت م��� �-�رف دو��د �در �� د��� اول...دو��ده �در ��ن�ا   

 ���ر 	�ده از ن�ر���ا� و .دا�..3ر$ت ازم رو(و و داد $(�ر د��ش �و رو ��ل �و�ن

.... ر$�ن  

:�23م �#��.ش �� � ���� 3ر$�ن �� (د�و 	م  

؟! د��دار ل�� �� �! ��دا	& �در(وھر  � یوا-  

!�ود ت��'��� و 	(م از ی���د 'ور�ش... ا�دا	ت �/م ��ر���� ���ه و 3ر$ت ��: �ر(و  

 �#ش!.0�1 �و ��� �و��ت�� �  ا'&...��� یز�0  �%��ا �دون �ردا(ت رو �� � وان�)

!�و	ت�� د���....�ود  

!�%�� ا��	�ب ن��/ و ن�(/ �ن وا�� ���د و ��(� اون ��  

 



٣١۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��:23ت و (د �.�د ���� �� دم�د�� .م�$ م�دا(� ھ  

��ون �.�	 (�م ���ت 0ون .دا�-��/ر�و� ھ�ون �� .دا�...��: رم�� ���د �ن! � � ش�(��ھ
:23ت  

�ون�� ��ش-) �!ی�و�د�  

:23ت و زد یا ��'�و� )�	�د  

--�� �!�	وا�م زود (�/� �و��م �	�طر %�م�  

:23ت و (د ��1 �رق �ر�ت �� .دا�  

!ر��	 (�ت... ��(� آھ�-  

!�ود (ده  �دش �.�	 ���د....�ن 0ز �رد �	دا��$ظ ھ�� از  

�...! (ده �ر �	ود�و� %م� 0�1 ر$ت �� ���  

!�ر$ت�� ل���و 	ود(و  �! ر$ت �� �/�ر  �  

...زم��ر �� � وان�) �� 	ودم وا�� �� آ(�ز	و�� ی�و ر$�م  

 �/و��  � �� دو�م���...او�د ھم ��ن�ا �� %ردم�� �رش ���0 از دا(�م و �ردا(�م وان�) ��

:23ت آھ��� �-د و ���د�ا ���رم ا�� یا  

!یدار ازدواج 'د �س-  

:�23م �رد�و ���ھش  (م 3و(� از  

... دااااا�(د-  

 در 	و�ش زدن�� ��رد ا�3 ا���ر �� �ود ی0ور �� اش �$��....�رد ���ھم ��ر'

:23ت �ردو �ھ د�دو�درو �...!و�د��  

���0 آ� �� او�م-�!  

-...م���� �/م �.�	....���ن� و ����0! �ردم دا�� 3�(د�و ی ���� %�م�� �س ا'&....#��د  



�و....�رد ���م ��ر���� 0ور ����:�23م �رد�و ��,  (  

! �ن�� ھم �� �.�	 ھم ن��/ و ��ن�ا ا)���-  

... �رد ���م واج و ھ�ج  

 دا(�� ی�د ی ����0 �و��ت�� ر$��رم ن�ا...3ذ(�م ���رش از ی	و��رد ��

�)��....��ت �%(و�ش �و��ت��...داره ��� دور ازم رو ��ن�ا �و��ت�� ���� 

���....�....�(� وس��� ازم �و��ت�  

���(� و ����ل یآد�� از �%� �#ول ؟؟!(��� �  د)م ف��%. ا��...ا�...  

�ن...دا(ت ی�د یز�  ھر...'�ر ی��در ��...'�ر ,�د �� '�ر ی ���� �23ن م�د از 

....(دم�� ت�اذ دا(�م  

...�(��م ������ یرو ر$�م  

...%رد��  ��Qت ھ�ش �و یا	�/� �و�ا...�ود ��'� ��م�ا  

:�23م آھ��� �-د و 	ورد آب وان�) ��  

�ن- �....ر��	 (ب... �	وا�م رم�  

:�23م و دم��( دراز ����/� �� ������ �� یرو �ن  

؟؟؟!��  �ز	رف .م�$ ن�ا-  

�:23ت و �رد ��ووو$ ن�ر���ا  

��م دن�د ��(ق....���د �دا�ت�-� $��/� ر�Oل $و���ل �زار ��و....�را��ا �ز	رف ی.

....م�����  

��(� رو �ز	رف �e �0ن�ھ �� �� ھ�و�طور .دا�� ��و�ده ����ش ر�1 $#ط ن�ا...%رد� 

��!اس #��د �ود (�� $و���ل ا  

�:23ت و (د �.�د ��&$� �� ن��� ر�ا  

�وم ن�ا ��...اھ///�-� �)� �� �����ن...3ذ(��  � ا�(ب �و .دا�....�م��� $و���ل ��: رم�

.....م�3و( رو �زن ز�, �ود ���� در ��: ��� ھم ��	وا�� �	وا�م ���0ھ� �	وا��  

�....ر$ت رون�� 	و�� از �0.� �� �-د و زد �ر$/�رو ن�ا ن�ر���ا  

:23ت آھ��� .دا�  



 ��ر�� و ر�Oل دو�م��� �ھ (���� ر�� ��ز ����� $و���ل (ب �� '�W از ا�3 �و داداش ن�ا-

��ر زھر و �و$ت و آر���ل و...  

 �.�	 ورزش ��....���2رم $و���ل از....م����� .م�$ ����� و در�ت �ذا(�� ھم ��ر ��
....ھ�ت ی	ود��  

...�وپ �� د���ل �2ن�� �3ده �رد ��١٢ �ھ  

:�23م یآ)ود 	واب ����� ی'دا ��....�ر$ت�� 	وا�م دا(�م �م �م  

-١٢ �� ��١١��...  

:داد �%ون ھوا �و د��(و  

 د�وا �	�طرش ��زه...�ن $%ر ��: 	وده�� �.�	 �& ��	دا �و)...���� �و �� ھ�ون ��:-

!���� �م�� �  ی(�و��....ھ�ت �ن �� 3و(ت....وا:اااا....�(ن ھم �'دوم....��ن ھم  

 ی: از....روھم �ودن ا$��ده و �ودن (ده ن���� �.%/�م...دم�(���� �ر$�(و ����#ر...��
....روم ا�دا	ت و آورد ��و �� ر$ت و (د �.�د 3ر$�� 	وا�م د�د �� �� دم�د .دارو� �.%/�م  

��م)  &�....�ودن (ده ���� ��  

 �س رو �د�	و(� �3ر� �� روم ا�دا	ت ��و �� .دا� ا��.....��ھ�م و�ط �ودم 3ذا(�� د����و

......دم�	وا� را�ت �ل�	 ��  �-د و �ردم  

****** 

�....(ب �� '�W دو���م��  

��....ر$ت ���ر 'ور�م یرو از آھ��� ��و �� �ردم �� ا  

.... آھ��� �.�	  

���2� ��ا��2� �� داره ن��� �س �و�ا ا�� ن���( 	واب �� او�ده ش��.....  

... (��	�م�� رو �طرش ی�و  

....د��و� آھ��� رو ام 3و�� و �رد 	م �ر(و  

.....ر$ت و د��( ��: 3.وم ر�ز �� رو ��و دوره �-د  

 �و �طرش ��0ورا �� %رد�و�� ��ش ا��....رم��� رو � ش �� ��ودم �ر�ھو( �.�	

�م�)�... ھ�وز �ود   



W�' �� دم دار�� .دا� ی'دا �رو)....  

...(دم �.�د.....	ورد�� وول آ(�ز	و�� �و �ھ ھ�ز��ن و %رد�� '��ت ��.-� دا(ت  

 

٣١۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

�ت ن��/�ر (��ھ� د���!�ود �ن ی ده��# ن�ا ا)���.�ود ��ل   

�ت اون 	'و'��!�رد�ش د�	ر   

�.ش � �� �س از �ودم (ده 	���  ون 3ذ(�م رش�	 از �و) ��م :6ر %م� دا(�م م��'

....%�م�� (روع $ردا �س از....%�م�� (روع $ردا از...%�م�� (روع ا�روز از �23م 	ودم  

!�ودم 3ذ(�� رش�	 از �%��ا 	&'�  

��و ا�3 ���...�ن �ودن :6ر ��  �ق �داره ت�اھ� ا'& �� �ر�م ��ور ن�ا �� �ردم ��- 

!�داره �ا'. ورژن ���ن� �� ���2و� �7ھ :6ر ورژن ���ن�! �	واد د��� ی�0ور�ھ� �	واد  

.....م��ز� یدور �� ھم د�	ر م��ر ھم  ��ن�ا و ن�ر���ا� ھ�راه �ود رار  

...�ودن �ون ���ظر (د�� ����� �� ن�ر���ا� و ��ن�ا  

 آروم و 	و��رد...��ود در��رش یا �0.�...(��	�م�� رو ن�ر���ا� یر$��رھ� و ��دت

��ن�ا ا�� م��د )�2ش  #در �� �ت�� �/م وا�ش ھم ا:ن �ودم �ط�Oن و (��ھ� �ود 

�Qل %رد�� �&$� اد�و �� او�#در�0ول...�ود �0ول �.�	....�� � زد�� �; �ھ �� ��: ن�ھ

.....دا� �3و( رو  

:23ت �-د و �رد در�ت (و�رو�ر �ھو)% ھول  

!ز���� ز�, �ھ ��ن�ا...یوا-  

:�23م %ردم�� ���ه ���آ �و 	ود�و �� ھ�و�طور و ا�دا	�م �رم رو (�)�و ی	و��رد ��  

!�/م زه�ر �� آد�و ا�'�ب! %���� �0.�  #در �و داداش ن�ا! اھ///�-  

:23ت و �ردا(ت 2(و�� .دا�  



��ن�ا- ����ظر �%��ا از ���2ره...%���� �0.� (��ھ�...�وده �طور�ھ� (��ھ 

 �0 از 3و(�و�و �ر�� �/�ون د��ش... م��ر زود��ش...زود��ش زود��ش.....��و��

����%!  

S�� و�:�23م و ��: دادم )�  

!�د�� �دم دادا(ت از اه-  

؟!�د�� د)ت یوااا-  

-	�����.�!  

! �و د�ت از-  

 �ق �دام �� ��ن�ا �	�طر او�م و م�د�دو رو رون�� ��....م�ر$� رون�� 	و�� از �����ھ�د

�...زد�� 'دا�ون و زد�  

...�ردن 6رو)�د �رد (روع ��ز و �رد رو(ن رو ن���( د�د ��رو �و� ��:	ره  

:�2ت�� �ھ �� م��رد ���ه ��ن�ا �� و م��(�� �(ت .دا� و �ن  

!ن��ر ن�	وا��� �� ��رو�....ن�داد )�2ش  #در-  

:�23م ا	م ��  

�Qل ��  داااا���	( دا�(د....دا���	( �.�	...��ن�ا آ� دا���	(- �� �� ��  �� م����� ��را (
 د��� (.وار...م�دار ��د�	� ھزار �و�د	�ر ���2� راه ��ر�ون (رت�� �� و ی(.وار ر�ز

..م���و( او�و...م���و( �و�ا...م���و( (�ل...م���و( د��� ����و...م���و(  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

....زم��ز م�(د ��1...  (م  (م-  

:23ت �ود ا$��ده )S �ر �ن �� ����� �� ��ن�ا ن�ر���ا� �ر	&ف  

  ؟؟؟!داره ��-ط. ���ت �� (�ل �� و ����و �� و (.وار ��-

!داره �.�-  

 �� دو	�م ���ھ�و و �ر3ردو�دم ازش رو�و ا	م ��...ا�دا	ت �/م یآ)ود E6ب ���ه ���آ از

....رون��  



 �� 23ت (د�� ی0ورا ��...��ود �وش ی�د�ز �.�	 �ول....ا�دا	�م م����% ��رت �� ����ھ

....ا�داز�� �س ی �و�ده  

��ن��....�ود �	�) �	�) د��(ون ����#ر �ودن ر$�� �� ی�2ر �	�طر �� ����ھم ��ج و   

....�دارم ی�د�ز �ول �� �وردم�� 	ودم یرو �� د����  

��ن�ا )��....م�(د �ده�� �-د و دا(ت ��� �زرگ ����ژ �� ;��زد رو ن�  

.....�دارم �ول �.�	 �ودم �ط�Oن  ون �دا(�م ذوق و (وق را��ش  

....م�(د ����ژ وارد ی�2ر  /�ر  

....3ر$ت رو .دا�  (م �>�زه �� ن��ر�و دا	ل ی)���/�  3(ت ��. �-د  

....	وا�ت�� د)م �� �ود ��زا�  از �ر �0 ھ�� �دا(�م �ول �� ��:...)-�ت اه  

:23ت و �رد ا(�ره ر�, �3.�/ �.وز ��  .دا�  

.... طوره اون-  

:�23م داد�و �%ون �ر....(دم ��وش 	ود�م �� ی0ور... �ود ���)  

....ررررررر��ظ ��-  

:دم��ر� زده ذوق...�رد ��زش 0.و�ون و آورد رو �.وز  $رو(�ده....دا	ل م�ر$� ��ھم  

-؟؟؟   �ده ��ش�  

:23ت و زد )�	�د  

.....�و�ن ھزار٣٥٠ ھ�ش...�ت�� یز� -  

!یوااااا ������ھ ؟؟؟!���0ه و 'د�� �	و�� �.وز ��..او�د در ���� از  (��م  

:23ت ��ود �/م وا�ش � زا�ا �ول ا'& �� .دا�  

��و ز���....	و(�ل �.�	- �.... ��م ا�����ش د�د�  

��  (م-��....  

... ا��; �و ر$ت او�م و داد �/ش .دادرو� �ن ز��� �.وز $رو(�ده  

:�23م �رد�و ا���2ده .دا� ��ود از  



....رم��� ی�و0ود �� �و�م�� د���	(-  

:23ت ��رو ��	وش  

!%�م�� 	واھش �.�-  

 �و �و�ن ھزار ���0ه ھ�ش....3ر$�م ی�و0ود �� و دم��( رون�� ف�� از ��ر��و $ورا

....(��س یا �و �ف...(((ش�ا.....�ود ��ر�م  

؟؟!���0ت .دا�-  

:�23م د���� �....�ردم ���ه ��ن�ا �� و دم� ر	 $ورا  

� ا����ن رو )��س داره..... ا��; ی�و...ی�و-���%!  

: 23ت و �رد ���ھم �(%وک  

....د��� �0.� %م�....آھ�ااان-  

��م را��ش....ده����د و داره دو�ت رو )��س 23ت و رون�� او�د .دا� �-د #��د  �د 	�.� 
.....دا(�م �و�ن ���0ه $#ط �& �ن ا�� ازش او�د 	و(م  

 یز�  راره ا�3 	وا�ت�� د)م...�%ردم �ول �ن ا�� �	ره ��م وا�� �� �رد ا'رار .دا�
.....��(� 	ودم �ول �� �	رم  

....م�ر$�  ھم ���د ی�0  �د  

 � �ھ �	�.ف یھ� �/و�� �� �ن ا�� د�	ر �� 	وا�ت�� د)ش �ھر  و %رد�� د�	ر .دا�
�....دم�	ر��  

�....�ردم 0ور �	�.ف �/و�� �� و ھزار ��زم �ن ا�� %رد�� ا'رار �د�ز ھم ن�ر���ا  

 و ��ر(� ر�در3 ��زه  او�م دو���م��  ون رم��� �ول ن�ر���ا� از...داد��� ا�0زه 6رورم
��%��.....���(� ��ز د��ش �.�	   

ج �23م و �(��م ����ژ ��$� �و �ن ���د �-د �� ���0 �� از  

 

....�دارم �ھ�راھ ون  

 و او�د ��ن�ا �� 	وردم�� وه�� آب دا(�م....ر$�ن 	ود(ون ن�ر���ا� و .دا� �� (د ن�ا
....�(�ت ���رم  



 

٣١۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 د��� ا)���....�دارم �رد�(و �ھ�راھ 0ون و ام 	��� �� �23م .دا� �� �-د �� ���0 �� از
...�دا(�م �ول  ون �رم 	وا��م��� ل�د) ن�ا �� (�ر�� �� ��م ا��راف  

 ا��....�ود �م�0 �و د��م �ودم ��ر �ر �و�! ی%�ر�� و ��و) �� �� )-�ت دا�(د ا'&

�ن....��: ��..... �ا)% یزا�  د�	ر وا��... ی	ود�� ی��را وا��...�ردم 	رج �و:�و ھ  

....د�	ر ی ادا�� د���ل ر$�ن 	ود(ون ن�ر���ا� و .دا� �� (د ن�ا  

....دادم ��2رش �د���و( �� �� �(��م ����ژ ی ��$� �و  

....�(�ت ���رم و او�د ��ن�ا �� 	وردم�� وه�� آب دا(�م...�ود 3ذ(�� یا #��د  �د  

:23ت �-د و �رد ��ز رو �ود 3ر$�� د��ش �و �� یا �د���و( �ر  

؟؟......ید��	ر یز�   را-  

:�23م �رد�و ا(�ره �ود ;��و  �آ� یھ� ���ره طرح روش �� �ر�� زرد ی0ورا�� ��  

؟؟؟!د�	ر �ن��� ن�ا ��....دادم �ول ����ش �و�ن ھزار٢۵ ؟؟؟!��  ن�ا �س-  

:23ت و داد �%ون �ر  

�م-��!د�	ر �ن�� ھم ن�ا ��.... را.....او  

:�23م دو��ره...ط-�� �� �Q&...ز���� �رف ب�6ر ب��0 ��وره �� �ھ�  �ردم �س  

� �� 	ودم ��....(دم �	و� د	�ر دا�0د ���/�...ھ�ت �ول ��. ��ر�م �و-'������ 

�Q&....��م د�	ر �م �Q&...3ر$�م � �.وز و ����و و �2ش و ف�� ��. �ن.....����$ 0ورا�� ن�ھ

��ر 	وام�� ا���ل.....��و(�(ون (���� �و��ون ھم ��ر �� ���) �(ون��-E �� دارم� 

......��م د�	ر  

��م �� ز�� یرو از رو ش����% ��رت �-د و آورد رون�� رو 2ش��...�ش�0 �و �رد د�ت� 

:23ت و داد ُ�ر  

....�	ر 	واد�� د)ت �  ھر-  



��(و دادم ُ�ر ��ر�(و...�ردم ا	م....�ود �ز	رف �.�	 (�/�دش��....ا$��دم �ر$� ��� 

:�23م  

.....��ود �	و� (�/�د�� ا'&-  

....ھ�ت ��ر�م �و �ول ��. �ن �� �23م  

:23ت و �رد ���م  

؟! وا-�اااا-  

.....!�م�� �ا)%...�س ��...آره-  

:23ت و زد ی��و )�	�د  

�ون ��و....	ب-/� � در�ت ����7دو ��.....	واد�� ����7دو �� د)م �ن ؟؟....!ا:ن �%��

....�ل�رو �� آره....�ل�رو ��....����� و  

:�23م �رم�� �م �%��ا وا��  

-�)��...�؟....!ی	وا��� یا ���د ز� ....	رم�  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

....	وام�� ھم ��:د و �و(��� ��.... رااا-  

�� �/� ھ�و��0 و  دادم ��2ر(/�رو....ر$�م $رو(�ده ��ت �� و (دم �.�د �ردد ��د

...��(� ���$ �و)م �ودم دوار�ا� $#ط....���دم�ا  

.(د آ��ده ��2ر(/� ��:	ره  �-د #��د  �د  

..D.��....دا(ت �رم �رس دم�د �� رو   

 ���$ ی�و0ود �� (دم ��و�0 دم��( رو ��رت �و� ا�� �ر�� �و)م %ردم�� 	دا 	دا
......�ت��  

�ن و %رد�� ���ه �/م �ھ $رو(�ده!!!  ��ود ���$ �و)م! ی�3د (��س �0ب!اووووووخ 

....د��( ��رت و زد ���رم آھ��� ��ن�ا �و1 ھ�ون �� ��م %�ر�  د��� �ودم �و�ده  

!�(م ذوووووب 	�0)ت از �ود �و�ده �م! اوووووف  

...�(��م ز�� �(ت 	�0)ت ��....ز�� ھ�ون ��ت م�ر$� ��ھم و 3ر$ت ��2ر(/�رو ��ن�ا  

:23ت و....�رد �'ف رو ����7دو  



  ؟؟.... !آره �ول �ر ����ت ��23 ��-

:�23م دروغ �� ��ز....رم��� ��: �ر�و �(د روم  

-:��.....دا(�م ��ر�م �و �ول ��. �ن و3ر�� او�ده ش�� ��(%. �� ا��  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

!��ود ���$ ت��و0ود-  

:�23م �رد�و ا	م  

�ن.....%�رم�� �ن...�دارم �ول �ن....! ��ود �� درک �� ا'&...��ود آره-.....  

:23ت و 3ر$ت طر$م �� ��ر�(و دو��ره  

.....�	ر یدار دو�ت �ھر ...���( را�ت ��....د�	ر �رو دو���ت ��...$ردا-  

�� �:�23م  $ر���د�و �س ��ر�و ��'�و� �ا	  

-�....�ن د�	ر 0و�ت ن��/ وا�� دار ��� ��ر��و (��....رم���� �ول �درم از.....	وام��  

:23ت و د�	�د  

.......د�	ر �رو $ردا و ر��� ��ر�و.......���د ��� ن��/...���� �رو-  

:�ر��دم....�ردم ���ه �/ش  

-��-� �؟!��� ��رو� ن��/ �� ی	وا��  

:23ت و زد ی�ور	�د  

�� ھ�ون دارم  ��)و ی 3ر�� ��.....%�ر�  	وام�� ن��/ و ن�(/....���� �رو-��....  

......(�اااااد دو��ره .�م و...(د وا 3وش ��� �� �رف ن�ا دن�(� از (م��  

 

٣١٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

......(�اااااد دو��ره .�م و...(د وا 3وش ��� �� ��ن�ا ی�ر$/� دن�(� از (م��  



:�23م )وس ��� و زده 	�0)ت  

-��-� /�؟؟؟!ی�دار دو�ت �و�  

:23ت %رد�� ���ه رو اطراف �� ھ�و�طور و ��: ا�دا	ت  �(و یا�رو  

-��...���......�3راژ �ن دل   

:23ت و د�	�د 3.و �و �-د  

-1 �0 ���# وا�� د)م �و ھم �	وام �ن �� (ده یا ا�دازه �� �و ا�-�د ��. طور �� دروا

...!�ت��  

:23ت �-د و �رد  پ ی )#�� �� رو �)ش�رو....دم�	�د  

.....ز�م�� ر�(�و د��-  

:�23م ��-0ب  

-�-؟؟!�وا  

....�رد د���O رو ب�6ر ب��0 	�ر ن�ا �ر �%ون ��  

!�/�ر �ز�م (و�ر....�وارا�ا �د�� �	واد 0ون ن��/ د�(�! اھوم-  

:�23م د)	ور و ز�� رو زدم د���و  

!�ر�� ا��(و �ن 0ون......��ااااااان�ا-  

-����	در �واد !  

....�راک �Qل....�	در آره-  

:23ت و زد )�	�د  

!��اااو(�-  

 �رده �د� از رو (ش�ر �دون �$�� ����#ر دا(ت ش�ر �� �ود وت �.�	  ون

:�23م د�و��( رون�� ب�0 از �و�3و(...�ودم  

....رم��� ازت ش�ر �� �%س  �د�� �� �زار -  

:23ت و ا�دا	ت اطراف �� ����ھ  

� (ر �ن���� ر�ا� و .دا�....���� ر���-��)!  



:�23م و 3ر$�م �#��.ش و�3و(  

.....دن�	ر �ر3رم ا:ن او��... ��رس-  

 �� 	وا��م��....%ردم��� ول ��� �2ت�� �ھر  �ھ....ا�دا	�م �%س ازش ر�� دل ��

 اون....��(م دا(�� �%س ازش (م�� د)��, وا�ش و �ت�� ���رم �� ��(�/� ���م ا�دازه

�ن �س از د�د �و� ���د آ	راش �....زد �ق و داد ادا�� �و(��� 	وردن �� �د��ر�  

....�(دم �راE �%س ھ�� اون از  

:23ت و ن���� آورد رو �و(��� ی�طر....3ر$�م ��.2 ھم  �د�� �-د و �(��م �S 	ود�م  

� (ر ��ن�� ت�3و( �و ��رو�ا �-دا....���� ر���-��)....  

:�23م �(���و �0م �ر در�ت  

-��� �.....را�ت �)ت�	....������  

....(دم ���(�ش ��و 3ذا(��و ام  و�� ر�ز د���و �-د  

�ر ���م �� دا(�م رو درت ن�ا �ن �� �	دا� � �%��ا �دون ��م ���ش ��و��( �طور�ھ

...�ده د�ت �/م �	��� �س ��.....�(م ر�� ازش  

:د��ر� و 3ذا(ت ز�� رو د���(و  

� ���ه �.�	 ؟؟!��	�ر ؟....!�� -��%�....  

:�23م آھ���  

.....ید��و� ��و �و �ودم ������ رو �ن �و�....'�W روز اون-  

:�رد ا�%�رش �-د...��2ت یز�  او)ش  

....�ود 	واب...یزد �وھم-  

:�23م ا�دا	��و ��: ا�روھ��و  

....داغ ھ�وز ید��و� �� ���0...�ط��Oم �ن!�وووووچ-  

:23ت و �رد ن���� و ��: (ش�ر �و ا��(��(و  

.�ا�(د طون�(! ِ�///�-  

:�23م زد�و ��د)ر�� )�	�د  



�م طون�(-����.....�ود  

:23ت و 0.و آورد �ر(و  

؟؟؟!ی�.د ��  ���د �م��� ��و....	��م طون�( 	ب-  

.....زا�  �.�	-  

-&Q�؟.....!  

:�23م د�و��( )�/�م دور ز�و��و  

-&Q� �و و)و ��ن�ا.....��و�م  (���و....��م �وازش ��زوھ�ت.....  �	ورم آروم )���و �.دم 

....��و�م رو  

:23ت و �رد ا	م  

؟؟؟!�و و)و�O اون-  

:�23م ��	�ده و 3ذا(�م دھ�م رو د���و  

.....و:�ھ ��2م�� د��� ��م $%ر....��-  

:23ت و 3ر$ت ���م ��ر�(و �-د...زد ی(	�د��  

.....زم�ر�� �ول وا�ت ��رت ن�ھ� �و �ھ �-د ن�ا از....��و�� (ت�� ن�ا-  

.....�	ر �و(�ل 	و(�ل ی)���/� اوم از  

:�23م ��1ر  

��م�ا 	وام��� ��ر��و �ن-....  

:23ت و �رد ا	م  

 �ر یر�� �� �داره �ر�ط ��م ��....ده��د ��� �� 2ت�� �و �زار... �زن  و�� و  ; �ن ��-

 �ول وا�ت �ن....�و���� �و ش�� �-د �� ن�ا از ��رت ن�ا... �� �� یدار �ول....�� �� ��ر

�....دار �رش 	ب...���0ا زم�ر �  

....�ن�� دارن ر�ا� و .دا�  

(دم �و(��� 	وردن �(>ول و �م�0 �و 3ذا(�م �ردا(��و ��ر�و زود �.�	  

 



٣١٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 3و(� از �-د...(دم �و(��� 	وردن �(>ول و �م�0 �و 3ذا(�م �ردا(��و ��ر�و زود �.�	

:�23م �رد�و ���ه �ر �(ت ��  (م  

؟؟؟!��(ون�����  را ؟!�و-  

:23ت �(�ن ھورت و 3ذا(ت �د���و(  �و رو ��  

؟!��-  

!���د ر�ا� و .دا�-  

:23ت و �رد '�ف رو اش (ده 	م ��ر  

!�23م دروغ-  

:�23م �رد�و ���ھش �رص ��  

!در�ت....�م�0 �و �زارم ��ر�و �ن �	وا���� $#ط! وو���د-  

:23ت 	و��رد  

-��  �!یز�  ن�ھ  

 	ودش...	ب ا��.....�داره �/م ����� �� �و� �� :ال...�ده �ول �/م ��ن�ا 	وا�ت��� د)م

 ن�ا ��.....�ود 	ودش ھم �3و( (دن (%��� ���ل ا)���.�ود ده�	ر �رام رو �3و( ن�ا
:�23م ��ل  

��ن�ا-....  

:23ت و 3ذا(ت اش  و�� ر�ز د��(و  

؟!�� -  

....��م ا���2ده ��ر�ت از 	واد��� د)م �ن-  

:23ت و �رد ا	م  

�ن� ی�رد (روع ��زم-��.....  



:�23م �/ش �و�وا- �ظر  

!%�م��� 	رج ازش ��(� ش�� �ط��Oم...�دارم �	و� �س �ن آ	�-  

؟!   رااااا-  

:�23م ت�در�/� ا�� �رف ن�ا �23م وا�� �ودم دودل....�ردم �-.ل  

!رم��� �و از �.�د)  � �� د��� ��ر�و ن�ا �ن ؟!م�دار ��ھم �����  � �� آ	�-  

... �ده �0وا�  � �رف ن�ا وا�� دو��ت��� 	ود(م ��م $%ر...(د ره�	 �/م �23م �و�ا ��  

....(دم وس��� �.�	 )�ظ� اون �و را��ش  

....	واد�� �دو�� وا�� $#ط ��و اون �ودم �رده دا�� ��ن�اط� ����#ر �� �#در ا  

��:23ت �� �ودم زده زل  (��ش �و ن�6  

.....ز�م�� �رف ���� �� 	ودت و 	ودم �ورد در....�(� 	وب %م� طم�(را �زھر-  

....(د��� ��ورم  

�-؟؟!ی	وا����ر �د�� 	وا�ت�� اون �-��... �-��....(د��� ��ورم وا  

!��������اا.....��� ی	وا����ر �ن )ز 	وا�ت�� �2ر �� ��:	ره....�دا(ت ا�%�ن ��  

...��� �Qت رو �	���ر )�ظ� ن�ا �2ر �� ��ش  

:�23م و 3ذا(�م ام ���� یرو ا��(��و...دادم ورت دھ��و آب  

-��-�...��-� ....��-� �؟! �ن ی	وا����ر ی��� ی	وا�  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

!�(� 	وب ط�(را �� %م�!$ر'ت �ر...�� ا:ن-  

 	وا����ر �� ��م ��:	ره....��م �(%ر ازت و �ز�م زا�و و�(�....0ون 	داااات یوا

.....�ردم دا�� ����� و در�ت  

 �0ن �� �0ن ذوق (دت از �ود �و�ده �م...�ود (ده د��2 و �رخ �د�ز (وق از 'ور�م

....��م م��#د ن�آ$ر  

:23ت و د�	�د آھ��� ��ن�ا  

!�ده�آ ھ��ر....��� 	رج ��رت اون از ���وا�  � �� �دو��� ���د ��:...	ب-  



���ل....���ل.....���ل �	و(�	� ھ�� ن�ا ��و وا1 در �-��! وووووف  او...  

....�رم ی��در و ھوا �و ��رم �ود �و�ده �م  

!م�دا(� ��� ھم �س ن�ا از 	و��ر ���د  

:23ت ��ن�ا �� �ود �E�1 او�#در )�	�دم  

 و 0�1 	ود�و! س��E �.�	 ھم �و ی �$��...�ن�� دارن دو�� اون وا-� �د$-��ا ���د ن���-
.....�%�ن (; �ن 0ور  

:�23م د�و�	�د  

...(دم زده �0ن�ھ �ن...آ	� �	ت-  

:23ت ی0د  

!�ن آ�و�ش-  

... �ده )و یز�   ام �$�� و رم��� ا�و 	�ده ی0.و �� $(ردم �/م )�/��و  
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��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ظورم...	ودم �ردن ���رل �ود �	ت �.�	 1� �� ��ھ� 	�ده....�ود ھ�م 	�ده  �ردن 0

....�ود ��ن�ا م����# ر�6 ی	وا����ر .(ون�د)  

 در�ت 	وا����ر �� ��م �� �ودم �ط�Oن ���د ��:...�ود (ده 	�; د)م ��:! ش�آااااا	

��و �� دارم �....	واد�  

!�	و� �س  �! یوا  

� و �ودن (ده �رخ )���م ھ� ��ن �ن �� �در��) �ودن (ده ;��زد �� ��  .دا� و ن��� ر�ا
..��ز ���3وش �� (م��  

� و �'�د) رو �رد و)و 	ود(و �-د و داد ��2رش 	�; �د���و( ��  �د اول ن�ر���ا
:23ت  



!!!(دن $.S ��ھ�م! اووووف-  

:23ت یا �	��� ا���س �7ھ �دون ا�� .دا�  

 ��ش..�رم ���د ی�0 �ت�� ی�ز�� د��� دم�د ���0ھ� دا(��و دو�ت  �ھر ...�ود 	وب-

.... ���ر$� ھم � �ھ...���� یو�د�� ھم �و  

:�23م �رد�و ا(�ره 0ورا�� �� ��ز ش�� ھ�ون ��  

� ���ب د�	ر 0ز 0وراب ن�ا ؟؟!��  ن�ا �س-���)!  

 �:23ت و 	�ده ر�ز زد �.�د �.�د ن�ر���ا  

 �� ((م�� �و) 0وراب 20ت �� 0ز 	ره��� � �ھ دش�� وا�� ���� �����ر�او) ن�ا-

....!��زه ���3وش  

....���م )�/��و ��:	ره �ن و ر$ت یا 6ره  (م ���وس �� ��ن�ا  

 ����ژ از �و�(د �.�د ��ھم ھ�� ر$ت در (ون�	��� %م� و 	وردن 	�; ز�  �� �%��ا �-د

.م�ر�و�د ��ن�ا ن���( �� 	ود�و�و و م�ر$� رون��  

:23ت و 3ر$ت ���م �� ;��&�� �� .دا�....م��(�� �#ب .دا� و �ن  

!م�3ر$� �و ی�را �و�ا-  

 (ده �د)ش ر�, ��(ق �ن و �ود ����ل و 	2ن �.�	 �� �	و(�. �	و�� )��س ;��&��

:�23م 3ر$��و د��/�م �و �ود�و  

! ���� 3رم د�ت-  

:23ت ذوق �� .دا�  

؟؟!	و�� ؟؟! او�د 	و(ت-  

-	�.�....�!��%( ز��ت 	وا�ت��  

!د�� ی ��ھد....��ود ز��ت-  

�....��: ر$�م ��م و ��ن�ا 	و�� ر$�ن ر�ا� و .دا� 	و�� م�د�ر� �و  

 ��	و� �س  �.... �ردم ���ھش و دم��( رون�� 2م�� از رو ��ن�ا ��رت و �	ت رو �(��م
��و...��(� 	ودم ��ل $#ط ��ن�ا 	وا��م��....��م �ش��#� ��� �� 	وا��م���....دا(��ش 

!یا ���د �س ��...�ن $#ط...�	واد  



��ن���و و (��م �� 'ور��و و د�ت....%رد�� در�ت (�م دا(ت آ(�ز	و�� �و ����( �� 

....�را6ش ر$�م �ردم �وض  

�و د� ر	 �� �ردا(�م وه�� ��د از �وز �� ��...	 �ل� اول ا)�����:23ت �  

!�.#ت �و %�م�� رو���2 ن�ھ� ی�	ور ��رو �� ھر ا�3 	ودم �0ون-  

:�23م 3ذا(��و �ر�0ش �وزھ�رو از �%� )رز و �رس ��  

�ل �� د��/د  را 0ون �$�ط ����- ���ل �وز �� وا�� ؟؟؟ھ�ش!�%����!  

!�ر�0ش 3ذا(��ش ���  

:23ت �-د و (د $&$./�ش �ردن �رخ �ر3رم دو��ره �رص ��  

 از ن�ا....! 	وره��� ��ھم �وز �� �� ھم �ون��....	وره�� �س از درآورده (ور(و-

�!�د�ر ھم �ون�  

� 	ورد�و �وز دو���%�:�23م و �(��م ز�� �(ت �-د...ب�� دو�� �  

!�ز�� �رف ��د �#در�ا د���� �� �%� رن�� �� �����ا...�%� �ر$� �و 0ون �$�ط-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

 ���د (��� 3(�د �ردت '�ب ی �-ده....�	ور...�	ور �#در�ا ؟.....!داره �ر�ط  �-

� ���د...ی�رد ��د ش��0ور�ھ� ی�دار 	وا����ر � �ھ �� ا)��دc...�اااا��� :6ر ��و���

�- از....�د��� 	و((ون  �ق یز�� از �ردا....د	�ر �ن 3وش!د���ون رو �%��� ��د وا

 دو�ت ا�دام 	وش و ده��را( یز�� �ردا....ان � ر� ھ�ش �� �3ده و  �ق یز��

 $ردا یر�� ش�� �و �� ی�0ور�ا....�دن 	وش و ف�ظر و ده��( و ;���ر...دارن

!��ر��� ��2ردا  

:�23م داد�و �%ون �ر  

3(��� �.�	....ن��د (�م �/م /ش�� ��:...��/��ون��' از �(%ر ��-....  

:23ت و �رد ���م �ر���ک  

!��0ن .دا� و ر�ا�.....! (�:ااا�ا ���ر�-  

....��ن����-  

... وا�(ون ��ر $&$& ن�ا از-  



.....�رم�� ��ش �و) �رده در�ت (�م .دا�-  

 ر�� دل �� �%��ا از �-د... (دم 	وردن �(>ول و �(#�ب �و 3ذا(�م $&$ل ��  �د (د�و �.�د
...رون�� ر$�م 	و�� از و (دم �.�د 3ذا(��و ظرف �و رو ���# �/م 	وردم $&$ل  
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�� �� �� �در��) �#و�د ��: ھ� �.� از.دم�د رو ���� �� ر$�م �� ن���� ھ� �.� از دا(�م(�� 

 ی0ورا�� �رم �2ت�� طو���(....! اش �$�� اون �� داد�� ھم ی�ز  �....�ود �رده د�	ر
٣٠ ��....�%(م ر	ش �� �رم��  �و�ھزار�و  

:23ت �� ��ذرم ���رش از 	وا��م  

!داره ���)� ھم ���) ��	�! ھ�-  

 �ودم �ن ��ل ��	� از ��ظورش دو�م��....�ردم ���ھش  ر	و�د�و ���ش �� �ر�و ی��د

:�23م ��د ن�ھ� وا��  

!�ن $%ر یدار دو�ت 0ور ھر �و-  

 �� �ودو (ده �د ��ھ�م �#در�ا �ردم رو ��ن�ا وا�� ش�وا- ذات �و� از د	�ره ن�ا ا'ن

....!!!یا �/��� ھر ��....�رو�د�� %��� یا �/و�� ھر  

�ن و �ود ن���� اون ��: :��....  

:23ت و داد ن�  د��6(و و �رد ��,  (��(و  

 �%��ا وا��...��ر�وز و ��ر���ز آب....!(����ت�� 	دا $#ط �� �ھ��  ���ر�و)% �� �و-

���و�ا ی	وار �� � �ھ �� ��و� �ن ی��و 	��واده �� 	ود�و � �.�2/� ز��� �Qل و �%��

 	وا����ر �� �د�	ت یا �#ده �� �و ؟؟!��  �دو���.... ی�ر�� 6ذا و �%��� ��ر وا�ش

 �و..... ��ز� �	(و و ��ن�ا �� ��� �)ب 	ود�و �� ���ا  $#ط و $#ط ھد$ت  �� � �

 وا�� %رد�� ت��'� �ن �� ��ن�ا �(ق....دارم 	�طر	واه �/���ا �ن �� (د�� ت���ود

� 0دا ازھم ��رو ���و� �� یداد�� 0ر 	ود�و و یزد��  وب �ه�� زاغ ن�ھ

!ا�ت ��ده �.�	 �و (��	ت! �.-///�......���  



 از درون از را��ش....د�دو���.....دادم�� 3وش ��)�	�د �ن و زد�� �رف �طور�ھ� اون

 �و  �رده ا��Qت �0ر�� �و) ��را�ت و ر�د)� ھم ��'� ھم و �ودم (ده (و�� ھم �ر$/�ش

 � �و�����  �ل�	�� ی �$�� �� و ژو�و�د )�	�د �� ی ا�دازه �� یز�  �7ھ ��وا- ن�ھ

...... ��زو�� طرف  

  ؟؟؟!%ردم�� ��'� 	ود�و د���  را �ن ا'& وا1 در

� او�� �و�ت او�وت م��رد ازدواج ��ھم �� و د�(� �.� 0واب �و�	وا����ر او�د ��ن�ا �و

!��ر�� ا'&...د)	ور  ھم �(�، ��'� ھم...�	وره �رص ھم ��  

:23ت و زد ����� د�دون )�	�د �-د......�ز�� �ر$/�(و ���م �� دادم ا�0زه  

 	��م ی�� ی��! �دم �/ش رو 0وووووووون ��ااااان�ا ی6ذا �رم �ن!  �	و� �و...��(�-

!	وا����ر 	وش و 	و(�ل و ا�دام 	وش  

� ���د ��.....�#(�....0ووون ��ن�ا �23م �و� 	'و'� �رص از �(� ��02ر 	وا�ت�

!!!! ��رو�� %��� �ن �� �ھ ��(� اون  

....زدم زو ز�, و در ��ت ر$�م  

:23ت و �رد ��ز روم �� درو .دا�  

.....�د�� �	و�� $&$ل ی�و یواااا-  

:�23م �رد�و ا(�ره ظرف ��  

��ن-��...�رم�� ھم (�� وا�� داد �رد در�ت   

:23ت و 3ر$ت ازم رو ظرف   

.....�دا(�م یآ(�ز �و'.� ا'ن....�%�� درد د��ش.....�0ااااان یا-  

��ن�ا �� ���0....��)ن ��ت ر$�م ��م و ا(�ز	و�� ��ت ر$ت اون  � ط�ق ن��� ر�ا

�ول-���(� $و���ل و 	وردن�� ل�آ0 � � ا'ن! ��رن $و���)و (ور �رده! اه اه.....%ردن�

� ���ش (�ر�� �ن از ��ن�ا �� ��رن رو یز�  ھر (ور �رده���%!  

 ل�آ0 ی�و یھ� ���� ��  (�م �� %ردم�� ���ه رو یو �� دا(�م و ���دم�ا �(�(ون
:�23م و ا$��د ی	ور  

!���� یوااااا-  

�� �ردا(�م ���� �(ت �� �ردم دراز �-دد���و  



�:23ت ط�-��� (وخ (�ر�� ن�ر���ا  

���ا �%�ت! ��-/� ���� �!یا �	ورده ���� %���� $%ر ��ن�ا ی	ور�  

:23ت و 	�ده ر�ز زد �.�د �.�د ��ن�ا �� ا�دا	�م ن���� �ر�و زده 	�0)ت  

!ره��� 0ون �	وره �زار....:6ر �.�	 � �ون....�	وره �زار-  

:�23م و �(��م ��ل د��� رو...�دادم ت�اھ� �ر$/�(ون �� ا'&  

؟؟؟!��ذرم ھ�ت ھزار�و�ن٣۵٠ .و�� �� یز�  	وردن ر�	 از د���  را-  

:23ت و د�	�د ��ن�ا  

-1��....�	ور م�(د   

�ن-Eن....در�.....ُ�ره %.م�ھ $#ط �ن....��م��  �ق ا'&   

�:23ت ��� ���م  �%��ا �دون ن�ر���ا  

-���؟؟؟!����2   

....	�ده ر�ز زدن ��ھم و �.�د �.�د  ھ�(ون �-د  

:23ت آ(�ز	و�� ی�و از .دا� �و1 ھ�ون!�ود (ده  �م �� ز�  ھ�� �&....�دادم ت�اھ� ��زم  

!$�ط�� 	�)�  �	و�� $&$ل...�(��  � او�م ا�ت آ��ده (�م-  

:�23م و ظرف �و 3ذا(�م ھ�رو ���� �و�ت  

.....(�اااام.....�� �� یوااااا-  
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��ه �ه ��ھم و %رد�� ف��-ر رو دو���ش از �%� یدار 	�ده ی��0را  دا(ت ن�ر���ا 

�.....م�	ورد�� ھم (�م ھ�ز��ن و م�د�	�د�  



 ب�$ر �-ده ن�ا �ھ ��ز �ودم �رف �ر3رم  ون ا�� �ودم 	ورده زا�  �.�	 �.ش �%��ا ��
�! 3(�(� %رد�� $%ر و 	ورد�  

 ی'دا �و1 ھ�ون....�#ب د��( 	ود(و �-د و 	ورد %���  �د! �	ورد یز�  ���د ��ن�ا
��ن....�رد ��ز درو ر$ت و (د �.�د .دا�....د� �� 	و�� �و ز�,�� ز��ن )�	�د �� �ود 

 ا�� م��رد ���ه ���ش �� ھ��....دا	ل او�د .دا� ھ�راه �ود د��ش �و ظرف �� �� �در��)

 ����ورا��...زد 	(%ش �ود 3ذا(�� دھ�م $&$ل %��� �� دا(�م �� �ن دن�د ��ض �� اون

:23ت و �رد ���ھم  

؟!ی	ور�� یدار ��ز ؟؟؟�و!ی	ور�� یدار �و-  

 و دادم ور�ش و دھ�م �و رو3ذا(�م $&$ل زده و�(ت �-د و دادم ورت �رس �� دھ��و آب
:�23م  

!	وردم دو�� �� $#ط-  

:23ت �رد�م ت�اذ 'د �� ��ن�ا  

!	ورده 	ودش ھ�رو $&$ل �'ف....���� دروغ! ���� �ا)%  را! ��-  

���ن �� �ود ���$ 0�.� ن�ھ���ت ��� دراز د�ت ���3/�� و ��ر�� ���& 	ر�ت �� ی�و � 

....��� �ر�ش ���م �� �(ت 'د �� �-د و ی��6ذ د����ل 0-��  

:3ر$��و�23م ���ه ن�ر���ا� �(ت �-د و دادم ��0	�) (د�و �.�د $ورا  

��و داداش- �..��ش دا(�� ھوا�و...%(��  

:23ت .دا� ا��...�رد�� )ذت و د�	�د�� $#ط �� ��ن�ا  

!	ورد دو��  �د�� $#ط...داره ��3ه...یدار %�رش�  	�)�-  

��م��:23ت �ود �رده داغ ����� ت��'��� (دت از ��   

��ھ� ش�� �د�� �%��ا �ل 2%ر�� ی ��)و �%�ت ن�ا...(م $دات...زم��ز....دا�-)  �� �� 

....	ورد �ون  /�ر�� و $&$ل �(#/ب �� و �وز  

��ن �����وھ�ش �و �د�� ��ن�ا....(دن ره�	 �/م ����ورا�� �� �ودن ���# ���ر�ا 23ت �و�ا  

:23ت و د��(  

!د	�ر ن�ا داره ف��(ر ��ن �(ت �3و-  

: �23م و رون�� او�دم ن�ر���ا� �(ت از  



!�� �� �� 	وردم �وز دو�� �	دا-  

��ن��:23ت ی��د �(دت )�ن ��   

 �و�ت ی �.� �و �#ل  را آ	�....(%�و و �2/م ز�ون ی د	�ره...(وووو ���ت-

 (�ر�� وز�ت داره روز �� روز....	ودت وا�� �	ور �م�� ا�3 �ن �د�	ت....�ت��

�� ھم �3و د! �3و! ��ر��� آ	رش.....(������ ھم �ور � د...�2/���/2�....  

��ن��:23ت و .دا� د�ت داد &رو��2 ظرف �-د و 23ت ��رو�ا   

 �	وره ���ا از د	�ره ن�ا.....دا�....ن��	ور ھم دور �رم�� (��ھ�م وا�� �23م �ردم در�ت-

....ھ�ااااا  

:23ت و داد �%ون �ر .دا�  

!�	وره زارم���.....را�ت �)�ون�	....	�)� ��(�-  

��ن��...ر$ت و �رد �	دا��$ظ �-د و 3ذا(ت ش�(و��� یرو د��(و ���را�� ��   

:23ت ط�-��� (وخ  و داد �%ون وا�م �ر(و ���ف �� ��ن�ا  

...�	ورم &��2 �رم $-& �ن! ���ش  ��)و-  

 ت�اذ 	وا�ت�� $#ط ھ�ش ���رد..رون�� ر$ت آ(�ز	و�� از و زد یا �د�����0 )�	�د �-د و
:��� و �ده �%ون وا�م �ر(و ���ف �� �� �ود ن�ر���ا� ت��و ���ر�ا..���  

!  �اا��ر���! دن��ر� ھ� ی	ور �ر ن�ا ��.... ���� راس 	و....�	ور...�ن 	واھر �	ور-  

.....&��2 ھم و (دن دم ��زه ی � 	وردن �(>ول ھم و �(��ن ������ رو و ر$�ن ھ�� او��  

.....�(��م .دا� ���ر و ر$�م زون�آو )و � و )ب ��  

....ا�دا	�م &��2 د��2 �زرگ یھ� دو�� �� ���ر� �ر ���ه  

!�	ورم �و���م��� �� (د ف�� �.�	...(د ف��  

:د��ر� .دا�... �	ورم ��رت ���ر �� �%ردم ���ھ(ون ���د  

؟!ا�دازت ����� ی�رد ا����ن ؟؟!ید��و( )�����و-  

:�23م �ود &ھ���2 �� ھ�وز  (�م �� �در��)  

....�م��...$#ط....��ر� �ود 	وب آره-  



:23ت و 3ر$ت ��: �ر(و  

.....23ت �  ��)� �� ید�د....�دم &��2 �/ت �� �	واه ����-  

:�23م �رد�و ا	م  

�ن ��23 �� ��:- 2��& �؟؟؟! ن�ھ�� ���0ا �� �� ر�ا� و �و ��ر�م 	وا��م��...	وام�  

:23ت و �رد $%ر %م�  

.....م�ر�� �-دش....د�� ٥ �� ��م $%ر-  

 و 	ودم �ورد در ��ن�ا ن�ھ�� ���0ا �و� �� (د�� ��ش...دم��( �#ب 	ود�و �23�و �آھ��
... �(� ی0د �ھ�  زود�ر 	وا�ت�� د)م....��� '��ت 	��وادم �� 	ودش  

....(د�� �ر ���ده 	��� ��� دا�� �ش (�ر�� �  ھر  

:3#ت و (د .�د� ن�ر���ا� �� �ود ١٢ ���ت....م��ود ��ن�ا 	و�� (ب ��  

��....��: م��ر ن�( .�د� ���� .دا�-��	 �!�	وا�م 	وام�  

:23ت و �رد ���ھش �ظ.وم .دا�  

-����) �� �$ر  � 	ب ؟!م��	وا� ���0ھ���%!  

�:23ت 	��� و   ��2وت�� ن�ر���ا  

-�� ��ون ���0ھ� ھم ��	وا�� ��: ��� �	وا�� ا�3 ھم �و...��:ن )����م...��: رم��!  

:23ت ذوق �� .دا�  

�ن ش�� ھم ����...�	وا�م 	ودم 	واب ا��ق �و ���0ھ� ��0م�ا �و� �� 	واد�� د)م �� �ن- 

��و���...�...م��ز� 3پ م�	وا�  

�ن �س- ��� ی�ر$/� دو�م��  ون...�	وا�م رم�) �....ر�	� (ب...�داره ���و  

� ر$ت ��ر$ �7ھ �دون و �ردا(ت ��ز یرو از (و�3و( ھم ��ن�ا ر$ت �� ن�ر���ا

...ا��ش ��ت  

�(%وک �.�	 �...�ود �3و( �و �رش ھ�ش...زد�  

 رو �ن و د��( دراز �	ت رو اون...	وا�ش ا��ق ی�و م�ر$� ھم .دا� و �ن او�� ر$�ن �-د

....زدن 3پ م��رد (روع دو��ره ھم �-د....�(;  



 �و رو درد ن�ا و �ود 3ر$�� درد د)م....�رد 	وا��ون �� م�د��2/� �%��ا ��......یز�  ھر از

.... رون�� ر$�م ا��ق از و (دم �.�د %ردم�� �س ھم 	واب  
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 رون�� ر$�م ا��ق از و (دم �.�د %ردم�� �س ھم 	واب �و رو درد ن�ا و �ود 3ر$�� درد د)م

...�ود �د�ز ی	ور �ر �	�طر ��م $%ر....  

 و 	واب �و .دا�....(دم �.�د ��:	ره....(د �د�ر �ھ�  ا�� �(م 	وب د�(� �� 	وردم �6.�
:د��ر� یدار��  

؟!���� (ده� -  

:�23م (د�و �.�د  

�(م 	وب د�(�....�ز�م 'ور�م �� آب �� رم��.....3ر$�� درد د)م %م�....� �ھ-  

:23ت 'ور�(و یرو د��( رو ��و  

.....�	ور ���ر....ی	ور�� �س از 	ب-  

:�23م د)	ور  

�ن �� ن�داد ر�3 ھ��ون  را....���� یا- ....  

، �-د و �23م �و�ا  

 آب وان�) �� �� زدم�� 'ور�م �� آب �� ��م $%ر....ر$�م رون�� ا��ق از �ور��ل �ور��ل

�....(دم�� �/�ر %م� 	وردم�  

��واک دا(ت �� دم�د رو ��ن�ا.... ��ز ���� درش و �ود   رو(ن ��/دا(� س��رو  راغ 

�....(د ام ��و�0 ر$�م �� �ر ;��زد....زد�  

 ���م و  ر	و�د ���م �� �ر(و %رد�� ن���� و ��: دھ�ش ی�و رو ��واک �� �در��)

�و....�رد��:زدم )ب ��-0ب ا�� آھ��� �-د و ��)و�دم  (  

؟!��	وا� ی	وا�� ا:ن �و-  



:23ت �-د و (�ت رو دھ�ش اول  

؟!ھ�ت ��(%....آره-  

 �س...ش�3و( ��ت ر$ت  (�م.....د�ر� ذھ�م �� ی�د یزا�  )�ظ� �و....�ردم )ول )���و

�راااات! ��ر �� �ل د�: ؟؟!�� �� �و)....%رد��  ت  ت دا(ت�  

 ؟؟؟...!�ود دار�� ا:ن �� �	�طرش �� %رد��  ت �� �� دا(ت �-��...�ردم ا	م ��	وا���

:�23م  

؟!ی%رد��  ت �دا(� :�د-  

 �و دم��( و 3ر$ت )����و #��، �رد 	م 	ود(و ��/و� �.�	  ون و�د�� 	و(ش �وا)م از

:23ت و زد زل 'ور�م �و ��وس و ی0د و ��ت درو �-د س��رو  

 �وا: ن�ا از  وت�؟؟؟ھ!�3ر$�! ���ر��� �وا: ن�ا از ��(� آ	رت ��ر ���ن�-

ر�ز 	ط....��رس .....�د��� 	و(م �%�م 	ودش �� ��دود �	واد �� ��� از....�ن �ا	&  

 ر$��رو ن�ا ا��ظ�ر ��0ورا ��...و�د�� 	و(م ر$��رش ن�ا از ا'& ��م را��ش

 ا'&... �د��� 	و(ش ��� ��دودش 	ودش �� �	واد �� ��� از �� �  �-��...�دا(�م

��� ���ن �� ھ(دارھ� ن�ا از  را �س م��� ازدواج ��ھم �ت�� رار  �؟؟؟....!ده�  

�ن ی�را �ود �ول ��ل ر�6 و �	ت ��E ن�ا رش��ذ....  

:�23م ن�ھ� وا��  

؟؟؟!�%���� �د $%ر �وردم در �و ��م  ت '�۴W ���ت �� �ن ا�3-  

 ا�� (دم اروم �� و �ردم �د $%ر ��م ل�د) ن�ھ� �� 	ب ��م ��م و آره ��� �� دم��ر� �و�ا

:23ت �.� ی��0 اون  

! �%ن ھم �و....%�م��� �د $%ر ��-  

....��م �و���م�� �  آ	� ��/دا(� س��رو اون �و ھم و�د��....و�د�� وا�م ��ر$ ���د  

��و �$�� �و�:23ت د�د درھ  

.... �وس �� �%ن ا	م ��: 	ب-  

 و 3ذا(�م ����وم 	ودم از دا(��ش ��� دور و اش ���� یرو د��م 3ذا(�ن �� رو �ر$ش
:�23م �-د  



-� از.....(دم 	��� �وا)ت �و ��	ره یرارھ� ن�ا از....(دم 	��� �ن....م���و� 	وام��

(دم 	��� �وا)ت ی�و ھ� �و�� ن�ا  

....%رد�� ���م ��-0ب �� �ود اون ��:  

:د��ر� آھ���....�ود �دش ر$��ر .(م�د) �ودم (ده 	���ر �/م و ��'� �ن  

؟!�  �-�� �ر$/� ن�ا ؟!�  �-��-  

:�23م �رد�و ���ه 'ور�ش �و �رس �دون ���ر�ا  

 ی�و �� ��و��ت را�ت �ل�	 �� �(�ر��ون 	واب ا��ق �و 	واد�� د)م �ن �-��-
 و �� �و..����� �ر$�� ی�ر��ز ��ل و �ن �م %�ر�� ی � � �� �و �%��ا �-��.....�وا)ت

 ؟...!0.و ی����  را �س 	د�ت �ن��� ��رت ھم ��ر ھم ن���( ھم یدار 	و�� ھم ��)ت  �د
�....ر��	 (ب..... �� وا-�.....�وا)ت  ؟؟�و���و� و ����� ���0ا ��و �ھ (��ھ� �� ی	وا�  

 ر$�م. . ا��ق �و �ر3(�م دو��ره و رون�� او�دم او��0 از...�زدم 'ور�م �� ھم �آ� ��� ���د

�و و ��و ر�ز��.....3ذا(�م روھم  (  

 ��زا�  ���ا... 	ب ا�� ��ود ����ب �ر$/� اون وا�� �%�ن و ز��ن د�(�....���2م �� دروغ

 	ورد�م �رص ��23(ون �ا'. ل�د) ��  �د ھر ��م �/ش 	وا�ت�� د)م (��ھ� �� �ود

�ن �� �-د %رد��  ت �در�, �دوم �� ��ود �-.وم '�W  /�ر ��....�ود � �دارم �ق �2ت�

....!�د�� �دش ��� ��دودش �	واد �� ��� از....��ر�م  

 ھم ��ا�� �7ھ ��ھ�ش %رد�� ف�� ����� اش 	و�� �ورد�� ��رو�� و�/� اون  طور ا'&

�ن و،ا�� ا�� �دا(ت د�ش�د از  �...! �ود �Z �ھ  

.....�وا)ت ی�و ��� دم��و���� و...%رد�� �ط�ا�� �ھ...%رد�� �ط�ا�� �ھ  

!!!�ود �دا(�� دو�ت  � ؟؟!�ود ��(#  � ن�ا آ	�  

...��� '��ت �ن �� ی 0ور ره��� �د� �� �(� ادب %م� د���.....�داره ده�$� ی�0ور�ا! ��  
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 و �ده �ن �� �	�) و 	(; �م�� �� �%رد ��- ���  ��ن�ا و �ود ��و�ده یز�  د�� �� 
.....�ره�در� �ن دل از رو او�(ب ی��0را  

 �و'.� و ��ل ا'& ن�ھ� وا��....م��ود (ده دور ھم از �ر�; �رم ��0ورا ��

.....�دا(�م  

 و ��ل د�� ی �2ره دن�  وا��.... ��: او�د �-د و د�  ن�� ھ2ت ��ن�ا ی 	و�� اول .دا�
....�ودم �)-�� ��ن�ا $%ر �و ھ�ش �و�/� �.� �Qل ��زم  ون �دا(�م زه�ا��  

 �(ون �(>ول 	ود�و �ردم ��- ن�ھ� وا�� (دن�� �روم وا�م )�ظ�ت ا�� ی�0ور�ا

��ن...�دم�� ی �2ره یرو رو ���آ....م��ود 	و�� .دا� و �ن و $#ط و �	ره وه�� �ود ر$�� 
��ھ ��, دور .دا�...روش �� رو 3ذا(�م ھم رو رآن �-د و 3ذا(�م ز�� یرو (ده �/ن� �� 

:23ت و ��ت ر�ز رو��ن  

!ره���� د)م %�م�� $%ر  ا'2/�ن م��ر3رد راره �� یروز �و� ��: ن�ھ� از-  

:�23م ھ�ز��ن و (دم �ر6/� �	م یرو دن��( طرح �(>ول و �'�د) رو �(��م  

!ا��رد�ت و �3و(� ��7 ادس و ن�و(/ ن��/...یدار ق�ر$ و دو�ت ��. او��0 �� �و-  

:23ت و د�	�د .دا�  

�ش ��  (م رون�� م�ر�� �� �ھراز�3ھ...�م����� او��رو ھرروز �� �ن ����! وو���د-)  

�!�/ران �د�� �ون 	و��  دارم دو�ت  #در �دو���� ���� اخ! ���2  

!ن���� 	ب-  

:23ت ��رت و ا$�وس ��  

 (ر�ت و ��ر و ��ر...(����....م��ود او�ده �ر��� ھزار ����: �� �ود �ن د�ت-

 	و�� ا�3....�و)....���0ا �ن�� ��ن ول و�  ھ�� �ت�� �� �ا)%....او���0ت (ون��/�د�

�ون ��و1 اون  ون (د�� را�ت �.�	 �ن �ل�	 �ود ���0ھ � رو ��ن�ا ی��را �و���م�

�-ر$ �/ش رو ن��/ �23م...�ت�� �2%ر ا'& �� 	ود(م....�دم ا��0م� � 	و(ش :�د %�م�

�....�د�  

:23ت ��0%�وا��  

؟!او�د 	و(ش...(د�  	ب 	ب-  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو و������� .دا�  



-7�.....W�' وردش در� ��ھ�ش ن��/ در��ره ���د 23ت (د ��'��� زدم �رف ��ھ�ش 

....�ز�م �رف  

 ن�6�� .دا� �$��  #در ھر...��رس و ��و �� (د �ر�� یا ��رو�  ��ن  �3ھم �ن��( در
!(د �2رح �ن دل �را�رش ده �ود (ده  

:23ت ھ�ز��ن و ز�� یرو 3ذا(ت و �ردا(ت ا�ن یرو از ل�آ0 یا (��( ظرف .دا�  

-��-ر$ رو �� ھر �ھ ن�ھ� وا�� و داره دو�ت �2رو �� 	ودش %�م�� �س  را دو�م��� 
�!%�م�� $%رو ن�ھ� �� 	ودم ؟؟!��  �و �ظر ؟!ھ�ن....ره����� ی0د م�%��  

 ر$��رھ�ش �� ��:	ره �س! �ر'م و �ردارم د����ل دو�� �ود �و�ده �م $#ط ���د ���0ا

 ی	وا����ر و�د�� ا�3 �� (د�� �  	دا یآ...ھ�ت �2ر �� '����ش �� .ب �و داد �(ون
�ل و E....%�د�� رو ��  

:�23م و �وردم�� 	ودم یرو �� ��ل ن�ا ��  

-�...�رم��ردر� �و  ت��ر� �� داداش ا�����ت از ��0 از آ	� �ن....دا� دو�م��  

:23ت و �رد ���ه � �%  

....)��ظ ھ�� از...�	دا �; ��ن�ا ؟؟!ت��ر� �� �ن داداش-  

:�23م �	ر� �(وه ��  

!�د��� 	و(م دادا(ت از ا'& �� �ن-  

:23ت و 3ذ(�ت 	ودش دھن ���� ��  

-�!23ت �و�ھ� ھم ��ن�ا ا��2  

:�23م  ر	و�د�و ���ش �� �ر�و ی��د  

؟!�2ت�  ��ن�ا ؟؟؟؟ ��ن�ا-  

:23ت 	و��رد .دا�  

-� �� د	�ر �� ���� 23ت....زد �و �ورد در او�م یزد در�وردش �و �� ���ر$/� ن�ھ
!�د��� 	و(ش ازت ا'& و (%�وO` ت��ر�  

�  �	�ن �رم �(ت ���د ��:....���رد  ��ن�ا یا���%....  

:�23م داد�و ���% ��رم �� د���و  



!  ز�, 	�)� �#در�ا �رد...!ن��� 	دا �ورو...یا وزه �0ب...دادا(ت ن�ا ��ا وزه �0ب-

�ن... �ر...�ر ا�دا�م �ن...��م��  �ق �ن ��	دا �-د(مEس داداش اون �� �رو....در���� 

 ش�ر اون �� %���� ا�دا�ت ����� ھم دا�ش 	ود �ورو....�دا�( �روووو...��و (وت�ر
....ز(ت �دا�(...درازت  

:23ت و �رد ��ز ���3و(ش �� ((و�� �.دا  

....زد ((و�ر  ون �دا�( ��� �/ش ��و���� ���د-  

:�23م �رد�و ���ھش ����ورا�� 23ت �و�ا ��  

!�داره ا�%�ن! ���� دروووووغ-  

:23ت و د�	�د .دا�  

 ھزار...��(�d...زد ((و�ر  (��ه�آرا ر$ت '�W ا�روز....�م�� را�ت 	ودم 0ون ��-

d�)�� � ���د ا:ن ا�� �ود پ�	و(� ھم ش�ر �� ا)���...(ده پ�	و(�  #در دادا(م �دو���

 �راش ا���دھم...�داره ر��ظ دادا(م.... (م �و (�ر�� 	و(�.ش ی �ردو��  ی �$�� اون

...دادم دود  

 �.�	 :�د ؟؟!(ده �(%.  � �-��....��ش��� 	وا�ت�� د)م  #در....	دااا یووووو
��ن�ا...(ده 	و(�ل � (ده :�د ا:�م...ز���� �م �.�	 ��ش �داره ش�ر �� �� ش�ر �و

...�ده ور�ش در��� داره دو�ت آدم �� �د)ش اون از ���/�.. �و�و: � � ن�ا ��(�  

:�23م �-د �رد�و �ن و �ن %م�  

-�؟؟؟!ی�دار �%س ازش �م�  

��ن؟؟؟�؟؟ا�� از-  

...�و � �ر �#�ل....�س ��-  

���و�ا �%س- �؟!%�ر�  ی	وا�  

....(ده �(%.  � ش�ر �دون �م��� 	وام�� 	ب-  

:23ت و �رد � � رو رو��ن  

 �0.� ��:....	ودم �3و( �� �� 	ودش �3و( �� �و) ازش 3ر$�م �-��.....�دارم-

....ش������ ل���و ��ل ���ت �ر.....�%ن  

.....��م '�ر آ	� ی 0ور �و1 اون �� �ن....(دم ره�	 3و(� �� �� ���ف ��  



!�2ر��� �%س 	وا��م�� ازش �� �ودم �آ(� ��ھ�ش ��ش  

 

٣٢۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ی0.و �و�م�� �� ��او��0 �� �زار�و ��.ش ا'& د�ش�د ا�3 �ودم 3ذا(�� رار 	ودم ��
....�%�م ���ھش �� رم��� 	ود�و  

��ن�� �ود رار 	&'� و....��ن ل���و �� ی 	و�� رو �و ��ل ھ�� �� �ود 	وا��� .دا� از 

�� ��� دا(�م....م��( 0�1 ���0ا ھ�%���ن �� 	وردم�� ����  �د�� ���  رون�� ��وم از 

: زد داد  

؟!�%��� %�د�  یدار ����-  

:�23م دروغ �� و 3ر$�م $�'.� ن�� ھ2ت �2ره از $ورا  

!دادم�� 6ذا ھ� ���ھ �� دا(�م-  

:23ت �-د و ا�دا	ت ھ� ���ھ ��, �� ���ه �� و �ن �� ���ه ��  

 ��:...�د�	ت داره ی��)ر ��. ���� و ��دام اون...د	�ر �ن 3وش...���� راس �و ��(�-

!�.��ون �ھ  

�:�23م �رد�و ��'�و� �ا	  

...	ودم �� �� دادم�� 6دا ���ھ �� دا(�م �م��....�	وردم ��-  

:23ت �-د  و �رد ���م  پ  پ  

 و در�ت...	ود�و ��%� (ور 3ر��....�ن ��وم ل���و ��ل �ل �رو ���...	ب �.�	-
....�ده ژ� ی'دا �د�ت �� �ن ��وم �����  

-���!�دم ژ� ی'دا ��  ر�م �(#�ب   

...�ت�� وت �رو...�%ن �ز�و� �.�ل-  

� ھم (���و...	و�دم آواز�م...�ردم ��وم را�ت �ل�	 ��....��وم ��ت ر$�م و �23م � (

!یز�  ن�ھ�  �� 	&'�!رون�� او�دم د�و��و( �و)� �-د و وان �و ر$�م  



� (د ده�  ی �2ره �� ھ�و�طور و ون�ز��.و یرو �� رو �ود �(��� ���� رون�� او�دم �و

:23ت %رد�� ���ه رو ز�� رو  

 ھ� ���ھ ن�ا �� %�م� �(%�� $%ر �� و ی	ور�� 	ودت �� ی�#در�ا....�0ن ���� ���ن�-

 ا�3 �در �زده��... دارن ��3ه...ا:ن �� �ودن (ده �.ف �ودم ده��ر� �ن ا�3 �د�	��...�رس

...آب �و ��داز(ون م�ر$� ���0  

:�23م �رد�و �2ت ��رم دور �� رو �و)� ��د  

 از �ر (%�و  ���ا ر$�� در �ن ا�م ی	ود�� �	دا... دادم 6ذا �/(ون ��ر ده ا� ��ج-

!د�ر� ��� �/(ون 6ذا ���/� ی�#در�ا �ودن ����(و�م ��� ش�� ا�3 ���ا....��ن  

:�رد ز�ز�� 	ودش �� و داد �%ون ی�ر ����  

��� یا�روز ی0وو�� ��- �!زد �رف دو�&م (��  

 ر$�م �-د و 	و�دن �را�� 	ودم �� �ردم (روع و ���م درو...ا��م ��ت ر$�م و ���2م یز� 

 ���آ ی�و رو �د�م و �ردم ��ز ��رم دور از رو �و)� ی 3ره... ���دم�ا ���آ یرو �� رو

�ن �� ی	ود��...�ردم ���ه � آره...�ر �د�م $#ط...�/.و �� دارم (%م �� �ن...(%�و �ن�

 م�� �و...�����  �ق �� �و.. �ده 3وش ا'& ���# ی�ر$/� �� ���ن�....��م��  �ق �ن
 ���ت ا�دا�ش اون و 	وره��� �د�ز اون ��زه... ی	و(�.�ر و د�ر��2 %م� $#ط ������ردا(

 د��� %م� �و).....� � �و �ن�� 	ود��...آره....��(� ���ت ا�دا�ت و ی	ور�� �و...��(�
�Q&...ی�	ور ���ر %م� د�0د ��ل �و �ده ول ���د...ن�ا$ر آره...��� �م ت��ر ن�ا از 

  ر�و( �ر�#�ل آب و  3ردو و ر��� و ��ل و �ر�� و �رغ �	م دو�� و �ون  /�ر�� '�����

�Q& ��....����$ ��ل و ر�( و �رغ �	م و �ون ھ�ون....�	ور ��ل ��وز �� و�ده �ن��� 

 �ر�S �(#�ب دو ��ھ�ر...����$ ���وز �� ھ�ون..�	ور ر����Oو�( و �	ور ب�� دو�� و

 �دون �0ت���ز ��:د %م� �Q&...�	ور ھم (�م...�	ور �'رو��...�	ور �(#�ب ��.. �	ور

!�	و� �و آ	�  #در! ن�؟؟؟آ$ر!	وب د	�ر ��(�...�	ور �س  

 �-د و �ردم 	(; �وھ��و �ردا(��و �(وارو �23م ���آ ی�و 	ودم �� �� رو ��رو�ا

....!(دم د�(ون��و( �(>ول درآورو�و ��د از د�و�0د و �و ی)���/�  

 ���� �� �����...د�ر� 3و(م �� .دا� و ر�ا� او�دن �-د و در (دن ��ز ی'دا �و1 ھ�ون

 �� ھم ��ن�ا ی'دا �-د %م�...��2ن�� ;���ر رو د�� ش�� ش�� دا(�ن و �ودن 3ر$�� 3رم

..د�ر� 3وش  



 �%��ا و0ود �� �� ام �.� �و 	�ک..دادم ورت دھ��و آب �رس �� و 3ذا(�م .�م رو د���و

 در �.رزه داره ی�0ور�ا �د�م 'داش دن�(� �� ا�� �%�م $%ر �/ش �ودم 3ذا(�� رار ��	ودم

�!�د�  

....داده د�ت از و�� �2/�� و درآد  (�ش �� �(م 	و(�ل �#در�ا د���  

 �.�� �(�ش �� 3(�د �دل �آ� ز�ر ی3./� ��  �	رد) �.وز ��...�ردم ��م )�����و د���� �
� �� 3ر$�م (�ون�� )�/�م...م�(و��� رو 	�م�ر ھ��و ی �ر.....��(% ���ورت �� و 	ورد�

 �� زدم د��/�م �7 و 3ردن �� %م�..	و(�وO` اد�.ن اون �راغ ر$�م �-د و...�(ن �رخ

�ش ��...�ود ده�ر� 	ودش �� ����� او�م...دا	ل او�د .دا� و (د ��ز در �و1 ھ�ون)  

:23ت زده رت�� ا$��د �ن ��  

 �'ور� ی)�/� �� ��ل ��ل د	�ر ��... ی(د 	و(�ل �و  #در...�ن ���ش 	دا یوااااااااااا-
....�ه�� یھ� ی �ر و �رخ ی)�� و  

:�23م زد�و � ر	 زده ذوق  

؟؟!(دم 	و(�ل ؟!���� راس �ن 0ون-  

:23ت )�	�د ��  

...!�ر$��ت�� �ورو �ودم ��ر �ن...��������.�	 �������.�	-  

:�23م د�و�	�د  

!(دم�� ز�ت ی�ود ��ر ا�3-  

....م�ر$� رون�� ا��ق از �-د و م�د�	�د ��ھم ھردو  

 �� %م� �� رم��� 	ود�و ی0.و و.... �%�م �و�0...�%�م ���ه �/ش ا'& دادم ول 	ودم ��

....��� رو(ن 2�و��%. و �د�� 	ودش  

 

٣٢۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



��� �� � 	ود�و ی0.و دا(�م �	ت �.�	...�%ردم ���ه �/ش �(��م ��ل یرو ھم �و

�....�ر$�م�  

 )ب ���ن �0وا و د��ش ی�و �ود 3ر$�� رآن ����...�ود ��و�ده ل���و ��ل �� یز� 

�....زد�  

��ن�� �وض رو ون�ز��.و ی���: ��د ��د ن�ر���ا� و %ردن�� �	�د ��و ��ھم .دا� و 

�...%رد�  

 ��� �س ��� �� ��م ���(�ش 	وام�� �� ����� 	وا��م��� �و) �ز�م دش�د  	وا�ت�� د)م

!!!%ون���2 و /�ت�ھ 'ور�ش زدن د�د وا(� د)م �و  

....�ردم ���ھش  (م 3و(� از �-د و �ردم 	م 	ود�و %م� ل�آ0 �ردا(�ن �/و�� ��  

 (ده �دا(�� دو�ت و �ذاب و �$�� 	وش  #در..�ود �رده ر���>  #در! .�م 	دا یوا

...�ود  

 اون دن�د وا�� ����Q  �د ن�ھ� ا�� د��%( طول ھم ����Q  �د 3ر � �)-�� �و��ه ���ه ن�ا

 �/ش را�ت �ل�	 �� �� ��ودم /ر ��ش....د�)رز د)م و د�ت....�ود :زم ت�0ذا� از (دت

 ی�0ور�ا...دادم�� ا�0زه د����...اره آره....�ز�� ((و�ر زا(�م��� ا'& ��ش...%ردم�� ���ه
��....! (م �و او�ده �.�	 اش �  

 داره و ��3و( �و �رش ��م �س �و���م�� د�د (-�ع �	�طر ا�� %ردم��� ���ھش �%��ا ��

�  ت���%!  

 ر�� دو��ره �%�� ؟؟!��(� 3ر�� د�0د د	�ر دو�ت �%�� ؟؟؟!داد�� م�� �� �� دا(ت �-��

�)�� �� �!!!�3/ ��ل و �س  �...ی�د ط�(را  � ید�� دم ن�ا...اه....���  

 �آ(� ��ھ�م دو��ره �� ��� یز�  ��...��&� ��...��ر�� �� ��ش...��� ���ه اون ��ش
!م���  

....(د ���دش ��ل یرو از ا�� ل���و ��ل �ل  

:د�.دا�ر��  

��ن�ا- �0�� �؟؟!ی�ر ی	وا�  

:23ت �� دم�(� 'دا(و ا�� دم��د 'ور�(و  

....��: �رم داده �م�� ھ�و....آره-  



:23ت ��د 3.� ��ود 0ور ��وش ی 	��واده �� �.�	 �� .دا�  

....ی�ر �-دا (����...���( ���0ا 	واد�� د)م �ن...��-  

...�� ��م ��و���م...داده �م�� آ	� ��-  

:23ت �-د و ��3ر 3ذا(ت و د��و� رو رآن ����  

 ���� �رو...(ش�� ی�ر د��� ��� 	ودش �%��ا �دون...�زر�3ر��...��و��...�0ن ��ن�ا �رو-

.....�0ن  

� اون ش�� رو �و ��ل 	وا�ت�� اون �-��...�(م ��02ر 	وا�ت�� د)م...�ااااا�	دا یوا��� 

�ز	رف �د ��ود ی���� اون ؟؟!��ذرو�� ��-(�!  

...رون�� ر$ت او��0 از ��دازه ھم ���ه �ن �� ��� �%��ا �دون و �رد �	دا��$ظ...(د �.�د  

 د)م  ون (دم رو اون �� رو ن�ا از ��0ورا �� ا'ن! �د�ز �.�	...(د 3ر$�� ��)م �.�	

�... ھ�  وه�� اون  �� �.�� ��� ���د �و)...��(� ��%رد� ��ور د�(�...��(� (م�� 	وا�ت�

��0ور $#ط....�دا(�م  %دوم�ھ �� �.��...��...��د�/� اون...ھ� ���� اون...../��آ0 اون 

...�س و ن�ھ�....��(و�م )�/�م یرو �زور� ��'�د� )�	�د �� �ودم  

 '2�� �� م��ود ره�	 ھ��...#��د  �د د�(�...�ود ��و�ده ��ل (دن ل���و �� یز�  ���د

......������. ا���ن ی�ر$/� و 'دا �� م��ود ��رده 3وش و ون�ز��.و  

��ن��:23ت و ��: �رد د�� ��)ت �� د���(و �ود �	����. ��(ق �د0ور ��ل ��ه �	�ز ��   

��:ت ن���ھ� ��ر ��...�ن �م��' یدو��د ن�ھ�  �� ���ز ی )�ظ� ن�ھ� 0ق �� ��	دا-� !

�%�/��ت�6 0ز دو�م��!ره�	 ���� ھ�ش �� �%��!�%ن ش���ر �� �و) ر  

���ن ید�� از .دا� و ن�ر���ا�� 	ودم ��ل و �س �و �& �� ��م...	�ده ر�ز زدن 

��ن ����...�ودم��:23ت و �رد ���ه  پ  پ رو   

!��د��  � ن�ا ا	� زن-  

��م��:3-ت �ظ.وم   

 و د 	وش ھم...اس �$�� 	%ش ھم...دارم دو�ت �.�	 رو ��ر ن�ا �ن آ� ��ج آ	�-
 �%��ا ھم..اس ده�$/� ھم....��)D ھم..��ل ھم....ره�	 ��ر ��. ���� �%��ا ھم...��:�ت

....داده ا��0م ر�	 و 	وب ��ر ��.  

��ن ی�ر$/� �� داد ا�0زه ������:23ت �-د و �(� ��وم   



�%�� ی 0ور 	ودت ��ظر ��:-� ��  � ���� �د�� آ�(ن ��ا�روز �#ول �/���ا �� �آد� ن�ھ
....ره��� ��رو  

....وا: آره..���ھ-  

� ی'دا �/...د��( رون�� ��ن�ا $%ر از ��و ن��� ر�ا� و .دا� یھ�   

�ن...�رد 0.ب ا�و �و�0 ��� �� و �رد �م�اذ �� ا'& ھ�(ون �(و	 �- د�D وا

!� �ھ...�دا(�م رو � �ھ ��ل و �س.... �د�ز �.�	...�ودم  

!�(� ل���و  	وام��� ا'& �(� ل���و �	واد ی�0ور�ا �� ید��  

 ��ل �� )�ط� �� )�ظ� م�دار �2ت�� �� اس ����Q.. %ردم�� ���ه رو (��ر ����Q دا(�م

...زد در �� ��د ��د �2ر �� �و1 ھ�ون �� م�(�� ;��زد د�0د  

�� �.:�23م (د�و �.�د د�ا� از �ر(�ر �'ور� و ���ده �  

.....%�م�� وا �ن-  

:23ت 	�ده �� ن�ر���ا�....�ردم �رواز در ��ت �� ����#ر  

��0ور ��ل ا	ر �� و3ر�� ��� زود- �.....�وا�� در �ھ �(�  

�ن و....��ن�ا �2ت�� �/م ��� �� �....��(� در�ت ��م �ودم دوار�ا  

....�ردم ��ز درو �-د و دم��( ق��� �2س ��  

 

٣٢۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ھ�رو �.� �-��...زد�� �2س �2س �� �در��)....(دم رو �� رو 	ودش �� �ردم ��ز �� درو

؟؟!	�طر  � �� ؟؟! را...�ود ده�دو  

�ن� �و �	�طر ��م 	ودم �� 	وا�ت�� د)م... ���ر�( دروغ  ���.....  

 از �%��ا �دون...(د �	ش ون�ز��.و از د�� ;���ر و ھ./.� و �ل ی'دا )�ظ� ھ�ون

 �� د�� ;���ر و �رو�و� �(>ول ھ�� او��...�ردم ���ه �رم �(ت �� �رم ���ر در ی0.و



 	ودم �� د���...�ود �س ���د....�ردم ���ه ��ن�ا �� دو��ره.....�ودن ���ھ�د

�:�23م ���0.� و ��د و �ردا(�م در از ���%....و�د�  

���رک دت��-!  

1 ��ت ر$�م �ر�ت �� �-دھم�....�23م ;���ر ھ�(ون �� رو د�� و 0  

 د�� �-د و �رد ��و� رو ��ھ�ش...���� ��ت ر$ت ھ�� اول...دا	ل او�د ��:	ره ھم ��ن�ا
....23ت ;���ر رو  

:23ت .دا�  

؟!یاو�د �� (د�  ��ن�ا-  

:23ت و ��ل رو �(�ت-  

....���0ا �م�� �23م ���د-  

 �� او�#در...�ودم (ده (�د دو��ره �ن ا��...�ز�م �رف در�وردش 	واد��� �د�ز �ود �-.وم

 �� ر�و�د 	ود(و �ود (ده طور ھر ��ن�ا �%��ا....�ود (ده وا ���3وش �� ��	وا��� (م��

�ن وا�� دا(ت ارزش �.�	 ن�ا  ��(� �� ���ر...  

� ش�� ا�3 دم��ر��� �� یوا��� �....�ذرو�د�� اون ���ر رو ل���و ��ل و �و�د�  

 و �ردا(�م و�3و(...�ود &د��...	ورد ز�, �.�2م �� م�زد�� 3پ و م��ود �(��� 0�1 ���ر
:�23م ذوق ��  

-�� �....&دِ �  

:�23م زد�و یز�آ� 6رور )�	�د �-د  

 ھ�.....(ن�� (روع ����/� ا:ن از �ھ ���د...م�دار �د�ز 	�طر	واه...���د م��� %�ر� -

.....ھ� ھ�  

 و �#د�� ��  �� �ود 	ودش...د� �� 3و(م �و &د�� ی���ز ی'دا �ردم و'ل �� رو ���س
 ف�� �.�	....زد�� �/م 	وب 	وب ی�ر$/� ��. و 23ت ;���ر �/م رو د�� ��د ��

��� ھر #در و %رد�� ���ھم  پ  پ دا(ت  ��ن�ا �� 	'و'�....%ردم�(�%��ن ی  

 ���ر و�3و( #��د �-د �د �:	ره�....ر$ت�� �وھم ا	�/�ش  (�ر�� د�%(�� طول (�ر��

:3#�م ز��ن )�	�د و 3ذا(�م  

-�....���0ا ر�ن�� ���د ���ت م�� �� 23ت...�ود &د�  



:23ت و (د 	و(��ل ����  

....�ن دم �� � �� (و �.�د �0ن ���� �س-  

���ل �� �23�و � (� �(د�و �.�د ل�  

 �د� از رو ��ن�ا �ل �� �� �ود �رده 	و(��)م او�#در &د�� او�دن...��م در�ت �� � ��

 �� (د �.�د ��ن�ا....�ردم آ��ده ھم ���ر�( و 	�م�ر �.�ا0 �0 �و ھم ل�آ0 ���.....�ردم

 ��ھ�ش...��و�� (ده ���ث ���� ا'رار ا�� ��(� �	��واد3 0�1 �و 	وا�ت��� ظ�ھرا...�ره

 ���� 	ب....	��واد�ت یا��E از ��0ز اون وا�� �	واد  � �	واد  � �� 23ت و زد �رف

�!	ودش ی��رھ� ی ا�دازه ��� د�(�...دا(ت دو�ت رو ��ن�ا (��ھ  

 رش�3 $ر'ت �� ھم ��3ھ ھراز....�و�د و 3ر$ت رار (ده ا��0م ��ل �و ��:	ره 	&'�

�....د�%(�� �(ون و 	ط وا�م  (��ش اون �� و �دا	ت�� �� � �  پ ���ه �� و�د�  

 ��	��وادم �ن �ورد در ھ�ت $ر'�ش و 0�-ن ھ�� �� ا:ن  را ��و 	ب! �)-�� ی ��ره

 در�ت ھم ��ھ� �0ه �� ��ن�ا...%ردم�� ھول �د�ز د���� ��م ا)��� ؟!�%���� '��ت

� 	�طر واس دا(�م �0.� ا�3 ��م 	ب ا�� �ود �درش او�دن و ����ب $ر'ت د���ل...�2ت�

!م� �د  �د ��	ود�ون م��دو�....�(� �(	ص 2�ون��%. �� �ود ن�ا  

.....��  ��ھم��0 �دو�م  

....دن�ر� �ر ��و ی 	��واده ��:	ره �-د ���ت ر�1  

 دم ��زه �� � ھ�� �� و ھ�ل �و او�دم �� � ���� ��....�ود (ده (.وغ دو��ره 	و��

 �� ��3ھ...�(��م �0ن ��و د	�ر و �0ن ��ر��و ن�� ھم �-د.... �ردم �-�رف 	و(ر�,

�...�و�� �� ��3ھ م��ر �� ��3ھ زدم�� �رف &د�  

�:23ت �-د و 3ذا(ت 	ودش دھن ب�� %��� �� &د�  

�ن از ��را6 ا'& دا�0د....���ن� ��(د )طف �م �و)- �....یر����  

:�23م 	�رو�د�و �ر�و �(ت )ووووس  

....�ود (.وغ �رم....���د د���	(....ھ� ھ� ھ�-  

:23ت و 3ذا(ت ��م رو د��(و  

�ول ��(�-!  



 و 	(; ����0ھ �راول  /�ر�� �-د و درآورو رون�� رو 2ش��...�ش�0 ی�و �رد د�ت �-د
:23ت و داد د��م �� ���	ورده  

!م�دا(�� دو�ت و ����; و 	و(�ل ید	�ر��و �� �ن ید�� �م�ا-  

 ازش ت�در�/� �و) �ردم ��ز 3ر��(ون وا�� %م� اول...زد �رق �راو: دن�د ��  (��م

....3ر$��(ون  

:�23م زد�و ی)�	�د �-د  

 طرف از �%��ا ھم ان �	ورده �� و 	(; ھم....��� 	رج ��رو�ا �د�� د)ش �� ���د ��:-

`Oو� ....  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

�ر ی�	ور ھو)� ھ.� ی�د او��رو-�  �)�!  

:23ت &د�� �� �ردم ���ھش ا	م ��  

 �� ید	�ر....	و(�ل و ����; �دا(�� دو�ت م�.�	 اون....�(ده  �ق ھم ا'& ����-

�ن....دم��د ����: ���� �����% و �	و(�.Eق �� داره ی�و�ر ا�دام اون در� ...�� �/ش 

�!یوود�ھ�) ا�دام م���  

:�23م زد�و ��(%�  

 وا�� واژه �� �ن �دن ن�ا  دو���م�� ھم اول از.. دو���م��....یود�ھ�) ا�دام...�� ��-

!یوود�ھ�) ا�دام...دم�$/� ا��(و ��:....داره ف��و'  

:�23ن �(و	 ��  ���#  

....م�د�$/� ھم رو یوود�ھ�) ا�دام ��-� و م���رد-  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

...0ون &د�� �%ن ا�%ل �و�آ�0-  

�:23ت ��%م و �ط1 &د�  

�ن �ظر �و)- �....%�ن�� 'دق در�وردش ھ�(ون...یوود�ھ�) �� �(ر....ن�ھ  

...�ردم ���ه ��ن�ا �� و زدم ���آ$ر 6رور )�	�د.....��: ر$ت ���2م ا����د دو��ره  

 



٣٢٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....���دم�ا ���� یرو �� رو 0ن �Qل و او�ورش دم��ر ��ل �ور�ا از  

:23ت و �رد ���م ا	م ��  

-c ر! ا��ر�	رد ؟!��  �ر��� ن�ا د�� ؟؟!%����� 6.ط� ن�ا از ھم ���%�و� ���� ���2� 
؟؟؟!(%���� ��ت و د�ت  

:�23م �ردو وا ���3وش �� (�و��  

....�:� �ده �و�د��...�:� �ده �و�د��....���0 �ل�	��-  

 از �س �%� رو ����W یھ� دو�� �� ھ�و�طور �-د و د��( (ش�ر �� �د�� اول...د�	�د

:23ت %رد�� رد ی�ر�د  

�ن- �� 1....دادم ھ��ون �� ل���و ��ل �و  

:�23م �رد�و �S �ر�و  

 �� �(� $وش ا:ن ھزار�و�ن ده �� ؟....!ید�� (��� ھزار�و��م ده  آ	� آ� ��ج! 1�َ-
د ی�وز اون از او�م...3ر$ت آدا�س ������� رو �ا'. ید�� ��:...�د�� ر�3 ا�3 ا)���...

....�:� �ده رو م�د��...�:� �ده  

....د��م داد ����0ھ �� و رھ�ش�� ب�0 �و �رد د�ت �-د و داد �%ون ی�ر...د�	�د  

:�23م �ره�� ر�م �� د)(و �ودم �ط�Oن �� �)و� )�ن �� �رد�و �ظ.وم ا�و �$��  

.....���� 0ون...�ده ھم ���د �%�...آ�0ووووون-  

  د	�ر �و د�ت از-

:23ت و داد �/م ���د �راول �� و �ش�0 �و �رد د�ت دو��ره �-د  

!���د �%� �م�ا...(��م د	�ر ���-  

�....(ن�� رام و 	�م %�م�� )وس وا�(ون ی�0ور�ا 	ود�و �و� دو���م�  

��ن �راغ ر$�م ���ر�ا و زدم یا روز��دا���� )�	�د 3ر$�م �� �و:رو��....  



 �و� �� زدم زل �/ش )�	�د ��..ز�د�� �رف ش�3و( �� و �ود �(��� �	ت رو ا��ش ی�و
:23ت و �رد ���م  پ  پ...(د ��وم ����ش ��  

؟!�%��� ���م ی�0ور�ا  را ؟...!�� -  

:زدم (	�د��  

!���د  	وام�� ید�� 	ب-  

:�23م ��-0ب  

..دم�(� 'دا�و �� �� ��و....�3ر$� �ول ����ت از ا:ن ن�ھ� �� �و � �...�� ��-  

:�23م �رد�و )وس 	ود�و ��زم  

 ید�� �/م �دا(� ا�3.. ی�دار دو�ت ��و �و...��ر�م ھ�وز �� �و از...3ر$�م ���� از 	ب-
�...یداد�  

:23ت و داد �%ون وا�م ی�ر...او�د �و��ه زود �.�	 او�م  

....�ده �و)�و ف�� اون! ��ر�و); ���ن� یا-  

 ����0ھ �� 	وا�ت و �رد ��ز در(و...دادم �/ش و �و)ش ف�� ��ت دم��ر ی0.د....دم�	�د
:�23م �� �%(� رون��  

�ن 0ون.....�ن دو��ش....دو�� دو��-....  

:23ت و داد �%ون �ر  

....دو��...Eرر 0/��و...��(�-  

 و رون�� او�دم ا��ش از و ��(�م اش 3و�� رو یآ�دار ��چ �-د و 3ر$�م ازش �و:رو
....	ودم ا��ق ��ت ر$�م 	را��ن 	را��ن  

 �رم رو (�)م...2م�� �و 3ذا(�م �-و و ���م 0�1 رو و �ودن او�ده رم�3 ید�� �� ���و:

.....رون�� او�دم ا��ق از و ا�دا	�م ���آ ی�و 	ودم �� ����ھ...ا�دا	�م  

 �ل�	 �� ��م�� و رون�� ر$�ن ��ن�ا و ر�ا� �ودم �ط�Oن �� ��او��0 از و �ود ن���� .دا�

....(ش�� ر$�م را�ت  

....�ود د��ش د��%ش �در��) �رد ��ز �رام درو زدم �� در  



 ظر$/� (��ن �(>ول �� ھ�و�طور و آ(�ز	و�� �و ر$ت را�ت ��...دا	ل م�ر$� �����ھ�د

:23ت �ود  

 د��2 و �ه�� �� د�ت ا'& ���د ��0م�ا �ن را�ت �)ش�	 �� ��:....	دا �ورو �ن ���ه-
�..ره��� زن د��� �ن داداش ن�ا �م�� ن�ھ� وا��...�ود ���0ا �(��� ظرف ��.....ز����  

!!!!زن $#ط  

:�23م و ا�ن رو �(��م  

��م داداش �ردن ���� $%ر ��...�دادا(� وا�� 3ر$�ن زن $%ر �� �#در�ا �� �و �م���- 

؟؟!�ھ��  

:23ت و د�	�د �-د و ا�دا	ت �/م ���ه �� و د� ر	  

!اس � � �� �� 	ودش دادا(ت �و.. 3�(و �رو-  

 �.�	 د	�را...��(� د	�ر ����ر0! ��� ھم �(م 	�)� ھم ؟؟!ن�دار�( � � ی	وا��� 0دا ��-
.....�.�	....ان �دا(�� دو�ت و ن�ر�(  

:23ت �-د و درآورد د��ش از د��%(/�رو .دا�  

� ر�ا� �و) دارم دو�ت �.�	 �ن را��ش-��� &-$ ��!  

  ؟؟! را-

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

-��....دو�م� ��� &-$ ��!  

%�:�23م ط�ت�( �� زد�و � (  

�'�و اون �س-: �؟!��0ا ن�ز�ر �  

:23ت �-د و 3ر$ت رو اش 	�ده 0.و ��	� �� .دا�  

.... ره��� �� �0ھ�  � $%رت...���ن� �و�Qد �.�	-  

:�23م ا�دا	��و ��: ا�روھ��و  

؟!ن�ز�ر �� ��0 �وا-�....! وا�م او�ده ش�� ؟؟!���د �وال ؟!��� ��  	ب-  

:23ت و رون�� او�د آ(�ز	و�� از  



� ی�رد �� (وھر...وو���د �رو-��/2� � ���د ی�0ھ�  �  دا	ل یز��ر  او�و ی�	وا �و

....ش�ز�ر �� یا  

:�23م و ��ل رو �(��م  

....��م اش �0ر�� 	واد�� د)م  #در...��23 آخ آخ-  

:23ت %رد�� �-�رف ���� �/م �� ھ�و�طور و �(�ت ���رم .دا�  

؟!رو � -  

:�23م و �ردا(�م ���� �(ت ��  

...رو �ردن (وھر...���د �-.وم 	ب-  

:23ت �-د و د�	�د .دا�  

�ن� �	. �.�	-��!  

��ھ�...%�م�� 	واھش-) �.....�طور�ھ  

 

٣٢٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م �-د و �ردا(�م ���� ���د �(ت ��  

-� ش�%� �� ��او�� از....�	رم 	و(�ل ی3.�و(/� اون از ��م 0�1 ھ��و ید�� 	وام�
....���ره ش�%� ��ھ�  

:23ت و 3ذا(ت ��ش یرو ��(و .دا�  

؟!او�ده رت�3 ی #در ��:-  

:�23م �رد�و $%ر %م�  

��ن 'د�و�ن...���� 'د�و�ن...داده &د�� �و�ن �ت�دو-�� ���0ه ��....	�)� �و�ن ���ه....

 3ر$�ن د...دارم 	&'�....داد �/م ن�ر���ا� �و��م 'د��...3ر$�م �/زاد از زور �� �و��م

....دارم ید�� �ول 3.�و(/� اون  



!(ده 	و(���)ت ����� �س-  

:�23م و اش (و�� �� زدم....د��( آه و 23ت �و�ا .دا�  

؟...!ی(د د�D  را..�� -  

:23ت ا$�وس ��  

...��را��م �.�	....��م�� ���0ا �و1 اون �ن �و) ��ن�ا �و)د١٥-  

�ن و �ود ��ن�ا �و)د١٥...�ردم ���ش �-0ب �� �؟؟؟....!دو���م��  

:دم��ر�  

-١٥�؟!��ه ن�ھ  

:23ت و داد �%ون �ر  

....رم��� 0(ن وا�ش و ��(م 	وا�ت�� د)م  #در...��م�� �ن �د�	���� �و)...���د آره-  

!!! دو���م��� �و�ا ا'& �ن  را...ر�م $رو $%ر ��  

:23ت دو��ره .دا�  

��ن�ا- � �� ��:...داد�� ;� در�0 ی��دوھ� �/م و �رت�� 0(ن وا�م �و)دم روز (��ھ

.....��م�� ��م �0ران 	وھد�� د)م  

 �راش ھم �و)د �� ��  آ	� ات ���2 داداش....�%ن ��را�ت 	ود�و....�داره �ب ��:-

.....یر���  

 دا(ت د��. ��ن�ا ظ�ھرا...د�ر� 3وش �� ��ن�ا و ن�ر���ا� �	�د ��و ی'دا �و1 ھ�ون

....دا	ل او�دن �-دھم #��د  �د و �زدن ز�,  ون  

��ن�ا....�ردم ���ه رو 'ور�ش ����� �رد�و ا���2ده $ر'ت از ��ود �/م �وا�ش �� �� 

.... اس ���د �%� و �ت�� 	ودش %ردم�� $%ر ھ�ش �� �ود �رده ر���> ی�د  

:23ت .دا�....�ودن س�	 س�	  

؟؟!ن���	  را-  

�:23ت 	�ده �� ن�ر���ا  

..���د او�ده ��رون 	ب....م��رد �رق-  



�� ی (�� اون �� ��ز .دا�.:د��ر� ده�ور  

؟!او�ده ��رون ؟!��رون-  

��ن�ا S�� 23ت و ��: داد )�(و:  

....(ده زن (��� ھم ����� �� دو ��...زن �.�)....��ش ��رو 	واھر! �1-  

....(ده (روع ��رون ���ت �� دو �-�� ن�ا  

�:23ت و داد )م و او�د ر�ا  

.....ده�� ��ل ���رو� و �رد یھوا �و..م؟��	ور �%��� در�ت �� � �� ����-  

:�23م ی��د  

....داداش ��(�-  

...آ(�ز	و�� �و ر$�م �-د و  

 ا'&....ا��ش �و ر$ت ��ھم�ا......(دن �7 �7 �(>ول و �(�ت ن�ر���ا� ���ر ر$ت .دا�

  ؟؟؟.... !��� �آ(� �ن �� ی0ور �� %رد��� ��-  را....%رد��� ���م

...آ(�ز	و�� �و او�د او�م �� وا�/��) �و 	�م�ر �� �� � دا(�م آ(�ز	و�� �و  

:�23م ��د 3.� �ت�� �وا(ون دم�د �و� ا�دا	��و دو�� اون �� ���ه ��  

؟؟!����2 ;���ر �/م دو�� ��� �و-  

�:23ت آروم �-د و داد )�2ش %م�...�	وره آب 	وا�ت�  

 	وره�� �/م ��	ره یھ� �آ(� /رو ن�ا از ��)م...ی�رد 	��� ��و �و...���� �ل�	��-

��ذا(� �ن وا�� ا�'�ب �و....  

:�23م �رد�و ا(�ره 	ودم ��  

؟!�ذا(�م �و وا�� ا�'�ب �ن �ن؟-  

:23ت و داد �%ون �ر  

....�آ(� �ھ /ر �ھ �آ(� �ھ /ر �ھ ھ� � � �Qل �س از ی�رد ام 	���....#�ااا�د آره-  

...���# ش�� ر$ت و �;�� �و ا�دا	ت وا�و�) �-د...د��( �ر رو آب  

....���2م � �ھ �رد�و ��ووو$  



 �/ش ھم رو �رف ھ�ون �ود �/�ر د�(� ا'&....�ود�ش ��'��� ی�� 3ذا(�م ر$��ر(و ن�ا

�.....زدم��  

....(ده ا	&�ر �, �و) �ود ا	&ق �, ا)���.... (ده �دا	&ق  #در  

 (ده (.وغ دورش...��	�ر �رده $%ر دن�� �Z �/ش �ھ د	�را زده ((و�ر  ون �%��

؟؟؟! �داره �ن �� ���0ا�� ���د  

 ��'� (�ر�� ی�0ور�ا....�%�م $%ر زا�  ن�ا �� �/�ره!!! یا ��	ره ی$%را  �! اھ///�
�....(دم�  

 )���(و ��ن�ا...���# ش�� ر$�م و �ردا(�م رو �� � ���� �-د و دم��( ق���  �2س ��  �د

��(� ون�ز��.و زو�� رو �ود �رده دراز� �....%رد�  

:�23م و ز�� رو 3ذا(�م رو ����  

�ن- �....$-&...��: رم�  

:23ت .دا�  

�ون....��0 ���� ��-�......  

-��...�....$-&...دارم ��ر ��: رم�  

 �رم دادم ��Wر0 ن�ھ� وا��....�ود ��و�ده وا�م ���ا(� و زه�ا�� �ر$/� اون دن�(� �-د

:��......  

 ھرزه ی���� ھ�ون ��ش�).....ا�رو(م و  (م ��(ق �رده $%ر! درک �� �ره....��ن�ا 3ور

!اس  

 

٣٢٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��غ م��در�ر١٣ دن�ر� �ر از �ل روز دو (د رار 3و�� �(ورت ���& م��'� ;� �ط

....آ� ��ج یدو��� از �%�  



 ��ر �� 3ذ(�� �و �&  ون �ن و....دا(ت رو 	ودش 	�ص یھوا و ��ل (��ھ�  �م�ا ن�ا

....�ودم (ده زده ذوق م��'� ن�ا ���ت ����� �ودم ر$�� ;� در�0 ��غ 	و�� اون ��  

�ر�وط ھم ن�ر���ا� و .دا� �� (�ر�� .ش�د) �ود داده رو (�/�د�� ن�ا آ� ��ج �%��ا ا)��� 

�....(د�  

��0ون یھ� (��� ��(ق ن�ا �Qل �ردم ��- 	ودم وا�� او�ده ش�� ا��2�ت از $�رغ و��م 

........�%�م زھر��ر ��ن�ا �3 یا	&� 	�طر �� ھ��و �	%( و رم��� 	ودم �� زارت ��)ت  

!�(د �(د (د (د ���� (��ر ا'&  

...آوردم ز�6ل %م� �وم �(ت از 0ون �$�ط �2/رش �� و ر$�م  

1  �%��ا �ل.�ود ��ن�ا �� '��ت �(>ول  در ی0.و �� دم�د ��رو�� �در او�دن ن���� �و

...دادم 3وش �ر$/�(و �� و ر$�م �#ب �� دم  �د $ورا �(ن ام ��و�0  

:د��ر� ��وش از ��ن�ا  

؟!ن��ر  ن�	وا�� �	�' ی�0-  

 روز  �د �� ا����: و م�دار ط��. $ردا...ش�� م��ر راره...�ده�ز � � و زن زور...���د اره-

....م���� ھم١٣ �-د  

....:زم �& 3ذار و 3(ت...	و��-  

�� ھ�راه �و- � �وض ��ھوا و ��ل �� م��ر ��� ؟؟!�/ران ن�ا از ی�(د ؟	���!�����

....م���  

�وش �� %ردم�� د�� د�� وا-�....(دم�� 	&ص (رش از �� �رد�ش�� ��	ود(ون ��ش� 

 �� 3ر$�� ر$��رھ�ش و ا	&ق از زش�  ھ��...�ود �	م رو �د�ز دا�0د آ	� �ره ���ا

:23ت اون ا�� �ود ��	 رو �(ر �� وا-�...�ر$/�ش  

 ��ر ر�در3 دو��ره �-د(م.....ھ��م ���0ا �ده�آ روز دو �%� �� $#ط �ن...را��ش آ	�....��-

�....�ر3ردم د��� او��0 �رم �	وام ��....�دارم �.��-ط �.�	....(م�  

.....�طور�ا �� آھ�ن-  

.....�ره ��وش �� �ر3ش 	�ر �(د �� �د  �! (((ش�ا  

 و او�دم ن���� ھ� �.� از ر$�ن (دم �ط�Oن �� �-د و �(� ��وم �ر$/�(ون �� دادم ا�0زه
....	و�� ��ت ر$�م  



:�23م و زدم ���ر رو ��ز ���� در  

.....ز�6)/�اا �� او�م....ام آ��ده �ن یوا یوا-  

��ن��:23ت د� �� ��د �و ��ظم و �ر�ب رو ل�و�� �� �در��)   

؟؟؟ی���ز ز�6ل �� ی�ر�� ز�6ل �ر$�! ی�رد ر�د  #در-  

:23ت و ا�دا	ت �� �� �و��ه ����ھ...%رد�� (و�� ھ�(و م و �ود ���ده�ا ���آ ی0.و ����  

....ن�د�� )�2ش  #در....���د ن���( زود-  

 

��ن��:23ت و 3ذا(ت ���رھم رو ل�و�� ���م...(د �.�د   

- �...م�ا آ��ده ��ھم...ا�ت آ��ده �ھ  

��ن�ا �� (د رار ھم ن�ر���ا� و .دا�... رون�� م�ر$� 	و�� از و م��ردا(� رو ل�و�� 

 �ن 	راب ا�'�ب ی�ررو � � اون و ����2 ا��2ق ن�ا دا(�م آرزو �� ھر �د...�ن��

!�د�� �� �(د...	ب ا��...�د��  

 �� � و دا(�ن ��� �/�رو���( ر��� ی�و ی �د��ر...�ود �طو:� %م� راھش

 ��....�ود (ده �ر �ر �و'.� وا�م %م� �ودن، �طو:� �	.طر ر��� �وراه...	وردن

:�23م �	���  

 �زار یز�  �	��� �و�ن....�ھ(� و ش�(...یا �را��...�آھ�� �� �دااال   ���� ��ج-

....�(� وا د)�ون  

���� �:23ت و �رد �ا	  

....زارم�� اھ�, �رات ��م �%ن وور�0 ور�0 �#در�ا و �ر�0ت ن��( �و...��(�-  

�ود ی'دا....�آھ��  � او�م 3ذا(ت آھ�, �Q& و 23ت �و�ا�� �	ش ن���( �و �� ����ر 

......ا$��دم ھ�م ��د�	� ���م �د� (د  

 و �ردم 	��و(ش و آوردم �ش �د��و....ن�6�� �� 	و���� (�د داره ��ود �(	ص ا'&
:�23م  

 3وش � �ھ �� ��غ اون �� دن�ر� �� ا'& دم�� ��Wر0 �ن �و)....�%�� درد (�� د�ت-

...�دم  



��ن��:23ت و 3ذا(ت ���� دھن ب�� %��� ��   

-���ظره و �ر�0ت ن��(....زم��ز ��	و� م��' �)��.....�ن �  

....(دم و)و ھ� �'�د) رو داد�و �#ب �� رو ام ���% ���� �� د�ت  

 �ظر از...�%ردم 3وش �و) 23ت �/م &د�� ا��2�...�ودم ر$�� ���ا ��و 	��واده �� ا'& ��ش

....�ود :زم ��ن�ا از یدور �دت �� 	ودم  

 �و  (م ��ھ�ش )�ظ� ھ�ون #��د و (د رد ���ر�ون از آھ��� �(و���( �� �ودم $%ر �و

.....(دم  (م  

.....�ر3ردو�دم ازش رو�و �2رت و ا�ز�0ر �� و ا�دا	�م �/ش �ا	� �ر ���ه  

.....��	�ر �رده پ�	و(� زده ((و�ر  ون �رده $%ر  

....وا:...���'��� ازم ��  �م ی�� �� ا'&  

 

٣٣٠_��دت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ���ه اطرا$�و دور �� و دادم ���% ��رم �� د����و...(دم �ده�� ن���( از ��ر	� �� 

....�ردم  

 دا(ت ھم روز �� روز ��م �/�ره ���...�ود 3ذ(�� �(�� �� ھ�وزم رو��� ن�ا و ��غ ن�ا

....(د�� �ر ز�ا�� (�2ت و  �/�ر و �/�ر  

��ن���%ش �رم �� زد 'دام � �� �(ت ر$��و دم�دو و �3و( �ر �� زدم 	ود�و �ن ا

....��غ  

�....�� �� ھ�ت %ردم�� ی��ز روش �� ���� اون ھ�وزم �م��� 	وا��م�  

 	�ده.....�(م ��/ون :(ون �� : �و���م�� ����#ر �� �ودن (ده �.�د او�#در �.2/� و ��زه

....(دم رد و دم�دو �.2/� ی: از ��ون  

 3.م از 3ل د�ش�د از....��ب �� ر�و�دم 	ود�و و دم��( ھ� ��زه رو د���و

....�(��م روش و دم��ر....(%2ت  



.....دادم ھل 0.و �� رو 	ود�و ��0ورا �� دا(��و ��� ��Qت ��ھ��و �-د...�#ب ر$�م  

....د� �� ��غ �ل �و  ھ�م 	�ده ی'دا �� �.�د او�#در....دم�	�د  

... ���ز یرو��� ن�ا ی�و �ر��ز ��غ ن�ا از...دارم 	�طره ���0ا �ن  #در  

 �.�	 آ	� و�د��� �را6ش ��رھم �� ��ل ده �� �ود ���� ��ج یدو��� از �%� ��ل ���0ا
.و�د��� ران�ا �.�	 و �ود (ده ھ�و��0 ���ن ش�)���� زن �	�طر �� �ود وت  

 ھ.م �(ت از �2ر �� �ردم �س �� دادم�� �%ون رو ��ب 	ودم ی�طور�ھ� دا(�م

......��: ر$�م و 3ر$ت اوج �.�	 ��ب �� ��%م او�#در...داد  

 او�د ش�� وا�م �وال ن�ا ھوا ھ�ون �و �-دش �و)...دم��( ھورا �� و �ردم ف�� او)ش

؟؟!داده ھل ��و �� آ	� ��  

.....دم��د رو ��� ا�� �ر3ردو�دم �#ب �� �ر�و $ورا  

���...زدم (	�د�� �!  زاره�� �رم �� �ر داره اون د�(� �23م....زدم 'دا .دارو� ؟؟!(��

 �رس و دت ��....�(د ی	�ر او�م از �و) زدم 'دا ھم رو ن�ر���ا�...دم��(� �0وا� �و)

....داد ھ.م و �(�ت ��رم رو د�ت دو�� �ودم �ط�Oن ���&....�ردم ���ه اطرا$و  

��� آ	� �و) �؟؟!(د�  

...!��(م �رده ا(���ه دم�(�...دو�م���...	�رو�دم ا�و �.�  

  دوون دوون و زدم دور رو ��غ %ردم�� ���ه اطرا$�و �رس �� �� ھ�و�طور و ن���� او�دم

...ر�و�دم ���# �� 	ود�و  

 �� � دارن و �(��ن ��غ و�ط �	ت رو .دا� ر�ا� �� دم�د �-0ب ���ل در �-د

���ن و ����....�ود (ده 	م �ش���( �و ��ر �� ھم ��ن�ا...	ورن��� رو ل�و�� دا(�م ھم 

....�ردن�� دا	ل  

 ی	ود�� $#ط ی�0ور�ا...�%�م $%ر �/ش �د�ز �ردم ��- ��ل ن�ا �� �ر�و�د (�ر�� ��و ن�ا
 (ده ��:��	 ���� آره.... راه �	��� و �ل�	 ی�� 3ذا(�م رو �ھ� ...(دم�� ت�اذ

.....�ودم  

....�(��م .دا� و ر�ا� ���ر و ر$�م  

:23ت .دا�  

-� �� �؟؟!زم��ر �رات ی	ور�  



:�23م داد�و �%ون �ر  

��ون...آره-� �....(م�  

:�23م �-د و ���رم 3ذا(�م رو وان�)...د��م داد �-د و 	ت�ر �رام �� � �زرگ وان�) ��  

.... 3ل د(ت ا'&.....ق�(#� 3ل از �ر....در	ت از �ر...�ر��ز �.�	 ��غ �ط��-  

:23ت و �رد ���(� اطرا$و )ذت �� .دا�  

(�, �.�	 �.�	..آره-.....  

�� او�د و ��ت �(و���( در ��:	ره ��ن�ا�� �� �� د��/�(و د����ل �� دا(ت...م��ود 

�:د��ر� .دا�...%رد�� ز��  

؟!�ھ�� یز�  د���ل-  

:23ت و داد �%ون �ر  

 �ل...(د ب�6 /و�...��ود �ردم ���ه ا:ن �و) ن���( �#ف رو 3ذا(�م....دم��. د���-

)��...��ود 3(�م رو ن�  

....م�%��� دا�� ی�رد�� �-دا....�	ور �� � �� ن��( ��� ��:-  

:23ت و �ردا(ت رو �ود 	���ر �ن ی�را .دا� �� �� �....(د �ر ;��زد و �رد �ول ��ن�ا  

-�....	ورم�� �و�ھ  

:23ت .دا� �رد�و ���ھش ا	م �� �ن  

�ن� وا�� ن�ا-��...  

:23ت و د� ( �� � از �م �� ی	و��رد ��  

�ن� 	ورد �و$ت-��!  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

....�ود �ن ��ل اون-  

:23ت و �(�ت ���رم $�'.� �� %م�  

� ی�	ور �و�ا ��:-�� �!�� یر�  

.....((((ش�ا-  



....��غ 	و�� دا	ل ر�م و 3ر$�م $�'.� از(ون (د�و �.�د ت��'��� ��  

��ن �%��ا وا��....�ود �(�� 	و�� �.�	���  ��م ��ر �	واد ازم �%� ر�و�دم 	ود�و �

 رو (ب ���0ا و�دم�� وت ھر �� �ر�و�م �ا�� ھ�ون �� 	ود�و �� ��: ر$�م و ھ� �.� ��

�ن �ظر از ��0ورا ��....%ردم�� ی��ر او��0 ,�)�ت ن��ر � (�2ت و �ود 	و�� ن�ا 

�ت ن�ز�ر�ا���...(د�� ��ز �ط�� �� رو �� �ود ر��ش �آ� (�, یھ� ��0ره   

 �رده �-د و �ردم �ر�ب و یر�3رد3 �0رو ھ�� اول و  3ذا(�م ھ�و��0 رو .م�و�� و ف��

....�ردم ��ز ھ�رو ��0ره و زدم ���ر ھ�رو  

....دم��( �و 3./�رو 	وش �طر و 3ذا(�م ط� � )�� رو د���و  

 	��وم �� �� �م�� ��م 2ش��و' �	وام ا�3 و �ود ���و 	و و (�, $'ل  �/�ر   #در

 �ر ��د �� د��ش �و و داره )ب �ر �����ز )�	�د �� ��ز �ر�� ف�ط از ��)���/� �� ��رو�ز

�دھوش و ��ت رو ھ�� اد�.�ش ی�و (��� رد �� ھر�0 از و ھ�ت 3ل از �����......  

 ار��2ع اون از رون�� ی���(� از دل زدن 'دام  �د��ر  ون....�ود (ده ;���ر %م� ھوا

.... رون�� ر$�م ا��ق از و �ردا(�م  

 

٣٣١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن و ���� ��ج���و��ود �رده رو(ن ش�آ� �ط�� ی�و �� ا�� �ودن ده�	وا�  � �� 

�.....م�	ورد�  

 و �رد  �  � و �� �� �ودن �رده �ر رو ��وط� �ل �� �و (ب ی3./� �طر �	�طر .دا�
:23ت  

..�/(ت از %��� �� ا���ر! ����0 �0ب-  

 ���0 ن�ھ�  �� ن�ر���ا�....����)�ر ھم (��ل از....����)ن �.�	 ھ�ش 	و�� و رو��� ن�ا

؟؟؟....!�ل �� و �� ی�رد ��و ��ل ��ه و �ود  

�:23ت و د�	�د ر�ا  

�	ور 6م!ا�����ول �ر�ت�� ��ل ��ه-  



....د�(� د���� 0�-� ن�ا د�(�-  

:�23م و دھ�م 3ذا(�م �د ��  

 ��ِ �ُ�'َ ....آھ�ن ا��ش �ود � ....��)���� ز�ش...�����ت ��ج دو�ت ��ل ���0ا-

 $%ر ا'&....	ودش وا�� داره ��.و� د����ه و دم �� �و)دار�ت ���0 اون از....��ط��

...�د��� ران�ا ھم ��ر �� ��ل ده ��م  

�:23ت و دا(ت ��� ش�آ� ی��: د���(و ن�ر���ا  

�ن �و1 اون....�ود  ش�� ��ل  دوازده ده د�ش�د �� ی��ر ن�آ	ر....آره- � �� 	وا��م�
 �/رون �و 3ذار و 3(ت روز  �د وا�� ���0 ن�ھ� ��ر او�وت �	ورم ��ط )���پ

)��...�ود ده�	ر �و��.�� 'د  �د ن�  

:�23م �ن و دن�	�د ��ن�ا و .دا�  

؟؟!ن�ر���ا� �دت�...�ود �ن 	وا����ر ��ره-  

�:23ت و 	�ده ر�ز زد ن�ر���ا  

��� آره- � ز��ن �و1 ھ�ون....��ره 	ود �� �ود �درش (�/�د�� ن�ا ا)���....�ره �دم� (��

؟؟....!�ود �  ا��ش �را��...��ره �� �ش��داد م��رد ا(���ه...�ود ���ن� اوج  

:�23م 6رور ��  

�د-��!  

�:23ت و زد ��(%� ر�ا  

�د... ن�ا$ر آره-�� �و ��6ش 	و�� ی��0 ا:ن �ود داده �/ش رو ���� ���� ��ج ا�3.....

 دم�(�....ت��و....���ر�....��0 او�م....م��ود %ش� در�0 یھ�./� اون از �%�

..(د ف��.....$را���  

���	رم داره دو���م� �:�23م �رد�و ���ش  پ  پ....%���  

.....�ن ��	ره 	ود�و �رو-  

:د��ر� ر�ا� از .دا�  

؟!�%رد �ول ���0 �� �ود ی�د ��ر-  

�:23ت �	�ده �� �ود دا(�� ��� 	ود(و ی0.و زور �� �� �در��) ن�ر���ا  



 �� �� �ت�� ��ل او�#در ھ�وز ���� �ود �-�#د ���� $#ط...�ود �	و� ��ر م�.�	....���� ��-

�و1 اون ا)���...�	وره ازدواج درد....  

 3و(� 	�ده از �� ��و$� ��ن�ا ��ت ر$ت  (�م....دن�	�د �ردن (روع ��ھم ھر�� ���ر�ا

...�ود (ده 0�1 ا(;  (��ش  

:�23م زد�و ��ش �� )�د ��  

....�	�د 	ودت ��-  

:�23م ر$��و .دا� و ر�ا� �� یا 6ده  (م �-د  

 د)ش و دا(ت دو�ت �.�	 ��و  ون �رد �	�)2ت ل�د) ن�ا �� ����....��ود �طور�ا  م�ھ-

� ن�ر���ا� �� ���ر�دھ� و او�و ر�د �� ت�وا- ن�ا! �.�! ب�6ر �(ور �2ر��م 	وا�ت��
����!  

�� 	وا����ر �ن وا�� را�ت و  پ  %ردن�� ی��ز 	�)� دا(�م د	�را �� او�و

�!���د داره درو�ر �	و(�.....و�د�  

:23ت و زد ی(	�د�� ��ن�ا  

!ا�و)E2....ل-  

!��ود�� ھر3ز ��ود-  

:د��ر� .دا�....(دم �.�د و ن�ز� 3ذا(�م د���و ی�و وان�)  

-:�� �0� �؟....یر�  

.....ید(ور-  

-�؟...���ر� �م�� ��ھ�ت ی	وا�  

.....��ر�م �  از آ	� ��-  

... �ود ��غ �� ����#ر �� ��د��(و ��ت ر$�م و 3ر$�م $�'.� از(ون  

 ر$�م �-د و ���آ 0.و 3ذا(��ش درآورد�(و د��م از �(� س�	 م��  ���ت �%��ا ی�را

....��د��(و  

:�23م �رص ��....زد در �� �%� �(��م ��  

....ی��� 	وام��� �23م �� �ن .دا� یر��� �و$ت-  



:�23م (د�و ��'�...در �� زد دو��ره  

....�دم ا��0م ��ر�و را�ت �ل�	 �� �زار ؟!3ر$�� ت�(و	-  

:�23م �رد�و ��ز درو دادم ا��0م �� ��ر�و....�%ردم �و�0...زد در �� دو��ره  

...�رو ��� ی	وا�� ا�3 ��: (د ��وم ��رم �ن-  

 ��ر  �د و �ردم ���ه �رو درو �-0ب ��....��ود ��ر در ی.دا� ا'&  ون �و�د ����وم �ر$م

....��ود ازش ی	�ر  ا�� زدم 'دا .دارو� ا�م  

 د����و... ��رو(و ��ت ر$�م....��(� �وده یز�  یا 3ر�� و ��(م �رده ا(���ه د�(� �23م

 او�م از ی	�ر دم�د �-0ب ���ل در ا�� �ردارم رو م��  ���ت 	وا��م �و� و (��م

 ر�ا� و .دا� �� ر�و�د ����0 ن�ا �� ��و ن�ا....دم��د ا�� 3(�م اطرا$و اون ھ��....�ت��
��(ون ر$�م ت��'��� و ا	م �� ن�ھ� وا��....زارن�� �رم �� �ر دارن� ....  

....�ودن �(��� ش�آ� دور ھ� ��ن  

:�23م .دا� �� و �(��م �0م �ر ر$�م  

....�دش 	ب-  

:23ت ��-0ب  

!رو � -  

�و��  ���ت-...  

؟! آ	� %���� %�ر�  �ن د�ت ت��  ���ت ؟!���� 	و�� ��)ت-  

....��دا(� �رش �و �-��-  

....�ودم ���0ا �ن ��-  

...�ردم �رور  ��	ودم رو ش��  #��د  �د دو��ره و 	�رو�دم ا�و �.�  

�ط�Oن (�ر�� %ردم�� $%ر  #در ھر �....�ودم 3ذا(�� ھ�و��0 �����و �� (دم�  

:23ت ��ن�ا �� �ودم $%ر �و! ��ود  را �س 3ذا(�م او��0 ا�3 آ	� �و)  

 ن�ھ�  �� �و ده� �� �رو�ده �� ش�� ��ل  �د �دم�...�� (��� ھم �	وف %م� (�/� ���0ا-
...�ود ھ��ون �رو�ده ن�-�ر�$0 از �%�....�/رون ����(  ی�و ��غ ��....م�دا(� ���0  

�: د��ر� ر�ا  



-E....�ود �  اش ��  

:23ت ی��	و��رد ��ن�ا  

�رد ��....�ود �رده  �ل 	�ک ر�ز  ز�ده ز�ده رو 	��واده �� �ل �� ا��ق ی وو���د 	ل ��- 

 رزن��...��)� ھ(ت ��ر...اش ��)�١٧ و  اش ��)�٢٠ د	�ر دو��....ز�ش...

٧٠�(�� .....�'�وردش در ھم ی�د�ز یھ�  � رو رو�(ون ��2ن�� ھ� ��ھ���...��2ن�

��ون درو6ش و را�ت ���د...دن�د ��  

:23ت �رس �� .دا�  

.....و�(���ک  �-  

��ا  

 

:23ت ر  

-�...داره روح ھم ���0ھ� ا��2  

..زد 	(%م �رس از �ن 23ت �و�ا ��  

 

٢٣٢_��رت#  

��آ� ��ج 	�ر��  

 

�:23ت ن�ر���ا  

-�...داره روح ھم ���0ھ� ا��2  

..زد 	(%م �رس از �ن 23ت �و�ا ��  

 و دادم ورت دھ��و آب...(د ��ده �0 از .�م و�ط او�د �� روح ا�م ��0ورا �� �-��
....ن�ر���ا� ی)�/� �� دو	�م  (م  

:23ت و زد �/ش یا �#.�� .دا�  

-�� �!��ود �	و� �(و	 ا'&....���ر$  � ن�ا آ	�.... ر�ا  



�:23ت ی0د ���& ر�ا  

�ن.....�%ردم �(و	 ا'& �ن ؟؟!�ردم �(و	 �ن ��23 �� ؟؟!�(و	- &� ی0د ھم ��
؟؟!�داره روح ��م ؟!�  ��م داره روح �و�....ام  

:�23م ��ل ن�ا ��...�رس �ر از یھ� 	�ده اون از  ھ�م 	�ده �ود �-.وم (�,....دم�	�د  

.....زاره�� �ر�ون �� �ر داره-  

 ا�� ��ر�و�� ��رو 	وا����� $#ط و  �رده �(و	 �� ��� و �	�ده....�	�ده �ودم ���ظر

�م ھ� ��ن اون'�:23ت ی0د و   

 روح ���0ا ��2ن�� (��ھ� �دم� �ن....دارم �(و	  � �.وھ��ژ دو�� (�� �� آ	� �ن-

�ن �و) ی��ود ��غ �و ی�د�ز ی�%د %�ر��و  �و1 اون �و ��:.....داره � ن�ھ�  �� دم�(��
.....داره و0ود ھم ظ�ھرا و ��2ن�� یز�   

:23ت و داد ورت دھ�(و آب �رس �� .دا�  

؟.....!���0ا م�او�د  را داره روح ا�3 	ب....یواااا-  

....���د 2��Wر م�او�د 	ب-  

!2��Wر ��0ش داره روح ���0ا �� ن�ا-  

�ت اون �و ��:-�....�%ن �و�0 �/ش رو روح   

 ت�اذ و آزار....	دا ی؟؟؟وا....!�%�م �و�0 (��� ی 0ور یزد رو �ر$ش �و �و� ���د-
��%�...  

.....�%�� دم�(�-  

� دور�3 و اش �$�� �ردن �و)� و �S �� و داد .دا� �(ون  ��و:(و �-د و 23ت �و�ا ر�ا

:23ت 'داش  �ردن  

!!!!�ده ور�ت 	واب �و ��ش �واظب-  

:23ت ر�ا� ��  ��و�د 	ود(و و د��( 0�D .دا�  

-�....��و در�وردش � �ھ 	داااااا �ورو ر�ا  

 



�� �� دا(�م �� ھ� ��ن(�%� �ود ا$��ده وا�م �� �ا��2�� �رس �� دادم�� 3وش دو�� اون ی 

.....ِ	داااااا یا.....�ردم �رور ��	ودم رو  

....م��  ���ت (دن 3م.....زدن در.....ی��ز ��ب  

؟؟؟؟!�وده روح ھ�ون ��ر �-��....�ااا�	دا  

 دا(�م رو �� و�ط ن�ا �ن ا��....ر�ا� �� �ود ده� �� ��� �Qل �رس از...�ردم ���ه .دا� ��

؟؟؟....!� ��م �/ش ��  

...ا�دا	�م ��ن�ا �� ی��ر (���ت ���ه  

....(د ره�	 �ن �� ھ�ز��ن او�م  

 �2ر��و ���ھم ��.....ی	ور��� ھم ی��ر ن�ھ�  درد �� �� �رت $رق �ر 	�ااآاااااااک �-��

.....�ر3ردو�دم ازش رو�و و دادم �(ون ازش  

�:23ت و (د �.�د �0 از �	��� �� ر�ا  

....م��	وا� م��ر (و �.�د.....دا� (و �.�د-  

.....(د �.�د $ورا .دا�  

�و ھ�وزم%�� ر�ا� �ودم ���ظر ھ� ��ن  و �ود دا(�� ��� د��ش ی�و رو�ا� د�ت �2ت 
....�� �و) �رده �(و	 ���  

��....داد ھ.م و 3ذا(ت ��رم �(ت د���(و �� روح ��.....ھ�ت ���0ا روح �� ��  

.....�ردا(ت ھم رو م��  ���ت و در �� زد �ودم ��د��(و �و �ن �و� �-د  

 �& �ر �� او�م....م�(�آ� ���ر ��ن�ا و �ن $#ط و ر$�ن ر�ا� و .دا� دم�د او�دم �� 	ودم ��

....�ود ش�3و( �و  

:دم��ر� ازش  

؟!د��ش �� ���ده ���ت روح �� (ده 3زارش ی�ورو ��: ��.....یھووو-  

....�رد ���ه �/م �-0ب �� و 3رت ��: �ر(و  

 

٢٣٣_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

 و 3ر$ت ��: �ر(و ��(� �(��� روش �� رو وو���د �� �� ا���ر و �S ش�� �� ��ن�ا
....�رد ���ھم  

....!$�زا ��ذا ھ�ذا ���� داره �� 	و�دم  (��ش از  

�ن ا��....(د ش�3و( �ر3رم دو��ره او�م.....ش�آ� �� دو	�م  (م و 3ر$�م ازش ���ھ�و 

....ا$��ده �رام وا-� ا��2/� اون �ودم �ط�Oن....�ودم �ط�Oن  

:�23م ن�ھ� وا�� دارم ��� 	ودم ش�� ��رو�ا ن�ا از (�ر�� ��و���م ���د  

�ن ن���- � $%ر او)ش...ھوا ر$�م �ن و داد ھ.م �(ت از �2ر �� �ودم �(��� ��ب رو �و

�ن....�ودن �(��� ���0ا او�� ا�� ر�ا� �� .دا� ��ر �ردم ,�).....�ردم ��ش   

 ا�%.ش %���� $%ر داره �ود �(	ص...�رد ���م یور �� و 3ر$ت ��: �ر(و

:23ت و �رد ��ز دھن ��:	ره....�ردم  

! � � ��و �رت و  رت-  

  ؟؟؟!%رد��� ��ور  را آ	�

...ا'& 	ودت 0ون ��...	ودم 0وووووون ��-  

...�	ور �م رو 	ودت 0ون-  

...و�(���ک  #در.....یووووو...داد ھل ��و �(ت از �2ر �� 	ودم 0ون ��....��(�-  

:�23م و 3ذا(�م ��ھ�م ن�� د����و...(د � �)� �وھم �رس و ا�ز�0ر از 'ور�م  

 رو ��و روح ��...�ود �(��� �ن ��ر رو روح �� ید���.....یووووووو یووووووو-

.....یر�3 0ن �ر���ک ی.���$ ن�ا ن�� داد ھل ��ب  

:23ت و �رد ���م  پ  پ ��زم  

؟.... را یزد �وھم.... �ده .و�� روح...��  ورا و (ر ن�ا....��� � � ���-  

:�23م �رص �� (د�و ��'���  



 ر$�م �و� ��زه....ا$��د �ن وا�� ا��2ق اون �	دا....������	 رو �و  #در....یوااااا-

 ی0.و م��  ���ت....م��  ���ت...%رد�� $رار و در �� زد�� و�د�� �ھ �2ر �� ��د��(و
  ؟؟! ورن و (ر ��ھم�ا....د�ش��د ���دم � م �� 	وا��م �و� �و) �ود ���آ

 د���و.... �%رده ��ور �ر$��و ��زم �ود �(	ص �س....�0	وردم ھ�ش 	�ده از....د�	�د

.....دم���� ھم رو د�د���و و �ردم �(ت  

��:23ت �-د و د�	�د ھ� ��ن اون ا  

 رو .دا� و �و 	وا�ت��....ذا(ت�� �ر�ون �� �ر دا(ت $#ط ن�ر���ا�...0ون د	�ر ن���-

....��ر�و��  

 ید)	ور �� ھم و �رص �� ھم ن�ھ� وا��.....��� ��ور �ر$�و 	وا�ت���  را ����ااااا یا
:�23م  

....�م�� راس 	ودم �0ون-  

.....ذا(ت�� �رت �� �ر دا(ت ن�ر���ا� �م��...�2/م �2/م....�ااااا��ن�...�اااا��ن�-  

؟؟؟....!آره ی�%رد ��ور �س-  

.....ذا(ت�� �ر�ون �� �ر دا(ت ن�ر���ا�  ون....��-  

:�23م �-د و دادم $(�ر روھم )�/��و �رص ��  

�ن.....�دارم ر�ا� ی�ر$/� �� ی��ر ا'& �ن- �....ا$��دن وا�م وا-� ا��2/� اون �م�  

:23ت و زد )�	�د  

....�وھم...�ت�� ی	�ر...زم��ز ��رس-  

� �23ن" زم��ز" �� ر$ت و (د �	�) زا�  ن�ا و روح از ذھ�م /و�  را دو�م��

 و.....�(�ت )�/�م یرو ی)�	�د ��	وا��� �� زد رو �رف ن�ا �/ر�ون او�#در.....��ن�ا
:دم��ر� �-د  

؟؟؟!ی�دار دو�ت ��و ���د �و-  

....�رد �%وت $#ط....�	و�م یز�  ��و���م  (��ش و 'ورت از...(د ره�	 �/م  

:د��ر� ر�ط �� �.�	 �� (دم�� د���ا� ازش دا(�م ���د  

؟!	واب ا:ن ن�ر���ا� ��ظرت-  



:�23م ��ل ن�ا ��....��ود ���د �وال �� �ن �وال 0واب ط-�..�0	وردم �وا)ش از  

....	واب �� �-.وم....آره-  

:داد ادا�� ر�طش �� ی�وا: �� ھ� ��ن  

؟!	واب او�م ؟!�  .دا�-  

��....آره....	ب-��...  

؟؟!	وا�ن او��ھم ؟!�  آ� ��ج و 	��م ��ج-  

 ی�وا: �	�طر ذھ�م �و �� ھ�و�طور �-د و ا�دا	�م 	و�� 	��وش ی را�6 �� ����ھ
:�23م دادم�� $�ش �/ش �ھ �ش�در�  

...�ره�� 	وا�(ون 	ود��ر 'ورت �� (��� �� �� او��-  

:23ت و �رد ا(�ره د�ت ��  

....0.و ��� �س-  

3�S و ���ھش�:دم��ر� �رد  

��م؟ %�ر� -  

-�....0.و ��� �م�  

.....�(��م ���رش ر$�م و (دم �.�د 	ودم ی�0 از  

 آ�دااااار و و)1  �ر )���و و 0.و آورد رو �رش �-د و 3ذا(ت 'ور�م طرف دو د���(و

......د��و�  

 'ور�م طرف دو از د���(و ا�� اون....�ودم �و�ده ��)ت ن�ا �و ھ� ��ن و.....�ردم ھ�,

:23ت و �ردا(ت  

�ن- �....(��ھ�.....دارم دو�ت (��ھ  

 

٣٣۴_��رت#  

��آق ��ج د	�ر��  

 



�.�....(��	�م��� �� از د�ت �� �ود �رده ام زده ذوق او�#در ��ن�ا �ر�ت و 0  

�و��....��رم آ�دارو ��چ اون ف�� و0ود�و ��ق ��ق ��ق از �� �ودم ����  (  

!!!زد�� �ر��� ن�ا از (��ھ� ا�3 (د�� � !آخ  

.... دن�� )و رو م�	و(��) ��ق دارن  (��م و (دم د��2 و �رخ ��زم �ودم �ط�Oن  

....�ردم ���ھش �رد�و $رو دھ�م �و رو م������ )ب و 3ذا(�م ��ھ�م ن�� د����و  

....دا(ت دو��م �س  

:�23م 3و�� 	0ل ��� و آھ���  

؟!�%�م �ا��را$ ��-  

....�%ن-  

:�23م �رد�و رھ� رو ام ���� �و (ده ��س �2س  

!...��ز� ��ھ�م �� یا �/و�� د���ل %ردم�� $%ر ھ�ش �دت ن�ا-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

!�ُ	. �س از-  

��چ �� ��ھ�و��0 #��د...دم��( )�	�م رو د���و �(ت....�.�د �.�	 �� �و).....دم�	�د 

 رو '��� اون و �(�م��ر� �ھ �ن و3ر�� دا(ت �#ب '��� �ز�د3  ��ش....�ود �رده

.....%ردم�� �%رار 'د��ر  

:�23م �رد�و ���ھش )�	�د ��  

�ن ��ن�ا- �.�د�� ش�� �ھ �ن ��ور �و)...م���( �آ(� و /ر در��ل �دام �ھ 	وام��  

.....�د�� ش�� �ھ.  

:23ت و د��( ق��� �2س ��  

��ن ��ل از �-د-��! ر�ت��� 	وام��....%�م�� '��ت ���� ��   

:23ت �ط�- (وخ �� ا(و 0�.� آ	ر %���  

....�دا(�م ھ� 	�ده اون رو ����ر) ا'&....دم�	�د و �ردم ���ھش  

:�23م و 0.و �ردم �ر�و  



؟؟! وا-�اااا-  

! ن�ھ�....��� '�ر %م� د��� $#ط....آره-  

 رو آرزوش ید	�ر ھر �� �ود ی�رد ھ�ون #��د اون...دا(�م دو�ت ���و�ا �ن

.....%ردم�� �'ورش �ھ��رو �و �� ��� ھ�ون....دا(ت  

���ظرش ��(� :زم �� ز��ن ھر �� ن�ھ� وا�� ��و�دم �.....  

:�23م و آوردم ھم ز�ون �� �و�ا و  

���ظرت ��(� :زم �� �ز��� ھرررررر �� �ن- �.....ز��ن ھر ��....�و�م�  

:23ت و زد )�	�د  

��و�م-�....زم��ز   

!(دم �و) و (ل و ر$ت �.�و �.� د)م  ذوق (دت از  

�/ر�ون �و� �� �و ��و 	ب....(�:ااااا�ا یر���!�اووووو$ � ن�ر�( و ز��ز �/���ا �(�
�؟؟.....!�%��� ��.	 3و(ت  را �(�  

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  

��اااان�ا-...  

...0ون-  

- � ���) �؟!ھ�اان ���( �/ر�ون �#در�ا (��ھ  

�ن- ��/ر�و�م (��ھ......  

-�O��ط�!  

�ط %م� و�/� ��-E $#ط....و�/� ��-E $#ط....آره-� � ھ�ت ��� ا'& �� او�م %�م�

�؟؟....!.�(� ��'��� �� �آد  

� ��'� و د)	ور زود �.�	 �و...	ب �و)....�ت�� ��-�)�....  

-E-�� �/�......م��	وا� ��: م��ر (و �.�د... �رده ھوا.... 	ب... �د�� ش�� و  

:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و �ودم �(��� �� ھ� ��ن �ن ا��....(د �.�د اون  

�ن�� او�� م��ز� یدور �� م��ر ا�3 ��ظرت-/2 �� ��؟؟؟؟.....!م�����   



�ول اون د�د د��� ��:....دادم رو �Z م����# ر�6 ���د �ن....	ب ����% �� �� !...  

 

٣٣۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �و0ودش �� ��ر� ھ�وز ��ل ن�ا ��....��� ط�ت�( %م� و�د��� �دش �.�	 	ود(م ا���ر

 و 	و�� �� ���ه �� �-د و د��( (ش�ر �دون 'ورت �� �د��...دا(ت ھم �ق 	ب... �ود
.....ا�دا	ت �ن ط�ت�( �ر ی (�� �� ���ه ��  

%� ط�ت ��و��ت ��م $%ر ���د....دم��( م�3و(� ی)�/� دور ز�و��و زد�و � (

:23ت و �رد دراز د��م ��ت د��(و  ون....�ره��  

....زود��ش... �.�د(و...(و �.�د....���ن� ��� )-��ت 	دا-  

 راه د���)ش (د�و �.�د �0 از �و'2 ��ل ر�6 (وق و ذوق �� و 3ذا(�م د��ش �و د���و

....ا$��دم  

��ن�ا...م�دا(� (وق و �0ن�ھ ھم دن��و� وا�� ھردو ��: /ر روز  �د از �-د � �و��ت��

....��� ا�%�ر �و�ا  

��....دا(ت �ن ا���س �� ��(� �ا���� او�م ��  

:23ت و ا�دا	ت اطراف �� ����ھ  

؟!م��ر ��0-  

:�23م د�و�	�د  

-�.....دو�م��  

�ن �و)...دا(ت �0.� و اEطراب اون ��...�� ��د� �� وا�م �ود د��ش �و د��م �� ن�ھ� 
....د�ارز  

:23ت و �رد ا(�ره ��غ �� �� �$و� ی$ور ��رر� �� از �-د ��:	ره  

؟؟! �(ت اون م��ر-  

:�23م داو�و ورت �	ت دھ��و آب....دا(ت �رم �رس او�د �� ��غ �(ت ا�م  



؟؟!��غ �(ت-  

....اھوووم-  

:�23م  ا$��د�و �/�رون �� از و 0ن و روح �د� و�ط او�د �� او��0 ا�م  

....داره روح او��0...�� او��0 �� ��-  

:23ت �-د و د��( و 3ر$ت د���و  

....م��ر ���....د	�ر �ود ��0 روح و 0ن-  

:�23م ��د ��د  

....داره روح ���0ا...  را  را-  

: �رد ���ھم � �%....(د ی�2ر و �&$�  

�م ذا(ت�� �ر�ون �ر�� دا(ت ن�ر���ا�....د	�ر0ون...���� یا-���/2�  

�ن �و)- �� Eو��W ودم  دادم	روح اون...دم�د ��زا�  ��  �-.....داره و0ود وا  

!2ن�ارا0 ���ا ؟...!��  ورا و (ر ن�ا! �1-  

 ن�ھ� وا�� داره و0ود وا-� روح �دا(�م (; �ودم ا��2�ت ی�ر �� (�ھد 	ودم  ون
:�23م و �#ب ر$�م  

-�� �....داره روح او��0....او��0 �م��  

:23ت و (د ��'�  

....�داره (; ��� �� م��ر ���...�ود ��0 رو��ون...���� �ر�در� ی��ز � �-  

:�23م �رس �� ھ� ��ن �رد�و 0دا د��م از د��(و  

-�....م��ر ���....�ن و)ش ا'&...�م���...	وام��  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

� ��: ی�رد ��ھوا ��و ؟؟....�ن و)ش رو �  � -��� �؟!	ودت د�ت ���....ی���  

 راه �و���م��� �� ھوار و داد....�(و�د 	ودش د���ل و 3ر$ت د���و �رف ن�ا �23ن ��

 ��و�� �� دا(�م�� ��� ن�ز� رو 	ود�و �ھ (دم�� ده��( د���)ش �� �در��)....��دازم



 ھ�ون �و.... 	و�� �(ت �رد ��و �ود (ده طور ھر ��:	ره و داد ا��0م �%�رو�ا ا�� �%(و�م

:�23م ن��  

....�ر واWE ن�ا از �درک �رد روح �����و-  

 دا�� د���)ش ی��رد �-د ی�رد 3�ش...�وھم.... %�ر�  	واد�� �ورو ���ت آ	� روح-

���%�     .....  

....�ود �ر���ک ی$�E اون �� ��ھ�و��0 #��د �رد ��و اون  

....داد�� ھل رو ��ب و ود�� ��د  

...�ردم ���ه ��ت ھ�ون �� �رس ��  

��م �و �& رو '��� ن�ا� $����Eطر�م (�ر�� ن�ھ� و �ودم ده�د �ر���ک ی. �....%رد�  

��ن�ا ی)�/� و 	ورد در	ت ی ��� �� ��رم �ود روح ی0و و �0ت در ���ھم �و� در�ت 

.....�(�ت )�/�م یرو  

....�ود �ن از �ر داغ اون �%��ا �Qل ��  

 روح د���ل دا(�م ھ� ��ن �ن و د��و� )�/��و و)1 �� و �رد �.#� ��رم دور د���(و

� و (د ��'� �%ردم ش�ھ�راھ  �%��ا از ��ن�ا �� ��ودم ��غ ی�و او�#در وا1 در �(�م�
:23ت �-د و 3ر$ت $�'.�  

....���� ��ش �ن �� �%��� ���ه او�ورو �ورو�ا  را ؟! �و  ��-  

:�23م و  ر	و�دم ���ش �� �ر�و  

....داره روح ���0ا 	ودم 0ون ��-  

:23ت �رص �� �-د و د� �� �/م 0.و از و 3ذا(ت 3.وم ر�ز د��(و ��'�  

��(م ن�ا ��...�داره �-�� �رس ���د ھ��م �ن �و� �� �و)....داره روح ا'& ��(�-� 

....�ن $%ر  

 او�م...دادم �%ون آھ��� �ر�و و....(د �'ف �ر�م )�ظ� در...�ود ��ن�ا...�2ت�� را�ت

.....3ذا(ت )�/�م یرو )�/�(و دو��ره ط�ت ��  

.... $�ز �و و �ت�� 	ودش د�ت ��)ش �ود �(	ص (%�م �� اش ��� ن���� �ر	ورد از  

....��رم )ذت %م� دن��ر� ی��0 دادم ��Wر0 ��م  



.....�ردم ش�ھ�راھ ��م �-د و �ردم �.#� 3رد�ش دور د����و  

.....�ود (ده ��د ی'دا ��ط دا6�ون ی��2/� ی'دا  

.....�(�ت ����م یرو و ��ر��او�د�� ��رم از د���ش  

 ��ود 	وا�ت���  ون د�(�...زد�� س�) رو 3رد�م $#ط ���ر�ا �و)....�طور�ھ� )�/�ش �و��

�)� ...  

....%ردم�� �س ��رم �و رو ���ر�( �ن�0ر و �ودن (ده ق��� ��2/�م  

 ���ث �� زد ام ���� 	ط �� ���) �-د و  ن���� د��( و 3ر$ت رو )���م #�� ھ� �و�( �Qل

....��م �S رو �رم و �%(م �#��� آه (د  

 

٣٣۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ھم ��ن�ا ا�� دادم �Z و �ودم �رده ط�ت�( �ن �� در���...�و�س �ود�م ر$�� ھردو���ون

....��ود �ن ول  

�Qل ا���ر �� د��و��� ی0ور و م����0 ر$ت �دش� ا'& �� �ود �رده داغ او�#در و ��.� �و 

.....دن�	وا� او��0 ام 	��واده �ل �� یا 	و�� �(ت �� م�ھ�� اش 	و��  

��....��و�� ھ��و ���� ��و�� �/�ره �� �رد ��ز (�ر�� )����و یھ� د�  

 در	ت ی ��� �� ���% �(�م ا�3 �� یاو�#در...�ودم وار$�� و (ل ھ� ���0 �� ن��  	ود�م

�� �ودم �داده�� �....��2دم�  

...�ردم �.#� �2ت ��رش دور د����و  

:23ت 3و(م ���ر  

....(م��� ار�E ی�0ور�ا �ن ����-  

:3-�م ده��ر �2س  

�ن....�ر�3 ن�ھ� �ف ��� دراز ��و ی	وا�� :�د ؟!�(د� ار�E $%ر �� ط�(را ن�ا �و- 

� �� ���0ا ا�� �(م �	�) 	واد�� د)م 3ر$�� درد ��رم 	ود�م���)....  



:23ت و د��و� 3و(�و ی :)�...د��( �و ���و �طر  

....ر�ت��� زود�ر رو �و �ن ��ش-  

:�23م ��ز �� د�و�	�د ز�ر ز�ر  

  رااا؟-

:23ت و زد 3رد�م �� ���)  

....��م ���رل زا�  ��-E �دادن ا��0م وا�� 	ود�و �و�م��� ���د  ون-  

��ر  (��م.. �ردم �S یا ���و�� ��)ت �ر�و��...(دم ;���ر ی�د0ور �ر$/� ن�ا از	 

 �(ت از و دور از دا(ت �� �راق  (م 20ت �� �� ا$��د  (م /و� �� زدم ی)�	�د...(د

....%رد�� ���م ھ� ن��ر   

.....�ود �� �ردن ���ه در��ل ��� د�دون )�	�د �� و (.	�� ی�وھ� ��...د	�ر ��  

.... �ود (ده 2ل $%م...او�د در ���� از  (��م....(دم (و��  

.....دم�د رو روح �ن....روح  

:�23م  )%�ت �� و ز��ت �� (د��� 	�رج دھ�م از ��'دا ا���ر �� �در��) و زده و�(ت  

.....روح.....روح...روح....رو....��ن�ا....���ا...یا...ا-  

�و �ھ و ��ر$ت م�0د او)ش�� �� (�� $�'.� ازم �رد �س رو �د�م )رزش �و� ا�� د�

: 23ت و 3ر$ت  

- � �؟؟...یزد �وھم ��زم...�و ���  

 �%��ا �ل...م�(�� ر�وا �%(م 0�D ا�3 دو���م��...�ردم دن��%( 0�D ی�را ی�د�ز �&ش

 �و �� ید�� �Qل ��م ���م....(د ب�6 و ر$ت او��0 از ��د و �رق �Qل ��� ���ھش ��ن�ا

....د�)رز �� ��(� طو$�ن و ��د �-رض  

:23ت و 3ر$ت د����و ��-0ب ��ن�ا  

؟!ی(د�  ؟!د	�ر �و  ��-  

:�23م �رد�و �>.ش زده و�(ت  



 و�(���ک....د�ش�د �ن...د�ش�د �ن....م��ر 	دا �ورو...��ر ��و...��ر ��و-

 ��ور ا���0 داره روح �23م  �د��ر....د�	�د�� %رد�� ���ه ��رو �ھ...د�	�د��....�ود

....د�ش�د �ن �#ران...د�ش�د �ن.....ی�%رد  

:23ت و �رد ���ه اطرا$و ��ن�ا  

؟؟....اطرا$و ��م ���ه �رم ی	وا��..یزد �وھم....���� �ن ول 0دت �ر-  

:�23م و 3ر$�م �	ت و �2ت د��(و  

...�زار ��/�م ��درت 0ون...�زار ��/�م �ورو	دا...�زار ��/� ��و....  �� �� ��-  

:23ت و ��ت وا�م )����و یھ� د���...دم��ر�  #در (د ��ورش ر$�� ر$��  

....م��ر....م��ر...��(� ��(�-  

�ت م�ر$� �ودم ده� ��  �/ش �ود�و 3ر$�� ��%م د��(و �� �در��)� ��.�...  

��و  (��م 0.و از )�ظ� �� اش 	�ده و 'ورت...د�)رز �� و�(ت از ھ� ��ن �د�م 

�.....(د��  

...دا	ل �رم �ن اول �� ���د�وا اون م�(د �� 	و�� ;��زر  

�� �/�...3ر$�م $�'.� ازش )رزون ید  

 �/م �وا�ش ��م دا�� ��ن�اط� �� داد�� �%ون �ر او�م %ردم�� ���ش �(��و��ر� �ھ

 ��م 	��وش رو  راغ �%��ا �دون و ا��ق �� ر�و�دم 	ود�و...دا	ل ر$�م ��:	ره..ھ�ت

....(دم 0�1 	ودم �و �وار��0 و ��و ر�ز دم� �  

...د�ش�د �ن  

....دم�د رو روح �ن  

.....�ط���( )�	�د و 	���ر �/م ی�وھ� �� ث�	� د	�ر ��  

....	دااا یوا  

 

٣٣٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

 ث�	� 'ورت اون...و�(���ک ���ه اون ھم ����Q �� ���  ون دم�)رز �� �رس از ��و ر�ز
....%رد��� ��ور �ر$�و ��� �� �ود ���0ا ��د�	�....ر$ت ��� ���ر  (��م ی0.و از  

��ن ش�� �رم �(�و �.�د �رم �� زد�� ��3ھ�� ر�ز از �دا(�م 0رات ��� �و) �	وا�م ���� و 
:$ر���دم �م�� ��ن�ا وا�� و �ردا(�م و�3و( ن�ھ� وا��...�م�� رون�� ��و  

؟!یدار��-  

:داد 0واب و �ود ن�آ�&  

! آره-  

:�و(�م �راش )رز(م �ر یا��(�� ��  

�ن ��ن�ا- �!�ر�م�  

؟!�  از-  

!دم�د �� �رو�...روح از-  

:$ر���د �رام 	�ده %ر�ا��  �د�� �� ھ�راه  

�ن (.وار �و ���ر� ازش د��� �� �او� زم��ز" "!  

:�23م �-د $ر���د�و �راش %رد�� ���ه  پ  پ و �ود �S (ش�� �� %ر�ا�� ��  

"؟؟�(و	 وت ا:ن"  

!!!"��م %�ر�  �ن ���� 	ب"  

"�	واب...��ون دار��"  

"�"ام 	���...�	وا�م �و�م�� �� �� دو�م��  

�ن" 	�.� � و �.�د و �ود �ه�� �وھ�ش...دم��د روح �� �ن...دم�د �ن �	دا....��ن�ا �ر�م�
 ن��...�ود زن ��...د�	�د�� و %رد�� ���ه �ورو و �ن...�ود �ر���ک  (��ش...	���ر �/م

���/��$ ی�و �ن �� ��Q	� یھ� روح اون ھ. ��ن $#ط ھ�ش �%��ا �م��...دم�د� � �و�م�

"�را6م �د�� �� ���(� ن�ا ش��-� وت �� ��ش���  

  �د�� �� �و�وا (دم ��'���...�ود �	م رو ھ�ش 	�ده ن�ا...$ر���د 	�ده %ر�ا�� �رام ��زم

:$ر���د �م�� �-دش �� دادم �روز 	(م از �رخ (%.;  



 �� �ر دا(ت ن�ر���ا�....�ت�� در��ر �رو� ����7ھ....	و(�زم...3.م....��.م...زم��ز"

 اون...یزد �وھم �و...(د ھم �و$ق �� ��ر�و���ون 	وا�ت��...ذا(ت�� .دا� و �و �ر

��� 2(ون��و' �ھ و ��ر��� از(ون  �� ھم ��Q	� ی (��%� :�� 3ر�� �� �� (�� ا��

"�وده  

 	و(م �.�	 	&'�...زم��ز �2ت�� �/م ھ�ش....ا�(ب 	وب (ده �	و� ��ر ��ن�ا  #در

 �راش ��ز و �م�� رون�� روح و 0ن $%ر از �(د ���ث ن�ا ا�� 	و�ش ا	&ق ن�ا از او�د

:�و(�م  

� ��ور �ر$�و  را"���%�"  

"3ر$�� درد  (��م...�	وا�م ��م �زار �	واب..�ت�� ��ر در �رو� �ط��Oم  ون"  

:�23م )وس �.�	  

�ن" � �و �-د آ��د ����0 ��ر�م و د���)م �د�� راره روح اون %�م�� �س )�ظ� ھر... �ر�م�

�"؟��	وا� �	و)�  

�:�و(ت ط�ت�( �� او�م ا�� )�ظ� �� (دم )وس �.�	 دو�م�  

"�"�	واب 	ودم �>ل ���..�ن ش�� ���0ا ��� 	ب ؟؟��ر��  

 �2ت...�>.ش �دم �و���م�� وا-� ا�3 (د�� � ....�%� در�0 (�/�د�� �0ب....آخ اخ  آخ

 ف�� 'د و ف��....ف��...��رم )ذت و0ودش از و ر�ش��� آ6وش در ��, و ��%م و
�� �...(د��  

:�و(�م �راش  

"(د�� وا-� ��ش"  

"؟؟ �	وا�م...(��� یزود ��"  

�ن �زن �رف ��ھ�م و ��ون دار��...�� ��" � دو��ره راره )�ظ� ھر %�م�� �س.. �ر�م�

..."�را6م �د��  

 'د �� �را�6و �م�� 	ودم روح ی��0 ��%� ��وم �ر�/�رو و  رت ن�ا و ��	وا� ا�3"

�ورا روش����  "...  

�و رو 3ذا(�م د�ت��)  �� �رض  � ��١٨ ��Qت �����  ون �	و�دم ��(و�� ادا

....�ود ��ل٤٠ ��Qت....��م  



�و�� دار�� �و����� ن�ا از (�ر�� �ود �(	ص....(د ن�: آف�....  

....���ر 3ذا(�م و�3و(  

؟؟؟!د�� &ت��-ط (د �م�ا ؟....! 2��Wر (د �م�ا آ	�  

!و�(ت ی �.�� آورد ��رو �ردا(ت....�رد ھ�ر �-�� آ� ��ج  

!��ود �و�(���� ن�ا �� ھم �� و دو و ;� ی اره  

�و�� دن�د �ورد در �%��ا 	'و'�...�ود �	ت...�%�م $%ر �/ش �ردم ��- ����و  (

ا��...�ودم �ط�Oن ���& روح اون  

�و�� �� د�ا� ن�ا �� ��/� �	وا�م و �%�م $%ر �/ش �� ���م ��ر �� �&(�و ���م و ���م  (

....�/ران ھ�ون م��ر3رد �(ن �راE ھم او�� و ��م ھ�(ون �� �و�ا $ردا  

! �ده ت�اھ� �/م ��� ا�3 ا)���  

*********** 

W�' �� واب .دا� ی'دا	و �ود ���ده�ا �رم ��:...د��ر �رم از  �:�2ت�  

...ظ/ر١٢ ���ت 	��م ���ل (و �.�د-  

:�23م 	وا��)ود  

وا-�؟-  

....آره-  

 ی�و ھ� ��ن 	و(�	����...�ردم ���ه اطرا$�و �رده �ف ی (�� اون �� و (دم ز�	 م��
...�ود ده��دزد ��و روح و �ودم ا��ق  

....	وب �ز�د3 �س  #در  

 

٣٣٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



���ن رون�� او�دم 	و�� از �و�� � ��ج....%ردن�� در�ت ���ب دا(�ن ��ن�ا و ن�ر���ا

��ن ا�� ��ود ������....	ورد�� �� � و �	ت رو �ود �(���... را   

 و���ت ی��ز روش یظر$/� �ت����و �� ���� ��...�ط�� �و او�د �زرگ ���� �� �� .دا�

...�ود �ون و  

:�23م و (ش�� ر$�م  

؟؟!ید�	وا� را�ت (ب�د �و .دا�-  

:23ت �$راوو� )ذت و ذوق �� و زد ی)�	�د  

-�� �...آره �م�ر���ا� �>ل �و �و  

 �� ھ��و ���ه....زد�� �ر$/� ن�ا از �د�	ت ��ل�� �ن ی0.و  را....�ردم ���ش  پ  پ

:د��ر� د�د  

؟؟؟!�%��� ���م ن�ھ�  �؟؟ را� -  

 د)ش د�(�...(د ��ھوا د�(�...�زن �ر$� ن�ا از ��ل�� �� ی0.و  وت�ھ-

�ن...	وا�تEوا� را�ت (ب ��و���  طور �و در	��....  

.....دم�	وا� ھم 	وب دم�	وا� ؟!�	وا�م ��و�م  را-  

:�23م ��ر'-  

؟؟؟��	وا� را�ت ��و��� (ب�د  وا-� �و �-��-  

:23ت ھ� 3�S ن��  و 	�رو�د �ر(و  

...�	وا�م را�ت ��و�م  را....���د آره 	ب-  

:�23م �رد�و ��ووو$  

؟؟....آره ی�رد $را�وش ��رو�ا ھ�� و �وح و روح زود �.�	 �-��-  

:23ت او�د روح ا�م ��  

...�رد 	وا�م ���....ن�ر���ا� د�ت از.....�اااا��23...آخ آخ...روح یوااا-  

:دم��ر� ��-0ب...(د 3رد  (��م  

!ید�	وا� را�ت ��23 ا:ن �� �و ��-  



:23ت و �رد '�ف رو اش (ده 	م ��ر  

 �� �ودم ده��ر� او�#در....�ودم ده��ر� م�.�	...�ودم ده��ر� �� �.ش �و)...آره 	ب-

�....�	وا�م را�ت �و���م ���د �-دش �رده �(و	 23ت ن�ر���ا  

 ی0د ی0د ن�ر���ا� �(و	 و دا(ت و0ود روح وا-� �و)! �ود ی�طور�ا �س...اھ�ن
....(د  

:�23م ی0د �.�	  

....م��ر3رد م��� آ� ��ج �� د���...داره روح �وا-� ���0ا �و)-  

:23ت و د�	�د ��(� ده�(� یدار 	�ده �رف �� ا���ر  

.... �رده �(و	 23ت ن�ر���ا� �23م �� �ن ����-  

&�:23ت ی0د ��  

....د�ش�د �ن �و)-  

؟! رو ��-  

....���د رو روح 	ب......�2ر��رو ا'>رآ� زن-  

 �-د و �ردا(ت �ون %��� ��....زارم�� �رش �� �ر دارم %رد�� $%ر...	�ده ر�ز زد ��زم

:23ت  

�Q&...ووو���د �رو- �....���ر�و� ��و ی	وا�  

��ن�ا �Qل...%رد�� م��'� �ر$�ن�� �(و	 رو �وEوع ن�ا دا(�ن ھ�(ون �� ن�ا �� 

....داره و0ود �رو� ���0ا �� �ره ��ش �و ��ود ��Eر  

:�23م �رص �� ��زم  

.....د�ش�د 	ودم �ن....داره روح وا-� ���0ا ����-  

 �و �د�� روح....یر���� ی0د  را �و 23ت یز�  �� ن�ر���ا� ��:....ی(د وو���د-

...!?آ	� ��� %�ر�  %���� �ز�د3 آدم �/���ا �� ��رو���  

 روح ���0ا �م�� ����....%�م�� �0 از 	ود�و �.� (��ھ� د�ت از �ن آ	رش....یواااااا-

....د�ش�د  (��م 20ت ن���ھ� 	ودم �ن...داره  

....د�	�د�� �ھ...زد�� �رق  (��ش....دا(ت (.	�� �ه�� ی�وھ�-  



 (د�� ;��زد �� �� و زد�� �ر$/�رو ن�ا �� �ود اون...دم�د رو ��ن�ا �#ب �� �ر3(�م ��

....دا(ت )�ش ی 3و(� ھم )�	�د �� �� �در��)  

:23ت �� �ردم ���ھش ا	م ��  

؟!��23 اون �و�ا وا�� ھ�رو یور یدر ن�ا �#در�ا ی�(د 	���-  

:�23م ��'�....�دا(ت ��ور ھ�وزم �س...�ردم ���ھش ��ر �� د�ت  

....داره روح وا-� ���0ا....��ن�� یور یدر ���ا-  

:23ت و د�	�د  

.....���د �رو�...���د �ھ�� �  �و.....داره روح �� �-.وم...���د آره-  

:23ت و 	�ده ر�ز زد ھم .دا�  

؟!ید�د روح ��23 ھم ��ن�ا ��-  

:�23م و ��: �ردم 'دا�و  

�ن �و) د��� ��� ��ور �� درک �� ا'&- �-  � ھر د���...روووووح ��...دم�د روح �� وا

...م��ر ���0ا از زود�ر  

��ن �و�ت ���ر�ا و (د دور و د�	�د ��ن�ا��:23ت 3و�� (���ت  �� �ود   

....�ود ��0 روح! c ��م ؟؟!یزد �وھم ��ز...د	�ر ���� ��  ھ� یور یدر ن�ا-  

��ن ��ت دم� ر	��:�23م و   

 �%��ا ی�را �زدم �وھم �ن �و)....ن��%� ن�	وا�� د��� ��ور ن�	وا�� داره روح ���0ا-

....د�ش�د  (�/�م 20ت �� 	ودم  

�:23ت دور از ن�ر���ا  

� ����/� ا��ت �و یر�� �� ��و�(���� ی.�/��$ ن�ھ� ��'ل ���ا-�)��� �)��� 

�!��ش ��رو 	واھر....ر�ز  (م و 	�ده و روح و 0ن....�اااا�%��  

:23ت ���ت و �ون 	وردن ن�� ��ن�ا  

�  ���ت �� �رو�-� �!دزده�  

!�رده روح رو ش��  ���ت ��23 :�د-  



....#�ااا�د آره-  

:�23م و �%و رو �(��م....��ن�ا و ن�ر���ا� �وژه �ودم (ده  

��و ی�ر$/� او�وت �رد �2.� �� �و�و�%� د��زار...د��%� ��ور...��(�- ���....د�2/  

 

٣٣٩_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

 �2ره دن�  ز��ت و زدم�� �رف ��غ از ر$�ن و روح �ورد در �ود�و وا���ده $#ط �� �ن

!��ود زدن �ق اھل ی %�ر�ھ ا��0م وا��  وت�ھ �� .دا� 3ردن �ود ا$��ده  

! �ودم ر$�ن در ��ر ر�ز از اھل �� �ن �ر	&ف در�ت  

 �د���و و دار 	��� و 	وب د	�ر �� ���د وا-� ��0ورا �� و ��ود �طور�ا ا'& �و) .دا�

!�ود  

�....آورد ��	ودش و ���� �و 3ذا(ت رو ���ب ی	��� ن�ر���ا  

.....�ود ده� �� ��غ در�د(ت �ط�� �و ����� ����/� ی�و و دود  

�:د��ر� ر�ا  

؟؟!���0ت آ� ��ج �س-  

��ن��:داد 0واب   

....��>. ��غ ن�ھ�...آ(��ھ�ش از �%� ش�� ر$��-  

:�23م ��د ��د  

؟؟!آره �/رون م�ر�� �-دش ���د م�	ورد �� ��ھ�ر�و�و..	���ب-  

�:23ت و �رد ���م  پ  پ ن�ر���ا  

 �  �� م��ر ��:....م�او�د ��زه �� ؟؟....!��0 م��ر و�ده�� ؟...!ی(د 	ل ��� �و د	�ر-
�)�....  



 �د�ز ا�3 و ���0ا م�او�د �� �� او�ده �دش د�(�...وت �� �%�� ��ون�اذ روح �� م��ر-

��و�ش...ده�� آزار�ون م���و� �...���د ن�ا  

 $#ط �زارم .دا� و �و �ر �� �ر 	وا��م��...%ردم�� �(و	 دا(�م $#ط (ب�د �ن....���ن�-

�...(و �ل�	�� ���د ��:...�ت�� ��ر در ��0 و روح...ن�ھ  

 زده $.; �ن �د�� د	�ران 	وا���ه �Qل روح اون �� ��:...�(��م 3و(� �� �23�و ������ یا

��0ب ���ا ��� ��ره ��	ودش رو �؟؟؟!(ن�  

:�23م �رس ��  

�ون �� �ر ���& ا�3-�؟؟!�  آورد �دو  

��ن��:23ت و �رد داغ آ��ر   

-c ودت �و ا'&....�ود ��0 روح... �%ن روح روح �#در�ا � �....ا��ر	از! �رو�  �� 

 ن��( و �ن �س �س (ن�� �رک زھره �ن��� �ورو ��(ن دا(�� و0ود ا�3 ھم ��/�رو�
؟؟!%���� ول ���...�رده �(و	 ���� 	ودش ن�ر���ا� 	و�� ��:!�	ور ��ھ�ر�و  

�� !� ��ن ��ور ���ل �ن��� ��....�ردم ���ھ(ون �دا	&ق و ا	�و....�ن ��ور 	وا��ن��

 و �ردم��� �)ذ� �7ھ �رس �	�طر  ون ��و�م ���0ا �دا(�م دو�ت ���د �ن �و)....
�.....��رم �و���م��  

���ن �و�� 3و(ت �-داد ن����ر �� �ده رو �	�� اون �ن �� %رد�� 3و(زد ر�ا� �� دا(ت 

....(دن دا	ل ��غ در از دو��/�ش از �%� �� ���� ��ج داره رو  

�(	ص ھم $�'.� اون از (ون�)-�� و ر�, 	وش �� �ود ���� د�ت �و �ز ��� د��� �� 

.....�ود  

....(دن�� %�ر��زد �� �� و %ردن�� �	�د و ��و  

� یدو��� از �ود�و ده�د ھم �& رو �رد ن�ا'��...�ود ���� �  

....�(�ت �2ره ی�� ���� �د�ا'رارز �� و �رد 3رم �ا�وا)�ر� و �&م ��  

�ن �� %ردم�� $%ر ن�ا �� �ود�و �(��� ���# از دور 3و(� �� ن�6�� و د�رس ھ� ��ن ا

�وم روز  �د ن�ا �� ��� ���) ��....	ود�ون (/ر م��ر3رد   

...��� ت�اذ ��و �	واد د�ش�د �ن $#ط  ون �%�� ��  

:د��ر� ���� �� �ودم $%ر �و  



؟!ی	ور��� یز�   را �و....���� ���ن�-  

�:23ت و د�	�د ن�ر���ا  

!ده��ر�-  

؟!�  از-  

!روح-  

:23ت ���# یھ� 	�ده ون�� ن�ر���ا� 	ود.....ر	�ده�ز زدن ھ�(ون ��ز و  

-���!داره ��� ی�ر	ور از �و�ا ��و�� روح ن�ا   

:23ت و د��( (ش�ر �� �د�� ����  

�و: زا�� �ا و ا��0 و روح...���� ���ن�--� ��(� زاد�آد� و 	دا ���ب �� ���0 

�....�%ن $%ر زا�  ن�ا �� �س.....�ن��  

:زدن �رف �ردم (روع ��د ��د  

 �.#� .م�$ �و �� �او� ن��.. �ود د	�ر ��.... (��م 20ت ��...د�ش�د 	ودم �ن �و)-

 م��  ���ت �دارم (;...��� ت�اذ ��و �رد ��-  �د��ر...%رد�� ���ه ��و ھ�ش....�ود
...�ود ��ز ھ�ش (ش��...�ود (.	�� و �ه�� �وھ�ش.....�ردا(ت 	ودش ھم رو  

....زدن )�	�د و �ردن ���ه ھم �� #ش�ر$ و ���� ��ج �23م ��رو�ا ��  

:23ت ���� دو�ت  

....ز���� �رف ����� از داره (�� 	��م ���ن� ن�ا �%�م ا(���ه ا�3 �ن-  

:دم��ر� زده و�(ت  

....اس ����� ا��ش �س-  

:23ت و د�	�د  

-:�� ��.....م�ر�� ���0 �� �� ��ھم �-دش...�	ور �����و (  

....روح �(ف د���ل �� م��ر ���� دو�ت �� �� 	وردم 6ذا�و ��د ��د...��ود د)م �و دل ���د  

 

٣۴٠_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

 راه ا��دآ� �(�ورزش ق�ر$ و ���� ��ج �ر �(ت و م�(د �.�د ��ھم ھ�� ��ھ�ر 	وردن �-د

....م�ا$��د  

�7 �7 ��ھم ھردو او�� � د)(وره دا(�م��ر� �� 0.و�ر �� دم ھر �ن ا�� دن�	�د�� و %ردن�

!(د�� (�ر�� ام  

�....!!!�دزد�م �/�رون �� از د	�ران 	وا���ه .م�$ �Qل راره %ردم�� �س  را دو�م��  

��ن و �ود ر�ا� ���ر .دا��� ھ�%&م #ش�ر$ و ���� �� ��3ھ �3 و ر$ت�� راه ��/� ��/� 

�:23ت و �رد �م ��ھ�م رو اش $�'.� %م� ��ن�ا...(د�  

؟!��2م�  �و �� (ب�د �ن-  

:�23م آھ���  

؟!����2 -  

 	�ده �وژه 	واد�� د)ت �ھ ؟؟....!�%ش ش�� ���د �ر$�رو 0ور ن�ا و روح ���2م �ن-

)��!  

:�23م �رص ��  

-�!دم�د 	ب!  دم��د ��م  را د�ش�د �و  

�ن� �و د�ت از-�� !�!$�دق �#ل ل�3ور %ل�ھ..یدرد�ر ���� (��ھ  

:�23م �رد�و ���ھش  پ  پ  

-1؟؟؟! ��ن�ا آ� یدار �ظرو ن�ھ� ھم ��ل و �(ق �و  

:23ت د���� �� رو ���# �دام �� �در��) �-د و ن���� �رم�� 'دا�و 	وا�ت ازم ا(�ره ��  

!  ھ�ن از 0دا ی �-#و)� دو ���ا! �%ن ��ط رو ��ث دو�� ن�ا-  

�و��) S� و�....دادم ر���> ���ھ�و 0/ت ��رو �رش �� �رد  

 ن�ر�ر�ا�� (�2ت �و)...ر��ظ �� و �ر��ز �0 ھ��..�ود ���ز ا)-�ده $وق اطراف -ت�ط�
��ش�....�ود �	�.ف ی3./� �طر 	وش ی�و   



�ت �.�د �ر��ز یدر	�/��....  

....�(ت �ر ی�/���ر   

.....(د�� 3م :(ون :�� ادم �� ���.2زارھ�  

��/� �و �� �ز:) آب ی0و و�.....�ود ی�0ر رو��� �	�.ف ی  

 )�	�د ھ� ��ر��6 �� و �ردا(�م آب ی0و ���ر از ���ز ی ���و�� 3ل ��  �د و (دم 	م

....زدم  

...زدم 3و(م �(ت رو ش�%� و دم��( �و ق��� ھ�رو ���و��  

 و ف�)ط �س از �رد ����#� �و�(�ل �� ��� (د��� رو ���و�� ی�و....�ود �-ر��! �ن ی	دا
....!�ود د)�واز  

�و1 ھ�وم ��  �� ���6 	و�� ��ت �� را��(و د�ت....���دم�ا ا��دآ� ی'دا �� ھ

:23ت �-د و �رد دراز دا(ت ھ� 	و�� ���# �� ���ت ی%�ر��و  ����ت  

 ا�ب رو از �ود �� � � ����� (ون��و� د	�ر..ا�ت ���رE و c ض�$  	و�� او��0-

� $رق %م�...د�د ب�آ� �رش و ا$��د���% �� �� � ....ر$��ر و ا	&ق �ظر از ی��د یآد
....%م� ز���� ن�ر�(...0وو�� ن�ا �ن�� �/ش  

 اون...��غ اون �و �� ��غ ن�ا �و ��....ا'& ���رل ر��ل�6...�و) ��&�ت �.�	 ����� ن�ا

 ���6 ا��2�  ون...�وده ����� ن�ھ� ا����: ز���� �رف ازش 	��م ���ن� �� ھم �رو�
�� �� ی��/دار ت���Oو) �� ن�ا .(م�د) داره دو�ت �0ھ� ���# از (�ر�� رو ن�ھ�� او��0 (

 وه�� در	ت....��غ ن�ھ� رن�� ا�Qرا او�� و ا�ت ���رE و c ض�$ د�ت ��غ اون از

.....	ودش...او�/�ش  آھ�ن....داره دو�ت او��0رو �.�	 �����... �دن�ز ھم ھ�ش  

����و�ط د �� د	�ر ��...او�د رون�� 	و�� در از �� د� ر	 ید	�ر ��ت �� ھ� ���ه ی ھ 

....�ود 'ور�ش ��(د� 0دا �Eو ا���ر �� ی)�	�د و (.	�� ی�وھ� د��2 )��س  

0�D )و���:�23م د  

.....روح روح...روح ھ�ون....	ودش 	ودش 	ودش-  

�:23ت �-د و 	�ده ر�ز زد ا��دآ  

....ا�ت �����...�0ن ���� ا�ت ����0-  

��ن �>ل دم��ر��:�23م داد�و ورت دھ��و آب...3ر$��ش �2ت و   



....روح روح-  

�:23ت و د�	�د ��ز ا��دآ  

 'د�2رو ����: 'د��ر...� ر	� رو��� �و (�و�� :ال م��23 ����� ن�ا �� 'د��ر-

�..�رده روح �ض ی�0ور�ھ  

:23ت و زد 'دا رو د	�ره �-د  

.....���0ا ��� �����-  

...و�د��� 	و(ش �(.و6 از ا���ر...�رد ���ھ�ون ا	م �� �����  

 ��:"�د���" ی �(��� �� �ر(و �-د دم�)رز �� د�� ن�� �� ��� (�ر�� و...�رد ���ھ�ون

....ا�دا	ت  

�:23ت و آورد رون�� (%&ت �� رھ�ش�� ب�0 از ا��دآ  

-��� ����....�...�دم (%&ت �/ت 	وام�  

�ت او�د �دو �دو و د�	�د ����� 23ت �و�ا ��� �... 3ر$ت ازش رو (%&ت و ا��دآ  

:23ت و د�	�د .دا�  

؟؟! روح 	��م د�ت رو �ت�� �و ��  ���ت اون ����-  

 و ���# ز����	رآ� یھ� ���ه ر�ز و ا�دا	�م �ود ����� را�ت د�ت رو �� ����م �� ����ھ
:�23م آھ��� ھ�(ون 	�ده  

....	ودم ��ل آره-  

:�23م و ���ش ر$�م �-د  

؟!ی�رد او�و  را....�ن ���ت ن�ا-  

:23ت و د�	�د  

-,�) ,�)....دارم دو��ش....  

!!! �ودم زده �3د �ن �� ��زم...داد�� داد یا..... 	�ده ر�ز زد ���# ��زم  

:�2ت�� �.�د �.�د ن�ر���ا�...ر$�ن و �ردن ول ���#  

...�رد (��� %�رش� !���د ���ن�-  



��ن��:�2ت�� ھم   

...ن��� �ر���ک .م�$ ن�ا 3ذا(�م ���د �ن ا�3-  

....�ود ن�ا �2ت�� �� روح روح-  

... ��: �� روز�د از درآورد �در��رو-  

 

 �� و �(��م 3و(� ��...�دا(�م رو �ر$/�(ون دن�(� �و'.�  ون �ر$�م ھ�راھ(ون

:�23م و �ردم ���ه ����� ھ�ون  

؟؟یداد ھل ��ب رو ��و �� ی�ود �و-  

:23ت و د�	�د  

....آره آره-  

؟!ی�رد $رار درو �� یزد �ودم ید(ور �و �و� �� ی�ود �و-  

....دارم دو�ت...آره آره-  

؟!��ردا(�  را �����و-  

-,�) ,�)....  

��و د����...ی�رد ی�د ��ر �و)...	ودت ��ل....��و(�- �....ی�ر�و�د�  

:23ت و )�/�ش رو 3ذا(ت د��(و ��(� ده��(� �ر$�و ن�ا ا'& �� ا���ر  

... د�ت�د �ن... ش�د��و�-  

 ��� �� �و�ا و �ره وت �� �%��...�ردم ���ه رو را�ت و  پ 23ت �و�ا ��! یوا یا
:دم��ر� ازش آھ���...���  

؟؟....ید�د ��رو �و-  

... آره آره-  

�� وت ��-  

 

....رم�3 �� �س �����و و3ر�� �اااا��� ���  



:23ت و د�	�د  

-�)�� �)��....  

 دا(�م 	واب �� �	�طرش �ن �� �رو� ھ�ون �ود ن�ا �س....(د دور ازم �دو �دو �-دھم

 	و(�ل �.�	 آ	�...د�د یا ی�>ز ب�آ� ن�ھ�  د	�ر ن�ا �� ف�� 'د.....	وراک ��

.....%ل�ھ 	وش ��� و...�ود  

 

٣۴١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��(� ھ�رو ���و�� 3ل دا(�م� �:د�ر� 3و(م �� �ر �(ت از 'داش �� %ردم�  

؟!���0ت روح 	��م-  

��	ره 	واد�� د)ش �� �زار....� ر	و�دم ���ش �� �ر�و �و) �ردم ا	م...�ود ��ن�ا 

.....!داره ت�اھ�  � ا'&....���  

!داد�� 0ون آدم روح �� 	و(ش �طر....3ر$�م م���� ی0.و د�و�  ���و�� 3ل ��  

��(�م و �ود ���ده�ا �رم ی��: ���م او�د دم  �د� � �	�� �� یرو 3و(� �� �-د %رد�

:23ت و �(�ت ��,  

!3&رو اون َ�%ن-  

:�23م �رد�و ���ه دا(�ن �رو�د� �ر�� ب��ر� ن����ر�ز �� ھ� ���و�� ��  

-��...��ن�� �ردن ���(� وا�� $#ط �� �ھ��3 ھ  

��ل ؟!ید�ر� ����0 ن�ا �� ����/�! اھوو- �/.3...  

:�23م �-د و ا�دا	�م �/ش ی��د ���ه  

 از ھدف ا�3...م��� ���(�(ون �� �� ده��$ر�� او��رو �� 	دا....دارن ت�	�' �.�	 ���ا-

....دارن ���	�'  � ���ا 2/�و�د��� زاد�آد� �� ���د 	ب �رد�(ون ���(� $#ط �((ون�آ$ر  

:د��ر�  



؟؟؟! دارن یا �در��� ی�/��	�'  � ���ا (��س �ه�3 	��م 	ب-  

:�23م ��-ط. ��  

 در�ت د��وش ��ھ�(ون (���....	وب �.�	 �و�ت وا��  ون 3ر$ت �	ور (��� ���ا ��-

....���د ��ر �و) �رد  

 (د�� ��ش ی�/وا �ودم ن�ا $%ر �و....�ردم ���ه ھ� ���و�� ن�ا از �ود �ر �� �(�م ��

 �ا$��� �&ه ��  (�م �و1 ھ�ون �� ظرف �� �� ;��&�� �Qل...یر�  �� �و �زار�(ون
....ا$��د ��ن�ا ر ر�ز  

:�23م �-د زد�و ��Q	� )�	�د  

....یدار �	و(�. �&ه  �-  

:23ت و �رد ���ھم  (م 3و(� از  

؟!�  �� 	ب-  

�ول ا�3 ��را 	وا�ش�� �  وا�� ��م �/ش م����# ا�3 �� �ودم �ط�Oن � �دش �/م %رد�

:�23م �ا)% ن�ھ� وا��  

! ن�ھ� ��م ���ھش 	وام�� $#ط-  

 ���و�� �رد�و اش وارو�� �-د و 3ر$��ش ھوا �و...���م �رد �ر�ش �ردا(�(و رو�رش از

....�وش 	�م�ر ھ�رو  

:23ت �ردم �%�رو�ا ��  

!�م��� �ده رو �&ه ؟؟! � � ی�رد ن�ھ�   را! �� ��-  

:�23م زد�و یژو�و�د ا�	�د  

!0وووووون ��ن�ا-  

:23ت �(دار 	ودم �Qل  

....0وووون ��اااان�ا و �و$ت-  

:�23م و (دم ;��زد �/ش %م�...دم�	�د  

��ن�ا- ��� ��؟؟...م��� ازدواج ��ھم �ت�� رار   

:23ت و �رد ���م  پ  پ �ت�� ط�1 �� 3رگ �&م ��(� ده�$/� �� ا���ر  



؟؟!�  �� 	ب-  

:�23م زد�و ����� د�دون )�	�د  

...م��دار ��ھم �ر$�رو ن�ا ���د �س م��� ازدواج ��ھم راره �� ��....	ب-  

:23ت �-د و �رد یور �� )��(و...�رد �S �ر(و  

��و �&ه د��� �و م�%��� ازدواج م�دار ��  ون �وEوع اون �� دا(ت �ر�ط  � �� او:- 

؟؟!�%��� 	ر ��و یدار �Q& ا:ن...دو�� ���و�� �	زن �� ��� ل���د  

:د�و�23م�	�د  

!%�م�� ��ز �(#م وا�� دارم! ��  �ر$� ن�ا! ھوووو-  

:23ت و داد �%ون ���ف �� ی�ر...�رد ��,  (��(و...(د �.�د  

�ن� (������ �ورو 	دا-��  !  

:�23م (د�و �.�د �� �ره 	وا�ت  

...د�د ��رو اون �را��-  

�و د� ر	��:23ت �  

-��!  

....روح %ردم�� $%ر �ن �� �ھ�و�....�����...ز�  �-��...روح-  

:23ت 	و��رد  

....��(� ده�د! �  ؟��!	ب-  

 ھ�ت و �وده �ن از ����ط�ر ���Oل �0ور�ا وا�� اون و3ر�� �(د ��ظورم ��و�0 ط-�

:�23م دو��ره ن�ھ� ی�را  

!دم��و��� ھ�و م�دا(� ��غ �(ت �و�....د�د ��رو �ز���ه �ر ����-  

:23ت و د��( �وھ�ش �و �د��  

؟! 0دا-  

...�دارم �(و	 ���و �� �ن...���د آره-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و�� �'ورم �ر	&ف  



...ده�د�� ��(#��� .م�$ �� دا(�� �ن �'ور.. �داره �ب-  

؟!����� ��ران �و �-��-  

؟!آ	� �  ��ران-  

...��� ��� �� �ره �%��ا ��ران-  

-����� ����....��Z ود ��23 ����: ��� ا�ت�..  

....(د دور او��0 از ���ن 	�ده �-د و 23ت �و�ا  

 و ��)�	�� ن�ا �� �� ش�(��ھ� ت����� او�/�� �� ��...�ود ب��0 م�.�	...�ود ب��0
..ش�	و��رد  

� �ر3رم دو��ره و ا�دا	�م ��: (و�� �ل�	�� �ن ؟�س...!��(م �ن  را ��ود ��ران اون �و

....(دم ھ� ���و�� دن�   

 

٣۴٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�....ن�6�� �(دت .دا� و �ودم 	و(��ل �ن م��ر3(� �2ر از �و  

 �-د ی$ردا '�W �� و �وده آ�وزه دا�ش �� داره رو �ز��� اون ��ل و �س �2ت�� 	ودش

!%رده�� $%ر زد�در��  

���و�دن �� ���0ا �� �ود �(� ن�آ	ر ا�(ب  ون د�رس و �ود ن�6...  

��ن �� ا'& ل�و�� �ردن 0�1 �و�� ;� و $%ر ���م �� �ود ام 	��� او�#در  ون �%ردم �
! �	وا�م رررر�� دل �� و �%(م دراز روش �� ن�ا.....	وا�م �	ت �ود (ده ذھ�م  

....�ردم دور 	ودم از رو �ا�E$ ی)���� �ود �وا�م در �� ��او��0 ��  

...�	ت یرو دم��( دراز (%م �� �-د...ی	ود�� ی����و اون...�)-�� (�ل اون  

....�ود �وھم و �%ر ھ� ��ن اش �$��...دا	ل او�د ھم .دا�  

:دم��ر� ����  (م ��  



-�؟!��	وا� �ن ا��ق �و ا�(ب ی	وا�  

...د� �� ا��ق �ل �و #ش��� آه ی'دا  

 �-د....د�ر� 3و(م �� 3ذا(��(ون ن�ز� ی'دا �� �ود د��ش ی�و ��و �� و ��)ش ��

:23ت ���6�� ھ� ��ن )�ن �� و ن�ز� رو �(�ت  

....��م ��ر ���0ا ھم (�و �� م�د �د� �� 	وام��...آره-  

:�23م �رد�و رھ�ش ول و (ل �-د و ھوا �ردم د���و  

....�	واب (وھرت ش�� �رو....�اااا�ھ�� �ا�%. �0ب-  

:23ت و د��( �#��� آه ��ز  

....3ر$�� ��: ن�ھ� از د)م-  

�و ���:�23م �رد�و ��ز  (  

 ی�د ا��0م ھم ���د ی��را یدار :�د��ل ی�	ور 6'� یدار ��ل �� �و �م��... ن���-
؟! در���  

:23ت دار ��ظور  

؟!�  �� 	ب-  

....�دارم 0ون ا'& .دا� 0ون...�ر�در� ��م از ��و ی0ورا�� ن�ا ��� ز��ت ��-  

 0ورا���و او�د و �.�د(د  ون...)�ط� ھ�ون �Qل #��د... �ود �ن 3وش �رف (��ھ� .دا�

:23ت ھ�ز��ن و �ره�در� ��م از  

!دن�� ی�3د �و �0ب...اه اه-  

:�23م �رد�و ��ز  ��و  (م  

�م ذھن �و رو �و ن�ا زدن �ق ی��0 �ودم �و ی�0 �ن  �ره��-�)� �Qت 

�....��دازه �و �د� ��و �� ��(� یز�  �� د��� �(� ��, د)ت...��:	ره....%ردم�  

:23ت و 3و(� �� 3ذا(ت 0ورا��رو  

-�!�2م�� �دت� �ه�� 'د��ل 	وام�  

�و�:�23م و ���م  (  



 �ز�د3 او��....�ن ��ور....ھ�ااا �	�ر0% ن�ا ���ل 	وش ��	دا....���	ود�و�....دا� �و)-
��� �� %�ن�.....  

:23ت و �ر�0ش �ر3(ت .دا�  

؟!ید�ر� ����0 ن�ا �� �� (ده�   ��:-  

-� ��....�ت�� ��(ون )��س ھم �و�ن �ت�� �� 	ودم �0ون...)���� ن�ھ� اش ��و�� آ
 ر�ز )��س....�د�	�� �� ��:...ر$ت (د ��وم....ن�ھ�... رھن�� �� و �و(ن�� (ورت

�����وھم �-د م��و(�� ھم (.وار �-د...م����و( ر�ون�ز )��س رو ھم �)��� ��...م��و(� 

��%�$�� ران�ا �و �ز�د3 �	دا.....(�ل �-د....م��و(���!  

:23ت ی0د ���& .دا�  

 	و�� �Qل ھر�س وطن....�ت�� ی�0ور�ا �ن ��ظر...%�م��� $%ر �و �Qل ا'& �� �ن-

�ورد ن�ا در �� �ن.....ت�ا�� 0ور �� ��0ب �-د(م....ا(� &��ط��Oم ��....  

:�23م ��'�  

 یز���ھر  �را��ا ا�%ل ی�ردا �%��ا وا�� ت�ا�� 0ور �� ران�ا �و )��س �� �-.وم! �-.�-
 �2ش ی ��(��...زن ی 	�ده...زن ی'دا...زن ی�و از...(ن�� ھوس و یھو د �ر

�رده یا....زن �طر...زن 3ردن...زن رژ)ب...زن )�	�د...زن ی�� �(ت...زن رون...زن 

 زھر��ر از �� وا�� �ز�د3 او�� �	�طر ��.....��رن رو ی�0ور�ا �رد �ھر  	ت�ر (ور

.....(ده ھم �د�ر  

:23ت و �رد �.#� زا�وھ�ش دور د���(و .دا�  

!یر���� �	ت �د�ز �و ����-  

 �� �� �ر /و�/�! �	ت وا-�...�	ت ران�ا �و �ودن د	�ر! �ت�� ی�طور�ا ھم ا'&-

 �ن�اطرا$ �� ��ھ�  /�ر وب...زارن�� 	��واده �� �� �ر و�/�...زاره�� وا��ون �ذھب

�!���(ن 	ود(ون آد�� از �.�	 (ن�� ���ث ���ا ی ھ��...زارن�  

:23ت �-د و �رد ���ھم ره�	 یا #��د  �د .دا�  

؟؟....!ی(د .�وف�$ �� -  

:�23م 	ورد�و �6.�  

.م��ز� �رف ��� ر���> �ت�� رار  وت�ھ �� یز�  �ورد در �/�ره....���� �ن و)ش-  



؟!�	ود� �و  را �و ��:.  

:23ت یآ(%�ر �>ض ��  

��ن ���...ھ�� د)��,...(دم د)��, �0: ن�ھ� از-��....3ر$�� د)م....  

:�23م ی	وا��)ود ی'دا ��  

 ا:ن �و) �ده ت�د)دار ��م �>.ت (ت�� �م�� �(م �.�د 	واد�� د)م �#در�ا �ن ��ور....�آاااا	-

....�دارم ھم دن�6.� �و'.�  

:23ت �-د و د�	�د .دا�  

!���� �رت �و 	�ک-  

.....م��	وا� �ن 	��وش  را6و (و �.�د �ر$� ن�ا ��0 -  

:23ت و او�د�ر�0ش و �ر3(ت دو��ره �-د و...�رد اط��ت د��ور�و -�����ط ��زم  

-����...  

....ھووووم-  

....زا�ت�� �ا و (�م و ��ھ�ر ��ظورم...��(� دا(�� ���و�ا یھوا �ن ��ود �و-  

:�23م 	وا��)ود  

!دادا(ت �	وره �و$ت-  

 3(�� دادا(م وت ��...��ش دا(�� ھوا(و �ن �رگ....	دااااا �ورو ��و...���� یوا-

....ھ�ااا ��و��  

:�23م داد�و �%ون د���و  

....را�ت �)ت�	....��(� ��(�-  

:23ت و �%رد ول ��زم-  

-��ورد ن�ا �و 	وام�� �� �...��ش دا(�� ھوا(و �س....��دازم رو ��و زن �� ���  

:�23م �ودم 	واب 6رق ����#ر �� �در��)  

...�(� ;��زد �/ش اون �زارم ا�3 ��را-  

...��و در�ت....دم��(� ؟؟��23 � -  



....ر��	 (ب...� �ھ-  

:23ت و د��( دراز ��:	ره  

....ر��	 ھم �و (ب-  
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��آ� د	�ر��ج��  

 

 ن�ر���ا� �2ر �� او�#در....%رد�� ��3ر �دام �ھ و ره��� 	ود(و 0.و �ود  ��و���� .دا�
....�ود درآورده رو ��ن�ا و  

��ن �� ھم ھر #در�� اون (�ر��...�دا(ت ده�$� دا(�ن �رد�ش آروم در ��- ���� ��ج و 

 دو��ت�� 	دا �%��ا و...�ود ��ن�ا دن��د ا����: 	�طر وا�� �ر$ت�� �� ��ھ�ا آ�>وره

.... �ر3ردن �� ���د د$-�  

:23ت و �رد 0داش 	ودش از زور �� ��ن�ا  

! ���د �دو (وھرت �� �رو! �%��� ��3ر  #در....دا� ���د �ن ول-  

:د��ر� 	�ده و ا(; �� و (د 0دا ��ن�ا آ6وش از .دا�  

؟؟ �رم یدار دو�ت �.�	-  

:داد 0واب ط�-��� (وخ ��ن�ا  

...�%ن ���ه �ر�م �(ت...�رو زود�ر! آره یر��� آ�>وره �ھ ی�0ور�ا رار ا�3-  

 روز  �د ن�ا �و �� ��� وا�� 	'و'�...�ود (ده ی�د �د �د �	دا��$ظ  �! ھووووف

 $وق �وEوع 0ور �� ھزارو .دا� �� �� ��و�� $�ز...3ذ(�� $�ز �� �ود ر$�م �����

����.....!م�دا(�  ط�ت�( و ��ر  

....�ر$ت�� (�ر�� ��م دل د�%(�� طول (�ر�� �	دا��$ظ اون ھر �  

 دا6(و �ز�� (د��� روش ا���ر ���/�....م��رد �>ل ��%م �رو�ھ�د د�ر� �� �ن �� �و�ت

....��� (�ر��  

�:23ت و (د .دا� ن���( �وار ر$ت ن�ر���ا  



��اا�ر���� س��رو �� د	�ر �وار(و ��زود�-....  

:داد �رو�د� (�/�د�� ن��/�ر �ره 	وا�ت��� د)ش وا-� ا���ر �� .دا�  

�� �� ��ل��ر� �� ؟؟!ی��� �وھم (���....��ااا��- ���....  

���م�ا ی �$��....�ود 	دام از۴ &� ����#ر ��ن�ا  ون...(ده 	و(��ل  #در داد�� �(ون ��

�ول ا�0زه ��� �دون و ��-ط. �� �ود (ده  	��واده از ی�Eو ��0ورا �� �� وا�� 

...م�(د ن��.( �وار ��:	ره �� �(د�ا و...�ردم  

 

 �� (د�م ��/� ن�ر�( ی )�ظ� �� �ن و %رد�� $%ر ��0دا �.Z )�ظ� �� .دا�

 د��( �ر �/�دم از 6م اون ���م و �ودم (ده �راق و (�د و 	و(��ل �.�	 	&'�.....��ن�ا
....داد �#��� �	و(��) �� �0(و و  

....م�(د �ده�� ن���( از و ��ل��ر� م�ر�و�د رو ن�ر���ا� و .دا�  

 �� 3ر��...�ود (.وغ وا-� اطراف...ا�دا	�م اطراف �� ����ھ....�ود (ده 3رم %م� ھوا
....طرف �� ھ� را��ده یدادزد�/�...طرف �� �رو'دا...طدف  

....ر$�ن ھم ن�ر���ا� و .دا� ��:	ره �� �و� �� م�زد 3پ %م�  

���د )�ظ� �� )�ظ� ��م $%ر و....م�%رد�� رو���(� (د�(ون دور م���( �� ���% ھ�و��0  

!(د�� آب د)�ون �و  

 او�� م��ود (ده �ط�Oن �� �ود �و� وا�� ن�ا ا)���...زد ی)�	�د و ا�دا	ت �/م ����ھ 

....�دارن �� �� ید�د و 3ر$�ن $�'.� ���د  

:23ت �� �ردم ���ھش زد�و ����� د�دون )�	�د  

�%ن ز��ن ن��/�ر ن�ا دو�2ره 	.وت �� وا�� ��م $%ر ا�� �م وت در���...	ب-� 

...�دو�وار(و.....��(�  

....(دم ن���( �وار ���ن 	�ده  

:�23م �رد�و �د�ز رو �#��و� ی'دا  

��ن�ا یوا-  � �...م���ذرو� وت ���رھم ���را� و �رس �دون (��  

!آ� از��ج �رس �دون  



:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ  

!یزود ��-  

:دم��ر� ذوق ��....�ود �(�� �و��ه ی 0�.� �0ب یزود ��  

-�-؟!یزود �� ؟؟!وا  

:23ت و ا�دا	ت �/م ��(#و�� ���ه ��  

....�ن آ��ده ��: ن�ھ� از 	ود�و ���د....آره-  

؟�  وا��-  

.....  اول (ب وا��....�� � �را�م وا��... ی	وا����ر وا��-  
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��آ� ��ج د	�ر��  

 

:23ت و ا�دا	ت �/م ��(#و�� ���ه ��  

....�ن آ��ده ��: ن�ھ� از 	ود�و ���د....آره-  

؟�  وا��-  

.....  اول (ب وا��....�� � �را�م وا��... ی	وا����ر وا��-  

:�23م و �/.وش �� زدم د�و��( 	�0)ت %م� 23ت ط�ت�( �� رو اش 0�.� آ	ر %���  ون  

��ااااان�ا-...  

....�0ااااان-  

��ووووو-  

....رو � -  

�ن ���� ی�0ور�ا �و...���د ھ�ون- ��ر�م�  

:23ت و د�	�د �.�د �.�د  



...داره درد �.�	 �� آن از ���� �/���%�....زم��ز ���ر� دم���-  

:�23م 3ر$��و ازش �(�و���  

!�دا�(-  

 �/م �و��ه ���ه ��  ون 	ورد ����ل (د�� رو ��ن�ا �� �ود ��روزا اون از ا�روز ا���ر

:23ت و ا�دا	ت  

-���؟! �دارن دل ��دا�(   

 �دا�( �� دا(ت دل ا�3 �دا�(!!! �دا�( ��2ن��� �/(ون ���د �� دا(�ن دل ا�3...��-
�!(د��  

	�.� ;�:23ت ���  

...!���د ا����Qم �ن-  

�ن وا�� اون...وا-� آره ��....�ود 	�ص و ا����Q �  �وھ  

:23ت و داد �ر�ت ن���( $ر�ون رو ;����ر ا��(��(و  

؟؟؟! ��0 م��ر �و��ه $ر'ت ن��وا ��:....	��ب-  

�و�د ����0 �� م�$%ر �&ش و د�ر� ��� �ظرم �� �	�' ی�0...�ردم $%ر %م�:  

-� �زا�� م��ر ؟! طوره ی$ود $�ت �و).... ر�� ��� ذھ�م �� �	�' ی�0 �� �ن....دو�م��

م��ز�  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو  

!�وووچ-  

:دادم رو ی�-د (�/�د�� ذوق �� ��ز  

!�$رو( ����� م��ر 	ب-  

: ا�دا	ت ��: ا�رو ��زم  

...�ووچ-  

�%ز ذرت م��ر-�%�....  

...�وووچ-  



؟!�  �Sھو آب-  

:23ت و ا�دا	ت �/م �ر���ک ���ه �� �23م �� �و�ا  

 ن�ا �� آ	رش ھ�ت ���3ز ھ�� ؟؟! ر�ن�� 	وردن �� �/(ون �و ی(�/�دھ��� ی ھ��  را-
�ت �و یز��ر یز�  �� �� (��� 	�م%) !  

:�23م �ظ.وم  

��ر یز�  ا�3 	ب-/�؟؟؟! م�دار ھم (%م از   

:23ت و د�	�د  

....آره �ت��6 ن�� �� �$ر'� ن�ا �و-  

:�23م ��ز ��  

-&Q�؟!�    

....	ورد ز�, �.�2م �� �ود ��ذ(�� ���ده ��0%�و �(دت �ر�ش ن�ا از ھم ����Q �� ھ�وز  

��ن�� د�د 	ودش  �و� د��ر� رو �وال ن�ا  را دو�م���! �م�� �� و  ��0م د��ر� �� �ود 
�ون رون�� �د�ز ز(��"دا(ت رو 0�.� ن�ا �%م ا����: ن�ا ا�� (دم ن���( �وار�"  

:�23م �د�ر� �� (د ��وم �� �و��ه یھ� ���Z و �ر�ش  

...�ن ���.ش �و���( دا(�� �ود رار یا �ر���� ھر-  

؟!  را-  

:�23م �رد�و ا(�ره .م��و�� ��  

���م! ید��د ��� 	ب-��.....�م�زود� د��� �2/�و�� �/م �� زد ز�,.. �ود   

:23ت و دا(ت ��� رو ن���( �$رو( ����� �� ی0.و  

(�؟���! �رد ر���	 (��� �� 	وردن ����� �� د ��:-  

�م ی�� �� ف��%) �:�23م زد�و ی)�	�د...�ود ون�در  

� رو �ورد �� ن�ا آره-��)!!!  

:��ر� �(��م �� �'�د) رو....�$رو( ����� ��ت م�ر$� ��ھم و م�(د �ده��  

- � �؟!ی	ور�  



:�23م ��-ط. ��  

!����� �� و �Sھو آب ��-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

؟!ید�� ��2رش دو�� دو�� ی:6ر �س از-  

:�23م ��ز ��  

 اول (ب ھ�ون ��ظور ���د ��م ره�ذ	 یا�رژ ��زا�  �� ا��0م وا�� د��� �ن....��اااان�ا-

.... ���د ���ت�ا و  

:23ت و داد �%ون ���ف �� ی�ود�ر 3ر$�� رو اش 	�ده ی0.و زور �� �� �در��)  

......�م�� �� ن��(... �	. �.�	-  
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...��م زش��را �ور ����� 	وا�ت�� د)م �ن و �ود ��ن�ا �و)د $ردا  

��....دا(�م �(%ل �را�ل ���م ا��0م وا�� ����#ر ا  

....�(م $�, م�0 رو (ب 	ودم �/و��  � �� �%��ا اول  

...!�د�� 	و(ش �  از اون �%��ا �وم و �	رم �راش �  �%��ا دوم  

 ر��� �� �و� �� 	وا��م���....�ردم ���ه �ود د��م ی�و �� 	ودش ���ر���; ��رت ��

 از �� یا�داز �س ھ�ون د��� $-& �س ��م ا���2ده ��رت ن�ا از �%ردم دا�� ��ھ�ش �����

....دم�	ر�� وا�ش یز�  �� �ودم �رده 0�1 ھ�م ید��  

���رک �و)دت �ن���و روش ��ردم �� دو�2ره ;��و  ;�� ��....دادم ;�� ��2رش اول 

!�دا�( ��ن�ا  

� دو�� �و) ��(م ���رش و  ���ا ��ن�ا ی 	و�� ا�(�و یا /و��� �� �� �� �ود ن�ا �م��'

....دا(ت و0ود �(%ل  



� $Eول ی 	��واده اول �(%ل���...  

!	ودم �3را� 	��واده دوم �(%ل و  

!!!!دو���م��� رو �رد�(ون ���. راه �و)...�ود �رم �و �#(� ��. ھوووووووف  

:�� ��!���د طرف �� ھم �	رم �راش �  �%��ا طرف �� ���ا ی ھ  

�ردو�� ;�( ���ت ��....3ر$ت  (�م ���ت �� ��:	ره �� 3(�م و 3(�م او�#در!....  

�ن وا�� ا)���...�ود �:� %م� ��ش� !  

 ھزار�و�ن  �� و �ود ;� �و���م �� زدم  و�� او�#در �ن و �ود ��ش� 'د و ;�

!�ود �����6 ھزار�و��م...��:	ره 	ب...�	ر�ش  

...3ر$�م ل���و ھم رو ;�� و �$رو( ;�� ��ت ر$�م �ردم ��  ش�� ��دو  

....دا(�م �ج�ا�� ھم ���د �2ر �� یھ�%�ر �� �%�ر�ا ا��0م وا��  

  �رو�د(ون ا�� دارن ��ذھ� �$�� �� ���ا از....�ود ���� د�ر� ذھ�م �� �� ��� ن�او)

!��ود و �ه��  

� دو�ت...   3ر$�م (��ر(و و دم�	�د'�� ��ل ن�ا ��...م�د�د�� ھ�و ���ر �و) م��ود �

 �(و	 ��. دا(�م �ج�ا�� ش�ھ�%�ر �� دا�(د �� �23م وا�ش �و�...3ر$ت .م���و �����
�ول �(رط �� 23ت آ	ر(م 3ذا(ت �رم �ر�� و �رد ����% ��  � ف��-ر �راش رو �ھ

....��م  

...(د�� ھم ��0ب ��� ��:...�ود ��ن�ا ��ظورش  

�� ی 	و�� ��ت م�ا$��د راه ��ھم �ده�� ھم �-د و د���)ش 	و�(ون ر$�م....  

...�ود ���� ن�ھ� $#ط و $#ط یھ�%�ر ی�را �(	' ن��/�ر وا1 در  

 اون �� آ	��� ����� �و��ت�� و 	ورد�� �%�رو�ھ� درد �� $#ط ا�دازش 6.ط ��ذھ� ی �
 Z���ن ��....! ��� ت�.�� رو   

:3ر$ت ازم �(�و��و راه �و  

�Z �س! �.; 	ب- ��� 	�ر و ی�ود ی0و�ور �0ب! آره �ااا��رد ت�.�� رو ����رھ

....م��دا(�  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  



 ��دادا( اون از ؟!دارس �دادا(  �دا ��	دا...�دازم�� )�, �و ی0.و ��(م �� �ھر  �ن-
!�را6(ون یر�� ��ل و �(ق و 2��Wر �و1 $#ط ��  

:23ت و د�	�د  

...��م�� ���ق ���� اون �ن �و �0ون-  

-�؟!دا(ت �دادا(  �د�� ���ق ���  

:23ت 	�ده �� و �رد $%ر %م�  

���ااا�� ده...�ت�� د��م آ��رش-  

-�؟! داره  �د�� ا:ن ���  

!�%رت-  

	�ااک-  

.... زو�د ����� د��� ا��#و ی��را ن�ا...���ن� �  �دو���...��ر �ھر  �ر �ر-  

.....دن�	ر ��دو ھم ھ�(ون �و)دم ا�روز �23م  �د�2ر(ون �� �ن �Q&.... ا��#ن  ��را  

:23ت د��ش یرو د����د �� ا(�ه �� و دادن �(و�م د��(و  

-&Q� ��S ��م $;.... ط&�ت....ده�	ر �رام د��0 �و�ا....ن��� �و�ا 

 	دا اد�.ن �� �ود ر$�� ��ز....�و)دم �23م �/ش ھم ش�� ��ه  �د...	��ول......�(� 3رم

��....�ود ده�	ر وا�م ��و  

:�23م د�و�	�د  

!�ھ�� �� ���د �و-  

%�:23ت و زد � (  

-����و ���ج��� ی ھ � ��ج �/(ون د����....�رد �� /واه �ردارو د���...	رن�� ��دادا( ن�ھ

!?��  �#(� ��: 	ب! داد�#(ون  

:�23م ��ب و آب ��   

 و 	 �ل� �و �زارم رو ;�� ��ن�ا 	و�� �رم �ن �� ����� رو او�Eع د��� �و او:...ن���-
�وش 	��واده از �ن.... ��م ;�ر���� ن�ھ�  رو ا��ق� � د	�ر 	'و'�...�ر�م�

���م و ���� ��ج ��ران او��م ��ران �� او�#در �-��...��وش��...��م��   



:23ت و �رد $%ر %م�  

 د��ر� و ن���� او�د �%� �و�او�د....-�ر��E �� ���م رو او�Eع او��0 �رم �ن ا�%ل 	ب-
؟؟!%�م�� %�ر�  او��0 �ن  

:�23م 	�رو�د�و �ر�و  

� �را� �وھم-���� ����!  

-Z�� ��ر �ن ���% Z�!ل��-ط ل��-ط �و��(# �(ق اQر �ر �و   

؟!م��� %�ر�  ��: 	ب-  

:23ت �ردو $%ر %م�  

 �-د(م....م��د ا��0م ��رارو 'دا �رو �� و (�زده 	و�� دا	ل م��ر ��ھم �%��ا راھش ��/�-

�ون��� ��� �� دا	ل م��ر ی0ور �� ��س $#ط....	ود�ون 	و�� م��ر و رون�� م������...  

:�23م زد�و ��(%�  

!�ره در�ت ���� �و �� ن�ا....آھ�اان-  

؟یدار �� رو  (�زده 	و�� و �ط�� �و)-  

دارم اره اره-  

...�ل �س-  

 ��:	ره �ودم ;�� �(دن آب ��ران �دام �� �ودر��) ی��ز �(��ور� و ��د�	� ھزار ��

��ن�ا 	و�� دا	ل م��ر �(� ��و0/�ون ��� �%��ا �دون م��و���....  

 �ر رو �	�ش  ��و�د�و ��د��;  �د�� ��...ا��ق �و ر$�م �-د و 	 �ل� �و 3ذا(�م رو ;��

 ���ر ھم ��دور د�و�ر� ا��ق �� ����� �%��ا 	&'�....�ردم 3ل و ر�ز ی.�/� از

�/-�.....3ذا(�م �	ت ی��: ی(  

....رون�� م��ز� 	و�� از �� (د و�ش م�داد ا��0م �� ��رارو  

�و1 ھ�ون در�ت ا�� رون�� زدم 	و�� از ���� �� زود �.�	 �...ن���� او�د ھ� �.� از ���  

 

٣۴۶_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

� ���ده�ا ��ر از .�م یا ����Q  �د �� ��م $%ر ���� دن�د �� ����#ر �ن ا�� دو�م��� رو ���

...�ود  

� رو �رد�ش ���ه (; �� طرز اون ا�� �� �� م�او�د رون�� ��ن�ا ی 	و�� از �� د�د دو�م��

�...��م �س �و���م�  

:د��ر� �� ��: �رم 	وا��م 3ر$��و رو ���� د�ت �-د داد�و ��&� �/ش آھ��� ���ل�ا ��  

-��؟!دا	ل د�او�د ��زه (  

:3#�م د���� �  

  طور؟-

:23ت (; ��  

...ن���� ا:ن (�� دم��د �و) %ردم�� ���ه رو �ط�� ��0ره از دا(�م �ن آ	�-  

�ن ی��0 �:23ت �� �ود ���  

 �2(م �و �ود ا$��ده زه�ر ��, �ن ���/�...م�او�د �� ا�ت ��زه از (�ر�� %م�! �3. ��-

؟؟!�ود �ول �ورد وا-� (رح!!! ���ر�� �وردم�� درش دا(�م �و��ود وا���ده ���0ا  

:23ت و �رد �S ((و�� ����...�ود 3ر$�� ام 	�ده ���� ز�� و ��د ز�ون از  

!�زن روا�(��س �� ���� ی�ر ��! یدار �(%ل ��	ودت 3�و�م-  

�:23ت و زد یژ�و�د )�	�د ���  

-���ر روز �و ا�3 23ت م��ود ;� در�0 یروا�(���� از �%� 	د�ت (�� ی�� ش�� ا��2� 

� 	وب ��)ت ���� ��( ���( ھ� $Eول ھ�'��ت��)!  

 رو ��زا�  �� ��	ودش �� �در��) ھم ����....	�ده ر�ز زدم ���و ���ل ��و���م د���

��...ر$�م رون�� در از %رد�� ز�ز  

:�23م 3ر$��و رو ���� د�ت  

-�� (�:�ا یر�����....  



:23ت )�	�د ��  

  ؟؟...!د	�ر��وش ھ�ون ن�ا...ھ� ��$Eو) �0ب-

:�23م داد�و �%ون �ر  

!!!	ودش! اھووم-  

 �#(� ا:ن 	ب!!ا$��ده 	ودش از �ر �ررو � � �� ر�3...	ب �و)! ����ررو � � �0ب-

؟؟!��و�Z (م�� ���د ���� و ��/�م 	و�� ا�(ب ��م 	��م ��ج �� �ن �%��ا  

 �� ھم ش�(و��� ��� و �ود ش��(% یرو�ر �'�ر �و �� طو�ش�( 'ورت �� ����ھ

:�23م و ا�دا	�م (د�� ده�د ��	�  

.....#�اااا�د آره-  

��و �و$�... �رد ��ز �رام و در 	��م ��ج زدم �� ز�,...��: م�ر$� ��ھم �� � ��. د�د ���
:23ت در3و(م �-د و 3ر$ت .�ون���و  

....م��دا(� ��	�ر و �دا(� ھم ����� و در�ت دو�ت �و-  

������ و در�ت �ن یدو��� ھ�� 	��م ��ج یدار �ر�ا	�-  

-�//.-� ��.....�2ر  

��ن�� 	ود(; �ود �.د...�ود روز�3ر یزر��� اون از  ون �ود او�ده 	و(ش ���� از 

��ن ا��Qل دل �و ی 0ور����ن آ	ر(م.....�ده �0 �� �رم �Q& ا�(ب �ن �� �رد �راE رو 

....	و�(ون  

 و ��وم ر$�م �ن و �و�د ���ظر ا��ق �و اون...ا��م �و م�ر$� ���� �� 3ر$ت �� �#(�
 �-دھم �رد�و ��م )��س ���� ا��	�ب ��....رون�� او�دم �-د د�و�ر� 	ودم �� �����

 ر$�ن آ��ده 2�و�� �و 	�م�ر رو ید)�ر 0/ت �ز�� �ورد )وازم و اد�.ن و �(�ارا یھ� .��و�

.....(دم  

  ; رو ا�Eع 0وره ھ�� �-��....�وردم�� در ی��ز �ز���د�0 د��� ��رھم اول ا)���

� ر$�م �ن �-دھم و ر$ت رون�� 	و�� از ���� اول (د ;���ر %م� ھوا �و�....م�%رد�

....�ردم 2ل ودرو ��ن�ا 	و��  

.....دم��( ق��� را�ت �2س ��  

...�د�� �� ��  دم��ر� ازش �� 3ر$�م رو ��ن�ا ی (��ره زود �.�	  



 �رف �و����� �� داد �م�� �-دش �و) (دم ��را�ت %م�...داد ���س رد  ون �ود �ر��ر

...ھ(ت ���ت 23ت او�م و �د�� �� �� دم��ر� ازش...�ز��  

....3و(� �� 3ذا(�م و درآوردم (.وار�و.... دا(�ن وت 	ب  

...زدم یر�ز 0�D رژ)ب  

 ھ�م ی �ر طرف دو �����ز ی ���0 (�ر�� ��  زرد�و یر�وھ��3....��$�م طر$م دو �وھ��و

 �-د و زدم اد�.ن ����م ر�6 و ���س �#�ط ���م ��....�ودن )���/م ھ�ر�, �� زدم

 در و �ردم آ��ده ھم  رو ;��....�ردم رو(ن ھ�رو ،(�1 (د �� ھ(ت �� ;��زد ���ت

...در �� (دم ره�	 ��ن�ا ا��ظ�ر  

 

٣۴٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ی�را ھ� (�1 �م �ور اون �� ���م رو 	واب  ا��ق در �ن و �ودن 	��وش ھ� ��ن  را6/�
��ن�ا �.....�%�� �و�0 0.ب �د�� دا	ل در از �و  

!��ود �� ��ود ی	�ر ا�� �ود (ده م�� و ھ(ت...�ردم ���ه رو م�3و( ���ت �و'.� ��  

��0ور د�%(�� طول ھ� ��ن او�د�ش ا�3 � �و �زارم ��ز رو  دو�2ره ;��و  ;�� (دم�

....	 �ل�  

 ا�داز �ر رو �د�م...	وردم یر...���دم�ا ���آ �#��ل و �ردم رو(ن رو  راغ

 �/ووو�� (دم�� %ردم�� %ش���ر %م� %م� ا�3....3ذا(�م ��رم طرف دو د����و.....�ردم

.....	دااااا یا...���%�/� ن�ا  

 ھ�م ���� ، �ن���ردا( م�� ��زر3 �� ����م...�ود د�ن�� %ول�� ��ر �%���ر �� ��رم ��ش

 اه ��....�0ر ��دال ی��ھ� �د��3( �� ��ھ�م ، 0وھ���ون ا�%�ر)ت یھ� ���� �Qل

.....��رن ھ�(و�و 	ت�ر �رد(ور...اه  

��ل ��ل ی�0ور�ھ�...دارم دو�ت 	ود�و �ن....�� � �7ھ �� ��(م د�ن�� %ول�� �Qل 	وام�
 دا(�� دو�ت ھ��ن �� یھ�و�0ور 	ود(و�و د��� آد�� ��م $%ر....���د ����.�ر

.....��(ن  



دم �� �� ��م دور ی	.	�)/� و ��	�/�م ر�ز ی:�/� ��...�ردم 	م �ر�و � دا(�ن��ر

.....�ردم ���ه دادن�� 'دا �,�ر�0 �,�ر�0  

...م��ود ��/��� �� �$&� ��(� ��ش یا ��ن د���� آد�/� %�م�� $%ر �ن  

� ی�را ��ود �رر�, �ن وا�� �.�	 ن�ا....	ب ا�� دادم�� ا��0م �%�رو�ا ��3ھ 	ودم دو�م�
�ن �%��ا �....دا(�م دو�ت 	ود�و (��ھ  

�  � زدم�� �ق 	ودن �� �ر���� ���ن و �زرگ یھ� ���� �دا(�ن از و �ودم :6ر �� �و

�  �.....(دم ��ل %م� یُ�ر	ور �	�طر �� �و  

�ن �� ��� �� و دا(�م ر�ط ��� �� �ن ��...��ود �/م �رام ���# ی�ر$/� ھم ا'&....  

 دو��ش و ��(� دا(�� دو��ت �� ��(� �%� �و�...��ود ر���Q �� ھم ��ن�ا و0ود ا)���

� �����ز ا���س ��	وا��� ���( دا(�����% ....  

.....او�دم رون�� $%ر از او�د �� در (دن ��ز ی'دا  

....�ود او�ده ��ن�ا ��:	ره �س  

 �0ز ا�� ��م زش��ور�را دا	ل �د�� �� �� ���دم�ا در �#��ل ر$�م....(دم �0ن�ھ د �ر /و�

....دم�(� ھم رو ���د �2ر �� ی'دا 	ودش ی'دا  

 و در ��ت ر$�م ؟؟؟... !�ود او�ده ھ�راھش �� �-��....دا(�م �م �و�ھ�....	دا یوا
....�(�وم �ر$/�(و ��  ��و�دم �/ش 3و(�و  

......���....	ود�� 	و�� ���0ا....�0ن ن�ا� دا	ل ���-  

��ون-�....(دم �زا���م (ر��ده....��ن�ا   

-�� ���� �  ��...�ت�� �(%�ھ ���0ا ��ش را�ت را�ت...��زا�  

��و (��س ن�ا �ز�ن �3د....یوووو !  

�ت دم�دو....دم�)رز �� اEطراب از دا(�م! �د�� ��: �3دش �%��� �/-��و((ون و (�	 

�-د و �ردم  

 دم�(��� (و�3و( 	وردن ز�, ی'دا....ا��(م �و ��م �/ش �� 3ر$�م (��ر(و د���� �

����س رد �ھ :�'ب اون ا� �:23ت #ش�ر$ �� �-دھم داد�  

-�....��م در�ت �رات �� � �م�� ��م �وض )��س �ن ن��( ن�ا  



...داداش $دات-  

 او�د....�ردم 2ل درو �� �ر....داد ���س رد ��زم اون و 3ر$�م (��ر(و دو��ره و دو��ره

��س رد  را :�'ب ��و 	ب.... �رد ن���� و ��: رو ره�د��� و در ��ت� �؟؟؟.... ید�  

:23ت و �رد ن���� و ��: رو ره�د��� دو��ره  

2ل  را ن�ا ؟؟!�  �-��-!  

:�23م یا 	�2 ی'دا �� و آھ���  

....��0م�ا �ن ��ن�ا....��ن�ا-  

:23ت آروم  ��:	ره و و�د�� در ازش ب�'دا ا'& #��د  �د ��  ون....(د (و�� ��م $%ر  

....درو �ن ؟وا!�%��� �6.ط  � �و اون �و :�'ب-  

.....(د �  و %ردم�� $%ر �  ن���....�ردم وا درو 2ل آھ���  

 �و �� �ن �� و �رد رو(ن رو  راغ �-د....��ت درو ھم 	ودش و دا	ل او�د زود �.�	

 ���ده�ا ،�#��.ش��� ر�ز )��س �دون ت��/� �� ��%� �و��ه د��2 ی ��ده دو )��س اون

...(د ره�	 %ردم،�� ���ھش �ود�و  

:23ت �دا(ت 'داش ر$�ن ��: وا�� ی�د�ز �&ش �� �ودر��)  ت��'��� ��  

آ	�؟؟؟ �%��� %�ر�  ����ا �و-  

:�23م د���� � و ھول  

....��م رت�$�6.� �Q& 	وا��م��.....�و)د��...�و)د ا�(ب....ام...ا-  

 و 3ر$ت 	ود(و 0.و �ود (ده ھرطور �و)....3ر$ت اش 	�ده �� �23م �و�ا �ظ.وم او�#در
:23ت 3و(م ���ر و �رد �>.م �	%م �-د و �رد ���ه �ر�����و....���م او�د �-د  

!!!درد�ر��ز�ن طون�(-  

�وم ��ر�و ا�(ب ن�ھ� ����2...	ود(و �رده ��%�  � � �؟؟؟! %�م�  

...دادم $(�ر اش ���� �� �ر�و و دم�	�د  

:23ت و 3ذا(ت ����م رو ��زک ی�ور )��س اون یرو از د��(و  

....ا�(ب (د�� �(�  �....(��س ن�ا �� �ف-  



:�23م و �ردا(�م ����م رو از د��(و  

!ره�� �؟�!��� ن�ا-  

:داد 0واب ���ف ��  

-��و���� ا�(ب....ره��....  

:زدم )ب و (د �� ر ��0م�ھ �ل ��  

.....������وااااا-  

 

٣۴٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م �>ض و ���م �� �رد�و �.#� ��رش دور د����و  

....�دا(�م �� ھ� �ر����  �....�� یوا-  

!  ��رن (ور�و �رده �ن ��و� (��س یا... ر	و�دم ھ� (�1 و ;�� ��ت �� �ر�و  

��ن�ا �:23ت  �ط�- (وخ �� و د��( �وھ�م یرو �واز(وار د��(و د�د (د��و ن�6�� �و  

� �م ��رت ارزش از....�	ور 6'� �د�ز ��:-���)!  

:�23م زد�و ن�ز� آھ��� ���و  

اَھ///�!  ���0ا ی�ورد�� �و�ا ا�(ب ن�ھ� د��� �و ��:-  

:23ت و زد )�	�د  

د یر$#� از...زد ز�, �/م ��/و� ی(د �	ورد� ی�د0ور ا:ن �� �و �0ون-�� 23ت...�

 ��� ��م �� �و���م���...�رد �و �ردم �-�رف �/ران �د�� 	واد�� ��ر ی�ر �� وا��
...	و��ون  

-:�� � �/م ھ�رو ���� ب ���م....�ااااا��....! ی%رد��� �-�رف رو �د$-��ا �� ی�رد �

....	���ر  

..یر��� �و)د �ن وا�� ���0ا ی��� ی	وا�� �و �ودم �%رده �و د���و �ف �� �ن ����-  



-�!�	��ر �/م و�ھ� ....�دا�(....�رم ر�	 ��م زت��ور�را 	وا��م�  

:23ت و �رد ���م ��ر'  

�ن....���� ��- �....��� ر�$�6.� ��و �Q& یدار 'د و ���0ا یاو�د �و دو���م�   

:زدم )ب ��را�ت  

....(دم ر��6$.� 	ودم ��م ر��6$.� �ورو او�دم....آره-  

؟؟؟!�ھ�� �� ��ل....ژااااان یا-  

...�و-  

؟�ھ�� �� ی 	و(�زه-  

:�23م )وس  

....�و-  

؟!�ھ�� �� 	��م-  

...�و �و �و-  

:23ت و د��و� رو 3.وم ر�ز...(د 	م  

.....�اااا��رد در�ت درد�ر-  

:�23م ا�دا	��و ;�� �� ����ھ  

....	ود�ون 	و�� �رم ��� �و�م�� ��...�رم ���0ا از �و�م�� �� ��:....��را��م �.�	-  

....ی�ر �� زارم��� 	ود�م �ن ا)���...س��E (ب وت ن�ا آره-  

;� )��س رو از ھ��و ���� (ده �ر���0 �وک �-د و �رد ���ه �د��و ط�ت�( �� ز�ون  (

:23ت و د��( )�/�ش رو ز�و�(و و �رد )�س  

�ن وا�� ��و(��� ���ا از (��ھ�  را �, �و)�- !  

".... �0ن ��ن�ا"  

 س�ھ �(��� �� ا��(�(و و 3ر$ت $�'.� ازم....د��ر �ل �� $�زش زد 'داش �� دو��ش
:23ت %رد�� �وض )���/�(و ��د ��د �� ھ�و�طور �-د و آورد ��: وا�م  

... �م�� ا:ن �0ن ن�ا� 0و�م-  



:�23م �-د و ;�� ��ت ر$�م  

-�  ��...�دا(�م �� ھ� �ر��  

:دادم ادا�� ��رت �� �ود �� ھم �رد�ش ت�اذ وا��  

.�....�ز�م �����ش�) و ��ت �� ���)م �و�ا ی ھ�� 	وا��م�  

:23ت و د��( ی�(دار �2س  

 �%�م �6.ط  � �ن ��:....��ره ن�ا 0.و او�م...ی�رد دارش��....���ن� ��� )-��ت 	دا-

؟؟؟!  

....�ردش ��د 	(�; �� 	ورد  (�م �ردم د���ل �� د��(و رد  

....�ره ��: 'دام �� دھ�م رو 3ذا(�م د����و....3ر$ت ام 	�ده  

:23ت آھ���  

-��و1....�زن ھم �رف...�%ن �رو'دا...�-داااا �رم��ودر� از �ن ی�در ;�؟؟؟!ی	�د� 

....�ن 2ل درو...(ت�� �م�� 	واب  

� آب...��م %�ر�  ;�� ��-��)!  

����ب $ر'ت �ر ���د #��د  �د ��- � �%ن 'دا �رو $#ط �و...	 �ل� �و زار�ش�� �م�

.... 

 اون از  %دوم�ھ....�ود (ده ی�و)د �0ب...رون�� ر$ت ا��ق از �رد �� 3و(زدھ�(و

..ھ�ااا �#(� اون از  %دوم�ھ...�دم ا��0م �و���م��� ���د �ود�و ذھ�م �و �� ����را  

 ی0ور �� ��ن�ا او�دن �� د���......�(��م �	ت یرو ر$�م �رد�و 2ل اھ��� درو
...(دم ���� ی�وا: �� دادن 0واب �(>ول ن�ھ� وا�� %ردم�� 	ود�ود�ر3رم  

 �دا(ت یا ده�$� ��م ی��0ز ی$�Eھ� و ��ر�ت�ا �ر3رم 	ود�و دا(�م م��'� � #درھ ھر

�م �ھ و)  ��و 0.و و ��م ���ل ��و���م آ	ر(م...;�� ��ت ر$ت��... رم��� (%

 ��	�; %م� �ود �(ده آب ھ�وز 	و(�	����...;�� ��ت ر$�م ن���ور  ���ور  �.�د(د�و

 ��زش درو ��ت ر$�م ��ن�ا �� دم�$/� 	ورد �%ون ره�د��� �و1 ھ�ون �� زدم

:23ت ��د ��د...�ردم  

....	 �ل� �و �زارم �ن �ده %و�� ���د��(و ��-  

؟؟!(م�� ی��� �� �-دش �و) ��(�-  



!د�	وا� وت ھر-  

-�� �؟!	وا���  

!	ورد (�م �%��ا از �-د-  

	وره؟�� (�م ��-  

؟!آوردن و دادم ��2رش �ن �%��ا از �-د-  

؟ید�� ��2رش ��-  

-�....�رن�� ���د ا:ن دادم ��2رش....و�ده�� �� �ده ;�� ��رس �وال �#در�ا...یر��  

��م ؟!�  �ن �س- ���)3!  

� ی�	ور یز�  (ب �� ��:-�� �!یر�  

��ااان�ا-...  

....�زن (%��و  و�� �ده رو ;��-  

....ر$ت او�م �رد�و درو2ل دو��ره �-د دادم �/ش آورد�و رو ;��  

 	ب ا��...	وردن�� �زا�� و زد�� �رف #ش�ر$ �� دا(ت �ل�	�� او�م...�ود (ده ام 3(��

 د��م �� ��0ورا �� و آورد �ن وا�� ھم %��� �� یا �/و��  � �� دو�م��� و �%رد ی���رد

...ر�و�د  

��....(م�� �د�� ��ن�ا و �	وا�� ��ره اون �� �ودم ن�ا ���ظر '�را�� �� $#ط �ن ا  

...��م �ر3رم �ردن  ت �� 	ود�و �ھ �ودم ��0ور ی	ود�� ھم �و1 اون و��  

:�� ��� ��ن �%��ا 	&'�....�ود �رده 3ل ��23(ون 	�طره ��زه �ر(ب....دن�	وا�� 

.. ...�ودم ا$��ده ر�3 ی�د0ور  

 

٣۴٩_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 



 �ود؟؟ �و�ده ��0 �س...و�د��� از(ون ��'دا �رو...دم��( ��ر� �� و �ردم وا درو 2ل

؟!��(� �رده 	وا�ش ��ره ا�ون ش�� �%��  

��(�؟؟؟ �رده �د� از ��و �%��  

 و �	ت رو دم��( دراز و ا��ق �و �ر3(�م زود �.�	 �-د ا��  رون�� �رم 	وا��م اول
....�رد�� 	وا�م ��%م دا(ت ��0ورا �� ���د....���م رو  (��م  

....ھ���ود زاد�آد� �و)د �� ��(� زش�  �7ھ �� ی�و)د از �م�ا  

�ون وت  � ن�ا....�دا�( ��و آ	�/�!�ود �ردن د�وت   

 (د 	ب" �ردم ز�ر�� ��	ودم و	وا��)ود دم��( دراز �/.و ��...�ودن (ده ن���� �.%/�م

" �(د �(د (د  

....دم�(� درو (دن 2ل و ���� ��زو ی'دا �-د #��د  �د  

....د� �� �/م �(ت از �� ��ن�ا �Eور ی3ر�� و �	ت ��ر� (دن ن���� و ��: �-د و  

.د��و� رو 3و(م ی :)�  

:زدم )ب آھ��� و دم� ر	 ���ش �� و �ردم ��ز ازھم �.%/��و  

��اااان�ا-.....  

�� ����:23ت �دا(�م �راغ ازش �� �  

.....د)م 0ون-  

�ردا ھ��...�ود ی�(ر �د0ور ��م $%ر �ر�ون (دن�� داغ �و� �ودن ی�طور�ھ 1 'د

��ن �� آ	�....�ود ز��ز �ن وا�� �درھر'ور� �دا�( ��ن�ا ن�ا ��ل ن�ا ��...ر$�ن� 

!!! �ودم �(ر ن�ا ��(ق  #در  

:زدم )ب 3ذ)(��و )�ش رو د���و  

��ن�ا یاو�د ر�د  #در-....  

....م��ود ده��د ھ�و �ود وت �.�	....��م و)ش �� �و���م���....���د د���	(-  

��:زدم )ب ن�6  

......یر�� ھم زود '�W :�د-  

:23ت و �رد �وازش )�/��و د��ش (�ت ��  



-W�' د��� �...	واد�� �� ���0 �ر�و�م رو ن�ا  

�/////� یواااا-  

 د��� �ن....�ت�� �.د ����� و در�ت رو �/ران �� اون �%��ا واس...آره یوااااا-
��...�ده ا��0م ��را(و 	دا ��ده �� ��م ش��راھ�  

:دم��ر� د�و��( �آھ  

؟؟؟....��ت����� 0وره �7ھ �ن �س-  

6�و �وک��:23ت و د��و� د  

�ن ��( دار�� 	واب از �و �%��ا �ل '�W....زم��ز ��- � و�-د ر�و�دم �ردم �و�ا

�.... (ت�� �ردم��ر  

:دم��ر� زده ذوق  و (د (%��2 �6 � ن�� درھ/�م 'ورت...(دم (�د دو��ره  

؟! (م�� ی�رد��ر� �-دش ؟! 0دا-  

:23ت و 3ذا(ت ��رم رو د��(و  

.....(ت�� �ردم��ر�....آره-  

؟؟...�د�� ھ�راھت دو���م وت ��-  

:23ت و د�	�د  

 	و(�ل �#در�ا �� وا��....�م��� ��و...	ب 	ب...(/ر(ون �رده��ر� 	دا ��ده ���د ��-

؟! �ن ��ل ��ل ی�رد  

:�23م زد�و ����� د�دون )�	�د  

.... ���د �و وا��-  

....��%� یا-  

:�23م ط�ت�( ��  

�ر� ھ�ت یر���� ھ�� وا��-�....  

:23ت و داد $(�رم 	ودش �� و د�	�د اھ���  

....�م��� �ده �و�� �� ���! �, �و)////�-  



 (روع و ��ھ�ش ی: 3ذا(�م ��ھ��و...	ودش ��ت دم��( و 3ذا(ت ����م رو د��(و

.....3ر$�ن )ب ھم از م��رد  

 دا(�� دو�ت و دا(�ن دو�ت...�ن �0ر�� رو �(ق ��د� ید	�را ���ااام ��ش یا

.....%�م�� اش �0ر�� دارم �ن �� یز� ....(دن  

� دو�م��  ون...ا�ت ا)-�ده $وق ا��...ھ�ت ��د	و ��3ھ و �دا	&ق ��3ھ ��ن�ا �� دو�م�

 �	و(�. �س �/م روز ھر  ون...�داره دو�ت رو یا ���د  %س�ھ 	ودم 0ز
�.....ده�� ��2س ا����د....ده�  

.....د��( ����م رو د��(و و ��: داد )����و  

 ول و (ل و رودم ���س روش �(دت �ن �� ���0...3رد�م �روت او�د و �رد ول )�/��و

�....دادم�� د�ت از �ر�ا	� ا'&...(دم�  

 ��و�م �� �د�م رو ا�دا	ت �(و���� و ��م رو زد ���	 را�ت �� �ود ن�ھ� وا�� د�(�

.....�	ورم ووول  

.....ن���� د��( و 3ر$ت رو 	وا�م )��س ��د دو��  

.....���� �ر�ا	� �� و �ودن (�ه 	��ر  (��م  

....�ردم $رو �وھ�ش �و د���و  

...دادم $(�ر و 3ر$�م د�دون ر�ز )��و �ره ��: ام ��)� ی'دا �%��ا ی�را و  

.....3ر$ت $را و0ود�و �را�ر ���ر�( )ذت  

 ی�.�د آه ���و ���ل ��و���م....زد ز�ون رو �و�(ون و �رد ھ�م ���� �ب د��/�(و
:23ت دھ��و رو 3ذا(ت د��(و و 3ر$ت ��: �رس �� �ر(و �� دم��(  

!�(� دار�� ی	وا��! �س�ھ-  

:�23م �ردا(��و دھ�م رو از د��(و  

....�ور�ا ���...�ور�ا ��� ا'& ؟!	ودم د�ت ��� ؟! ��م %�ر�0 	ب-  

:23ت ��-0ب...زدم ���رش ��	� �� ��م رو از  

؟؟؟!�%��� %�ر�  ���� ��-  



�ن...�داره ده�$� ی�0ور�ا- � �� )ذت از �و� او�م رم��� رو ھ�م ��)� و اه ی0.و �و�م��

....$ردا وا�� ھ�ون �زارش.... م���� 	ودم  

:23ت و داد ورت دھ�(و آب  

�ن ی�رد $%ر...:�'ب �ن �� �%ن �%�رو�ا ����- � �و� او�م....��م ���ل $ردا �� �و�م�
�ن �� داره �د�ت �#ط� �#ط� ;�)  �؟؟؟!ز���  

:�23م ا	م ��  

!ت�3ود��....	وام��� ���را� �� ھ�راه )ذت...$ردا وا�� �زارش.....�داره ر�ط �ن ��-  

:23ت و �رد درھم ا(و  /ره  

!ت�3ود�� ؟؟؟����� -  

 دراز �ود  (�ش �#��ل #��د )	�م د��2 و  �زرگ �3ه �ن��( �در��) و �/ش �(ت

:�23م د�و��(  

....ت�3ود�� �-.//�-  

 

٣۵٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

  و ام (و�� رو زد �را��(��ش �� �� �ود ��ذ(�� ھم )�ظ�  �د یآ	ر �23ن ت�3ود�� از

:23ت �ظ.وم �وش ن��  

�ن 	��م...�ن �(ق...�اا��ن�-...  

:�23م ��م ���ه �/ش �%��ا �دون  

؟!ھوووم-  

:23ت �رد�م �وازش ن�در� و 3ذا(ت ��زوم رو د��(و-  

 ��� ول ھوا و ��ل ن�ا �و ��و �د�� د)ت...ن���� ��� طون�( (-ور ��  	ر از ��ن�ا 0ون-
؟؟!  



 ��'��� ا�� آھ��� و دادم �%ون د���و...)	�م ی��زو دن��و� �� �رد (روع و 23ت �و�ا
:�23م  

...��وس.....�م�� �%ن! ��-  

 ف�وزار�� یدار �و1 �-د ید��( دراز �ن ش�� یاو�د �(%. ن�ا....���د �%ن ��ز ����-
؟؟....�رم�در� ی��ز  

...�	وا�م 	وام�� �دارم �و'.� �ن-  

:23ت )0وج  

�ن �و)- �....ا:ن ن�ھ�...م��� ��ل ا:ن 	وام�  

-7� ����)....  

-��ن 	و(�ل (��� ی�	وا �و...(��...  

:�23م و ���ش دم� ر	....(د�� ����� د���  

��� �%�	 ؟؟؟!و)�رد ی 3ر��  ��)و؟؟ ����2� �/م (��ھ� �دت�-.�� �� ؟؟!� ھ�ن ؟؟!

��� �%�	 �� �� ی	وا��  را ��: ؟؟! �دت� ھ�ن.؟!��� ��ل  ��)و ی   

:23ت و زد �زور� ی)�	�د  

د اون وا�� ن�ا...�و ی(د یا ����  را ����-��� اون...���م ی��� �%��ا وا��....�ود 

1...�ودم ��'� زا�  �.�	 از....�ود دا6ون �ن �رو� ط�(را �و  

�ن �ر (و��&$ و...آره- �؟!آره ی�ورد�در  

���م��( و ��دم ��� ا:ن �ن �ن ��ور-...  

:ی	وار �� � �رد (روع و زد ی)�	�د �-د  

....ھم ،�����% ھم ،�	و(�. ھم.... دارم �رو�د� 	��م ن��ر ا�دام 	وش و ن�(���ر �ن-  

�و��) S� و�:�23م �رد  

 ی	�ر �7ھ ا�(ب....�زن '��ون د)�و م�	ود��....�%ن ی	وار �� � �ن وا��...	�� 	��-
�ن �-��.....�ت�� �� �ت�� ھ�ت، ت�دا�( ذھ�ت �و �� ��زا�  اون از �....��(� 	وام��  

�ت یداد �و��و �� ا�(ب ن�ھ� ��: ؟!  را آ	�-� �� ؟؟!یا$��د �ن �3 یا	&� �د� 

....�	وا�و�م ی 0ور �و�ا �ن....����  �%ن ی���رد  



:3#�م د�و�	�د  

....�	ون ��:: �راش-  

:23ت و �رد ���م ��ر'  

.....�	وا��م ا'& ���� �رو! ��-� �� ؟؟!ی�ود ��; آب �و (ب�د...����;...ھ� ھ� ھ�-  

...�#(�.. د��( دراز '�ف و 23ت �و�ا  

.... ��وزه %م� �زار  

��:�23م �� ��م رو �ز�� ���	 	وا�ت و �ورد�� دووم �.�	 ا  

.....�دار��اااا�� راه ھوار و داد �	وره �/م د��ت ی��� �ن ��ت-  

�ن �� �%ن.....����ر...ظ�)م...����-....��و�م دار�� ن�ا درد از '�W �� ی	وا��....  

:�23م �ل�	��  

�ر�وط �ن �� ���د ن�ا- �!ر��	 (ب...(��� 	راب �و��م �	وا�م 	وام�� روت�د...(���  

�و و ��م یرو دم��( رو ��و�� �داد�و ��.ش �رد ا)���س 3و(م ور  #در ھر و ���م  (

......دم�	وا�  

W�' �� و ی'دا �رو� داد و زد�� �رف ��.�2...د��ر �رم از 	واب راھرو ی�و ��ن�ا ی�

�ورد در ھم ھ�ش و �ود �رده دا�� �(%ل ��� �� �� ا���ر...%رد�� ھوار و W(�'� �رف 

� �دا�( ��ن�ا �� (%ر 	دارو....و�د�� �دم ��ز و ��	ت و ی���%�ر�� (>ل از �ن....زد�
.....!�داد ادا�� رو ��ر��وھ�ش و ��و (>ل  

�.....��دازه راه ھوار و داد اون �و�ا �ر �%��ا از �/�ره ��(� �دا�( س��. ن�ھ  

 و ��ن�ا داد�� �(ون (واھد....ر$�م رون�� ا��ق از ن���ور ....(دم �.�د و زدم ���ر ��ورو
 و   (��م 'ور��و و د�ت و ��د��(و ر$�م....رون�� زدن 	و�� از زود '�W دو��ش

ور �رو �د0ور (%�م....رون�� او�دم �-د � از ���ر (ب�د �� �ود ن�ا �	�طر ن�ا و %رد�

....	وردم (�م ��رم ی(�/� ���م  

....�ود آ��ده �� �  

 و $ر'ت �ر رو ھ�� ز�� �(ت �(��ن �� و �ردم آ��ده 3ردو و ��ل و �ر�� و �ره
.....	وردم �و'.�  



��م 	 �ل� �و �زارم رو ا�E$�ت 	وا��م�� �و)  ��  

 �-��....�ردم ���ھش ���م �� و آورد�ش رون��......ا$��د �ود (ده �'ف  �� ی�و)د ;��
؟؟!	وردش ��ن�ا  

 ز�� یرو از رو �ودم ده�	ر اش ب �� ����دو.....ا��ق �و �ر3(�م و �ر�0ش 3ذا(��ش
....���ت �� دو	�م  (م دو��ره �-د و....�ردم ���ھش و �ردا(�م  

....�ود و�ده�� ھ�وز آ� و �ود (ده �زده�  

�-دش، #��د  �د �دودا  

�و�3و( دا(�م ;  �....او�د در (دن ���� و ��ز ی'دا �� %ردم�  

 

٣۵١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....�ود و�ده�� ھ�وز آ� و �ود (ده �زده�  

�-دش، #��د  �د �دودا  

�و�3و( دا(�م ;  �....او�د در (دن ���� و ��ز ی'دا �� %ردم�  

 �ود 	ودش...دم��( ��ر� �رد�و رون�� در ی: از �ر�و...در ��ت ر$�م (د�و �.�د

.... دا	ل او�د و درآورد ��ش از �2(�(و... زد درو....  

:�23م ���(و دم�دو... رون�� او�دم ا��ق از 	�دون  

!0وووو�م ��ن�ا-  

 ��� 0.و د��(و (دن ;��زد و �ت�ا ی �(و�� �� اون...�>.ش ��رم �� �ردم ��ز د����و

:23ت و دا(ت  

....ش از '�W �� ���د یدرآورد ��و �در (ب�د....0ون ��ن�ا (دم ��:...آھ�ااان-  

:23ت �� دم�	�د....�رد ���م � �% و 	ورد �ر$(و  



�ون �� ��$ر....ظ�)م! ���د (و��-.�� �و�ت ��� ��ذا(�  �-د ���0ا یاو�د �(%. ن�ا....

....��م  

:�23م )وس  

�ن ا�3...زم��ز ���د �ذا(�م �� �ودم �و $%ر �� �ن 	وب- 0�D � او�وت )ذت از دم�%(�

.....�>.ت ��رم 	وام�� �� ���ر �زن د���و ��:.....ر$ت�� #ت�ر$ ی0.و آ�روت �����  

...��(� �د ��ھ�م ��و��ت اون از (�ر��  

:23ت و د�	�د....�ردم �.#� دورش ��ھ��و و �>.ش دم��ر  

!��� ن���� و ��: �ورو وز�� ی��0 د��� ر�Eزاده-  

-�؟....! �م �ن ��� ی	وا�  

-���؟! (� �ودن  �ق   

-.%)�  ؟!ی�دار ��ھ�ش �

....��� :6ر 	واد��� د)م ا�دا  ا'& �ن دو�� ی�ر و �����  �ق �و او:-  

....�� یز�ر�� ز�ون یدار طون�( یا-  

:23ت ی0د  

 �� ی�0ور�ھ� #��د....دارم دو�ت �د��و �ن...�ورد ن�ا �و ام ی0د �.�	 �ن....ا'& ��-

....ا'&.....��� :6ر 	واد��� د)م ھم ا'& �ھ��  

!��اااو(�-  

:�23م و ن���� او�دم  

؟!ی�رد ر�د  #در-  

-� و ��ل��ر� �ردم ��...��را(و ��ھم م��رد �ت�ر و را�ت �� دا(ت یادار ��ر %م� ن�ا
....د��( طول 	&'�  

:�23م و 3ذا(�م )�/�ش رو ا��(��و  

...�ود (ده ��, �رات د)م �����-  

؟!	واب ا��ق م��ر....(�ر�� �ن-  



....م��ر-  

�م�� (��م د����و ��م �رو �و-  

�....��م �ر�ب �وھد�و دو��ره �� ���دم�ا ���آ رو �� رو ا��ق �و ر$�م �23�و � (  

�:�23م د�و�	�د ا��ق �و او�د �و  

���� 0ون ن��� �د��و-  

�� �.رزون 	ود�و��  

:23ت ا�ز�0ر ��  

...��  �ر�� و  رت ن�ا-  

...����� ازآھ�, یا %��� ��ن�� �رت و 0رت ���ا-  

...(دم د���ا� ازت اه اه ؟؟ید�� 3وش ���� ���� �و-  

-��ن ��0ش... �(و د���ا ��ون� �م�����ن �(ق 	���م ن�ا ��و �وھم ��0.�ن ��0.�ن  

�ن �(ق.....  

...�م��� �>ل ���....(-رات ن�ا �� �وھم �رو-  

 �رد �ر�م �-د ط�ت �� �-د و د��و� ا�و 3و�� اول..	ودش ��ت �(و�دم و 3ر$ت د���و

....�داد �/م رو � �ھ �/.ت و �د�م رو زد ���	 (ر�ش�� درآوردن �� و �	ت رو  

�0�و دو��ت��� ا'&.....�رد )�/�م 	وردن �� (روع ��(� دا(�� �طش �� ا���ر� 

...و����  

 ��3ھ...3رد��و ��3ھ....د��و��� ھ��و ���� ��3ھ....�ر$ت�� )ب ازم ��3ھ
....زد��  �, رو ����م ر�ز اون �دام �� ھم ود��/�ش....(%�م  

:23ت �-د و 3ر$ت ��: �ر(و دن��( �2س �� د  

....�اااا��ن�-  

:�23م ده��ر �2س  

؟!0و�م-  

-��ن زن ی�	وا  � ی�	وا  � �/ش �� �و �م� ��)� ..  



؟!�  �� 	ب-  

�ن �زار- �.....��: ن�ھ  

�23�و ی�.�د ن�ھ...(دم ز�	 م�� $ورا �� ��:�23م �رد�و ���ھش دراو�ده ���� از ی (  

�رااااااا-�....  

:23ت و �رد �S �ر(و  

؟؟!  راااا-  

� 3ورم �� ز�ده �2/�� ���0 ؟....!��� �د�	ت ��و ی	وا�� ؟؟!ی(د وو���د-���%!  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

....����� ���ره �و �� �2/�� ��0 از 	واد�� آ� ��ج....�ااا�زد �ر$/� اون از-  

:�23م �رس �� و ھ�ش (و�� رو 3ذا(�م د����و  

....�زن �ر$(و....ا'& ��..��ن�ا ��-  

:23ت و داد �%ون �د��و  

��ل �/ش �� �و �رم؟ ر�و�ت ��ر��� �  از- � ا�روز ��رو� (ب ی��0 ��:! �	ود

��ن�ا 0ون....�ن 0ون.....م�د�� ا��0�ش....  

:�23م و ��: دادم �ر�و  

 از او�وت....ره�� (ر$م و آ�رو ؟!�  �(م ���.�...&ااا�واو....�%ن ا'رار �#در�ا....ا�دا-

 ��ون�	 �و � آواره �رآ�ده (%م �� ��... یوا....م�(�� �د�	ت...یر��� ��و �و �-.وم ��0

�...(م�� �د�	ت...(م�  

 

٣۵٢_��رت#  

��یآ� ��ج د	�ر��  

 

 )�/�م رو 'ور�م طرف دو و�(ت ��)ت �� و �ردا(�م ��ن�ا یھ� (و�� یرو از د����و

....(دم ره�	 ����(	' ی �#ط� �� و دا(�م ���  



....���د ی��د� �� ی�و ر$�م ا'&  

 ��ردار �-د...دم�� ا��0م ���0 ���ل را�ط� �ر�� و ��%م و�د�� �وع �7ھ �ل ��ن�ا �� �ن

�...��م ازدواج ��ن�ا �� (���� �.�د) ھر �� �-د...(م�  

��ن �-د...رون�� %���� �ر�م 	و�� از ���� و �ردو�ن��ر� رو ازم �ر�.�ا� و ن�ر���ا �� 

....(م�� ��ون�	 �و � ی آواره �رده ��د (%م ��  

:23ت و داد �%ون رو ام (و�� ��ن�ا  

.....ا)ووووو-  

:�23م �رد�و ���ش  

؟!����2  ؟� -  

�� �� ����� ؟����0...���2م � �ھ-...  

:د��ر� دا(��م ��� �� و 3ر$ت د���و....���ر او�دم �>.ش �و از آھ���  

؟! ��0 ��0-  

:�23م (د�و ره�	  (��ش �و  

!ا:ن �	طر��� �و-  

؟!	طر���م �  �-��....(د (روع �23ن یور یدر ��ز! �1-  

ی�د 	ودت 	ود�و د�ت ��ر ی	وا�� �%��ا وا��-  

:23ت و ��ھ�ش رو �(و�دم... �>.ش �و دم��( دو��ره �-د و �رد ز�ز�� ������ یا  

-�' � �(� 	�م راره ھ� را�ط� ھم ���! 	ودت 	ودم د�ت �دم �  ��ر! د	�ر  را ��$��

�� � �!  

!آره �وددر'د-  

:23ت دار ��ظور و د�	�د  

!3.م �ود ��د� �(ور ن��ر 0�-�ت �ر ران�ا ا:ن �ود ���0ور�ا ا�3! ر��	-  

:�23م آورد�و �ش و 3ر$�م رو )�/�ش  

!رون�� ��داز �رت از �%�رو�ا $%ر 'ورت ھر در-  



:23ت و او�د �و��ه  

؟!ید��� �س... ��(�-  

:�23م و ا�دا	�م ��: �ر  

!�ووووووچ-  

:23ت و  داد �%ون ی�ر  

.... �رات دارم....��(� ��(�-  

:�23م و ش�(و��� ��  ��و�دم رو م�(و���....دم��و� )�/�(و �رد�و 	م �ر و دم�	�د  

��ن�ا-.....  

:زد )ب  

....	و(�.م 0و�م-  

���رک ت���)� ٣٤-.....  

 اون 	وا�ت�� د)م و �را(ون ر$�م�� 6ش �ن �� ��ھ� 	�ده ھ�ون از....د�	�د 3.و �و

 ��/ش ا�د ��.....ا)%ل �و �زارم....دارم ��� 	ودم وا�� رو 3.و �و ی �ردو�� �م ی'دا

 دارم

:23ت و د��و� )���و  

�ر�-�....  

��ن�ا ا�����ت اوج ���د �:�23م دم�	�د.....��ر� ���....���د �ود ن�ھ  

؟...�ود �'ف  را %�ون��-  

:داد 0واب و د�	�د  

.....�ردم ا���2ده رو ;�� �دا(�م '��و�� ���ط �.�	 	 �ل� �و...آھ�ن-  

:�23م و ���ش 3ر$�م و �ردا(�م ���. یرو از رو ام ��ھد 0-�� زد�و ی)�	�د  

���رک �و)دت ��زھم و-!  

:23ت و د�	�د دو��ره  

&....�3ر$� ��دو! ��-��.....  



!���د آره-  

:23ت و ا�دا	ت ���ت �� �ذو �ر ���ه 0-�� در آوردن ��: �-د�� و �رد ��ز رو ��دو ��6ذ  

.زم��ز ��ر�....دارم دو�ت �� ����ر�....�رده �  ��.� ���� ن��� �� ��-  

:23ت )�/�م ی دو��ره دن��و� �-د و 0.و آورد �ر�و 3ذا(ت �رم �(ت د��(و.  

!3رون �.�	 ن�ا-  

؟! او�د 	و(ت-  

-��� �...یآورو ��0 از �و)(و...ن�ا 3رون �.�	....�د�� 	و(م (��  

:�23م و 3ر$�م 	ودم �� �و)دارارو آدم ی �$��  

���ر�ت....��ود 3رون �� وا�� م�.�	-!  

:23ت �ط�- (وخ �� و 3ذا(ت ���ر رو 0-��  

...ھرروز...�ود �و)دم (��ھ� ��ش-  

؟؟...!�رم�� ��دو وا�ت ھرروز ��..زد�,  �  ��-  

-��!  

؟!�  �س-  

.....��� رم��6$.� و ���0ا ی��� �	��ر ن�ھ�  �� �� ھرروز ��-  

 ���ھش �رس ��....د� �� 	و�� �و ز�, ی'دا �� م�%رد�� �(و	 و �	�د ��و م�دا(�

:23ت و (د و�(�م ��و�0.....�ردم  

!�� �داره �رس...ید��ر�  را ؟! �� ؟!�� -  

-��-� �� �؟!��(� �و���  

....�را6ت او�ده �����0ا ده�$/�...آ��ت ��ج-  

:23ت و د�	�د....(د (�ر�� و�(�م 23ت �� �و�ا  

-....�م�� �� ��ون ا��ق �و... ا(و �$��  

....ر$ت رون�� ا��ق از (ر�ش�� دن��و( �� و ن���� 3ذا(ت ��و  



 (ده ��و�0 ام 	��واده �%�� �ودم ��ران ��	وا��� ھ�ش ا�� �ودم �داده ��و� �%��ا ��

....��0ن�ا �ن ��(ن  

 رون�� �� ��ر� �رد�و ��زش آھ���....در ��ت ر$�م و او�دم ن���� �	ت رو از

 �0 �ر ���� ی'دا ا�� ��� �م��� �/�ر �� رون�� �رم 	وا��م...�دا(�م در �� ید�د...دم��(

؟؟....!%رد�� �6.ط  � ���0ا اون....دا(ت ��/م  

.....در �� دادم ���% ���� �� د�ت �رد�و ا	م  

:23ت �� دم�(� 'دا(و  

؟!ی��ر �ر �ردم $%ر-  

....ھ��م $-&! ��-  

-�� �و)دت.... وت ر�د �23م �و) �ز�م ز�, �/ت 	وا��م��....�/رون م�او�د (ب روز�د 

���رک!  

��ون-�....  

 ��� ;���ر �/ش ���و�ا �و)د �د�� د��� اون  را ا'&...	وردم�� �رص  #در �� ������وا

...����دا� �� اون ��� ا'&...�%ردن ��ت ��ھم او�� �� ول  را �س...�ت�� ید�و� ن�

�....دارن رو  #در �ردم ؟؟ %����  

�(ون �� دو��ره(�%�:�ردم 3وش   

-�....�د�� 	و(ت ازش دوارم�ا  

!��ود ی�ز��...��ر�-  

�� ش�� ��� ��ھ�ر...��ن�ا %�م�� 	واھش-...  

��ون ��-�....  

....��� �س... �ھ�� ���ھ ��(ق �� ھم �و....���ھ و �ر�S ��ھ�ر�ون...���د ���-  

��ن�ا ا�3 �-�� �....�وردم��� ا��(م ��� ���د ر$ت�  

 

٣۵٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

���و�ا �� %رد�� ا'رار �دام �ھ �0وزه ی ���� اون �� �� Sھ و �ر��� 	و�� �%(و�� �

 ا��(و  وت�ھ ���د ر$ت ��ھ�ش ا�3 �� �ودم ���� (رط  	ودم �� ��م و 	ود(ون

:23ت آ	رش ا��.....�رم��  

...$#ط ا:ن ��م ا��را�ت %م� 	وام��....دارم ��ھ�ر �و)! ��ر�-  

�ن �س...��(� 	ب یدار ��ھ�ر ا�3...اھ�ن- �!$-&...رم�  

�ت ��-&�....  

��ن�ا �� (د�� روش ی 0ور �زر3ش ��ت�	 اون از �-د دو�م���...����س ی د	�ره! اه اه 

....�(� ھ�%&م  

....دم��( رو ��ن�ا او�دن ا��ظ�ر و ���دم�ا در یرو �� رو ا	م �� و ���� �� د���  

.....دا	ل او�د و وا�رد درو ��:	ره �-د #��د  �د  

�:23ت و زد ی)�	�د د�د ی0د 'ورت و ظ�6. ا	م اون �� رو �ن �و  

؟!�%��� ���م ی�0ور�ا  را ؟!�� -  

:دم��ر� (ده ���رل ����'��� ��  

؟....!���0ا �د�� د��� اون  را-  

:23ت و  پ ��. �� زد 	ود(و  

؟��-  

!�م�� رو �� �دو��� 	وب 	ودت-  

:23ت �(دار و �رد �S �ر  

.....�ل�	��....��ااااا�� �ل�	��-  

:�23م ��'�  

-� ;���ررررر �و)د�و و �و ش�� �د�� د��� اون �  وا��....��(م �ل�	�� �و�م���...	وام��
� ا��....��( ھ�'��ت اون �� �و �دارم دو�ت �ن ؟؟؟!����)�.....  



-���� � �رف ��ھ�ش.. ��ش��� ��0ورم ��3ھ �	واااام  �...�	وام  �....��وم د	�ر ���

 ت�	ود�� یآ)رژ و ت����� ن�ا...3ر$ت (��دھ�رو�� 0.و �� (����...�د�� ش��....�ز�م
�ن �ز�د3 �و ھم ا�د �� و ��� �ز�د3 ی�و �� ید	�ر ��/�...���ر �زار ھم ��رو�� �� ���ت 

� ن�� �%� �-د �� ن�ا از و ��وم د	�ر $#ط ھم ����...�&م و...�س و ���و �و���
.....دا� ن�� �%� (ده �ن وا�� وت �.�	 �-��.....دا�  

....!را�ت �)ت�	  

 و �(� آب د)م �و �د �� �ود ی0د ر$/� اون آوردن ز�ون �� �و1 )��ش او�#در! 	ب
 �رد�و د��ش ی�و ی��دو �� یا ا(�ره ا	م �� دو��ره ��ل ن�ا ��...ا�رام رو ��م ا���س

:�23م  

-�.....ژووووون ���� 3ر$�� وا�ت ھم ��دو �� �م���  

:23ت و ا�دا	ت ����ھ د��ش ی�و ی��دو �� و �رد 	م �ر(و  

�م-��اھ  

��م $#ط ؟...!ن�ھ���؟!اھ  

 طر$ش �� �ورد�و�� ط�ت....�(�ت روش و �	ت ��ت ر$ت و (د رد ���رم از

...�ردم ��ز رو ��دوش و دم��( رون�� د��ش �و از رو 0-��...ر$�م  

.....�ردم ھ�, ���واش دن�د از  

.... داد �%ون" (ده� " ی�-�� �� ی�ر و �رد ���م ��ر�( ��ن�ا  

...3ر$�م �ن �� ��(� 3ر$�� رو یز�  ھ�ون #��د او�م (د��� ��ورم  

��ن�ا � �و�...�رد ���ه دا	.(و و �رد 	م رو 0-�� 	ودش �م��� یز�  �ن د�د �و
...دن�	�د �رد (روع �.�د �.�د ا$��د ���ت ��  (�ش  

�:�23م و زدم ��زوش �� �(ت �� �رد�و �ا	  

؟!ی	�د�� �  ��! ���دش-  

:23ت و 3ر$ت رو 0-��  

!��%� ر��(و�م ���-  

....��ر�و�م رو ���# �� ��ر�م �-د و �%(م 0�D ت��'��� از 	وا�ت�� د)م  



:�23م 3ر$��و ازش رو 0-��  

�ن ش�� �و���� ن�ا-!  

:23ت ��-0ب  

؟!  را! ��-  

� ت رو ی�داز��� ��رو�� وا�� �(م �ط�ن �ن ��....  

:23ت و ا�دا	ت ��: یا (و�� �ل�	��  

؟!م��	ور ی�رد در�ت �  ��ھ�ر....�م��� ��و...	وب....  	ودت وا��...��(�-  

؟؟؟! �ردم در�ت � -  

؟!ی�رد در�ت � ....�ده 0واب �وال �� �وا)و-  

:�23م و 	�رو�دم ا�و �.�  

؟؟.%ردم�� در�ت یز�  د���-  

:23ت و 3ذا(ت �(�ش رو د��(و  

...م��	ور �ن در�ت یز�  �� (و �.�د.... ام 3(�� �ن...���د آره-  

��$� �:�23م 3ر$��و 	ودم �� ��ظ.و  

�ن...0ون ��اان�ا- ��...�دارم یآ(�ر �و'.�....�رن�� 6ذا �زن ز�,....	��  

:23ت (وخ �)�� ��  و �ردا(ت (و�3و( �-د و �رد ���م  پ  پ  

 ��ز �� و 	و�� �م�� اردواج �-د ا�3 روزت �� یوا �و) �رن�� 6دا  ز�م�� ز�, رو �د$-��ا-

....�ر�� 6ذا �زن ز�,...�ود ام 	���....��اااان�ا  ���  

:�23م ��ون �(وه  

؟!�%��� %�رم�  �%�م در�ت-  

:23ت و زد ����م ��  ; ��  

��ن�ا.....دم��� ت�اھ� ��زھ�ت �� ا'& ���د او�وت....�.////� �����ورا روش 'د ��- 

...د���	(....0وووون  

....3رت ام 	�ده �ود �رده د	�رو�� 'دا(و  ون  



:23ت و د��( )��و  

-:��  � �؟!ی	ور�  

:�23م ��(� ده��ر� �رو�د� �وال ن��/�ر �� ا���ر  

-Sرغ و �ر��.... �و(��� و ��:د و ده��و� و   

:23ت (��ره 3ر$�ن �� و د�	�د  

-d�)��!  

 

٣۵۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....داد 6ذا ��2رش و �ردا(ت و�3و(  

 �-د...�ورد�� ا��(و�و دون دون �� ��6ذاھ� اون وا�� �ود ر$�� E-ف د)م ��: ن�ھ� از

....�>.ش �و د��( ��م و رو�	ت د��( دراز و 3ذا(ت ���ر (و�3و(  

:�23م �رد�و �.#� (%�ش دور د���و....دم� �� �/ش ����� �ود �2ره �� �	�ش  ون  

��ن�ا- ...  

���ت )��ش �:��2ت �0و�� ا�� ��ود ر�آ  

؟ ھووووم-  

؟! یدار دو�ت � � �و-  

:23ت و �رد $%ر %م�  

....�دارم �و'.(و�و...�� ؟! � �-  

:�23م ا�� 	�ر ن�ا (��2ن از �%ردم �-0ب �.�	 	�'ش �ت�رو� �� �و�0 ��  

... ن�ر�(...ز��ز! 	وب �� � � ؟؟!  را 	ب ��-  

:23ت 	�ده �� �ردو ���م  



 	وام�� � �...�%ن او�%�رو �%ن �%�رو�ا 23ت �/ت د��� �ھ...یا � � 'د�� 	ودت �و-

....%�ر�   

!�د�0س-  

.... �0س 	وش-  

 رو اش ���� �0م �م ی�وھ�....اش ���� �� ر�و�دم �رد�و رد رھ�ش�� ر�ز از د���و

:�23م �رد�و �وازش  

 ھم ا�م....�/�ر  � ���د �� ��(� د	�ر...��./� ��ل اون از...دارم دو�ت � � �ن �و)-

...�ردم ا��	�ب وا�ش  

:23ت و �رد ���ھم طون�(  

...�وش زه��ر اول (ب ھ�ون ی	وا�� �� ��او�� از �و �س! 0وووون-  

:�23م 3ر$��و ازش �(�و���  

!ت��ر� ��-  

؟!�  ی�زار ا��(و ی	وا�� ��:....�	و� �و ��(�-  

:�23م ذوق ��  

....اَ�� �ود ��ر ا�3 ِا�� �ود د	�ر ا�3-  

 ا�و 3و�� و داد $(�رم 	ودش �� (�ر��......�ردم ش�ھ�راھ ��م....دن�	�د �رد (روع

:23ت و �رد ��چ ��%م  

 و ��ل...	ودت ن�� �%�...�/�ره ��(� د	�ر �م���� %�م�� $%ر(و �� ��:! �ن ی�و�و)و-
...�دازم�� ش��ر( دارم�� ��/ش 	ودم دل ور ن�ھ�...دم��� (وھر(م....	و(�ل و د��2  

:�23م �رد�و ا	م  

�ن �و)- �!ن�ر���ا� ��ر �� �د�ش 	وام�  

:23ت و د�	�د  

 ی	وا�� �و �-د �داره %م�ز�$ �Eور...�ت�� �(	ص �(م���0.. و�ده�� ��د� ھ�وز �رو�-
؟! ی�د زن �/ش  



�وا$#م ازدوا0(ون �� �ن �ودم ��ر ا�3 ا(ون � �...(دن دار � � وت ھر ��:-...�� 
 د	�رم...ھ�ت ھم �ر�.���را�...دارم �	و� ا���س �.�	 �و)....ش��دا ��ر از �/�ر

:��....�م �.�	 (وھر�و�د�ش �� ا��  

:23ت و ام �.� �و زد  

!ھ�ت د6د�6 ن�ا و �:�ت�	 ن�ا �� ���ر�-  

: ��� و �(� �.�د (د ���ث ز�, ی'دا  

...آوردن ��2ر(�رو ��م $%ر-  

.....ھم 0ون �� ا$��دن ھ�م روده �� �دو �س...��-  

:23ت درو ��ت ر$ت �و)ش ف�� �ردا(�ن �� و د�	�د  

...�و �د�� ��� ���د �(ت از درو -  

 6ذاھ� �'ور و ��0م �� و 3ذا(�م (%�م رو د���و...���م درو �ن و رون�� ر$ت اون

....�ل�	 و �س �و ر$�م �����  

��ن�ا �م��� �ردم ز�� 3وش �� � ا�� دم�(� د�/�(و ی'دا و در ی'دا ��:	ره �%��ا �� �د�

 �� دم�(� 'دا(و  ون...(د دا�� اش �.� �رو �)-�� ی���� اون ��ز ��م وا درو 	وا��م ��

:23ت  

  ؟؟یدار 6ذا ����2 ��� ؟!یداد ��2رش 6ذا ؟!ی طور-

��ھ��(م �زا�م �	وا��م-).....  

؟!در��� �� ش�� ی��� ��	وا��....��ن�ا ی��ود ��-�ر$  وت�ھ �و-  

...�(م �زا�م �	وا��م $#ط... �� �23م...��-  

؟ (���� ��� ؟یداد ��2رش دو��  را ��:-  

�م وا�� 	وا��م...��-�)�؟! ی�دار ��ر... �رم �ن 	ب..��(م دا(�� ا  

�ر�....� ت �� ���� د�و�	ر �ن �� ����� �� 	و(��)م....زه� ...$#ط...��-�!  

....%�م�� 	واھش ؟! ن�ا...آھ�ن-  

 �� ������ ن�ا �رده $%ر...��ش 	���و...�اھو�...دادم $(�ر �/م ت����'��� )�/��و

....�رروO` �(ر ن�ا  #در....ده�	ر 	ودش  



:�23م ��ر'....��ت درو �&$�'.�...دا	ل او�د ر���	 �� ��ن�ا  

� ن�ا-���  � �؟!(��� ��ز �و راه �ر $رت و $رت �ھ 	واد�  

:23ت و ز�� رو 3ذا(ت 6ذاھ�رو  

....م��	ور �ن آ��ده 6ذاھ�رو....�دو�م چ �ن...���� �ن و)�ون-  

:�23م 3ر$��و ازش 6ذاھ�رو ;��&��  

�� ارواح....د���� �7 رو �� 	ودش ���ت اون %���� $%ر...�ل�	 	وش  � 	��م-� 

...اش  

:23ت و �رد ���م  

�ون �� ��-�...یدار %�ر�  �  

:�23م ��ود �وا�م  ون  

-���� ��....�م�� او�و ��� �� �م��� �ورو �  

!ھ�ت ��م ��� اون ��� 	�, 	ب-  

:�23م ز�� رو ذا(�م�� �(#��/�رو �� �در��)  

....��ود �وا�م...�ااا���� راس...اره ��-  

:23ت و د�	�د  

....�ردا(�� ��ب �	ت ی�	ورد 6ذا....3ر�� ن��( ���....���-  

...م�(د 6ذا 	وردن �(>ول ھم ���ر و �(��م روش �� رو د�و�	�د  

 د��� ی 0ور �� �ود ن�ا �%�$�ت ��:....ر$�م�� د��� ��م...ر$ت�� د��� ��ن�ا ��ھ�ر �-د
�!�دا(ت ��(%. �� اون و3ر�� �ن ا)���....رون�� م�ر$��  

 و رون�� زدم 	و�� از ��ن�ا ���ا�� ی��رھ� ا)��� و .م�و�� �ردا(�ن �� و �ردم ��م )�����و
....ھ� �.� ��ت ر$�م �دو �دو  

 

~`~`:�روا��~`  

٣٥٥_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن �#ول  (�ل �-د و �ردم �ر�ب ���آ �و �وھ��و�� �� و ا�دا	�م �رم رو �و����. 3ل 

��ن ��ت ر$�م 2م�� �ردا(�ن�� 0وراب ھ�ز��ن و د�د�� �و��ز��.و �ر���� دا(ت �� 

�..��$ت�  

:�23م  ی�(دار و �.�د �'د) ��  

....0ون �$�اااااااط-  

:23ت و ا�دا	ت %.م�ھ �/م ��ر���� ���ه  

���(و �� � � آ	�...ا��ر c... وو 0ون �$�ط-�� ؟؟!�ز��� �و �� ز���� 'دا ی�طور�ا 

؟!یدار %�ر�  ��:  

:�23م زد�و ی)�	�د  

!!!��	�) 2م�� ؟!ید�� �/م �ول %م�-  

:23ت �ردو ���م  پ  پ  

...�ر�� وردار ا��ق از �و)�و ف�� اون �رو-  

...دادم �/ش آورد�و �ردا(��و �و)(و ف�� ا��(و ��ت ر$�م و �23م ����: �.�د  (م  

:23ت و داد �/م �ھزار�و�� ��S �� و �رد ��زش  

...�ااا��%� 	رج (و ھ��...ر��� ���-  

S�� ��:�23م %ردم�� ���ش ��-0ب �� ھ�و�طور و 3ر$�م رو ��و  

  � �رم �و�م��� ھم ھ� �.� ن���� �� ن�ا �� �ن 0ون �$�ط �و�ن؟؟؟ ��S ھ�ش ؟؟؟؟؟� -

....(/ر �� �ر��  

:23ت و داد �/م ھم ���د ��و�� ��S �� و 23ت ������ یا  

��� د	�ر- � ��و$� �ول ن�ا داره روز �� روز ؟....!(ده �	ت  #در �ز�د3 �دو���
��ر و �م ارز(ش� ����ت....م��و���� و م��	ر 	واد�� د)�ون ز�  �� ھزارو...(�� ���) 

....	راااب او�Eع �� �ن  

:�23م ��'�  



 ���د �و�ن ده ��.....ده�� ��ت روش زاره�� یز�  �� 3دا �� ی�د �و�ا �و...�ن ��در ����-

....�ده  

�ن- �!�ده ���د �و�ن ده ���� �و �ن (��� ���ت �م�  

:�23م ��ز ��  

���ت ��2ردا از �ده ���د ��و�� ده �� �و ��:- ���) �....%�م�  

:23ت و داد �/م ��و�� ده �� �-د و �رد ���م  پ  پ  

!�د��� 	و(ش ���0...�ااا���و� رون�� (ب ��-  

�و)/�رو �� ھ�و�طور �رد�و �	دا��$ظ �....رون�� زدم 	و�� از �م�0 �و زا(�م�  

 �� رو ت���2 �� $وق ��Oو)ن ن�ا و ف�ظر و �رو��� و �را�پ ن�ا ��� %�ر�  ��م 	دا

 �را��ا  ی (ده ارزش �� �ول ن�ا ��...�و�ن �ت�� �� �ن آ	�...ر�و�دن ���0ا �� ��رو ��ر
؟؟؟! �%�م �و�م�� �6.ط  �  

.. رون�� زدم 	و�� از ��'�  

....����� �� رو ����# و ر$�م �ده�� رو ر��� از �م ��  

����� �� � دا�� �(	'�ت واز....�ودم 3ر$�� �ن �� �ود ����� ھ�ون #��د �ود 3ر$�� ���

....3ر$�م �ن �� ده�	ر ��ھ�و��0 از �ن �Qل او�م �ود��  

....�ود (.وغ %م�....�$رو( ���ت  ��ت ر�م و (دم �ده�� ����� از  

:�23م و ن��ر�و رو 3ذا(�م رو 0-�� ر$�ن ھ�� �� �-د و �(� 	.وت دادم ا�0زه  

...د����( 	���...آ� �&م-  

� %ر  	��م �&م-...  

-�؟.. �د�و��� دم�	ر (�� از رو ���ت ن�ا ش�� دوروز �%� �ن آ  

:23ت دت �ر ���ه �� �-د و �رد $%ر %م�  

���...اره آھ�ن- �.. ن�زد��  و�� و  ; وا�ش ن�دا(� ���ت ��...�ره �دم� (��  

...ن�داد ف��	2 �/ش ھزار�و�ن $#ط ا	رش �� �ھ�و�...ھ�و�م �ن ن�آ$ر-  

�%�  �..	ب-�� �؟..�%�م �/�ون �و�م�  



-��ن آ �....�دم ��ش �و�ا (��� ا�3 	وا��م�  

:23ت ا	م ��  

! 	��م ی �د  �د ��	ودت (��....����اااا یا-  

...�دم ��ش ��0ورم... او�ده ش�� ��(%. ��! ���د د���	(-  

 رور ��...ن�	ر�� ���ت ن���(# روز ��...�ون��(% یھ� را�ط� ن�ا ��...(��ھ� د�ت از-

.....ن�د�� ��ش ن���� ن�(�� $�رغ  

:�23م و �ردم ���ه �/ش ��-0ب  

-��-�  � � �&...��2ده�� روش 	(م ��....��)م و �W'� ���ت ن�ا ؟!��  �ر$� ن�ا....آ

���# د��� �م ازش یز�  �� د��رد Eرر د�%��� $%ر ا�3.....�ذره��� دش�	ر از روزم ��� 
...ن��د رو �و)ش  

 �رد ��رر� رو ���ت ���ن 6رو)�د و �� �ر �� ا�� ��� �%�رو�ا 	واد��� د)ش �ود �(	ص

:23ت و  

�Qل �%� �� ��...���0ااا- �� رو ���ت   و�� و  ; �� �� 	��م اون �Qل �%� �� �� (

.....ر$ت و 3ر$ت  

<.��:23ت و ز�� رو 3ذا(ت  و درآورد �(و از رو �ودم داده �/ش �� �  

-��!�ر3ردو�دن 0/ت ����#...�و�ن٩٠٠! د���2ر  

....رون�� زدم و �ردا(�م رو �ول �رد�و ���ش  پ  پ  

 �� ز��ن دم و دم�	ر ��2 ����� ��...�$رو( ����� ��ت ر$�م و 2م�� �و 3ذا(�م �و)/�رو

 �	واد د)ش �ھر ...داره ���� � � اون 	ب...اه اه...�2ت�� ��رو�� �رو�...ا$��دم راه

� ی���� اون ��...%���� 	رج ,�ر �Qل...�و���� 	رس �.ف �/و�� وا�ش �ول..	ره�
 ��ل در ���ت �� 	��م ��ج از �و�ن �ت�� 3ر$�ن وا�� ؟!�  �ن ا��....�2رو(ش ���ز

....�ودم زدن  و�� و  ;  

!��وزه ی%�ر�� و ��و) �� �در...اه  

 	ودش ب�0 �و د��ش آدم �%��ا از �ر �	ش )ذت ��د� ی�و �ا��2 �7ھ �ن ��ظر ا'&

....�ت�� ��(�  

....�	دا وا:  



��	وا��م �� �ودر��) �ل�	�� و .%س�ر ��(�%� �2� ز�, ��م �'رف ��0ورا �� رو م�

� �� زدم���....  

.....م��ود زدن 3پ �(>ول ��ھم �ر�و � �� (/ر 	ود از  

 زل و �ردم ط1 رو ���س �	دا��$ظ �� �� و 3ر$ت درد $%م و 3وش �� م�زد 3پ او�#در

...زد�� ز�, و �ود 	و�� در ی0.و �� ی�رد �� زدم  

 

✍Sara✍: 

٣۵۶_��رت#  

��آ� د	�ر��ج��  

 

�.....داد�� $(�ر ن���� �� ��: از ھ�رو ز�, ھ�� �&$� �� دم�د رو  ی�رد 0.و�ر ر$�م �و  

 

.... ��ود �(	ص اش �$�� $�'.� اون از  

:23ت �ود ن���( ���ر �� �ز� �� 	ط�ب و �ر3(ت �� ���   �دون �ودم ��0%�و  

....ن�درآورد �در�و�و...���� یا...ن���� 	ود�ون 	ب ده��� 0واب ��� 	��م-  

�م /و� 0.و�ر ر$�م ��)  �� ���0�� ن��...زد 	(�م...ا$��د $ر	�ده �� وا���د�و 

�////�...م�(د  �ره�� یوا....�ردم ���ھش�!  

 دم�$/� ��: �� ی�رد ��ت او�د �-دش....(د �ده�� و درآورد ن���( از رو .ش�و��

:داد ورت رو �رو� ���ر�� ش���ر �� ز�ون اون �� و ن���( ی را��ده  

 از (�ر�� ا:�م....یداد طو)ش ���ت ��  رو ���ت �� ر��� ��...یدرآورد �و �در��و-

 �ود ا$��Eح 	د���ت ھم �ود ا$��Eح ت�را��د3 ھم ی�رد  �-ط.م ھم....دم��� �/ت �و�ن١٥

��و�0 دادم ���2 �/ت �واردو ھ�� �� ��: ؟!آ	� �ا��� �و... ��)�!  

��و ی ��� ھ�وز...���د �ود ��� 	ب....�ود او�ده ��د ز�و�ش �رده  �ره�� 

�....!(��	ت��  

:23ت و 3ر$ت ھم رو �و�ن١٥  



!ن��د ���ره ���د �دال یداد �و�ن ���0ه �و�ن٤٠ ی��0 �� (�� 	��م-  

��� � �و�( یاژدھ� ن��....ا$��د �ن ��  (�ش �� 0.و د��( ھ�(و .��و� و �رد �ا	
:23ت و �رد ���ه �/م  

 �ول و �ت از ��; ��� �دو ؟؟!�%��� ���ه ��و او��0 یوا���د ده�ور�ر ���ن�  یاھو-

!ا$��دم  

��ااا�(د  �ره�ر���ااا� �-��...	ودم �ر �و زدم �د�� دو...م�(د  �ره�� یوا....  

:�23م و ���ش دم�دو  

؟؟! ن�او�د �� ؟!ن�	و�..خ..... ��� �&م...�&..س-  

:23ت و زد ��د ��د�ز�ش �� 	ود(و %م�  

- �؟ی�(د 	و(��ل د�م�د از �؟؟� !!!!   ا:ن ن�ھ  

:�23م داد�و ورت دھ��و آب  

-�� �� ن�او�د 	وش...(دم  �� �-.وم...�(م 	و(��ل (�� دن�د از ��م 6.ط �ن...0ون �
���....  

 دارم ���0ا �ن ���ت �� ؟؟؟! ھ�ااان �ت�� (ده 	راب ��	��ون ن�ا �و ��� ��� د	�ر-

� وا درو �(%�ھ دم�� $(�ر ز��/�رو ن�ا����%.....  

:�23م و ا�دا	�م 	و�� ی ���� در �� ����ھ  

���م.... راااااا-�� ی یا �و-� ن�ھ�  (��ھ�...ر$ت �دم�....�� �و)...��(� 	و�� د��� 
�ران �&س  ره�!  

��:23ت 'ور�ش زدن ��د  �� و ا�دا	ت ��: ا�رو(و �  

....	ب....ھ�ااا داره یا �و'.� �0ب ھم $�ط�� ا�ن-  

...د�)رز ��م �� 23ت �.�د  ��ن رو 	ب  

 �� �ت�� �(%�ھ ��: �/رون �� او�دم رو راه �/���ا �و$�� 	��� ؟!��  �ن ف��%. ��:-

....�%�� وا وا��ون درو  

...دارم د��. ��� �	ور 6'�-  

:زد داد �-د و د��و� �رم �و �>زم �� ام �.� �و زد ��د�زن ��  ��ن �23م �و�ا ��  



 ���ت �� از �-د �و او�وت دم��( ا��ظ�ر ���د�و�وا ���0ا �س از (د 	(; ��ھ�م �ن-

� ���ن اوف اوف  (ده 3رم  #در ھوا...ا$��دم �ول و �ت از درو �ن وا! یدار د��. ���

....�ردم ��ز وا�ش درو  

�  �!%ن���ز ن�ا %���  

!$ر	�ده ��� �� �-د �� ن�ا از �� م�دار ��0راھ�  

 راه 0.و 0.و ھ� �.%� ن�� 	ودش و ��رم �� �د�	ت �ن �� داد رو ھ�� ھ�رو .��و�

.....ا$��د  

�� ط&ق ھم دو�ش (وھر و �رد او)ش (وھر...�ود �رده (وھر دو��ر $ر	�ده �

�/ر 23ت ھم �دو�..�رد �%�� �� 	ورد �رص ��� د�ت از او�#در �او) ��2ن��...3ر$ت 

!آزاد 0و�م �&ل  

�� �� %ردم�� $%ر ن�ا �� $#ط �ن و �ود روز�3ر 	�م...دا(ت �	�' یر$��رھ� و ا	&ق �

�و ����Q  �د از ���ر در و3ر��  ون ��م ���ه رو ��ن�ا د���� ��� ���د � � و �ر$ت�
....%رد��  �رم��  

....�ودم ا$��ده ر�ق از ����� ل�و�� ������ �	�طر...��: م�ر$� �����ھ�د  

:�23م �رس �� م�د�ر� �� 	و�� 0.و او��0  

��ن �� م���و� د���...��� �� ��0رو�ا د��. �و) دارن رو �ط�� د��.-�� ا:ن..�ر3رده 

�...�ز�م ز�, �/ش �زاار...�د�  

....�دارم دن��( ���ق �و'.� ا'& �� ��ش زود-  

��ن ی (��ره $ورا�� 	ود(و $ورا و او�ده ��� �� دادم 	�ر �/ش 3ر$��و رو 

....ر�و���� 	ود(و ����� �� �� 23ت �-د و �رد �-0ب ����� �ن �Qل او�م.....�ر�و��  

:�23م �رد�و ���ه ��� �� �0.% ر�ز  

-d�)�� ��؟!ن��رد ر���> �ل �� ���ت  #در �  

؟!�د�ر �� (دم �/�ر-  

... ز���� �رق...   ��و�� �0ب...�ر �.وس....:6ر�ر...	و(�.�ر... �-.و�� 	ب-  

:23ت �ود �ن ف��-�ر �	�طر �� ی)�	�د �� و ���م �رد رو  



�ن- � و  �ق �و �وEش....زم��ز ���; از ا���2ده د�$وا ���ا...ر�م�� 	ودم �� (��ھ
ی(د 	ت�ر ��  

!	ودت وا�� ی�رد در�ت %ل�ھ...اه //��   

:�23م �(��  

-�//////��!  

:23ت و �رد ا	م  

 ا:ن �و ��ل و ھ��ن ید	�را....�ودم �رده ازدواج دو��ر �ودم �و ھ��ن �ن...��� �و$ت-

؟! 	وادت��� ���...�م���....دن��زا (%م  /�ر ��   

��:�23م ن�6  

....�ردم رد(ون 	ودم �و) دارم 	وا����ر-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

! وا�(� �	�ت �.%� (ش�� ��ر�ت ��(� �دم�...(���م�� 	وب ر��ل ��!  0دت ارواح آره-  

�� ���د....اه اه اه� �....�ود ن�ھ� دا(�م و�(ت او�د�ش از �%��ا ل�د)....���د �ود ن�ھ  

 

٣۵٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 

��ن زود�ر 	وا�ت�� د)م���� ی�ر$/� دن�(� ا�'�ب و �و'.� ا'& آ	� �ر�� �ر � 

... �دا(�م رو  

 �� �طور�ھ� �-د و.. �ردن (وھر �-د...ده�� ر�3 وز�م ر$�ن ��: �� اول دو���م��  ون

...�ر����م  

 از ��درش و ���� �� %ردم�� ���ه رو ��� د�D ی 3ر�� ن�� و وار�د �� �ودم داده ���%

 د	�رو و ��در �ش�� ز�ر ی (�� اون ��  ��ن $�'.� ھ�ون �و ���...او�دن ��: ھ� �.�

!ھ��ن .و��  ن ده�$/� ��� �دا(�م (; �� �رد ��دو��و  



��در ��ت �ردم رو � (دن رد �-د و داد رو �&�م 0واب آھ���....�ردم �&م �/ش و ���

.....��: ر$�ن و  

:(د (روع ھم ��� ی�وا: (د�(ون دور ��ض ��  

��� 3رد �م��� ��و-.؟!�ودن �� د	�ر و زن ن�ا...  

:�23م �(دار و د)	ور و �(��  

-�////���� و 3رد �ن...�.؟؟؟...!ام   

�ن �� او�وت �ود وز�ش (�ر�� .و�� �ود $ر	�ده ��� 	ود 	و�� ��: � 3رد �2ت�

���.:23ت و �رد ��زک � (� �(ت....  

� ;���ر ��م �/ت یدار ا��ظ�ر...�س ��-.؟! ���ا �ودن �� ؟؟؟! �  

...م�ا ید	�ر��و و ��و زن-  

�و1 �� $ر�و�و داد�و ر��� ر���> زود �.�	...�رم �و 	�ک...��ن�ا ��م 	وا��م! ن�����ھ 

:�23م  و�د�و��  

......دا� ی��و د	�ر و ��و زن-  

؟!%�ن�� %�ر�  ���0ا او�وت...آھ�ااان-  

�و�ن ���0ھ� 	و�(ون (دن آ��ده �� راره �-د ��زن�� 	و�� �� دارن-�   ....  

:د��ر� دو��ره �-د ر$ت $رو �2%ر و داد �%ون ی�ر  

-�!�ورد�� � � � � .دا� ن�ا �م�  

-�� ��! 0ون �  

�در�� ره�� داره � (ون ا:ن �ردن ازدواج ن�ا �� �� ��د	�را... واااا-....  

��ن ن�ا زود�ر ��ش...�ود  �ره�� ی.دا� �� دادن ر�3 �و�ت ��:! �1�� � ���0ت....و�د�

.... د�ر� �� ا:ن �� د��� ��(� �وده �� ھم %��آ�ر! آ	�  

:23ت و ھ� �.� رو �(�ت �-د و ا�دا	ت ن���� �� ����ھ �� دادم�� �%ون ���و ��د ��د دا(�م  

؟!����-  

-�.� ��؟! �  



-�؟!ھ�وز 	و�(ون و�ده�� .دا� ی���� ن�ا �م�  

:�23م ا�دا	��و ��: ا�روھ��و  

-�� ��....ش�ا0داد یرو��� ر$ت ���د زھرا 	�)� ز�ش $وت �-د از...�  

؟!��� د�ت اش �>�زه �س-  

�� داره (�3رد-�....  

 ر�6 %م� ر���> �/���ا و3ر��....�/رون و�ده�� �� 3ر$�� زن د�(�....�م��...او�وت-
....��-�ط�  

:�23م ا�دا	��و ��� �� ����ھ م�و� 	�رو�دم ا�و �.�  

-�� �� اھل �%�م $%ر! �ت�� �%��� $%ر (�� �� یاو�0ور ر���ن آ�....�%�م $%ر...�

..��(� زا�� �ا اھل �دو�م د��-..��! ��(� �0دد ازدواج  

:23ت و ا�دا	ت �/م ی��د ���ه  

�ن �-�� ؟؟"!زاس�  ن�ا" �0دد ازدواج ���د ��: ؟!��(� زا�  ن�ا اھل د��- �  �-��- 

!زام�  اون اھل �ردم (وھر دو��ر ��  

:�23م ی��د! �%�� ر�	 �� 	دا یوا  

-�� ���ن...��زا�  اون اھل (�� ��م ��م 6.ط �ن...� � �%�م $%ر �م��...�م�� ر����و آ

....��� ��رو� دو��ره �	واد  

.....ده�� ر�3 ھ�� �� �و�ت �� �طور�ھ� ��:...���...�ر3ردو�د ازم رو(و و �رد �(�ا  

!�� �ن�� ھم �� �.�	! ره����� رو ��وش د	�ر ن�ھ�  را-  

:�23م و �ردم �.�د �ر  

؟!��-  

�و(و د	�ر  را...�م�� ر����و آ� ��ر....آ)��ن 'درا�ظم-� � 	وش د	�ره....ره����

!ا�ت �$�� و 	ت�ر  

:�23م �رص �� و �ردم ا	م  

-��� �و� 	ودش ��.... دو�م��� ...  

...�م�� �/ش د�ش�د ��:-  



��ن زود�ر ��ش د��ش از 	وردم�� �رص  #در...یواااا�� ��ن آ	رش و3ر�� و�د� 

�....(دم�� #�� �� د�ت ��� �� ���0ھ  

 )�	�د و �ردا(�م وار�د از ���% $ورا....د�ر� 3و(م �� ��ش ی'دا �� �ودم $%ر ن�ھ� �و

.....و�د�� ���ا از زود�ر ��ش یوا...زدم ی3(�د و 3ل  

 ��ز درو �-دھم.....$ر	�ده ��� �� �ا�وا)�ر� و �رو�و� �� �رد (روع ر�و�د 	ود(و ��

....دا	ل م�ر$� و �رد  

��:23ت �-د و �(�ت ������ رو ر$ت �  

...�ر�� ��م در�ت 	�, ز�  �� د	�ر...(ده 3رم  #درھوا...یوا-  

...آ(�ز	و�� �و ر$�م و �23م ����: �.�د  (م �رص ��  

���و  (م 3و(� از�� �-د و �ورد�در� 	 �ل� �و از رو (ر�ت ��رچ دا(ت �� �ردم ���ه 

:23ت و ���م او�د  

-��؟...!او�د �� $ر	�دت �  

-�!ش�� ���ت م�� ن�ھ  

...آورده �� .(م�و�� و ��ک-  

�و�د� �س-��....  

....�(ده (روع زد��ش �ق �� ��ر (ر�ت �راش �دو.....��� ر�م �/�ون 	دا-  

 ز�� رو 3ذا(�م رو (ر�ت و ��)ن �و ر$�م و �د�� ش�� �و 3ذا(�م  رو ��رچ و وان�) $ورا
�� یرو �#��ل�....  

��ن��: د��ر� �-د و �(�ت (ش�� و او�د   

!؟؟....�ورا�ا یاو�د و یداد ا$�	�ر �� (د�   ؟..	�ر  � 0ون $ر	�ده 	ب-  

��:�23م و د� ( رو (ر��ش از %م� �  

....�ز�م �/�ون (ر �� �م�� �ن �23م ر$�� �د�ون� ��و (��ھ� دم�د-  

��ن��:23ت ��� ��رو �-د و ا�دا	ت �ن �� �و��ه ���ه ��   

.....����.�	! ی�رد 	و(��)�وم �.�	-  



��ن" �.�	"�� ھم �%�$�ت...�.�..." �ود ن�ا اون و...دا(ت ھم ���د ��-� ��  �.�	 �0ز  

"....(و�د�� (روع ��زه  

���Qل ��� ��و0ود ���د �%��ا....�ودم ز�  �� $%ر  �و $#ط �ن ا ���%ن ���ل �� 

��ن�ا یوا.....(ش�� �رم �	وام �%��ا �� �ر��  �...�م��� ���و�ا �(� �$ر'� 

!ده���� وا�ت ِد)ومِ◌◌ِ  ��: ن�ازھ�  #در....0ون  

 

٣۵٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 

�Qل ھم ���� ��...(د زده (�2ت ��� دن�د از   

d�)�� �� �%م ھ�� وا�� �� %رد�� �0د�ا ��ول و ر���> ر$ت �� ھر�0 او�#در $ر	�ده �

...دا(ت  �2ر�ر  

!!!!ذا(�ن��� ��0 	ول و 	�ک 0ز یز�  و (دن�� رد روھ�� از �� ���2ر�رھ� اون از  

��0ورم ��3ھ 3ر � � �� �وا�م �دام �ن ا�� �دم 3وش �ر$/�ش �� و �م��( ���رش %رد�
!�	وره �  د��� و او�ده ��ر �ر از 	��� ��ن�ا �� �ود ن�ا  

 ا'& �� ��� ی�ر$/� �� وا��ش در ی	ود�� �ھ و �زاره ��)(ت رو 3(�� �ر و�د��� د)م

....دادم�� �%ون (ر $#ط دم�(���� ھم رو 'داش ���  

����د �#�ب د�3ن�د �را�ر در یا �/���  � �� و ی 0ور �� �ودم ن�ا $%ر �و �دت ���م ��� 

....��رم (�م ��ن�ا وا�� �و�م�� $ر	�ده  

 (�م �� دم��ر� ازش و �راش $ر���دم �م�� ن�ھ� وا�� �ز�م ز�, �/ش �دا(�م �� 0رات

.....�%�� 	واد�� %�ر�  رو  

 )ش �	��� از �� $ر���د س�وو $#ط �����و �م�� ��� �دا(ت ��ل �� �ود 	��� او�#در

....�رم�� (�م وا�ش (ده ھر0ور �23م �/ش...�ورد�� ط�ت د)م ���د...������ رو �رده  

�و�و  �ردا(�م %رد�� '��ت ���� �� دا(ت �� ��� از  (  



 ر�م...	�ص (�م ��...	�ص ی�و ��....و�د�� او��0 از �	و� ی�و.... آ(�ز	و�� �و ر$�م

��ن ��ت��:دم��ر� �-د و �ود ���ده�ا �3ز ���ر ��   

��ن-��؟؟!�%��� در�ت �  یدار   

،!%�م�� در�ت �راش دارم...�رده ر(�� آش ھوس $ر	�ده-  

:�23م ��-0ب  

  ؟؟!ا:ن او�م ر(��؟؟؟ آش-

:23ت �� �ر ��  

.....���د ��0ورم....��م� .....����ھ-  

:�23م روھم �.%/�م 3ذا(�ن �� و دم��( �و  ق��� رو آش �طر  

�'ب داره ھم ���و �0ب....�� ��-:.....  

�و �-د��:دم��ر� ����(�� �رد�و ��ز  (  

-���...��؟ی��ز وا��ون زا�  ن�ا از �� ��(� ��:�رت زور د��� ��  

� �� �23م �� �و�ا&�:23ت و �رم �و زد ��%م   

��ن و ��� او:-��؟؟!�دو���  �)� :ت....  

!�2/م...�2/م....ا��رام...�ت�� زور ا��ش ن�ا....دو��اا  

:�23م د�و���) ا�و �.�  

؟!آ	� داره زدن � �-  

:داد 0واب ��%م و �ط1 و داد �%ون �ر  

!داره زدن ��(� ت��ر� �� ا�3...�.�-  

:�23م �رد�و ���ش  

؟؟؟؟!�م��ر� �� �ن-  

:23ت د���� �� و �(دار  

-	�.������  



....�ن �د�ز د��و �ردن ت��ر� �و �س-  

...�ردم $رار و رون�� زدم آ(�ز	و�� از درآوردم وا�ش ز�و��و �%��ا �-د �23�و �و�ا  

...�(و�/�ش و 	ط ����د ��:  

:23ت و �ردا(ت رو �ش���� ����  

!د��ز� ز�, د�دا(� ز�  ی��ر یا�ر... �رم �����0 د��� �ن-  

     رون�� ر$ت �2(/�ش دن��و( �� و �رد �ن �� رو ��ش....ا�دا	�م �/ش ����ھ

�و�د ��... %رد��� د��/د ��و ���� طرف از ی	طر $-&....	ب �� ����ن �� و ��� و....
��� �� � �.��0ر ��	ودم یا #��د  �د....��ن�ا  ی�را ��رم آش یا �/و��  � �� دو���م��

.....3(�م �#(� د���ل ذھ�م �و �ھ و ر�م  

��ن���� از....  �و) ��رم رو آش �� د��م داد�� ���� 	ودش �ط��Oن � 

�. �-.� و ��� ا(�ره ����0 و ���0 0.و �وEوع ن�ا �-د و ��� (; دم��ر���...دم��ر��

...��.... �ده $�� �� ��و ر�  

��....او�د ر�3 ��ط& $ر'ت �� ��:	ره �� �ردم ن��� او�#در �ن ا  

����ن و �وا)ت ر$ت ���....�	و�� ���ز ر$ت ھم   

...رون�� زدم و ا��ق �و 3ذا(�م و �ردم آش �ر رو ���� $ورا  

....دادم�� ا��0م ��ر�و ����و�� رو $.�, �ود �(ده �Eورم ��و�0 ��� �� د���  

�ن �ود ���ور�%رد���رار (دن �-.ق �.� �-رض در ھم ���0ھ� ��....دم�دو ھ�رو �.� �ل ا 

....3ر$�م  

..  ��	ت ����دو ���ن� �	�) ���ن� از...%����� �� ��رھ�  � �(ق 	&'�  

.....�رد وا درو �� د��( طول....در �� زدم ��د ��د  

:23ت و د��ر� زدم�� �2س �2س یاو�0ور �� دم�د ��  

؟؟؟!ا$��ده �ا��2 (ده؟؟�  ؟ �� -  

:�23م  (%��� �� و د�ت ق��� �2س �� دن��( از �-د داد�و ورت دھ��و آب  

!آوردم آش  �رات....ب...ب-  

:23ت و ا�دا	ت آش �� ���ه �� و ام �$�� �� ���ه ��  



؟!�رده د���)ت ���-  

:�23م داد�و �%ون �ر �ود و�ده�� �0 ��2م ھ�وزم �� �در��)  

ر�ز ت�وE-...آره-...��...	دا��$ظ $-&...�رم ���د �ن....او�ده ام �  

....دا	ل دم��( و 3ر$ت د���و �رم 	وا��م ��  

:23ت و ھ�م (و�� رو 3ذ(�ت د��(�و �-د و ن�ز� رو 3ذا(ت رو آش ����...  .  ��ت درو  

-�0� �....	واد�� �و�� �� دا�(د د)م �ن ؟؟ی�ر ی	وا�  

....د��� �ن �� یوا-  

...�رد ����م )�/�ش �� �� �ودم �زده ���ل �ر$�و  

 

٣۵٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:23ت و ھ�م (و�� رو 3ذا(ت د���(و �-د و ن�ز� رو 3ذا(ت رو آش ����...  .  ��ت درو  

-�0� �؟؟ی�ر ی	وا�  

.....���د ��: �رم-  

:23ت و �رد ���ھم طون�(  

....	واد�� �و�� �� دا�(د د)م �ن -  

....د��� �ن �� یوا-  

...�رد ����م )�/�ش �� �� �ودم �زده ���ل �ر$�و  

�و ط-م و �زه دا(�ن ����ر ط-�ش 	وش ی)�/� اون�/�( � �� او�#در رون�� دن�%(�

��%م �� %�.....د�  

.....��: وا�� �� ا�� �ود ن�ر�(  �د)��� و 	وا��ن از (دت ن�ا  

�ش و اس 	و�� $ر	�ده ��� �و� در�ت�)�!�ر�و ھم ز�  �(�م از   



 �ود ن�ا �� ذھ�م ���م  ون (د���...��رم )ذت (د��� ���د ���ر�ا (��ھ�  �ر	&ف وا1، در

�� ا�3 یوا ��� �� ی�و �� ����$ و ���2� راه ��&�واو  � ��0م �ن �(� ر���� و �2/
.... ��ره ;��و   

.....���د �� او�و�� م�دار ی�ر �رو ��ن�ا و �ن ��� و�س  

��.....	��م ��ج و ���� �0ج د�ت �ف زاره�� را�ت �� و�  ھ  

 �� �وده ی�د �� �0وا� و ��و0وا� و �در�ود� ��� ی��0%�و و �$Eو) �دت �ن�� ا'&

 �2ر���ش ��� 	وا��ن�� دوره  �د و �ود (ده �-روف ھو)�ز $ر	�ده �� ا'&

....ی�ر��ز  

! ���د �د ن�ھ� �� ���د....�(� �	'و' ��را�3ه ��	واد �ود (ده -��(� ھم ��د� ��  

....دم��و��� '�����ر �ودو دا(�� ��� ��%م ��ن�ا  

....دادم�� )2ت ���0ا رو �و�د�م ن�ازا (�ر�� د����  

:�23م 	ودم از �رد�ش 0دا �� و 3ذا(�م ��ن�ا ���� رو د����و  

�ن ��ن�ا- �....�ت�� و�ش $-&.....�و�م��  

:23ت و زد )�	�د  

.....ی�	وا 	ودت �%��ا ���...ھس وت (��ھ� �%�ر�ا وا��-  

:�23م �Eطرب  

...�ت�� و�ش ا:ن ��(� و�ش �� ھم �ز��� ھر...��-  

 %رد�� �ر	ورد 	و��رد ن�ھ� وا�� د�(�...ھ�ت  یا �0وزه  � ��� �دا(ت 	�ر او�%�

....�دا(ت د)(وره �ن ی ا�دازه �� و  

:23ت %رد�� �و�� 6رق 'ور��و �رو �� ھ�و�طور و �رد �>.م دو��ره   

....���( (م�� ا�(ب 	واد�� د)م-  

�ون�ا ن�ا دا(ت یا 	���0 دل �0ب! ه  اووو���!  

:�23م ا��رس ��  

 وا��ون ��0راھ� ورام ن�ا ��ره �و ام ���....�رم د��� �م�� �ااااا�دار �	و( دل �0ب-

....ھ�ااا %���� در�ت  



،ی�د�ز )ذت ��  

:23ت و داد $(�رم 	ودش �� (�ر��  

�ااااااال�	��.....��� در�ت �زار-  

 �� �ل�	�� �#در�ا �� ��: �ود زده ��ز �س...%ردم�� �س (�, رو ��ش ن�� (دن �ر���0

....�ود �ن از �ر ���س 	ودش �� دو�م�� و3ر��"...�ل�	��"�2ت�� )�	�د  

 وادار آد�و �وارد ی�ر��� در.....%رد��� در�ت �� ����0راھ� �0ب ھم (دن ی�(ر ن�ا

...%رد�� ����0 ی��را ا��0م ��  

:�23م �-د و ��م 0دا آ6و(ش از 	ود�و �ردم ��- دو��ره ���ن 6رو)�د  

....وو���د �رم �زار-  

:23ت و د��و� 3رد��و  

-�....� و���� و ی�ر�� �/و�� �� (���  

: �23م �رص ��  

-�؟؟؟!�دوش ���� �ر �م�  

....�دوش آره-  

د���)��اااا �د�� ��م�� �(� ��و�0 ���....�رم �زار �ن 0ون....��ااان�ا-  

:23ت �-د و زد س�) رو 3.وم �;��...�رد $رو 3رد�م �و �ر(و  

؟!�ھ�� �� ی 3ر�� �و-  

..�رم �زار ���د ��:....��ن�ا ��ن�ا ��ن�ا-  

:23ت و �رد و)م ��:	ره  

؟؟؟!ی�ر ی	وا�� �	�) �	�) ؟؟!م���و� ی	وا��� �و) ��(�-  

:�23م �-د �رد�و ��چ )�/�(و و (دم �.�د �� �وک رو  

$-&...��ش 	ود�م �واظب....�	واب �-د و �	ور 6ذا�و...دم��و�...	ب 	ب-  

... رون�� زدم اش 	و�� از �ود ��(#� و ��	� ھر �� �23�و �و�ا  



 درو....��: ھ�ر$�م �.� از �دو �دو و 3ذا(�م ام ���� رو د���و...دھ�م �و و�د�� دا(ت .�م

...�ودم ����� �ل از  

....ا�دا	�م دا	ل �� ����ھ �� و دا	ل �ردم �ر�و اول  

....�ود ا��ن و ا�ن او�Eع ظ�ھرا  

�� �� (%ر 	دارو...	ب...دا	ل ر$�م $ر���د�و رون�� رو ام ���� �و (ده ��س �2س� 

....�ت��  

�Qل ��� �� ا��م ��ت ر$�م و زدم روز��دا���� ی)�	�د Oزرا�ل از ل�	م دا او�د رون�� ا��

....(د ظ�ھر روم �� رو /و� و  

!�$Eو) ا��م �و �ود ر$�� �س....�ردم ���ھش ���د�و�ا �0 ��  

:23ت و آورد ��: رو ���ر���; ��رت �-د �و�د ره�	 �/م یا ����Q  �د  

؟؟؟! ھ�اااان %���� %�ر�  �و ز�� ی�(و �و ر���ن آ� ��ر ��رت....د	�ر-  

.....���س �Eرت �� یوااااا  

....د�د �� د���� �� یز�  اون د�د.....(د�� د���� آ� � (د  

�ن�...�ن�� ����� ��....�ودم (ده �د�	ت ر�  

 

٣۶٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 

���Qل � Oزرا�ن و ل��....م��ود زده زل �/م ��3ھ%�ر ی ��ده �Qل   

:�� ��م�/2 �... �� 0ور و ��  ��ظور #��د او�ده ��د ز�و�ش طرف �ن�� �و  

�ن �- 	طر از �و���� �0وا�  � و در�ت �وا��(  � دو���م���..�ود او�ده ��د ز�و�م وا

....�ده ���0م  

��:23ت �-د و داد �%ون د��ش ی�و رو ��رت دو��ره $ر	�ده �  



؟!%���� %�ر�  �و ش�� ��ھ��� ��ر ��رت �23م-  

:�23م ���ن ��� ��� �-د و دادم ورت دھ��و آب �رس ��  

 رو �ود ا$��ده ن�ا.... ن�ا....�دو���...م...ن�ا...ھ� ھ� ھ�...ن�ا...آھ�ن...ن�ا...ا...آاا-

 �-��...د�ش�د وت ھر ��: �ر�ش�� �23م...�23م.....د�ش�د �ن �-د....ھ� �.� رو...
...�د�ش �-ش... رو (ون�ا د�(ون�د  

:23ت و ا�دا	ت �/م یز�� و ��د ���ه  

!د�ش�� �/ش رم�� $ردا 	ودم...�%رده :زم-  

... آ(�ز	و�� ��ت ر$ت و (د رد ���رم از �ش�0 ی�و ��رت 3ذا(�ن �� و 23ت �و�ا  

�و )�ظ� اون �و�� �طو:� و �(دار ق��� �2س �� و .�م رو 3ذا(�م د����و ����و  (
.....دم��(  

 ر$�م ���� و ���) �� $رط از و دادم ���% �/.وم �� د���و...�ود��ااا ده��ر ��ر �-��

.....ا��م ��ت  

 د��� �#در�ا  را آ	�....��� ��� %�رت�  �م�� 	دا...3ذ(�/�ااا 3و(م ��Z از 	طر...  ��	دا
!��%( �رک �ھ�  �و  

�و و �	ت رو دم��( دراز���� ن�ا �� �ر�� داد�ون �� 	دا... ���م رو  (�!  

!�داره رو ���0ا از ر$�ن 'د ��:ھ� ��: �ود �(	ص  �دو�(م و ��ک از  

******** 

W�' ت�ده ی'دا �رو �� �� �ود٦ ���	یھ�  ��....(دم دار�� و د��ر �رم از 	واب �  

!اه م��	وا� �زار 	ب ����....د��ش از ��م ��3ر 	وا�ت�� د)م  

�و �و او�د �� ��)(ت ر�ز �ردم $رو �رم 3و(/��و رو 3ذا(�م د����و ی'دا اون �� ا��
:23ت 3و(	را(ش  

....�	داااا وا:! �د��� رت�3 (وھر �� ����� ز���ر	 ن�ھ�! یدار�� ھ�وز �و د	�ر-  

�� ن�ا ��:! �1� ��:23ت و ���د�ا �رم ی��: #��د...! �ده ���ت (وھر �� د��� رو �  ھ  

....�م��� �.�د(و....�.�د(و-  



���و ی'دا���� �� �� دم�(� ھ�ل �و از � � �� (��ھ� ن�ا...$ر	�ده �و�ا �ن و)ش" �2ت�

"...	واب �زده� ده  

�و�� 	واب �و1 ن�ا �� د	�ر داره ��-�  �... �رده 6.ط"�...."  

:23ت و د��( �رو��م یرو از رو ��و ���....�	وا�م 	وا�ت�� د)م �ن! یوا  

��� 3رد �.�د(و   �.�د(و-.....�.�د(و....�	ر �ون ���و�وا �رو �.�د(و!   

!;����ر (ده وا �	�(ون ���و�وا 'ف ن��رھ� د	�را �'ف  

��� و 3رد 23ت �/�ون اول....���.!�ا�0�2 ��ب �-د(م :�د...;����ر ھم ��:...   

...دار(دم�� و ��رد 	وا�م ���د �� �رد 0�D 0�D �رم ��: او�#در 'ورت ھر در   

�/���....	وردم�� �.و �.و ر$�ن راه �و1 ��� و �ودن 	واب 3رم  (��م ھ�وزم   

��ن��:23ت د���و �ف 3ذا)ت ��و( ��   

.....�دوووو...�ر�� ات ��� وا�� �	ر ���, �ون �رو-  

....رون�� زدم 	و�� از ��:��0ر (�ل �ردن �ر �� و دم��و( ����و  

�� :�د ؟؟!م����� رو �� د��� �د�� ر�ون�3 (وھر ���و�وا �ر م��	وا �� ا�3 ��:� 

....$ر	�ده  

....ر�رد�� دو�� و � � ��  �د 0ز ��ود ��� 'ف رو....���و�وا ر$�م  

 	وا�ت�� د)م ھ� ��ن �ن ا�� �ود ���ور�%رد�...	و�� �م�� �� ا$��دم راه و 3ر$�م �ون

 	واب از ��ر �.� ی�0ور�ھ� د��� ھرروز �ن �-د �� ن�ا از �-�� ��:....�����ھ....�	وا�م

�%�$�� �0ب ؟!�(م دار���!  

....ا$��د ��ن�ا �در ��  (�م �� ر$�م�� راه �طور�ھ� و �ودم 3ر$�� د�ت �و رو �ون  

 رو .ش�و�� �-دھم %رد�� �ش و 	وش �ود (ده �ده�� ازش �� �����( ی را��ده �� دا(ت

.... 	و�� ��ت ر$ت درآورد '�دوق از  

.�ود �ر3(�� %��ل� �-د ����#ر.   (د��� ��ورم...یوا  

�ن �- ��....ا���ر ا��.... �/رون �د���  وت�ھ ���د اون �� �ودم ده�ر� ����0 ن�ا �� وا

: �23م و زدم 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  (دم ;��زد �/ش  

....ر�	 �� دن�ر�...ر���ن آااا� �&م-  



....��(� 	ودش (د��� ��ورم ھ�وزم....�رد ���ه �/م و 3ر$ت ��: �ر(و د�(� 'دا�و ��  

 �و (�ر�� ز�رش و د��2 ش�ر �� و �ودن (ده (�ر�� �وھ�ش د��2 ��ر...�ود �رده ر���>

....و�د��  (م  

...!�ود (ده ر�ر�� ��ل  �د ��ل �� ن�ا �و ا���ر...��0ورا ��  

:23ت �-د و زد �.�ش ی)�	�دھ� ��/ر�و� �� ی)�	�د دم�د ��  

 	و(�.�ر...��(�d! (ده �	��و� �0ب....�ن ���ش  ؟؟ی طور....���ن� �&م-

....!ی(د  

:�23م زد�و 	0ل ی)�	�د  

��ون-� �؟!ن�او�د ا:ن ن�ھ�....ر���ن آ  

:23ت و داد �%ون ی�ر  

....�0ن ���ن�....�.�-  

:�23م �رد�و �0 �� �0 د��م �و �و�/�رو  

....���0ا ن�����  وت�ھ ���د %ردم�� $%ر �� د��ون��د �#در�ا-  

:23ت و د��( دش��2 ش�ر �� �� �د�� 	���  

....�/�ره ��(م ���0ا �23م...زھرا�ت ��)�رد ���د ھ��2-  

 و آھ���....�ود 	�طر ن�ھ� �� )�	�د(م ��.	....�ود ;��زد 	��م زھرا ��)�رد �س...آھ�ن
��� ��:�23م ن�6  

....��� 	دار���ش-  

:23ت و د��( �آھ  

... رو ر$����ت ��� ر��ت  	دا-  

�رور �راش ز�ش 	�طرات  ون د�%(�� �ذاب �.�	 ���0ا ����...ر���ن آ�  �ره�� 

�..... (د�  

:�23م و �ردا(�م رو 2/�ش�� از �%� (د�و 	م  

�%�ون �و�ا-� �... �رم�  



....�رم�� 	ودم د	�رم �%ش ز��ت-  

-�� �  ��...�ر�ش�� �ز�  

آ اول �� ر$�م ���ر و �ردم ��ز درو  

 

�...دا	ل �ره ر���ن   

��ن وا�� دارم �او) د��� 	�ر �0ب�� ر$�� �� ؟!اس 	و�� ھ�وز ��ن�ا �-��.....���ا 

.....��ود �(م���( ���....رون�� ره�� زود �.�	 (��ھ� اون �� �و)! �ر��ر  

 �ون از �%� ا'رار ��...�رد و�(%ر 3ر$ت ازم رو ف��...دا	ل م�ر$� ر���ن آ� ھ�را

��ن �� او�د�(و 	�ر �� ر$�م ��: ھ�رو �.� �دو �دو �-د و دادم �/ش رو ����/���...�دم   

 

٣۶١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 

...دا	ل ر$�م �رد�و وا درو  

��ن... ر�و�دم آ(�ز	و�� �� 	ود�و زده �0ن�ھ�� و �ودن �(��� ز�� �(ت ��� و 
....      	وردن�� '��و��  

��ن��:23ت   

؟!ی���ز �ون �� ی�ر�� �ون �ر� ؟!یاو�د ر�د �#در�ا  را-  

:�23م و ز�� رو 3ذا(�م رو �ون  

؟؟؟! او�ده �� ن��23 ا�3...�ل�	�� �و�ا ��:....�ود (.وغ 'ف-  

؟؟؟! او�ده �� د��ر� ��� �-د....(دن ره�	 �/م ھردو  

:�23م ��ب و آب ��  



 �� دم�د 0.و ر$�م �-د...���ده�ا در �(ت �2ر �� دم�د /و� �� �(�م��ر� �و�وا از دا(�م-

��...�...ر���ن آ  

:�23ن %'دا� ��ھم ھردو  

!????ر���ن آ�ااا-  

:�23م و دادم �%ون �ر   

-�////.�...�.....	و�� او�د ��:	ره...ر���ن آ  

��ن��:23ت �-د و ر$ت $رو $%ر �و   

 ھ��2 �%�م ا(���ه ا�3....�ر3(�� 	��م ��)�ردزھرا وا�� ��م $%ر....�ر3(ت ��:	ره �س-

�رز�	دا� یزھرا ��)�رد ���د� �)��.....  

��� S�� 23ت و ��: داد )�(و:  

.....ھ�اااااا �داره ھم ���) و �ن....ر���ن آ�  �ره��....چ چ چ-  

:دم��ر�  

؟! 	��م زھرا ��-  

:23ت و ا�دا	ت �/م ی��د ���ه  

-�� ...� ز�ش ���) و �ن �د �و....�ت�� �د�ز ��ش ھم �.�	  �ره��!  �م�� رو ر���ن آ

.....داد د�ت از رو  

��ظور(و 3ر �  ز�� �(ت و ���2م یز�  و دادم �%ون ی�ر ا�� دم��2/� #��د
��ن �� 	وردم�� ر��� و �ون دا(�م...�(��م��:23ت و (د �.�د   

؟!ی�دار ی��ر 0ون $ر	�ده....�&س �رم د���...دارم رآن �&س ا�روز �ن-  

��:23ت و داد �%ون د��(و �  

 ی�و�3 و��3 �&س �رو و�� ����....0ون $�ط�� �و یدار یا �و'.� �0ب....یووو-
.....یز�   

��ن��:23ت و $(رد �/م )�/�(و   

�� ی�را ��و�� �و�3 و��3....0ون $ر	�ده �%�� درد د��ت-)....  

:23ت و ام �.� �(ت زد �� دم�	�د ز�ر ز�ر  



؟!�%رد ر�3 (ت�� 3.وش ��� �و�وا 'ف رو....�	�د-  

:�23م �-د و ن���� �ره )#�� �� 	وردم ن�ر�( �� � %م�  

-�� ��.....0ون �  

:23ت و ��: �رد د��(و  

 ���رو� �� �� 'ف �ر او��0 ���و�وا ر$ت ام ��ھ��� زن (وھر 	واھر د	�ر.....	�اااااک-

.... ره�� ��: ��رو از �و)ش طرف....(د آ(��  

:�23م زون�آو )و � )ب ��  

.... � �  �د�� و �ود ر�رد�� دو��!  � �ن �� 	ب! ��-  

...��رن (����و (ور �رده-  

 رو ��ن�ا �ن....%�ر�  	وام�� 	وا����ر �ن...���2م یز�  و ا�دا	�م ن���� رو �رم

�ن وا�� ن�ھ�....دارم ���....  

��:23ت و (د �.�د ز�� �(ت از �  

....�ن 0�1  و (و �.�د-  

:�23م و �ردم ���ھش �ظ.وم  

-��....�	وردم یز�  �� �ن....�  

��� 3رد.....�.�د(و....�م��� (و �.�د ؟!ی�	ور ی	وا�� �-��....وااااا-.!  

.....��ش زود.....�زن ط��ب �ردار ط��ب �� �.�د(و  

 �ردم 0�1 رو ھ�� ا��0ر �� ��م....�(د �راE �ردارم رو '��و�� ل�و�� �%رد ��0ورم ��

.....رون�� او�دم آ(�ز	و�� از و  

���ا$��د یر�3 �0ب.....  

�%�� دو���م��  ون� ر$�م و �ردا(�م �و)� $ورا �ردارم ط��ب ��� ��0ورم 

 �.� �رو ��� �� و رون�� �رم �	وام ���ر �� دادم�� �ش رو ��وم ی	ود��...��وم

�و�م ��وم �و �و���م��� �� ھم ھ�ش ا��....�ز�م�...  

�� از ی	�ر �-�� ن�ا...�ود ا��ن و ا�ن ����#ر 	و��....رون�� زدم و �ردم ��م رو �و)�� 

.....د�ش��د 3(�م �� ا���روھم. .�داد 0واب �و) زدم 'داش....��ود  



!�ت�� یز�  �د ھم آرا�ش #��د ده...�/�ر ؟؟!ر$�� ��0 �-��  

 ن���� از 'دا(و �� �	ورم آب آ(�ز	و�� �و ر$�م و دم��و( )��س �رد�و 	(; ���و �رو
 او��0 'دم ��و�0 �� �ردم ���ه رو �ط�� و آ(�ز	و�� ��0ره ��ت ر$�م ��-0ب...دم�(�

� '��ت ��ھ�ش داره و ���ده�ا ر���ن آ� ���ر���%!  

��!�ود ����0 ب��ر� ؟؟!ر���ن آ� و �  

دم آھ���.....رون�� زدم 	و�� واز ���م رو ��0ره �....�(�ون 'دا�و �� دا(�م��ر  

 	ر�� و �� � و ��6 � ���ر �ودن �(��� ھردو....�ردم ���ه رو رون�� و در ���ر ر$�م �-د

�....	وردن�  

��...��(� $ر	�ده ��� ھ�ون ن�ا (د��� ��ورم �� زد�� �رف �ود���� و .م )2ظ  ��ن �  

.....ب��0 ی ��د�Q �ن�� ن�ا �� �ل در  

�و1 اون �� �-��...او�د ��� ��:	ره �-د ���ت  �د #��د.....��: ر$�م 'دا �رو �� 

.....زد�� �رف ر���ن آ� �� دا(ت ھ�ش  

:�23م و �ردم ���ھش طون�( و �ر�وز د�ش�د �و� و �ودم ���ده�ا ا�ن �(ت  

  ؟؟! ���  	�را-

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

!�ھ�� �	�' 	�ر د���ل-  

....�23م.....��(�� ر���ن آ� ش�� دم�د...آ	�....��-  

:23ت و ا�دا	ت �/م ی��د ���ه  

....م�(د ھ�%&م ��ھ�م ھم یا #��د  �د ��...���د �دم �/ش ��ر(و ��رت ر$�م-  

 �س رو ��رت  را �%��ا....��ود �/م #��د  �د �ن��  ���ت  �د �� ����: �� از �%��ا

؟؟؟.....!ر���ن آ� �� داد رو ��رت وا-ت �-��....�ود �/م داد  

:دم��ر� �>ض ��  

؟؟!ن�داد رو ��رت-  

؟!دادم�� د����-  

:�23م د�و��( �آھ  



....ن�داد �� د���  را-  

 

٣۶٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 دم�(� رو �ش���( ی'دا....�ود ��ن�ا....م�3و( رو او�د ��;�� �� �ودم �(��� ا��ق �و

� ��ر �ر از 	��� �� �ود یاو)����ر ن�ا آ	� �ردم �-0ب %م� ا�� �ط�� �و او�د �و

� آ	�....د)�.(و دم�$/� �-د ا�� �ردم �� ��زش... داد�� �م�� �ن �� یھر��ر �ل و �(ت��ر

!����ش �� دادم رو ��رت  را �ود ده��ر�  

 �� دادم ��WوE �راش....دا(ت �-0ب ی�0 ����� 	ود(م وا�� �وEوع ن�ا ظ�ھرا

.....ر$ت��ذ را�ت �.�	 او�م و (ده�   

******** 

�� او�دن از یا ھ��2 ��� ��ن 	'و'�...�رد ت�اذ ����� �دت ن�ا �و و....�ذ(ت� 

...�م��� ���و�ا �(� �� �(د �ش���ز� و0ود �	�طر  ون ت�اذ �م��! رو �د�	ت  

....د�ش�د وا�� �ود زده ); د)م  

....�ر�م �/ش ی�ر �� اون ق�طر از �	وام �� د��ر� ذھ�م �� ھم یا �#(� �7ھ  

 �ر$�� ھم ��ن�ا دن�د 0/ت و �ره را ��/� ��� او�دن �� �� �ود ���0ا ��د�	� و

....�رد�� وا�(ون 6ذاھ�رو �ھ ��� 	ود آ	�.....ر$ت  

:�� �/�� ��ش��� او��0 �%��ا....�ود 	��م زھرا ��)�رد روز ھ�ون �ن د�ا�.....  

.....ن�ر���ا� �دون ا��...�/ران او�د ��درش ��)�رد روز وا�� .دا�  

!�/رون �د�� ��و��ت 0وره �7ھ و دا(ت ��ر �2ت�� آ	�  

��ن �� �� 	و�� او�د اول .دا���.....	ود(ون 	و�� ر$ت �-د و �رد �&م ����   

 �و �د0ور آ	�....	و�(ون �رم �و���م�� .دا� ی �/��� ��  ون دا(�م (وق و ذوق �.�	

.....�ودم ��ن�ا دن�د ی	��ر  

:د��ر� ��� �� ن����� �رم 	وا��م و دم��و( )��س  



-�0� �؟!��&�� �� یر�  

-�.....�	واد ��; د�(� .دا� ش�� �رم 	وام�  

....�	وره وه�� �� آ(�ز	و�� �و ر$ت و ��2ت یز�   

� رو ��� ن�ا ا'& �ن�����و ا�� 	ورد�� �و��ت�� �� 	ودش.....دم�2/ � زور.... ذا(ت��

؟!��ود  

.....رون�� ر$�م و �ردم وا درو  

.....�ودم د�ش�د ی �(�� آب �� �(�� ن��....��(� ھم ��ن�ا %ردم�� د�� د��  

:23ت و زد 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د...�رد وا روم �� درو .دا� زدم �� رو ز�,  

.....���� یاو�د ��  	وب یوا-  

....�ود (ده د�ر��2 و �-'و��ر �ه�� ی)���/� اون �و 'ور�ش....دا	ل �رم �� ر$ت ���ر  

�ر��ون ر$�ن�� د��� ظ/ر �-داز آ	� %رد�� در�ت �.وا دا(ت....  

.....یا (��( ظرف �و 	ر��ھ� دن�  �ن و (د �.وا �ر3رم .دا�... آ(�ز	و�� �و م�ر$�  

1:�23م ��ش�� ��ن�ا دم�د �و�  و ا�دا	�م اطراف �� ����ھ �0.% ر�ز �%�ر�ا ا��0م �و  

؟!�ر��ون یر�� �� �� �'ر ��:-  

��ن�ا �� 	ب-....  

-���؟؟! �ت�� �ر��ر   

....��ر �ر �ره دم��د ا�روز....��-  

؟!���0ت �س-  

.....رون�� ر$�ن ���� ��-  

 �S (م�� ���� دن�د از...�ردم وا درو ر$�م �� �ودم �ن ���ر�ا...زد در �� �2ر �� �و1 ھ�ون

... دا	ل او�د �&م �دون....(د  

�Q& ؟!�%���� �&م �� �  �-�� ��و آ	�...اش �.� �و �ز�م 	وا�ت�� د)م...((ش�ا 	�.� 
!�&س �� �.�	 �� �(�	  

.....�ردم ���ھش �2رت �� �ر �(ت از و زدم درو  



:23ت و .دا� ش�� ر$ت  

�; ؟!�	و�....دا� �&م-� �؟!ی	وا��  

��ون ��-��و�ده م�ز� ....ھ�ت ����....� .....  

:د��ر� �� دادم ادا�� ظرف �و 	ر��ھ� دن�  �� و (دم رد ���رش از...�(�ت �'�د) �(ت  

؟!0ون .دا� یاو�د ��-  

-W�' دم�ر� زود!  

؟!یاو�د ��/�-  

... �.�	....�د�� ��و��ت ن�ر���ا�...آره-  

:�23م و ���ش ر$�م...�و�د ���ت و ر$ت 3�S �رش �� �ود �(ده ��وم �ر$ش  

.....ی(د�  ��-  

:23ت و �'�د) رو �(�ت  

.....��وزه ��(� �.وا �� �وا�ت....�ردم E-ف ��م $%ر....� �ھ-  

���ن...�ردم ���ھش ن�6 �� ����ش �	�طر ��ز....�ود  ش دو�م��� ��.....�ود (ده ن�6  

���(و زود �.�	 .دا�.....�و	ت�� ��)ش �� د)م��.....�.�	....داد د�ت از   

..... دا	ل او�دن ��ن�ا و ر���ن آ� و (د وا در �-د #��د  �د  

 	�; آب وان�) �� �	وام �����ون دل �و �%��ا ن��....د�ش�د �� او�د ��ل د)م ا'&....یوا

......�	ورم  

.....ز�� رو 3ذا(ت رو �ود ده�	ر �� ��زا�  و آ(�ز	و�� �و او�د  

�:23ت 	ود(و �-د و رو ش��  ���ت اول وا1 در...�رد ���ھش ���  

؟..ی طور-  

:23ت و �;�� ��ت ر$ت ���ا  

.....��م�� �د-  

.....	ورد آب )�وان ��  



 �� و رون�� ر$ت �-د(م....�رد ���ه ھم )�ظ� �� ��� ��و....�ردم ���ھش  (م 3و(� از
....ا��ش ��ت ر$ت را�ت  

:23ت 	�د�) �� .دا�  

!�ود 	و(�ل ��ن�ا ���ت  �-  

.....3ر$�م �و)دش وا�� �ن-  

�.....3ذا(ت 	ودش دھن ��	ر�� ا$�	�ر �� و 23ت �و�ا ���  

:23ت ��ب و آب �� ھم .دا�  

؟؟ �و)دش روز وا��-  

!آره-  

.....�ود �دت� �و �س....���)  �...یوا-  

....�دم� �� �-.وم...آره-  

(�� ���ت �.�	-��....	�.�...  

 

٣۶٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

D��Z رو �د0ور ھ�(ون �$��....�ردم ���ه ���� و .دا� یھ� �$�� �� �%ر و د 

!ده�	ر 	ودش �� ������ ھ�ون ��ن�ا �7 رو ���ت %رد�� $%ر �� ���� 	'و'�....�ود  

 �� ھ�راه... �ن ف�� �و �و)(م و  (ده $رو	�� �و ���ت...ھ�ھ�ھ�" ��م 	وا��م�� د)م �.�	

" $�اااک %ر�ا�� ;�  

 ��....�رم�� 	ودم یرو �� 0وره �7ھ (د��� �� ��م %�ر� .... ����ھ....ا  

 �و �ر3(ت دو��ره �-د و (د '��ت �(>ول 3و(� �� ر$ت 	ورد ز�, �� ���� �.2ن

:23ت .دا� �� رو و آ(�ز	و��  

�ر��ون �م�� طرف ھ�ون از �-دازظ/ر....�&س م��ر د��� د���)م او�ده دو��م �ن .دا�-....  



:23ت  �دش )�	�د �� �� و �رد �ن �� رو �-د  

 ��ز� �رو�/(و (��ھ� 	و(�	����...��%ت ھ�ت �� �و�م�ھ��� د	�ر 	ب-
�....$-& �س....���0ت�ھ  

�ت ��-&� .....  

:�23م �-د....�ردم ���ھش ت��'��� ��  

 �ز�ن �رو�/�و ��و �ودم؟؟ �ن ��ظورش ؟!ا:ن �2ت�  زده ��; ��د�0ون ن�ا-

؟؟؟!�ود �  ��ظورش #��د ��0م؟؟؟؟�ا  

:23ت و 3ر$ت د���و .دا�  

....�ل�	�� �ن ول...���� ی(د ���س  #در! اووووه-  

:�23م ی�د�ز �رص ��  

.....�ررو�O �.�	 آ	�-  

-���� ��ن 3ل ر��� دل �� �و....�وده رو �ر (��ھ.....  

 .دا� �� 3ذا(�م ���ر رو 	ر�� 0-��.....��م یز�  �� �ردم ���رل 	ود�و �ود (ده ھر0ور

:23ت  واش� و آروم  و ���رم او�د  

؟!�ردم �(ف یز�  �� �ن �و)....����-  

 ی�را و...(دم ��0%�و �(دت ��م زد �رف یاو�0ور �ن 3وش ���ر اون �� یاو�0ور
:دم��ر� �زرگ راز از �ردا(�ن �رده (��2ن  

؟!ی�رد �(ف �  ؟؟!� -  

:23ت و ا�دا	ت اطراف �� ���ه ��  

��ن�ا �دارم (; �ن......��ھ�ن ���� و ��ن�ا �%�م 6.ط- ���ن ��)�رد �-د 	واد��� �ره 

� ی	وا����ر���....  

....وا���ده ��ر از .�م �ردم �س )�ظ� �� ا'&....�ردم ���ه .دا� �� زده (و��  

:زدم )ب ��	� ��  

؟؟!23ت 	ودش ��ن�ا-  

:23ت و �رد ��  �7 .دا�  



 ���ت �و)دش وا�� ن�ا -د�....3ر$�ن �و)د ���ا...ید�د آ	�....�ردم �(ف 	ودم �ن...��-

 �  ا'& ؟؟ ��  (ون��-� ���ا....د��ش �7 رو ا�دا	�� رو ���ت �م�ا �-د....ده�	ر
�؟!��ھ�ن �%��ا 0ز ��(� �و���  

.....��م یز�  ��و���م ���د  

؟؟؟! دم�	ر �ن �� ی�	ر رو یز�  ھ�ون #��د ی�ر د��� �و ��:....���� ��رت �و �ف...اه  

� ی	وا����ر �ره �%��! �(� ی0د �(و	 �(و	 ��E ن�ا �%��! �ووووووف���  !  

.....�%�� ی��ر ن�ھ�  �	واد ا�3 �رم�� در ���� از  (�(و....�و) %���� 6.ط  

�....���(� ��ر و �م یز�   �(� �ط�Oن �� آ(�ز	و�� ��ت او�د ر���ن آ  

�ر��ون م��ر .دا� ھ�راه �� دم��و( )��س �ن م�داد ا��0م �� ��رھ�رو.....  

��)��ن�ا �� �ود ���0ا ش� �.....�ر�و�� ��رو 	وا�ت�  

 ���ر 0.و ر���ن آ� و م��(�� �#ب .دا� و �ن....رون�� م�ر$� ��ھم و م��ردا(� رو ل�و��

��ن�ا....  

�� �رف $ر'ت ��ن�ا �� �� و�د�� ش�� $ر'�ش و (د��� ا'& �� �ود ی0ور �� ز�  ھ

.....��م دا�� زدن  

.....م��(  (م �و  (م ��ھم (د��� وت ��� ��0ورا ��  

 و �#ب از �ردا(�م ظر$/�رو ��م...ا$��دن راه زود�ر .دا� و ر���ن آ� م�د�ر� �� او��0
..... آورد ��%م رو ل�و�� از  �د�� ��ن�ا �� �رم 	وا��م  

 �0....ا$��د راه �ن از 0.و�ر ���ش �رم ��	وا��م ا��....�ود $ر'ت ن��/�ر ن�ا

؟!�%رد �&م ���  را....	وردم  

؟؟!��� ا���2ده $ر'ت از �%رد ��-  را ؟؟....د���ر� ��)�و  را  

���ور � ار�ش ی ��.� ن��...�رم �و 	�ن�ر ��/و� �/��ا ی ھ....  

��درش ��را�ت ا����: �� دم�$/� دم�د رو ��را��ش ����� 'ورت �� �-دش �و).....  

...(د '��ت �ر3رم اون �� و �داح �راغ ر$ت او�م.....���2م � �ھ ���د ��م  

  دروا1...��م �/ش �(د � �ھ ���د و ھ� �'�د) دن�  ر�در3 �� �-دھم

....��(� ��را�ت �� �#(� ��0ورا �� آ	�....3ر$ت �	ت �/ش د����  



.....(د (.وغ  �زار واطراف او�دن (/�(ون�	و و وم ر$�� ر$��  

�و�/� �� �ھ �ودم ��0ور ����/� �� ��م و %رد�� ��3ر ھ�ش .دا�/� ھم و �دم (ر�ت ھم 

��...��م �-�رف 	ر  

��د��زل � �ه�� �� د�ت ��درش 	ود(و �%��ا �دون و او�د �را�م آ	ر #��د  �د �& �� ���

�ون �Qل  �ز�ن د��2 و/�.....�(��ن 3و(� $#ط   

 ا��0م ��%م ��رھ�رو و د�ر� �ن داد �� و (د ظ�ھر ���0 �/و�� �� �او�...ا�� و�ط ن�ا

.....$ر	�ده ��� 0ز ��ود ��� داد  

...داد ���ون �رو ��رھ�رو ����� و او�د �و1 �� 	دارو(%ر  

�و�دن ھ� ی	ود ن�ھ� و ر$�ن ھ�� ����#ر (د �� �را�م آ	ر.....  

 آب از �ر رو �'رف %��ر� وان�) �	��� �� و 3و(� �� �(��م.....�دا(�م ر$�ن راه 0ون

......د�ش��( �ر �2س �� �رد�و  

:23ت ���ر�و او�د ر���ن آ� �� �ردم�� )ذت ش�	�% از دا(�م  

.. . .ز��ت �و ن�ا$��د ����� ��درت و ات ��� و �و....�0ن ���� �%�� درد د��ت-  

....م��� �0ران ھ� ی(�د �و c (� ان  

:�23م زد�و ی)�	�د  

.....�%ردم ی��ر �� �ن ر���ن ��و %�م�� 	واھش-  

.....�(%ر �� 	��م ��ج و 	��م $ر	�ده از �رم �ن-  

�� 0�D ی'دا و ر$ت ��ل از /و� .دا� �� �ود �(ده ��وم ر���ن آ� �رف ھ�وز� 

....�.�د(د  

�ون�.....�دا(ت رو �� ر�,.....���ش م�د�دو د���� � ھ  

:23ت و ن���( �ردش و �رد �>.ش ��ن�ا.....م��ود (ده ��را�ش �د0ور  

�ن�-�� ��� ;��.....  

 3رچ

 



 	ود�م �� �در��) ر$�م ھ�راھ(ون �� �ودم �ن ن�ا ت�در�/� ا�� �ن�� 	وا��م�� ھ�(ون ه

...د����� ��د ��د .�م و �ود ده��ر ر��م ���را� از  

 

٣۶۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن �وده 	�طر ن�ھ� �� ر$��ش ��ل از و  E-ف و  ��ردار .دا� �� 23ت �/�ون د��ر �و 

.....�رد ���ش ��ن�ا و دم�	�د  

 ا�� (�وه�� ���ده 	و(��ل �.�	 	�ر �� /و� آدم �� �ود داده د�ت �/ش ���)� اون

�� ���ت ��	وا��� و....��� �  دو������) ...  

 �%رده �'ور �رآ�ده (%م �� .دارو� ����:  وت�ھ  ون �ود دار 	�ده �ن وا��

.....�ود 0; �� دن�(� �Qل ��0ورا �� �رام 	�ر ن�ا ن�ھ� وا�� ��:....�ودم  

:�23م ا�دا	��و ��ن�ا �� ����ھ (د دور د��ر ��  

؟! 0ون ��دا ی طور-  

:23ت و زد ی)�	�د �-د و �رد ���ه ���م ��  

�ن- �....رم��� داروھ�(و رم�  

 	ب ا�� �ود �و�ده �ر�ش از �.�	 ھ�وز.....دا� ش�� �رم �� ا$��دم راه 	ودم و....دم�	�د

....�ود (ده �ل از �/�ر روش و ر�, ����#ر  

.....��م �/ش ��در(د�(و 	�ر �� �ودم زده �0ن�ھ  

:23ت د�د ��و ��  

�د آب ��....���0ا �م�آورد  را ��:...��(م �رده E-ف ��م $%ر!!! ���� (د  م /و� �ن- 

�...(دم�� 	وب ن�داد�  

:�23م و دم�	�د  

.....دا�-  

:23ت �	�)�� ��  



�م-�.....ھو  

؟!�  ���� یا ���.� ��م �/ت ا�3-  

:23ت ر�ق ��  

-�....����اااا �رو �م�  

:�23م 	�ده �� �رد�و 'ور�ش ;��زد �ر�و  

....���� آق او�م ی(د ��� �و...داد ن�ر���ا� و 	ودت د�ت ��ر آ	رش  �%�/��ون �%ن-  

 ��	� �� رو دھ�ش آب....%�م�� �(و	 دارم �ن %رد�� $%ر ھ� ��ن و �ود �(ده ��ورش
:23ت و داد ورت  

؟!یزار�� �رم �� �ر یدار ����-  

� �وا- �وا-....	ودم �0ون ��-��....ی(د �  

�روووو-  

 ن�ھ� �	�طر E-2ت و ی��ردار 23ت....23ت 	ودش د��رت...�%���� ��ور آ	�  را ��-
....�وده  

 �2ت د���و �7....(د ��ول ی�ر �� د �ر  ون..  (د�� ��ورش دا(ت ر$�� ر$�� ا���ر

:23ت و 3ر$ت  

!زارم��� �رت �� �ر ��درم 0ون ��و ����-  

:�23م �رد�و ��ووو$  

....�زارم �رت �� �ر �	وام د���  را آ	�....�و د�ت از-  

 ھ�ش 3و�� و (د (�داب ��)ش�� 'ورت اون....3ر$ت �#ش 'ور�ش یرو �(�� )�	�د

....3.�ون  

:23ت و �	ت رو �(�ت و ��: د��( رو 	ودش %م�  

�ن �-��.... �-��.....(���� ��ورم....یوا-....  

:�23م و اش (و�� رو 3ذا(�م د���و  

��� �و �, �و)� ��! �.�-%)!  



��ن (د��� ��ورش ھم 	ودش.....	�ده ر�ز م�زد ��ھم ھردو �23م �� �و�ا�� �ھ...(ده 
� ��ورش �� �2ت�� و د�	�د�� ی	ود�����)....  

 	�دو��ون یھ� �$�� �� ����ھ... (�ون�� او�د وه�� آب ;��&�� �� ��ن�ا �و1 ھ�ون

:23ت �-د و ا�دا	ت  

؟؟؟!��زه (�ون�� ؟!�� -  

.....��2ت � �ھ و ا�دا	ت ن���� رو �رش ��	�0)ت .دا�  

 دن��( رون�� �� و �	ت رو 3ذا(ت رو �ود ده�	ر �� ��ھ� وه�� آب ;�ا��&�� ��ن�ا

:23ت (.وارش ب�0 از �.�2ش  

 �� �و....دادم �.�2/�(و�و 0واب �س از د��( �وت �	م...زدن ز�, �/م �ر��� ھزار-
؟؟!�%�ت ی'د ز��ز �#در�ا  

 �رد�و ��ز 	ودم وا�� ھ�رو وه�آ�� از �%�....��2ت � �ھ و د�	�د 	�0)ت و (رم �� .دا�

:�23م 	وردم�� �� ھ�و�طور  

�ن  	واھر(وھرش �� ید	�ر...�.�	داو� ��....(��س 	وش ھم ز��ز ھم....�وده ز��ز- 

...�ره�� ��0 (%ر �0ده  �ر���  'د یروز د��� ��(م  

��ن�ا و د�.داد	�د� �:23ت و ر$ت �ش د��م از رو وه�آ�  

.....�و �� او�� ض��ر-  

:23ت و .دا� �� دادش  �	ورم وه�ا�� از ��و�م ا'& �%��ا �ل �-دھم  

�وم �� �ر�ت-� �)� ��و�م �و�م��� ���0ا.....رون�� �رم #��د  �د �� �ن....م�ر��.....  

:�23م �-د و 3ذا(�م .دا� �ر �� �ر ��. ر$ت �� ��ن�ا  

....�دم �(ون د��ر �� د��� آ	� ؟!آورد داروھ��و ��ن�ا �را��-  

:23ت و ا�دا	ت %/���&�� �� ����ھ  

..... �ورد�� ��-  

:�23م �&$�  

... (ده 	�, (ده ��دا د�$/� �و� از دادا(ت-  

:23ت ا��رس �� .دا�  



���وھم�ا...یوا- �؟؟!د�$/  

:�23م (د�و �.�د �'�د) رو از  

..... ��%(� �� آدم ی(د ���.�...�رده �ل ا���ر د�$/� ھم ��ن�ا یوا ���� ی/و0ور�-  

�....رم��� داروھ�رو �وا�ت و ھوش �� داداش از �رم �ن �	ور و�و�آ�  

..  رون�� ر$�م و زدم ���ر رو ر�, �آ� �رده  

:�23م �رد�و ���ش �(�� د�ش�د �و� ���0ت �� دم��ر� ازش و 3ر$�م (��ر(و  

؟!�دم �(ون د��رش �� ���ر$� داروھ�(و  را-  

:23ت و د��( �وھ�ش �و د��(و  

...ا'& ر$ت �دم� ���� یا-  

:3#�م زد�و �طو��( )�	�د  

�و�ده وا�ت �واس و ھوش ی(د ��دا �و� از....���د آره-�. .���� )��  � ���) 

:23ت و د�	�د..  

..  (�ون�� ��و... س�ھ-  

:�23م م�ر$��� دارو	و�� ��ت ھم دو(�دوش �� ھ�و�طور  

 �و و �ن از ����ر� د	�ر�ون....�%ن $%ر(و...یووو  ؟!ب�� ���....�(�ون 	ب-

 د�ت �رو وا�ش د	�را... ��ر�ون �Q& ��.....%ن���ز ن�ا %����  � اوف...�(�

�... (%و�ن�  

......داد�� 3وش �ر$/�م �� ز��ن )�	�د $#ط... �2ت��� یز�   

 

٣۶۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...��ود �	�0)�  



��رو ��� ��آ(�� ���دا �� �ود ن�ا ��ران (�ر�� 1 �و� ن�ھ� وا�� ����� �	�د ��و �و
....�%�م وور�0 ور�0 	وا�ت�� ازم و %رد�� ا	م �ھ ذا(�م��� �رش �� �ر  

 �ش�اذ دا(�م ھ� ��ن �ن ا�� �ود �(	ص ���& ھم ا	�ش �ودن ��'�و� �� ھر �د

�.....%ردم�  

 د���و داد داروھ�رو ;��&�� �-دش....م�3ر$� وداروھ�رو دارو	و�� ��ت م�ر$� ��ھم

:23ت  

 � � و 	ودش وا�� �ا��2 ا�3 ��:.....ن�ا (��� آ	رش �� %���� ��3ر ���(�� او�#در-

؟؟!�  ��2د�� اش  

:�23م ا�دا	��و داروھ� �� ����ھ  

����2� �ا��2 �7ھ! 0ون ��دا ���ش ��ران- !� ��دا....0ووووون ��دا �م�

؟؟؟!ید��� �/م (د��و ��دا ���ر�(....��ن�ا  

:23ت و �رد ���م )�	�د ��  

.....���� ���د �س-  

:�23م )وس  

....	وام�� ���ر�( �ن 	ب-  

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ  

؟؟ ی	وا�� ���ر�(-  

....آره-  

-�)��....�-...دم�� �/ت ھم آ�دار ���ر�( �� اش �ر�و  

:�23م ط�ت�(  �� ��  ��ظورش دو���م��  ون  

-���؟!(ده ��زار وارد آ�دارھم ���ر�(   

؟!��دا(� 	�ر ��� آره-  

؟!�� 0ور ��-  

-:�� �.....�� 0ور دم�� �(و�ت م�(د ��/� �و  



�>رور و ن�6�� ��)ت اون از ��ن�ا �و� %ردم�� ��ل �ن  #در.....دم�	�د ز�ر ز�ر 

�.'�$ �!����ل آدم �� �� (د�� ل���د و �ر$ت�  

 ��آد�� وا�� $#ط رو ط�ت�( ن�ا �و)...�ود طون�( یا�رژ �ر �.�	 اون ��ظرم در�ل ا'&

...داد�� �رزوز �	�'  

�ت ر$ت ��ن�ا� )���ن و �ش�  

 	وب یا��2� د��� $#ط �-د �� ن�ا از ��م $%ر ���د.....دا� ش�� ر$�م 	و(�ن 	وش

����2.....  

:�23م و .دا� ش�� ر$�م و زدم ���ر رو �رده  

��ن....ژووووون .دا� ی طور-��....ژوووون   

....�ود ن�ر���ا� �� ��م $%ر....د�	�د�� و زد�� �رف ش�3و( �� دا(ت  

:�23م و 0.و �ردم �ر�و  

���رک (د�ت ����- �....ن�ر���ا  

&ھ�ااا....دم�(��� ھ�(و 	�ده ی'دا $#ط��.....  

�وم �.�2ش .دا� �� �'�د) رو �(��م� �)� ....  

��-� ��...م��( دار � � (��� ؟؟....!م��� ��رو� ��زود ن�ا �� ��ن�ا و �ن (����) 

؟؟! ��(� ����ش ��زم �	و(�. �� د	�ر�ون و ����ش ���	و(� �� ��ر�ون  

:23ت .دا� �� �ودم $%ر �و  

؟! �و ��ن�ا-  

؟؟؟!�2ت���  ن�ر���ا�.....دا	ل �ره�� �(و���( �ره ��( ص��ر	 �� 23ت....رون��-  

آره؟؟ �ود 	و(��ل �.�	  

:23ت و د�	�د ��	�0)ت  

 �� ا���ر.....�%ن او�%�رو... �%ن �%�رو�ا...��(� �واظ�ش ���� ھ�ش.....�.�	 آره-

����ھ.....  

:�23م �-د و...ر	�ده�ز م�زد ��ھم ھردو  



 از یا ���.� �و �دو�ن ا�3 ��م $%ر....��و ا�و ���....��و �����و....��و �����و...یوااااا-

 دو�ت �.�	 د	�ر �ن...��(� د	�ر ��ش �م��.....��ن �رواز و �رن�در� ��ل �	و(��)

....دارم  

:23ت و (د 3.�ون .دا� یھ� 3و��  

.....�ت�� �/م �ش���0....��(� ��)م-  

:�23م (د�و �.�د �'�د) رو از  

...�ره�در� رو ُ�رت �د�� ��م �ر���ر �� �رم �� ��ون-  

-�)��.....  

 دادن �(ون از �-د و �ود (ده ��وم ���د .دا� �رم....�ر3(�م �ر���ر �� و رون�� ر$�م

....رون�� م�ر$� داروھ�ش  

��ن�ا )�� از..  م�%رد�� �7 �7 ھم 3وش در �ھ و م�(د �وار....دا	ل �ود آورده رو ن�

�.....م�زد�� ا��(و  و�� و  ; م�دا(� ��: ن�ھ  

�ر�ون �ھ و (دن 0�1 .دا� دور ���) ��	وش ھ�� 	و�� م�ر$� �و � اش 'د

�.....ر$�ن�  

 زد ز�, �/م �� اول ��ر ھ�ون $ر	�ده ���  ون ��ود ��ر در �(د� ز��ور�را ���د

....د��( رون�� ز�و�م ر�ز از 	ودش روش �� �زو�� �� ر�� ��(� .دا� ا0وال ی��0و  

�و�� ز��ور�را �� �Qل ��E �(د ���د �� (د ن�ا! �-.��......  

 در�ت �� � �(م �.�د �رد ��0ور ��و �	��� ��و0ود ��� و ھم دور �ودن �(��� او��

.....��م  

����'ب دا(ت ر�م :....  

.....دا� �ردن �ت��' �رد (روع 	ودش روش �� ����  

 	&'� و ��(� اش � � و 	ودش $%ر ��....�%�� ��3ر....�	وره ��در(و 6'� ���د ��

....�ر$/� ن�ھ� از  

:23ت )�	�د �� ���...�م��( 3و(� �� �-د و ��ن�ا دادم رو �� � $�0ون ن�آ	ر  



 6'� ��2ن��� �� ��ود ا�3....��	ورد� 6'�....�ن�� را�ت داداش....0ون .دا� آره-

 �� �وا�ت ����� د��� �-د �� ن�ا از.....��دو�� و ����� �2ر �� ���د ا:ن �و....�	ور

.....��(� 	ودت  

�ت �رد رو �-د� �:23ت و ر���ن آ  

��ن�ا یدو��د (��dا....ر���ن آ� ن�(د �� �����زرگ-....  

:23ت و (د �(�ش �رف ن�ا دن�(� از ر���ن آ� ی  /ره  

 ر��� زن...�ود دا(�� � � ده د��� ا:ن ��ن�ا �� �ود �ن �� ا�3...�(�وه ز�و��ون از 	دا-
...	��م $د	�ده �ت��  

��:23ت و زد �-رو$ش ی)�	�دھ� اون از �%�  �  

...%رد�� ول ��� داد��� زن رو ��ن�ا �� ��:....��� ن�ا د�ت از  

 

٣۶۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��ھ�ش (د��� روم ا�� ��� '��ت 	��وادم �� ���د �� ��م ��ن�ا �� 	وا�ت�� د)م �.�	

....�ود  ��ذ(�� ��درش ��)�رد از روزم  �د ھ�وز آ	�....��م '��ت  

�-ط. ��)ت ن�ا از 	وا�ت�� د)م...�(� ی0د را�ط�ون زود�ر 	وا�ت�� د)م آ	�� �.'�$ 

....رم���  

��ن �-��.....�ود �و�ده 	ود�ون 	و�� رو (ب .دا� ���د ���ر�ا�� ��زه....ن���� �ره �ذ)(ت 

 ���د 	ب.....�ورد�� 	و(�زه یزا�  وا�ش �ھ و د� ر	 �� �رش دور ھم �روا�� �Qل

!�ود (ده �'ر ز��ز ��0ورا ��  

 و �رد �>ل رو زا�وھ�ش .دا�....ا�دا	�م �0 ن���� 	ودم �رد�و �ر�ب .دا� ی�را رو �	ت
:23ت  

.....(د ف�� �.�	-  

:�23م �رد�و ���ش  



!؟ (د �د �.�	 � -  

:23ت و د��( �آھ  

....�ودم ��ر���ن�� �و ھ�ش (د �ر3زار ��0د �و �� ��را�� ی��0 �%��ا-  

:�23م %ردم�� ��ک ��	�/��و :ک �� ھ�و�طور  

 ر�( �� �Qل $ر	�ده ��� ��زه....�ودن �� &�ون�$�� �و) ی��ود �و در���....�	ور 6'�-
��  � )طف �� �را�م ھم ��0د �و.....�ردن ��/ و ا�ر ��(ق �&.....دا(ت ��.ط �ھ

 و0ود ��0ورا ��....(د �ر3زار 	وب ����� (ون�ا ی�رد�/� �ا�رو�/ و ھ� یر�3 �	ت

�� �Eور ������ �E�یا ��-��ره ی	�ر ���1.....�ود �رده ده�$� �� رو .�ون�$� 

��ن....ھ�ااا��23ت �/م ��رو�ا   

....	�ده ر�ز زدم �23م �و�ا  

:23ت و �	ت رو �رد دراز ��ھ�(و .دا�  

�ن ��ظر....ی�ر�و�د�� ازش ��رو (��ھ� ی	ود��....����ل �.�	 ات ��� ���� �و)- �� 

 ر$ت  �	��� و0ود �� (ب �� �%�� درد د��(م....������) و �دا(�� دو�ت زن م�.�	

�� وا�� اون �� ی��ر....و�(م��د دارم ��ر �� �� �ن.....داد ���ون �رو ��رارو و ��0د 

....داد��� ا��0م ��آ(�� �7ھ �رد  

:�23م زد�و ی�وز	�د  

�و0ود �� $ر	�ده ���...�دارن ھم �� �ر�ط ا'& دو�� ن�ا! �1 ؟؟ ��� ؟؟�	���- 

... 	2ن ر����ذ �	���  

.....�ت�� �ر���ک �و)-  

:�23م د���� ��  

.....ھ�ت-  

��)(�؟؟؟  �د �را��.....�����ت��-  

:�23م زدم�� ��	�/�م �� �� ھ�و�طور و �ردا(�م یا ���د ر�, 	وش :ک  

-��؟!���� رو �  

...���د اره-  



:دادم 0واب ��	�ده  

.....��ل٤٥ ��م $%ر اش (������� �ظر از ��ل٢٠ 	ودش �ظر از-  

�/�:23ت و (د 3رد �د�ز �-0ب از .دا� ی (  

....�د��� �/ش ا'&... یوا...وا-�اا-  

:�23م �-د و �ز�� .دا� ��ردم زدم�� �3د دو���م��  ون رو را��م د�ت  

 ر���� 	ودش �� ��� �� ی�#در�ا.....�.����	....ر���� �.�	 	ودش ��  ون....آره-

&�!ر�ن��� 	ود(ون �� ��)�١٨ ید	  

�ورد در ����� ا���ر.....ر$ت $%ر �� و داد �%ون ی�ر .دا� ��  ون �ود (ده ��0%�و �

:23ت دو��ره ��ز  

؟؟...(�� ش�� �د���  را ��/��ت ا�3 ؟!%���� �ز�د3 ��0 ��:-  

:�23م و�(ت ��  

!??��� �د�	ت ��و ی	وا��....���0ا �د�� ��� �%�� 	دا یوا-  

دِ  �-��... (��	ت��� رو ��� ����� و در�ت �� .دا� �� � ا	&ق ی�ر  ���.....(��	ت��

 �ره�� ��ل ��� 	ودم �ظر از �&... �ورد�� ��وه �� رو آدم ��3ھ �� دا(ت 	�ص ر$��ر و

.....��ود �� ی  

:23ت و ��ت رو :ک �ر .دا�  

�ن ��ظر- �� ��... !������) زن �.�	 $ر	�دت �  

:�23م و او�دم ن���� �	ت رو از ن�ھ� وا��!  �ن �� و �(� ��0ب �ود رار اون �� ا���ر  

!��� �و �  ھر... ��(�-  

 �� ده� �� یھ� ه ���ره و ��ه �� (دم ره�	 و ��)(ت رو 3ذا(�م �ر�و و دم��( دراز

.....�#ف  

:23ت و د��( (%�ش رو د��(و .دا�  

� ��ورم-���)!  

:�23م ��م ���ھش �%��ا �دون  

؟���ھ� ر�در3 ھ� ��ن ���؟؟ ��ل و ؟�ن! (���� ��ورت رو � -  



:23ت و  ر	و�د ���م �� رو �رش �ش دراز ��)ت ھ�ون �و  

 ��م یز�  ��....����...�م��....م��ود �%رده ش���� ش�� ا'&...رو (د�م ��ردار! ��-

��	رم �؟؟؟!�%���  

:�23م 	�رو�د�و ا�و �.�  

؟!��دار 	�ده ز� -  

....��(� د�(�-  

.....�	�دم د�(� �س-  

:23ت دو�	�د  

 �س ��ردارم دم�$/� �� )�ظ� ھ�ون از....�دو���....�م�� ی0د....���� �%ن ت�اذ...��-

 ف��و' ��ل....��م ی 0ور.....%�م�� ا���س دارم 0وره ھ�� رو �ودن ��در
....$#ط....�ت��  

 و 'ور�ش یرو د��( رو ��و �� دم�	�د او�#در....دن�	�د �ردم (روع �ر$/�ش و�ط
:23ت  

�ن....زد �رف آدم �Qل (���� �و ��! ��- �� �.....	وا�م�  

 

W�' �� و�� از �� ��'داھ� �رو	آ(�ز � ز�	 م�� 	وا��)ود....(دم دار�� و�د�
 'ور�م یرو �وھ�م....����  (م �� و �ود ��ز  (م ��...�ودم ھ� �زا�� ن�� در�ت...(دم

�ر�ب و �و)� و �S )���م و �ودن 	���ر��.....  

��� ��Qل 'داھ� �رو ن�ا و0ود �� (د� � ر$�م ا��ق از (د�و �.�د...دم�	وا� زاد�آد

.....رون��  

.....دا�ت� ��E!  �-....� دم�$/� �� �ود او��0  

��ن و �'�د) رو �ود �(�����!دادن�� 	وردش �� ز�� ز�  �ھ ��� و   

 ر$�م $ورا ز�� یرو ی 	و(�زه �	ورا� او�/�� �(ق �� و دم��( (%م رو د���و

.....آ(�ز	و�� ��ت دم�دو و او�دم �0.� �� �-د و ��د��(و  

 د�$/� (د��� ا'&..... 3ردو و وه�� آب ر�( و 	ر�� و ر��� ھ�� اون وا�� ر$ت E-ف د)م
....ز�� یرو ز�   �وع  �د  



  (دم آ(�ز	و�� دارو ���ن �� �� و دم���) �/م د��/��و �ف

W�' 	وا��م و �(��م روش �'�د) دن��( �� و �23م ����: �.�د ر��	آب از  � �	ورم وه�

�� ��:23ت و د��م رو زد �  

......دا�ت� ��ل �ت�� �و ��ل اون-  

د �(ت درد ��  

 

:�23م د���و �%� اون رو زد ��زم �� �	ورم م��. از 	وا��م ���ر�ا و ��)و�دم ���و  

.....دا�ت� ��ل �م�ا-  

:�23م �>ض ��  

!آزار دل ن��رد رو �/�� ��زار �� او�د �� �و....���� یا-  

 

٣۶٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 آ	�...�ود �	�) �ون �ز�م ��	و�; �/ش دا(�م �ق �� یز�  ��/� ز�� اون یرو ا���ر

��.....�ود (ده ده�  0ون .دا� 0/ت 'ر$� $#ط �  ھ  

 �� )�ظ� ��....�	ورم ازش 	وا�ت�� د)م....ھ�دو�� �چ اون    ��ت �ود ر$��  (�م

��ن از �ر�ت ن�ا ��زم �� �ردم دراز ���ش �� آروم د���و �ود .دا� ��ت �وا�(ون)  

��ر ���ر�ا و ��و�د دور ��� ��#�� و ن�ز���%��:23ت د���و �(ت زد �ل د$-�ت از   

���! ی�	ور �و$ت- �....�	ور ر��� و �ون $#ط �و....�زن د�ت ���ا �� �م��  

...داد .م���و � (�% و د�	�د .دا�  

:�23م �(�� ��� و �ظ.وم  

-��....	واد�� او�� از د)م ��م 	ب �  

:23ت و ا�دا	ت �/م ��ر���� ز�� و ��د ���ه  



....�رد�� 6.ط ی �ر�.� �و $-& �و د)ت-  

؟!�  �-��-  

:23ت �-د و د��ش داد و 3ر$ت �رم و  رب )#�� �� .دا� وا��  

 (وھر وت ھر ھم �و...ی�رد 6.ط ��� �/ش د��� 23ت �ھر  د)ت ا�3 $-& �%��ا �-��-

� �د�3ر� �/ت او�وت ی(د دار � � ی�رد��)!  

 ن�ا از ��رم آ	ر �� �%�م $%ر ���د �� �رد ام ��1 ی0ور �� �رد، ام ��1 ی0ور �� ا'&
...�د�� ش�� واس �وا)/� د���  

 آ6(�� یا��(�� �� ھ�و�طور (د�و �.�د ز�� �(ت از د�ر� 3و(م �� �� �.�2م ز�, ی'دا

...ا��م ��ت ر$�م زدم�� س�) رو ��ل ��  

� �.�	 	ود�م...��ود �د....�ردم �ول ��م... رون�� �رم ��ھ�ش �� 	وا�ت ازم...�ود ���
 �� �-د و دم��و( )��س زدم، ��واک....��(م 	و�� ی�و (ب �� '�W از و�د��� 	و(م

 زدم 	و�� از 	��واده ا$راد �; �; �� �	�'ر ��ت��وE ی�ر �� دادن و 2م�� �ردا(�ن

.....رون��  

رار ��ل �ر ر$�م �� ��داق �و �� دم�د د��2 'ورت �� دور از ��....��� 

�...زد�� �رف ��ر �� �� و �ود �(��� ��رک �%ت�� رو....	ودش دم�$/  

�:23ت و (د �.�د �%ت�� رو از....ر$ت ��ره (دم %ش��زد �و  

�'ب ی�رد ر�د...�&م-:!  

:�23م �رد�و ���ه (د�� دور دا(ت �� �� �(ت �� ��ره ��  

؟؟؟! د�0د س��....طووووون�( یا-  

:23ت و �رد ��  �7  

....�ر�ر 	�ک د��ر� آدرس ازم....���� ��-  

؟؟!	���ر�ر ����  را ��:-  

....�ود پ�	و(� �.�	  ون-  

 �� �� 0وا�/� و �وا: دن�  ھم ���ر �� �ردم ��- و دادم ا��0م �>زم �و ��. �ردازش ��
:دم��ر� دھ�ن در ا��(ت ن�ھ� وا�� دم��ر� ا�� �ر�م ����� در�ت �$ت�در  



-�!داره �ر�ط  � آ	� ���  

�دل یھ� ���ه اون از �%� ��:23ت و ا�دا	ت �/م $ر	�ده �  

......رل ن�ا �� ��.م�� ��ر�� آدرس ی��0  ازم �و��ت�� ��Q$ت %���ر� اون...���د �	.-  

:�23م د�و�	�د  

؟!��دو�(و� ��:....آھ�ااااان-  

.....اول ���3ز...�-.وم 	ب-  

:�23م د��(و �� زدم آر�0م ��  

�راااااا ؟؟!���.�و� �و....�رووو-�  

:23ت و د��( �#��� �2س  

 ن���� �%(م (.وار�و ی	وا��....ام  �ره�� و �د�	ت ��ل�� اس ھ��2 دو ���� �0ون-
�و��؟!�دم �(و�ت �(  

:�23م �رد�و ���ھش ا�ز�0ر ��  

!�د�� �دم �#در�ا.......�%�����ت اه-  

....(ده ده�آ$ر �(م �� ھ�راه �(ر.....�%ن ��ز-  

:دم��ر� �%(و��م زدن �ق �رز �� �%��ا وا��  

؟؟! ��0 م��ر راره ��: 	ب-  

:23ت و زد ی)�	�د  

-�  (م 	وام��...����� و در�ت ��(��ه ��...��م ����Qم ��(��ه �رم ���د ا�روز از 	وام�

��....�(م �و�(...�(م ر�م �� 	وام��....�رم�در� ���� از .و�$�� ید	�را ھ  

:�23م و... �ردم ���ھش ��-0ب  

-� در'د ھزار ا����: �� و....ی(د ��(ق �%�م 6.ط....ھ� (ده ت�ز�  �� �و....���

.....�ون�$�� ی��را از �%� ��(ق  

؟؟��رااااا����(# و �ن-  

....طرف ھ�ت �� ��:-  



�و �رد رو �23م �و�ا ����:23ت ��د ��د �  

��م ی0.و  ؟؟ �2ت�  �ن �� �دو���....ا$��ده ل�$ د��غ از %���� $%ر ��وE ی ��ره-� 

 	و�م زدن�� ��رد )�ظ� اون ���ن�....یواااا....  �م �ن 23ت.ل�$�� ی ا$�ده �ر ید	�را

 ی ��ره �23م �/ش ؟؟!�ردم %�ر�  ��م �دو��� ؟؟!ھ�ااان  �ق ��0م �ن آ	�.... و�د��� در
....'ور�ش �� دم���( رو ھ�� �رد�و �.�د رو �و(��� وان�)  �-د(م...	واه 	ود &ق�د  

:�23م �0ن�ھ ��  

؟!ھ�ت �� طرف ��:-  

�ووووم ��ر-�...  

:دم��ر� ��0%�و  

-�؟!�رد %�ر�  'ور�ش �� ید���( رو �و(��� �و  

...ادب �� ���3خ 23ت �/م �-د...�رد ��ز �6ر ی ا�دازه دھ�(و-  

؟!����2  �/ش �و....ن������ھ-  

:23ت 	(م ��  

 �و �0ون....'ور�ش �� دم���( دو��ره �رد�و �و(��� از �ر رو وان�) ���د ��ر ��-

....	(�%ش �� او�م.. ���(م �/ش �� � �ود ن�ا 'دم و3ر�� �ردم �را���(و  

 �ن�� او�وت....�%ن 	دا �ورو....���� �%ن...���� ��(د 	طر��ک �.�	....اووووه-

�....ت��ر� ��....ادب �� ���  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

 ا	&م داره �و1 ا�%ل....ھ�....�ور�ا او�ده او�ور از ��زه ���س...�ردم 	و�ش...�#(�-

....دم�� %ول�� %ل�ھ %.م�ھ ���� �#دس م��ر ا	&ق  

� ش���)....ی�0ر �.��� �دن �%�م �د��و ن�ا ن�ا �زار....��(��ه �رم �زار��)....  

 

٣۶٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



�....م��	ور راه �و �� 3ر$ت �Sھو آب دو�� ���  

 ��� و ھوا ��ره راره %ردم�� �س دم ھر �� �ود ��'� ��ر��وش د�ت از او�#در

.....6ووووووداااااااا  

:23ت �-د و ��: زد ھورت �� �� دو �� رو 0ش�ھو آب  

! �دم �(و�ش �ا�دا� ;�! ������ �0ب-  

 �و ر$ت�� �� 20ت �ر$�م��� د��(و ��3ھ �ن ا�3 �� او�#در...�ود ا��#�م $�ز  �و �د0ور

.... ��ور در��ل ی�/����( (%م  

:دم��ر� ازش...م��رد ��ور �ردد �ر 	���ون از ��ھم  

؟!��(��ه ی�ر �%��ا �؟�  ت��. م��'� ��: 	ب-  

:23ت و داد �%ون ��د ��د �ر(و  

.....	��2 ��(��ه ن�ا از....��م ����Qم ����� و در�ت ��(��ه �� �رم 3ر$�م م��'�...آره-  

:23ت و د��( رون�� ���ر� �(و�0 �و �رد د�ت �-د  

....دادن�� 2(و��-ر �د�ز �7 �رو...���0ا �رم 	وام��...ن�ا-  

 �د�ز �-0ب از  (��م ا$��د �/ش  (�م ��....ا�دا	�م �/ش ����ھ و 3ر$�م ازش رو ��رت

.....(د  3(�د  

....%ردم�� ��رت او��0 �ن �ود�� ���(��ھ ��رت �� ن�ا  

� �� د��� �ن �-����� �  ؟؟؟...���0ا ر$�م�

 اون ��....�(� �رور �رام 3ذ(�� �د 	�طرات 	وا�ت��� د)م!  ���0ا �رم 	وا�ت��� د)م! ��

��...�م��� رو ���ق یآد  

.....ن�آ� 	'و'�  

  ؟...!�ر$�� دم�(�! ر$�� �� و�� �.�	 اون! �%�م $%ر �� ؟؟!���0ت�ھ� ھ�وزم اون �-��

؟؟؟!!!!ا$�ده �ر ی�����ر اون �� ؟!�رده ��رو� د	�ر��وش �� �-��  

�م �� ی�رد �7ھ �� دا(�م دو�ت رو ��ن�ا یدر �� ا:ن را��ش)  � ن�ا �� �و) و�د��
....�م��� آد��رو اون دو��ره 	وا�ت��� د)م ��ل  

�� ��:�23م و او�دم رون�� $%ر از ���� ی �#.  



؟؟!(ده�  ؟!��  ھ�ن-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

-��....!م�زد�� �رف وار�د درو وا�� م�دا(� ���ت �� �2ر  

:�23م و 3ر$�م طر$ش �� رو ��رت  

-:�� ��؟! ���0ا ی�ر د��� ��  

:23ت ت��ط- ��  

 ��0رو�ا آدرس �ردم 0و و �رس ��.�	 از...�-د(م! �ردم 0زم ����� رو �ز�م! آره-

!	و�� ن�ھ�!�ت�� دور �د�ز 	و�� از ر(م���....دادن  

:�23م ����2 ی��0ر ��(��ه �� 3ذر�ون �.%� ��م ��'ر$ش �%��ا وا��  

��اا�� ی�/�ر یھ� �0ه �ن-����).....  

:23ت و داد �%ون ی�ر  

-�� �!!!(��2م �د�ز 2(و��-ر...�/�ره ن�ھ  

 م��ر راره �� دو���م�� اول از ا�3.....ر$ت در رش�ز از (د��� و ��ود یا  �ره ا���ر! ��
!�(د....�و)...�م�� �� %ردم�� 0ور یا �/و�� �� ��0،�ا  

 �� و 0.و دم��( (�)�و.....%ردم�� ا����ر د���.....����� ��و یز�   ��آ(�� دوارم�ا� $#ط

....�ردم 'ورت ا����ر دا(ت راه �� ��او��0  

:23ت ��-0ب ���� دم�ر� �� ��(��ه ;��زد  

؟! 	ود�و ی�رد �(%. ن�ا  را-  

؟! 	ود�و ��� �ردم �(%.  �-  

!ی�رد �داق 'ور��و 	ودت �#ول-  

!ی�طور�ھ� � �ھ-  

 ام ���� �و �.وپ ��:پ .�م.....دا	ل م�ر$� ��ھم....�(د ر���� �.�	 	و(�	����

�..... �ز�� در �(�ش �� �وھ ��(� در �(ت �2ر �� �%��ا ن��...د�%و��  

��ت �دوم ����Qم وا�� د��� �� د�$/� ���ن 0و و �رس ����..... م��ر   



��Oول ھ�ون  ا�3...یوا .���و 'در'د ��(� � ������)....  

�� دن�(� �� و زد در.�"��....دا	ل م�ر$� ھردو" د���2ر  

 ق��� �2س �� و (د را�ت �)م�	 �ود ز�� �(ت �� یا ���6ر 0وون د	�ر دن�د از
��Oول �س.....دم��( .�.....�ود ر$�� �  

��(و ی��را �������Q ر� ر$ت ��� و داد ا��0م� �'ورت 	وا�ت��....د�د روھم �

 �ورز( �ر���� ھم �� ��(��ه �د�� $ردا از �� (د رار....��ن ن���ر ��ھ�ش  �	'و'
.....��ن (روع رو ن���ر و ��6ذا �ر���� ھم و �ن���و �راش  

....ردم�� )� )� ��(��ه از ر$�ن رون�� وا��  

�....رون�� �ز�م او��0 از ����� ��رو ��آ(�� �%��ا �ل 	وا��م�  

 ز�ر ��...دم��( 	ودم د���ل 3ر$��و و �ود ا��#�م $�ز �و ھ�وز �� ���� د�ت ن�ھ� وا��
 ی2ر��0 ا�دا�(و �%��ا از....�ره��0� ��ر��و(و ��ل �%��ا از...زد�� ا��#�م از �رف

�..  .. �ر$/� ن�ھ� از 	&'�.....%���  

��  .... ده�ورز و �2ت �ن �� �� م�	ورد ھردو ��	وا��� رون�� م��ز� در از م�	وا�� �� ا

�و�د ��Qت 	�'ش ی (�� رو  (�م �ردم �.�د �ر ��....  

.....ن�آ�.....�ود 	ودش.....(د��� ��ورم  

�و �� �ردم �س �و�ا ���...�رد ���ھم (و�� و زده �/ت �ن �Qل او�م�..... زده )ب ا�  

 ���� ش�� رو د�ش�د  وت�ھ آ	�.....دم�د�� وھم و �ل�	 دا(�م ا���ر
�...... وت�ھ.....%ردم��  

�:23ت �ر	�(�را�� و ��'��� ���  

....���0ت �وا�ت ��و ھووووو-  

�....��2ت �/ش � �ھ �و) ا�دا	ت ���� �� �ا�/� �ر ���ه آروم و �رم �.�	 ن�آ  

�:23ت �	م و ا	م �� ���  

�وم ��(�� �Qل �؟ را� -��� �! ھ1!ی�#'ر �و �� �%(� ��رو� �د�� ا$�ر ��م �%��  

.....�(و�د 	ودش د���ل و 3ر$ت د���و �-د  

��...��(م ده�د رو ن�آ� (د��� ��ورم ھ�وزم �� �  



 

٣۶٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 رو ���� یِورھ� ِور و �ر$/�  ا'& �� �ودم ن�آ� دن�د $%ر �و او�#در راه طول ���م �و

��%م  �دان �� ی Eر�� ��...دم�(���� 	ودم 3وش ���ر � دون�� $%ر از �/.وم �� ���

:�23م  ر	و�د�و ���ش �� �ر�و $ورا....او�دم  

؟؟؟!(ده�  ��  ھ�ن-  

:23ت ��د 3.� و �(��  

....!!!زدم�� �رف �رزن و ی�و �ردم وا�� دا(�م ا���ر! �1 د	�ررر ���0ت �وا�ت د-  

 %رد���� �7 �7 ��	ودش رو ��زا�  �� �ھ...3ر$ت �/.وھ�ش دور د���(و و 23ت ��رو�ا

�ن وا�� WE....��ود وا	ش �ردن ;���ر $%ر �و �.�� 	��� 	ود(و ی	ود��....�ود ا�دا

� رو 	و�(زه ی6ذاھ� زدن د�  و 3ر$�ن م�رژ ارزش ی��ر �7ھ �� �ن ��ظر...%رد�

.....ی��ر �7ھ....�دا(ت  

:23ت و �ردا(ت �/.وھ�ش و (%م از ���ھ(و  

؟؟!����-  

؟!ھوووم-  

:23ت و �ردا(ت (%�ش از ���ھ(و  

؟؟!�(� د�ن�� %ول�� ��ر �%���ر �� ��رم �� ��م :6ر د��� .و��  �د ��ظرت-  

:دم��ر� د�D و �و'.� ��  

!د�ن�� %ول��  را ��:-  

 � �....�(� د�ن�� %ول�� �Qل ��س د	�ر �2ت�� ھ�ش �ھ �, �	م اون  ون-

؟؟!ھ�ت....�ت�� د	�ر ��(� �دا(�� � ر� �� ید	�ر....((ش�ا....��و�  

:دم��ر�....���� ن�ا از ا��ن  

؟؟!ید�� $�ش ��وت ��  را ��:-  



:23ت و �/.وم �� زد  

؟!دادم $�ش ��وم �� �� �ن! ی�ر�در� �دف  را! ��-  

....�, �	م ��23 	ودت-  

:23ت و ام �.� �� زد  

....�داره راد�ا م��د �$�( ھر �ت�� �وا��وم �� ��و��...��ود �وا�م-  

....��� ���و0 	ود(و ی�وارد ن� � در �ود �.د 	وب و�د�� 	و(م  

:23ت د�د 	ودش �� �� رو  �م  پ یھ� ���ه  

�ن ��� ی	وا�� �-�� ؟؟!�%��� ���م ی�0ور�ا  را �؟؟؟� - ��ن �ا�دا� ;�َ !! �و�م�� �� 

...��و� � � ن�ا  

:�23م ��-0ب دو��ره  

؟؟....!��و� � � ���� 	ودت ��و ��ر ��! ��-  

-�� 1  ؟؟؟!وا:�#�م �Eرت ��م ؟!�  ��م یدار �و

�� !���ز(و %رد،�� ت�ر�� ���0(و �� �ود ید	�ر اون....(د��� �وض  وت�ھ ���� 

... !��� $%ر �ودب �� ��(� �ودب �و��ت��� ا�� �ر$ت�� ھ�(و روزه 	و�د�� وت �ر  

�� ���ه �.�2م �� �ھراز�3ھ....�%�م $%ر ن�آ� �� ��و�م �(د ���ث ا�� �/��ا ھ

�....�ز�� ز�, �/م راره %ردم�� ا���س  را دو�م���....%ردم�  

....��م $%ر ن�آ� �� د��� �ن  را ا'&....زدم�� ب��/ 	ودم �� ھم ��3	  

�ش��� 	وا�ت��� د)م ����....� 	ودم از رو ��ن�ا و �د�� ش�� ��و��2ھ� 	وا��م��

....دم��ر��� ازش �� �ود یز�  ن�ا.....�ر�0و�م  

� از داره دو��م او�#در و دارم دو��ش �#در�ا �� �ردم دا�� �2رو �� �� ��: 	وا��م��

....�دم د��ش  

 0دا ازھم ��...�ردم �	دا��$ظ ���� از �� دم��2/�  �� �ودم $%ر 6رق او�#در

...	و�� دم�ر� ��....م�(د  

.....�ر�و�م 	و�� �� 	ود�و �و���م ی 0ور �ودم $%ر 6رق �#در�ا �� ��� ا'&  

....د�م�د �� �	��ر ن�ا ا�3 �ود �E�1...�م�� رون�� �ل�	 و $%ر از �� دادم �%ون ا�و �.�  



 ر$�م �د�  �د.....دا	ل ور$�م دادم ھ.ش �#ب �� د�ت ��...�ود ��ز �ط�� در 	و(�	����

....دا	ل  

...���دم�ا دم�ر� 3و(م �� �� ��� ی 	�ده ی'دا  

 	وا��� دم�(� ��	وا���...�ردا(�م دم اھ��� �.%� ش�� #��د  �د ��)�	 �� �� ���ر�ا

:�ردم ا)��1 ا��راق  

 

!�ود ام ��2وظ! ر���ن آ� ���د$  � ن�ا-  

 ن�داد ا��0م (�� �� ی��ر...ن�دا(� )طف (�� ؟!آ	� یا ��2وظ  �...	��م $ر	�ده ��-
 �آ(��دو�� و ���ت �� و 	وب  	��م �.�	 (��....دادن��� ا��0م آ(��ھ�

...��� 	دا�2ظ�ون...ن�ھ��  

�ن....�%�� درد د���ون ر���ن آ� یوا- �- �(%ر �/���ا ق�: �� �%ردم ی��ر وا

...�ود �	و� 	��م �.�	....	���و زھرا ��� ر��ت 	دا....��(م  

 �� ن�ا از �ن درد....	��م $ر	�ده ن�دو���....�ود ��/ر�و� زن �.�	 زھرا! �.�! ����ھ-

���و�ا (دن دا��د (وق �.�	 اون آ	�...�رد �ر��ون و د��د رو ��ن�ا (دن دو��د زھرا 

....(د ف��...(د ف��....دا(ت  

� ��را���ون (�ر�� زا�  ن�ا �� �ردن $%ر....ر���ن آ� د��%� $%ر زا�  ن�ا ��-���%...  

 د�ت �� ��م  � �و) %���� ��را��م (�ر�� زا�  ن�ا �� �ردن $%ر....��(���ت �ق...آره-

....م��در یرو��� ر$�م (/رو ن�ا از ��دم دل �� �ود ن�ھ� وا��....�ت�� 	ودم  

��ون�� آره-�...��(� 	وب یا��2� از �ر �ون�ز�د3 �-د �� ن�ا از (��dا....2/  

 

 او�م...�ر�و�دن�� :و ھم وا�� دا(�ن ر���ن آ� و ��� �س...زدم یز�آ� ط�ت�( )�	�د

 �� �ر3(�م ن�ھ� وا��...%ردم�� 3وش �ر$/�(ون �� دا(�م �2/�ن 	وا��م���....ی:و  �

 ا��...دم�ر� راه ��ز ��زه ��ن $%ر �� ���د�ش دو��ره ���و ��ز رو �ط�� در 	وا��م...�#ب

....�رد �� �� و)و)� د)م �و و دا(ت ام ��� ��Qت ر���ن آ� �رف �%�م �%�رو�ا ��	وا��م  

 

٣٧٠_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��	وا��م ا��...دم�ر� راه  ��زه ��ن $%ر �� ���د�ش دو��ره ���و ��ز رو �ط�� در 	وا��م

....�رد �� �� و)و)� د)م �و و دا(ت ام ��� ��Qت ر���ن آ� �رف �%�م �%�رو�ا  

 

م �.�	 	ودم....دا(�م �راش ��$%را ��...	��م $ر	�ده ��ش�را��-��)��ون �رو زود �� 

�در�� ا(ون � � ا:ن ��ن�ا ھ��ن ی��را....�ده �ز�د3 ل��(% و ره��� � وا��....ره�

�!(�d ان �	واد 	دا ا3ر 3ر$�م �ظر در �راش  د	�ر��و(و....ن�ھ  

-�� ��! �  �'��� رو ��ر��و ��و د	�ر د  �23ن م�د از ا'&! ر���ن آ� ن�ا از �/�ر �

...���ن آ��و�� �و  

 

 روح! �-.�.... �(�S �را�ر و0ودم و (د زون�آو ام )و � و )ب...�ود (ده ��ت زا�وھ�م

 رو ��ن�� د)ش ��ب �� ���ر$/� ن�ھ�  �و$� 	'و'�! ....(��� �(�S د �ر ��3ھ ھم

...�(�وه  

�....�%�� درد د��ت ر���ن آ  

 اون ؟؟!�رو�ت �(� ط��ا$ر اون 	و�� ؟؟؟!ی�رد�� 0/�ن 3رد �و و �وزه در ���ن�

 ا$��د ��:پ 	ودش و �رده ��ز دھن 	دا �رش %���� $%ر �� �>رور ی ���2( 	ود د	�ر

�؟؟؟! ن�ز  

!�ت��' �ود (ده �� وا�� ھم ��� و�ط ن�ا ��:  

 از د��� ر$�ن دا	ل  وا��  ون....(دن ام ��و�0.....دا	ل او�دم دو��ره و.....���م درو

��و ��)ت ھر در (دم�� رد ���ر(ون �.....دن�د�  

 	&ف $#ط.....�%�م �ودن 	و(��ل �� وا��ود ��....�ز�م )�	�د ��و���م زدم زور ھر #در

دادم؛ �0و� �دون �&م ��ل�� و آروم ش�� #��د  �د  

�� �&م....ر���ن آ�  �&م-�.....  

�:23ت و زد ����� د�دون )�	�د ر���ن آ  

د	�ر 3ل ����( 	���....�0ن ���ن� �&م ;��.-  



��ون-�....ن���( �&�ت .... ر���ن ��و   

.....��ل Eد �ن �� و دادن ��ل 	ود(ون �� 	وب....(ون�� � ���ط ��ت ر$ت   (�م  

.... ا�0ز�ون ��-  

�23�و �و�ا �� �/�....ا$��دم راه ول و (ل ��د  

....ز���� �رف �.2ن �� و ھ� �.� رو �(��� �� دم�د رو .دا�  

���ش از(�%� زد�� �رف �� ھ�ز��ن....%���� '��ت داداش آق �� داره �ود �(	ص 

 �� �رده �� دادم ���% �ر�و و ھ� �.� رو �(��م �و'.� ��....�م��( ���رش �رد ا(�ره

�وم .دا� ی�ر$/�� �)�....  

�ر ط�(را  �! اه!��#ر� در   

� داداش ��  آدم ��  َ�ده ن�ا...�را��'�� ؟؟!�(� ��(#��� را�ط� �� وارد دو��ش ن��ر �

؟؟! ��� '��ت ��ھ�ش �ورد ن�ا در ��و�� و  

!�ده %م�...آره  

....داد�� 	ودم �� ��رو�/ �� ی0وا�� 	ودم و دم��ر��� �وال 	ودم از ذھ�م �و 	ودم  

:23ت ذوق �� و د�	�د....(د ��وم ����ش ��:	ره ��د��زل  

 � � )��س ��. ر$�� وو���د ن�ر���ا� ن�ا....(���� ��ورت ��م �  �� ���� یوا-

.....�دم �(ون �/ت �%��(و �زار...ده�	ر  

�ن �� ��: زد رو �و�(ون �وس و ��%� ی�ر$/�  ...ن�ر���ا� 	ود(و  ت �و ر$ت 

.....داد �(ون �/م �%��رو �-د و �م���  

 ا:ن �و) %ردم�� �(وھ ��. و �ود �/�ر ��)م دم�(���� رو ر���ن آ� ی�ر$/� ا�3 را��ش

...�ودم ��	وش �.�	 ا:ن....��  

��ل ��   .�ود �ن ��ل ��ن�ا �....���د د	�ر ھر �� ���  

�:23ت و �/.وم ��  آر�0(و زد �م��� � �ھ د�د �و  

؟!����.... ���0ت �وا�ت....ا)وووو-  

3�S �23م �وا��رت و:  

؟!��  ھ�ن-  



؟!��  ��و �و �؟�  ��م �ن-  

؟!��  رو��م � -  

!ی�ود �ر��ل �.�	 رون�� �ر$��� �دا(�! ����� $رم رو ا���ر ؟!ی�%ر  را-  

...ھ�ت ا:ن ا�� ��ود ود��ر ا�'��م ر$�م�� دا(�م-  

:23ت و ر	�ده�ز زد  

! ��ا >��'  � ���د ود��ر ا�'�ب....���ن� ��� %�رت�  ��م 	دا یوا-

؟!.یداد آب �� 3ل د��� ���0 ��ز �%�� ...�.;...�م���  

.....دا	ل او�د ��ن�ا و ر$ت ���ر در )��� �و1 ھ�ون �� �دم 0وا�(و 	وا��م  

؟؟؟! �%�ن ��ش�� م��#د �دود�� و رن��� �ن از ��رو ن�ا �%��! یوااااا  

:د��ر� �ن �� رو داد �&�(و 0واب....�ن ا�� �رد �&م �/ش .دا�....0.و او�د  

؟!��� �&م ����� �.د �3ده د	�ر ؟؟!�:) �و-  

:23ت و د�	�د .دا�  

...و��ر ا�'��ش 	ودش �#ول داداش �ن و)ش-  

�'�و� �-د...�داد �ر$(و و �رد �%وت �ده 	واد�� یا ��و�  � �ود ده�$/� �� .دا�� 
:23ت  ��� 0�1 (و��و� �%��ا وا�� و د�	�د  

!�ت�� 	وب ��)ش-  

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ ��ن�ا  

؟؟!�ر��3  ��؟؟ �-  

:�23م ا	م ��  

!��ز� �رف ���رم 	��م �� �� ی 0ور د��� �دو���� ھ�وز....ادب ��-  

:23ت ی�ر �و �� زدن از �-د و �رد دراز د��(و  

�ط 	ود�و �ت�� :زم �و-� �����رم ی	�� ���...  

...	�ده ر�ز زد .دا� �� م�د��ر�� ھم �� م�دا(� �ھ  

 



٣٧١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...م��رد ���ھش (ده �S ش�� �� ��ن،�ا ھم و �ن ھم د�	�د �� .دا�   

:23ت و 3ر$ت رو اش 	�ده ی0.و زور ��  

-��؟! ن��ر�� �/م ی	ود�� �ھ  را! ھ� وو���د (ده  �ون دو�� (  

:�23م �(�� �)�� ��  

�ن �� ھ�ش او�%� ؟؟! �رم�� اون �� �ن- �؟؟؟!!! �����  ن��� 	ب.....�ره�  

:23ت و ام �.� �و زد دو��ره ��ن�ا  

....��ن �/ت �ھر  �#��-  

!یزد �رف �د �ن �� (��ھ� �و-  

...د�ر� زورم....	وا�ت د)م-  

:23ت �-د و د�	�د ��زم �ود (ده 	�ده 	وش ����� دا�0د �� .دا�  

!� � دار ��3ه...��ن�ا �%ن �ش�اذ-  

��ن�ا ��� �:23ت و زد ی)�	�د   

....�(� آدم �� زد د��� رو � � ا��2ق-  

.....ن�د��ر�� �/م �ھ.....��ھم ن��ود ی�0ور�ھ� دو�� (�� �دم� �و� از �ن-  

�و��( S� �23م و �ردم �و)� و:  

!زه�  �� �س...دادا(�� ر��#'-  

:23ت و �رم �و زد ��زم ��ن�ا  

 �.�	 ھوا....م��	ور �ط�� �و �ر�� �ن در�ت �� � �� �.�د(و �23ن �رت و  رت ی��0-
!ازش �د�� 	و(م! 	و��  

:23ت �0ن�ھ �� .دا�  



�� ��� �وض )��س ی�و�ر ��....ده�� ��ل آخ....دم ��زه �� �.....ده�� ف�� �.�	 آره- 

...�ط�� �و ��� �-دش...م��ر�� م�%��� آ��ده رو �� �  

:23ت و 3ر$ت د���و .دا�....	و�(ون ��ت ر$ت و 23ت یا ��(� ��ن�ا  

�� 	و�� �� م��� در�ت �� ی 	و�� م��ر-)....  

:23ت و ا�دا	�م ��: (و��  

�� 	و�� م��ر....%����� �� $رق-....  

-�)��!  

 )��س �رد�و ��ک (�و�آرا و (��م 'ور��و و د�ت  ��...��: م�ر$� ��ھم و م�(د �.�د

....�ود �رده آ��ده رو �� � .دا� �ردم �وض  

....دار ���� ���� �و 3ذا(ت وان�)  �د��  

....���رش 3ذا(ت ھم 	ر�� و ��و)% و ���ت  

:�23م و آ(�ز	و�� �و او�دم  

؟؟! ی�رد اش آ��ده-  

...�ز�2رو� دم ��زه �� �...آره-  

-�� ��...  

-�....����( �%ر و  ا	�و ���د ش�	ورد �و� 	وام�  

...��(م �ل�	�� (د��  طور آ	�...زدم ���0و� )�	�د  

��ن�ا ی���� �.....ره��� �ظر در وا�ش رو ��وش د	�ر 	وا�ت�  

!!!(د�� � �ھ �� � �ھ ��م '���ب �� دل ف��%.  

 ر���ن آ� و ��� �	�) ی�0 �� ����ھ م�(د �� �ط�� وارد....ن���� م�ر$� ��ھم

؟! �ودن ر$�� ��0 �س.....ا�دا	�م  

:23ت و �(�ت ���رم...او�د ھم .دا�....�(��م �	ت یرو و ��: ر$�م ھ�رو �.�  

...(ده �ر��ز  � ��6 �-  

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  



!�.�	 آره-  

:و23ت �رد ���ه �%رم 'ورت ��  

 ی��ود ی�0ور�ا رون�� �ر$��� �و؟؟  �� ا'&...���د ��� رون�� $%ر از...���� اه-
.....�رم�� �د �رم �ن ��ون �و....�وردم�� �د...آخ آخ! :�'ب  

� ی��ردار ن�ھ� �ودم �ن ا�3 ��:....ا'&...��ود ���ل....ر$ت و (د �.�د �� ا'& دم��2/
....زدم��� ید��2 و �ه�� �� د�ت %ردم�� �/و�� رو  

 او�ده و0ود �� $ر'ت از....�(�ت �	ت ��S او�د و (د دا�� ��ن�ا �.� �رو �و1 ھ�ون

:ده��ر� و �رد ا���2ده  

  ؟!  �� ؟ �� -

:�23م �>ض ��  

��ن�ا-....  

-�.�  

....دم�(� �ا��2 �����و ی�ر$/� ی�'ر �ن-  

:23ت و د�	�د  

� ا)��1 ا��راق....ی(د طون�(-��%�!  

:�23م ن�6��....�دا(�م �'و	 �و'.�  

....زدن�� �رف ��� �� دا(ت �ط�� �و....دم�(� �ا��2....رم��	-  

؟!ید�(� �  ��: 	ب-  

:�23م و دم��( �#��� آه  

� ی	وا����ر �ره �و وا�� 	واد�� �2ت�� ام ��� �� دا(ت ����ت-���.....  

:23ت �-د �و) $%ر �و �ود ر$�� %م�.....(د ره�	 �/م �23م �;�ا ��  

....ر��� ی0د-  

 زد �رف ��ون �� ���� ک �و �ورد در وا-� ا�3....رم��� ی0د �  �-�� ؟؟!رم��� ی0د-

رار (ده ا��0م ��ل �و �و1 اون ؟!�  ��و1 اون....    یر���  � ی0د �(و	 �(و	 �ھ
���)...  



:23ت و �رد �� � $&�; �� یا ا(�ره  

.....ز��ر وا�م �� � �� �23ن یور یدر ی��0-  

:�23م 	�م�ر �� �� � �راش �� ھ�و�طور و �ردم �.�د رو $&�;  

��ن�ا-.....  

؟! ھ�ن-  

؟!�� �� دل �رف ���2ن ؟؟!�� �� �%وت...	ب ا��...�� �� ��م د)�و ی�و �رف ���دو���م  

:�23م د�و��( �#��� �2س  

....(ب...ام...    .ا�(ب...ا�(ب-  

:23ت و د�	�د  

!؟.....�%��ت ا�(ب-  

: �23م �رص ��  

    .��وE.....ادب ��...��Q$ت-

:23ت و 3ر$ت )�/�ش 0.و ا��(�و  

....(�ون�� �%�  ���� س�ھ-  

� 	ورد ا�'���و �و 	ب-��%�....  

...�ز�م �ر$�و...%�م��� 	وردش ���د...��(�-  

؟؟!�ز��� �رف 	ودت و 	ودم را0ب ����ت �� ا�(ب-  

 

✍Sara✍: 
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 �� $ر'�ش �� �(د  وت�ھ ا�� ��م ��ن�ا �� 	وا�ت�� د)م (��ھ� �� ��ر$ ��:	ره 

...زدم رو و�د�� و0ود  

؟؟!�ز��� �رف 	ودت و 	ودم را0ب ����ت �� ا�(ب-  

.....ا�دا	ت 'ور�م �� دار ��-� ���ه �� �رد�ش �.�د ن�� و �رد �.#� وان�) دور د��(و  

  �د ھ�وز �و� �23م یز�  ن�ھ�   را �%��ا از...�ر$م از (دم �ون��( )�ظ� �� را��ش

....�� ا�� �ود ��ذ(��  ��درش ��)�رد از روزھم  

....(دم را�ت ��0ورا �� ��:....�23م �� �/�ر  

....(د دا�� .دا� ی �.� �رو �و1 ھ�ون �� �ده �وا)�و 0واب �ودم ���ظر  

؟!(د�� دا�� اش �.� �رو ر�ر�د %م� .دا� (د�� � ! اَه  

؟؟؟! ن�ا از �د�ر آ	� Eد��ل  

��ل �� 	روس یا .دا� !  

:23ت و �(�ت ��ون�� و او�د د�ت �� �دون .دا�....�ده 0وا��و �� �(د ���د  

�ن �و) دو�م��� رو (��دو��....�د �م�ا- ����ن�ا ا)���....�	ورم �د �� رو �� � د��� �� 

  ...��(� دا(��  دو�ت ھم 	ر�� و ��و)% ��م $%ر

:23ت و �رد دراز د��(و �ف ��ن�ا  

....�م��� �ده �د دو�� �� .دا�-  

:23ت و �رد ���ه دادا((و آق  (م 3و(� از .دا�  

....ی��ود �د�	ور �� �و-  

:23ت و داد �%ون ا��(��(و  

!�ده �و ��:-  

�ن �.� �� زد رو �د او�م ��ن�ا د�ت �ف 3ذا(ت �د دو�� �� �� .دا�....  

�/���.....م�(و��� �و 	ورد را�ت �� م��د(��� از  ر	و�دم �ر�و �ن  ون   

:دم��ر� و ��)و�دم �و�(و��� �23�و �آ	 درد از  

!�دا�( �%��� ن�ھ�   را-  



:23ت و د�	�د .دا�  

!زده �� وت �.�	 ((و�ر....�دا�( ��� �ن داداش �� ��و����...���د ��-  

!!!ز����  را 	ب...�ردم ���ه دادا(و ا�ز�0ر ��  

:23ت و 	ورد رو ش�� � از %م�  

-�� ��)و �ره�� �دون �ره .دا� یزار��  را �ھ�� �و �و�  !.....  

؟!یزد ن�ا وا��-  

!  #��د...آره-  

:23ت �-د و د�	�د 	�0)ت �� .دا�  

....�رم�� �رم 	وا��م 	ودم �ن....داداش داره ��3ه  

 اش '2�� �� ���ه �� ��.....	ورد ز�, �>.ش �و ش�3و( �� �	وره رو ش�� � 	وا�ت

:23ت  

-�!�م�� ا:ن وم�� 0وا�(و �ن.....نِ �ر���ا  

1 �� ���& و دو��ره �� ن�ر���ا� ی��: دو ر�ون.... (%ر 	دارو 	ب زده ز�, �و

!�ود  

:�23م ��ن�ا �� رو و 0.و �ردم �ر�و %م� م�(د ��/� ��  

....	ب-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

؟؟؟ 	ب � -  

:�23م دم���� �� .دارو� �� ھ�و�طور  

-�؟.....��ز� �رف ����ت ی	وا��  

:23ت و ا�دا	ت �ر و دور �� ���ه ��  

....���� �ت�� �ر$/� ن�ا ی�0 ا:ن-  

....�ورد�� $(�ر �/م ��ر$ ن�ھ�  ��  #در �� یوا  

.....�ز�م داد �.#وم �� از و ��م �(ت د����و 	وا�ت�� د)م �� ا��#در  



:دم��ر� �رص ��  

 �2ت�� ام ��� �� دا(ت ����ت �� دم�(� 	ودم �ن ؟؟؟! �ر$��ت ن�ا وت �� #��د �س-

�....�ن ی	وا����ر ��وت از �و وا�� ��رو�� 	واد�  

��:23ت و ھم �و زد ھ�(و ��ر  

  ؟!��ا)% ���!��  �ز�% 	�)� �ر$� ن�ا-

��ن�ا 	ودم ��ظر  ��وش و %رد�� '��ت ��وش �� �درش ا�3....�ر$ت�� ��ده و�ھ� 

��ن �� ��� 	وا�ت�� ی 0ور �-دا ر$ت��ذ � �.....	وام��� ��رو�  

:�23م �-د و وم��( �د�ز �رص �ر از ق��� �2س ��  

 د��� �و %�م�� $%ر �ن.....��ن�ا! ���د (��� ی0د �ھ�  �(و	 �(و	 ی�0ور�ھ� 	ب-
.... ��� '��ت ����ت ��  

!ی	وا�� �2رو �� 	ودت �و �� �دو�� د���  

:23ت و د�	�د  

! ر�ت���� آ	رش  ��رس-  

:�23م �رص ��  

��ااان�ا-.....  

..... �وووو$ت-  

؟! آ	� ید�� �رص ��و �#در�ا  را-  

.....ھ�ااا (��� دراز داره د��6ت...��وووو دروغ �#در�ا...�دادم �رص رو �و �ن-  

....د��م �ف ذا(ت�� یز�  �� ��2م�� �ھر  �ھ آ	� �ود �رده م��'� �����! اھ//�  

.....�ر$ت�� �(و	 �� رو ز�  ھ�� �ھ و �ده 3وش �ر$/�م �� 	وا�ت��� ا'& ا���ر  

....ا�دا	�م �ود .دا� �� ���0 �� ���ه ��  

....%رد�� '��ت دا(ت ھ�وز  

:�23م �0.� �� و د���� �  



 	ودت �دو�� �زار...ی	وا��� ��رو�� �دو�� �زار.. �ن '��ت ����ت ��.....��ن�ا �%ن ت�اذ-

 0وووون ���� �� �د�� �دت د�(�.... �%ن  '��ت ی	وا�� ا3رم....ا)���...یدار دو�ت و�%�

.... ��� ��رو�  

....زد زل �/م �و�( �3و �� �Qل �23م �و�ا ��  

.....(دم ���ت ا�دا	��و ن���� �ر�و �رس از �� �ود ن���� و �ر���ک او�#در ���ھش  

:23ت (�رده و آروم  

.... �ره �دم� ا���م �� ز��ت�� او�#در ��ز� ��ر$ ن�ھ�  �-د د$-�-  

 ود�ت...��م آروم �� د)م �ن 	ب....��م یز�  �%ردم 0رات.....(دم ���ت و ���2م یز� 

....��ود 	ود�م  

�  (م 3و(� از�%�.....ا�دا	�م ن���� �ر�و و �ردم ���ھش �  
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�  (م 3و(� از �%�.....ا�دا	�م ن���� �ر�و و �ردم ���ھش �  

 د��� �ن  را �زاره ش�� �� 	وا�ت��� اون �و�...�(م ���ت �ود و�ش ��م $%ر 	ب
؟؟! زدم�� �رف  

.....%ردم�� ��; 	ود�و $#ط ی�0ور�ا  

!	��واده ل��(% و ازدواج ی���� 3ور ا'&...آره  

!!!یو�د�� �ر�#�ل....�ر�#�ل و�د�� ن��/�ر و ازدواجِ  و�د�� ن��د�ر ���� �#ول  

!!!�دا�( ن�ا زن (دم�� %رد�و�� �د�	ت 	ود�و د��� �ن  را ��:  

:�23م زون�آو )و � و )ب ��  

....�%ش 	ط ��و دور! �%ن ��ز ���ب �ن رو ���د ازدواج وا��-  



!د�(��� ��2)ط و 0وک دا(ت  �� ا���ر....د�	�د  

....�ردم ��د 	وردم �رص �2در�ا...یواااا  

�� :�23م 3ر$��و 	ودم �� ��'� �$��  

 0واب م�	وا����ر او�د �� یزاد�آد� ن�او) �� (د ی�0ور�ا �� ��:! �	�د �وووو$ت-

��Qت �.....دم�  

 رو �� � ���� ھ�ون 	وا�ت�� د)م.....�ورد�� در (ور(و دا(ت ���د...د�	�د ��زم

����2 �$�� و 	ت�ر از �� 'ور�ش �و �ز�م ��%م و ��: ��رم ....  

!��وE ی ��ره  

:�23م �رد�و یا رو � د�دون  

 �-دا...�%(ن 'ف 	وا����را �زار ��: ؟؟؟!%�م�� �(و	 یدار ی�رد $%ر..... ���د (�و��-

��و�0 �  ...یداد د�ت از رو �� �(�

:23ت �(و	 و ���	ر �� و 	ت�ر 	ودش وا�� ���د �� � ��  

....���ت ن�ا از را�ت �)م�	 �ن ��:��:ھ� �س-  

!!! %رد�� ن��وھ �ن �� دا(ت �)#وز�!�� �� ��  

:�23م �-د و ��ش رو 	ت�ر �� � از %م� �� زدم ��ش �� ی)�د  

��	ره- � از �ردم ی��را رم�� راه ��ون�	 �و �ن....دارم 	وا����ر �.�	 �ن!!! �%��

.....%(ن�� 	ون و 	�ک �� 	ود(و�و �و��ھم ���ه م�� �� وا��  

:23ت و ا�دا	ت ��ش یرو (د 	���ر داغ �� � �� ����ھ  

!!! ��:اا ر$�� �و 	�طر �� ھ� �$و� آ��ر �س ��-  

:�23م �رص �� ؟!ره��� ���	ر �� ی�0ور�ا ��و داد�� ا�0زه 	ودش ��  طور! یووووو  

��ن�ا-.....�� �....ز����ااا�� (م�  

:23ت و د�	�د  

-���� ����اااا�� (م����%....  

��Q$����ت-  



 	ورد�ش �� � �(>ول و 3ر$ت 	ودش �� ی0د �$�� �� د�ر� �ر �� .دا�

......آره �%��� ت�اذ ��و �س....��ن�ا آ�....	����ب....(د  

.....رم��� ازت ���) ;�.....ا�(ب رم��� ازت �ن ���) ;�َ   

:23ت �-د و 	ت�ر 	ودش وا�� �� � �� و �ردا(ت رو وا�ش�) .دا�  

-�....ا'2/�ن �رم زود ���� �ھ ن�ر���ا  

:د��ر� ��ن�ا  

....���0ا �د��� 	ودش-  

 �.�	....�	وره (�م �%رده وت ���....(.وغ �.�	 �رش....�%�م $%ر ��-
�رغ �	م ���...��� در�ت � �ھ �ت�� �.د ا'&...��را�(م!  

!(��آ�0 ن��-  

:�23م و 3ذا(�ن ام ���� رو د���و  

��و- �؟!���  

-��� �؟؟؟! داره ھم یا ���د 	واھر �و 0ز ن�ر���ا  

�و��) S� و�:�23م �رد  

 رو ی�رآ(�ز ��ت �د�� دو �رم �ر��ورا� ھر �و! ����) م�	-. د���	�م �ن ا��2�!ھ�-

.....دن�� �/م  

.....�%���....	�ده ر�ز ھردو(ون ���ر�ا  

!�د�ر ھم از ھردو �رادر 	واھرو  

��رو ��ث ر���ن آ� یھ�"د���2ر��" و ��� یھ� 	�ده ی'دا.....(د ��ز در �و1 ھ�ون 

.....�رد ط1  

.....���دن�ا دن�د ��رو �� و 0.و او�دن  

.....یرو �ده�� �ودن ر$�� �ود �(	ص �2(/�(ون از  

.....	وردن .دا� �ز�2رو� ی � از و �(��ن �� ش�� و ��: او�دن  

��ن ی �.� �رو ��%م���ون �� و (د دا�� ھم ���� و -�0 �$�Eدن ا)...  



�.....زدن�� �رف یدر ھر از و دن�	�د�� و ��2ن�  

�� ش�����) ��م �ش�اذ %م� رو ��و$� ��ن�ا ن�ا �� �ود ن�ا �� $#ط �ن ذھن و $%ر ���م ا
.....3ر$�م د��. م��'� �� ��: م�ر$� �و� (د �� (د �� آ	ر(ب!!! ��� ���ن� �(�  

....ا��م ی�و او�دم د�و��و( رو �و)� �-د و 3ر$�م دوش....��وم ر$�م  

.....�	ت رو دم��( دراز  

:�و(�م و ��ن�ا �� دادم �م�� �� �ردا(��و �و�3و( �-د  

"یدار�؟؟� ��ن�ا ����0"  

:23ت و (د ن�: آن زود �.�	  

"�0� �..."دارم�� آره....��(م �	وا���  

:�و(�م �راش ��د ��د  

"�د��� 	وا��م...ر$�� �ر ام �و'.�"  

 3ر$�م ��.2 	ودم از ��(ن �(	ص ھ�م ���� �� ی0ور و زدم ���ر رو �و)� طرف دو �-د

....$ر���دم  �راش  و  

:د��ر� �&$�'.�  

" ی�ود ��وم"  

:�و(�م �راش و زدم ��Q	� )�	�د  

"....او�دم ��زه...آره"  

:23ت و $ر���د )�	�د (%.;  �د��  

"�2ر�ت �%س ���ر �زن ���ل رو �و)� اون"  

....	وا��م�� �� یز�  ھ�ون (د �س.....ھ�ھ�ھ�  

�ن رم��� ازت ���) ��....  
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�و)  ت.... 3ذا(��ش ی	��ر �و ھم �ردم ش��(ر ھم $ر���دم �� ���%�/� ��-��ون� 

...... ت �%س (د ��%م  

 ��%� �رف �رد (روع او�م و 	�م�ر ِ�رم ��0ورا �� و دادم �(ون ��ز ��غ در �ن
...زدن  

..(د�� ت�اذ %م� د���  

�� $&�� � را0ب �درش �� د��� �� ��2م�� �/ش  #در ھر �ھ و م��ود �ط�� �و �� �و

.....%رد�� ام ��	ره و ��ود �دھ%�ر 3و(ش �ز�� �رف 	ودش و 	ودم  

!(د�� ده� �� 3و(ش د��� �س  

!��ل۴٠ ��Qت دم��(��! ھ0ده ��Qت ی�%�/�... $ر���دن �%س �رد (روع ��%م او�م  

....(دم�� ;���ر دا(�م ھم ام 2�ِ.� 	ود.... �ود (ده ���س و داغ ����� ��ث  

:$ر���د وا�م  

" %ردم�� ��رررررش ا�(ب ن�ھ�....ی�ود (م�� ا:ن ���(% ���� آخ"  

....�ود �رده داغ ����� ا���ر...دم�	�د ز�ر ز�ر  

....�ود �(	ص �ر$/�ش از  

 و �2ر��م ی��ر ا'ل از �%س وا�ش %رد�� 	واھش �ھ �و�  ت ���س ی�0 #��د
�:�و(�م آروم و .%س�ر �.��ود،	 (ده �.�د ����� �� $ر���د او��0(و �%س �و  

"0ووووون ��ن�ا ی�� ی��...�د�� 	وا�م �ن"  

.....���م �.%/��و و او�دم رون�� �.�رام از....�ردم 	��وش ���و  

.......�%ردم ��و0/ ا'&اااااا ھم داش��/د....زد�/�ش ز�,.....ا�/�ش ام اس ��  

!��%� ت�اذ ��و ���د ���( �و ��....�-.////�  

 

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

 



W�' �� �	و ��ر ��وھ�م و �و)� و �S )����م....(دم �.�د �	ت یرو از �(ون �زه�	 

�و�3و( یز�ھر  �ل '�W دا(�م ��دت �ن...�ود ر�ز  (��م و �& و �	ش ;  

 0/ت"����  (م �� و �ود ��ز  (�م �� �� �در��) دا(�م ب �و�3و( اول ھم ���ر�ا...��م

! ا)���"دن�د �/�ر  

.....دا(�م ��ن�ا از ر$�� د�ت از ���س ��.  

:��: او�دن وا�م ��/�ش�� �ردم �� رو(ن ���و  

�ت�� �ورو �ن ����"�%....  

�, �و)�  

����...  

����  

...�ده 0واب ����  

...."درارم ازت ی�در ��...�ر�� �/ت د��م �ن د��د�� ��(�  

 

 از 	وب ی�و ��....(دم �.�د �0 از و ��و یرو �3و( �ردن �رت �� و زدم ی�ر�وز )�	�د

�و....و�د�� آ(�ز	و���� �� ھ�م ��ر �� $ر���دم رو 	و(�زه ی6ذا اون �طر و ���م  (

�و ��� 0�D �� /و���.....�ردم ��ز  (  

�...د��( 0�D و د��ر� ا$��د �/م ��  (�ش �-د �(� رد �ن ���ر از 	وا�ت�  

:�23م �ر��ش ن�ا از ��-0ب  

�� (ده� -�!  

:23ت ق��� �2س �� دن��( �� و 3ذا(ت .�ش رو د��(و  

-���و���� آ���ل �رو�; �/و��...ا(و �$��.....در�ون �� درد و ���.... درد و � !!!  

!ی�ر�و�د زھر�و �(و 'ور��و و د�ت �� �آ� �� �رو  

(م؟؟؟�� دار�� 	واب از �و� و�(����م ا�#در �-��...���2م یز�   

....آ(�ز	و�� ��ت ر$�م ���ر�ا �-د و (��م 'ور��و و د�ت....��/دا(� س��رو ر$�م  



 و �ردارم �وز �� $#ط دادم ��Wر0 �ود 3ذ(�� '����� 	وردن از وت �ود١١ ���ت  ون
.....�	ورم  

:دم��ر� �ود یآ(�ز �(>ول �� ��� از  

؟!ن��	� (�� رو ا�روز ��ھ�ر-  

:داد 0واب د�%(�� آب ھ�رو 3و�0 و �ر�	 �� ھ�و�طور  

���ت...�.�-��....رون�� ر$��   

:�23م ھ��و ��ر �� $ر���دم 6ذارو ی�و  

.....�رده وو���د رو ھ��....�رده  � $ر	�ده ��� ن���....�� ��-  

23ت؛ و ا�دا	ت �/م ی��د ���ه  

 �/ش 	وام�� �ردم در�ت )وا(; %م� (ب�د ��: �د�� .دا� ��و �رو....��و یور یدر-

....�دم  

�� ���� �� (دم ره�	 دراو�ده ���� از ی (�....  

....(د ی0ور �� دھ�م  

:�23م د�و��( (%م رو د���و  

....)وا(%م ��(ق �ن ؟!ید�� �/م %م�.....�رم ر�و�ت �ا)/ ��� یوا-  

:23ت �رص �� �-د و $(رد �/م )�/�(و  

...�د�� .دا� ��و �رو اول-  

-�....ذره ��؟!ی�د �/م ذره �� (���  

....�رت �و �زدم ھ�رو 3و�0 �ر�	 ن�ا �� �رو-  

  �.د 	وب ��0ورا �� �-��...د��ر� �� ازش ��	وا��� آدم �� �ود ی0ور  (��ش ��)ت

....��ر�و�ن 	ودش از آد�و  (��ش �� �ود  

.....رون�� زدم 	و�� از )��س دن��و( �� و (دم م���.  

 از زد�� �رف ��.�2 و د��و(�� �2((و ���0.� �� �در��) ھم ��ن�ا ھ�ز��ن ن���� ر$�م ��

....رون�� او�د 	و�(ون  



 ره�	 �/م E6ب ��  و �رد �.�د ��ر(و �-د و �رد �	دا��$ظ �.2ن �(ت �	�طب د���د ��و ��

....(د  

....��ش 3ر$�� رو ��رو�. ��ل �� ا���ر  

 

٣٧۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....ا:ن �� ا)��� �ودم ده��د ا�� �ره�� �ر آد�و" (��ش ��" ��2ن�� �ودم ده�(�  

��ن�ا )طف �� او�م دم�د رو یز�  ن�ھ�  �� ر��� ���د ا:ن !!!  

:23ت آھ���  

؟!�ز��� $�, م�0 %�و�� ;���ر ��و ��:-  

 �7ھ ���0ا �ودم �ط�Oن ���& �� ��او��0 از و دادم .ش���و زا��و��) ��; �� ی)�	�د
:�23م (د�و رد ���رش از �-د و زدم اش (و�� �� یا ��� �%�� ��ھ�م �و����� ی��ر  

!!!آرزو��دم (�� ی�را رو �	و( او�ت-  

:23ت و $(رد روھم دو�دو��(و  

...���� �رم�� رت�3 ��/� یروز �� �ن د��-  

:دادم �%ون وا�ش ھوا �و د���و  

!ی�� ی��!��ذره 	وش-  

  �ودم �ط�Oن ����#ر �� �ود ل�د) ن�ا �� ��ود ور�م �� �� ا'& دا�ش��/د �%��ا

...�ره�� ر�3 ��/� ��و �و����� ھ� ��: ��: اون  

 	��واده....���  ون ���ز��� �#�ب و0ود �� او�م �ره�� ر�3 ��/� �و����  طور ا'&

! .دا� و....	ودم �درو��در...�درش....��وش  

!%�د��� �6.ط �7ھ %��آ�ر ����0 در �س  

:23ت و آورد رون�� آ(�ز	و�� او�ن ��ون �(ت از �ر(و....زدم 'دا رو .دا�  



! ��0م�ا �ن ����-  

 رو��....	ورد�� ا(�/� �� رو دا	.ش یھ� آ)و � و د��ش �ود 3ر$��  ;��و  ظرف ��

: �23م و 3ذا(�م او�ن � و� و '�ف �طW یرو د����و...���دم�ا روش  

!�رده وو���د رو ھ��! �رده �  وا�ت ام ��� ن��� ��� -  

:23ت و �رد وا ���3وش �� ((و�� .دا�  

...��ن یآ(�ز آدم وا�� ���# ده�� ���)  �! یوو ؟؟!�رام �	�� � ...یواااا-  

:�23م د�و�	�د  

...�	ره وا�ت �ر3(ت �'ر  �� ���� داد �و(ت �.�د��: �ت�) �� 	��م ��ج ��زه-  

:23ت �-د و 3ر$ت اش 	�ده )طف �/���ا از  

!ا'2/�ن �رم و ��و�م ���0ا 	واد�� د)م (�ر�� �ذره�� ھر #در �ھ-  

�ون...�رو 	ب-� �....���0ھ  

-����)!  

  ؟!(����  را-

-�... �	وره ��� در�ت یز�  �� �%��ا اھل �� )���/�ش (��ن اھل �� ن�ر���ا  

:�23م و �ردم ���ھش  پ  پ  

 و)�ون! %���� �ز�د3 ��ون�� �و �� ا�ت ��)� ده � � �� ن�ر���ا� ا���ر ���� ی0ور ��-

! 	دا �ورو �ن  

:�23م و 3ر$�م .دا� از ھ�رو آ)و �...�(��م او�ن رو و ��: دم��ر  

؟....!��ر �� ��(� د	�ر ات � � 	واد�� د)ت-  

��ن (د��� ��ورش ھ�وزم ا���ر... د�	�د�� و �رد $%ر %م�...(د 3.�ون ھ�ش 3و��...(ده 
:23ت  

...��(� د	�ر 	واد�� د)م �و)....%����� $رق...	ب-  

 و ���(	ص ی �#ط� �� �� (دم ره�	.....�(�ت 'ور�م یرو 3رم ی)�	�د �'ورش از
:�23م  



 رھن��...����. 3ل ���ر�0 دا�ن ��....د��2 ��ل ��ل د	�ر ��.....دا� �%ن $%ر(و یواااا-

.... یا �روا�� یر�وھ��3...د��2  

:23ت �ود 3ر$�� اش 	�ده ����� �ن ی2/���و' �� �� .دا�  

� ھم �و او�وت-�)� ��� ����.....  

...داره �ن �Qل یا ��� �� ���)ش 	وش آره-  

:23ت و آورد  �و و �(#�ب �-د و �ردا(ت رو وه�� ظرف...	 �ل� ��ت ر$ت .دا�  

��ن... ��( �روس 	ودت (��dا-��.....��( دار ��ر و دار د	�ر....��(   

......(م�� �روس �ن ���� ی�ودار �� �دادا( ن�ا ��...آره...(د �S �رف ن�ا از (م��  

********** 

��ن�ا*  *  

و رد �� �0وو� د	�ر ی ��0زه �� ����ھ�  �� د�ش�....ا�دا	�م �ود �(	ص �د�ش ی�0 ھ

�و �(ت �� �(�ش �و و �ودن ��ز ھ�وز  (��ش...�ود 3ر$�� �و....  

(��:�23م ����� ��وان �� رو و  ��0زه از 3ر$�ن $�'.� �� و 3ر$�م م���� ی0.و �د��  

؟! (ده �(	ص �ش�ھو-  

:23ت د��ش ی�و ��.ت �� �ردن ���ه �� �ردو رھ� رو  �درش طرف دو  

...��)�٢٣...روا��	ش ده���... را-  

 3وش ھم ����� ��وان ی�ر$/� �� (دم�� %�ر��زد ن���( �� و ر$�م�� راه �� ھ�و�طور

....��ردم  

 دادن اط&ع  رو (د�ش �2#ود 	��وادش ش��  /�رروز...�وده ;�3را$ ر(�� یدا�(0و-

....�ودن د���)ش ھم روز ھ�ون از  

:�23م �-د و �ردم � �)� د��م �و رو د����ل  

 ا�ن �� م��او��....�ددا(���ز 0واھر و ط& �(	ص 3و(/�ش و 3ردن و د��ش ز	م از-

 �/ش 	وا��ن �-دھم....دن�دزد رو  �ره�� د	�ره ن�ھ� �	�طر ا����: آوردن �رش �&رو

 ن��2ر�� رو ��0ره....�ردن ��رش %���  �و �� �رده �#�و�ت 	دا ��ده...��ت ��0وز
��و� ��ز(%� ....  



... �ده اط&ع 	��وادش �� ی0ور �� 	ود�م  

:23ت و 3ذا(ت ��ظ�� ا��رام ����� ��وان  

ر��ن  (م- ...  

��	ره �)�� �� �)��� �� م�ر��� اط&ع ھر #در �� و....م�دا(� ی�0ور�ا �ورد ھزار ����: ا
��ردم �� �و�%�� � 	ود�ون �� ط& �#در�ا (ده �� 	ود�و�م ���0 ت�ا�� �	�طر م���

..�ت�� و ��ود �دھ%�ر 3و((ون د��%� زون�آو  

....دم��( 'ور�م یرو �د�� �	��� ��  

 �رم زود�ر �� م��د ا��0م ��رھ�رو ���# �و�دم ���ظر و دادم �%ون را�ت و  پ �� 3رد��و

....	و��  

...زدم�� �رف زا�  ی�ر �� را0ب ���� �� د��� ا�(ب  

 

٣٧۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��دت ھم ھ� �	��� ن�ا �� �و)...�ودم 	���....	و�� دم�ر� �� �ود (ب ده

�ن....ا)���....�ودم �&$� 0وون د	�ر اون 	�طر �� (�ر��...دا(�م � �/م�ا از �د�ر یا��2

�و) زھ��� �ا �� �د�ز او�#در..دم�د-� �%��ا...�ود �د �ش�ھ� #��د ا��...�ود (ده  ی��د و �

 .ش�و�� و ھ� �طرا� و �(�� �	�� �� 0وون د	�ر اون.. �ودن (ده ی��د ا��2/� ن�ا

....!دا(ت ی�د�ز یآرزوھ� و آ��ل ط-� �ودن ا$��ده ���رش  

  ت و �ود ش�3و( ��  (م �� و ������ رو �ود �(��� .دا�...دا	ل ر$�م و �ردم ��ز درو

�....ون�ز��.و '2�� ��  (�ش �� و %رد�  

...%رد�� ��رر� �����(و و ���ب ھم و د�د �� .م�$ ھم �.�� �� �� ھم ����  

.... ر	و�دن ���م �� رو �ر(ون  ھردو دن�(� رو �ن ید�/� و در ی'دا ��  

:�23م و درآوردم �� از 0ورا���و و �2(/��و  

....�&م-  



:23ت و زد )�	�د ����  

....�0ن ���� یاو�د 	وش-  

��ون-�....  

....درآرم �ن از )���/��و �� ا��ق ��ت ر$�م  

:د��ر� �.�د ی'دا �� .دا�  

؟!ی	ورد ھم یز�  ��ن�ا-  

-��..��؟! ن�	ورد �  (  

-���ون... م��ود ��: /� �� ���ر ا)��� ھم �و وا�� �ود �رده در�ت �و$��....$ر	�ده �

؟!ی�	ور ��م 3رم..3ذا(ت  

....�ن 3رم....آره-  

 ��زا�  �� را0ب ���� �� ا�(ب دا(�م م��'�...��/دا(� س��رو ��ت ر$�م و رون�� او�دم

....�ز�م �رف  

�ط-� و ��م �و�م�� 	ودم  ��(م دا(�� دو�ت رو ��� ا�3 و دارم ز�ون 	ودم  �دو�� 	وام� 

�ن ��(��� یا ��E  	وام�� E و �ر	ورد ھم ز��ن اون....�د�� و0ود �� ��� د	�ر ��
�ت � ر	� $.ش �ر �%��ا از �ل ��: �ردن �(ون وا�م ���رو ، �ن اط&ع ��� � د��� ���

...%ردم�� ��	�ر(ون زا�  ی�ر �� از  

:23ت و ز�� رو 3ذا(ت رو ���� �.دا....�(��م ��ل یرو و او�دم  

�ن ؟؟!ی�دار :زم یا ���د ز� - �....���� ش�� �رم 	وام�  

:�23م و ا�دا	�م �/ش ����ھ  

...(ش�� �رو �-دش....دارم ��رت...��ون �و) �دارم :زم یز�  ��-  

..... �(�ت و د���ر� یز�  �و) �رد �-0ب %م�  

���� )��:23ت و 3ذا(ت ���ر �����و ن�  

  #در ؟! ��ن�ا  	�ر...	ب....� ر	و�ده �د ھم رو �$رو( ���ر�( ل�0.....	دارو(%ر-

؟!یاو�د ر�د  

:�23م 	وردم�� 6ذا ��د ��د �� ھ�و�طور  



..0رم '��� �ر �رم (دم ��0ور....ا$��د ا��2ق �ل ��-  

:23ت و داد �%ون ی�ر ���ف �� ����  

روز�3ر ن�ا از ا��ن....����ااا یا-  

:23ت ��0%�وا�� .دا�  

؟!�رد �� �ود ؟زن!  �ود �� ��ن�ا-  

��روک �ل �� ر�ز ا�دا	��ش �-دھم و �(��ش....0وون د	�ر ��-...  

:23ت د�(د ���ف و و�(ت �� .دا�  

....و�(���ک  #در....	دا یواااا-  

:دم��ر� و ا�دا	�م �/ش ����ھ  

-�؟! او�د �رش �& اون  را �دو��  

:23ت و ر$ت $رو $%ر �و  

-�!دو�م��  

:�23م �رد�و د��ش یرو یا)��وھ� �� یا ا(�ره  

....�دش�ز یط&ھ� �	�طر-  

.....�رد ���ه ا)��وھ�ش و د���د �� و �رد 	م �ر(و .دا�  

:23ت و د�د	�د�د �� رو ش���را� ����  

...���� ��( ��ران 	واد��� �و ��:-  

:�23م د���� ��  

 ات �.#� ھ�ون....�%ن زون�آو 	ودت �� ��و�ز ز)م �#در�ا....��(� ��ران د��� ا��2�ااا-

!�س  

:23ت و ر$ت $رو $%ر ��  

....  �رم�در� رو ھ�� 	و�� ر$�م-  

...ن�آ$ر-  



:�23م �ردم ز��� د����ل �� )�/��و �� ھ�و�طور و زدم ���ر رو ����...	وردم 6ذارو  

-���� �:23ت و زد ی)�	�د.....�ز�م �رف ��ھ��ون 	وام�  

....���� ��(� ر�	-  

:�23م �(و	 ��  

....��م $%ر ره�	-  

 �و 3ذا(ت �رد و �ردا(ت رو ����.....دارو� 	'و'�.....�رد ��0%�و رو ھردو �ن 0واب

.....ھ�ل �و �ر3(ت و آ(�ز	و��  

.....م�(�و�� 	ب-  

:�23م �رد�و 2ل ھم �و ا��(���و  

-��....رم��� زن د��� �� ن�داد�� ر�3 �ن �� (��ھ� �ھ (  

:23ت �(و	 �� و د�	�د ����  

 ا)��دd �س....	ب....��م�� $�زش �و $-& ����2� و یو�د�� ��ز �ھ ھم �و...آره-

؟....!����....د	�ر اون ھ�ت �� ��:.... یاو�د �#ل �ر ��:	ره  

:�23م داد�و �%ون �ر....دا(ت �ظر ر�ز ��رو�� ��ل درھ�� اون...�ود در�ت �د�م �س  

 �رف و�0 �7ھ �� 	واد��� د)م ا'& �ن و �ن ی��و د	�ر $#ط و $#ط ����......ا'& ��-

...د��%( ش�� ���� از  

�ن ا'&....د�داد ا��0م �&ھم ھم (�� �%�رو�ا �� � '��ت ��ھ��ون 	وام�� ل�د) ن�ھ

.....��م  

....�ر$/� ن�ا و ���� و ازدواج ن�ھ� در�ورد  

.....م��(و�� ��و...��(�-  

 

~`~`:�روا��~`  

٣٧٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

:�23م و (دم ره�	 �ز�م �ر$�0و �ود ���ظر �� ���� ��  

�ن وا�� ��رو�� ی	وا�� ��� اون �و�ا �� �ھ �%��ا...دارم (�� از 	واھش �� ا:ن �ن- 

....��� ی	وا����ر  

:23ت و �رد ا	م  

�ن ؟!��� او�وو و ن�ا از ��ظورت ؟!�  �-��- �� �� ���  �!زدم ��ر$ ن�ھ  

:�23م د)	ور  

�ن.   ا'&....�� ا:ن ا�� �ود در��ر �	وا��� �ز��ااا� �� د�(�... یزد...آ�0ون یزد- 

� ��  یا ذره��� � �ر$(و �دام (��  را 2/�م��� �و)...اش �ده�آ (وھر ���رک �دارم �&

؟!�%(�� ش��  

 	ودم �	وام زن....��م�� ا'& ھم ��رو �م �رد ا��2�...دارم ز�ون 	ودم �ن...����0ون

���ض....ن�ا �ن �رف �ل ا:ن �و)...�م�� �/�ون �م� �Eدا یر	 �� د���ل �ن وا�� (

....ن����( زن  

:23ت و �رد ���ھم ��-0ب  

 �و) %�ر��و  �و از �.�	 ؟؟؟!��)(�  �د....ن��� رو ن�ر���ا� ن�ھ� ؟؟؟!�  �-��-
cد� �� داره � � �� �� و ��)(�٣١ ھ�ش....�ر�.�ا� ا'& ��....(��� ���� داره ا:ن ا�

....رن�� ھم �در��  

...�ردم ��وووو$  

 د�(ون�(� �و'.� و ��ل ا'& �ن �� ���ر$/�...(د�د (روع دو��ره ���� یھ� �ت��'

....�دا(�م رو  

 دا�ش ا:ن ا(ون � � �و ��ل و ھ��ن ی�ردھ�....��)�///�  �د و �� ا:ن �و ����-

؟....!���و� �-طل ی�طور�ھ� ی	وا�� �� ��.... آ�وزه  

:�23م و دادم ��ل �� رو ام ���%  

؟؟!���-ط. ی�0رد-  

:23ت و ��: �رد 'دا(و....(د�� ��'� دا(ت �م �م  

�ون �رو �� آدم �0رد آدم!  ���-ط. �� �.�-�� ....  



�ن ��و� ����ن �رو �� �و 	وام����....���درت �Qل 	وام�� � یدو��د ر	ت �و و رم��
�ت����.....  

��ن....�م��� رو (د�ت دار � �...�و��رو� ام ز�ده �� 	وام� �- �� �و �(%ل 2/�م��� وا

  ؟! ��  ازدواج

 ���ر�� و ن���( و 	و�� ��..%�رن�� �� او�� م�	وا��� زن �ن�� �� ��او�� 	ب
! �0ن ���� یدار ��رو�ا ھ�� �� �و آ	�....�دارن  

...دارد دراز �ر '� ن�ا �%��ا �Qل...��....دم��( �#��� �2س  

:�23م و �ردم �.�د �ر  

�� �� �م�� 	ودم �	وام زن وت ھر �ن..0ون ����-) �... �م�  

:23ت �در���د3 ��  

... �و�و�دم �2ن ھ2ت �ن �� ��� �ن �� ی��� ی�	وا �و �� د-  

:�23م و دم�	�د  

� او��0ھ� �� ��ر را�ت �)ت�	-���)%...  

:23ت و �رد �0 ���0 ��ل رو  	ودش د)	ور و ��'��  

....�ده ��2ف ��رم �دو�م د��- �ن یر�� ش�� �و �� �0ور�ا وا:-  

E-�� �/� ا���ر م��ز� �رف ���ط# �درو��درھ��ون �� م��	وا ھم  #در ھر و

�:�23م آھ���....���ط# �� ان �ا���� (�ر�� او��....(���  

�0رد ��رم ا	ر �� �ن....���ش ��ران....����- � �� �و) %�م�� ھم ازدواج....�و�م��

:��...�� �� �...%�م�� 	�ر�ون اش �و-� �ر 	ودم �ن....ل�$�� ید	�را ���# �� ���  

:23ت زو�� رو ا�دا	ت رو ود��%ش د$�ر ��'� ����  

-1� �� ���ا...اش �و1.. اش �و��� �� � یھر��ر....	دا �ورو �ن و)�ون ؟!ر���
��ون 	ودم دل ور ن�ھ� ا	ر��رت ��....ر��� زن ا'&...�%ن ��%� ی	وا��.....  

....ا��ش ��ت ر$ت �'����ت ھ�ون �� و (د �.�د  



 �ر از ��رو�� (ر 	وا��م�� $#ط $-& �ن....دا(�م رو ���ر$/� ن�ھ�  دن�(� ا��ظ�ر

 دو�ت ����و� �م�� �/ش �ر�� �� ����ب ز��ن....���(� �ر$ش ���د �� �%�م 	ودم

....دارم  

:23ت �ظ.وم �)�� �� و ا�دا	ت �/م ����ھ..(د �.�د ��ل یرو از .دا�  

....�%ن ت�اذ رو ����....��ن�ا-  

:�23م �رد�و ا	م  

....�م��� رو �� د��� ��م ��رو� ���� �� �	وام �ن....���� ی(د ھم �و ؟؟!�  �-��-  

:23ت و �رد �S ((و��  

 $%ر  ون ���2م �و�ا �و1 اون.... �دارم دو�ت ا'& ��رو�� 	ودم ؟؟�ن!��م را��(و-

��ن در�ل �و)....��( د)	ور �و �� ���2م یز�  ن�ھ� وا�� یدار دو��ش �و %ردم� 

� و �	��...��م�� را�ت ��ھ�ش...�د��� 	و(م ازش ا'&'�� �را$�ده...�ت�� �

....�(� �رو��ون 	وا�ت��� د)م  وت�ھ....اس  

:�23م و زدم ی(	�د��  

�ن زن اون را�ت �)ت�	 �س 	ب- � �� �ود ن�ا وا�� �23م ��رو�ا ا�(ب ا�3 �ن....(���

E $#ط.....�ر$/� ن�ا از و دادن (وھرش ر�د �ن �	�طر ��ن ��....�د�� ش�� ���ر ی ��

!�دو�� ���� �� ��م 	وا��م  

.....���اااا��د� ھم ن�ر���ا� دو�ت �آ�0....داداااااش-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

 �م�� �/�ون د�ر� �� و�ش 	ودم �ن....آ�0ون ی(د �وھم....دا� ات � � 0ون �ن ول-

....	وام�� رو ��  

:23ت زده �0ن�ھ  

؟؟؟!یدار دو�ت 	ودت رو �%� �-��-  

:�23م ��ل یرو از (دن �.�د �� و ���2م یز� ....دم�	�د  

.....$-&....ام 	��� �ن-  

....�(� ر���� ���د �� �23م �و�ا  



.....�ود (ده ی��0%�و �را�� �� ھر �د  

 

٣٧٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ن�*��*  

� ا(; زار زار و %ردم�� ���ه ��/��%�وا و �ودم �(��� )���پ �(ت� 
... ی�رد �� د���� �و...�ن ی  �ره�� و پ�	و(� ر��3ر...ر��3ر....	�م�ر  

....�ردم ��ک ��و�$ و آورودم رون�� 0-�� از د����ل ����ر ن� �د� ی�را  

 درو ���....�ودم ر$�� $رو �س �و �د0ور آ	� �%ردم �و�0 ا�� د�ر� 3وش �� در ی'دا

:23ت �(ر �� و �رد وا  

؟!ی(�و��� درو ی'دا ؟؟!ی�ر-  

:�23م ���ن ن�$ ن�$  

-���؟!ز�ن�� در دارن   

:23ت و داد �%ون ���ف �� ی�ر  

 ��رن �رد(ور�و...%���� ��3ر ھ� �	�ر0% وا�� داره �3ده ی د	�ره...�ن ����ش ��ش��-

...� �ھ... �(��� � �ھ �و...�(��� � �ھ �و...���ن�  

  �د.....م�$ �Z �و ر$�م ھ� ��ن �%رد�و �و�0...ر$ت رون�� ��م در �و��دن �� و 23ت �و�ا

�-د، #��د  

�ن �ف ی'دا دن�(� �	�طر و ��: داد )�(و ��S...دا	ل او�د و �رد ��ز رو ا��ق در .دا� 

:23ت  

؟!�%��� ��3ر یدار! ���ر�! (((ش�ا-  

:�23م داد�و �%ون �ر  

... �دا(ت ���و�) ات ھدزه زن اون....وا�ت رم��� آخ.....ر��3ااااار....�رد ر��3ر�ن...�رد-

.... ��ش...�ودم ز�ت �ن ��ش  



:23ت و ا�دا	ت .م�$ �� ���ه �� و �ن �� ���ه ��  

-�-...�و یا وو���د.....����ل .م�$ �� وا�� ؟؟! �%��� ��3ر یدار ن�ا وا�� وا  

6�و��:�23م �>ض �� د�و��( ��: د  

 	�2 د��/�م ن���ھ� د(���(و �و���م�� ��ش...�رد��� ر��3ر ��ش....�رد ��� ��ش-

...�ده د����ل ��......��م  

:23ت و �رد را�ت و 	م رو 0-��  

....�ت�� �وش � �ھ....ی�رد ش�	�)-  

-�-؟!وا  

�....آ	� �و یا وا���د...آره-�)��� e� 0ر�	� � ن�ر���ا� ی(د ؟... �%��� ��3ر �����
�ت� وا�ش و %���� .ش���. ���0ز ���ت �� و ������ دو��ر رو �رو�ز آف م�3 از ھر

.....دارم اول د��� 	�ر...�ن ول �و�ا ��:..... 	وره�� ھم ���ف  

:�23م �و'.� ��  

�رده ر��3ر....�ت�� �/م ی	�ر �7ھ ���د-....  

:23ت ���رص  

 ��زا�  �� 	وام�� �ن ا��پ �و�ا....درک ��...�رده �� �رده 	ب! �و د�ت از! اوووف-

....��م �/ت  

:�23م �رد�و 	��وش رو ��پ )پ  �و'.� ��  

...�دارم رو .م�$ ���# دن�د �و'.� ���د ر��3ر �-د...�����ھ-  

:23ت ��ب و اب و �0ن�ھ ��  

!23ت؟ ���� �� �  ا�(ب ��ن�ا �دو���....���� �ن ول ��رو�ا-  

� �رم و رون�� �م�� ��/��%�وا �e $�ز �و از �& (د ���ث �	�'ر و �و��ه ی 0�.� ن�ھ

��ن�ا $�ز �و...  

:دم��ر� آرزو و د�ا� از یھ� ���� �� �� و زده �0ن�ھ و ��0%�و  

؟....�2ت� -  

� از �رف ���د  وت�ھ �� ا:ن �� 23ت ���� �� ی0د �.�	-��� �� �...�ره�� ون�  



��ن�ا �دو�� ر���ن آ� �%��ھ� �%��ا وا�� �ود �	و� 	�ر..د�در	(  (��م �� �� � ��رو�

 	ودش ���(� ��رش وا�� �ردارش د	�ر �ردن ی	وا����ر �2%ر  ���د و �داره دو�ت

:�23م ��د ��د....�ود �.�	  

....�2ت�  ���د 	ب 	ب-  

:داد ادا�� ��ب آب �� ھ� ��ن .دا�  

� از از�رف $-& �و) �م�� �م�� �	وام زن وت ھر و دارم ز�ون 	ودم 23ت ���� ��-��� 

.... �زن  

 �� ���د �س ؟؟! 	واد��� ا:ن �-�� ؟؟!���� ره�� 	ودش �	واد زن وت ھر �� �  �-��
�؟! ��(م �-طل ول �ن و ��(� �دا(�� 'د(و ا'& �%�� ؟؟! 	واد�  

:داد ادا�� .دا� �� �ودم $%ر �و  

��ن�ا ��  ��)م 	وش �.�	 ���� یوا- � 	وا�ت��� د)م  وت�ھ....�داره دو�ت رو ���

 �ود ��ن�ا �� �%��ا �� �ودن ��ھم و و�د�� 	و(ش ازش ���ا �� �.��....�(� �رو��ون اون

���ن �� داره ا	&ق ی�ر �� ا'&....	و�(ون �ن�� ھم 	وا����رھ�ش داد�� ا�0زه ا 

�....�23م �/ش ا�روز ا�� ��م �و�وا- �س ��ن�ا �� (د��� روم �و1 اون.....���دم��  

:�23م دا6ون 	&'� و د)	ور و ���)�� �را�ر ���$ ��  

....	وره�� دادا(ت درد �� ���� ن�ھ� $#ط-  

 د	�ر��وم �ن 	ب ؟؟! �(� ن�ر���ا� زن ط��ا$ر �� و�د�� 	و(ت...���� ��و �و�ا ��-

���م ��)�رد وا��...ان ا$�ده �ر....�ت�� 	وب ذا�(ون....(���م�� رو ��وم زن و�� 

�ون دو�� ن��....او�دن �را�م یآ	را/� ا'& ��...ر$�ن �-دھم و �(��ن 3و(� �� 

�ن...��.�	  ا(ون ا$�ده....�ردن ر$��ر ی�طور�ھ� ھم ن��د$  �را�م روز... را ��)�رد 

....��� ��رو� �	�� و 	و(�ل و �/ر�ون و 	وب د	�ر �� �� ��ن�ا دارم دو�ت  

 $%ر �ھ او�وت �(	'�ت ن�ا ���م �� �ودم روش �� رو �ن....��(ن ��رو ق�ر$...�اااا�	دا

�....��� دا�� �و���� رو �� ����� %رد�  

:�23م �رد�و یور �� (�و��  

....ره����� زن  وت�ھ �و داداش ن�ا-  

:23ت �ط1 و زد ی)�	�د  

..  ره���� ھم 	و�(و ره���� ا��2�...  را-  



...د���� در	واب (�ر-  

.... داره دو�ت و�%� 23ت م����# ر�6 	ودش...	ودم �0ون-  

�و�� �2ر ��  اون ��(� 3ر$�� �%�م $%ر....�7...�ردم ���ه .دا� �� �رد�و ��,  (

 ��:ھ� ��: �ت�� رار ��ن�ا ا���ر �د�� �وش �� �طور�ا...داره ت�اھ�  �  ا'&...��م

....��� �ر�� رو را�ط�ون  

....�رد�� �ر رو ام �و'.� دا(ت ���د! %رد��� �م (رو  را ؟....! را آ	�  

�ن �� �� �....�دم رد 0واب 	وا����رام �� اون �	�طر �ھ �و�م�  

 �������ھ....! �د�� �� �2ر �� ���) 	ب �و) �ت�� �د�ز �-داد(ون در�ت ��:

.....روز�3اااار  

....ر���ااا�� �رف ���و دارم ����....����-  

:�23م داد�و �%ون �ر�و...او�دم رون�� $%ر از  

م �� ؟!��  ھ�ن-  

 

؟...!��  

...ام ��) ی3./� �� �س ��-  

...�(�ت �	�م یرو ر$ت و (د �.�د  

:23ت زد�� ورش �� ھ�و�طور و �ردا(ت رو �	ت یرو ر��ن ���ب  

 و3ر�� �د��� 	و(�ون ازھم و ن���ز��� ��ھم و ن��ر�� �/م �  �/و�� ��ن�وا �و �� ف��-

...ره��� �ورو ��2م�� اول ھ�ون از �ن  

 

✍Sara✍: 

٣٧٩_��رت#  

                ��آ� ��ج د	�ر��

 



!�ود (دن $ر�وده /وده�� �را�ر یز�  دن��( ���ق و �و�دن ��ن�ا ا��ظ�ر در  

....!!!رد��� ��آ ی	وا����ر �د�� رد��� م��'� آ� ��آ �� �و�دم�� 	و�� �و د��� �� �� �ن  

 �� زد��� رو 	و�� ن�ا در ام ����� و در�ت 	وا����ر �� �ن �ز	رف (��س از ��:

�ن �2/�� و �.رزه د)ش ن�ا  � از ا����ل �2/�� ا�3.....��م�� ھم �ظر �ورد س�� �� ن�ھ

.....� �ھ �� � �ھ ی�0ور�ا ا�� 	ورخ�� ��%و� �� 	ب داره رو داد�م د�ت  

��ن�ا �� 23ت و او�د زده �0ن�ھ یاو�0ور .دا� �� او)ش را��ش  � ��23 رو یز�  ن�ھ

��و �� ��23 ����ش �� ھم �-دش ا����: �ردم $%ر � ����2 �ود �(	ص....�� �و) 	واد�

.... �ت�� �� �ت�� ی	�ر �-�� ن�ا...%رد�� ��7 �وال ��و ����� .دا� �� �2ت�� ا�3  

 رو �� ���� 	ودش ����ب $ر'ت �ر ��23 دادا(ش آ� �2ت�� �� ھم یاو�0ور

�....	واد�  

��ن�ا ����ب $ر'ت ن�ا م�د��2/� و م�(د ده��ر( �� ��ھم  3ل وت :�د! ھ�ت �� #��د

��!....  

.....�دا(ت ده�$� ی�0ور�ا! ��  

....(دم ��/� ��ز �ن و ا'2/�ن �ود �ر3(�� .دا�....3ذ(ت یروز �� دو  

....دادم�� ا��0م رو ��� یھ� ��/ ا�رو �ود�و 	و�� �و ھ�ش �ھ  

...م��ود �ردن �.%ل در��ل �دام و ر$ت��� 0وب �� �و ��ھ�ش �� آ��م  

��ن...�(ت��ر�� ھم �'ر �� �ر��ر ر$ت�� '�W از �� ������ران �&س �� �& �� ھم  

�ن ��....او�ور �ورو�ا و ��0د ��....�ود � ��ر ازم 	ر ن�� �� یا ��� �� و �و�دم �

�....د�%(�  

... رون�� زدم 	و�� �رد�و �&ه و (�ل ت��'��� �� �� �رد م��'� او�#در روزھم اون  

 ژن�ا�� �م �� �� %ردم�� �وض ھوا و آب د���... .(دم�� �روا�  �� %ردم��� �%�رو�ا ا�3

�� ن�ا �رد م�روا�...�	دااا وc....� رخ �	م �و�ور و �ر�� ام �رده ھ�, �>ز ��� 

.... )����م �� وز�م �� 3ر$�� ر$��م راه ��وه از داد�� ر�3 �ن �ھ�  ��....$ر	�ده  

!!!د��ش از دن�%(�� �  (وھراش دو���� 	دا...  :�'ب �ود �رده ام �&$�  

 ���رش از ;��. �� �ردم �&م ��....��ن�ا او�دن �� (د ھ�ز��ن 	و�� از  �ن ر$�ن رون��

...3ذ(�م  



:23ت و د� ر	  

.... یر�� ن���� ی�داز�� �ر�و �3و ن��....�و �&�ت....ھووووو(///�-  

��...دادم�� �س 0واب د��� �م�ا ��...�2ر  

:�23م ز��� د(�ن �)�� ��  

؟؟! �م��� رو �� د��� ��م �&م �و �� �	وام-  

 اون....���د ��...�د�	�م ی (��� ��(ق ���� ھ�ون �ن �رده $%ر...�رد ���م ��-0ب

....%�م�� �ز	� رو ھ�� (م�� (�خ ا�روز از....(ده ��وم ���د  ����  

S�� 23ت و ��: داد )�(و:  

؟!ا'& یر�� ؟��0! �ر��3  � �م��� ��و....�%�ت �%ن �ز�و� �.�ل �ن وا��-  

:�23م داد�و $(�ر روھم د�دو���و ت��'��� ��  

....رم�� ��0 و �ر3م  �  �ر�ط ��� ��-  

� $%ر... رون�� زدم 	و�� از �.�د یھ� �3م �� ��م �رد ���م واج و ھ�ج و ���د�ا ی�طور�ھ

 �رم ا'& 	وا�ت�� د)م... �(د  م���� ن�ھ� وا�� و ��م�� $رم رو  �دان �� 3ر$ت ��م

....�ود داده د�ت �/م �ا$�رد3 ا���س...	و��  

... �(م دور 	و�� ی$�E از دا(�م دو�ت $#ط...�رم ��0 و...��(م ��0 %رد��� $رق وا�م  

 م�(�� ���) ن�ا �و� ا���ر...���� �� زدم ز�, و آوردم رون�� �م�0 از .�و��و�� �3و(
� دا�� دو�ت �� �� زدن 3پ از �/�ر یز� ���) ....  

 ����� �� ر$�م....ر�و���� �/م 	ود(و ���د ���ت م�� �� و ھ��ش ��(��ه 23ت
�و�دم ���ظر و �(��م �'�د) �(ت....�$رو( �� �.....�ر�� �ر ���  

....م��(�� ھم یرو �� رو و م�داد ��2رش ����� دو��...او�د ��:	ره و  

:23ت و �	�) یھ� �'�د) از �%� رو 3ذا(ت (و�ورز( ف��  

؟....!�(دم :6ر ����-  

: �23م و 3ذرو�دم �ظر از �د�(و دت �� �-د....�ردم �.�د ز�� رو از �ر�و  

....�م �Q#�ل �� �� ی�رد ا�Eف �Q#�ل �� ��-  

:23ت و داد �%ون ھوا �و د��(و  



...٦٩ (دم ا:ن �ودم ٧٠....����اااا �رو-  

���رک ��- �)��....  

:23ت و زد ی)�	�د  

 یود	�را ��را ی (�� ��م در�ت 	ودم وا�� �%.�ھ ;�....(� اول  ھ�و....�زار ��:-
�....درآد ���� از ل�$�  

�و�طور� �� ����� �:�23م 	وردم�  

�و1 ن�ھ� ���د ��ه ��� �م .و�� �� .و�� �� ی�0ور�ھ�...	و��- ��� �و یز�  �� �(��� 
....د��د �& �� �0 �0 یھ�  

:23ت دھ�(و 3ذا(ت )ذت �� (و����� �(ق  

 وا�� ا�� ون�آ� وا�� ا)���....م�دار ��ر� ��...یوا یوا....�/ت ���2م �و�ا ���� یواا-

�/� )�ظ� ھ�ون 	ودم �0ون 	ودت 0ون ��....����و�� ی�د���ز و ��6ذا �ر���� $#ط 	��

 $%ر ا'&....داره یا �$�� و %ل�ھ  � :�'ب �دو����.....(دم ��(#ش د�ش�د �� اول

 داره �و�زد ��2ن�� د	�را ��-E ا�روز...��زه...�ن�� 	ودش 	�طر واس د	�را �'ف ��م

 ازش �ن �%��ا 	�طر وا�� ؟؟!  را �دو��� �ن�� �ا)% ��م $%ر �ن �و)

 ن�ھ� �را...��م ���رل 	ود�و �و�م���....$Eو)م و �ررو �.�	 �ن �� �دو���...دم��ر�
...�دارم �� 23ت...داره ���زد دم��ر� ازش  

 ن�آ� از داره %ردم�� �س....ا�دا	ت ی��0%�و �� ��م %رد�� ف��-ر ���� �� یاو�0ور
:دم��ر� ن�ھ� وا�� ز���� �رف  

؟! ��  ا��ش-  

:23ت و زد ��E�ر )�	�د  

-�ن�آ  

� �� و	دارو(%ر...�ود در�ت �د�م �س��� � را�ط� در ��ھم �ز��� �� ن�آ� و �ن دو����

:�ده ادا�� ��	ودش ���2م یز� ....م��ود  

�ش ن�ا �-��-  

 



 ی ��د....�ش���( یوا....�ت�� ن���(....�ت�� �$��...�ت�� %ل�ھ...�داره �م � �ھ ر
� �ش���( �ول  روھم �زارن �-د�و�و ��ل ھ2ت و �و و �ن���).....�'&	 

�ن �� �ھ�و� 	ودش 	ود...	ود(�...�� �.... ���0ور�ا و� %��ھ 	ودم ��ون 	وا��م�  

:�23م و �ر$ش و�ط دم��ر  

- ��%��  طور ی��ر ن�ھ�!��(� ��ل�� �& �� ��(� �دا(�� ���زد   

:23ت و داد �%ون د��(و  

.....اون ی �-&وه �ن....%�م�� ش رل ن�ا یزود �� �و)....��ل��...ھ�ت ���� ھ�ت-  

�(	ص ظ�ھرش رو از (د��� ا'& و....�ود ��را �Z زدن ا���د اون...��ود د��- ���� از 

....�ذره�� اش �.� �و �  �رد  

 �ر ید	�ر��و ��ھ�ون...�ود �رده ���زد �����ر �� ن�آ�...�دم� �ن �� ��او��0 ��...�و)

؟؟؟!%���� ���.�� یاد�� �� (ده  طور ��:... اش ا$�ده  

....داره ا(%�ل ��ر ی�0 ��  

....داره ا(%�ل ھم �.�	  
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��آ� ��ج د	�ر��  

 

....زد�� �رف ن�آ� را0ب دا(ت ھم ھ�ش....دو�� اون و 	ورم ����� �� �� �ن  

�....�ودم (ده �وا�0 ��ھ�ش ش�� وت  �د �د�/� از �-د �� ���آ  

 3ذا(ت 	وش �/م )��ظ ھ�� از �ودم ��ھ�ش �� ��د� �و...�ود �	و� ��ر ن�آ� را��ش

�ن د�(� ر$ت��� ا�3...ر$ت �� 	وب  � �و)...ر$ت و �رد ول /و� 	ودش ���� �� دم�2/
....دارم 	ودم ���ر رو  

��ن�ا ی وا���� د�(� � و �ردا(�م ام  و�� ر�ز از د���و..او�دم رون�� $%ر از...(دم��
:�23م �-د  



-� دو�� و ���(�� �0 �� �-د ��( :6ر ید�� ��(��ه �ول �/���ا ���(� ز(ت وت �� �م�

����� �..ی	ور�  

:23ت و �رد ���ه ھ� ����� ی�0 ��  

!ی	ورد �� �� �� 	ودت-  

:�23م �%�ر�ا ���و0 وا��  

�ن 	ب- �� �...�(م :6ر 	وام��  

:23ت و �رد ���م یور ��...�(د ��ورش  

-�-؟!��( :6ر ی�دار دو�ت �و �-�� ؟!�وا  

:�23م و ا�دا	�م ��: ��ھم ا�روھ��و و �ر  

��ن�ا...�  7- ��23 � ��م�� ��ل �ن ا)���...��ل ��ل....داره دو��م ھ��م �� ی�0ور�ھ

....�و�رم %م� �ن...��	دا  

:3#ت و د�	�د  

-��� ھ�  ����....م��و�ر �� �ن��...�ن�� �و�ھ ��2��!  

 �ره 	وا�ت�� و �ود 	��� ����...م�ر$� او��0 از �-د و �ردم ���ب ھ�رو ����� �ول

...	و�� �ر3ردم 	وا�ت��� د)م....�� �ن �و) 	و��  

:�23م ا�دا	��و ���� �� ����ھ  

؟....����� م��ر یا ����-  

:23ت و �رد �رو��ش �� ا(�ره ��  

-���� رو و�'دھزار�و�� یا��ر �� �%��ا وا�� دم��� �و ������� ا�3 ا:ن �ن....���� �� ؟!�

....�ردم �	�) %.م�ھ �ل  

 ����� و در�ت دوش �� �رم ��س �ن....دن��( ��ر ازم ��(��ه �و زن (	م �3و ن��
....	و�� �رو �وھم....رم���  

:�23م و زدم ��م 0.و ��, �� )�د �� و �ردم $رو )���م ب�0 �و د����و  

 �ا$�رد3 د �ر ����:...��(م او��0 از ر�6 ھر�0 	واد�� د)م...�دارم رو 	و�� �و'.�-
؟..!ی(د ��#ط-  



:23ت و ا�دا	ت �/م یآ)ود ا	م ���ه  

...�(م ا$�رده �� �و)دارم �ن ���...��  ����ز �ر� ن�ا...���� ��-  

؟....�و)داراس ��ل �ا$�رد3 ��23 ��! �1-  

:23ت ی0د �.�	  

�ر ن�ا...��� ��ل پ �و)داراس ��ل-�E� ل �.و�ژ یھ��� ن����0 ن�ا �Qل...�و)داراس � � 
 %�ن�� (ون����ر �0 �� ھر��ر �ھ �� رز�ا�� �����ر دو�م� � و 3و�ز ����. و ��ر��

 ��و�ن �� �ت�� �� ���د ز�  ز��... (ن�� ا$Qرده د)(ون ر�ز ز���� �� �	و( ���ا...���د

�ش����� ا�درا�وا)�(ون ��ن ا	�� �...�ا$�رد3 �ن�� �/ش �� (��  

:�23م د�و��( �#��� �2س  

...�دارم 	و�� �و'.�.....(دم �ا$�رد3 د �ر %�م�� ا���س �ن �و)! ������ھ-  

:23ت و زد ی(	�د��  

�� 	و�� م��ر ��� 	ب-....  

 دا(�� 	ود�ون ��	و�� �و��ت�� �$ر  � او�� ی 	و�� ر$�ن �و) ��ود ھم ی(�/�د�� �د

؟؟! ��(�  

� �و'.�...�� �و)....�/زاد ھم �ود �(و	 اھل (وھر	�)� ھم...��ود �/�ر 	�)� 	و�� ر$�م�

...�دا(�م ھم او��0رو  

؟!ی��� ؟!�%��� %�ر� ...	ب-  

:�23م و ا�دا	�م ���� �� ����ھ  

���م �� 	�ر �� �ز�م ز�, �.ش �زار �و)...�م�� آره ؟! ھ�ن-��....�ده   

:23ت و د�	�د  

 �و م��ز�...�ن آ��ده رو �ره ���ب ���ط �م�� ز�م�� ز�, �� ��م �س....%&ااااا�آ��ر-

......رگ  

�ذھ� یآد�� ن�ا از د��� %ردم�� �س را��ش....�(م آ(�� 	و�(ون 0و �� ��ود �د� 
 و م�3ر$� �����.. دم�د�� ;��زد از و ر$�م�� د��� 	ب �و)....	ودم 	��واده ن��...��(ن

....	و�(ون م�ر$�  



����ش و زد 2ن�آ �����....�رد وا  �را�ون درو   

...����رودر�� و 	�0)ت... دا(�م 	�0)ت �س %م� �ن  

�:زد داد �رد وا درو �%��ھ  

....او�د ��.� 	و(�ل....او�د دردو��ون....او�د �(#�ون �&م ران��ز... زان��ز �&م-  

:زد داد و�د�� 'داش 	و�� ی��0 از دو�م��� �� دادا(ش  

-���� ���...�� ���ود 	و�� آرا�ش ی��� �و ا�3 �����)....�...�روو ���  

�:23ت دادا(ش �رف 0واب �و و 3و(� �� �رد �رت و درارد �� از �2(�(و ���  

!�رادر�0ن رو د$�ر � در ���د-  

:23ت آ(�ز	و�� �و از ��درش  

 ���ت  �د وا�� �ورو �/د�ود�� ن�ا �/و�� �و����� (ده '���ب �� ��(��ه اون د	�رم-

...�� او�دن $ر���د�ت یزود م�د�� �ول او�/�� ��:	ره.؟؟...داره ���  

:23ت و 3ر$ت ��و د�ت ����..3ر$ت ام 	�ده ��درش �رف ن�ا از  

��  ی�ر �� �ردن �دل و رد  �� 	و�� �و-(�%�:23ت �.�د �.�د �-د....����د ھ�   

-���ون �� ن��� ت�ر�� 0وره ھ��.... ��c ون�آ� و 	��/�... �را�ون او�ده   

 او�د ��)%ن از  �ود د��ش �و  ��Z  �د�� �� �در��) ژا���� و د��2 �ر��� �� ���� ی����

:23ت و دا	ل  

�ن... د	�را ن� طور ��- ���اا در�ت ���ب (دم ��ر �� د�ت ن�او�د (��ھ� دم�$/��  

:�23م 	�0)ت ��  

..ن�ا$��د ز��ت �و....�&م-  

�:23ت و د�	�د ���  

....����م...ا'>راآ�س ن�ا-  

:�23م ش��-ر$ �وع ن�ا از ��-0ب  

؟؟! ی	�د��  را ��:-  

...����ل �.�	 ���� ا�م-  



؟!ی	�د�� ����ت ا�م ��-  

..داره �ا(%�) ��� آره-  

� �رت �و 	�ک-���....  

 �%��ا ����)�ر...�ود ����ل �.�	 (ون 	و�� 0و...ا��ش �و �(و�دم 	ودش د���ل وو د�	�د

.....	��واده �� �-د �ودن ق�ر$ اول ��ھم ھم ھ�(ون  

� �و ����ش....رون�� م�او�د د��و( �	و�� )��س د�ت �� و درآورد �ن از )����(و �� ���

....	و�د�� آواز و %رد�� در�ت ���ب ��)%ن  

�0ل.. �ود ����ل �.�	  

 

���%ن ���� از دا(ت �%��ا ��ر �..	و�د�  

 ھم �ود پ�	و(� ھم....(.وارک و �ود ��ش (رت��....م�د�د روھم ���� داداش ��:	ره

 �� �وا)ت ��ت ر$ت�� دا(ت..�ر�(ت و ��$ر$ر �وھ�(ون �� ���ا از...�$�� 	وش

...�:23ت زد 'داش ���  

�ن� #���ر$ ن�ا د��0 یھو-��....  

�و �رد رو��:23ت �  

....�&م �� د�ت �م�� �-د آب �� د�ت �رم ا�ل ؟�ن!ی طور دو��ش ��-  

...��)%ن �و م�ر$� و م�د�	�د  

 

٣٨١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 � � �� ��S او��...�ود �ن �'ورات �ر�%س و 	&ف ���&ااااا ���ا ���� ی 	و�� 0و

....! ق�ر$ �Qل در�ت ھ��  و ��ر دو و د	�ر ��....�ودن  

� و را�ت �ن �� او�#در'��رارم 	ط�ب و زدن�� �رف � � ��ل ی��)/� ا���ر �� دادن�

.....م�دا(� �داوم آ�د و ر$ت ��ھم  



�...ق�ر$...����ل ھ��....(دم  	و�(ون 0و ی ���2( و ��(ق �ن'���....  

....م�د�  روش .و�و�� و م��رد �/ن رو �2ره  

:23ت و دا	ل او�د )رزو�د �� رو اش ��� ��: �� ھ�و�طور آ� ا'>ر  

 درو اون.....%ن���ز ن�ا �رده  � د�����...���� �.رزون 	ود�و...���� 0ون ن��� ����و-

...دا	ل �د�� دودش ن����د  

��....�ذ(ت�� 	وش ��ھ�(ون دا(ت �����....���# از (�ر�� �ن و...م�د�	�د   

��در 	��م �و�ن �....�23م �م ��زم ��م 0�-(ون از ھر #در �ن و �ود �����) زن ھم ���  

0� �� و �ر$ت�� 	ود(و ��....دا(ت �ن ���)٢٥ ����#ر و �ود 	و�واده اول ی � � د�

 �����) �ا	& و یظ�ھر یھ� �ژ�3و �� ھر �د �ورد�در� رو 	2ن �>رور ی��را اون یادا
...دا(ت  

 ��ھ��� ی6ذا �ن�� را�ت...م�زد ��ھم �� ��ر�0 و ���ب اون دا(ت �	و� �زه  � و
....ھ� �ره 	و(�زه  

���ش �-دش�� از �ر �� ��زر3 �وض ���ر... ��'�2(ون �ط�� �و م�ر$� و �رد در�ت ی � 

�ون �� و  آورد ھم ھ�دوا�� ���....�ود ر�ز ���ھ�....د�ر� �زرگ �چ �� ھر�دو  

 �ر3ردم ��� دو���م�� و 3ذ(ت ھوش �/م �.�	 ���0ا آ	�...	و�� �رم 	وا�ت��� د)م ���د

..  �ل�	 و $%ر �� �2م�� ����/� از ا��م �و �� �ز�م �رو�.� ��� �� د��� �ھ 	ود�وم 	و��  

 (ون��� $�'.� �� دا(ت ���د 	واھر دو�� ����....%رد�� $رق ����� او�Eع ا�� ا���0

 &د�� �%� و ��)�٢٥ د��0 �%�...(وخ �.�	 �رادر دو�� و   �ودن دو�ت ��ھم و ��ود �د�ز

١٣�(��....  

....��(� ����ل و 	وب �#در�ا ھ� 	و�واده ی ھ�� روا�ط 	و�� در  �  

��� �� دا(ت �م �م را��ش...ط�ت�( و �(و	 اھل ھ��....���� ھ��...دو�ت ھ��� 
 �آ�0 و �زر�3رن �ن از ���) ن� �د ھر�دوم �ن یدادا(�  را �%��ا �� و...(د�� م���ود

....!!�دارم یا %���و  داداش ��  

...ر$ت��ذ زھ�رو�  ��-E د��� ��3ھ ا���ر �و)  

� �%� 	ب��) ��ن� (��� ھم �%� و �د�� رش�3 ز�  ھ�� �و ���� �درو��در �� و ����� 

....!!!  �ده �س 0واب 'د�2ر �� د��� �ره �	واد ھم �و � �ر �� ��  



:د��ر� آ� ا'>ر �� م�	ورد�� ھ�دوا�� م�دا(�  

؟!��  ����ت (>ل 0ون ���ن�-  

 ا��د ��ج �$رو( ��ده....زا�  ن�ا از 	&'� �د و رو6ن و �ر�S...داره �$رو( ��ده-

�����....  

:23ت و داد �%ون ی�ر  

 (ون�ا ش�� رم�� �	رم �0 �� زو�  ��  �د �	وام �� ��3ھ �ن ا��2�...(���م�� آره ��-

.. ان ���# از �ر ا�'�ف ��  ون  

���ش ���ر�ا��:د��ر�  دو����� �.�	 �� �ود   

....م��	ور (�م و ���ر�( م���� �� ��� ��رو� ی	وا��� �و ���ن�-  

:23ت و داد ورت رو در(ت ھ�دو�� �چ �� آ� ا'>ر  

...م��د رررش م��ر ��را �� ��رو� �� وا�� زده ); د)م...�و�ن �اا��23...آخ اخ آخ-  

0�:23ت و دن��و� �/م �وھوا د���(و�و ا'>رآ� و د�  

....ا�م ���� ���� ول�ا-  

:�23م د�و�	�د  

....�ت�� ��رو� (�م از ی	�ر ��:��:ھ� ��-  

0�:23ت د�  

....�(��� دا	.ش ��ر �� ���� �� یا �ر�� ی �(%�  �و م��داز�� روھم �و...�س 	و��-  

 ا���س ���ر(ون ھم رو ز��ن 3ذر ��� �ن....د� �� �ط�� �ل �و ھ��ون 	�ده ی'دا

... �ود 3ذ(�� 	وش �/م �د ن�درا....�%ردم  

 و �	و(��) اظ/�ر و �(%ر ��. �-د ن�ھ� وا��...��و�م �و���م��� اون از (�ر�� �و)
:23ت ا'>رآ� �� آژا�س �ز�م ز�, 	وا��م��...�رم 3ر$�م م��'� �و� 	وش  

 یآ�(�/� از �%� ا'&....ر�و��ت��....��(� �و���� �  د��0 ت�	�' پ.... را آژا�س-
�و�/���ن �� �%��ا او�دن �� ی 	و�� �/� ���� یھ�و�0ور �ود او�ده �� یھ�و�طور رو 

....م�د�� ل���و م�%��� ی��د  

:23ت ��ر(و ��ت �رد �رت �(و���( ��7وO اون و دم�	�د  



��و�-�� �'�W م و(�� �....در	و�(ون دم �ر�و��  

.... (م-  

....3و �ذ)�...����...	و��رم...�ود �����) ��ر.....	و�� �ر�و�� ��و د��0 (د رار آ	رش  

� 	و(���ل و....��(� دا(�� (و ن�0 �� دو 	واد�� د)ش آدم �� دادا(� اون از���....  

:�� �.....�ذره�� 	وش �/ش 0وره ھ�� (��ھ� و داره ی(�د ��رو� �#در�ا  را 2/�م�  

)��:�23م زد�و )�	�د....دا(ت ��� در یرو �� رو رو ن�  

...د��0 آ� �%�� درد د��ت-  

� درد د��م را�ت �)ت�	-����%....  

 دور و ���دم�� در 0.و ھ�و��0... ر$ت �-دش م��ود ��ھم در ی0.و یا #��د  �د..دم�	�د

 ���ر رو �ط�� ��ز ���� در و زدم 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د �-دش... �ردم ���ه رو (د�ش

... دا	ل او�دم و زدم  

دم �� دا(�م 	و(�ن 	وش ���ن�ا  �� دا(�م��ر �� ��  ظ�ھر روم �� رو ��وس �$��

:23ت �� �(م رد  ���رش از 	وا��م...(د  

؟؟!ی�ود ی3ور �دوم ا:ن ��-  

 

٣٨٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:23ت �� �(م رد  ���رش از 	وا��م  

؟؟!ی�ود ی3ور �دوم ا:ن ��-  

 ��ھ�م ی�0ور�ا �دا(ت �ق....�ردم ���ھش ا	�و و ��وس 	ودش �Qل و 3ر$�م ��: �ر�و

....�ز�� �رف  

:دم��ر� ی0د �.�	  

؟؟؟! ��ر��� ازم ��وا) ن�ھ�  �� �%�ر��  �و-  



 �(�� 0.د از و داد ��)ت ر���> �ر�ت �� 'ور�ش...(دن  ��زش ازھم ا�روھ�ش ی 3ره
:23ت و زد �وز	�د....ی����ور و �-0ب 0.د �و ر$ت �ودن  

؟؟! %�ر�م�  �ن-  

؟...!��ر��� �� �%�ر��  آره-  

 وت ر�د ��...ی	ور�� 	واد�� د)ت �ھر3/....ی(د �ر	ود...���ن� ی(د �ررو �.�	-

 در 0.و ���ت �� �دا(� �ود �� ��ره ن�ا....�ز��� :س اون �و�ا ��...��و��� رون��

؟! ����0� 3و(ت �رو ؟؟ھ�وزم! ھ�ن ؟؟! ی%رد�� �ش و 	وش ��ھ�ش  

 0/�ش�� و 	ود�� ی�رد�/� د�ت د�ت ن�ھ� �ود �رده 	��� ��ن�ا از ��و �� یز� 

 ا�3 	ب....دودل �ن �� ازدواج وا�� ھ� ��ن ا�� �ت�� راھش �ر ����- �7ھ �%��ا....�ود

�-طل ��و  را �ود دودل ��و�م ���ظرش ��� �/م �و��%�ده و '�ف...%����....  

:�23م و (دم ���� �� د�ت  

....�23م �ودم ��0 �دم ��WوE د��� �� ��او�� ��-  

��); 	ود(و...�ود �(ده �م �ش��'��� از � ��ز....(م�و�� ار �%� �� ا���ر... دو��ت�

��:3#ت و ھم �و زد ھ�(و ��ر  

...  %&���ر....	و��..ی(د دراز ز�ون...��-  

.....%ردم�� %�ر�  و �ودم ��0 ��م �ون�ھ��� ��ر �� �م����� �.�د) $#ط �(دم دراز ز�ون-  

...زد �وز	�د...(د  �دان 'د دو �-�0ش  

 0وا�(و �	ت و �2ت و ���دم���وا ی�0ور�ا ��ن�ا یرو �و �� �ود ی���ر�او) ن�ا

�....دادم�  

 از �رس �� �ودم ��(#ش او�#در...�دا(�م ���و �	�.2ت ��ھ�ش �%��ا (�0�ت �& را��ش

 �� ��ر$ �� �دم ا��0م رو 	وام�� �� ی��ر داد��� ا�0زه �/م �رد�ش ��را�ت و دادن د�ت

....�ز�م رو 	واد�� د)م  

���دت ن�ا ا �....�دارم وا�ش %ردم�� $%ر(و �� �ارز( اون �ن دم�$/  

... داد�� )�2ش  را  

؟.....!داره دو��م �2ت���  را  

....ی%رد�� �6.ط  � ��...ی�ود ��0 �� 0/�م ��....ی(د ھ�ر �.�	...���ن� ی(د ھ�ر-  



!د��ر �ودم ده��( �  ھر....دا	ل �ر3(ت و 23ت �و�ا  

!�وووووف  

�ن �دو�� د��� �� ��Q�� ر ی	دارم دو��ش آ �� و ��و�� �طور�ھ� (��ھ� �	واد ا�3 ا
�ون�� � �ھ �� �/�ر ھ�ون �(� ��ر �� د�ت  وت�ھ� �)��� .....  

....��: ر$�م ��ل �� و ده�	� یھ� (و�� ��  

��ن زدم �� ز�,�� �ن از )�����و....ا��م دا	ل ر$�م �رد�و �&م...�رد ��ز �رام درو 

�و��و�� �3و(....دم��( دراز (%م �� و �	ت رو �ردم �رت )(�و �ن �-د درآورد�و. 

.....3ر$�م �#��.م  

�.....�� ا�� �ده �م�� �/م دا(�م ا��ظ�ر  را دو�م��  

 �و زدم و (دم (�خ ا	�  را....�رم �و 	�ک....���ھ....(دم �ون��( )�ظ� ��

!���%�!  )-�ت!!! ���ن� �و �� )-�ت! �������ا...�ر0%ش  

؟؟! �زاره ��.م ���د �%��  

...�(م (�خ �ن ��رم �� �زار...�� �و)....������ا ؟....!��� ��ت �& �%��  

 �� �� ��� ن�� �Q& (د�و �.�د و �ردم �رت  ��)�	�� �� رو �3و(...3ر$�م 0و )�ظ� ��

:�23م �ت�� ور(م �� �� � �ھ  

�(%&ت ��� �س-......  

 �رش �ط�ا�� ��...���ش �ردا(�م ز�،	 �3و( �ت� ی�داور� �� و دو��ره �-دش �و)

 ���ش د�ش��د ب�آ� از (دن �ط�Oن 0/ت �� ھ�و�طور �رد�و �واز(ش ��زو...دا(�م

�:�23م %ردم�  

 روت 	ش و 	ط د���� �و....�(#م...�م���ز�...	وردم (%ر...�ردم �ر�ت �ردم 6.ط-

.....ی(د 	دا�و�ن ا:ن �و....����2  

....آ(�ز	و�� ��ت ر$�م �-د و ز��  رو 3ذا(��ش �ط�ا�� �� ���ر�ا  

�� ��3ر ی'دا� �...ھ�اااا داره ی$�ز �0ب ھم ���...داد�� �e دا(ت...و�د�  

... �(��م ���رش او�د و 3ر$�م ر��� �ون �3ده )#�� �� و �وز ودو�� ب�� �� ��  

�� ���� �� ���ه �� و .م�$ �� ���ه ��...�ود د��ش (ده � �)� و س�	 د����ل ��)� 

:�23م داد�و ورت یا����ر �ر�ت دو �ط و �وز �� �-د ا�دا	�م  



-��؟! داره ��3ر ��0ش #��د �e ن�ا �  

:23ت �-د و �رد ن�$ و داد �%ون ی�ر  

� د	�ره �� ��ره �� او��0ش #��و...�دو���� ��رس �#.ت �و-��� �....	وا�ت��  

� �و�ا د	�ر �� ھزار �� ا�%ل ��ر ھزار�� یروز...�داره ��3ر �� ن�ا 	ب-���....  

:23ت و ا�دا	ت �/م ی��د ���ه  

 ��� �/ش �-د و ��� وا���� 	ودش �� رو ید	�ر �� ی��ر اون %���� 6.ط-

�....(ده $&ن ��در �.(ت ��Q$ت...	وادش��  

:�23م داد�و ورت �رس �� دھ��و آب  

 ��� ید	�ر �� �� ی��ر اون %���� 6.ط... ��(�...ی�ر�� 0وش  را ��: 	ب-

�....�روم و �, �و)�  ا�%ل...	وره�� �3...	وره�� (%ر....	وا�ش��  

:23ت و داد �%ون ت�ر�E �� �ر(و  

 �-دا ��دازه �دم�....(��� زاد�آد� ا�'�ب �-�دل ��ث�....��	و� ز�  $�ش....د	�ر ن�آ$ر-

....�دم �د� �/ت آ�دار $�ش  �د��  

...�و�ر�م...���  (م-  
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 ��(م �رده ��س 	ود�و �� ��....رون�� �ودم �زده 	و�� از �� (د�� یروز �� دو

 $ر'ت 	وا��م�� ��0ورا �� �%��ا ھم �رم �� و�د�� ش�� وا�م ی��ر �%��ا ھم $#ط...��

....�(� �0د�ا وا�م ��ن�ا �� (دن رو �� رو  

!	ودش ����� و �ن ����� �-�� ن�ا  

 �� ���ت (د�� ت�اھ� �� دا�(د ��3ھ �� اون ����� و �ود اش وا���� �د�ز �� �ن �����

�ن!  

�%ن �%��ا ا)��� و���ش �رم و �.رزه د)م و د�ت ��ز ��ش��� ا�3 �ود �....  



�...�3و( وت �ر و ا��ق ی�و ر$�م و (دم �.�د ون�ز��.و ی�� از �(ون �زه�	  

 �-د دم� ر	 %م� �.�رام �و ر$�م اول....�ردم رو(ن ���و و دم��( دراز �	ت رو (%م ��

....وا���پ �و  

...�رده �وض .(و��رو$� �%س :�'ب دم�$/� �� �ود او��0  

 $رط /رم ��ھ�ش �ن �و� از ��:....�)-�� وث�د...(دم ره�	 �/ش �%�(و رو �ردم روم

....زاره�� 	ودش از 	و(�ل ی�%�/� $رط و  

�د�/� �-د آ	�...��)م �د�ر(د ا�� �(م �ر3رم �� �����ا �و ر$�م و �ردم یا رو � د�دون 

� یدو��� �� ����ل �%س  �د��.... 3ذا(ت �رھم �(ت ��ت دو��'�� �و ش�ر��ر�6 و �

.....���� ر��وران  

 و �(	' ���& 0ش��...	و�دم رو ش�%� �%� و �����/� رو زدم....دا(ت ����ت ��.
 �� .(ون�$�� ید	�را از 3ر$ت �ر'م....��ود :(ون :�� یا ���6ر �7ھ و...�ود �	��واد3

 3ل و .ب �� رو ھ�� 0واب ھم ��ن�ا و 	�ن�ر �� �رم ر�ز اون ی0ور �� ھر�دوم

�....داد�  

....!!ن��� ��:....��ن�ا �دم �(و�ت �3. و .ب ��  

 ��م�� ��...دارم �%�$�ت �� ����ھ�(م...�وووووف...(د زون�آو ام )و � و )ب...�ردم �>ض

....���د �%�$�ت ��  

 �و....(دم &د�� د�0د ��ت ��و�0 �� %ردم�� ن���� و ��: �%�/�رو ی�طور�ھ� دا(�م

 �و(�� �$�ر� �� ھم و یا �ره �� ھم و �ود 3ذا(�� �%�ش یا �ره �رد زن �� �� �ط�ش

  �ود

�د�/� از �-د �� 	و(��)ن �.�	" �� ران�ا ��.�م���� 	ودم ���ر رو �دا(�� دو�ت دو�� (

"د�آ�د 	وش  

 زود �.�	...��(� �ط�ش د���� ا:ن ا����: �� دو���م��....3ر$�م (��ر(و زده �0ن�ھ

 و  طورم �ن ی طور �و �	و� �و 	و�م �ن و �ا�وا)�ر� ی�� از �-د...داد 0وا��و
 و (دم 	و(��ل 3ذا(�� �� ��%� دن�د از �.�	 �� �23م �/ش �ر$/� ن�ا از 	&'�

....(ش�� او�دن دو��/�ش �%��ا  

 �رن دو��/�ش �� 	واد�� ا��2� �� 23ت م�����ور ���ل در و (د 	و(��ل ����م از

....�رم ھ�راھ(ون �� 	وا�ت ��م از و 	وب ی�0ھ� و ر��وران  



؟! آ	� �ر�ش و �%�� �-��  

��ل ��� �....�ردم �ول ا'ول ادا �� و ل�  

��ن �� 'دن آ��ده از �-د و دم��و( )��س...(دم �.�د�� و رون�� �رم &د�� �� 	وام�� �� �23م 
....�م�� وت ر�د  

.....�رد �ول را�ت �.�	 �� دا(ت دو�ت رو &د�� او�#در اون و  

.....رون�� زدم 	و�� از �-د و دم�ر� 	ودم �� �����  

....ر$�م ن���� ھ� �.� از 	و(�ن 	وش  

��ر�ب رو ��6 � و زدن�� �رف دا(�ن �ط�� �و ��� و ر���ن آ � د�0د 3ل و %ردن�
� و �ھ�د� ��  �ر ��Q(ون ا�� �ودن ��6 � یھ� �ه�3 و 3ل ر�در3 ��دو�� 3ر �.... %�(�ن�

... �ود روز�3ر یآد�� ��ل �ودن م�و	 و �#�ر$ ��  

.....�(دن ھم �ن ��و�0 ��� �� �ودن ��ث ن�ا 6رق او�#در  

.....ر�و�دم در �� 	ود�و �رد�و �ط رو �ط�� و زدم ی)�	�د  

 �وار 	وا�ت�� ��زه ا���ر....زد�� �رف �.2ن �� و �ود ���ده�ا �ش���( ���ر ��ن�ا

�)�....  

....�ر3ردو�دم ازش رو زود �.�	 �ن ا�� م�(د  (م �و  (م ��ھم  

 داده �دم� ��� ھم ���د $�ش �� ....وز��2 �2/م �3و �, �و)� ��Q$ت �)-�� ی ��ره

!  �.� آ(>�ل....او�د �دم�....آھ�ن...�ود  

 �� ��ر ه و آ(>�ل و آت از �ر طرف ی �.� �-��...$�ش �ھر  �� �� $�ش ن�ا 23ت

�وم �ر(ون رو �0ت $�ش ن�ھ� �� (د�� د�وا (وھرھ�ش� �!!!%رد�� ����(ون و %رد�  

 و �رم�� ��:  (��ش �#��ل  $���و ا��(ت روش �� رو �رم �Q&...�ز�م داد �و�ا (د�� ��ش
!!!! �.� آ(>�ل ��م �/ش ��دش �(ت  

....�(� �م �ر'م (دت از �� دم��( ق��� �2س ��  

 ازم �(د ��Eر ���...�داد �/م ھم �	�) و 	(; �م�� �� روز  �د ن�ا �)-�� ی ��ره

....��م�� 	وب ��ھ�ش  را ��ر��  

 �� او�#در %رد�� ��Qت �/م (�ر�� و %رد�� م��2ر ش���اھ� �� ن�ھ� و داد��� ت�اھ� ا'&

!!!�داره دو��م د�(� و د���  



�و1 ھ�ون.... رم��� ����� �� ر$�م�� �ا'. �0ده ��ت ز��ن دم )�� �رم �(ت �(و�

:23ت (��( دادن ن���� �� و دا(ت ��� ���رم رو ن���(....0.و�ر او�د �ردم �س  

-��� :��.....  

:�23م �رد�و ��زک � (� �(ت  

��ون-� �� ����� �....رم�  

....ر�و��ت�� 	ودم ی�ر ی�	وا �0/�� ھر (و �وار ���-  

...(دم �ش���( �وار د��رد ��  
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 و ھ�ش ���. �م ���م ��&$ �� �زارم ��.ش 	وا��م���...�ردم ��زک � (� �(ت �راش
:�23م �-د  

��ون-� �� ����� �....رم�  

:23ت �ودم زار�� ازش �ن �� ���)� ��ھ�ون #��د و ی0د �.�	  

....ر�و��ت�� 	ودم ی�ر ی�	وا �0/�� ھر (و �وار ���-  

  �-د و ا�دا	�م اطراف �� ����ھ اول

...!(دم �ش���( �وار د��رد ��  

....رو �� رو �� زدم زل ��م ���ه �/ش �%��ا �دون و ���م درو  

 و �رد ���ر �و���( �ر�ت م�(د دور �و �ون از �� �-دش �و) رو�د �� �ر�ت �� او)ش
:23ت  

!!م�(د �/�� ؟��! آره ی�رد دا�� �و  ؟! ھوم ؟....!ی(د ن�$�ز��� دا�0د ؟؟! ���ن�  ��-  

 رورو �ااا�	دا   . ا�دا	�م �/ش �/�ا�در�2 ��ل ���ه و  ر	و�دم ���ش �� �ر�و $ورا

.....�رم  



!�.� آ(>�ل  .د�,....آھ�ن �ود؟؟؟ �  د�0د $�ش....ُ .د�, ��ره  

�� د��ر��� �-د �-دا وا�� �دا	ت�� رو ی	وا����ر �ھ  !!!  

��ر�وز  ن�ا ا��Qل �� �ز�د3 �و ا�3 ��....	و(���)ت �.�	....��رو�. ��� ر���ت 	دا 

�وا�0  �!!ی�ر�� د	.(و ��و����� 6ودا �� �� ی(د�  

 � ��م �.د �ردن 6ودا ��م (د���!�ود  

 دن��ر رون�� ی آ��ده و �ودن (ده �.���ر دھ�م �(ت �� ی�ر$/� اون �� $(ردم �/م )�/��و

.....�%�ن ���ر	را� و ��و�ن ھ�و��0 �ودم  

....�ر3ردو�دم ازش رو�و ���� �� د�ت  

؟؟؟! ھ�ن �� ش�� ی�ر ی�رد ور3ل �ر3ل ا:ن ؟؟!ی(د ���ت ؟ را!��  ؟!ھ�ن-  

�و�د ���ت (د��� ا���ر! ��.....  

:�23م و ���ش  ر	و�دم �ر�و  

-	�.�.....	�.�....  

 او�Eع �(دن 	راب 0/ت �ھ �و) ��ا �.� آ(>�ل �.�	 ��م �� ز�و�م �وک و�د�� �ھ

.... %ردم�� ���رل 	ود�و  

....!�  �.�	...��و-  

!ی�د �.�	-  

....�ود 	ودم ذھن ی�و یھ� $�ش اون از �/�ر �د! �ووووف  

:�23م یزود....زد �وز	�د  

��و....ی�دار دو�ت ��و �و...  �ن وا�� �زن �وز	�د- �.....    یر����  

�و �رد رو��:23ت �  

-��� ��.... ر�ت��� �آدا  

:�23م ید)	ور و �>ض و ا	م ��  

���ظر ی	ود�� �ن.. .  ی�دار دو�ت ��و �و....��� ��رو� �ن �� ی	وا��� �و ���ا ��ظورم- 

 	�ک...(-ور �� یآ��د ��دل ��وE �%�ت د	�ر �� �� یر���� ��رو�� �� آ	رش �و....�وام

����2م �رات �� وا-�!  آ	� دارم �م �  �ن...ا��	��ت ن�ا �� ��ن�ا �رت �و....  



:23ت و �رد ���م ��-0ب  

  ؟!ید�� $�ش �� �� یدار....� �  ���� ��  ھ� یور یدر ن�ا....ھ� �ردا(�� ��ب �>رت-

.....ش�ر��� ی	وا�� �� �ھ�و� ��-  

S�� د ��)ت �� )�(و�	23ت و ��: داد )�:  

؟!ید�� $�ش یدار 	ودت ��-  

:�23م 	(م و د���� ��  

 ا'ن....ی�د �.�	....ی�رد $را�وش ��و �	�طرش �� �و�Qد د	�ر اون و �و �� ر��	-

)��....�(م �ده�� 	وام�� دارم ��� و�  

:23ت و 3ر$ت آ��ون �� رو �ر(و )�ظ�  �د ��  

 ھ� ا���ر �ت�� 	وب ��)ت �و...�ده د	�ر ن�ا �� �#ل �م �� و �ن �� �ول �م ��....��	دا-

!!! �ز��� آ	� ��  �ر$/� ن�ا ؟؟! ���ن�  

��ل �و �23م ؟؟! ھ�ااان....��2م�  �/ت �ن �� دو�ت �ورو....	وام�� رو �و �ن....    . �

....%�م��� $%ر یا ���د د	�ر �7ھ �� ز��ن �7ھ  وت�ھ �و 0ز...دارم  

�...(دن �ر �ودم ده��( وا�ش ذھ�م �و �� ���(و�/� و 	ط اون ���م /و�  را دو�م��  

���%م یاو�طور �و ���و �2ت� � 	وا�ت�� د)م �داره دو�ت رو ید	�ر �ن 0ز....	واد�

:�23م و دا(�م ��� 	ود�و �	ت �----.�	 ��0ش ا��....�%�م آ�دارش ��چ �>.ش ��رم  

؟.....����2 یز�  ����ت ��  را �س-  

:23ت 	و��رد  

.... �ت�� و�ش $-&-  

:�23م ت��'��� ��  

؟.....!ر���� �� و�ش �س-  

�2ت�� �� ���ھ� اون از...�رد ���م �د 0ور �� و  ر	و�د ���م �� �ر(و  

 

�ن وا�� 'دا�و ���د ��:"  �  ؟؟؟ ��: ی�ر�



"؟؟؟!  ��م س��رو �/��و دھن �ز�م  

 

:�23م 	ودم �%�� �%�رو�ا �وا-� �%��ا �ل و آھ���  

.....د���	(-  

...داد ادا�� ش�را��د3 �� �-د و �رد ���م  پ  پ  

 

٣٨۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ن �� �2ت�� یز�  اون �� و  �ذ(ت�� ی	ود�� �ھ وت...  

7�رارم دم��ر���....�ردم ���ه رو ���ت و  ر	و�دم آھ��� د���و  �� � و �(� ر�د &د�
�و�� �-طل اون�...     

.. ��� �'ورم ی�طور�ا ��...ھ��م ��دو) آدم ��� $%ر 	وا�ت��� د)م  

؟؟! �%��� ���ه �����و �ھ �� یدار رار �� ��-  

 ��ث �و'.� ا'& �� ��م و...(د�� (روع ھ� ��ث 0رو دو��ره &د�� ��2م�� ا�3

:�23م دروغ �� ن�ھ� ی�را....�دا(�م  

....دارم رار دو��م �� آره-  

�ون رون�� �د�ز-�!  

:�23م  ر	و�د�و ���ش �� �ر�و  

 ر�د....��� زود....��ون رون�� �د�ز....��و �� �د�� �دم ھ� واژه د��� ن�ا از �#در�ا-
�ن...ده�� �/م ی�د ا���س د�ش�(�.....��%� � وت ھر �� 	واد�� د)م  رون�� رم�� �و

� �و$�م...�د�� �دم....��و�م رون�� :زم��) ���ن و $&ن و �د�� زود �ن�� �/م �و/�....  

:23ت و ���ر 3ذا(�ش �-د و ا�دا	ت ش�3و( �� ���ه ��  



  �....�ت�� 	وب ھم 0و�ورا وا�� او�Eع  رون�� اون  ون �ن�� رو �/��ن و $&ن و-

؟!��  وا�� /رت ����2...	ب ...�و �Qل یا 3ر�� �� �ر��  �...زادھ��آد� �� �ر��  

:�23م �رد�و ���ش �رص ��  

 �� �.�د: ھ�ون �� ؟؟؟! د)	ورم و /ر  را ��ر��� ��ز ��	�را� ���ت دو از �-د-

...ید�(�  

:23ت و �رد ���ر �و���( �ر�ت  

�ن...���ن� ن���- ��ن....��م ���� �� ��ھم رو ��O.� دو�� �و���م�� � یا ��O.� 	وا��م��
 �دون ��ز....�د�� ش�� �ز�� 	�)� ی��0راھ� ھ�ون ��ز  �دا(�م دو�ت...�د�� ش�� ���ر �Qل

.. . �دوزن و ��رن ��ر�ن و  �دو�ن ��و �ظر �%��ا  

��ن....داره ��ر دو�ت ��� ��ن ��زھم �دا(ت ��رھم دو�ت..	وا�ش�� 

��ن �� �او�....	وا���ش�� � ��...%�م��� $%ر ���د �س �7ھ �� ھم �و 0ز..���و 	وام�

����ب $ر'ت �ر.....�ن '�ر ���د %م�.. .. �%ن ھم �0.�....  یا ���د د	�ر �7ھ �� ���� 

....ز�م�� �رف  

�� آ	رش....����ب...����ب $ر'ت �ھ � و ھ�ت �  ا'& ����ب $ر'ت ن�ا م�د��2/
....ر���� $را ��  

:�23م ��ل ن�ا ��  

..... �زن �رف ی�رد ��ل وت ھر ا'&...�زن �رف �����ت $ر'ت �ر...��(�-  

:23ت و �رد ���ه ���م ��  

؟؟؟!��رو��� %��� یدار-  

:�23م �وEوع ن�ا دن��( ش�� از �و'.� �� داد�و �%ون را�ت و  پ �� �ر�و  

� $رق �رام ���د....�زن �رف �دا(� دو�ت وت ھر...�� �23م....��-����%!  

....دو�ت ���د �-�� ؟! %����� $رق �  �-��-  

:�23م و �&�ش و�ط دم��ر $ورا ��� 	واد�� �  دو���م��  ون  

 �رف 	وا�ت د)ت وت ھر ...%�م�� درک...��(�.... �� �23م �ن ..�ده ِ�(ش ��ن�ا-

....     ر��وران ھ�ون ن���� او��0....�ن �ده�� ��ون�	 �ر ��و (��� ا�3 ��:...�زن  

؟! یدار رار او��0-  



... آره-  

� و3ر�� �د�� ر��وران دا	ل �� �	واد �ودم دوار�ا� $#ط�� او�وت و دارم رار �� �� د�2/

....  . %رد��� ���ه �ر(م �(ت و ر$ت�� �� �ود  

)��:23ت  �� �(م �ده�� 	وا��م..دا(ت ��� 	وا��م ازش �� ��ھ�و��0 رو ن�  

�ن�-�� ....  

.....��� 	واد�� �  ��� �وال �� �� �ردم ���ھش ��ر�(  

....رو��� ره�� '�W $ردا ����-  

....    �طو:� �دت �� ی�را ؟؟...! دو��ره-  

 $روا ��م 	وا��م $#ط. . �/��ز� �ر �زاره ��� ا��	دام ��ر3ر  �د�� 	واد�� $#ط...�� ��-

...م���( ھم ���ر (�و ��  ون���....%�رم�� $ردا(م...��/�م (ب  

.. �دا(ت ا�%�ن ��� �	�طر #��ود  .     �دا(ت ا�%�ن ا'&  

:�23م �-0ب ��  

� ؟....! و�م���-���) ....  

�  را-���) !  

-��-� ��... ز�� �.�	 ���.....���د ��� �	�طر ؟؟	ب!(����  را �دو������ آ�رو�ون 2/

�....ھ� ره�  

:23ت 	و��رد  

-������ن...�و�دم رون�� (ب وا�� ��� دا�� �/و�� �� �و....2/ � �ر3ر�ش 	و��ون �م�

�.... ���د3 ن�ھ� ��...�� ی 	و�� یر�� �و %�م�  

-�� �....�����ت�� ���د3 ن�ھ  

.....ھ�ت ی�	وا �و...ھ�ت-  

:�23م �%ر و �� ر.....��� زور 	وا�ت�� ��ز...�وووووف  

....�رم�� یا �/و��  � آ	�-  

...ا�(ب �ده �/م 	�ر(و....ت��. یھ� �/و�� �Qل �/و�� ��-  



:�23م �� �ر  

-�)��....&-$...  

.... ��ش 	ودت �واظب-  

.....�رم�� �و���م�� یا �/و��  � �ن آ	�....(دم �ده�� و �23م یا ��(�  

 

٣٨۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...م��ود رون�� ش�	�ر0 یدو��/� و &د�� �� روت�د ��  

... �ودم (ده (ون ���2( �.�	 �� �ن �ود�Qل او�ده 	و((ون �.�	 �ن از او��  

 (�ر��" �وب �.��" 	ود(ون �#ول �� 	و�� �.�	" " �&م" �Q& ��ده �.��  �د �$�ر� از

...(د ھم (�ر�� )>ت $رھ�, ی ره�دا ن�ا �ن )طف �� �� ��ودن �.د  

... 3ر$�ن �د� �ن از �� �ودن ��ھ� �.��" ��(#�م" ،"  و:اا�ا"،" 3رم د�ت"  

 �و) دادم�� �د(ون� ھم �را��ا آ�دار $�ش  �د�� م�دا(� وت (�ر�� ا�3...ا)���
 دار�� �د�ز �و���ن��� (ون��&�� و 	و(�.و(ون �و�ت �	�طر و �ودن ����س....	ب

�و�ن� ...  

 (د��� ا'& ن�ھ� وا��....�روف �� �ودن آوا ا���ر...�ود �	ت �.�	 ز���(ون �و)

�....��  �� �  د�$/  

��م (د ��وم �� 3ذار و 3(ت � 0دا از(ون راره دن�$/� �و�...	و�� �رم 3ر$�م م��'

 د)م و ��0دا ن�ا از �ودم (ده ��را�ت ��م را��ش....�ردن ���را�� اظ/�ر ��. �(م

�.....ر$�م�� د��� 	ب �و)...��(م ���ر(ون ھ�ش 	وا�ت�  

 �د� او�� از ��زا�  �� ��م و 3ر$�ن �د� ز�� ز�  �ن از �� ��ودن او�� $#ط �� ��م �م�ا...ا)���

.....��ده و �و��ه �.��ت ل�� ن�ا از و �	دا��$ظ �Q&....3ر$�م  

.....	و�� �ن و ھ�ل ر$�ن�� د��� او��  



 �رم و رم��� ����� 3ر$�م م��'� �(م �زا��(ون �دا(�م دو�ت  ون ن�ھ� وا��

.....	و��  

�:د��ر� ��/ر�و� ��.....او�د ھ�راھم &د�  

؟؟! 3ذ(ت 	وش �/ت-  

:�23م .�م �� از  

-	�.....�....  

 دو�ت ��ل �وده �و 	�طر �� ا)��� ھ� �	و( ن�ا در'د٩٠....3ذ(ت 	وش ��م و او�� ��-

.....�دا(��  

.....(د وا ���3وش �� (م��  

  ؟! آ	� �� را 	وب ن� � �و &د�� آ	�

.....��(� 	وب  �و���� �(ر ��  #در  

:23ت و 3رد�م دور ا�دا	ت د��(و  

....(د ف��....���و� ھم �و دا(�م دو�ت �.�	-  

:�23م  ر	و�د�و ��ت �� �ر�و  

�� 	و�� ن���� دو���ت و �و (د�� ��ش-...  

�زا�م ��- � ن�ھ� ی�را او��....م��ر رار ��ز(% ��ر���  �د�� $ردا....م�(��
....  �ر ����� و�(ون...او�دن  

:�23م و دادم �%ون �ر  

.....ام ��و�0 آھ�ن-  

�ت ��Oول از اون....�ود ده�ر� �ر ��0دا وت...	ب� ����� در	وا�ت ھ�ل رش��ذ 
.....�رد  

:�23م �/ش  

��ون �.�	-�.....��ذرو�م 	وش ���ر�ون ا�(ب ��م یداد ا�0زه ��   

:23ت و داد .م���و 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  



 	و��ون �م�� �ردم وت....�ود �و �Eور �	�طر ا�(ب �(�� ا'& ؟....!���ر$  � ن�ا-

....(ت��  

-�-؟! وا  

....آره-  

��.. 	وب �.�	-�� ���....  

..... (م-  

...%رد�� ���ھم و �ود ���ده�ا ھ�و��0 (د�م دور ��...ر$�م و (دم ����� �وار  

�....�رد ن���- �رز و �د ش��/ر�و� و�-ت وا�� (د��� �� او�#در....�ود ا)-�ده $وق &د�  

....زدم )�	�د و دم�(% �#��� �2س  

.....�ردم ���ه �و��ود ا�دا	�� �� ���%�/� و �3و( ی�3)ر �و ر$�م  

 ا(�راک �� �����ا �و دو���م �� رو ھ�� 	وا�ت�� د)م و داد�� یا�رژ �/م د�(ون�د

....�� �و) �زارم  

&-$ �.....(د��  

� ا�3 ��: دو���م ش��  رم�� �ودم ��23 ��ن�ا �� آ	��� ر$#�ش و ��ن�ا ھ�ون دو���م د�2/

.....ن���� ر$ت�� �-د و %رد�� 	&'م  ا��م و�د�� (د�� �.�د ا:ن ن�ھ� �ودن  

! �-د وا�� ��و�� 3ذا(��(ون ا(�راک �� �%��ا 	&'�  

 &د�� �� دو���م�� ھ�(ون  ون ���2ن �/م یز�  	ب �و) 	و�� دم�ر� �� �ود وت ر�د

.....ھ��م  

��ن و د�د�� ا	��ر دا(ت ھم �و1 اون ��� ������ �د� �/م ���$�� د�0د یرو(/� ھم ��� و 

�......دادن�  

 $ردا (��� آ	� یا �/و��  � �� �� �ردم $%ر ن�ا �� و درآوردم )���/��و ا��ق ی�و ر$�م

��ن�ا ش�� ر$ت رو...  

�ور ا��ش ��0ورا �� ��ر ن�ا 	ودم ��ظر �� ھر �د���%ن�6 ت��!�ود ر  

��ن�ا 	و�� �� ر$�ن از �ر �/ل �و��ت�� �/و�� �ردن 0ور....ا)��� �)��.....  

�Qل �زر�� و ن�ز��� آدم و0ود �� آ	� ��......!زد ��%�ر ن�ھ�  �� د�ت (د��  طور �  



���%ن ن�ھ� وا��....�ود $Eول ����� و ��0%�و ��ل ن�در� و زر�, �.�	 �� �3د �ود 

....!!!�د�� ��: ��ر  

.....�ود ��ن�ا طرف از...دارم �م�� دم�$/� و د�)>ز م�3و( �� �ودم $%ر �و  

 

٣٨٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

W�' ود زود� �� � �ر ��ره �ودو �رده ا��	دام �� ����ر3رھ� �� 3ر$ت ن���( ر���ن آ

�....�/�(ون�ز  

....��(م 	و�(ون �� او�دن $%ر �� ��: ن�ھ� از �� داد  م�� �/م ھم ��ن�ا �-دش �&$�'.�  

....�ود %�ر�� ���& رو دوروز ن�ا ظ�ھرا آ	�  

��ن و ��� �و���م�� ی طور آ	� �و)��؟؟...!(ش�� �رم و  و�م��� رو ���� ��ج و   

 �رم د��� ِ�& ِا: �2ت�� و �(د �راE �(� �ل�	�� �ردم 	واھش ��ن�ا از ھم ھر #در

....(ش��  

....�ردم و�( رو �د�م 3ر$��و دوش...��وم ر$�م  

 در�ت ی �/و�� �� �(��م �-د و د�ر� 	ودم �� ��. 	&'� و دم��و( ھم 	و(�ل �ت ��

.....��م دا�� ����� و  

�ن �� یا �ر���� ��/�(ون���. ا��0م وا�� ھم ��/���رور ن��ر یا �ر$� ��م $%ر و 

...�ود 	����ر �ود�و 	���ر  

 یرو��� ر$�ن  	��واد و �رده $وت اوا�(ون از �%� �%��ا.�ردم �/و�� رو ���� دو��ره
 دادن ا�0زه و (دن �رم �رف %م� �� �ودن ده�د رو ����  ون....��/��ت (ب و ش��در

....�رم ��  

���ط�Oن  ون %رد�� �ر3ر�(ون ���0ا �2ر �� د���...�ود ھم یا ���د �(%&ت....ا� �ودم 

��  رون�� �رم 	وا��م�� ا�3�� �� ازش ی��ر  ن�ھ�  �� آ	�...و�د�� د���)م  �

�....و�د��ر  



 )و)� ��0د �ود ر$�� �را�م �� ی�را آ� ��ج �و� و  ده� �� �ت���. ;�  �ط ن�ھ� وا��

....�(ن �ر3رم او�� و ���0ا �د�� ��ن�ا اش �/و�� �� �� �ردم 	راب رو  

��0را ن�ا دا(ت ��%�$��  � و....  

�ل  ِد  ��  �....م�د��( درد�ر �� زاد�آد  

��ن (د 	راب �� )و)���:23ت ���ن یوا یوا   

؟!��م %�ر�  ��:.... �ت�� ���0ا �� ھم ���0! (د 	راب �� ن�ا.. یوا یا-  

:�23م �دم 0.وه �زرگ رو ��E %ردم�� ��- �� ھ�و�طور و آ(�ز	و�� �و دم��ر  

��ن�ا ن��� �� �د�� ��ر ر��-� د��� �� ��م $%ر...	راب او�Eع �.�	... ��0رووو�ا...اوووو- 

...��� در�ت زارو�  �0ور�ا �.ده 	وب اون �د��  

��ن��:23ت و داد �%ون �ر   

... داره��ر� آب رو آ(�ز	و�� �ل ��م....�ره��ردر� 	وب زا�  ن�ا از ��ن�ا...اره آره-  

:23ت و دا	ل او�د ا�زار 0-�� �� ��� �� �ر$ت�� دا(ت �#(�  

-�� �....%�م�� �.ش ا:ن 	ودم....��ن�ا �� ھ�ت �ز�� ر��ر��-  

!�ره�در� �ر �%�را�ا از 	وب ��ن�ا �و)-  

:3-ت و �رد ���م  پ  پ  

؟!ا�ت 	و�� ��ن�ا ا'& �دو��� ��0 از �و-  

:�23م و (دم �����0د  

...�ط�� �و �ش���(....�ش���(...م-  

E23ت و (د �را:  

....�طور�ا ��...آھ�ن-  

��ن��:د��ر�   

؟....!ی�ر��ردر� �%�را�ا از �و ��� 0ون $ر	�ده-  

:23ت ت��ط- ��  

� یو آد�و ����/�....�رم��ردر� �� آره-���% ��!0ون $�ط  



!�ورد��ردر� �ھ�  از :�'ب 	را�%�ر ���! ھوووووف  

 م�� �دام �ھ �� ھم ��ن�ا...�رد در�ت رو )و)� و �(�ت یا �ر$� ر��ر��-� �� ن��
� �وت �� �و رو )و)� ��� و (د 	راب �#(� �23م �/ش...$&ن و �م�� �� �� 2ر���د�

....!�رد در�ت  

 	و�� �� او�دن ی�را ���د یا �/و�� اون ��....��م 	راب رو ���د ز�  �� �� $ر���د �م��

....�ردم 	راب رو ��وم دوش ���ر�ا ن�ھ� وا�� ��� دا��  

 ا�� %رد�� در�ت رو ھ�� ���0 ن�� �ھ ��� �و) دادم ا��0م ھم ���د ی	را�%�ر  �د ��

....و�د��ر� دوش �س از ���د ظ�ھرا  

��ن��:23ت �&$�   

�ن...	دا �ر ���ه- � زده 0ن 	ون...c ��م....(دن 	راب ��ھم /و� �/��ا ھ��  را دو�م��

.....ھ� (ده  

��:23ت و ا�دا	ت ر�( �� ����ھ ��ر �� د�ت �  

....�رده دا�� �(%ل ��0ش دو�م���....�رم��ردر�� �%� ن�ا از-  

�� �� �ردم 	راب رو ش���0 ��... زدم ��Q	� )�	�د� ��/2�....  

��ن��:23ت و ���م �رد رو   

....��� در�ت �و�ا ���0ا �د��  ��و ازش ���ا ��ن�ا  در	و�� �دو  ����-  

:�23م �ا)%  

....�م�� رم��....��(� �و)...(ده رم�د �رم د��� �ن... ���� یا-  

...�ود ��رو� �و�م �و �و) �ود درھم �Q& ام �$�� 3ر �  

 دم�	�د...ر�و�د رو 	ودش اول ز�, ��... ���ا ��ن�ا 	و�� در ر$�م و رون�� زدم 	و�� از

:�23م و  

...�ردم 	راب رو دوش-  

؟...!او��0 �رم د��� �ن ا:ن! �, �و)�-  

� ���ه ��و ���0ا ���وا د���...پ ن پ-��%�....  

؟! �.�...دا	ل �رو زود �-دش %�م�� وا درو �س...��(� 	ب-  



:�23م داو�و �%ون �ر  

...$Eول �د�ز %م�...���د ��و داره �و�ا ���#� اون....ا�ت ��� ی��ر ا'ل $#ط...�.�-  

...%�م�� �ر3ر�ش ��(�-  

....��: م��ر �س-  

....��: م�ر$� �����ھ�د  

��ن��:23ت و ���ش او�د  �رد �2ت رو ش�رو�ر ی 3ره د�د رو ��ن�ا ��   

....�(م �زا��ت 	وا��م���....یاو�د 	وش...�0ن ��ن�ا �&م-  

:23ت و زد ی)�	�د ��ن�ا  

؟!(ده�  ��:....���ر$  � ن�ا...%�م�� 	واھش ��-  

��ن���وم ��ت �� رو ��ن�ا �� ھ�و�طور � �:23ت �رد�  

-� %��  دوش....(��� 	راب ��ھم �ھ�  �ھ...	و�� �و او�ده 0ن ا���ر....وا: دو�م� 

����%...�....(د�  /و� دو�م��  

:23ت و �رد ���ه رو دوش ��ن�ا  

....د��م د��د 	وا��م �ن یا �ه�و� ھر د���( ���0ا (�� 	��م ��� $#ط...%�م�� در��ش-  

��� ��وم دا	ل ر$ت و 23ت � (�....  

...�(م $�, م�0 �ن �� �ود $ر'ت ن��/�ر ن�ا و  
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� د�%(�� ��ر ��� از �ر�د�� �� ن�� ھ�ز��ن و ر$ت�� ور (ده 	راب دوش �� ��ن�ا �و
��ن �� �ردا(��و 2�و�� �ر�ت ت��/� �� و $ورا �ن �%�� دا�� ز�3ر و ب��-# $ر'ت ���� 

:�23م %رد�� رو رو�ز �3و(� ��7 �ردن دا�� وا�� رو آ(�ز	و�� �ل دا(ت ��  

؟!ی�دار ی��ر...���ظرم ���� (ده رم�د �ن-  



:23ت �3و(� ��7 �%ردن دا�� از �&$�  

....�رو ر��� در��ت...��ش 	ودت �واظب...  ���ن�...��(�-  

-�)��...  

؟!یدار �� �ول-  

:�23م ��د ��د ��� دن�ر� �ر �رس از و زده ھول  

....دارم آره آره-  

....(د�� ز�� ��� ی(�	%� دادم�� )�2ش ���د %م�... رون�� زدم 	و�� از ���0.� �-دھم  

!!!�م��-# ��ت .م�$ �و �0و) ���آ�0. %ردم�� ا���س! ھووووف  

....ر$�م ن���� ھ� �.� از %ردم�� ���ه رو ��: �� �ودر��) آروم آروم  

��ن�ا ی��و ی 	��واده &� ����....�ن�� �� رن�� �� د�$/� (د���... �ودن ����� یآد �� 

...د�(ون�د��� ھم ��ر� ھ��2  �د د�(� �و) م��ود آ��ر���ن �� ی�و �%��ا  

��ن �� (��ھ� �ود ز�ده �� ��رز�	دا� 	��م زھرا�� � زدن�� 3پ و �(��ن�� �ط�� �و ر$�ن�

� و 3رم �.�	 	&'� و'����در ا�� �ودن � ���� ��....  

....ر$ت�� د�	ر وا�� ���� ن���ھ� ر$ت�� ا3رم...و�د��� رون�� ھم 	و�� از ���  

...درآورد ی��ز ھوا �� �ر �/و�� ن�ا �� و �رد �;�ر (د��� ��ل ن�ا ��  

 ر�ز �� ر�و�دم 	ود�و ر$�ن رون�� ی��0 �و) �ردم ���� ��زو ی	ود�� درو....ن���� ر$�م
��ن�ا ی 	و�� ��ز ���� در �� (دم ره�	 و �.� ....  

....(د��� ا��...دا	ل ر$�م�� د��� �ن $#ط و �ود ��ده ز�  ھ�� ظ�ھر �و  

....�(ت��ر� �%ش�ر �� #��د ش��	� و...�ود �	ت  

����و �2ر �� ا�3 و �ده رخ ����Q  �د �و �ود رار ز�  ھ � �ا��2  � او�وت ؟؟!�  د�د �
�؟؟؟...!��2د�  

....دم�(��� 	ود�و آروم ی��2/� ی'دا  

...د��� �� ��د ��د .�م  

�ن �� یا )�ظ� �و ا�3 ��2م�� 	ودم �� ھ�ش �ھ � �ر�� �ر �2ر �� /و� دا	ل �رم 	وام�

؟!(��� �  �-دش  



� ���د �� ھ� ��ر�وا اون از...و�د�� ��ر �� �زرگ ��ر�وا �� �-دش.. � �ھ���) �� 

...3ر$ت ��: �رو آ	ر��ر  

�و�ن�� ���وس ن�� �� او�� از...  

�و�م ر�ز ن�ا (د��� �� ھم ھ�ش �و)�....:�� >�م�� �/ش �ن �� �ود ���ظر ھم ��ن�ا ا��

....�دم دن�ر�  

....ا��رس (دت از (م�� ا�/�ل د �ر �-دش �دا(�م (;....�ودم (ده ��ل د�(ور  

 �ا'. در �� ���ه �� و ��ز ���� در �� ���ه �� و ��: �� ���ه ��....�ردا(�م آروم دم  �د
 و �2ش ��(�� ی'دا �� 	و�� دا	ل �رم 	وا��م و ��در �� زدم د)و �-د و ا�دا	�م یورود

 ود����و  ��و�دم �.� ��S 	ود�و و ھ� �.� ھ�ون ر�ز دم�دو $ورا...د�ر� 3و(م �� �7 �7

....دھ�م رو 3ذا(�م  

��ن ؟! �ودن �� �-����؟! ��� و   

 �� ��� ن�� زد�� �رف �.�د �.�د (��ھ� اون....��ود زدن �رف آروم اھل ���! �� �و)

!!!��(� داده ورت �.�د3و  

...ھ��ن �� دو�2ر اون دم�$/� ��:	ره �و�دم ���ظر �� %م�  

�%.�!(ش��ا!��درش و ���� ھ�ون (د�� �� (�ھزادش و   

! ا$�ده و س��ر$ ی�>رورھ�  

�:23ت ����...ا$��د در	و�� ��  (�(ون �� رون�� �رن 	وا��ن�  

!��زه  را ��ن�ا 	و�� در! ��-  

؟!�ت�� 	ودش!���ده ر$ت �دش� :�د-  

-�...�ز�م 'داش �زار... دو�م��  

:23ت د��(� �0وا�  ون و زد 'دا رو ��ن�ا و دا	ل ر$ت  

��ن�ا �� ��وھ�ت ��-...  

 یا 3ر�� ���دش 	ودت...���ده ر$ت �دش� :�د ھم ��ن�ا...رو��� ر$�� ��م $%ر �� ��وت-
....دا	ل �ره یز�   

.....���د ��درت 0ون....  ���د! �///Z یوااااا  



! دم��( ���ف از �آھ $(رد�و روھم �.%/��و د�ر� 3و(م �� �� در (دن ���� ی'دا

!!!��م �6.ط  � �ن ��:! �و1 �� 	روس!!! ����)-��  

 وا�م ��;�� دم�$/� و (د رو(ن 	��وش م�3و( '2�� �� دم��و� ن�ز� آھ��� ���و

:�ود �و(�� و �ود ��ن�ا...او�ده  

"؟!دا	ل �ر$�"  

"�� "  

 ور ن�ا �� دارم �ا)% ���ت �� �ن! ا�%ل �%��� �6.ط  � یدار �س! ��-.�% و ��"

�"رم�  

� و ��وت زن"��� �����ش، د�و�د رو ��ز در رون�� �رن 	وا��ن�  

"؟!�� د�ت��د...����ااا یا"  

"��"  

"؟����0 ا:ن"  

..."ھ� �.� ر�ز"  

"�م�� �� ��ون"  

"�)��..."  

 ���� ی'دا ��:	ره #��د ده از �-د...�ر�� �ر �� �(��م ھ�و��0 �رد�و ار��ل آ	رو �م��

... د�ر� 3و(م �� د�/�ش ی'دا �-دھم و 	و��ون در (دن  

:23ت و  ھ� �.� ���ر او�د 	ودش �-د...�رد ��زش درو ��ت ر$ت را�ت ��  

....دا	ل �دو �و ��م�� ��0رو�ا �ن-  

�...	و�� دا	ل دم�دو ��-ط. �� ���ر�ا �رد�و �%�رو�ھ  

.....دم��( �(دار و ق��� �2س �� و .�م رو 3ذا(�م د���و (دم ا�ن ی �#ط� اون وارد ��  

  . .(%رت ��	دا

�ور��!!!د�ر� �ن��� �� ت�  
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...دم��( رااااا�ت �2س �� و 3ذا(�م .�م رو د���و  

��ن�ا ی 	و�� دا	ل �� ر$�ن ن�� ��و �%� �%��ا �ود و�(���ک �'ور(م ��� ����� !....

؟!(د�� �  وا-� او�وت  

�� ��...�....��م $%ر �/ش ��� 	وام��  

....رم��� رار طش�(را �و ���و اش �0ر�� �	وام �� �ود ن�ا ن�� �/ش �ردن $%ر  

 دوش ر��-� �	�طر ن�ا ��م $%ر 	ب....�ود س�	 ��ش رھن��....دا	ل او�د و ��ت درو

....�ود  

:23ت �(و	 ��...دم� ر	 ���ش �� د�و�	�د  

!(د س�	 %.م�ھ ���م �و 	�طر �� ن���... �%�ت ی�	�د آب رو-  

:�23م و (دم ��ر �� د�ت  

(�, ھ� �طو��( ن�ا �� �ر� دن�د...(�, درد�رش �� �(ق!  ���د ���د-!  

:3#ت �ذ(ت�� ���رم از �%��ا ن�� و درآورد �ن از �(و�	 رھن��  

�%�$�ت ���ر ���0ا �رم�� 	وا��م�� رو ��زاس س�ا)%� - �.....دم�%(�  

:�23م �رد�و ا	م  

!ھ�ن ؟؟؟!�(����� ��0 از رو ��زاس س�ا)%� �و....�م��� وا���-  

:داد 0واب �-د و ا�دا	ت م ظن و (; �ر ی �$�� اون �� ���ه ��  

� یدو��� از-'�� ��ر��� ��  �وا: ن�ا....م��رد �ر ��ھم و�د�و  �د�� ��...م�
����!!!....  

!���د (��	�ن�� ھ�� �� �و�ا)%�! ��  ی	ود�� ی�/������ ن�ا آ	�...���2ااا�� راس  

؟!(���م�� رو ���0 �ن   را ��ر�� اون �ود 	وب  

:د��ر� ��(� آورده �	�طر ��زه رو یز�  �� ا���ر و ا�دا	ت �/م ���ه ��  



!� � ی�ود آورده دوش ن�ا �ر ���&  �-   

:�23م ا$��د�و راه �رش �(ت درآورد�و �� از �2(/��و  

�ط�Oن �� �%رد ���ه رو�و��! ��2ت �ن را0ب یز�  �� ���....دو�م��� #��د 	ود�م- 

؟! �� �� ر$�م �ن �(�  

:23ت و �'�د) د��� رو �رد �رت ��(و (رت��  

....ھ�ش �ود �ن ش��....�ووووچ-  

:23ت و ��ل رو �(�ت  

...�م��� ���0ا ��� �دو-  

 ر$�م زده ذوق �-د و  درآورد�و �ن از رو ����وم و (�ل...3ذا(�م ز�� رو �و��(� �و)�

....آ6و(ش �و دم��ر و ���ش  

 	م �ر(و �-د و �2م�� �� �رد �.#� �د�م دور د���(و ��(� �رده �>ل �وزادو �� �� ا���ر

:23ت و 'ور�م رو �رد  

...�.� �و ا$��د �وش-  

:�23م و �ردم �.#� 3رد�ش دور د����و �ردارم 'ور�ش از  (م �%��ا �دون و دم�	�د  

....یا �.� �� ید�ر� ����0 ن�ا �� ��:	ره �س-  

؟....ام �.� �ن ؟!�ن-  

:�23م درآورد�و وا�ش ز�و��و  

....یا �.� �و آره-  

...�رد )�/�م دن��و� �� (روع �#د�� �� و )�/�م رو �رد 	م �ر(و  

....�ردم ش�ھ�راھ �� (روع آروم و 3ذا(�م روھم �.%/��و ��	وا���  

�� &��و �ت��/�( �....��� دا�� ادا�� ���ت  �د �%� �� 	وا�ت�� د)م �� او�#در....	ورد�  

.....م�(د 0دا ازھم )�ظ�  �د از �-د و ���%رد ی�ر� �2س �� ف��  

:د��ر�...3ر$ت ام 	�ده  

-��  � �؟؟...!ی	�د�  



 �رو�ھ�د ���ت  �د و �ت�� و (%��ن رو )ب 	وردن ر�ورد �� ی�رو و زن اون ��-

....م���و��� (�ر�� ����Q  �د �� او�وت...دن��و�  

:23ت �-د و $%ر �و ر$ت  

....��ودن زداد�آد� او�� �ن و)(ون...�ااا���� راس-  

.....ا����: �ودن یز� ...یا ی�ر...��0  

.....د��و� رو 3.وم ���ر�ا و �رد 	م ��ر(و و �ر دو��ره و 23ت �و�ا  

:23ت و آورد ��: 3ر$��و �ر(و  

� زو�م�آو �.ق ن�ھ� از ��� �� او�وت....(��� ��ود....��وس-���%....  

:23ت و ن���� دش��( دا(ت راه �� ��او��0 �� رھ��و�� #�� و�ط 3ذا(ت د��(و و د�	�د  

 رو ���د �0 �� 3.و ی��0 ھ��م ��� 3وش �رف � � �.�	 �ن �� او��0 از...��(�-

�....�و�م�  

.....د��( ام ���� 	ط  و�ط ز�و�(و و 23ت �و�ا  

....�ردم ���ھش 	��ر و دم�3ز )ب  

....�ردم �س رو دو��ھ�م ن���� (دن 3رم  

�E�1 ن �%��ا �ود�؟؟! �ودم (ده 	��ر و ��ت زود او�#در   

 رو یز�  ���2 �و� �-د ا�� ر$�م وا زود �.�	 �%��ا از...دم��( 	�0)ت #��د �م�ھ� از

....(دم �ل یزود �� ��م�� �ن ن�ا $#ط....�� �� دم�$/� �ردم �س ����م ر�ز  

�ن....را��ش � �و�ز��� 3پ ��ھم ��. ��ن�ا ���ر �رم �� ��و�� ��2م�� ��	ودم (��ھ

 ���ھ�د �� �E از �� ��ر �� و د	�ر ��..(د��� ا�� م��ذرو��� ��ھم رو �����) )�ظ�ت

�....ھ0ده ��Qت یھ� �ت���. �راغ رن�� را�ت �� �(ن ��/� ��ھم ا�3 دارن ل�  

��ن�ا ��و �Qل در�ت.....  

��ر%�� ��  ��و�د رو ش�(و��� �س �و ر$�م یاو�0ور د�د �و�...�رد �>.م �ل از 

:23ت و م�(و���  

...��م ��ت 	ودم ر�ز 	وام�؟؟�...�	ت رو ��م درازت 	واد�� د)م ؟!�ن ا��ق �و م��ر-  



���س ی�0ور�ا �و� از (�ر�� و (�ر�� �ن %رد�� �0وا �ر$/� ن�ا از 3و(م ���ر 'ور�م 

�ل Z��.....(دم�� 	ود�� 	ود از و   

؟! م��ر-  

:�23م یا 	�2 ی'دا ��  

....م��ر...آره-  

�%�ر د����و ی �.#�.. �رد �.�دم��.... �2م�� �� �ردم �ل از   

....�رد ��ز درو �� �� و 	وا�ش ا��ق ��ت ا$��د راه  

�� �راغ او�د درآوردو �� از (.وار(و ���ده�ا �-د و �	ت رو 3ذا(�م� �� �����)� 

....دم�%(�� ا��ظ�ر(و  

 

٣٩٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

� ��...�3رو� ��....�دا(ت ت�اھ� � �ھ ���د وا-� ا���ر �ودم ��ن�ا �>ل �و �و

 ��....�دا(�ن ت�اھ� �دو�(ون �7ھ...�(%&ت و ھ� ��د�	� ����# �� و....ی%�ر��

�/���)و�دم اش ���� �� �و���� ز�ون )�	�د و ���� ی (....  

 � � ن�ا از م��( 	&ص و م��� ازدواج ��ھم اون و �ن ھ� یزود ن�ھ� �� ا�3 (د�
.....ھ� ی�ز���د��ز�0  

....رم���� آروم ���رش یا د)/ره و �رس �7ھ �دون و آروم �ل�	 �� �� �ن او�وت  

؟!یدار��-  

�و دم�(� �� 'دا(و�� ���ه )�	�د�و �-0ب �� �ودو �رده 	م �ر(و %م�...�ردم ��ز  (

�:دادم 0واب....%رد�  

...دارم�� آره-  

؟!���� �  )�	�د-  

:�23م و 3ذا(�م ��رش رو د���و و ��ش رو ا�دا	�م ���و  



�ن- �...ز�م�� )�	�د (��ھ  

:23ت و د��( �.�دم ی�وھ� ی: �.�د(و یا��(��  

-����....  

....ژاااان-  

-� ت�ر�� �ھ �� ی��ر  � ���د....ھ�اا م��� ��رو� ��ھم راره �� �� �م�
��ن �� �%��� ��ل ����� و �ودر�ت ��....م�(�� ت�اذ $#ط ی�0ور�ا....م�%�� !  

 ر�ز �� �ز�� و �&�م �	.ص 	ود(ون �� ���ھ� اون از...ا�دا	�م �/ش یدار ��-� ���ه
......�دارن �ر0�� و س��و  

 �� �%��ا ی�را....�دا(ت ا�%�ن ن�ا �و) م���( دا(�� ���0 ���ل ار���ط �� 	وا�ت�� اون
�  ؟....!��� ���� ش�� رو �ده�آ �و���

�� �Eن�� ����% �� ازم ��و ����ر3 اون ا�3 ؟! م�%��� ازدواج ��ھم یدرد�ر �7ھ �� 

؟!��  ف��%. او�وت م��� ازدواج م���و� �� �	وره رم ی0ور �ر�و(ت ا�� ره���  

� �	واد د)ش �6.ط ھر �0�-� ن�ا �و �رد �� ��وان ��...������� یا 'د�� �� اون���% 

 پ�� ��� د	�ر �� ��وان �� ؟!�  �ن ا��....آ��اااا...ره����� �/ش یراد�ا  %�م�ھ
 �%��ا �� یوا ���د....�رن�در� �(�م �رف 0ور �� ھزارو  ون �ر�م �و�م��� د)	واھ�م

�و ���ره)���...#�����0را � !  

:23ت و د�	�د  

؟!�%��� ی�0ور� (��وا  را-  

:�23م �ده ر�3 ���د �%��ا وا�� و ��ا	م و ی0د �.�	  

��ن�ا ��-...����)....&�� �-دش یدرد�رھ� و اEطراب و ا��رس �� �و)....��23 ھم �� 
....ارزه  

 ا���ر...(%��ن در��ل ا��	و��م %ردم�� �س �� او�#در..داد $(�رم 	ودش �� ��%م

....�ود �رده $�W د��/�ش �� �0(و ھ�� �� ��� ن�ا از �ود �(ده ر�� ھ�وزم  

:23ت و د��و� ا�و  و��  



��ل $#ط و $#ط �و آ��ون �ره ن�ز�....ن�ز� �د�� آ��ون- �� �� �#در�ا �س....�0ن ��ل....�

 دا(�� ��ھم"�وش �ره وت ��"ی 0�.� ت�ر�� �� و داغ �%س �� 	واد�� د)م �ن...�ره��

....م���(  

....��: �ود زده ��ز ا���ر....���0اااا  

:�23م د�و��( رون�� )��م دو ن�� ر$ت�� �ھ �� د��(و  

...(م��� 	ر �ن....ر�	 ��-  

....%�م�� 	رت-  

.#.%م �ھ....)	�م �ن رو زد ���	 و 23ت �و�ا � ھ�م ���� یرو از د����و �� داد�

:�23م ���ن 	�ده....�ردارم  

.....�%ن �%ن...یآ یآ....د)م یآ.....�%ن �ن 0ون....�%ن...�%ن ��ن�ا-  

 	و�� �� ھ2ت �� �ن یھ� 	�ده %رد��� �%�رو�ا ا�3 �� �ردا(ت داد�م .#.; از د�ت

....��: �� �ر��  � ر$ت�� ھم او�ور�ر  

:23ت و د��و� )��و  

...ز�م�� �رف ����  �� �ن-  

:�23م 	�ده ��  

؟....!ران�ا ���. %��آ�ر یھ� م���ر را0ب-  

��ن�ا ���. ���ن� یھ� م���ر را0ب...ر�	 ��-....  

:�23م �رد�و �.#� 3رد�ش دور د����و  

��ن�ا-.....  

��ن�ا �0اان- ....  

-�؟؟...��م �/ت رو ��زا�  �� (��  

؟....��زا�   �-  

���Oل را0ب- ��0��  ..�....�� یزا�   � از و �د�� 	و(م ��زا�   � از ��دو� 	وام�  

:23ت و )	�م یھ� ���رو� 3ذا(ت د��(و...د��( دراز �/.و �� و ر$ت ���ر ��م رو از  



.....��و...��(�-  

:�23م $(رد�و روھم ��	�0)ت )�/��و  

��	رم- �؟!�%���  

:داد 0واب .%س�ر �.�	  

 از دو����ش....�دو�ن رو ��زا�  ن�ھ�  ن�طر$ �� 	و�� ا��2�...��م ��	رت  را ��-

....وا0ب �ن �ظر  

:�23م زد�و ���ر  (��م رو از �وھ��و...دا(ت ����: درک ��  	وب...زدم ی)�	�د  

 و ���( �ن�در0ر و ��دو� �� �م�� �و �� زارو�  ی�ر �� ��: ن�ھ� از �ن �س....��(�-
....ی��ر��ر ��  

�م-��) ....��...�2ر  

:�23م 3ر$��و �2س  

ر�ون �ن- � �و �%س �و1 	واد�� د)م �%��ا �-��...دارم دو�ت �.�	 رو ر$�ن 'د

ر�ون � �واز(م ��زو....�ط.ب ا'ل �ر ی�ر را�ت �� 	واد��� د)م....ی�ر ام 'د

.... �ن �و�م...�ن  

 ی�ر$/� ھ�ز��ن ا�3 ���د... %���� ;���ر ��و �.�	 ن�ا ی�	ور 3و(م و 3ردن �%��ا
 ��(#��� �رف �7ھ �دون 	واد��� د)م.....�/�ره  � ��ز� 3و(م ���ر ��%� ��� �� 	وب

 ی(د ار�E 	ودت �� �-دھم و �ط.ب ا'ل �ر ی�ر را�ت �� دن���) و �وازش ��� و یا
....ی�د ت�اھ� �/م ھم �%س �-د ��� 	واد�� د)م �ن....��	وا� و �	ت رو ����2  

:23ت و �رد �وازش ھ��و ���� آھ���  

؟.....!�  ���د...	ب-  

 ھروت....��م�� �	�)ف ���د ی��رھ� �� ا��....�دارم دو�ت رو �(ت از را�ط� �ن-

 دو�م��...�زن �(ت از را�ط� از �رف  وت�ھ ا�� ا�م ���� ی�	وا رو را�ط� از ھر��;

....ا�� دارم دو�ت �و�ا �ردھ�  

:زد )�	�د  

....	وام��� ازت  وت�ھ....زم��ز ��(�... ��(�-  

...�م��� �ده ���د ��چ �� ��:  



�و��.....��� �و�� 6رق 'ور��و دو��ره دادم ا�0زه و ���م  (  

 

�٣٨٩ ��رت وا�(�ت�  

 

٣٨٩_��رت#  

 

 

....�رد ��ز درو �� �� و 	وا�ش ا��ق ��ت ا$��د راه  

�� �راغ او�د درآوردو �� از (.وار(و ���ده�ا �-د و �	ت رو 3ذا(�م� �� �����)� 

....دم�%(�� ا��ظ�ر(و  

�و ا$��ده او��0ش ��  (�م ����...$(ردم روھم �.%/��و و ���م ، (  

:23ت و د�	�د  

- �� ���...ھ� داره '�2 د�ش�د ن�ا.... �ن ��ز! ید�د و:�ھ   

:�23م ���� ی (�� ��ھ�ون و دم�	�د  

....��Q$ت....�رت �و �	وره '�2ش-  

 ��م ا�3 �ود ��ض دروغ و دا(�م دو�ت �د�(و ������....��م  رو ا�دا	ت ��(و و د�	�د

....�(دم ;���ر )�ظ� ھ�ون  

:23ت و �رد ���م ��)ذت  

��ل ��ل :�'ب ��(#�م.... �ودم ا�(ب ���ظر �ن  #در-....  

 ���/و� ز�  ھ�� %ردم�� ا���س....�رد )�/�م 	وردن �� (روع   (��ش ���ن و 23ت ا��و
....%ردم��� ی %�ر�ھ وا���د�و یاو�0ور ��  

�و �� اون ا�� �و(�و� :)� و...�	وره 3رد��و 	وا�ت�� د)م�/�( � �و �و ھ� ���� �� 	ورد�

...داد�� $(�ر �(�ش  

:23ت و �رد ول )�/��و زود �.�	  



؟....����-  

�و��:�23م �رد�و وا  (  

....0و�م-  

.. 	واد�� �(ت از را�ط� د)م �ن...(م��� �راE زا�  �0ور�ا و ��:�� �� �ن-  

: �23م زده و0(ت  

....داره درد....داره درد....�ن 0ون...��...�� یوا-  

:23ت ��� 	رم �	واد �%��ا ن��  

.... داره )ذت �-دش داره درد او)ش....! �ا�دا	� راه ��  یوا یوا-  

 �� �م�� رون�� رش�ز از ی0ور �� %ردم�� ��- �� ھ�و�طور و ش��ر�(و و ��ران

:�23م  م��د ادا�� �(ت از �%�� ��0ورم  

...��ش �دا(�� ی��ر �(�م ��...  �ردم 6.ط �ن ا'ن.. ��ن�ا �ن و)م-  

 ��م از ��و��و� و رھن�� ��ھ��و رو �(�ت... �ود 3ر$�� اش 	�ده �ن ی	ورد�� وول ن�ا از

:23ت و درآورد  

؟...!�����0ا �2/�� ات ��� ی	وا��... �ر�در� ی��ز ��و)-  

�� �%��ا....یوا یوا.....دھ�م رو 3ذا(�م د���و �23�و ی�.�د ن���ھ آورد رو ��� ا�م ��� 

��....�ود و�(�����ر م���( دا(�� را�ط� �(ت از �	واد ��ن�ا �%��ا از ��0م�ا �ن �2/  

....    3ردو�د �رم و درآورد ��م از (ور��و و (.وار /و� و �رد ا���2ده �و �%و�م از  

:�23م �رس ��  

��ن�ا �ن 0ون-.....  

:23ت 3و�� ا)���س 	ودم �Qل  

�ل د��� �ن یدرد  � �-دش ����دو� �� �و....�%ن ��'رف ��و.....���� �ن 0ون-�� 

..  ��م  

؟....�و �� �ن-  

�ن-....  



 �� >م�0 ی'دا (د ���ث �� زد ����م  �� ��%م  ;  �د و �رد ��: د��(و و 23ت �و�ا

:23ت و �رد 2.(ون �(�م یرو و 3ر$ت د���و دو��.�ره ھوا  

-0�D ب ��دار راه وداد	ل %م�....�ول.... �.� ��� �� � ادا�� دا(ت درد �.�	 ا�3 دم�

....�دم  

:�23م ا)���س ��   

�  را...�2/م داره درد �م��....�2/م ز�ون �دا�(-��� از �ن �زار �داره درد ا2� ...�3/

....�(ت  

:23ت �ز��و �ر$�و �ذا(ت  

ی(د ت��ر� ��  �!��-  

 �ود �د�ز او�#در دردش....	وا�ت�� د)ش �� �رد رو ی��ر �ر$/�م �� �و�0 �� و 23ت �و�ا

�� 

:زدم 0�D ی�.�د ی'دا �� ���و ���رل 	ود�و ��و���م  

� دارم �ر�� درش...�ر�� درش....یوا...����م آخ....آاااااخ....یواااااا-� �...رم�  

 آروم �� زد ����م �� ���د  ; ��.... د�ر� ��� �/ش �� ��م زور...داد��� ت�اھ� ا'&

:23ت �-د و رم���  

ول �ن ���ل $#ط ���د %م�....���� �ن ���ل....��(#(م....داغ و ��,  #در...اووووف- 

�...��(� )ذت �-دش دم�  

:�23م �ودن (ده ر�ق ��  آ)�ش ��.�2 درد از �� ھ�و�طور داد�و �%ون �د�ش ر�ز 	ود�و  

� دارم �ر�� درش....�ر�� درش-��...رم�  

:23ت ھ�ز��ن و...زدن �.��� ���م �وراخ دا	ل �رد 7،(روع�ھ  �%رد ��  �%�رو�ا  

...اووووف....داره �د�ز )ذت �و وا�� �-د(م ���د %م�....��و�ده یز� -  

-�...��Q$ت �دا�(.....(��dا ���ر�...��ن�ا یر��  

..زدن �.��� �رد (روع ��%م  

.....�%�� ��ھ�م ی��ر ن�ھ�  ذا(�م�� ���د ا�3 ��را  



 �ق �-د �� ن�ا از....��م ���و0 وا�ش رو ��زا�  �� د���.....��م �/ش ���د....�زار ��:

�ن از �داره  �.....�	واد یز�  ن�ھ  

 ��: �%��ا از �رس....�ودم ده��ر� ����� �ن �و) داد )ذت �� �0(و درد اون ر$�� ر$��

...�ده ا��0م ھم یا ���د ��ر �%�� ره��� 	ود(و ی0.و ��و��ت ��  

 

:23ت و �رد (روع زد�/�(و  ; دو��ره  

 

.....����  �ن ��)� و آه وا�م-  

 

 �ر از (�ر�� �ن یھ� ��)� و اه ا)���....�ررو � �....دم��( آه �ردم (روع ��ل�� و 0ون��

...�ود درد  

 �2س �� و �رد �	�) ��رم رو آ�(و و د��( رون�� (و��ردو�� ��:	ره �-د )�ظ�  �د

..(دده ار�E ��:	ره �%��ا...�ود ن�ھ� ��د� 	�ر ن��/�ر ا���ر..د��( راااا�ت  

:�23م �رد�و ��ز ازھم د����و ��ل�� و �س �� و دم��( �آھ   

....ی�ر�و�د ��و ا�(ب ��...���ر� ��( ��د��;-  

:23ت و �(�د دراز ���رم �د�م �ردن ز��� �� و د�	�د  

...زم��ز داد ��ل �.�	-  

�و $#ط �ن��...�دا(�م  زدن �رف ر�ق د��� آ	�....���م  (  

 

٣٩١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �� اون ���/�...م��ود دراز ���رھم و ھم �� ده� �� %�2ره� �	ت اون یرو ھ� ��ن ھردو

.....دا� �� �ن و �ود  ت در��ل دو��ش  



 �و�....�ودن ده�	ر ت�ھو �� و دا(ت ا�م ��  ھ�وز �� ���و و)و �� �� ی�را )��س ��.
ور �رو �� (%�م %ردم�� ار��ل �و(��و�� �م�� ��د ��د و �ودم 3ر$�� د��م دو �� و�3و( 

....ا$��د  

:�23م زد�و ��ن�ا ی�� �� ���و  �ردارم ل��و�� '2�� از  (م �%��ا �دون  

3(���....م��	ور �ن در�ت یز�  �� ��(و-.....  

 	ودم یرو �� ا�� %ردم�� �س ھ�(و ���ه ������...�رد ���م  پ  پ �23م �� �و�ا

:و23ت د��( ی�-��دار ق��� �2س �%��ا �� �وردم��  

 ��� در�ت د��� �و �� �و �� �دم ��م در�ت یز�  �� �ن....ن�زو ی�� ��, �رم رو�و-
؟! �ن �� ی�د  

: �23م ����� د�دون )�	�د زدن ��  و 3ر$�م ن���� و�3و( )�ظ�  �د وا��  

؟؟!��� در�ت یز�  �� ی�ر �و ا�3 (��� �  ��: 	ب -  

:23ت و �رد ���م � �% ��زم  

-���� �...  د$-� ن�ا   %����اااااا�� (م���  

:�23م و دھ�ش رو 3ذا(�م د���و �ف  

 ا��راطور �� ن�� ھم ��: ی�رد ��)�و و �(ق...�ررو ھم �اد� �� ھم...�اد� �� �.�	-

 در....�دون �دو���� ؟....!%���� درد �(�م ھ�وزم �ن �دو���...ید�� (�م د��ور

�نE... � ��....��� در�ت �ن وا�� یز�  �� ��( �.�د د��� �و ����و- ن��وھ

....�ردم 	�; �ر�#�ل آب �� ھوس ا:�م....�ن  

....�ردا(�م دھ�ش یرو از د���و زدم �� �ر$��و  

:23ت یط.�%�ر �)�� ��  

 �و �ن �� ��و ا:ن ن�ھ� ��� ��ث 0رو �ن �� ی�0ور�ا 6ذا �ر روز ھر �ھ راره ا�3-

�....��م �ظر د��0د م��'  

؟؟؟!م��'� �دوم �و-  

... ���د �و �� ازدواج-  

�و��:23ت ش�3و( 3ذا(�ن ���ر �� و د�	�د �� درآوردم وا�ش  (  



....	ودم ش�ر ��Z �د �0س...���� ��(�-  

....�دا�(-  

...و)�رد ی 3ر��-  

....�دا�(-  

�ده، 0وا��و �%��ا �دون ���ر�ا و د��و( (ور�(و  

 �� ��دھ��	ر �%س اون....(دم .دا� �� �ردن  ت  �(>ول دو��ره ��م ر$ت رون�� ا��ق از

 دادم�� �ظر و %ردم�� ���ھ(ون زده ذوق �ن و 2ر���د�� �ود �رده ���� وا��

...�ود ده�	ر ھم ��)�%� ���...�0)ب..  

:23ت و �(�ت ���رم ا��ق ی�و او�د �ر�#�ل آب وان�) دو�� �� ��ن�ا �-د )�ظ�  �د  

....�وھ���ااا ��2وظ زا�� �ا �و)...���-  

�و��) S� و�....(دم  ت �(>ول �دم 0وا�(و �%��ا �دون و �	ت رو �(��م �-د �رد  

�:د��ر� %�م��� �.%ل ��ھ�ش د�د �و  

؟؟!� � �%���  ت یدار �� ��-  

:�23م 	ورد�و (ر�ت 0ر��  �د  

.....3ر$�ن �� �� ی�را �  �ن ���ه...��ن�ا یوا.....دا� ��-  

 ���رم ��0ش و ��2ت یز�  �و) �رد ���ه �%��رو...3ر$�م طر$ش �� رو �3و( �23م �و�ا

 د)م ��: ن�ھ� از �� �ن �ر	&ف در�ت.... �داد �روز 	ودش از �ذو �7ھ...د��( دراز

!ر$ت�� 6ش �� �� اون وا�� دا(ت  

��اان�ا-....  

؟ ھ�ن-  

!	وا�ت د)م ��م  /و�-  

؟! � -  

!���د � � 	ب...��	ود -  

:23ت �-د و ����2 او�ور از �� �ن ��ت د��( �	ت رو رو 	ودش %م�  



! داره � � و�, و�, �و'.� ��...���� 0دت �ر �ن ول! اووووو-  

:�23م و 3ذا(�م ���ر رو �3و(  

؟؟!ی�دار � � �و'.� �و �-��-  

:23ت د���� و (دت ��  

  �د��ل �� ازدواج �-د �ن...��(م ��23 �/ت ھم ��: ن�ھ�...در'د �� ��و �و...ا'&اااا-

� � �.....	وام��  

:�23م �رد�و ���ھش زون�آو )و � و )ب ��  

 یوا....��ل ��ل....ان �دا(�� دو�ت �.�	 او��....دارم دو�ت � � �ن.....��ااااان�ا �و)-
....�د�� د)ت  طور....���23(ون دده...ھ�(ون 	�ده  

:23ت و ا�دا	ت �� یرو ��  

�ن....��دار �و'.�....���� �ن ول- � ��ل و �(ق ��ھم ��دو��  �د��ل �� (�, 	وام�

�ن م�دا(� ��)(و ا�3 �-دش... �-دش ��: م��� �....م��( ھم دار � � �� �وش زم�ر�  

:�23م ��2(و �� زدم  

��ااان�ا-...  

:23ت و د�	�د  

��ن�ا ژاااااان-.....  

.....�ز��� �رف ی�0ور�ا �د�� �دم �#در�ا-  

:23ت و د�	�د  

....�م�� دروغ ��� 	ب....�د�� �دت ��  � �ن ��-  

 و �ر3ردو�دم رو ازش �-د و ا�دا	�م �/ش ی��ر ���ف ���ه.�(د ده�$� اون �� ��ث ا���ر
:�23م  

-�- دار � � ھم یزود ازدواج �-د 	واد�� د)م...دارم دو�ت � � �ن درھر'ورت!�� وا

.....م��(  

 دور د��(و �-د....�%(م دراز 	وا�ت ھم �ودم �(��� �� ��� از و د��( دراز �/.و ��

�و �� ھ�و�طور و ا�دا	ت ��رم�)� �� (��:23ت د�  



 �رد�ش �زرگ و ت��ر� 'رف ��ر�و ���م د���...�ون $%ر(و...درد�ر � �....0ون د	�ر-

 ��....(��ن ر	ت...��&$�....�	وا���......یدار�� (ب....�ل�	�� ��رو ���م ��:...���

 ھ��و�و �	و(...��ذره ازدوا0�ون از  �د��ل دارم دو�ت �ن ؟؟!ی�رد $%ر ��ش�ا

....م��� $%ر (دن دار � � �� �-دش م��ز� دورا�و�و...م��%�  

....ا�%.ن دو��(ون...�ون ���ه �و�ر���ا� و .دا� ن�ا  

.....�د�� د)ت  ��وووووو....��ااان�ا-  

-���� ��ن م��	وز �ن در�ت یز�  �� ��(و �ر$/� ن�ا ��0....�م�� 	�.� ��....�س� 3(�  

:�23م و رون�� او�دم � � $%ر از  

- � �؟...!ی�	ور ی	وا�  

-�....دو�م��  

؟! ��م در�ت ا�.ت-  

 درد�رارو ن�ھ� ھم 3ر$�ن ھ�ر �� زن....���د  �ره...�ن در�ت...��(� ؟؟! ا�.ت-

....داره  

:�23م و �رش �و زدم ��)(و  

؟! ھ�رم �� �ن...ی�د �.�	-  

:23ت و د�	�د  

. �.دن ھ�� �� ا�.�و ؟!ی�رآ(�ز....پ ن پ-  

ی�/د  

 

:�23م ��ون د  

....�%�م در�ت ھم �و�ھ� �%ن ��ر �� ��ن�ا-  

:23ت و (د م���.  

�2'ل ی6ذا ر�	 از �� �ن در�ت ا�.�و ھ�ون....ا'& �ردم 6.ط....��(� ��(�- 

....م�3ذ(�  



: �23م و زدم ��رد ن�ا $�W از روز��دا���� ی)�	�د  

....�ده 3وش 	���ش �رف �� (��ھ� �� ����ر 	وب ��ر....ن�آ$ر-  

 

٣٩٢_��رت#  

�� آ� ��ج د	�ر��  

 

...�رد �.#� (%�م دور د���(و �(ت از و او�د �� دم� �� �(#�ب �و ی��ز دا(�م  

:23ت و ام (و�� رو 3ذ(ت �ر(و  

 روده ؟؟... را �ن 23ت �زر�3 روده ا�� �	وره �زر3�� روده 	وا�ت�� ام %���و  روده-

....�	و(�ز3 و ���. ن�ا �� �	ور ����و� �رو 23ت �زر�3 روده ؟!�� �س:23ت %���و   

!(%&ت ���ن� ���....�ردن 6.ط ھ�ت روده-  

... (%&ت �� ھ�-  

 �ده ادا�� �%�رو�ا ��و�� �� �ردم �S �ر�و د�و�	�د...د��% 3رد��و ھ�ز��ن و 23ت �و�ا

 وا�� �ود ��%�$�� ���# و ��� از �رد�ش ��	2 �� �-دھم و ��و�� �0ش دم��ر��� ا	�

...	ودش  

�و���� �0ش....�%ن ��ن�ا-....  

��0ش....د��( د�ت و او0د �و��ه  

:23ت و ام (و�� رو 3ذا(ت اش  و��  

....دھ�م �زار 3و�0 ��....��(�-  

 و �رد رد رھ�م�� ر�ز از د���(و...دھ�ش 3ذا(�م � ر	م �%��ا �دون و �ردا(�م 3و�0 ��
....ھ�م ���� �� و ر�و�د  

�'�و %ردم�� س�	 وا�ش دا(�م: � 	ودم یرو �� �د)...%رد�� ا��و)%م یاو�0ور �و

:دم��ر� �ورد�و��  

؟؟!آ(�ز	و�� �و ؟؟!�%�را�ت�ا ی�0 ���0ا آ	�-  



:23ت و داد $(�ر ����م �� (و��ردو�� �(ت از  

 وت ���م رو $ردا و ا�(ب �� �ن....�-د(م....�%�را�ت�ا ی�0 �0 ھ�� زم��ز-

!��ر )ذت �م���ز� و0ود از ��ھ��م...�ر�م�درا	�  

:�23م ���	ر ��  

؟ ز�� رو �زارم ��رو�ا 	وام�� ���ر ی��� 	��م ن���ز�-  

:23ت ھ�م ���� دادن $(�ر �� و د�	�د 3.و �و  

....�دم $(�ر(ون 	واد�� د)م...اووووف-  

�:�23م  $(ردم  روھم �.%/��و درد از.. �رد �%�روھم�ھ  

....3ر$ت دردم...وو���د �%��� %�ر� ....یآ یآ-  

....�رد ول ��:	ره �� (%�ش �� زدم آر�S �� �-د  

:�23م ���(و دم� ر	  

....����و�(-  

:و23ت د��( ر	م ��   ���:(و و د�دو��و  

....��(� �و�( ��س �رد-  

!�دا�(-  

:�23م �رد�و ���ھش ا	م ��....�م��( �'�د) رو زو�� رو 3ذا(�م .و�و��  

....3ر$ت دردم....�و�(-  

....(�ر�� 2ش�� ی�0ور�ا... ره��� درد د���-  

-��� �؟؟�%��� �	�) روش �ر'�و و ید�� $(�ر ی�0ور�ا ر�	  

:داد 0واب و د�	�د  

....�/�ر رھم�	� از-  

.....��� و �ردار �3ز رو از رو ���� �%ن �ز�و� �.�ل-  

....ز�� و�ط 3ذا(ت رو ���� و �رد 	��وش �3زو ر�ز  



�� 	ودم وا�� �� ھ�و�طور#( �:�23م �ر$�م�  

... �و �� دارم ��و���� ن�ا �ن �ن��� 	واب �و �ن 	��واده-  

:23ت و 	ورد دوغ وان�) ��  

 �ر ی	ود�� و ���2 ی$%را ن�ا از ذھ��و ھم ی	ود��....�%ن $%ر �/ش �د�ز-

 	و(��)ت �� �%ن ی��ر (��ھ�.  �(� 3ذرو�ده ���2 ا$%�ر �� د���� آدم �0وو�....�%ن

�..  �ده ت�اھ� ھم ���د ز�  �7ھ �� %���  

� ن�ا ا)���...�دم ت�اھ� ی	ود�� ��زا�  �� د���� د�(�...��(� ��ن�ا �� �ق دم�(�....دو�م��
...��ود ی	ود�� ��  

:�23م  �رد�و �.�د �ر ، ��	ودن ر$�ن �.��0ر و زدن �.� �رو و �ردن $%ر ��� از �-د  

....�ت�� او�� ا����د از �ردن �وا���2ده ن�ا ��ظرت...دارن ا����د �ن �� او�� �و)-  

:23ت و ا�دا	ت ��: �ر(و  

 ازدواج ���و راره ��م....%���� ��ل 	وش �ورو �� ���%�ر�ا.. �%ن $%ر �/ش....���� ��-

 �%�م $%ر ا��...د�.���� ��ر ی�0 �� �و1 اون....اره �ود �دو�� 'ر$� ا�3 'دم...��م

....��(� ی�ورد ا:ن  

...دم���ر� �وا: ن�ا از ���د  

....دادم ادا�� ا�.ت 	وردن �� ��0ش و دم���ر� �وا: ن�ا از ���د  

....%ردم��� $%ر �� �/�ر ھ�ون �س %رد�� �م�اذ زا�  ن�ا �� �ردن $%ر  

 ظر$/�رو اول ��م.... ا��ق ی�و ر$ت ھم �-د و زد ��واک ر$ت اون م�	ورد �� رو (�م

....��/دا(� س��رو ر$�م �-د و (��م  

...رون�� او�دم (���و رو 'ور�م.. زدم ��واک  

:23ت ���د �.�د ��ن�ا  

...�>ل ��� �دو و �ن 	��وش  را�6رو ����-  

 �و ا�دا	�م 	ود�و ا��و ی�و ر$�م �-د و �روم 	��وش  را�6رو ���م 	وا��� 	دا از

.....�>.ش  

......د��و� رو 'ور�م ی�0 ھ�� و ا�دا	ت ��م دور د���(و  



....د	�ره اون �#ول  

"....�دا(ت رو �	و(�	� او�/�� ط�ت �ن .ب....�� یوا"  

 

٣٩٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

؟؟!ن��ود ده�(� �ط�ا�� �� ی �و��  

 و �2م�� ��� ر�3 �ن �� �(ن 	�م �	و��رد3 �� م�	وا����....�ود �ط�ا�� �� �� یھ� �و��
...�(� �وژه ��رش ��ل �و اون  

 �� ���ه �� �� د�و��( یا �زه�	�   �وزش �ر�.� �� �ود ده�ر� و (د��� ��ز  (��م ���د

: �23م داد�� �(ون رو #��د٣:١٠ �� �3و( ���ت  

....�د�� 	وا�م داره ��%م-  

 ی��ز �� ا(و ���� ی /وه �وک ا��(��م �� و اش ���� رو 3ذا(�م د���و �23�و �و�ا
....3ر$�م  

:دم��ر�...#ش�ر$ �� داد�� �م�� دا(ت  

!!!�ت�� �و �ن ول (ب �و1 ن�ا �� ��� ن�ا-  

���ر$-#....  

؟...! �دو�(ون-  

� �و...��'ر-�����)�....&� ره��� ط&ق 	واد�� ز�ش...م��ود ��ھم �آ�وز( دوره 

...�ده �ره�� ��0 از رو �%� ��١٣٦٩ �و�ده..  

:�23م یزود  

... �و�ش �و از-  

:�23م د�و�	�د...�رد ���م  پ  پ  



 �و�ش �و از ھم ��:...%رد�� ��0رو�ا $%ر د��� �ود 3رم اش �.� �� �او�و� ؟؟!��  	ب-

....ز�ش �� �ده �%� ١٣٦٩ �ره�در�  

-�)�� ��...�م��و�� �راش ��  

:23ت �� دادم $(�ر ا(و ���� �وک د�و�	�د  

...� � �%ن-  

:�23م )وس  

-�...%�م�  

؟؟....0و�ت �� �2م�� ��� ی�(ر ��و ی	وا��...یز�ر �� �رم یدار 	ودت ن���-  

:دم��ر� ��-0ب %م�  

-���؟!�(�� ی�(ر ھم ��0ت�ا �� �و   

-��...!����ن ھ�(ون ���� رو �ردا ھ  

:دم��ر� ن�ھ� وا�� و �ود �0)ب �رام  

؟! �ن 0ون ��و-  

:23ت �م�� �و(�ن �� ھ�ز��ن و )�	�د ��  

...�و 0ون-  

؟!����� ھم �و-  

....�رم�در� ھ�رو ���س یادا دارم ��-  

:23ت و ���ر 3ذا(ت (و�3و( #��د  �د از �-د او�ن...دم��( �س د���و د�و�	�د  

؟! م��	وا� ��  �ظرت-  

...ا�(ب (�/�د�� ن�(���ر-  

:23ت و زد )�	�د  

...ام 	��� �.�	 ��م.. ���د م��	وا� �س-  

....	ودش �>ل �و دم��( و ا�دا	ت ��رم دور د��(و  



�...م�د�	وا� ھم آ6وش �و �(ون �زه�	  

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

...درازش ی)��/� یرو   �م ی�� و �ود اش ���� رو �رم  

 (ب ھ�ون ��'ل د�(د �	وا��)ود3 ن�ا و م�%رد�� �طو��( �و��ود دار�� وت ر�د �� (ب

....�ود یدار��  

....و�د�� در (دن ��ز ی'دا �� �و� �� ا)���...�ود ���ر�( 	واب �و)  

��ن�ا....یا 	و��....���� ��ن�ا....��ن�ا-.....  

 داره یدار�� �و ���وس ن�ا...��  �� دم�$/� �-د �و) �م���� 	واب دارم �ردم $%ر او)ش

....����ش ز���� 'دا ���و�ا داره �� ��� ن�ا و ���2� ا��2ق  

 �و �.وپ ��:پ .�م و �ود ده��ر �رم از ھوش و رخ از ر�,...(دم ز�	 م�� زده و�(ت

...د�%و��� ام ����  

:�23م ���ن ��� ��� و دادم �%ون رو ��ن�ا  

....	و�� او�ده ����ت....����ت ��ن�ا...��ن�ا....���ا...یا...ا-  

:23ت 	وا��)ود  

....رو����ت ا:ن �ن ی���� یزد �وھم ���� �	واب-  

:�23م و دادم ورت �رس �� دھ��و آب  

���م �0ون....�م�� را�ت �	دا....�	دا...ب-��.....����ت ی'دا   

...د�(� ����(و ی'دا �� �و� �� �(د ��ورش..�رد ز�� 3و(�(و و  �رد ��ز  (��(و  

؟؟! یا 	و�� ����...��ن�ا-  

:23ت و �رد ���م ����ورا��  

؟؟! او�د ��-  

:�23م داد�و ھ.ش  

...دا	ل و�د�� �� ���د درو �رو-  

....�رد 2.ش دو�دو در ��ت �� ����#ر و (د  �.�د �	ت رو از  



:�23م و ���ش ر$�م )	ت یھ�و�0ور (د�و �.�د  

...��(� ده�د �2(/��و ����ت �%��.....�2(/�م...��ن�ا-  

 رون�� �رم �ن �ن 2ل �و از درو �و 23ت �-د و �رد ز�ز�� ظ�6." یوا یا" �� 	ودش ��

.... او�ده زود �#در�ا  را �م��� و دا	ل �رم�� �2(��و ی0ور ��  

 ����ش �ودم دوار�ا�....�ردم 2ل درو ��م...رون�� ر$ت اون و دادم �%ون �ر �رس ��

...	ت�ر �� (ر$م...����وا و3ر�� ��ش ده��د �2(��و  

:�(�وم 'دا(و�و �� در ��  ��و�دم 3و(�و  

....���� �&م-  

؟!ی�ود 	واب...��ن�ا �&م-  

...آره-  

؟!ی�ود ��%�ر  ا�روز... ���� '�W �زده� ���ت-  

��...آره-) ���؟���و� یروز  �د ��ود رار   

...�ر3(�م ���د... دادم ا��0م ��رارو �و) اره-  

....یا 	���... �	واب ا��ت �و �رو 	ب-  

....�م��� ون�ز��.و 	وام��....��م�� 	��� ��-  

��� ���د! داد�� داد یا �؟.....!رون�� زد ا��ق اون از (د�  

 دن�0و �ردم (روع ��و�ز� رو �(��م....(دم�� وو���د دا(�م �د�ز ا��رس از �� یوا

....��	�م  

؟؟؟!! �3ُ �� �ود (��س ن�ا آ	�  

! داد �� داد یا  

 ���ر 3ذا(ت �2(/�م و دا	ل او�د...�ردم وا درو $ورا �ن و زد در �� �#� �� �(ت از ��ن�ا

.....(د ره�	 �/م و  

....�ود ن�ا او�م و...�ن وا�� �دا(ت (�ر�� ��-� �� ره�	 ���ه ن�ا  

�ن� یر�ا� ��:ھ� ��:"��...".....  



 

٣٩۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....ن�ز� رو 	وردم �ر آروم آروم و دادم ���% وار�د �� ��ر�و  

....ن�ز� �� زدم زل د�D و 3ذا(�م ���ر �2(��و  

�ن یوا �ھ !  

��ن�ا ا��ق آ	�...ر$ت (دم �د�	ت ��و ر���ن آ� 'ورت ھر در و �ود ھ�ل �� رو #��د 

�!د�د�  

... �رد ���ه �/م 	�ده �� و �(�ت ���رم ��ن�ا  

:�23م ���ن �7 �7 و ر$�م یا 6ره  (م  

-�� ��!�	�د ات �  

6�م �� زد��:23ت و د  

-�� ��  ؟؟! ��.و 3ر�� یدار %�ر�  ام �

 ن�ا ی�و او�م....%رد�� داغ ام �.� %رد�� ر$��ر 	و��رد ی�0ور�ا �و�...یواااا
:�23م ��'�...�دا(�م $رار راه و �ودم �رده ر�3 �ن ��....ط�(را  

... �	�د ��ن�ا-  

:د��ر� �-د...اروم �و)..د�	�د (�ر�� �	�د �23م  ون  

	�ل؟؟ 3ر�� ی�داز�� ���ول  را... �� 	ب-  

؟؟؟! ی	�د�� �و �-د....�دارم $رارھم راه... ا$��دم ر�3 ���0ا �ن-  

 و ام ���� رو  3ذا(ت ا��(�(و �-د و �رم �(ت ا�دا	ت  �ودن زون�آو 0.و �� �وھ��و
:23ت  

...ب�� ب��-  

:�23م د��(و ر�ز زدم  



....�%ن-  

:23ت و د��و� رو م�(و���  

 �راھ �� ��:	ره...��و�� 	و�� �و ھ�ش �ت�� رار �� ���� ؟...!ید��ر� �#در�ا  را �و-
...م�%��� دا��  

��:�23م و و�م��ر یھ� ���� رو 3ذا(�م د���و د�D و ن�6  

��ن �� �ن ؟؟!�  �(د ا�3-�� آ� �0ج...	دا0ون....یووووو....�و�م�� (ب �� $#ط �23م 

��و ��ر��� دو....%���� زون�آو �#ف از و ��%� از ��و...ره�� آ�روم....یوا...%(�� �2	 

� ام���% � ا�رو�ون....آ�رو�ون...%(�م�� دو��ره %���� ام ز�ده دو��ره �-د %(�م�

�  �	را� د	�ر �0ب ا� ��ج د	�ر �ن�� او�وت...��و رو �ردم...�ردم یوا...�ردم...ره�

....!�دا(�� 	�ر ��� و �وده  

:23ت و 3ر$ت )�/�ش   0.و ا(و ا(�ره ا��(ت ��ن�ا  

��2 ور  #در! ��س�ھ-� �! ���� �ز��  

.... 	و��ون ی�ر ��و��� �وھم و رون�� ر$ت �'ر �� ���� د�(�...�زن �ق �و  

:�23م 3ر$��و ��زوھ�(و �ود 3ر$�� رو 0(��م 0.و 	ون �� �ودر��) �و�( �3و ن��  

�م�� �و 	ر	ره �(م 	&ص ���0ا از �ن و رون�� �ره ر���ن آ� ا�3-���....	ور  

 �ر���ک ن�ا 'دا 	(م ن�ا و �ود (ده �ر���ک �.�	 )�ظ� اون �و ام �$��  	ودم �ظر از

.... �	�ده �� %رد�� ���رل �ھ )�/�(و اون  را دو�م���...$#ط �ودم �رده (�ر�� رو �ودن  

:23ت �� �ردم رو � د�دون  

 ا�و ���د �0 ��  ام ِ	ر	ره ی��0 (��� �و)...�(و�/��ون و 	ط و�ط �رم�� د���	(-

...ی�	ور  

�ود، �  ��ظورش دو�م��  ون  

�و��:د��ر� 'ور�م ����� �� �� درآوردم وا�ش  (  

-�؟؟!ی��رد 	و�� �و )	ت �ھ ی�0ور�ھ� ازدوا0�ون �-د (��  

....�ودم زاد ��در )	ت )	ت.  (.وار �� و ��م رھن�� �� �� ا$��د �دم� ��زه 23ت �� �و�ا  

...    ��او) یا����/� ن��  



 ھم رو �رگ %��� �� ھ�ون �ن ���(� �-.وم :��(ون ذا(�ن�� �رگ %��� �� او�� ��ره

.....�دا(�م  

:�23م و �#ب دادم ھ.ش و اش ���� �	ت زدم  

...ز�ھ-  

 (ر�(و�� 	ودش اول....و�د�� �رم �(ت �� �در��) ��م ��م )�����و �� ر$�م (د�و �.�د

:23ت وآھ���  د��م داد ��و ی)���/� �-د د��و(  

�و�� 	و�� �و �ت�� رار ھ�ش �� ����...���� ��رس-�...���� � �م د�ت ��...  رون�� ره�

�...��رس �س...�	واب �� ره�  

:�23م ���ش �� دن� ر	 �� �رد�و ��م رھ��و��  

  ؟! 	و�� �رم ���و�م ی طور �ن او�وت ؟!�  �ود او��0 ھ�ش ا�3 ؟! �  �ر$ت ا�3-

:زد 'داش ر���ن آ� �� �ده 0وا��و 	وا�ت  

....�رد آ��ده �رات '����� ���...���� ��ن�ا....��ن�ا-  

:23ت و �رد ��: 'دا(و  

-Eم���ود �را �...�م�� ا:ن...0ون آ  

:23ت و آورد رون�� وا�م ز�و�(و و 23ت �و�ا  

...�رم�� وا�ت یز�  �� ���( �آرو� د	�ر ی�د ول ا�3...��م �ر �&رو 	�دق �رم �ن-  

:�23م 3ر$��و د��(و  

 ؟؟....!(%�ت �و یز��ر 6ذا ��. ی�ر �و او�وت �-د ��و�م 3(�� ���0ا �ن...ی�رد 6.ط-

�..ی�ر زارم��  

:23ت دا(ت�� ��� 	�د(و 0.و زور �� �� �در��)  ��زم  

...��(م ��23....%���� (; �رم...���� د��و �ن ول-  

....�ردم ول ل�� 	&ف و اروم آروم د��(و و او�دم �و��ه 23ت �و�ا  ون  

:23ت و د��( )��و �-د و �رد ��چ ا�و 3و��  

 (%&ت �رات ���( �	و� د	�ر....�ز�� 	ون�(� ���� �ن 2ل دا	ل از آروم درو-

��و ���و� �طو��(..�رم��...  



:�23م د��(و ر�ز زدم  

...ھ ل ن�ا �و �ا�دا	� ��و �و...�وO` ر��#'.  .�دا�(-  

:�23م دو��ره... در ��ت ر$ت و (د �.�د  

�ن....��ن�ا  %(م�� �ورو �(م 	&ص ���0ا از ا�3 �ن- ....  

 �ر$/�م ���# دن�(� ���ظر �%��ا �دون �-دم ا�'��م رو �ره (��ھ� از (�ر�� �� زد ی)�	�د

...رون�� ر$ت ز�ون و (�; �رد وا درو ��و��  

�'ب �ود �	م رو  #در �� آااااخ:!!!  

.....�(��م روش و �	ت ��ت �ر3(�م و �ردم 2ل دا	ل از درو �ن و ر$ت اون  

....�ت�� �	&' راه ��:��:ھ� ظ�ھرا و ا$��دم ر�3 �د0ور �ن �2ت�� �/م ��� ��  

 ر$ت ��� ���ر )�ش رو از )�	�د...�ردم ��ز �راش درو.او�د دو��ره ��ن�ا �-د ���ت م��

 	&'�...ھ�ت �راE ر$��م از (�ر�� 	و�� �و �ن �ودن از داد�� �(ون  ن�ا و یا )�ظ�

 ده���) �ره و �ر�� و�ط �� ��ت �ون �� و ��ت درو...�ود ��ذ(�� �/ش �د ا���ر �%��ا

:23ت و داد د��م �� �ود  

...�	ور...���-  

�1 و 	وردم رو ھ�� �3ز �� �� دو �� و �0و�ش ا$��دم 3ر��� 3رگ �Qل 3ر$��(و ازش  

 

:�23م د  

؟!�ر$�� ����ن-  

 رو د��( ودراز 23ت �و�ا...�(ن (روع ھم ا	��رھ� ���ظره و ��ل رو �(���... ��-

...�	ت  

؟؟....!�و�دم�� او��0 �� �� د��� �ن آ	� دم��(...درار ���رش �رد�و ��وووو$  

��%� �.....(دم  �ره�� �� یوا....�	وره �%ون 	و�� از ر���ن آ  

 

٣٩۵_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

� �� ا�روز ن�ھ� �دا(ت ی�	ور �درد ز�  �7ھ  وت�ھ �� ران�ا :�'ب ون�ز��.و ن�ا آ

��م دا(ت  �ودم ا$��ده ر�3 �د�	ت �ن� ���ورد  یھ� �ر�� � �	ش رو ر���ن آ� ی �&

�.%رد�  

�ن �... 	و�� �رم �-د و ره��� 	وا�ش �� ��و�م ���ظر ���و '�ر (ب �� �و���م��  

....	ت�ر �� �/م �ھ�  و و�د�� و0ود �� در�ر ھزار�� یاو�0ور  

 �.� �و �وش ن�� �م���� �� ��: �و) 	و�� �ر3ردم ظ/ر �-داز �� �� �ود ن�ا رارم �ن

....ا$��دم  

:�23م داد�و �%ون ���و�ا (و��  

��ن�ا-...  

؟! ھ�اان-  

! دارم ��د��(و �ن-  

:23ت  %رد�� ی��ز ش�3و( �� �� ھ�و�طور  

....�ن ���ل-  

:�23م و (%�م رو 3ذا(�م د���و...�	ت رو �(��م و (دم ��'�  

���....��م ���ل ی 0ور ؟؟؟ ��م ���ل- ���Q�����Q ��م ؟��!ھ�ن (��� ش���) ز�ون آدم  

؟؟....!رون�� ره�� 	و�� از �� ر���ن آ� ن����� �� �ن ���ل �0ن  

:�23م زد�و ��ش �� ی)�د  

�ن...��ش زود...دارم ��د��(و �ن...�%ن ی��ر �� �.�د(و- � �رم 	وام�

:23ت و �(�ت زا�و  /�ر �ن �Qل و 3ذا(ت ���ر (و�3و(....	و��ون  

؟! ا:ن �ن ��م %�ر� -  

�ن �(� �'ر ��ن�ا...رون�� �ز�م ���0ا از �ن 	.وت ��	��ون و ظ/ر ��  �ن ی��ر ��- 

��ن �� �ن....��(��اااا ��23....�2��اا�� ر�3 ���0ا�� �'ر....	و�� �ردم��ر� �'ر �� �23م 

 رو ش�� � ���ط ��� �'ر �%��ا وا��...(��� 	راب او�Eع ��(م ���0ا �ن و �(�



�0�1 	ودش دور روھم ھ�� و �ط�� �و �د��  و داره��ر � ��: �رم ا�3 �ن او�وت...%���

�؟؟....!د�م��د �� او�دم ی 0ور و �� �ر�ن��  

.....��� %�ر�  �ود �و�ده ھم 	ودش  

....$%ر ی�و ر$ت و د��( �وھ�ش �و �د��  

 (دن ده�د ا��رس طرف �� از...�ود ام 3(�� طرف �� از...و�د�� م��د��(و طرف �� از

....	ودش 	�ص یودرد�رھ�....���0ا از $رار �رس ����د و. دا(�م  

:�23م ��دم و �ون��(  

....���0ا او�دم �ردم �6.ط �0ب-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ....3ر$ت ��: �ر(و �23م �و�ا ��  

؟؟...��و���( �ن ش�� یاو�د �%��ا از �و-  

!آره-  

:د��ر� دو��ره رم��� �س �ر$�و �ن دا(ت ا��ظ�ر �� �ودر��) ����ورا��  

؟؟!��و���( وا-� �و-  

 یآ�رو ھم 	طره در �و یآ�رو ھم ا:ن..د�ارز ��� درد�را ن�ا ��....�و�م��( آره 	ب-
�'�و �ن ا�3 �23م :�'ب �ن  #در...�ن: � رو �.; ی	وا����ر ��� :�'ب 	ب ی	وا�

....  $�� �� م��ر ھردو �� �ن �� اون و �� ن�ا �ھ...�%ن  

:�رد �ررار ��ون�� ������ �%وت ����ش ی'دا  

؟!�ز��� �رف �� �� یدار ���� ��ن�ا-  

...دم�3ز )ب �رس از  

:23ت �.�د ی��'دا ��ن�ا  

.. �م����  .م�$ ��پ )ب ��  دارم...ز�م��� �رف ��� ��-  

-�)��...  

�و  ر	و�د �ر(و��:23ت �  

.....�����0ا �2/�ن �� �زن �رف �#در�ا ��:...���-  



:�23م داد�و �%ون ��ھ��و )0وج � � �� ن��  

-�.....�رم 	وام�� �رم 	وام�  

:23ت و دھ�م رو 3ذا(ت د��(و  

....�%�م �و�م�� �6.ط  � �م��� ��ون ���ت ؟؟!���%�� 'دا �رو  را � �! ��-  

:�23م 	دا �� 	ط�ب و �#ف �� رو �ردا(ت �� د��(و  

 	ورم��� رو �دا�( ن�ا 3ول ���د.....دم��� ا��0م ی	���ر�ر ��ر ���د...�ردم 6.ط ��	دا-

 ��...�و�ن ده...�� ��...�و�ن ��S �رم ���0ا از درد�ر �� �ن ا�3 ��	دا....���0ا �م��� و

�زاده �و �دازم�� �و�ن �ت��...Eرر ی3ور����...اھ//�...�و�ن �ت��...���� ��	دا.....    ا
 ا�26ل �ن.... 	وردم رو طون�( ��ن�ا ن�ا ب�$ر...	وردم ب�$ر �ن.....�رم ر�و�ت

...رون�� ��ر ���0ا از �&�ت �� و �ن....(دم  

:23ت و �رد یور ��  �)'و و  ش ��ن�ا  

-:�� ���ن� ����� �.�	.....و �دا�( و طون�( م�(د ��....  

... ..م�(د ���ت ��ز او�د �� 	و�� ز�, ی'دا  

� �� م��رد ز�� 3وش/2���� ��� .   

�� �....او�د ھم او��0 �� ��� ��� ��زک و ز�� ی'دا �رد ��ز درو ر���ن آ  

.....�ود آورده ��ھ�ر ظ�ھر  

:�23م �رس ��  

-��%� ���� ���� ��....��0م�ا �ن ده�$/� ام ��W....  

:23ت و د�	�د  

�� ی��-�W و�ط �%ش رو...��....آورده ��ھ�ر ات �  

 در ���0ا از د��� 'ده ھر0ور �ن...ا�دا	�م م�3و( ���ت �� ����ھ و دم��( �را�� �2س

��و �%��ا �ل ر$�م � � �....�ر$�ن�  

 

٣٩۶_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا* *  

  � ر$���ون )و دو���م�� �� ھر �د %ردم�� ف�� ا��م �و ���ن� �ودن از...  را دروغ

��$�%�...!داره �� در  ��درد�را  � و �  

!�ود %ون���2 'د�� از �د�ر �� (د�� �� �� یا ��ر�وا و�د�� در ا�3 ��E �3د  

 �-دش ���د رون�� �رد�ش��� 	و�� از ��0ورا ��  ظ/ر �� ا�3...�ود ��	ودش �ق ھم ��:

�.....�ره �و��ت��  

 ی ��� �� ��6ذا از و د�د�� �ورز( ا	��ر.... ���� ��ت ر$�م او�د�و رون�� ا��ق از
:23ت د�د ��و ��...	ورد�� اروم آروم �ود آورده ���ن�  

....�	ور �ردار ز�� رو...���ر 3ذا(�م 6ذا �رات ����-  

�ش �� �ود و'ل �#.ش ���ن�%)...��)3 �� � وا��....(د�� ھم �و�( و 	�, (د�

�:�23م و ���� �و 3ذا(�م 6ذاھ�رو ن�ھ  

�ن- �...	ورم�� ا��م �و رم�  

:23ت و  ر	و�د ���م �� �ر(و  

....�	ور ���0ھ� 	ب...او��0  را ��:-  

:�23م و ���� �و 3ذا(�م ھم رو دوغ وان�)  

....�	ورم  ھ�و��0 دم�� ��Wر0 �م���� .م�$ �� ���م )ب �� دارم ��-  

:23ت و او�د �و��ه  

...�را�� 	ودت 0ور ھر �����0ن ��(�-  

�ن� �� �ردم �ر$� ��...ا��ق ��ت ا$��دم راه�� �� وا �رام درو �-د و درم �(ت �ن �2/

 3ذا(�م رو ���� و ���م �ر �(ت درو...دا	ل ر$�م �ن �ردو ��ز �رام درو زود �.�	 �%��

:�23م و $رش رو  

....�	ور ن��( ���-  



 دو�ت 	وردن 6ذا ا�دازه �� رو ز�  �7ھ! �	وا��� :�'ب...د�در	(  (��ش �� ��

....�دا(ت  

:�23م و �(��م �	ت یرو و �رش ��:  

....�ن 0�1 .�و�و��-  

:د��ر� �ر دھن ��  

؟! ی�رد دا�� درو راه-  

....آره-  

:23ت و (د زده ذوق  

؟! �دو�م ��و ��م �� ؟� -  

:�23م و �ردم 2ل �وھم ا��(���و  

 �زن �� ر$�ن ��ض �� ھم �و....رون�� �رم�� 	و�� از یا �/و�� �� �� رو ����-

 ��ت���....�ااا��د ��و� ��و� وت ��....���� �ن 0�1 	وب �وا��و �و)...رون��

....�ره آ�رو�ون  

:23ت و د��( )�/�ش رو ز�و�(و  

....�رم ����ط �و از �ن...را�ت �)ت�	-  

: 23ت و د��( �ر �2س �� رو دوغ وان�) �-د  

....((ش�آاااا	-  

 زد�و زا�و روش �� رو...���ش ر$�م و زدم ی)�	�د...�ردم ���ه )�ش �(ت دوغ ��

 و �ردم ��چ )��(و �-د و زدم س�) دو6و ز�و�م �� اول  �رد�و ��.ش 'ورت �ب د����و
:�23م  

...�م�� �� ��ون-  

 �ردم $%ر (دم 	و(��ل... �رد 	��وش رو ون�ز��.و ����....رون�� ر$�م ا��ق از دو��ره

� �3و(� ��7 درآوردن �� و �(�ت آ(�ز	و�� �و ر$ت ��0ش...�ر$ت ا�� �	واب �ره 	واد�
د یو�راد �ردن در�ت �(>ول  �(و از ھ���...(د ش�  



 	واب �2ت��...د�	وا��� �م �.�	 ا'& اون....�	واب ���� �� �ودم ن�ا ���ظر ی	ود��! ��

....�س و ھ�ت ����: وا�� $#ط  

:�23م و (ش�� ر$�م...�ود �و�ده راه �� $#ط �س  

....	رم�� �رات رو �وش....دور ��داز �و�ا-  

:23ت ر$ت�� ور و�راد �� �� ھ�و�طور  

....	وب ن�ھ�...���� %�ر�  	وام�� �و-  

... رگ �و م��ز� یز�  یا ����� ��...م��ز� � ر	 �� رون�� م��ر ی��ر �درو یا ����-  

:23ت و د�	�د  

؟؟....ظ/ر �و1 ن�ا-  

 	و��....��م م�ر��...م�ز��� یدور �� م�ر��....	وب و �ت�� 3رم ھوا ؟؟! (� ���..آره-

؟!  

-�� ����....�...�/�ره ��و�م ���0ھ  

؟؟!آ�0ون ؟؟ھ� رون�� ی��� ��رت �� �د�� �دت-  

�� %م�...���� ��-��	...  

؟!�	وا����  را یا 	��� ا�3 	ب-  

...�ت�� در�و�م 	واب �و)...ام 	���...(م�� 	واب�� (ب �	وا�م-  

؟! 	واد�� رو �� ��� �/ت �� رون�� ی�ر ی��� رت�� �� �%��ا در�و�ت-  

 ار���ط ن�ا �ود و�ش ���د ��م $%ر...	ب....زد زل �/م و 3ر$ت ��: �ر(و �23م �� �و�ا

....�(� �ر�� ��0ورا ��  

:23ت و �%رد ��ور  

!� � �ن ��	ره 	ود�و �رو-  

 دو�� و 	�; �ط�)� آب �� دو...رون�� م��ر....�م�� ی0د 	ودم �0ون....آ�0ون....��-

   �م�� �/ت ��م....م��� '��ت ��ھم و رگ �و م��ز�  �����

:23ت و 3ذا(ت ���ر رو �3و(� ��7  



!ی�زار �رم �� �ر ی�	وا ا�3 روزت �� یوا....��ن�ا-  

:�23م د�و�	�د  

....م��ر ��وش )��س...زارم��� �رت �� �ر-  

:23ت د��رد و (; ��  

�ن ���ر�ا رون�� ��%(و� ��و د��� ���� ؟!����� ���0ھ�  را ی�دار �طو��( 'د ا�3- 

؛:�23م ��ون د��/د و �(و	 �� �� �ودم  

��'ر$م آ�0ون- ���%��...  

:23ت و د�	�د  

 ی�واز�� ی طور �م��� �ر'م ��زت �� �زار...��(�....0وو�/� (�� از ا��ن...��(� ��(�-
.. 

�ن�...ا��م ��ت ر$�م ��م...�(� آ��ده �� ا��ش ��ت ر$ت �ق�ا(� �� و (د �.�د�� d�)�� 

��:�23م %ردم�� ��م رو ��رون ی)���/� �� ���در� و آھ���...�ود 	ورده رو 6ذا ھ  

....�رو �وھم �� ر$�ن �-د....رون�� ��رم یا �/و�� �� �� 	وام�� رو ����-  

�و او�د....(دن  �رخ )��ش �د�ز ��و(��) از��:د��ر� �  

؟!وا-�ااا-  

:�23م �رد�و �.#� ��رش دور د����و  

(��م �رو�; آره-....  

 

٣٩٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م وار �7 �7 و  (��ش �و زدم زل...ھ�ش (و�� رو 3ذا(�م د����و �رم �%��ا از �ل  

-�؟؟.....�اااا��د �3ف رون�� ��ز� �	وا�� �و�ر$� �� �و  

:زد )ب آروم  



...  ھ�ت �وا�م....��(�-  

....�ردم ���ھش �(ق ��  

 ر�� ���(�ت از  را و....دارم دو��ت �دارن دو��م �� ����� ���م ی ا�دازه �� �وروا"
� �%رده (روع رو دا(��ت دو�ت �/��ا از ش�� �� ام �(�� 	ودم از  را....(م��

"""؟....�ودم  

 د	�ر ن�ا رو ھم ھ� �و1 ھ�ون ��� �ن �م���� %�م�� $%ر(و �� ھم ��: ���...�� �و)

....دا(�م �راش  

���/� (دم�� ��'� ���د ی�ردھ� �� �ود�ش از و دا(�م دو��ش ھم ز���/� ھ�ون �ن 

.....�دا(�م 	�ر 	ودم  

:زدم )ب ا��(و  

-����....  

:داد 0واب �23ن ��0م ��0 	��/� ن��  

؟! ��  ھ�ن-  

....یاو�د �� ��ر�-  

:23ت �/�و 	ت�ر رو ��(#و�� $�ز �&  

 رو وا�م ھم �	��و �.�ل ا�3 ��� ���د....او�دم 	وردم ��ه.. او�دم 	وردم �ا�E$ (%ر-

.... زارم��� ات 	و�� �و �� ���  

 ی)�/� 	وردن �� �ردم (روع ھوا �� �رد�و �.#� دورش د����و �-د د�و�	�د آروم
� )�/�(و وار �طش....�رد م�ھ�راھ و ��ت  (��(و... ��.ش از ��ر�ر�(� %� �رم...دم�

.....ط-م 	وش و	وش �3و(� و �ودن  

�ن �ر ی�.وا....�ن �ن�� ن�ر�(.....�� ���) �� �دون (��� �� ؟!��(�ت دا(�� 0وره ھ

؟! (��� ��....ھ�ن....��( �ن ی 	و�� 	��م....��( �ن ��ل �رس  

....ام آ��ده �ن..... ��ن�ا-  

�دو��.ش ی)�/� اون از ��دم دل دم�(� �� رو ���� ی'دا...%� �� زد�و �/ش � (

:�23م و (دم 0دا ازش �	دا��$ظ  

...�(� را�ت ��م �ل�	 �ده ��;�� �� (د �ل درد�ر �� �ھ�  ا�3-  



-�)�� ..  

...	دا��$ظ-  

..���م درو و رون�� ر$�م  

 ��ر �� ��ر�وا و �(%ل �%��ا �دون.. �ره رون�� ���0ا از درد�ر �دون �ودم دوار�ا� $#ط

... �ره��  

....    ��� ����ل 3ذا(�م ���� �#��و� �� �راش.... (د ن���( �وار ����  

��.  و ��وا�  �#�	'و'��و�...دا(ت دو�ت ھ� �#��و� �0ور�ا از� !  

:د��ر� ر��� �و  

....آورده �#ل �ر �ورو �� ��ھ�و� ؟��ظورم! ھ�%�ر�� د	�ره-  

:�23م و دم�	�د  

-�� ...  

؟!#���ر$ 	واھر-  

:�23م �-د و ��ش��د� ن�ا از دم�	�د ��زم  

...آ(��س-  

:د��ر� ��2%را��  

؟ آ(���ت-  

....آره-  

�ن �-��- �؟...(����ش�  

... آره-  

:23ت و (د ��'� درآ	ر...د�ر� ��� ���0 �� �ھ و %رد�� $%ر ��	ودش �ھ  

....��� �م��� ��و ؟! �و'.� �م �ن وا�� ���� ���ن�  ���� ��ن�ا-  

 و ��رک �و ر$ت اون.م�(د �ده�� �-د و دا(�م ��� ��رک ;��زد �0 ��....�%ن �0.� ��(�-
 ی ���� ر�ز 	�; ی ��/� رو....(ش�� او�دم و دم�	ر ����� و �ط�)� آب دو�� ر$�م ��م

  ....م��(�� ھم �#��ل ��ر3 و (�خ �ر در	ت



:23ت 	ورد�� �ط�)� آب ��  ھ�و�طور....�ود 	و(��ل و ��0%�و �.�	  

  ��و و �ر�� �/و�� و  ون��� ���د...	ب-

....��م (روع ��0 از د��� #��د دو���م���....�ود 3ر$�� ام 	�ده  

:�23م �-د و ارو�دم ا�و �.� �(ت  

....ش������ ��رھم ھزار یروز...آ(�� �.�	....آ(��س-  

 �%��ا ن�� �-د �و) �رد �.2ظ ھم رو ا��ش اول ���... ���� ��� 	وا�ت...�رد $%ر %م�

:23ت ��(� �0	ورده �����  

� رو آ� ��ج د	�ر �%��...�%��-���...  

:�23م زد�و ���ر�� )�	�د...�رد آ�ون ��ر�و 	ودش! �� ��  

....آره ��م د��� �(��� ��را�ت ا�3-  

�.....��ود �-.وم 'ور�ش از �& ا'&....��'� �� (ده (�د دو���م��  

:23ت �%��ا �� م��ود ره�	 �/م �طور�ھ� یا #��د  �د  

  ؟؟!����؟؟ 	ود�ون ���ن�-

.... ا�0ز�ون �� آره-  

؟؟! ���ن�-  

�ن�  �د��....���د آره-�� �%�....آ� ��ج د	�ر...����� ���ن�...م�دار   

:23ت ��رت و ت�ر�E و )�	�د �� �-د و زد �.;  

 و دار ا'�)ت ی 	��واده....آ� ��ج د	�ر از �/�ر �� �آ	....ا���������ت...����اااا ا���ت-
 ی 	��واده �� از ا��	��ت �� 	و(��)م �.�	....�/م �.�	 ا'�)ت...��رم ا'�)ت....(��ر ��

..... �ت�� ل�ھرد�� و (��ر ��  

 ا'�)ت...���� 	ود�ون از ���ن�....ا'�)ت و (��ر �� ��زر3 و ����ت و و$� و �-ر$ت

....داره  

.....(د ا���ر �و) �(� 	ر��د ا��	�ب ن�ا از �#در�ا  %ردم��� $%ر(و ا'& را��ش  

!ید����د��� او�و �و�ا �ھ �� �دا(� دو�ت او�و �دت �/���ا...�.;-  



:دادم 0واب 	�0)ت ��  

....آره را��ش-  

؟!����2 زود�ر  را 	ب-  

....و�د�� ش�� $ر'�ش-  

:23ت �ق�ا(� ��  

-�.... را�ت �)ت�	.....ز�م�� �رف آ� ��ج �� ا�(ب ن�ھ  

-�ا�(ب؟؟ ن�ھ  

 �و �زارم د��(و زود�ر �زار�و ی	وا����ر رار 	وام��....ا�(ب ن�ھ�...آره-

....	وب �روس ھم و دارم 	وب دو��د ھم �� (%رت...(%رت ��	دا...د��ت  

 	وب ���ر�( و ل�آ� �ن �$رو( ���ر�( م��ر....م�دار ��ر ھزار�� �� (و �.�د...(و �.�د

....�ردارم �>�زه از  

....(و �.�د  

 

٣٩٨_��رت#  

��  آ� ��ج د	�ر  ��  

 

:�23م و زدم زا�و و ن�ز� ا�دا	�م 2�و�3 3ذا(�م ا��م ی�و ���و ��  

 �	و� ���  �....ش�اووو	....ش   �اووووو	...�م���ز� ا��ق �&م....یآزاد �&م-
....	و(��)م  �...  

  دا(�م و�(ت ازش (دت �� �� ی	طر 3ذ(�ن 3وش ��Z از ا$�	�ر �� %م� (دم �.�د

..... ر$�م ی��در  

...(ده 	ل ��ک د	�ره! c ��م-  

��ن ی'دا ������ن و ��� 'ورت �� ��-�0 �ر ���ه و �#ب �� دم� ر	 $ورا دم�(� رو �� 

 و���ھم �ودن وا���ده �0ور�ھ� ��(ن ده�د �وا-  ل و 	ل �� �%��ا ن��....ا�دا	�م

�....%ردن�  



....زدم ی(	�د�� �-د و �ردم ��'�و� یا �ر$�  

����ن ��ت �رد رو ���:23ت و   

 ر��� ل���و!(ده ده��3د �>زش  ن�داد (وھرش ر�د رو د	�ره....ی(وھر �� �&Oم ���ا-
�� وت د	�رت وا�� #��د دو ��0در$��/� و ر$��/� ا�0�ن ن�ا ی�0 ��...	��م $�ط

�.... �ذا(��  

��ن��:23ت و داد �%ون ی�ر ا$�وس و ���ف ��   

....�ودم �رده ردش دا(ت 	وا����ر دو�� ھ�ز��ن �� او0ش دوران ھ�ون �و ��ش-  

:�23م �رد�و �.�د �ر�و  

....ام ���) �-��... 	و�م �ن �و)-  

��:23ت ��(� دا(�� �0ر�� 'د��ل �� �روا�(��� �/و�� �ط�Oن �.�	 �  

�ل #��د رن��� 	وان�� �� �����ا ید�د..  ��ا$�رد3 �ل ی��)�/� ن�� ��)�/� ن�ا زم��ز- 

...یدار ���وE- ن�ھ�  �� ھم �و 	و��؟؟ �.�	 ��)(ون �ر3(ون  

��.... ا�دا	�م ��: (و��...ر$ت رون�� ا��ق از ره�د��� �ردن رھ� �� و 23ت �و�ا �  

�ت و �W'� �� دادم �م�� ��ن�ا �� اول..... ا'& %�ن�� 2%ر�  را�0م �ت�� �/م �رام&� 

�-د و 	و�� او�دم درد�ر �� و  

 دا(�م �ج�ا�� �� یز�  ��/� �� �ن ا:ن...��وم �� ر�و�دم 	ود�و و رون�� ر$�م ا��ق از

..... ��� 	وب ��)�و و �ره�� �ر��)م �� �ود و)رم آب دوش ��  

....�د�� $رود ��م �رو رو آب یھ� طره دادم ا�0زه  (��م ���ن �� و ���دم�ا دوش ر�ز  

� ده��ر�  #در.... د�)رز �� ��م �د0ور ��2دم�� ا��رس �ر یھ� )�ظ� اون �د� �و

��و �%� ا�3 �� ��وا....�ودم ��Q& (د؟؟؟�� �  د�د� ��و 	��واده �Q&....ر���ن آ� 

 �.�د �ر �و���م��� ا�د �� و (دم��  �ره��....ھوووووف....	ودم ی 	��واده �����....��ن�ا

....!��م  

.....رون�� او�دم و �ردم ��م �و)� ��وم، �-د  

 3(�� ھ� ��ن ا�� �ودم 	ورده �ن ���و�ا ی6ذا �/م در���...آ(�ز	و�� �و ر$�م را�ت ��

....�ود ام  



�ن ا'و:....	وردن �ردم (روع و 	�م�ر 	ودم وا�� �ر�S �(#�ب �� � او�#در د��� (��ھ

....�ده د�ت �/م �دا(�ن �0 ا���س �.%� �� یر�� ا���س �� 	وردم�� 6ذا  

 ��ره ��� ھEم �� 	وردم �و(��� وان�) ��! �(� �ر �م�ظر$ ���د �� �	ورم او�#در د��� �-��

� رو (%�م �� ھ�و�طور و آروغ �� زدن �� �-د و...�(وره و� (�� یا ���.� زن ن�� دم�
 س�	 �و)� �� ھ�و�طور و ا��ق ��ت ا$��دم راه ��(� �	ت �راش (%�ش وزن ���ل ��

...دم�	وا� و �	ت رو دم��( دراز  

~~~~~~~~~~ 

 �-�� ن�ا �ود �ده ;���ر 	و�� �ل ��م �/�ره �� و ا��ق.....دم�6.� �	ت یرو ��ر	� ��
 �#ر�� �� رو ���ت اول....�.�د(دم...�ودم (ده )	ت و �ود ر$�� ���ر �و)�.... (ده (ب

�وھ�م �ردن '�ف �� و دم��و( )��س �-د و �ردم ���ه دادن�� �(ون رو (ب �� �دد ھ�ش 

....رون�� زدم 	و�� از ����ب ی)���/� دن��و( و  

� �� � ���ط �� �%��ا او�م و داره و0ود ا����ل �� $#ط ��ن�� 	و�� �� ی 	��واده �و

�� یز�2رو�/� �� � اون از �%� $#ط وا-� ا:ن �� آخ....�ط�� ی�و ر$�ن� � �و��ت�

.....�ره�� ��ل ��و �0ر  

���ن و ���� و ���...آره �� دم�د �ط�� �و ر$�م �و�� �ود �وض ی��: #��د �� ��	� یرو 

....	ورن�� �� � و ز�ن�� 3پ دارن و �(��ن  

:�23م و ��: ر$�م ھ�م ��د��� درآوردن �� د�و���) �/م )ذت �� د��/��و �ف  

1 0�-�ون....�� ��-�....�م �.و��ون ���.�ون، �.�.�ون، 3.�ون، �و) 0  

:23ت 	�ده �� ���� �(��م ��  

-��؟! ی�ود 	ودت ��23 �� �����ا ھ  

:�23م و زدم ����� د�دون )�	�د  

.....���د آره-  

 و...دا	ل او�دن 	�دون �)� �� ����ش و ��ن�ا �و1 ھ�ون �� 	�م�ر 	ودم ی�را �� � ��
.....ل�آ0 و ���ر�( ��. ا)���  

 ر���ن آ� ا����: �� 	و(�زه ز�ز��  او�/�� از ��ش...�(�دم )�/�م رو )ذت �� ز�و��و

��....%رد�� ف��-ر ھم �� �� �ود آورده 	ودش �زرگ ی�را ���ر�( از  رو ھ  

���و �� ھ�و�طور �23�و �آ	...زد ��م �� )�د �� �����وس ��� �:�23م  ��)و�دم �  



؟! ��� �ز���  را.....اوووووف-  

-� د��د و �	ورده ��ن $%ر �ردم ی	وا��...ھ� ���ر�( اون �� ��ز� زل یاو�0ور �� ز�م�
؟....!ید��د  

�� (دن ;��. �&م �(>ول و �و�د ����وم �درش و ��ن�ا  دن�ر� �ر �� ��� (�ت�$ر

.....�(��ن ��: و او�دن ھردو ��: ���� �-�رف �� ا�� �رن %ردم�� $%ر...  

�و و %رد�� ���ه ��و )�	�د �� ھ�ش ر���ن آ� �� �ود ���0ا �0)ب و(�� �!!د��ر��  

�و �#در�ا  را(�� �...�ود ب��0...د��ر��  

 

٣٩٩_��رت#  

�� آ� ��ج د	�ر  ��  

 

 وا�(و�) �� �ود �رده آ��ده ��� �� ��ھ� �� � از...�ردم ���ه ��ن�ا �� �0.% ز�ر 

 ش�� � 	وردن �(>ول آرا�ش در 0ر�� 0ر�� و آھ��� و �ردا(ت
! ���2	ود(....:�'ب...(د  

��� �� ��;�! �2ر���د ھم �(%ر �  

 �-د �� )�ظ� ن�ا از �%��ا وا��  �ت�� �/م �ن وا�� �2ر���  � �2ر���  � ���د ا)���

����و�ا یا'رارھ�  ب�$ر  وت�ھ ���د �ن ن�ز� �ره ،آ��ون آ��ون �د�� ن�ز � 	ورم��

....�د�� ش�� ھ� �د)وا�� و درد�رھ� اون �� زارم��� اش 	و�� �و �� و  

�!!!�ردم اب ���ت  �د ھ�ون �و .و��  �د....	وردم �رص  #در �ن دو���	دا  

�و) ی'���/� دا(�ن اون 3ر �...(دم دا6ون و :6ر �.�	-��ن  (م ا�� دادن�� ا��0م � 

....�ود ./��آ0 و  ھ� ���ر�( اون �� �ھ ھ�ش  

؟! %���� �-�رف او��رو ر���ن ا� �� �س!!!   اخ آخ آخ  

:23ت ����  �� 	ط�ب ر���ن آ� �� ./��آ0 �� زدم زل و $(ردم د�دو��م ر�ز ا��(��و  

�ط.� ا'ل �ر م��ر �#د�� �� م��	وا ا�3 �(��� د)	ور �� از....ا� ��ج 	ب-� �� #����# 

؟....!�ت�� 	ود�م دل �و دل د�ش��( ش�� وا��  



��:23ت و 3ذا(ت ���ر رو ش�� � وان�) ����....م��رد ���ه رو ر���ن آ� ��0%�و ھ  

���ت د�ت ھم �� ا�0زه...���ر$  � ن�ا....ر���ن آ� ن�دار �ر�ا	�-)....  

�:23ت و زد ی)�	�د ر���ن آ  

 %�م�� �س ا:ن �� 	ودم �و) �ز�م �ر$/�رو ن�ا �	وام ���(� 	وب ���0ا د�(�...را��ش-

....�د��� ر�3 یا ���د ی�0 ���0ا از �/�ر  

�....%رد�� ��0%�و ���ر$/�ش رو ھ�� دا(ت )�ظ� �� )�ظ� ر���ن آ  

...ز���� �رف �  در�ورد داره د�$/� (د��� ا'&  

: داد ادا�� 	ر��د و 	و(��ل ��ل ن�ا ��  

��ن�ا ی3.و....د��	وا را��(و- ���ن� ش�� �� ��....�رده ر�3 (  

 ر��� �� ھم �ن 	ود....�ود (ده ��ز �6ر ا�دازه ھ�� دھن �ر$/� ن�ا �23ن �� ��م $%ر

���0�.....�ودم (ده   

 	واب �و و دارم�� �(م �ط�Oن �� 	ودم 3وش �و �ز�م  ; ����� ده 	وا�ت�� د)م

.....��م��  

�ن...�ن ��....�ودم (ده (و�� ر�  

��:زد )ب و (د ره�	 �/م اش دراو�ده ���� از ی (�/� اون �� �  

؟! �رده ر�3 �� ن�ا ش�� ؟3.وش! ن�ا-  

��و �� یز�  ��/�....�رده 	ط�ب"  �� ن�ا"  ��و ��� �� ��ود �/م ا'& ��� �ود �رده ر�

 ��� ����ش �� رو �وEوع 3ر$ت م��'� ��/و� �#در�ا  ��ن�ا ��:	ره �� (ده�  �� �ود ن�ا

.... 

:23ت 	و(��ل و�راE �.�	 �� رو �درش �-د و....�ردم ���ه ���و�ا �ر �رو  

�ن- �� �� ا��	�ب رو ���ن� ��ن�ا �� 	و(��)م وا-�...	و(��)م �.�	 ��م د��� ���  �#د

 وا�م (�ر�� ��� ھ�و�#دز و 	وا�ش�� .دا� ن�� ن�� �� ������ از �/�ر �� ا'&....�رده

....��:...��رم ا��	�ب از ام �راE دل و ��0ون �� �ن....زه��ز���� آ� ��ج (�� �� ش�

 و م��� ��رم ھم �� رو  0وون دو�� ن�ا ���0ھ� ن�د�� ا�0زه....���رور�� و �زرگ ��
...م��	ور رو ���رک و�د�� ن�ا ���ر�(  



�ره �� �� �����ا 	داش از �ودم �ط�Oن 'در'د �� ����� � �/ش ���ت و (���ش�

 �د�� ���ب �� 	��واد�ون از �Eو �� ��0ورا �� ��)/� ن�ا �ر�ت �� ���د و داره (��	ت

:23ت ن�ھ� وا��...�(� دو��دش  

-� �ر�.�ا� و ن�ر���ا� �� زه��ز ھ�و�#در �ن ی�را ���ا....��ن�ا از �/�ر ��....ر���ن آ
....�دارم ��ر$ �ن ��(� �دا(�� ��ر$ ���ن� 	ود ا�3...ھ�ت  

�ت او�د ھ�� یھ� ���ه� �� رص �د�ز (وق از و �وھوا �.�د�(م 	وا�ت�� د)م �� �

....�رم ی�ورد  

....(د��� ��ورم وا-�.....(د��� ��ورم....��	دا  

�/�م �و ا(; �ود �و�ده �م)  1��'ب اون.  . دا(ت دو�ت ��و اون...�(� 0: 

... �رد و$� اش و�ده �� ��:	ره �	وا���  

��� ��:23ت و زد �/م یا �#.  

..  �ده 0واب ن���� ��داز �ر�و...د	�ر-  

... ا�دا	�م ن���� رو �رم و او�دم 	ودم ��  

�� ���ن دھن �� �ودن (ده ره�	  )م ��(....  

:د��ر� ����  

؟!��  �و �ظرت....���ن�-  

'د �ن ��م 	وا��م اول ��'د ��م 6.ط �ن دم�د �-د �و) دارم ل���' ادا �� ل���' ادا
:�23م ��	�0)ت ن�ھ� وا��....��ن�ا $#ط او�م...	وام�� (وھر �ن...��(م دا(��  

....0ون آ� ن��� (�� �ھر -  

�:23ت و زدن د�ت �رد (روع ر���ن آ  

....	��م �روس ی �.� �م�ا...�� ��-  

 ��ورم ؟؟! �ودم 	��م �روس �ن...	��م �روس....ا�دا	ت 3ل ھ�م 3و��...یووو

� و ��م E-ف ھ�و��0 �ود �و�ده �م و (دم�� ذوق 	ر دا(�م...(د��� ��ورم وا-�...(د��
�....رم��  

�:و23ت �رد ��ز رو ���ر�( یھ� 0-�� در ���) 	وش �� ر���ن آ  



�� د���2ر��....ن��� ن�ر�( رو دھ��ون د���2ر��....داره 	وردن ���ر�( ن�ا ���د-� 

...	��م ����0 د���2ر��....	��م  

....�ردم ���ه ��ن�ا �� .و��و�د�ش�� �� ھ�ز��ن و �ردا(�م ���(ر %��� ��  

�- ذوق �/���ا  و'دا)���.. ��(� ��23 ����ش �� و�ھ�  اون ��:	ره �� (د��� ��ورم وا

.... �ود ب��0 وا�م ھم 	��واده دو��  

...�ردا(ت %��� �� ���ر�( 0-�� از و زد � (�% (دم  (م �و  (م ��ن�ا �� ��  

�ن� و$� و�ده اول" �2ت�� ���ھش �� دا(ت ا���ر��....."  

���م 0�1 اون آدم ن�(�د�ر ��م $%ر �و)����ن�ا �Qل یدو��د د�د��� ھم 	واب �و �� �ود  

....�د�� رش�3  

؟.....! �(م �روس یزود �� راره ��م �-��! یوا  

 

۴٠٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 0رات...��م �رض  � �� رو �-��...��م ���ه ���و�ا (د��� روم ��� ���د ا�� �ود ��	ره

 �ر$� $وق ی �دار���� ن�دور� �� از �م ا'& ��� ن�ز��� ی (�� آ	�...�دا(�م �%�رو�ا

.... �دا(ت یا  

:�� �� � �و���م��� ��� �� �ود 3ر$�� �ظرم ��ت  ��ن داره دو�ت ��و ��ن�ا �ود ده�$/

...��م �.�د �ر  

��....��� �م �ن (وق (دت از یز�  �و��ت��� ن�ا.. ا  

� )ذت و0ود ��ق از %رد�و�� ف�� �� %رد�� ���ھم ���ت ��  ��ن ر���ن آ

� ا��2ق ن�ا از  #در �ود �(	ص ھم  (��ش ��)ت و ھ� ���ه �وع از ��� آ	�....�ردم�

....	و(��ل  

 �راE ��رش ا��	�ب از و �ن و0ود از اون دا(�م ��ور �	ت �� �ن ���ھ�ت ���� ن�ا و
 ا�دازه ھ�ون �� ھم 	واد�� �ورو �� ��� ی 	��واده �%��ا ؟؟!�ت�� ارز(��د ن�ا...ھ�ت

�ورد $رد �� ��(ن 	واھ��ت �؟؟؟!	واھ���� ات �&  



!��	و� ز�  �.�	 �� �ن ��ظر  

 �� �رد�ش '��ت از �-د ی�را ��و�� ی	وا����ر روز �� 23ت ر���ن آ� �� ����م

�....ر���س�ا� و ن�ر���ا  

.�ود داده د�ت �/م 	�0)ت ا���س  #در �� یوا  

��-� ���و ��ن�ا �(�ون �و �؟!دن�� �(ون 	ود(ون از �وا��(  � 	واد�  

 ����2 �/ش یز�  �%��ا وا�� %���� ��ره %��� ��و ���....��وووو .دارو� اوخ اوخ

.....!�ودم  

 ن�ا ش�او)...(د 3ذا(��  رارھ� �.�	  �	��واد3 ;��و  و ��ده 0�1 اون �و (ب ھ�ون
 �� �'ر $ردا ��ن�ا ��و ن�� �ودن �راE ا�3 دادا(/� آ� �� آ� ��ج '��ت �-د �� �ود

'��< ��(	ص ازدوا0�و�م ���Zر و �(� 	و�ده ت���ر �)�!  

...�رم�� ر�3 ����/� رو ��ن�ا 	وا�ت�� د)م  #در �ن و  

!رو �)-�� ی ��ره ��م ��رو�ش ��چ ر�� دل �� و �>.ش ��رم  

م،��23 �� ر��	 (ب  

�� �د�ت رو ��ن�ا زدن د�د $ر'ت ����Q �� ��� �ده ا�0زه �%��ا �دون و 3ر$ت د���و �

.�رد ا�%ور�م 	و�� دا	ل �� �رم��  

!�2ر��م ��چ �راش )�/� �ردن )ول �� ��  (م �� :ال �ذا(ت! :�'ب  

�:23ت و 3ر$ت ��زوم از �(�و��و م�ر$� �� ��: ھ� �.� از م�دا(� �و  

؟! �	ت �و �� از ده��ر ور-  

:دم��ر� �23�و �آ	...(د � �)� ھم �و 'ور�م درد از  

-��؟!�ز��� ش�� ��ر ن��  را 	ب �  

...�ده �وا)م 0واب �رو ����(-  

:�23م ر$��و ط2ره  

-�����ر� اون از د��� ��م $%ر رو �وال ن�ا...�دو�م  � �ن 	ب �  

:23ت و ا�دا	ت �/م یدار ��-� ���ه  

؟!�0وزه �و �� اون-  



:�23م �ودم ی$رار ��ھ�ش (دن  (م �و  (م از �ھ �� �ودر��) ��م ���ش �%��ا �دون  

...اون �-.وم 	ب-  

:23ت و ا�دا	ت �/م" �	ود� 	ر" �2ت�� �ز�و� �� ز�ون �� �� ھ� ���ه اون از �%�  

....�ردم ��ور ��م و ��23 �و.... 	ودت 0ون آره-  

�ن� �و)��....  

:23ت و د�	�د �ر�ر ھرھر....�رد �%ث  

�ن 	دا(�ھده...��� �ر�و� یز�  ی3و��2د ی�3و د��� ����   ا��د داداش �و)- � �� ید�ا

.....	وب و پ�	(و� �.�	 ��ره ن�ا... �دا(�م (وھر�رد�ت  

�...��رت ن�ھ� ��داش ا����ل ن�ا ؟....!یداد ا��0م یز�  یر�	 ��ر �دت ن�ا �م�  

:�23م و زدم �زور� ی)�	�د  

�ر� داد��ت ��2س ا����د ھ�� وا��-� ���!!  

:23ت و (د ی0د 'ور�ش ��)ت $ورا  

!(((ش�ا....��%� �0وا� ��Eر �ن وا�� 	واد���....	ب 	ب-  

....���م درو و ا��م �و دم��ر �ھر�� از �ل �ن ��: م�ر$� ��  

 آ��ون �� و �رم�در� ��ل دو�� �ود �و�ده �م و د���ر�� روم �رو از دا(ت (وق و ذوق

   �وف �� و �2س �� ھ�2وم

.....��م �رواز  

 وا�ش �	�0)� �ون�� %ر�ا�� �� ھ�راه و �ردم پ��� ا��(و و �.�رام �و ر$�م $ورا

...$ر���دم  

 )�د و ��	ن دن�0و �� �ود ده�ر� ��رم  ی#رار�� (دت از �ن �و1 اون ��...(د ن�آ�& ر�د

 ��....(د�� ده��( %�ر���ر ی�0ھ� �� ��رم د�%(�� طول (�رھم��..  و �	ت �� زدن

...(د ن�آ�& 	�ن ��ن�ا و �(د 	و(�	����  

"	��م �روس �&م"  

.....�و��ه ی 0�.�  ن�ا �رد آب د)م �و �د... یواااا  

:�23م و $ر���دم .ب %ر�ا��  �د��  



� ��ورم"���)"...  

"�� ��زاده �رو! ���د 	ب..؟!��( �روس ی	وا��� �� زد �ن �� �%ش ی3و��2د ی�3و ا

"(دم �و ��(ق آ	رش �ر�و  

���	ره دا(ت دو�م�� �....ف��-ر �� %رد�  

....(د �وچ و د��( �ر دا(�م را�0ش �� یا ���2 ی$%را ���م ��: درھر'ورت �و)  

 �رف ا�3 �� �ود ن�ا او�م.....دا(ت �ودم ده�د �� ����را ��ھ�� $��ش ��2وت �� ��ن�ا

�.....زد�� رو اول �رف یو$�دار �و....��0ورا �� و �و�د �� ��ش 0وره ھ�� زد�  

  . ..�دش و 	وب �%�ت ���م �� �2ر �� ر$�ن��ذ �-�� دا(�ن دو�ت و �(ق ا)���

 دا(�� دو�ت 	و�ش ی	'.�/� و �ژ�3و ���م �� ا(و � � �� ی��در ن�� ...	��واده ن��

�)�� ....  

��م یو�را �  ... �ود �طور�ھ

 �� اون  	ودم �ظر از �� ھر �د دا(�م دو�ت ھ�ش �	و� و ھ� ی�د ���م �� رو ��ن�ا �ن
    .. �ود ��د� �رد ن��ر �#ص

$ر���د �م�� وا�م و 3ر$ت 	وا�ش ��%م ��:	ره �%��ا �� م��ود '��ت در��ل وت ر�د ��  

"ر��	 (�ت...�0ن 3ر�� ��ت���� (ب $ردا"   

....�#ف �� زدم زل و ���ر 3ذا(�م رو �3و( رش��	 (ب 0واب �� زد�و )�	�د  

�� ��....زدم 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د ���� ی (  

�/م ا��2ق �� �� $ردا �....��2د�  

��ن�ا و �ن را0ب رو �ھ�  ھ�� �%��ا اول ��ن�/2.....  

��رم ھم ��  �%��ا دوم ��(	ص ازدوا0�ون ���Zر و م�(د� �....(د�  

�  (م �%��ا �وم��� �.....د��ر��  

 

۴٠١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

 �ھ....ز�, �(ت ز�, �ھ..... �ود 	وردن ز�, در��ل �و�(���� طرز �� .م��و�� �3و(
.....�م�� �(ت �م��  

�/��� و ����/� ن�ا ا�3 �دا(�م (;� �� �3و( ��ن دا�� ادا�� �طور�ھ��� � $�� �� و �%��

�! ره�  

��س ھزار و �م�� ھزار!  ��ود �ن ول ا'& �� .داھم�� �� Z���  دا� از. !�� � ا6راق ��

! ا)���  

 و .دا� 	'و'�.....(د��� روم ا'&  ون �دم 0واب  %دوم�ھ �� 	وا�ت��� د)م
���ر ��وره �� ز�ش و �ر�.�ا� و....ن�ر���ا� !!!  

 �ودم 3ر$�� د�ت �� �� ھر�دو�و �� �)��� د�ت دو ی�و 	ودم و ���دم�ا ���آ رو رو��

.....�ردم �'ور  

�؟.....!��ط& �رم �� �ود �/�ر د��2 دو�م��  

...دا	ل او�د ��� و (د ��ز در  

:23ت و 3ر$ت طر$م �� �ود �رده در�ت 	ودش �� �	و(�. �ر 3ل  

� دا�� ��� ات �$�� ن�ا ��....���-���%!  

1� !���� ات �$�� �ر 3ل ن�ا �� ���� ن�ھ� ! ��ش ��رو �� ��و�م�� ا���ر %���� دا�!  

�وھ�م رو ���آ �و و 3ر$�م ازش رو �ر 3ل و (دم زده ذوق...�ود 	و(�ل �.�	 	ب �و) 

:23ت ��� �� �ردم ���(�ش  

�و� �و....�ن 3و(ن 	وب د	�ر-/� یز�  �� �زن �رف ��...��(� ن���� �رت ھ�ش �
.....�زن ژ�و�د )�	�د رو��� ��: �ر�و �ھراز�3ھ $#ط..�	ور  

:�23م ��د ��د  

....ھ� ��ط& �رم �� �/�رن دھ���2 ��� �را��....���  (م-  

:او)2ت ���ه ��  

 ؟!�م���  �دو���... ده�� �(ون ھول رو �و �او) ���3ز...�د�� �ھر�و�� �� �دو� ���3ز-
!ی�ود �ردن (وھر �ف �و  #در �� 2/�ن�� ھ�� او�وت  



....�ردم ���ھش �رد�و �S 3ردن  

��� �-؟؟! �ورد�در� ی��ز ��	ره دا(ت �� �ود ی�0ور�ا وا  

 دادم�� د���...رون�� زدم 	و�� از و  ;��&�� �و 3ذا(�م )�����و ر$ت رون�� ا��ق از ��

 ��(� ھم )���/�م �� �ت ھم �� (�ل �� �� ا)���....(دن�� آ��ده �'ر وا�� ��(و 	(;

.....رون�� زدم 	و�� از 	�طر ن�ھ� �� (�ر�� و دا(�م �ز��  

��ن آ	�....�ود �%��و �و 	و�� ����� �ر3(�م �و� ظ/ر���ون /� و....�ود �رده د�وت 
���� �....�(� 	و�ده �زر�3رھ� �Eور �و ت���ر� >��' اون و ی	وا����ر ن�ا 	وا�ت�  

.....��0ورا �� %ردم�� ���د(�ھ 	ودم وا�� و زدم��� د��2 و �ه�� �� د�ت ا'& �� ��م  

....ان آ��ده )���/�م �23ن و ��(و 	(; 3ر$�م ���س �'ر  

�و�/� ���# از زود�ر 	�)� (وھر و 	�)� �� �/زاد/� 	و�� از 	وا��م ��.... �ودن او�ده 

 (وھر...23ت ;���ر �/م و �رد �� م ��. 	�)�....(دم رو �� رو ��ھ�(ون رون�� �ز�م

:23ت �.�د ی 	�ده �� �-داز و ام (و�� یرو زد �ود ��ز (ش�� 	دا (��ھ� �� ھم 	�)�  

-���(�d ھ�!!!! یزد �Z ھم �و ��:	ره �� �م���!  

 و د�	�د 	ودش �Qل در�ت �ود  ����ش ن�� ھم اش �$�� ��� ش ش�  ھ�� �� �/زاد
:23ت  

....�ود ���ن� �ردن ازدواج ا)ز��ن آ	ر از �ر�.� ن�آ	ر-  

 	�)� (وھر و 	�)� ��....ا��#��)(ون او�د ���.....ت��ر� �� ی ��ره..زدم (	�د�� �� $#ط

:23ت د�د �/زادو �� ا�� �رد �ر	ورد 3رم  

!�رن�� ��	ود(ون � � � � ��2م�� ��ش-  

....	�ده ر�ز �ز�م (%�م رو �زارم د���و �� �ود �ن �و�ت ���ر�ا  

23ت؛ و �رد یور �� ((و��  

 ن���� د��� د	�ر ؟؟!��(� ��ز ���3وش �� (ش�� د	�ر داره ��-�  �...ی�	�د آب رو-
�/��ز و ی��ز و ���آر� و ژه��� ن��...��(� �ودب و ن�ر��....  

:�23م و دادم ���% ��رم �� د���و  

؟!ھ��ن �� #��د ی�رد ��م �� �����ا او�وت-  



...د	�رام دو�ت �-.وم 	ب-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

 �.�	 ت�	�' �� �و �م��....(دن��� دو�ت 0.ف ی�و �� �� �ودن ن�ر�� ن���� ا�3 او��-
!�ر�� ر��� ��و ی)���� ��(و 	(; �رو :ال....ی�دار ی�	ور �درد  

�ن ���� �رو � زا�  ن�ھ� �(ق ��....�	ورم �� � و ���ر�( و ل�آ0 �رم 	وان�

��ن�ا دن�د وا)���...او�دم....� ���0 ��...�(%��� ����ا� اش �.� �م��� 	وام�

....��(� یا #���د�. و 3�S ��ر و�د��� �/ش....�	ورده  

:�23م �رد�و ا	م  

.....�/زاااااد-  

...�رم�� �رات �رم �� �ن �� م ��(� 	ب-  

�رااااا-�.....  

��م �س- �....رم��  

�ن 0وووون....�/زااااد-...  

 ��(و 	(; از وا�م )���/��و �ره (د �راE ��:	ره �� �ردم رو  ش�	وار �� � ��.

...�ره��  

 ل�و�� �� دو	�م  (م و �(��م ام �ط�)-� ز�� رو �� رو و ا��م �و ر$�م �-دش
 ���د و �ودن (ده �.�د ����#ر ھ� ی �ر....%ردم�� (روع ��0 از د���...	ب......م�(�آرا

�... ی �ر 23ت �/(ون (د��  

�&  (م 	ط...زدم �رم 'ور�م �� اول�� �'ور� 3و�� رژ ا�و 3و�� �� �-د و دم��( �
��و ���ر 'ور�م �� �و�� ��(م دا(�� ی��ر��& ش�آرا �ھر ...زدم � ��)ت �ن...(��

....دا(�م دو�ت (�ر�� 	ود�و �-�ط�  

� روھم )���و دا(�م� (�� �/زاد زدم�� �دس  ون...دراو�د 'دا �� 	و�� ز�, �� دم�

....در ��ت ر$�م و (دم �.�د 	ودم ��(�  

:23ت د���و داد )���/�رو....�ود 	ودش  

.... دا	ل �رم ید�� ا�0زه ��:....�2ر��ااا-  

:�23م و 3ر$�م ازش )���/�رو  



...��و��� ���د ��: آره-  

 �ر ی���� (دم ��و�0 �� دا	ل �رم 	وا��م ��م...دا	ل ر$ت و (د رد ���رم از ز��ن ���

 ��: ھ� �.� از داره ر$ت�� راه ھ� �.%� ن�� �ودو 'ور�ش رو ا	م  	دا (��ھ� �� ا$�ده

�....�د�  

:�23م داد�و �%ون وا�ش د���و  

....0وووووون ���� �&م-  

زب ر�ز �.�و	 ا�دا	ت ��: ا�روھ�(و ار �%�  

 

�و 0واب �و��....داد �&  

� ا��....��(� ��	�ر و�د��� ��ظر آ	� �� �� زده �رف �رادرش �� ر���ن آ� دو���م��

 ھم 	وا�ت�� 	دارو ھم �� ������ ن�ا...���� ن�ا �وز �و �ز�م �ن ��رم �� �ود و�ش...	ب

���دا� ھم ���و�ا ھم.... رو 	ر��....رو ید�و� ن�  

:�23م �(دار  زد�و ی(	�د��  

....	و��ون ن����� ر���ن ��و و زم��ز ��ن�ا �� ا�(ب (م�� 	و(((((��ل-  

:23ت �وز	�د �� و �رد ��,  (��(و  

؟!�ز��� 'دا زم��ز )2ظ �� �رد�و ی��را (��ھ� �و! ھ� ؟! زززت��ز ��ن�ا-  

�23م؛ زد�و �ررر�, ی)�	�د  

....ز�م�� 'دا �)2ظ ن�ھ�  �� رو ام �ده�آ (وھر $#ط �ن ��-  

....�دا(ت 	�ر ھ�ور �س....�رد ���ھم واج و ھ�ج....�رد ���ش  

!!! �ده�آ (وھر: زد )ب ����ور  

 

۴٠٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



....�دا(ت 	�ر ھ�ور �س....�رد ���ھم واج و ھ�ج....�رد ���ش  

؟؟؟!!! �ده�آ (وھر: زد )ب ����ور  

 �ور�ا یھ� )�Q ��� ��م $%ر �� ی0ور �ردم ��ز ھم از دا(ت راه �� ��او��0 �� )�/��و

:�23م ��	�ر �� �-د...(د �(	ص $%�م او�ور  

 �ر�� ف��(ر! 0و��� ��ر��و 	وا����ر�م ��� ی	وا����ر (ب ا�(ب! ا�0ز�ون �� �.�-

....م�(�� 	و(��ل  

....%رد�� ���م $%ر 6رق و �ر �رو �ھ و �ود ���ده�ا �#��.م...�ود زده 	(%ش ����#ر  

! �ود 	ورده �0 �د0ور ا���ر  

�-.ق �.� ھ� �.� از دادم�� ھ.ش �را��(�م �� ا�3 �� او�#در �!ر$ت�� $�� �� و  (د�  

....دا	ل ر$�م و ���م ��%م درو �-د و  �ردم ا���2 ��� د�دون )�	�د ھ�ون �� �ن �و)  

�و�ده �و� ���د آ	�....دم��و( )���/��و و ا��ق �� ر�و�دم 	ود�و 	و(�ن 	وش� 

.... �ود  

�و�/��ون/� �-&وه...ھ�(ون � � (وھرا(و�و و 	�)� ��   /�ر�� �-��....�ودن او�ده ھم 

....�ود ��Qت ���� 	ودش �� ھم 0ون ��� و ��وھ�م ی  

 �ود اد�.ن زدن  و1E �رو �� �د�3ر� ی ��.� ن�آ	ر �-��... �ودم (ده آ��ده ����#ر ���د

......دادم ا��0م او�م ��  

....   . رون�� �ز�م ا��م از (د��� روم ا�� �ودم (ده آ��ده �� �ود ���0ا �	���د ��:  

.....���د �ود �ن ی	وا����ر (د��ون 0�1 ل�د)  ون دم�(%�� 	�0)ت  

 و3ر��.... .  ��ودن �(	ص )���� ر�ز از )رزش ن�ا �� (%ر 	دارو و د�)رز �� ��ھ�م! یوا

!!!(دم�� ُ	ل �/زاد �Qل �%� �وژه  

�و�دم او��0 او�#در �� ��:23ت و �رد ��ز درو او�د ��:	ره �  

-�0��� ���.!!�ا�� �و ھ�وز....واااا ؟؟! 3رد  

:�23م د)	ور  

-�� ����� و 3رد ��0م �ن! �.!اس   

:23ت و د�	�د  



��� 3رد �ن وا�� ��ز ��( ھم �����رو� و ون�. ��...�(� ��)ت 'د �و-. ��:....یا 

.....�ن�� ����ش و ��ن�ا �� ا:ن.....آ(�ز	و�� �و �رو ��� ؟! �  �� یوا���د ���0ا....�م���  

...��� آ��ده ھ�رو �� � �� آ(�ز	و�� �و �رو  

�#��.�...(دم �/وع ��� و اEطراب و ا��رس د �ر ��:�23م  ���د�و�ا �  

��م؟؟�� ز(ت ؟!��� 	و�م  طورم-  

:23ت ا��ق از د�م��( رون�� �� و 3ر$ت د���و  

.....���د رون�� �زن....�	و� م�.�	 ��-  

��....�(و�د آ(�ز	و��  ی�و �� 	ودش د���ل ��و �  

..... %ردن�� ام زده 	�0)ت �را6�و و�دن�� ��را د	�ر �ھ �� �ود او��0 و  

.....�(� د��2 �رخ و �%(� 	�0)ت د��� آدم �ھ....�وداااا �	ت (دن �روس  #در  

:23ت ��د)ر�� )�	�د �� و آ(�ز	و�� ی�و او�د &د�� �� دم� �� ���� �و رو وا�/��) دا(�م  

..... �م��� �>.م ���....زم��ز �ااااا��ن�-  

....�>.ش �و ا�دا	�م 	ود�و ذوق ��  

:23ت و �رد �� م  

؟! ھ�ااان ��( �روس ی	وا�� �� ی(د �زرگ او�#در �� ی�و و)و-  

 ���ه  (��ش �و ��� (د��� روم.....ا�دا��م ن���� رو �رم و دم�	�د ��	�0)ت و آھ���

:�23م ��م ���ھش �%��ا �دون....��م  

... آره-  

:23ت و ام (و�� رو 3ذا(ت د��(و....ا�دا	�ش  	�ده �� م��رو �م و 	�0)ت  

��ن�ا دم�(� �ن �� او�طور.....�م�� ;���ر �/ت �و)- �- $وق و 	وب ��ر وا

.....زم��ز ��( 	و(�	ت.....��ا)-�د  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  

�و ��ر ��ر�-�....  

�ن...%�م�� 	واھش-E...در	(و3ل �.�	.....ی(د 	د�ز �.��....  



%� %ردم�� ا�دا	�م،ا���س م��  ���ت �� ����ھ....ر$ت رون�� آ(�ز	و�� از و زد � (

.....او�دن ر�د  

 0واب و �رم در دادن 0واب از ��و���م ���د �د$-��ا....�ود .دا�...د�)>ز �م�0 �و م�3و(

.... دادم  

:�رد ��ره 3و(�و �رده >ش�0 ی'دا  

 ؟؟ %رد�� رد ھ�رو ��و3. �	�طرش ا���ن �ھ �� �او� ی�ود �و..... �اااااااا��ن�" 

��ن� %(���������ت���....� ؟؟ ھ�ن ����2 ؟؟؟ را����2 �ن �� � �ھ  را....%(������ت�

�ن� �ر�� �/ت د��م ���" و�Qااا�د یا آره؟؟ ن���ھ� وت �.�	��"....  

  ....دا(�م ا��ظ�ر(و ا)���....د��ر��� �وال  #در .دا�!�ووووف

�	2 ھم از رو ز�  �7ھ  وت�ھ �� . .دا(ت ھم �ق 	ب� � �و ;�0 ق�ر$ ��...م�%رد��

....�ود �و�ده �%رت ز�  ھ�� ���ر�ا ا��...م��ود ھم ;�0  

....�ود ��ن�ا 	وا�ت ن�ا ا)��� 	ب  

�� یز�   %س�ھ  	وا�ت��� �� �ود اون/2� �� �.....�	واد 	ودش �� �و  

.....��2م�� �/ش و�ھ�  روز ھ�ون �� �ود �ن �� ا�3 و3ر��  

....درآورد )رزه �� ��ھ��و 	و�� ز�, ی'دا �� �دم 0وا�(و 	وا��م  

..... �در(ن و ��ن�ا �دا(�م (;  

:�23م ��د ��د و د���� �  

��س ��ھ�ت �-دا 	ودم" � �".دا0ون� $-&! رم���  

...در �� دو	�م  (م �رد�و �	دا��$ظ  

 

۴٠٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا* *  



 

:دم��ر� �رد�و ��م  رو ��م �-د زد�و 3رد�م و د�ت �7 �� اد�.ن %م�  

�و �س-� �؟! آره �د��  

:23ت و 3ر$ت ازم �طر�و و ���م او�د  

 �و)....�/رون 	�رج �2ت��... ��م ;���ر �و �� �ن طرف از 23ت زدم ز�, �/ش... ��-
 آ� ��ج دو��د �و �داره دو�ت  ون �د�� 	وا�ت��� د)ش.. �/و�(�....�%ن ��ور �و

)��....  

-���... (� آ� ��ج   

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

-�....داره 	ودش وا�� یا ی	ود�� ی �ر و��! ���د ��و��....دو�م�   

 �� م��او��0 ��..و�د��� 	و(ش آ� ��ج از  وت�ھ ��و...�2ت�� در�ت....���� �� زدم زل

......��� 0واب 	و�� ن�ا از رو آ� ��ج ی0ور �� 	وا�ت�� ���� از 	دا ی (��ھ� �دم� �ن  

.....�ر$/� �0ور�ا از و داره �راغ ����0ر�/�ر �ود ��23 	ودم �� م����# ر�6 ھم ��ر  �د  

:23ت و ���م او�د ���� �� �ودم $%ر �و  

 �دا(ت دو�ت  وت�ھ وش��ر.....�وردم��ردر� �0ون زن و ��وت ��ر از   وت�ھ �ن-

 د)ش ��وت او�ورم از....دو��ت�� �م ����  وا�� رو �و...ھ�...��� ��رو� ���� �� �و

� �و ا��	�ب از یدر �� �ن...���� �ده ت�اھ� �و �و).... ��( آ� ��ج دو��د �و 	واد��

Eد)م �� ھ��م �را �.....�رم�� ��0 (%ر �0ده 	واد�  

 و �ودن �/م 	ودم 	��واده.....�دا(ت ت�اھ� یا ���د ز�  ھم ن�ھ� 0ز....زد )�	�د
:د��ر� (د �� آ��ده ����...	ودم  

؟! م��ر...	ب-  

:دم��ر� و �ردا(�م ��ل از ���%  

�� و �ن $#ط �ت�� ز(ت-) �....�ردن د�وت ھ�رو �.�	 او�� آ	� ؟....!م�ر�  

:داد 0واب �-د و �رد $%ر %م�  



 	وش دل �و و �ن از �� ھم �%� اون...�ت�� ���0ا ش�%� �� ھ�ت ���....�0ن ����-

��رو آ� ��ج....��....���د �� ھم ��وت....�داره ��ون �ن�در0ر و (�������Eاو 

؟!(�دو��د م��ر....�ت�� ی	�ر....���ش ��ران �و... ھ�ت  

....م��ر �23م زد�و �/ش ی)�	�د  

 راه �رش �(ت �ردا(��و رو ���ر�( 0-�� و 3ل ��م....ا$��د راه و �رد ز�ز�� �ا)./ ��م

 ���ھم ��: از داره ���� �ردم �س در 0.و م�د�ر� �و�...م�ر$� ��: ھ� �.� از...ا$��دم

� ���ه ��و دا(ت ����ور و ���-0....�ود 	ودش....�ردم ���ھش  (م 3و(� از....%���

�....%رد�  

�ن� ی	وا����ر رم�� دارم �ن �دا(ت ��ور وا-� ا���ر��....� 	و(ش ازش ا'& دو���م�

�....�د��  

  �ر�م داد (د�� ��ش

�ن� ول �� ا'ن...�(م ا(�� (�ر�� ���� �� �� ی�رد ��ت�	 �ن �� �� رم��ز ��ر�"�� 

�ر� ������ت ھم وا���"  

 

 از�ون �3ر� �� و �رد ��ز رو�ون �� درو آ� ��ج �-دھم )�ظ�  �د و زد رو ز�, ����

 د�ت دادم رو ���ر�( 0-�� و 3ل د���....دا	ل م�ر$� �و�درآورد �2(��و�و....�رد ا��#��ل

...	��م ��ج  

1 ����ھ زد�� �رق )���/� اون �و ھ� (���ب ن�� �� ���ن� �� ����ھ ا�� (دن رد �و
....ا�دا	�م  

ور�ت اول (ب ھ�ون ��( �ن ��ل �و �!!!�	وا��� �)-�� دم�  

 

�ن�*��*  

 

....دا	ل او�دن ����ش و ��ن�ا و ��ز(د ور  

....(دم ���(�ش ��و  

...و�د�� �/ش د��2 رھن�� و �ه�� (.وار �ت اون   #در  



....داد�� �(ون 0ذا��ر 'ور�(و �را�ر ھزار ���د �� ھم اش (ده ا'&ح 'ورت  

��ن د�ت داد رو ���ر�( 0-�� و 3ل د����� �/م ����ھ ��)ن �و ر$�ن�� �� ھ�و�طور و 

....زد )�	�د و ا�دا	ت  

�ن �� آ	� �� �!�راش رم�  

��ن �� �و� �� 3ذ(ت یا #��د  �د��....�رم�� �� � �رد ا(�ره   

�زاده �ذر �ول  ��. را��ش�� ��....�دم آب �� 3ل د��� �� � �-�رف �و1 �� �ودم �رده ا

.....ر$ت ش�� 	وب ی�دود �� �ھ�  و �دادم ھم آب �� 	و(�	����  

 آ� (�/�د�� �� و (د ا�&غ ر��ز (��دان�	و ی�را یا ��ده ���& طرز �� �ن �Qب 0واب

....(د 	و�ده ��ون�� ھن ت���ر� >��' �� ر���ن  

.....م��ود (ده ��رم ھم �� ی0د ی�د ��ن�ا و �ن....(د��� ��ورم یوا  

  �2ن�� ا��2ق 	واب  �و دارن �	و( �/���ا ��� ا�3 ��	دا....دم�د�� 	واب دا(�م ا���ر

�؟!��%� دار�� ��و (��  

�؟...!��و�م 	واب �و �ن (��  

� 0-�� ��...3ر$ت ���م ��  م�(و��� دن��و� �� رو �ود 3ر$�� �رام �� یا ��ھد ر���ن آ

�. رو�ش �� ر�ز	� از ھ��  (م �ردم ��زش �و� �� یا 0-��....�/ن و �

.....د�در	( دا	.ش �ت◌ِ  0واھرات  

 ، %رد��� ���ھم ا'& 0�1 �	�طر �� �����ا �� ��	�0)ت و ���م رو درش و �ردم �(%ر
...(دم ره�	  

 �ردم آرزو .�م م�'� از �ن �� �ود ن�ر�( او�#در م�دار دو��ش �� ��� �� دن�ر� �س

��آ	�....��ن اش �0ر�� ھ  

.... �ود ��د� ی �0ر�� ن��ر ر��ظ �� ن�ا  

....م��ود ��رم �/م ��ن�ا ��و ���د ��:  

:23ت �-د و �رد �	�) زو�� از 3و(� �� د)#; �/زاد  

....م�%��� ا0را ;� ودر�0 	وب آھ�, �� دو��د �روس ا$�	�ر �� 	ب-  

��:23ت و �رد �(�ا �  



���� �	ون- 1�0 �.... 	و�� �و (ن�  

:23ت ��2س ا����د ��...�%رد ��'رف و �/زاد ���# ی 	�ده ی'دا  

....ازھ�و�/�م �%� �ن ؟!ید�(� ا��(و رو ��د ����ن 	��م $ر	�ده-  

......	ودش ��; ��....	و�دن آواز �رد (روع ھم �-د  

!�ود م�ز�د3 (ب ن�ز�ر��ز و ن��ر 	�ص  ون.....�ودم ا�(ب ��(ق �ن  

 

۴٠۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�� �� ���ر���%(و ��رت� &� از �ودو داده ��ن�ا 	ود ل���و �����0 �ت���. ;� �ط 

�و داد ُ�ر ز�� یرو��:23ت �  

  �د ��! �داره ��رت ن�ا $ر���دن �س وا�� یا �/و�� 	��م ��� ���د �د$-��ا....���-

�� د��( �(#ت �ھر  زم�ر �� �ول �رات ھم %��ر� �دت  �د ھر....ھ�ت �وش ��و
....�%ن $%ر ��(م� ��....�	ر  

:داد اداه و �رد طو��ر�( و آرو��ر 'دا(و  

...�	ر 	و(�& )��س اون از-  

:23ت د�و�	�د  

؟؟!ی�ر���ر و ��.وا� و �	.���-  

:23ت و زد ��(%�  

.....�	ر ��23 �� ���ھ� از....! ن�آ$ر-  

 ن�ا آ	�... ��(م ده��	�د ا�روز ی ا�دازه �� ��رم �و  وت�ھ ��م $%ر....دم�	�د ��زم
 �ودم او�ده 	و�� از ��ن�ا ھ�راه ��ر�وا و (دن ده�د از �رس �دون �� �ود ی��ر ن�او)

دم ��ون�	 �و....رون�� ��ن و م�زد� ��Q�� ول د��(و یا �....%ردم��  

 �د�و ا��0م �%�رو�ا را�ت و آزاد �و���م��� �� ��روزا ���م ��&$ 	وا��م�� آ	�

....!!!�رم�در�  



 رگ �� م�زد وه�آ�� م�ر$�  �-دھم م�	ورد (�م ر��وران م�ر$� �-د....����� م�ر$� ��ھم اول

.....م�ا$��د راه �� ��ون�	 �و ز��ن دم �-دھم و  

 �.#� اش �ردو�� ی��زو دور �� �	ت و �2ت �ن ید��/� �� �در��)...ھم دو(�دوش

...�ود (ده  

:23ت و د�	�د  

؟! ����-  

:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و �(ق ��  

؟....!ژااااا�م-  

:23ت و د�	�د ����ل �.�	 و 3.و �و  

!�%(� �2س �� �زار (��� ��ده داره د��م-  

��ر%��:�23م 3ر$��(و �ل از   

��2� رون�� م��ر ��� ��2م�� (��ھ� �دت�....�� �� ��-�� �� �%� � �زار ��2م�� ؟!�����

��2� رم��� ��زو�و�� �� � 	ب ؟؟! �دت� ھ�ن ؟؟.....م�(د ��رم �/م �و� وا�� �زار �ن���

 ا�� �دم ا��0م 	وا�ت�� د)م (��ھ� �� �دم ا��0م رو ����را �ن �زار....م�(د ��رم �� ا:ن

�....�زا(���  

 (د �راE ��(م 	وش �ھ�م�رو �� �ن �%��ا ی�را و د��%( رون�� د��م �'�ر از د��(و

:23ت و  

....	ودت ��ل ُ�.ش ا'& ��(�-  

:�23م و زدم ت�ر�E �ر از ی)�	�د  

!��ش �	و� ��ر �#در�ھ� (��ھ�!!! یز�  �� (د ن�ا....آھ�اااان-  

:23ت �-د و داد $(�ر د�دو��ش ر�ز )�(و اول  

 م��ر �(� ر�د �%��ا از �ل ���....��ش �	و� د	�ر ھم �و ام �	و� ��ر �#در�ا �ن �� ��:-
......�	ورم (%&ت %م� �ن 	.وت ی�0 ��  

:�23م زد�و �/ش یا ���  

-���؟...آ�0.س )س ی��و���	   



-���؟؟! داد ا��0م �%�رو�ا آ�0.س )س ی��و���	 �و (��� $#ط   

....��ون�	 و�ط....(���� ���0ا-  

....	.وت ی�0 �� م�ر�� �-د(م  ن���( �و م�ر��....��ون�	 و�ط ��#3 �� ��:-  

 	واھش م����# ر�6 و زد��  و�� و  ; یاو�0ور �ن ی)�/� 	وردن وا�� دا(ت

��ن ���/�...%رد� �� 	�م )�/�م ھ�ون 	وردن �� �ھ�  �� دو���م����) ��....  

 یط�/��( ا��0م �و و (ده ا��0م ��ل �و �2م��  �� %رد�� ی��ر �� �-د 	ودو�� )ب اول
.....!!!��م ش�ھ�راھ ھم ���د  

�� �او� دن��و� از �� ��� م�دار ��� ا'&...و�د��� �دم ھول و ��ل از 	ود�م.....	ب ا
....م��دار و م��دا(�...�7 ؟؟! م�؟؟دا(�! �د�� �دش ��(#(� ��  

:�23م ا'رار ��. �-د ن�ھ� وا��  

...م��ر ��(�-  

:23ت و د��( آزادش د�ت �� )��و  

�ن ��ل.....�ن �ن 3وش �رف �(ق ن�ا �� ن�آ$ر-....  

�ن ���ن�!!!  

 م�(د �ش���( �وار �� ا��....(د وا 	�'ش یھ� �&� ا�راز ن�ا از ���3وش �� (م��
.....	ورد ز�, �.�2ش  

:23ت و (د ره�	 ش�3و( '2�� ��  

؟! �ن �� زده ز�,  را ��:.....����ت-  

 '��ت �(>ول و داد 0واب رو ���س ��و�� �وا)ش 0واب دن�(� ��ظر �%��ا �دون

�و ی'دا �� ��ن�ا ھ�راه �3و( ��  ��و�دم 3و(�و $Eو: ن�� ��م...(د���� 

..�ود ف�E- ھر �د...�(�وم  

��ون....آ� ��ج �&م" � ��..  آ	�.... (م...�.�....م�رو��� آره....���0 ر���ت....

��....%)�ر��ن....م����  (م... (م  (م...ام ��و�0... ام ��و�0 �.�...�ت�� � 

��" 	دا��$ظ...(  

 ���ل�ا ��...��(� (ده�  زدم�� �دس 	ودم...�رد ���ه �/م �%ر و 3ذا(ت ���ر رو �3و(

:��� �� �ردم ���ھش ��ر�(  



!�زد ز�, 	ودت ��  را دو�م���....3ردو�م �رت زود 23ت-  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

�- (ده ا��0م ��ل �و ��دازت �%��ا ی؟؟؟�را! زد ز�, �و �� �ن ی��0  را �دو���� وا

...	و�� ی��ر ��و $ورا �%��ا ی�را....  

:23ت ن���( �ردن رو(ن �� �ردو ��وووو$  

 د)�ون ھروت ��....م�دار دو�ت ھ�و �� دو��ت��� ��� �� �دورا� �� ر��ت 'د ����-

� ھم 0ُم �-د �� ن�ا از ��: م�داد�� ا��0م م�	وا���� �6.ط ھر �و��و�د �� رون�� 	وا�ت�

�...���� یا....م��	ور م��و���  

.....�2ت�� را�ت رو �%� ن�ا...دم�	�د  ز�ر ز�ر  

 ی�د �� .دا� یھ� �م�� �0م....�ردم رو(ن ��ر���و�ا درآورد�و ����وم ب�0 از رو م�3و(
.... �رد �� وت �����  �د �%��/�ش 	و�دن ��م $%ر �� �ود �د�ز  

:�23م داد�و �(ون �/ش  ��و�و  

 �/م  را...ن���ھ� �� از.....%����  م�� �وال �طور�ھ� ده�$/� �و� از.....ن��� �و�آ�0-

.... ���د �وال ھزار و..  3ذ(�� ��ون�� � ....����2  

��� �:23ت و ش�را��د3 �� داد �وا�(و و 3ر$ت .دا� و �ن  ت از  ���ھ(و و زد ی)�	�د   

!����2 � �ھ ن�ر���ا� �وEش-  

-�-؟؟! ����2 �/ت � �ھ وا  

:23ت و داد �%ون ی�ر  

....$ر���د ;���ر �م�� ��. �ر�.�ا� �و)...��-  

��.2 و �����ا �و ر$�م  

 

:�23م و 0م�� �و 3ذا(�م رو ��ن�ا و 	ودم ا�روز  

 �%��ا...�وده �ن �(��ھ� ی��$���ز از �%� ن�ا...آخ آخ....�زارم دو�2ره �%س �� �زار-

 �-��....ی(د �ن ��ل �و ��م آدم ��)�و �� �� 0م�� �و �زارم 	ود�ون از دو�2ره �%س ��



1 �7ھ  وت�ھ....(دم �ت��' �ن �� �	ر(��� �.�	 �و �&.....(دم �و ��ل �ن دروا
!و�د��� رت�3 �ن �/�ر ز��ن  

:23ت و ا�دا	ت �/م �و��ه ����ھ  

!!! )-�ت ��%رش �ر-  

:�23م و 3ذا(�م ���ر رو �3و(  

�ون��رو� 0(ن- �؟؟! �� ���2  

:داد 0واب .%س�ر  

 	ب �و) م�ر��� ��رو� زود�ر  	واد�� د)م ا��2�....�دارم �(%ل �	���ر ���7ھ �ن-

�� ��Eر در��ل �-��.....(������)....  

��: دم��ر� ن�6  

؟....!	ب  را-  

:23ت و ا�دا	ت �/م یا /����ا�در�2 ��ل ���ه  

 م��ر �� �� رون�� �ز�ن د���...��ن ی 	و�� �و ���ا ��و 	ب ؟؟؟!�دو���� 	ودت �-��-
....او��0  

 یوا�د �و ��وش ی 	��واده...�2ت�� در�ت رو �%� ن�ا...دادم �%ون ی�ر �23�و �آھ��
�....م�ر$� �� او��0 د��� ازدواج �-د و �ود ��ن�ا ��ل �� �(��ن�  

....�(��� �0ب  

��ن�ا �� �ودم $%ر �و....�د�� �دم 	��وادش و ���� از  #در �� اه %�:23ت و زد � (  

�ت ؟!ھ���ن...م��� ��رو� زود�ر 	واد�� د)ت �.�	 ؟! طون�( �� -� رو ھ0دش ��Qت 

؟؟ آره یداد دو�ت (�ر��  

 

۴٠۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



��ن�ا �� �ودم $%ر �و....�د�� �دم 	��وادش و ���� از  #در �� اه %�:23ت و زد � (  

�ت ؟!ھ���ن...م��� ��رو� زود�ر 	واد�� د)ت �.�	 ؟! طون�( �� -� رو ھ0دش ��Qت 

؟؟ آره یداد دو�ت (�ر��  

:�23م �رد�و ���ھش  پ  پ  

-� �� ��زا�  �/زاد �� �و�  �د�....ی�داز�� �/زاد 	ود�و یھ� �� � �د� ��و �دو��

�(ون �ن �� �ن دھن �و �دا	ت�� ��� رو دا(ت دو�ت 	ودش��.......&Q���0ورم  

��ن �� �در��) 	وام�� زو�  $&ن ��م %رد� �.....	وا�ت�� 	ودش 	وا��م��  

:23ت و ��م رون یرو 3ذا(ت د��(و و د�	�د  

؟! �ده ا��0م و�ط ن�ا ����را �� �ن د�ت �د�� �دت �-�� ا:ن آھ�ن-  

:�23م �W'ر و رک.....   و�د��� �دم �� �ود �-.وم  

�ن دھن �و ی�داز�� یدار �و ا:ن �و)....�د�� 	و(�م ا��2�ااا ��- ...  

:23ت و د�	�د �.�د �.�د ��زم  

...�س.... او�د 	و(م....ن�آ$ر-  

:�23م 	ودش از زود�ر ��� 	واد�� �  دو���م��  ون  

.....�� ن���( �و ���0ا �و)-  

�ن� (��� ھم ن���( �و-��.....  

:�23م ا�دا	��و ��: ا�رو  

 او���0ت �دش ی�0 ��زه....ید�� $�� �� ھردو�و�و �%��� �'�دف....(���� �ووووووچ-

�ن ی��ھ� ن�� از د���و �س....ی	���ر�ر ا���ل ا��0م �ن��و�� رو �'�دف �.ل �-دا �� 

.....�ردااااار  

:23ت و �ردا(ت د��(و  

...م�(د ��روم �ھ�  از....��اااا��رد یر�3 �0ب-  

:�23م درآورد�و ز�ون  

....��� '�ر ��رو� روز �� د���....���د آره-  

:23ت �ردو ���ه  پ  پ  



....�ورو 'د��ر روز اون �� �ن...���� �رووووو-  

:�23م �رد�و ا	م  

....�م��� ؟؟؟��و�  ��و ھ�ن؟؟؟-  

:23ت و �رد 	ود(و ��ر �ر����م ���ه  

 0رم �� �وس....�و�م�� 'د��ر �ورو �ن روز اون �� ��م 	وا��م...� �ھ-

؟!ھ�ت....�ت��  

.....�ت�� ��-  

��ن�ا )�� 	���ر �#(� ��. آ	�...��(� دم���....�ود  �%ر...دا(ت ��� 	و�� ی0.و رو ن�

��س �� �و) �ود� ���� ��!ر$ت �ر��د اش ھ  

:23ت �� �ر یآد�� ن��  

....�ط�� دا	ل ��رم �و���( د��� �ن دا	ل �رو �و-  

:3#�م (د�و �ده��  

....%�م�� ��ز �رات درو-  

... �ردم ��ز �راش درو و �ط�� ی�و ر$�م  

)��....دا	ل م�ر$� �����ھ�د و ���م درو دا	ل آورد �� رو ن�  

:�23م زد�و )�	�د  

....3ذ(ت 	وش �.�	-  

!�ر$ت��� �	ت آ� ��ج ا�3 ا)���...�ذ(ت�� 	وش (�رم��...آره-  

!(ن�� ھم (�ر�� �-د �� ن�ا از ھ� یر��	�� �ودم �ط�Oن �ن  

.....م��رد ���ه ھ�و �و����د�ا ھم یرو �� رو  

�ن �� و اون ��....م��( 0دا ازھم ھ� یزود ن�ا �� �� 	وا�ت��� د)�ون ا���ر !!  

:�23م 3ر$��و د��(و  

....��ش 	ودت �واظب-  

-�)��....  



....�ر��ر �رو �-د و �	ور '����� ھم $ردا-  

��ش-  

...	و��ون �رم�� 	ودم ھم ��ھ�ر-  

-�)��....  

� ھ�ش  را....��ن�ا...اھ//�-��� �)��....�)�� �)��  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

.....��م�  	ب-  

..ر��	 (ب....ا'& � �ھ-  

....)�/�م 	وردن �رد (روع و 	ودش �>ل �و دم��( و 3ر$ت د���و �� �رم 	وا(�م  

.....اھن ِاھن-  

!�رد 0دا ھم از ��د و �رق �ر�ت �� ��رو ��� اُھن و اھن◌ِ  ی'دا  

!%رر�� ���ه ��رو ھ� �.� رو ��: اون دا(ت  

��ن�ا از $ورا....ده�ر� �ر م�د��و��ھ�و� م�دا(� �� �و� #��د ��:! �3/ (��س �0ب 

:�23م و �ردم �	دا��$ظ  

...	داا$ظ.... �	ون $���� �رام-  

....��:   ر$�م  ھ�رو �.� زده 	�0)ت 'ورت و ن���� �ر �� ��م و 	و�(ون ر$ت ��ن�ا  

:23ت و ا�دا	ت �/م ������ ���ه ��ر �� د�ت  

....  �7ھ �� �ھم��.... وا: 	وب-  

:�23م 	�0)ت �� و آھ���  

�� د���	(-�...  

:23ت و 3ر$ت ��زوم از �(�و���  

!!!ی�ود داده ورت رو ��ره در��� �� �ودم و�ده�� �ن ا�3 ده�ور�ر د-  

:�23م �رس �� �رد�و ���ه �/ش رم��� ��: �ر�و �%��ا �دون  



� یز�  �� �����م ��-���� ��؟؟! ھ�ن �  

�� ��:23ت و �رد ���ھم (ده 3رد ی (  

.....((ش�ا! دا	ل �رو �دو....��د  � (ش�آ�....��� �� ی�ررو-  

....م�د ید	�را د	�رم  

 �� ���ر�ا �� دا	ل ر$�م و دم�دو دم�	�د�� 'دا�� �� ھ�و�طور و )�/�م رو 3ذا(�م د���و

-���....(دم رو �� رو ���� ��ج ا�م �� �  

 

۴٠۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�� د��(و ی�و .م و ��6ذ %(���� ���د �>زش %رد�� �س �� �در��) و �&$� 

:23ت 'ور�ش زدن ��د و  یرو�ر درآوردن �� و ���ر 3ذا(ت  

-c م  /�ر! ا��ر.! ون�.�� ��S (ده دم�	ر �0س   

��:23ت ��ب و آب �� �  

 ده ھ�و�� ا:ن �دو��� �و...ید�	ر  ا(و ��ز�0/ �ا'. یزا�  �& �ن 	دارو(%ر �رو-

؟!(دن �را�ر  

��ن��:23ت و داو �%ون ی�ر ��2%را��   

�ن....وا: آره- � آ� ��ج...�ردن 0�1 ��0/ز وا�ش �ردم (روع او�د ��د� د	�ره ن�ا �و

� �%��ا ی�را ��� �(%ر �ن از د��� ا:ن ا�� %�م�� 	رج ی	ود�� �و:رو �� زد�� �ق  (��ھ

....�دم �ول د��� �را�ر  �د ھر�دو�و �	رم ا:ن �	وام زارو�  ھ�ون ا�3  

��:23ت و �رد �S ((و�� �  

�ن� ��:-�� S�� �......وا: �� ؟!ارزه �� ون�.�  

�ر�ب �رم رو (�)�و �� �در��) �:�23م %ردم�  

��رک و دو.و 	 �ل� �ن- ��م...��(م ��23...	وا��ااا��/.�� ھ��م ������...�ردم ا��	�ب 

�ن....��(م ��23...	وام�� ھم ��ظر$(و ن���(...�ردم ا��	�ب  �....	وام�� �ھ  



��ن��:23ت و ر$ت یا 6ره  (م   

....�%ن �-�رف..ا�.E2..ل-  

؟؟!  ی	وا�� �  ���د.  

��:23ت و د�	�د �  

�ن� او�وت �ذا(�� ت��رد� 	و�� �� یا ��و- و ��ز�0/ ن�ھ�  �� �0و) ���آ�0.-�� �� 

!	واد�� دو.و ��رک 	 �ل�  

:�23م و او�دم رون�� ا��ق از  

�ن- �....��م ا��	�ب 	ود�و .�و�و�� 	وام�  

:23ت د��ش ی�و رآن ���ن �� و د��( (ش�ر �� �د�� ���� ��ج  

-�)�� ����....� 	رم�� ی	وا�� �ھر ...�(� ��را�ت د	�رم زارم���....�رات 	رم�

 ���ش ��ران ا�دا و ا'&...ی�رد ا��	�ب و یدار دو�ت 	ودت �� ��زا�  ھ�ون....�رات

.....�����0ن  

:د���� )�م رو )�	�د ��� �رف �� ا�� (د وا ���3وش �� (م��  

....	دا�و�ن �رده ا��	�ب ن�ا �� ���....داداش 	�ن �%ن �رروش-  

:23ت و زد )�	�د ����  

 	ودش �ھر ....��(� ��را�ت یا ذره د	�رم 	واد��� د)م....�0ن $ر	�ده �داره راد�ا-

 ھ�و�طور �ن...��(� (�ن در	ور و ن���� د��� ���ن� 0/�ز....	رم�� �راش �رد ا��	�ب

..زارم��� �م د	�ر�م وا�� �ذا(�م �م ��رھ�م وا�� ��  

:23ت و ��و ��ت �رد رو �-د  

 وام ھم �#دار ��...�ردم ا�داز �س وا�ت ��ا:ن ت�� � ھ�ون از �ول �#دار ��-

 �	ر ی	وا�� �ھر  و ر��� ازش...��درت د�ت �� ���ر� �و زم�ر�� رو ھ��...3ر$�م

����...  

:�23م )�ش دن��و� �� ���(و دم�دو  

!�	�2 �-.�	 ���� 3رم د�ت-  

.....د��و� �ر�و و د�	0د  



��:23ت ��ز �  

....�.�	! داداش 	�ن ی�رد )و�ش �.�	-  

�ردم ��ر 	و�� �رم �	�) د�ت �ن دا(ت �و1! �ت��' �ود (ده �� وا�� ��� ن�ا!  

:�23م �رد�و ���ھش د)	ور  

-�////��/م �.�	 ��ز�0/ 	ب.....�.....  

-:�� �0� �؟!��د��زل ی��ر ف��(ر ی	وا�  

...�دم  �و����زد ���ر�( �/ش دادم ول....دارم رار رون�� دو��م ��-  

....رون�� زدم 	و�� از �رد�و �	دا��$ظ  

�....�ردم �ول ��م �دم ی���زد ���ر�( �/ش د��� �2ت�� و زد�� �ق ���  

....��م ط�ت�( �ود �رده ��; �� ��روزا )طف �� (�ر�� ا)���  

 ی	�ر  و �ودم ���ظرش �ن �� �ود ���ت ر�1 از (�ر�� ا�� م��ود 3ذا(�� رار ��رک �و
....�ود �(ده ازش  

:�23م ��'�..داد 0واب ��:	ره �� 3ر$�م (��ر(و �&$�  

-���� ���؟....!���ظر�م ��رک �و ���0ا �ن اس #��د  �د �دو���.....�ر�� �/ت د��م   

:داد 0واب و د�	�د  

.....م���� م�دار-  

:�23م ��-0ب  

؟...!ن��2ر  �د ��� ؟؟؟ ن��اااااا�� ن�دار-  

...دو�2ر-  

؟؟؟�� و �و ؟! دو�2ر-  

:23ت و 	�ده ر�ز زد �.�د �.�د �.2ن �(ت  

-:�� �� 	ودت او�دم �و���ت����! $-&!ز��ور�را...�2/�.....  

!��� %�ر�  	واد�� ��ز ��ود �-.وم....�%ت�� رو �(��م �رد�و ��وووو$  



�(>ول و ام  و�� ر�ز �ودم 3ذا(�� د���و �)�� رو دا(�ن �� (دم ��ھ� � � ��ر  ی�

�/��.....%ردن�� ی��ز $و���ل    

....د�ر�  3و(م �� دور از �رش ھرو ی'دا ��:	ره �%��ا ��  

....   ر	و�دم ���ش �� �ر�و  

� ��ظر آ(���ر  (د�� �ر ;��زد ھر #در �� ی�رد...�ود ھ�راھش 0وون �رد ��� 
.....د�ر�  

 

۴٠٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.....�م�����  ا(���ه �(م �ط�Oن �� �ردا(�م  (��م یرو از �و�آ$��� �;��  

!ت�وا- �� �ود یھ�د �� یا ���ر� �e �� �� ��(� (�ر�� ���� ���ر ن�آ� دن�د  

��.ط 	ودم �� ���ر �ن (دن�� %�ر��زد �ھر  �.... (دم�  

�-؟؟؟!�ود ن�آ� اون وا  

 �دا(�م (; و (د�� �Qت ���Zر �و د��� ا����: �� �ود ���� 'ورت  یرو ��E�ر )�	�د

�!!!(د�� �ر �ر$روش زا��و��) ی���.و از ���.وش ���  

....�ن���� دش��2 ید�دو�� و �ود او�ده �ش �ر	ش ی)�/�  

دم ���رش و %رد�� ���ه رو ن�آ�  �(ق ��  ��ن � %ردداره�� ا���س آدم �� دا(ت��ر

......ره�� راه �%/�م د�و�د ���ر  

!!!�ھ�� �%� �� ھر��ر �� دت�(د �ط.� ��وع ن�ا �� ���� ���ر� �ن ��S �ق �� �ا)/  

�� � �� ره�	  (��ش....�رد دا�� ��& ��ھم ھ��ون ���ه (��	�م و (د ام ��و�0 ن�آ

�ن �د ھ�ون در #��د (د�ش (و�� و �ود �ن 'ورت !!!  

�:23ت (د �� %�ر��زد و داد �%ون د�ت وا�م $�'.� ھ�ون از ���  

....م�د�ر� یآ م�د�ر�-  



�ش،�� ھ�و��0 و�د�� ن�آ� ر�6 �ھر� �� ا�3��) � (�خ رو �دا	��ش�� �-د و  .و�د�ش�

....!��رک یدر	�/�  

....��م �.�د �ر�و �و���م��� �ودن �-ذب (دت از �� �ودم �ن ��ل....�و)  

 3ل ���ش�	 $�ز را�ط�ون اوج �و �� �ود اون....�%(� 	�0)ت د��� ��وE اون ا)���

....�رد  

!!! ���%�ر�	 ���رد  

:23ت ھ�ش 	�ده ی: :�� و (د �.�د ���� �ر و ھر (دن �� %�ر��زد  

 ر��#' ا)���...او�د ر�د اون...(د ن�آ� ر�م؟؟؟�#'��رد ر�د �.�	 ؟؟! �ن �س� ی طور-
�...�%ردم ��-ر$.  د���	( ��! �ود دو��ش د�ت �ش���( آ	�...��ود ھم ن�آ  

�ت ا(�ره ��)ت �� د��(و �-د و 3ر$ت �2س.�رد �%ث� �:23ت و 3ر$ت ن�آ  

�-ر$-� � و...���� ھم �وارد یا ودر��ره ���ن� �ن �,�0 ق�ر$ �م�ا ن�آ�... ن�آ� %�م�
!�س� ���  

��و �%��ا وا�� د�	�د 	ودش ی�ر$/� �� 	ودش $#ط ���و ھ� ��ن ن�آ �)�� ھم ی�

�#دار �� ا)���...م��ود �!!!(وک و �-0ب ��  

:23ت و او�د 	ودش �� �� �ود ن�آ� ن�ا 3ذ(ت �� یا ����Q  �د  

....	و(��)م د��ون�د از....�&م-  

:�23م زد�و ی(	�د��  

��م �(� ��ر- �!!! �طور�ھ  

....دا(�م ��ھم �� ��ط��/��( ھ��....(د ز�ده و �رور �رام 3ذ(��  

...داد  رون  (م ا���د اون �� ����� در�ت درس �� و (د �ر��6 �رام �� یروز  

.....اش 	و�� م�ر$� ��ھم �� یروز  

 	�ر ر$�م او��0 از �ن �و� ؟؟؟ ��وش د	�ر (د�  �س....3ذرو�دم ��ھ�ش �� ��روزا

!�ود ده� �� �0 ھ�� ����� ب��د�ر� ی�����ر �� ش����زد  

!(د�� �ر پ�	و(� روز �� روز!!! :�'ب �ود زده ھم ����  �  

��و� �� 	ودش وا�� ��E ن�ا ا���ر ا'&��!  



.....�ر 	2ن ھم �ر �و)دار ھم ���&��ر ھم (��� ��ر�	و(� ھم �-دش �ز��� �/م �%� �� ��  

:�23م (	�د�� �� زدن �� و �ردا(�م یر�%��ا ی ���� و :�'ب ن�آ� ی���(� از د�ت  

؟! م��ر ��0 ��: 	ب-  

�:23ت �0ن�ھ �� ���  

 آب.... ����) (ون�ھ�  آ�.....��ون�	 او�ور #��د...ھ�ت ھ� �%��زد ن�ھ� (ب ���$ ��-

� ِ�دن ھم �	�)���� ....  

:�23م و ا�دا	�م ��: (و��  

�ن وا��- �� ....م��ر ��23 �و ھر�0 %����� �$ر  

�ت م�ا$��د راه ھم �� ھر��� �$��....  

���� !!!�ورد��� ھم �م و زد�� �رف ��د �� و �ود ن�آ� و �ن ن�� #��د  

 �و  � داد،ا3ر��  �(ون ��2%ر�ون ی'ور�/� ا�� م��ود ���ت ھردو ن�آ� و �ن �وض در

.....م�زد�� �رف ذھ��ون �و ��. ��	ود�ون م�دا(�  در�وض ا�� م�'��� ظ�ھر  

� ;���ر ��...�ود �(�� ��$�...م����( ��0ره ���ر ز�� �� دور �� ھر ��$� م�د�ر� �و
....دا(ت ره�� ون�د�ورا� و $�E �� و �ود  

.....�ود )-�ب و ر�, 	وش و (�د ز�  ھ��! �ر�%س  

....زرد زھ��� و ر�, �	رد) وارھ��د  

���2رح رو�ش آدم ��0ورا ��....���ز ی���.وھ� و �ود �ه�3 و 3ل �0 ھ �....(د�  

.....�رد (روع دو��ره �� �ود ���� دو��ره م�داد  �� ��2ر(/��و�و  

:23ت و د��ش ی�و 3ر$ت رو ن�آ� د�ت  

 آ�(ون ��0ب....ا)���.....رش��� �� �2ر �� �.� �س زد 	دا ��:	ره ��رو ���ن� ن�ا-

 �ود �  ا��ش... م��23 �م �� م��� �ھر  ش���	و(� (دت از ا'&...ھ� ���	و(� �(دت

� از طرف 	&'�....��را�3ه ز�  �-��....س��. طر$ش �23م �/ت ن�آ� �را�� ��؟؟��. ا

�ون�� و'.ت ن�ا ���ر�( ���د �� �م�ا....������ و در�ت یھو)�زھ� (ر)وک اون !

�و��� و'.ت وا-ل�� !	�.� ��ون�...  

�:23ت �ن �� رو و زد ی)�	�د زور �� ن�آ  



���ر��ون- �)��.....  

:�23م داد�و .ش���و ی��و )�	�د  

��ون-�!  

��02ر �� ��ن �%وت ��ود ���� ا�3 �دا(�م (;....آوردن ��2ر(/��و�و �...(د�  

 '2�� �� ����ھ...	ورد ز�, �.�2ش �%��ا ��....�ورد��� ھم �م و زد�� �رف ��د ��

:23ت و ا�دا	ت ش�3و(  

���م!!! اوخ اوخ-��.....	د���ون �م�� �-د �دم 0وا�(و �ن....  

 �و  (م ن�آ� �� �� دھ�م �و 3ذا��م رو �� �ر و ا�دا	�م ن���� �ر�و ���� ر$�ن ��ض ��

:23ت و �رد رو ا���2ده ت��/� ���� ��ود از اون ا�� �(م  (م  

-�....�م�� ھ�راھش �ردم �ول داره رار �و �� 23ت ���� �و  

�#�م وا: �Eرت داده ا$�	�ر...((ش�ا...��ر$�م ��: �ر�و ��زم  ....��:داد ادا  

...�ود (ده ��, �رات د)م �.�	-  

:�23م و �ردم ���ھش �وز	�د �� 3ر$��و ��: �ر�و  

)W ھ�ون �د)��� (دت از.....�(	ص آره-  

 

!ی(د را�ط� وارد ظ�  

:23ت و زد �.;  

....	�ر�� و ��/و� �.�	...���ن� �ر$� ��/و� �و-  

:�23م �رد�و ���ھش ا�ز�0ر ��  

-17 ��و��و �دا(� �و.� یدار رو �.�	...��م ���(� 0و�ت �����ر �� �.و /��و 
�....�.�	....ن�آ  

 ��Q$ت ھم ��ت�	 ا��ش ھم ن�ا...�����ر ��ت �ر$� ی�ود را�ط� �و �ن �� �و� �و

...ی��ر  



�� �� ����ھ�� �� � و �ت�� �� �� �وا�ش (د ��و�0 �و� و  ر	و�د  �ود ���
:23ت '��ت 3رم $%ش ھ� ��ن  

�ن� �ت�� �%��� $%ر �و �� او�طور ا'&-��....  

:23ت و ا�دا	�م ��: (و��  

....�ت�� �/م �رام.....داره ت�اھ�  � ���د ا'&-  

...�رد �%وت و �رد ���ه  (��م �و ����ور  

 

:23ت و  

 �� �دم �(و�(ون یا �0وزه ��! ام �0وزه ��م و ی�رد ز	ور�  ���و�ا �و.....�طور�ا ��-

! ��� $ر	�ده �(� (ون���)  

....د	�ر م��ر ��� ��:  

:دم��ر� �رس ��  

؟....��0-  

؟!��ن�� �ط�� �و ���....(�0ع ��و 	و��-  

؟��-  

آره؟ ���د �طن�� �و...د	�رش و %��ز� اون...�� �داو )Oو��ردو-  

....ھ��ن آره-  

:23ت و داد �%ون د��(و  

.....��� د���)م �س-  

 

۴٠٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



:23ت و ا�دا	�م ��: (و��  

....�ت�� �/م �رام.....داره ت�اھ�  � ���د ا'&-  

...�رد �%وت و �رد ���ه  (��م �و ����ور  

�-.��ود �/م �ن ی�را ن�آ� ���د وا  

� ��ر دو�ت"دا(ت ��وان �� $#ط و $#ط �ن وا��  اون���"�!�س و ن�ھ  

�ل �وEوع ن�ا �	�طر ی�د�ز �رو� ی�/��آ� روزھ� اون �ن را��ش���...(دم   

 3ر$�� ی��ز �� و (دن دار ���0ر ا������م %ردم�� ا���س و �ودم ��	�� ا�و ��رو�

!!!(دم  

:�� �� ��ت اون ا)��� و! د��� ا�E$� ھم رو  �ا$�رد3 �/��ا ی ھ��� ���#� اون و ا�

�و� اون و �ور�را�� �دو��/�.....�-دش یا��2� و �)-�� �  

�و ھم ش��دآور� و �رور ��� �� آخ�� �!)رزو�د �  

����و�م ازش ھم �.�	 �.%� ��م�� ���2ر ��/� �� ن�آ� از �ن ا�....  

��ون�.....�رم�� د�ت �� رو ��ن�ا �� �ودن $ر'ت �� �رد �ر�م �� �ودم   

:23ت ��  ر	و�دم �د���و( ی �و�ده ��� �و رو ��  

!ی�رد ���زد (د��� ��ورم-  

....�(م ���وزش آ	ر��رم �� دا(ت �و1 ا���ر �2ت�� ی0ور ��! ھ�  

:�23م دل �� از  

-� �زت �/ت ھم و0ودش �� ���� �� �ودن ��ظورم....��� اش �0ر�� ھم �و دوارم�ا

�...���د 	وب �س �� ھزارو ھم و...��2س ا����د ھم...)ذت ھم...ده�  

 �7ھ �.�/� �� ���ت.....دش�د (د�� ن�� ذره �� �� ا���ر �� ی)�	�د...زد ���ر�� )�	�د
 'ور�ش دار ا�/ت ��)ت اون (د�� زور �� 3ذ(�� �Qل ���...�ود �%رده یا یر$��ر ر���>

.....��(ت )�	�د ��0ش و زد ���ر رو  

 او�دن �� �� ���د �ورد ��. و....زده �/م �����ر �� �� (د�  �دو�م �ودم ��0%�و �.�	 $#ط

����  �....!��م ی��0%�و �ن �� �(د و �و�د ����وم �ھ  



 0دا از(ون م�(	' ی��را �ردن �/و�� �� �ن �-دش و م��ود ھم (م�� ����� دو �دودا

....(دم  

� ا'رار �� او�م �%س ��. 3ر$�ن �-د ا)��� م�او�د رون�� ��$� از ��ھم ھر����� !  

....ا$��دم راه �� و �ردم $رو )���م ب�0 �و د����و  

�ز	رف و ;��و ! ;��و  �.�	 ��د� �و) !  

�� ��: ����2 ن�آ�  (م �و  (م ���ل ���د ز��ن �7ھ و  وت�ھ %ردم�� $%ر �� �

!!!ر$�م ھم ��$� ��ھ�ش  

 �وض 3.دو�/�(و�و 	�ک و �ودن �ط�� �و ��درش و ����...دا	ل ر$�م و �ردم ��ز درو

�.....%ردن�  

 ��: از رو ھ�� �� ی�>رور و ��وس 	��واده....�دا(�م 	��واده ن�ا �� ���ت �	و� �س

.....%ردن�� ���ه  

:�23م و �ردم �وف رو(ون رو��..��م �&م �ودم ��0ور د�م�د و (دن او�د�م ��و�0  ون  

....�&م-  

 �%ون ی�ر $#ط درھ�ش ھ�ش ��ر�� اون �� ��در(م و �رد ���م �2رت �� �� ���� 	ود

...داد  

؟!�د  � �� 6رور و ا$�ده آ	�  

��درش ی'دا �-��....د�ر� 3و(م �� 'دا(ون �و) 3ذ(�م ���ر(ون از �� �:�2ت�  

 

-�-....ا��	�ب وا�� ��  ��ن�ا �ر��- دو�م��� وا  

-؟! ��0و�ور  � ید�د (ون ���...(ون��ور�3ر ی 	��واده...#�ااا�د  

.. �ق ی �0وزه ��.....      �0وزه ��و ��  0و�ور-  

.....��ش �ط�Oن �ردن 	ور ز�  ���و�ا-  

!�د�� 	و(ش ا�ن از �� آ	� و3ر�� ���� آره-  

 



....�ر(ون �و �%و�م 3.دو�/�رو ھ�ون و ((ون�� �رم �و���م�� ��ش یوووو  

!!!!��وE ی��ودا  

��$�Q� !و�.....�ر$/�(ون ن�ا �� �ردن یا /وه روز  

 �رم �ر3ردم (دم�� و�و�� ��3ھ ھر �د ��: ر$�م �رد�و ��ز درو ��را�ت و ��'�

 �)-�� ی����%� �رم�در� روز�3ر(ون از د��ر  ��رو�. ��; �� 6وداااااا دو�� �� و ((ون��
!!! رو  

 و دم��( ق��� �2س �� �� دو �� ��: �رم و �ز�م در  �%��ا �ل....��: ر$�م ت��'��� ��
�و �-د�� '�ف ھم �ن د�ت و (د ��ز �� در �� �ز�م د�ت ��  	وا��م و �ردم ��ز  (

�� 'ورت �و 	ورد�!  

....�#ب ر$�م دم  �د �23�و ��������ھ  

:23ت و 3ذا(ت د��6ش رو د��(و  

6�و ن���ز� �ر ���&  � ن���! �ا)/ ���ن� ��( ل�ذ)-��!!!! یاورد د  

:�23م �(ر��د3 ��  

....ا'&...ا'&....��� د���	(-  

�وE<� �� و د�د  �:23ت  �ز�م �رف �و�م��� ���را�� (دت از (د ��و�0 �و  

؟؟! �رده ��را��ت �ورو �� ؟؟؟؟ ھ�ااان ؟؟؟! #�اااا�د (ده� ....�م��� �ن '�ر-  

...�ودم ر$�� )و و �%�� ��ر	ود(و �ود ��و���� ق��� �2س  �د�� اون �س  

��:دادم 0واب ن�6  

..�(ده � �ھ....��� �ل�	��-  

:23ت ی0د �.�	  و ام (و�� رو 3ذا(ت د��(و �� دا	ل �رم 	وا��م  

!!ی�ر زارم��� (ده�  ��� ��...�م��� وا���-  

� �ردن 2ل �� و دم��( �#��� �2س...%رد�� دل ���د ��� �و)...�� �� ��م �/ش دو���م��

:�23م ھم �و ا��(��م  

...  �رده ��را��م �.�	 �� دم�(� �رف ی�ر ��-  

:23ت و �رد ا	م  



؟! ��ااااان�ا ؟؟؟�� از-  

:�23م یزود  

-�////� ��� ....  

!؟؟�� �س-  

-�؟؟! ن���ذر دو����ش دو�ت ر�	 از (���  

&�:23ت 	(ن و ی0د ��  

�و �� �و ؟؟!��23 �  �� �م��� ��و ا�داااا- Eو��W ده�....  

...��ود یا  �ره �%��ا �Qل  

:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و  

...�ودن �ط�� �و ��درش و ���� و�دم�� دا(�م-  

:23ت �و�( 6ول �� ن�� ��ر �� د�ت  

؟!   	��������ب-  

 ز	ورش�  ���� �23ن �-دھم �رد ا��	��م ��ن�ا �� 	ورم�� یدرد  � �� �ن �23ن-

......ن�ا �0وزه �23ن...زدن �رف ھم  (�� �ر �(ت ��زه...�ردم  

�0ووووزه؟؟-  

؟! �ق و �0وزه.....آره-  

؟؟؟!  �م �ن ؟؟!����� -  

�م-��اھ  

��...داد�� 3وش و �ود ���ده�ا $#ط �دت ���م...�23م �راش �و �� �و رو ھ  

داد �%ون ی�ر ���2را�� �-دش  

 

۴٠٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

....��� �� �� (ر 	واد�� �ود دا�� ��� ی �$�� از  

:�23م ر$��و د���)ش  

-��� �؟! ��� %�ر�  ی	وا�  

�م و ی0د �.ر�ھ ن�� ��م �/�ر �� ��.. ��رو� 0�/ور س�رO ن��و� ن�� �� ھ�و�طور'� 

دم �:23ت دا(ت��ر  

-� ور و (ر �رادرم � � و �ن �ر �(ت ���د رن��� �د� �� �رم�� �ر(ون ���& �� رم�

... ��ن  

:�23م و 3ر$�م )���(و 3و(�...���ش دم�دو  

����و�ت �� د��م- ��.....�ااا��%� �� �� (ر... �  

:23ت و ا�دا	ت �/م" دھ��و در ���د"�2ت�� �� او�� از یز�� و ��د ���ه  

 ��ر دو %���� ی	ور �3 ت ���. ��� ید�د ھروت ��(� �دت� 	وب و�ز�  ��....د	�ر-

!ی�د ا��0م د��� �� ھ�ت  

:�23م ��د ��د %ردم�� ش�ھ�راھ ���را� �� �� ھ�و�طور داد�و �%ون �ر  

-�...دو�م�� دو�م�  

ان؟؟ �  �س-  

 و ر�� �� %�م�� وا3ذارش (�و�� دور '��� از �-دھم %(م�� ق��� �2س �� �%��ا اول.-
....و0دا�ش و >��ر��  

:23ت و زد ام �.� �� Eر�� ��  �-د و ا�دا	ت �/م �رز�ش �ر ���ه ��.�رد �%ث  

! ھ�ت ده�ا ن�ا �� �ر�رت 	�ااااک-  

:�23م ��)و�د�و ا�و �.�  

�� 3ر$ت دردم-�....  

:23ت د���� �� و �%رد ��و0/  



 �%��ا اول...ی�د ا��0م د��� ��ر دو ز���� �رف ت ���. ��� �و�....د	�ر �ن 3وش 	وب

......آ�دااااارھ�اااا....�د�� �0 ��)ش �� ید�� �/ش آ�دار $�ش ��  �د  

 ا���2ده ��زوت زور از �داره روش یر���Q $�ش �� دا6ون او�#در ید�د ا3رم

�!!! (د ت���)....دادم�� �-��...دم�� ا��0م �د�ز �ن �� ی��ر...�%��  

:�23م �رد�و ���ھش ��-0ب...�و�د ��ر �6اار ا�دازه دھ�م  

؟؟!ی�د ��درش و ���� �� آ�دار $�ش  �د�� ی	وا�� ا:ن �-��-  

:23ت و زد ی)�	�د  

...��� ا���2ده د�ت Eرب از د���....%����� ا$�� آ�دار  $�ش ���د ���0ا...د	�ر ��-  

-�////�!  

!آرھ///�-  

�� �د�	ت یوا...�رم �و زدم د���و دو...رون�� ر$ت و ا$��د راه.%رد��� �و�0 ا'& �

� �� �� (ر ����....(دم���%....  

...رون�� ر$ت و �رد ��ز درو  

�...��م �6.ط  � د��� #��د دو���م��  

....ر$�م ا$��د�و راه د���)ش  

 �� دا(�ن �� رو ��درش و ���� �� �-د و ا�دا	ت �ط�� را�ت و  پ �� ���ه ��

:23ت و ���(ون ر$ت ��ز ش�� ،�� د�د ر$�ن�� ور 3.دو�/�(ون  

....د	�ر آ$���ر�ت و ��در �ر�ت آ$��ب �� �&م....�� ��-  

�و و ���دم�ا �رش �(ت��!!!!م�(د �د�	ت...���م  (  

� 	ودش �� �%��ا از �-د �ود 	ورده �0 ����� ��� �رف از د	�رش ن�� ��  �����در

:23ت و �رد �ا	� او�د  

؟! ���رم ����� 	��م زدن �رف طرز  � ن�ا �.///�؟؟؟-  

�و���� �طو$�� (روع! یوا یوا یوا.....�ردم وا  (�!  

��� :23ت و �رد �و)� و �S ا(و �$��  

�طور�ھ� زد�م �رف �دل �& �ن! د���	( ؟؟؟ زدم �رف �د ؟!�///�-  



��ن�� �:23ت و �ورد�� �م ���  

...د��� �وEش ���� دا6ون �.�	 زد��ون �رف �دل-  

��:23ت و داد ���% ��ر �� د��(و �  

� ن�ا از �/�ر زد�(ون �رف ھ� �0وزه....(ر��ده-���)..  

:23ت و زد ی�ور	�د  

-&�!د�� �0وزه د�دو��� 	ود�و�م �� 	و��! �(	ص ��  

��:23ت و د�	�د ��ر' �  

-��� �و) �...زن �Z و �0دو3ر دادا(�م د	�ر ام �0وزه ���� ام �0وزه د���  

 ی��: �-د و 	ودش ��ت  د��(  	���و وش��ر د�ت ی�و 3.دون....���(ون ر$ت �-د
 و 	��م وش��ر �ر رو 	ت�ر رو �وش 	�ک �� رت�� ���ل در و �رد اش وارو�� �رش

....�رد ���� �� ھم ��رو ن�ھ� و �رش رو 3ذا(ت روھم 3.دون  

!�-.�...رو 3.دون ی�و 	�ک �-��  

....�ود �و�ده ��ز �6ر ا�دازه دھ�م ��م...�ودن (ده (و�� �� او��  

��� ��:23ت 	�دون )ب �� و �%و�د رو ش�	و) �	�� ید��/� )�	�د و ��رت �� ا  

 ا)���...�وا)ت �و %�م�� �ر�و�و ن��� یور یدر 	واھرم � � �� �ن �ر �(ت ���د د$-�-

!!!ش�رو��ا  

�نEود�  �ق....در	آ��دت 0دت ھ2ت و �!!!  

:23ت و 3ر$ت رو(ن رو�� ��2, ����)ت ا��(�(و دو�� �-د  

-,�� ,��....  

:23ت و �رد $وت رو ���2ش دود ن����د �-دھم  

؟!�3ر$� �د� رو ا'ول د	�ر-  

:�23م )%�ت �� %ردم�� ���ه ��رو�� و 	��م وش��ر �� ھ�و�طور داو�و ورت دھ��و آب  

... �.�..ب.ب-  

....د	�ر م��ر �زن...�س-  



 

۴١٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�� د���ل دا(�م ��/وت و ��ت� � و 3ر$ت 	2ن �ر�ز �� ;� �� :رن �; ن�� �� ر$�م �
 ��م $%ر �� 3(�دش ی����و ب�0 از (و�3و(...��. ی�0 ھ�وم �ر3(ت و د� ر	 �-د

�ب �و ھم ��درش و ���� �� ی0ور رو او�و  �-د و آورد رون�� �ود ����و ز��� ن��زر�3ر 

:23ت �-د و 3ر$ت ��(� ر��'و  

....!��/و� ا:ن ن�ھ� ��0ووون�� و وش��ر ��و-  

 

 ا�3  	ودم �ن...�(ن ���ق یآد�/� اون ��درش و ���� �%�م $%ر   �	���ر ا��2ق اون �-د 

!!!(دم��� وا-�! (دم��� ���ق �ن◌َ  اون �ودم ��0(ون  

.... %ردم�� ف��-ر �و �� �و .دا� ی�را و�ھ�  ��ب و آب �� و �ودم �(��� �	ت رو  

!(د��� ��ورش  

 ا�دازه �� او�م 	ب ا��!!! اون �� �ر��  � (د��� ��ورم �ودم ��0را (�ھد ��  	ود�م �ن

....	�ده ر�ز زد �-دھم و (د (و�� �رد، �-0ب �ن ی  

 داد�و (رح رو او�Eع  �د��ر از (�ر�� د�(�... د�	�د �� اون %رد�و�� ف��-ر �ن �-��

!�دم ��WوE وا�ش 	وا�ت�� ازم ��ز  

...م����2� ھم وا�� )ذت �� دا����(و �و�د�د�� یھ�د .م�$ �� �� ��و�� ن��  

 3و(م �� رون�� از ��و ��و ی'دا �ود�� (ده ��ط ��ھم ھ��ون 	�ده �ر�ر ھرھر

....د�ر�  

�Qل داره �� اس ��� د�(� �ردم $%ر او)ش � �ذ(ت�� (�ر�� �ھر  ا�� ز���� �ق (��ھ

��و�0 (�ر�� �!��ا ���د ز�  ��E (دم�  

....ر$�م رون�� ا��ق از �-د و �ردم �	دا��$ظ .دا� از  



��ن و ��� و ������ ز�ش و ��ن�ا ی��و ی�(رھ� و �وپ و �ودن ���ده�ا در ی0.و 

....دن�(��� رو 	��م وش��ر  

!!! (د�� د���� �� یز�  اون (د �س یواااا  

!!!یوا یوا! �(� �0د�ا �	.. ��ن�وا �ن را�ط� �و و �د�� ش�� ا	�&ف �%��  

�رش �و ��: ��  وت�ھ ��م $%ر �� �ود ���� ��ج یھوا و ��ل ھ�� از �د�ر� ��� 
....�دا	ت��� راه �(ر و �وپ روش �و و �ود ����ده�وا 0.وش ی�طور�ا  

.....%رد�� ���ه د��ش ی�و ����W �� و ن���� �ود ا�دا	�� �ر $#ط   

!�ود طو$�ن �ل آرا�ش ن�ا  

:23ت ی��د دا�(د )�ن �� ��ن�ا ی��و  

��رو 	واھر و (�� ا'& �ن ر$��ر؟؟ طرز  � ن�ا ا'&-) � و �داره �ق (ون�ا...2/�م��
....��� ر$��ر ی�طور�ا �ن ���م �� �3 �دا(ت  

 د�وا- �رده �ر رو 	.ق 3وش اد���ون �� (�� از �دو���  �)� و ��	ره یر$��رھ� ن�ا
....آ� ���اااا0 د��-  

 $#ط ���� ��ج و زد�� �رف �&�ظ� �� و ��د ا)-�ده $وق و ��د 3.� و ����(�� ��د �� اون

....��0و�د�� �ر(و ��3ھ �3 �(ر��د3 �� و داد�� 3وش  

� و ���� ��ج ن��....  ���ت ی 	و�� �و ھ� ��وE ن�ا ر$�ن �-د ی�-د ��ث 0رو دو�م�
����ن و �ن و ��� ...�'&	  ����� .��� �����!  

���  �� �� ی���� �� داد ا�0زه اول �ود �و�ده ���ت )�ظ� اون ��  طور دو�م����� �� ھ

:23ت �-د �ز�� �ر$/�(و  

... د����( ��ران ا'&....�رم�� در د)ش از ا:ن...��را�ت 	��م وش��ر! �اوووو	-  

:23ت و 	��م وش��ر ��ت ر$ت �-د  

او�ور؟ د��ر�� ف��(ر )�ظ� ��-  

:23ت و ا�دا	ت ��� �� ��2ر� �ر و دار ��-� ���ه  

�ن- �� ��....�دارم ��ر$ � �ھ (  

��:23ت و 3ر$ت رو 	��م وش��ر ی��زو �  



....�ر�� ف��(ر )�ظ� �� (��....دارم �ن �و)-  

  �-د و 3و(� �� �(و�د رو ُ��ق �د 	��م وش��ر �(ون �(ون �ود (ده ھر0ور 	&'�

....(د ��ھ�ش '��ت �(>ول آھ���  

� ���ه�%�.....ا�دا	�م ���� ��ج �� یا �  

� دو��ره ��E�ر ی)�	�د �� ��� �-د #��و  �د...و�د��� در 	و�ش زدن�� ��رد دو���م�

...�ر3(ت  

:23ت و (وھرش ��ت �رد رو ���3/�� �.�	 	��م وش��ر  

...م��ر ���-  

�� �� �ود �	ش ت�ر�E ����0 	ب ا��...�ود �رده �0دوص ��� ا���ر....م��رد ھ�, ھ

....ر$�ن  ون  

��....(د (روع او�� ر$�ن �-د ��زه �0, ا  

��ن و �ن  ون�� �� رو �دس ��ل ر�6 ی  /ره �� ���� ��ج و م����د�ا 	ط �� ��� و 

.....���د�ا رو�ون  

��:دم��ر� وار ز�ز  

-��؟!�  

؟!ھوووم-  

؟!ر$ت یزود �� 	��م وش��ر �� ����2 -  

....%�م�� �	ش ����3رام�ا �و �و��.2 �%س ��%� 0�1 (وھراو ا�3 �23م �/ش-  

�� 3رم د�ت-� 	�.� �2	�.....  

:(%�ت رو �%وت ���� ��'� ی'دا  

....زاد��ر د�ت...	��م $ر	�ده زاد��ر د�ت ؟؟؟ آره �ن یآ�رو ی���ود �� ن���� ��ر-  

 

۴١١_��رت#  

�� آ� ��ج د	�ر��  



 

 ���� ��ج �� ر$�م�� ش�� �.�د ی'دا �� دن�	�د �رز �� ��� یا �ر$� $وق �ر�ت از دا(�م

 ��  �ر�0و�ش و ��� �ر	ورد �د ��� �� �.�	 �و����� دو��ت�� �� �ودر��) ��0ز ی'دا ��

:23ت  ��� دا�� ���0ا از ر$�ن و ید)	ور وا�� �/و�� اون  

�� �� �د ؟؟!ی�رد �%�رو�ا �ن �� �� �ردم (�� �ق در ���3ھ  � �ن....�0ن $ر	�ده-) 

؟! �ردم (�� �� �ا��را� ��23م؟؟؟� (�� �� ��: �� 3ل از ��ز��ر زدم؟؟؟ �رف  

��:23ت و د�3ز )ب �  

��...داداش 	�ن یدار �ر�ا	�-) ��ن �� ن�دا(� ر$��رو ن��/�ر (��ھ....  

:23ت (د ���ب �راش �0رم �� �)�� �� ����  

 �� دراو�د دھ�ش از  � ھر ؟؟....!ی�رد (ر��ده �طور�ا %���ر� ن�ا ی0.و ��و  را �س-

��....ر$ت و 23ت   

 دو�ت و ل�$��  ی��و �� 	��واده ن�ا �� ��: ��....درک ��...0/�م �� ا'& 	ودم �ن

 �و �ون���د3و �� ��ن (روع ��: ن�ھ� از 	و��....�(� �رو�(ون راره ����ن....م�ھ��

�؟؟؟....(ون�$�  

�� و دراز ز�ون ی $ر	�ده ��� ھ�ون و(د 3ر$ت $�'.� �(ر��د3 ��)ت اون از $ر	�ده �
:23ت  

 �%�ن �(ر��د3 ا���س د��� �� او��ن ھ�ااان؟؟؟ ؟؟!��� �(ر��د3 ا���س (�� د���  را-

.... ن��دو� ن�دو���� زدن �� �ر �(ت ���ر$/� �د �%��ا وا��...آ� ��ج  

� �3رد� �س �� �-د%��:23ت و زد �ن �� �  

��� ���د ��و 	ب-....�ردن (روع او�� اول ��و....3رد  

��ن��:23ت و 3ر$ت رو ��� د�ت   

  ؟؟؟�ز���  را رو � � 0ون $ر	�ده ��-

�����و ���:23ت  �ن �� ا(�ره �� و �رد ���ه  پ  پ   

اس؟؟؟ � � ن�ا-  

��ن��:23ت و �رد ��زک � (� �(ت   



 �� �#ل ا�دازه �#.ش ا:ن ���د ا:ن ���� یزد �و �� یا �3رد� �(� ن�ا �� ���(� ھم � �-
!!! (ده � �  

:�23م و �ردا(�م ام �.� �(ت از د���و �(� ��وم ��ث 0رو �%��ا وا��  

-��....�23ن �د �ر�� �(ت �ردن (روع �� �ودن او�� اول �	دا...���� ��ج ���� در�ت �  

�ن دو��ت�� ���د �� ���� ���و�� ��� � �ز�� �رف ��ھ�م 	واد�� د)ش ھر0ور �و���

:23ت  

...�23ن �د �(�ت �� 0/�م ��....درررررک �� 	ب-  

����ااااا-  

 ا�3 ��(  (م �و  (م ��ھ�(ون راره...ل�$�� ن�ا �و ی�ر راره �و.....���� زھر��رو-

 م��ز� �/م �ن ��ظرم ا'& ��%� ��را( د(�ن 	ودت وا�� ی�0ور�ا �ھ ی�	وا
 �%�رو�ا ا�3 داره �ق ��.....�ز�� �/م و �د�� 	ودش ر���ن آ� ا�3 ا)���....�/�ره

��%�.....cداره �ق و.....  

�ن� �� ��ش....دون��  �)� :ت 23ت دو�� (�� �� و �رد ���ه �ن ی (�� �و '�ف �رو��� 

�....دون��  �)� :ت �2ت��� ا�� �در�, �2ت�  

... (د�� (�ر�� (�رو�� �ش��'��� )�ظ� ھر....�ود (ده �رخ )�و ن�� ���� 'ورت

��02ر ���د �� ا:ن م�%رد�� $%ر �� یاو�#در �)�.....  

��ن....ا��ش ��ت ر$ت ت��'��� �� ھم �-د��:23ت �-د و داد �%ون ���ف �� ی�ر   

...(ده ��را�ت ی�د0ور... ��رم �د آب �� وا�ش �رم �ن-  

��ن���ت �ردم رو ر$ت �� � ��:�23م زون�آو )و � و )ب �� و �  

....�	وره �/م م����زد �%��...ھ�� (دم �د�	ت-  

:23ت و د�	�د ��(� ده�(� دار 	�ده ��2)ط �� �%��ا ن��  

....��� وا دھ�(و پ�ز ا�3 ��را (ده �� ھم �%�ش �ر$�ن )و �رس از وش��ر....��رس-  

�:�23م دوار�ا  

� ی0د-��� ��؟؟! �  

:23ت و 3ر$ت دھ�ش 0.و د��(و �ره ��: ھ�ش 	�ده 'دا �%��ا وا��  



....�%ن (;...�رن�در�� 'دا(و ���ا ��ش �ط�Oن....�%ن (;....���� آره-  

���2ر از�� �وEش- �....�ن�� �د اون �و�ا 0.و ھم �ر�ون �(ت...(ن�  

:23ت و زد �را�� �ل�	 �ر از ی)�	�د  

...��رس ����2� �ا��2 �7ھ-  

 �-د زدم (و�� �وھ��و اول و �(��م ���آ �#��ل.ا��م ��ت ر$�م و دم��( را�ت �2س ��

��0ور �� �3و( �ر �� زدم 	ود�و....د� �� 	و�� �و ز�, ی'دا �� ��$��(ون�� دا(�م 

�و: ��)ت ن�ا...��م ��ز رو در �رم ���(م-� �.2ن �� زد�� در �%� �� �� �ود ��وا- وا�� 

...	ورد�� ز�, 	و��  

�و �-د و ���م �ر�� ;��و  یھ� �ش �� �وھ��و ��$ت ن������ در �� دم���) �رم د��/

�%ن 	�ر ن��/�ر و (د �ن����  /�ر وب �و ��� و (د ��ز ا��ق�:داد رو   

... در دم ا:�م...داره ��رت ��ن�ا-  

:�23م ذوق ��  

؟ 0دااا-  

....در دم...آره....د	�ر ���د (�و��-  

�ت دم�دو (�)م �ردن �ر �� ��ود د)م �و دل د�ش�د وا�� �� �در��) (د�و �.�د $ورا� 

...در  

...  ! �رد (�د رو��و �آ� ن�0 (.وار ��(% و د��2  (رت�� اون �و د�ش�د  

:�23م �و'2 ��ل ر�6 �	و(��) ��  

��ااااان�ا-.....  

:23ت آھ���  

.....0ووووون-  

:23ت و زد � (�%..%رد�� 	و(��)م ی�د�ز د�ش�د  ون د�(�... را دو�م���....دم�	�د  

...م��ز� یدور �� م��ر ��وش-  

؟! ا:ن-  

  رم؟؟��� ا�0ز�و 	واد��� �� ���0 از! $ردا �س ��-



-�� ���ن ��..	واد���� �...�م�  

���ظر�م ن���� �ن �س-....  

�و��:�23م �رد�و ���� ��رو  (  

-�)��...  

:23ت آ	ر )�ظ�  

...��وش ن��و�...����-  

....ر$ت و د�	�د �� �ردم ���ش  پ  پ  

 

: 

_��رت#  

�....(د ;��زد ��� آ� ��ج �� (���� $-& دو���م�  

���/�...�ود ��رو�. یھ� ���� �و �%� ��ود�.%� ا� ��ج ���د ا:ن آ� ��ج �%��ا ی�را 

�ت اون ��(��!!!��رو�. ��'��� $وق ��)ت و   

��ن ��ت ر$�م ن���ور ��:�23م �-د و داد�� �د� ��� �� رو 0وراب ��$ت دا(ت ��   

��ن -����ن�ا �� �ن   �....رون�� رم�  

:23ت و �رد ا��(ون در �� ا(�ره ��  

-�؟!	ب...�ر��رد روت�د �س...���'��� �� �دو��  

�و ��را�ت��  �:�23م و دم��و� ن�ز  

 و 	و�� �د�� �� م��و��...�ر��ره ھ�ش �� �د�	ت ��ن�ا...��ااا��رد یر�3 �0ب ��-
��ن �� �&م دو 	واد�....  

��ن��:23ت و �&�م و�ط د��ر   

....��زود� �و) �رو...����  ی��ر ی'>ر �ن وا�� 	واد���....	ب 	ب-  

��� �� ��:23ت و �رد ��ز رو ���ر�ش دھ�ن �ن از ت��  



 �� ؟؟؟!�ذره�� 	وش �/ش �.�	 ��� ازدواج ی�رد $%ر....$�ط�� د	�رو �ن و)ش-

 � � �-دھم و ی(وھردار و �ز و �	ت $%ر �� �ھ د��� ز�/� �'ف ن��  �ره��  رررر�	

�ت ن��/�ر....��(� یدار��.ش دوران ازدواج   ..��-� � یزار��� �و �� ی�و�زد��ز ن�ھ
...��ره ��ل ھزش و ��(� را�ت د	�ره  

��ن��:23ت و 3ر$ت �3ز �)�   

....واااا-  

��:23ت و داد �%ون �د�� �  

وا:ااا-  

:�23م زد�و �وت و �ف �راش  

-d�)�� ���!d�)��...  

:23ت  ��اااااز �� �ن �� رو و زد روز��دا���� ی)�	�د  

�ر�3و ��� �م�� 3ر$ت �را�6و ا�3 ھم ����ت ��ون رون�� 	وا�ت د)ت ھرررروت �� �رو- 

....ید�	وا� و �3ذا(�  

:�23م (د�و 	م �راش ��ر ��  

��ون-�!$-&....0وووو�م ��� ات ����0 ھ�� ی��%� از   

�دام �ھ ��ن�ا...رون�� زدم 	و�� از �ردا(��و �2(��و ;� � م�3و( رو �دا	ت�
...� یزود �� دم�دو رو راه ����# ���ار ن�ھ� وا�� ��و�� �-طل �د�ز �داره دو�ت دو���م�

..�ر�و�م �/ش 	ود�و  

)��:د)	ور23ت ، �(��م �رد�و ��ز �� �و�در  

!���� یداد )�2ش  #در-  

��ش �� �د��و� ��:�23م اش 3و��  دن��و� �� و �ردم ل�  

....دم��و(�� )��س دا(�م د���	(-  

:23ت و  ر	و�د 'ور�(و  

....دم��	( د�(�ااا ��وس ھم �ورو�ا-  

)��:23ت دل ��ب �رد ;� �Qل 	&'� و و�/ر�ون ز�ون )�	�د �-د و �رد رو(ن �و�  



....ھ�و��0 م�ر�� ��� �و ھر�0-  

:�23م �رد�و $%ر %م�  

 و ��ھ�ر ا'& �و...�م��� ��و �را��...�رو �دا(� دو�ت ھر�0 ر�� ��� ذھ�م �� ���0-
؟؟!ی	ورد (�م  

:23ت و ��0و�د �ر(و  

....	وردم-  

��0؟-  

�و...�0ده �و ��ھ�ر�و-�....اداره (�  

:دم��ر� 	ودم ��2ت یز�   ون �و) ��� �وال ازم ��وش زن �ورد در �ودم ���ظر �ھ  

-�؟!�رد %�ر�  ��وت زن �� ��� ید�$/  

:23ت .%س�ر �.�	  

؟؟؟....�ود �  �ر د�وا(ون....23ت ��زا�  �� .دا�...اھوم-  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  

 ی �0وزه 23ت ھم ��� �� و �رد �/م ن��وھ  ��.   �رم �(ت  ��وت زن �%��ا �ر-
!!! �ق  

:23ت و د��( ش�$ر$ر ی�وھ� �و را��(و د�ت  

!�رد 	وب ات ��� �س-  

�%�� �دو�� ا�3 %ردم�� $%ر ھ�ش �ن آ	�...�ر�	ورد �/ش ا'& �'ورم �ر	&ف� 

:23ت دو��ره ا�� ��� ��3& و �(� ��را�ت  

 ا'&...درک ��...��(� ھم ��وم زن 	واد�� ��: ��� �د �و �ر �(ت %���� 6.ط وش��ر-

....��� �د �ن ��ل در�ورد �داره �ق  %س�ھ  

....3ر$ت د���و و  ر	و�د ���م �� �ر(و و زد )�	�د  

 �� %ردم�� ��ز وا�ش �ھ و وا(د ���3وش �� (م��....(دم�� ھ&ک ذوق (دت از دا(�م

)��:23ت و دا(ت ��� �و�  

....م�د�ر� �� (و �ده��...	ب-  



 ��ور ��ھ� راه  � از ر$ت �دم� �ل ��  ا'& �� م��ود زدن �رف ر��� طول �و او�#در

....م��رد  

:�23م ید�(د ذوق ��  د�و�	�د �-د....ا�دا	�م ���ه اطرا$�و ھ�ز��ن و (دم �ده��  

  ؟؟؟! ام ی(/ر��ز ��(ق �دو����� ��0 از-

)����م او�د و زد دور �و��.  

:23ت و 3ر$ت د��ش ی�و د���و  

-�....��	�ر  #(م��& از  	ب داره دو�ت �2رو �� آدم �و  

!!�2ت�� 	وب و در�ت رو �%� ن�ا  

�; �#��ل در �� ��م...$روش �(�; �� ا$��د  (م ورود �دو ھ�ون �و)� &� اراده �� ��

�ت ھ�ون ��ت �رد�ش و دم��( د��(و.. .ھ��م و...�ودم�:�23م دارو �رق و زرق   

....�	ر �(�; �رام-  

�....�ردارم رو ش�%� �ن �� �رد ���ب رو �(�; �ول �(و�0 �و �رد د�ت  و 23ت � (  

:23ت و داد �%ون ی�ر ا�� �ردم �-�رف �/ش  

-�� �....	ورم��  

:�23م �-د و �ردم �.#� د��ش دور د���و  

....�ود �%�� �ود ;��زد �� 23ت �د ����م �� او�#در...در	و�� او�دن ��وت و ��وت زن-  

:23ت و �رد ا	م  

-�� ���� �....�ده �/(ون ی0د وم�����او)� �� �م�  

�� �/�:�23م ده��ر ��: یا�روھ� و (ده 3رد ی (  

� �ر 	ت�ر �� او�Eع...�اااا��� �� یواااا-��) ....  

&�:23ت ��ا	م ھ� ��ن و ی0د ��  

 اون ا�3 ���...��� ن��وھ 	��وادت �و �� ��� �د��� 	و(م �ن....(���� 	ت�ر �� ��-

!���0 �� 	'و'�.....��(� ���د 	ر ھر �� ��وم �س  

:�23م ��ران  



!(ن�� �د�ز �دور�/� یاو�0ور...�/�ره ��� �و)-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

 �(� �	�)... �ردن �	�) رو 	و�� و ر$�ن ���0ا از زود�ر د�(�....�/�ر ا'ن...�� �/م-

... م��داز�� راه رو ��رو� ���ط  $ورا  

:23ت و ام (و�� رو ا�دا	ت د��(و �ر$/� ن�ا زدن ��  

 �رو د�ت�د ���ت دو وا�� د��� �%��ا....�ون�ز�د3 	و�� �ر م��ر زود�ر 	واد�� د)م-

....�داره ده�$� �.رزه ���ون  

س ��م ���ه 'ور�ش �و �%��ا وا��  

 

:�23م و 3ر$�م ��: ر�و  

-���ن�ا �م� �؟!�ن�� �  ره��� ��رو� یا�'�د �د ط�(را ن�ا �و ��  ی��ر ��  �دو��  

:23ت و �ردا(ت $.; و  رخ از ���ھ(و  

- � �؟!�ن�  

:�23م و دھ�م 3ذا(�م رو �(�; از %��� ن�آ	ر  

-�!ی�(ررررر �ن�  

:23ت �(�وم 	ودم $#ط �� ی0ور و داد $(�ر 	ودش �� ��و و د�	�د  

-��� �!�(د ی�(ر و د�د و دا(ت �ورو (د�  

 

✍Sara✍: 

۴١٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�....(د ;��زد ��� آ� ��ج �� (���� $-& دو���م�  



���/�...�ود ��رو�. یھ� ���� �و �%� ��ود�.%� ا� ��ج ���د ا:ن آ� ��ج �%��ا ی�را 

�ت اون ��(��!!!��رو�. ��'��� $وق ��)ت و   

��ن ��ت ر$�م ن���ور ��:�23م �-د و داد�� �د� ��� �� رو 0وراب ��$ت دا(ت ��   

��ن -����ن�ا �� �ن   �....رون�� رم�  

:23ت و �رد ا��(ون در �� ا(�ره ��  

-�؟!	ب...�ر��رد روت�د �س...���'��� �� �دو��  

�و ��را�ت�� �:�23م و دم��و� ن�ز  

 و 	و�� �د�� �� م��و��...�ر��ره ھ�ش �� �د�	ت ��ن�ا...��ااا��رد یر�3 �0ب ��-
��ن �� �&م دو 	واد�....  

��ن��:23ت و �&�م و�ط د��ر   

....��زود� �و) �رو...����  ی��ر ی'>ر �ن وا�� 	واد���....	ب 	ب-  

��� �� ��:23ت و �رد ��ز رو ���ر�ش دھ�ن �ن از ت��  

  رررر�	 �� ؟؟؟!�ذره�� 	وش �/ش �.�	 ��� ازدواج ی�رد $%ر....د	�رو �ن و)ش-

 یدار � � �-دھم و ی(وھردار و �ز و �	ت $%ر �� �ھ د��� ز�/� �'ف ن��  �ره��
�ت ن��/�ر....��(���.ش دوران ازدواج   ..��-� � یزار��� �و �� ی�و�زد��ز ن�ھ

...��(� را�ت د	�ره  

:�23م زد�و �وت و �ف �راش  

-d�)�� ��� !d�)��..  

:23ت  ��اااز �� �ن �� رو و زد روز��دا���� ی)�	�د  

�ر�3و ��� �م�� 3ر$ت �را�6و ا�3 ھم ����ت ��ون رون�� 	وا�ت د)ت ھرررروت �� �رو- 

....ید�	وا� و �3ذا(�  

��ون-�!$-&....0وووو�م ��� ات ����0 ھ�� ی��%� از   

�دام �ھ ��ن�ا...رون�� زدم 	و�� از �ردا(��و �2(��و ;� � دو�م��... م�3و( رو �دا	ت�

 	ود�و یزود �� دم�دو رو راه ����# ����#ر ن�ھ� وا�� ��و�� �-طل �د�ز �داره دو�ت

..�ر�و�م �/ش  



)��:د)	ور23ت  �(��م �رد�و ��ز �� �و�در  

!���� یداد )�2ش  #در-  

��ش �� �د�0و� ��:�23م اش 3و�� دن��و� �� �رد�و ل�  

!دم��و(�� )��س دا(�م-  

:23ت  و  ر	و�د 'ور�(و  

....��وس �وروھم�ا-  

�� دم��و� ھم رو 'ور�ش او�ور د�و�	�د  

)��:23ت دل ��ب �رد ;� �Qل 	&'� و �/ر�ون ، ز�ون )�	�د �-د و �رد رو(ن �و�  

....ھ�و��0 م�ر�� ��� �و ھر�0-  

:�23م �رد�و $%ر %م�  

 و ��ھ�ر ا'& �و...�م��� ��و �را��...�رو �دا(� دو�ت ھر�0 ر�� ��� ذھ�م �� ���0-
؟؟!ی	ورد (�م  

:23ت و ��0و�د �ر(و  

....	وردم-  

��0؟-  

�و...�0ده �و ��ھ�ر�و-�....اداره (�  

:دم��ر� 	ودم ��2ت یز�   ون �و) ��� �وال ازم ��وش زن �ورد در �ودم ���ظر �ھ  

-�!�رد %�ر�  ��وت زن �� ��� ید�$/  

:23ت .%س�ر �.�	  

؟....�ود �  �ر د�وا(ون....23ت ��زا�  �� .دا�...اھوم-  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  

 ی �0وزه 23ت ھم ��� �� و �رد �/م ن��وھ  ��.   �رم �(ت  ��وت زن �%��ا �ر-
!!! �ق  

:23ت و د��( ش�$ر$ر ی�وھ� �و را��(و د�ت  



!�رد 	وب ات ��� �س-  

�%�� �دو�� ا�3 %ردم�� $%ر ھ�ش �ن آ	�...�ر�	ورد �/ش ا'& �'ورم �ر	&ف� 

:23ت دو��ره ا�� ��� ��3& و �(� ��را�ت  

 ا'&...درک ��...��(� ھم ��وم زن 	واد�� ��: ��� �د او �ر �(ت %���� 6.ط وش��ر-

....��� �د �ن ��ل در�ورد �داره �ق  %س�ھ  

....3ر$ت د���و و  ر	و�د ���م �� �ر(و و زد )�	�د  

 �� %ردم�� ��ز وا�ش �ھ و وا(د ���3وش �� (م��....(دم�� ھ&ک ذوق (دت از دا(�م

)��:23ت و دا(ت ��� �و�  

....م�د�ر� �� (و �ده��...	ب-  

 ��ور ��ھ� راه  � از ر$ت �دم� �ل �� ا'& �� �ودم �رف �(>ول ر��� طول �و او�#در

...م��رد  

:�23م ید�(د ذوق ��  د�و�	�د �-د....ا�دا	�م ���ه اطرا$�و ھ�ز��ن و (دم �ده��  

  ؟؟؟! ام ی(/ر��ز ��(ق �دو����� ��0 از-

)����م او�د و زد دور �و��.  

:23ت و 3ر$ت د��ش ی�و د���و  

-�....��	�ر  #(م��& از  	ب داره دو�ت �2رو �� آدم �و  

....�2ت�� در�ت رو �%� ن�ا  

 ھ�ون ��ت �رد�ش و دم��( د��(و....$روش �(�; �� ا$��د  (م ورود �دو ھ�ون �و

�ت�:�23م دارو �رق و زرق   

....�	ر �(�; �رام-  

�....�ردارم رو ش�%� �ن �� �رد �ب�� رو �(�; �ول �(و�0 �و �رد د�ت  و 23ت � (  

:23ت و داد �%ون ی�ر ا�� �ردم �-�رف �/ش  

-�� �....	ورم��  

:�23م �-د و �ردم �.#� د��ش دور د���و  

....�ود �%�� �ود ;��زد �� 23ت �د ����م �� او�#در...در	و�� او�دن ��وت و ��وت زن-  



:23ت و �رد ا	م  

-�� ���� �....�ده �/(ون ی0د وم�����او)� �� �م�  

�� �/�:�23م ده��ر ��: یا�روھ� و (ده 3رد ی (  

� �ر 	ت�ر �� او�Eع...�اااا��� �� یواااا-��) ....  

&�:23ت ��ا	م ھ� ��ن و ی0د ��  

 اون ا�3 ���...��� ن��وھ 	��وادت و �و �� ��� �د��� 	و(م �ن....(���� 	ت�ر �� ��-

!���0 �� 	'و'�.....��(� ���د ھر ھر �� ��وم �س  

:�23م ��ران  

!(ن�� �د�ز �دور�/� یاو�0ور...�/�ره ��� �و)-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

 �(� �	�)... �ردن �	�) رو 	و�� و ر$�ن ���0ا از زود�ر د�(�....�/�ر ا'ن...�� �/م-

... م��داز�� راه رو ��رو� ���ط  $ورا  

:23ت و ام (و�� رو ا�دا	ت د��(و �ر$/� ن�ا زدن ��  

 �رو د�ت�د ���ت دو وا�� د��� �%��ا....�ون�ز�د3 	و�� �ر م��ر زود�ر 	واد�� د)م-

....�داره ده�$� �.رزه ���ون  

:�23م و 3ر$�م ��: �ر�و ��م ���ه 'ور�ش �و �%��ا وا��  

-���ن�ا �م� �؟!�ن�� �  ره��� ��رو� یا�'�د �د ط�(را ن�ا �و ��  ی��ر ��  �دو��  

:23ت و �ردا(ت $.; و  رخ از ���ھ(و  

- � �؟!�ن�  

 آ

 

:�23م و دھ�م 3ذا(�م رو �(�; از %��� ن�	ر  

-�!ی�(ررررر �ن�  

:23ت �(�وم 	ودم $#ط �� ی0ور و داد $(�ر 	ودش �� ��و و د�	�د  



-��� �!�(د ی�(ر و د�د و دا(ت �ورو (د�  

 

۴١٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 و 	وردم�� ن�ا از %م�.... �م د�ت �و �را(%�� �� و �ود را��م د�ت �و &��2 ���� ��
....اون از %م�  

دم �ن ی�� �� �� و �ش�0 �و �ود �رده $رو د���(و $#ط ھم ��ن�ا � �%��ا �دون دا(ت��ر

......�ز�� یز�  �� )ب  

��ن�ا �� �ودن �  �ق....�	ور ���ر ��...�	ور �� داد��� ر�3 �Q&...دا(ت ھ�رو �	و� ن�ھ

���ن...�(�� $&ن....�(�/� �� ض��ر..�(��)�.....  

......د�	ر�� وا�م ھم 	وا�ت�� د)م �ھرررر  �.%� �2ت��� ��رو�ا ��/� �� �-��  

:�23م �-د و زدم �را(%�� �� ��زر3 �3ز  

��ن�ا-....  

 از و �ود �واز 3وش ����� د)(ون �� از یھ� 	�ده ی'دا �� ���و و)وھ� � � �� ره�	

 ن��ر ن�ر�( ا�� ن��ر �و��ه  دن�	�د�� ا��2/� ن��و %�ر �� و ر$�ن�� ��: ھم �ول �رو
:داد  �رو�د� 0واب  

.....��0م-  

��:�23م و دادم ورت رو )#  

���ا �� ید��� ر�3  را �و-/�  ��؟!�	ورم ز�ز  

:23ت و د�	�د آھ���  

؟؟! �دم ر�3 �/ت یدار دو�ت �� -  

 �	ور �	ور �ن�� �/م �ھ رون�� �م�� ���# �� �1 ��و�� آ	�....�23م ی�0ور�ھ�....	ب ��-

� 	ت�ر ��...�(��  �ق�)�...  

:23ت ��%م و رص �.�	  



 ���ز....��( ز(ت....��( :6ر....��(  �ق...�	ور یدار دو�ت �ھر  �و ن���-

�ن ��ز ��( ِ ل.....��( 	ل....��( �دا	&ق....��( � و ط�(را درھر....	وا�ت�
؟! �.�....درھر��)ت  

���)� �	و(�	� �/���ا و �ن" �2ت�� (��ر......��	دا...."�-���ا ��و ھم ھم وا/� 

���ل �	و(�	�!....  

�و) �وال ھر �ن-���ن�ا از ��0وا�/� دم��ر��� یا � � و 	و(�.�ر و �/�ر �� دم�(��
.....�ود دارم دو�ت 'د�� از �ر )ذ��	ش  

:�23م و زدم اش (و�� �� ا�و (و��  

-�.�!!!  

:دم��ر� دو��ره  

؟!ی	ور��� � �ھ  را �و-  

.....	وردم �0ت���ز ��:د د���)ت �م�� �%��ا �ل-  

:�23م �رد�و درھم 'ور��و  

 �ه�3 (��....آھ�ااان ؟؟؟!�(�� ر�� زا�  ن�ا �� �و.....!!! �0ت���ز ؟��:د!� -

.....	ودش وا�� �����د� �& ی	وار �ه�3.....��ود �وا�م.....یدار ف�	وار�(ر  

"......ی	وار �ه�3 د�$وا"  

:23ت و آورد رون�� (.وارش ب�0 از د���(و  

...�ت�� 	وب ا'& 	ورد�ش �و ی �دره�ز �و) ��	و� ز�  3و(ت-  

��ن-��� ا)#.ب �' ی�	ور �د�ز 3و(ت �ف�� او�و�� �زر3م �)�...  

:23ت و د�	�د  

...ھ�ت �د�ز �/���%� ن�ا از-  

-��دت �� �ن...�دو�� � �23 یز�  �� وو���د �/زاد �و) ی	وار �ه�3 $�ز �و �رم 	وا��م�

.....�دادم ادا�� %��د ��  

؟!�2ت� -  

:�23م �-د و (د درھم 'ور�م روز اون �رور ��  



 یطور�  23ت �/م و دا	ل او�د �-د 	وردم�� ���د �0ت���ز و ��ھو �ر�S ی��0 دا(�م-
!�ز�6)�  

:د��ر� و.....	�ده ر�ز زد �23م �و�ا ��  

؟!ی0د-  

:�23م داد�و �%ون �ر  

 ام ب %م� 	و�0ون �د�� 	وا�ت �� �-د د$-� ��دازه /دم� 23ت �/م �-د(م ��زه....اھوم-

� آدم  وت�ھ....ھ�ت ی(-ور �� �و0ود �.�	 �& �/زاد.....�ره�� ����  �.ف���).....  

دھ�م، &�زارم��2 دو��  �د 	وا��م  

.....ن�آ� و ���� �� ا$��د  (�م   

 0.و�ر دم  �د ��ن�ا..... �	وردن ھم 0م و وا���دن �0 ��....�%ردن �ر�ت ��ھ�م ���د

�ن د�$/� �و�  و ر$ت ��و د� ر	 �م����:23ت �  

؟!یوا���د  را-  

�ش ا�3 �� ��ود �(% �م�ا �و...م��دا(� ���� و ن�آ� �� یا $�'.�)  �� �� 'در'د ����2 

�� ش�� �ورد�� و �ر$ت�� �و�آ� د�ت �ر3رد �رو �� و....  

��ن�ا ا�3 او�وت و �....(دم�� �د�	ت �� �ودم �ن �ورد�� ��0 و (��	ت�� رو ن�آ  

:�23م �/.%� از  $رار ی�را و دادم ورت �رس �� دھ��و آب  

.....دارم ید(ور �ن-  

:�23م %�و��زد او�د و د�	�د  

....��/دا(� س��رو م��ر ���...��(�...	ودت �Qل زد��م �رف ؟؟؟؟یَد(ور-  

 �و$�م ا'& �ودم 	ورده �ھر  	دا یوا...ا$��دم راه ��د ��د د���)ش 3ر$��و د��(و

�ن...(د ���ن�ا 	وا��م�� � �س آ	�....�ز�� �رش �� ی�د ی$%را د�(�  ..����� �و�آ

�...�ودم ق�ر$ ��ھ�ش �& �� دو���� و (���ش�� %ردم�  

....�	�طرش داد�� ر�3 �/م  #درھم  

!ھوووووف  



 �رد�و �-ط.ش %م� ی	ود�� و ��/دا(� س��رو ر$�م و دور ا�دا	�م دا(�م �	ورا� �ھر 

....رون�� او�دم �-د  

:د��ر� ��ن�ا  

!��وار( �  ی�ر یدار دو�ت 	ب-  

 وا��...�(م دور 	طر ��ط#� از دا(�م دو�ت $#ط �ن....�(م �وار یز�  %ردم�� 6.ط �ن

�:�23م ن�ھ  

-�؟!	.وت ی�0 �� م��ر (��  

:23ت %�م�� ���0ا از دل �ن ���ل %رد�� $%ر 	ودش ش�� �� �ود��) ��-0ب  

؟!م��ر �-��-  

.....آره-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

....م��ر ��(�-  

 رو �رم �(ت �دام �ن �� �در��) م�او�د رون�� ی(/ر��ز از ��ھم 3ر$��و د��(و دو��ره

...%ردم�� ���ه  

 و ق��� �2س �� و 3ذا(�م .�م رو د���و م�(د ن���(  �وار و م�3ذا(� رون�� �� ���و�و
.....دم��( دل �� از را�ت  

.....رو ���� ن�ا �%(� 	ده  

: ��م �/ش ا)���س �� آوردم رش�3 ����/� �� �-د د$-�  د���  

"�.....�%ن �%�رو�ا �ن �� ����....�%ن ���  

�....�(و ق�ر$ ��� �� ���  

"(م�� �د�	ت �ن ��( ق�ر$ ن�آ� �� �و  

....ھم رو یز��ر ن�آ� �� �� ��ود آدم ��	دا ��م آ	�! �وووووف  

�'ب: ��Z  و 3ذا(ت ���ر راه �ر از رو ��ف داف او�/�� ی 0ور دو�م�� � �و�آ

....!!!زد  

:23ت ��ن�ا  



؟.....��0 م��ر ا:ن 	ب-  

:�23م �رد�و $%ر %م�  

�م-���س و 	.وت ی�0 �� م��ر....دو�م��� ق�د....	���ب....ا  

 

.....م���( 	ودت 	ود�و $#ط �� ا�ت  

:23ت و د�	�د  

......ھ�اا ��	�) 	و�� �(	'�ت ��23 �و �� �����ا-  

:23ت ط�ت�( �� و �رد رو(ن رو ن���( �� �ردم ���ھش  پ  پ  

....دم�� �/ت �وپ ��)ت ��...�وپ ی�0 �� �ر�ت�� ا:ن-  

....�دادم ر�3 �/ش �.�	 �ن ا�� �ود طون�( )��ش  

���ر �ن وا�� �  ھ�� از م��(د رو �� رو ن�آ� و ���� �� �%��ھ/�.....�ود   

 

۴١۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��3ھ ھراز د��(و ی�و ���� او�م....	وردم�� �س�  و ��ھ�ش رو �ودم 3ذا(�� �ر�و
:�� �....	ورد�� 0ر��  �د و �ورد�  

:�23م دادم�� �%و�ش آروم آروم �� ھ�و�طور    ا�دا	��و �� یرو ��  

  ؟؟!�و�ن�� 	و�� �و �� �� ���ا ��وت ��ظرت-

:23ت و ا�دا	ت ��: آھ��� ھ�ش (و��  

-�.....دو�م��  

-�؟...%(��� طول �.�	 �-�� دو�م��  

-�...!! دو�م��� �-�� دو�م��  



...�دا(ت �طو:� 0واب �و'.�....���د �ود ��ن�ا  

:�23م ذوق ��  

-���) � 	و�� 	وام��...دارم دو�ت �.�	 �ن....�	رد)...م��ز� ر�, وارھ�(و�د ر$�ن �و

....��(� (�د یر��/� از ����ر� ام  

.....داره ی(�د ی��د��ر� ھم ��./�م...زرد ر��ش دادم ��2رش �� یا ������ ��زه  

:23ت و د�	�د  

"..... ن�او�د 	وش ��ن�ا و ���ن� ی(�د ی �.�� ��" م�����و �ردر	و�� د��� :�د-  

:�23م �-د و 3ر$ت ام 	�ده �ر$ش ن�ا از ��م  

 زاره�� ام 	و�� ی�و �� ��� �و� 	واد�� د)م...�دارم دو�ت رو ;���ر یھ� �0ه �ن آ	�-

 ��2رح (�دو رو�ش ن�ھ �)�....  

:23ت و 'ور�م رو �رد 	م �ر(و �-د و 3ذا(ت ���ر رو ���� �وط  

�م-�....�رات ز�م�� ر�, ھم رو 	و��.... (  

:23ت و زد ���ر م�(و��� یرو از �را��(��ش �� �وھ��و �-د  

!ش�	ورد �.�	 ا�(ب! یر���� درد دل....	ب �	ور ���د-  

:�23م �ن 3وش �رف و �1�ط  

�م-���) .....  

!�رد ��ر �� ��ھ�ت $#ط ����  (م �و� �و-  

:�23م �ود 3ر$�� درد  (�م �ودر��) ��)ت ھ�ون �و  

؟!%�ر� -  

:23ت و د�	�د  

!!!دم�� �(ون �/ت ���. �'ورت ا:ن.......����. �وال ن�ا 0واب....آھ�اان-  

 دن���) ی�را ظ�ھرا ا�� �ود دن��و� ی�را ی�د ��)ت....)�/�م رو 3ذا(ت  )�/�(و و (د 	م

��....  

....داد�� $(�ر �ت��& �� ھ��و ���� رو 3ذا(�/�ود د��/�(و آ	�  



....دن� �� �/م ��	وا��� و0ودم ی�و ده� �� ن�ر�( �س از ��ھ�م  

....��م ش�ھ�راھ �و���م��� ����� و در�ت �.�	 �و)  

....�(د....	ب ا�� �	ورم )�(و 	وا�ت�� د)م  

:23ت و ام (و�� رو زد....�رد �.�د �ر(و.... 3ر$ت درد ھردو���ون 3ردن  

...�.�د(و....���� �.�د(و-  

.....�ردم ���ه �/ش و ���ش دم� ر	 و �ردا(�م ��ھ�ش یرو از �ر�و  

.....اش �رده ��د 	(�; از ره��� ام 	�ده �� 3ر$�م د�دون ر�ز )��و  

:23ت و �رد ��'�و� ا	م  

-�....(م�� ی�0ور�ا �م���� �ورو �ن....�و�O ر��#' ھ�ش ؟؟! �و)� ی	�د�  

؟؟؟! ن���( �و م��ر  

:�23م (د�و �.�د  

؟! ����� ���.....م��ر-  

.....����� �� �ت�� ���0ا ���-  

 اون رو یا ���د �س 	ود�ون 0ز ����#ر (دم �ط�Oن �� �-د و ا�دا	�م دورو�رم �� ����ھ

....�(��م ن���( �وار ر$�م �ت�� ی�.�د  

....م�(د ره�	 �/م  

 	وردن �رد (روع و �رد 'ور�م �ب د��/�(و....�%رد ���  �#د�� ���د ���ر�ا

��م د��( 	ود(و ھ�ز��ن.....)�/�م�  ....  

.....دادم �ر�ت ھ�ش ���� رو آروم آروم د��/��و 3ذا(��و روھم �.%/��و  

�ت ن�ا رو #��د�.....	�م�ر �� �رم (�ر�� �%�ر�ا �� ��م �ود ���س �د�ش   

 یآزاد �� �رد ��- ����وم یھ� د��� �ردن ��ز �� و �رد آراد 'ور�م دور از د���(و
�ن...��� )�س ن���( �و رو ام ��:��� ی(�ر�� �� �ر�� �ر ��� ���دا �ودم ��ران ھ�ش ا

....	ب �و)  

 �ود �-.وم (�, آ	� �دا(ت ��ن�ا وا�� ���اھ� ا'& )�ظ� اون �و �ن �رس ا���ر

�....ره��� رو 	ودش 0.و �و����  



....�د�� �و��ه ��ود ��Eر ا�� �ود آورده �م �2س....	ودش ��ت د��( (�ر�� ��و  

��و �� �ره ش�� (�ر��  	وا�ت���:�23م 3ر$��و �ردم،د���(و وا  (  

؟....!��ن�ا-  

؟؟! �0ن-  

.....��(� �%�را�ا وا�� �������� ی�0 ���0ا ��م $%ر-  

.....او�د 	ودش �� ر���	 ��  

......�ت�� �%�را�ا ی�0 ���0ا �%��ا...(د �وا$ق )�ظ� �و �ن �� ا���ر...د��( �#��� �2س  

:23ت �-د و د��( �وھ�ش �و �د��  

� آدم �و$ت...�ت�� �0ش ���0ا...آره....��ا(� ��(�-��) � و در�ت ���و�  �و
�����  .....  

.....�-دا ی�را ��و�� �ل�	��  

:23ت �-د و �ر�0ش �ر3(ت  

....��و(ون ھم ھ�رو ھ.و اوه-  

....دم��و� رو ����وم یھ� د��� و.. دم�	�د  

 

۴١۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا � ��(#ش �ن �� ���)�...(د�� 	وب ی�د�ز و�/� ��-E ا�� �ود 	وب (��ھ

�Qل...�ودم ��ون�� ���ت م�� ن�ھ) �� � آروم ر�	 از ��م�� را�ت  �دان �ن د�د �و

!!!��دا	ت آ���س �و ��و ھ0ده ��Qت ی$(�رھ� ی�ر �� ���ل �� و 3ذا(ت 	ودش �ردن  

!�ود �دا(�� دو�ت و ���ز و (�, �.�	 ا��رام ن�ا و...�#��ل طرف �� ا��رام �-�� ن�ا  

��م ��  ر	و�د رو و د�د ھ��و ���ه ������ �� %ردم�� ���ھش )�	�د �� دا(�م�....  

.... پ ��. �� زدم 	ود�و و 3ر$�م ازش ���ھ�و ی��د  



:23ت و د�	�د  

؟؟؟!!!ی%رد��� ���ه ��و �دا(� �Q& ا:ن...آھ�اان-  

:�23م 	ودم �� ا(�ره �� آورد�و ��: ھ��و (و��  

!%ردم�� ���ه او�ورو دا(�م �ن....���2	ود( � � �رووو! ھ�  ؟؟؟ �ن ؟؟!�ن-  

:23ت و 3ر$ت ازم �(�و���  

....!م�ا �%�ره�ا 	ود�ون ��....زر�, � � �رو-  

�� �:�23م و دارش ش�ر �� 'ورت اون �� زدم زل ��'�و� �ا	  

-� ا���د!!! ھ�ن ؟؟؟! یا %�ره�  #��د�%�� رو �� ادار�ون �و ؟؟!زدن د�د ��%� د�د �
�؟؟؟!!!ھ�%�ر�و ی	���� ؟!�ز��  

:23ت �-د و او�د در آاااا	م �� م�(و��� �� زد ��# �را��(�(و  

��(�م ی��� زارم�� �رات 0.�� �� $ردا!  �%ن ���را دا���ن-� ���.....  

:�23م �-د و �ردم ���ھش � �%  

 از....�د�� �دم ی%�ر�� از....�ر��ر �رم دارم دو�ت �.�	 �ن ��ن�ا �م��....���2	ود(-

......��(م 	و�� �و ھ�ش �%��ا  

:�23م ��زم 	ودم، ��ت �� ا������ش 0.ب 0/ت �ردو �ظ.وم و )وس )���و و 'دا  

� ��ر ازم �  ن��.... %(��� ��ر ازم  #در ��� ��دو� ا�3-��)%....  

:23ت و د�	�د  

� �	و� �.�	 ��ر....��� �� ا���ت-���%!  

:زدم 'دا ا��(و �(دار و ����(��  

��اااااااان�ا-......  

:23ت یا (ده ده��( ی'دا �� 	ودم �Qل  

.....�0ااااااااااان �.� ھ�ن-  

...�%ن �(و	-  

؟! �%�م رو �� �س-  



....ت��ر� ��-  

!ت��ر� ��-  

!)وس اه-  

�ر� اه-�!  

 

 ��ھم ھردو....	و�� م�د�ر� �و1 ھ�ون 	و(�	���� 	ب �و) %رد�� ام �&$� دا(ت ���د

 د��....�ره د��� دو��ره زود '�W $ردا �2ت��  ون دا	ل �ورد�� رو ��(�ن.م�(د �ده��
 ی � دن��و( در��ل او�م ھم ���ر ر���ن آ� و ��� دن�د �� �� �ط�� �و م�ر$� و ا�دا	ت

.....م��رد ���ه ��و �-0ب �� ھردو  

؟؟!(ب �و1 ن�ا او�م 	.وت  

 3رم ����� �� ھردو(ون �� ���ر3را� یا ��زاو از و دا(�م ��� ��در �� (%ل �� د���و

:�23م �-د �رد�و ���ه �ودم زدن �رف  

.....�ن�� ھم �� �.�	 یھ�ر ��زاو از-  

:23ت و دا(ت ��� رو اش 	�ده 0.و زور �� ��ن�ا  

!� � �زن �رف....(((ش-  

:�23م ز�ون �ق  

�رم...��2م...زم��ز...�م���...�(#م ��و...� � ��و �ن �� �#در�ا ��-�....  

:23ت و زد �/م �3رد� �س �� آروم �.�	  

....2ت�� راه...�%ن �ز�و� �.�ل-  

:�23م ر���ن آ� و ��� �� ا(�ره ��  

  ؟!((ون�� م��ر -

:داد 0واب آروم و داد �%ون �ر  

...��(ن را�ت �زار...�ن و)(ون ��-  

....��� �و �ھر  ��(�-  



....ن�آ$ر-  

 راه م��� 0.ب �و�0 �%��ا �دون آروم ��د�/� �� و 3رد�م دور ا�دا	ت د��(و و 23ت �و�ا

....در ��ت م�ا$��د  

:دم��ر� آردم �.�	  

؟...! (�م �� ��ھ�ر وا�� 	و�� ی��� $ردا-  

....��(م ا����: (�م ا�� �م��� ��ھ�ر-  

��ن �� (�م...��(�-�� �....��� در�ت 	و(�زه ز�  �� �م�  

....(ون 	و�� در 0.و م�د�ر� �و� (د ��زون ام �$�� و �دا(�م رو ازش ��دن دل ط�ت  

:�� �����2وت رھ�� �....	و�� ر$ت �� د��� او�م و ��: ر$�م�� د��� �ن.. (د�  

:23ت و د��( )�/�م یرو (��(و و (د ره�	 �/م )�	�د ��  

....��ش 	ودت �واظب-  

:�23م �رد�و �S �ر�و  

....(ده ��, وا�ت د)م ��: ن�ھ� از-  

 از دت ا�دازه ن�ا...�ود �(	ص  (��ش �و رم��'و....وا�ش ر$�م E-ف....زد )�	�د

 ب�6ر و ب��0 آد��رو ��0ورا �� ���(# و �(ق 	ب ا�� �ود د��-  راغ ر�ز �ن
����%....  

 (و����� )ب �� �و� �� �(� 0دا ازم �ذا(�م.. �(و�د )�/�م رو �و�� �� و �رد 	م ��ر(و

:23ت و 3ر$ت $�'.� ازم �-دھم دو�	�د....دم��% ر��  

.... �رم د��� زود '�W....�	وا�م �رم �ن-  

....ر��	 (�ت....��(�-  

....��: ر$�م و 3ر$�م $�'.� ازش %ردم�� ���ه �ر�و �(ت �دام �� �در��)  

��ن و �ود (ب �'ف دو ���ت....دا	ل ر$�م و زدم ���ر آروم �.�	 رو ��ز ���� در�� و 
.....�ود زدن :س در��ل �رم ر�و�ش �� ھم ��� و �ودن 	واب ����  

....   	وا�م ا��ق ی�و ر$�م ن���ور  ھم �-د درآورد�و �� از �2(��و 'دا �رو ��  



��ن�ا �� �� ��ھ� ��.2 و �	ت رو دم��( دراز )���/�م درآوردن �-د و 3ذا(�م روھم درو 

...$ر���دم .دا� وا�� �ود�و 3ر$��  

....��ود ن�آ�&  

.....�ود �رام ��ن�ا طرف از �م�� �� �� ���ر �زارم رو �3و(  	وا��م  

 ا���س و ذوق و (وق د �ر و0ودم ���م ���ش 	و�دن از �رد�و ��زش �0ن�ھ ��

:(د �د�	و(�  

"د)م ز��ز ر��	 (�ت...دارم دو�ت دارم �� ��زا�  اون ی ھ�� از (�ر�� رو �و"  

.....�(�ت 'ور�م یرو ��ده ی �.��  �د ن�ا 	و�دن از ��E�ر )�	�د  

�  �)� � و0ودت ��د �ن �� �او� طرف از ����� ن�ھ�  ���6$ل �� �(� اون (��

� �$ت�در داره دو��ش��%�...  

....�ت�� ا�(ب �Qل �(� �7ھ....�ت�� (ب ھر �Qل ا�(ب...(��ر ول �� ا'&  

3ذا رو �3و( د�و��و� �%�(و �-د و $ر���دم �وس و .ب %ر�ا�� �� �راش  

 

....���ر (�م  

 ا�� �دا(�م ��(#��� $وق یر$��رھ� ا��ظ�ر �.�	 �ش�(	' 	�طر �� ��ن�ا از �ن

.... �....�راش ره�� �.�و �.� و)م وا-� ��و�/� ن�ھ  

....��م �طور�ا �/�ره �� ��  

 د)م �� یاو�طور �� ت�(	' ن�ھ� ��...دارم دو�ت ھ�ت �� ھ�و�طور #��د او�و �ن

�.....��(� 	واد�  

....��ل $'ول ���م ی�را او�و �ن  

....!دارم دو�ت �دار�د دو��م �� ����� ���م ی ا�دازه و��  

 

۴١۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

W�' �� ,ورد�/� ز�	رر ی%� �ودم ده�	وا� روت�د  ون...(دم دار�� 	واب از م�3و( 

�و %ردم��� ر�6ت ��� �� �ود (ده (�ر�� 	وا�م �� ل�� یاو�#در�� $#ط و ��م وا  (

 �و �د�� د�(� �� %ردم�� طرف اون و طرف ن�ا د���و �ھ  & و 	ل ن�� یھ�و�0ور

.... ��م  

!%رد�� ول ��� �ود �ھر� ��:....دادم $�ش زد�� ز�, دا(ت �� �او� �� د)م �و  #درھم  

��ن���و در :زد داد و �رد وا ا��  

 �ر از ا���ر....�ن ���ش �ن ���ش...���د �ردارش (ده '���ب �� اون �(ت 	ود(و-

....(و �.�د...�%�ت �.�د(و....�ر3(�� �ر�S ��(ت  

��ن،���/� از دن�(� �ق و 	وردن ز�, او�/�� �-د�� �ردن ��ز دادم 	ودم �� �� �ز��� ی

 دو��ره �ردم داش�� �� �-دھم �3و( �%�ن �ردن دا�� 0/ت 'ر$� اون �ود  �م �.; ی:

�و��:�23م و ���م  (  

....ا)وووو-  

:�23م داد�و اش $�'.� 3و(م از!!! �رد ��ره 3و(/��و 20ت ی �رده ���� ز�� ی'دا  

-�؟؟!آ	� ��ز� �رف آرو��ر ��و����....�ا)/ �و یر��  

؟... !ید��� 0واب  را 3ر$�م �ورو 'د��ر �ن-  

:�23م 	وا��)ود �م ی'دا ��ھ�ون  

...�ودم 	واب ���� �0ون-  

-&��ن...ن���...�(	ص �� �� ;�!دارم �ج�ا�� �و �  

؟؟؟...اش ادا�� 	ب-  

-�!��م وا�ت �� ��ت��� د��� (���  

؟؟! ا:ن-  

...رون�� ��� �'ر ��-  

-�)��....  



 �رش �و �  ��ز �ت�� �-.وم....دم�	وا� دو��ره و ���ر 3ذا(�م و�3و( �رد �� �	دا��$ظ

�'ب:!!!  

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

 ��0 دن��ر� ازم ھم �و� رون�� زدم ا��ق از و �ردا(�م 2�و�� (دم آ��ده �%��ا از �-د

�....�ردم �/و�� رو د�	ر 	رم�  

� �رم د��� �2ت�� $#ط و داد��� ��WوE %ردم�� ھم ی��ر ھر دا(ت %�رم�  ���� دو�م��

....(ش��  

 را��ده از $ورا د�ش�د ����� ی�و از �� و م��ود 3ذا(�� رار ��ھم �(	ص ی�0 ��

:�23م و ���ش ر$�م آ)ود E6ب یا �$�� �� �رد�و ���ب رو ���را...داره �%� 	وا��م  

-��ل �و �Qل ھم �.�ا�راO و ��%��آ�ر ی��0و�/�! �و یر��� �ا)/ ���� � ��:....%�ن��

�� �؟؟؟!�ر��3  � ��� ��.�2 ھ�ون ی�رد�  

:23ت و 3ر$ت د���و  

... ی�دار 	�ر �� �و آ	�... �ز�م �رف ��.�2 (د��� دو��اا �&م ;��. او:-  

:دم��ر� ��0%�و 23ت �	�' )�ن �� �و�ا  ون  

؟! ��� (ده� -  

�و د��0 23ت و داد �%ون ���ف �� ی�ر � �� � ا�دا	ت راه یداد�� دادو ;�....3ر$ت ن�آ

....��رس و ��و ��  

:دم��ر� �23�و ی�.�د ن�������ھ  

  ؟!���� درووووغ-

..	ودم �0ون-  

؟!(د�  �-دش-  

 در�ت ���د �%��ا ن��د�ر...(ده ن��ر��� 	ودش �و) ��2ت ���ا ���� �� یز� ...� �ھ-

....�م��� �و�آ� �و�م��� ����� و  

:23ت و 3ذا(ت .�ش رو د��(و �-د  

....�دارم (و�دور ط�ت ا'& �� ��م یوا-  



 �رده ر�3 (ش�� �د0ور 3.وش �%�م 6.ط زد�� �رف ن�آ� از ���� �� یاو�0ور

 �� $ورا یھرد	�ر �� �ود ����را �دل اون از وا-� ن�آ�... دا(ت ھم �ق ا)���...�ود

 �وع �Q&....%.ش�ھ �Q&...اش �$�� و پ�� �Q&....%رد�� دا�� �(ش ���ش

�	�)ف �0س �� ھ�ش ���. �م....ر$��رھ�ش.....�'&	 � یھرد	�ر �� ی�وارد ن�ھ
�!!!د����د�  

:�رد 0.ب رو ام �و�0 دو��ره ���ر$/�ش ���� �� �ودم $%ر �و  

 �د$-��ا ا�3 �� ��رم ��	ودم ھم �ورو �ط�ا�� ��ض 	وام�� �و)...دارم رار ن�آ� �� ا�روز-

�زد ��� ��ور 3ر$ت رو � م�� `Oن �� �و�..  

:وا�و�د دھ�م و ر$ت �#ب �رم...��: د��ر ا�روھ�م 20ت  

؟؟؟؟! �ن ���زد-  

�� �:23ت و داد �%ون �ر �-د و �رد ���ھم 	ورد��� طو�ش�( �$�� �� ا'& �� ���ظ.و  

�ن ؟....!��  �دو��� آ	�- �� 0��زد �23م د��� `Oو�...� ا��...�� �� �رد ��ور دو�م��

� ب�� ی��ر ��%م از ��ر...	ب����%.....  

:23ت ت��'��� ��  

��اااا ��:... درو6ت ن�ا �� ��.م ط2ل دو �ق �� ���� �رداره ن�ز� �ر از 	دا�ورو-�� 

�� �د�	ت �ن از د����� �؟؟؟!�ذا(��  

:23ت یا ���ده �رم دل )�ن �� و 3ر$ت د���و  

؟؟؟ ھ�ن ؟؟....دارم رو �� �و �0ز �ن وث�د آ	�-  

��ر�و); یدار ق�ر$ 'د�� �و �-///�-...  

....ز�و�م رو او�د �و ا�م )�ظ� اون �و 	ب-  

:�23م او�د�و �و��ه...رOوف دل ن�ا ��وزه یا  

....��(�...! ���د م���  �....�������ھ-  

:�23م �#�و دادم ھ.ش....�رد ��چ ا�و 3و�� (وق �� و ھوا �و د��ر  

!?? د�ون�د ��ھم ��0 و �� ��:!!!! (ده 3ور �� 3ور ی�رد ��2 'ور��و-  

:داد 0واب و �رد درھم 'ور�(و ش��داور�  



...د�د  ��رو او��0 �ود او�ده ر$#�ص �� �� او�م �-د...ی(/ر��ز م��ود ر$�� ��ھم-  

.....(ب اون �� �ر�وط ��E �س! آھ�ن  

:�23م و �ردم $رو ��زم 0.و ی����و ی�/��0 �و د����و  

-:�� ���؟؟؟!ش����� روز �� یر�  

�و �رد رو��:23ت �  

؟؟!�%��� ��ور آره ��م ا�3-  

� ی(د 	ل �و-���!  

....(�د�/ر �#ول.. �دو���...دارم دو(ت ی��د ��)ت از (�ر�� %م� رو ن�آ� $#ط �ن ��-  

:23ت آواز3و��  �-د و �(� م���ظ 'داش �� �رد �ر$� ��  �د ��...�رد �%ث  

-�....	وا�ش�� او�#در....�ود �و��2ھم اون از �ل ی�(#/�...زووووود �ودم ده�$/  

:�23م و �/.وش �� زدم  

!��� 0و�ت ن�آ� ��  ات �&� (دت از ��ون�	 و�ط 	واد��� ��: 	ب-  

�%ن %ردم�� ا���س...�(م رو �� رو ن�آ� �� ��زم 	وا�ت��� د)م �ن را��ش� در�وردم 

.....م��( رو �� رو ��ھم �ھ دارم 'د ��دا د�(� ��� ��	ودش �Q&...�%�� �د $%ر  

ان ��  

 

....�ردم ���ه د��م یرو �(ون 3(�ر  

 ��زم  	ب ا�� %رد�� را�ت �)�و�	 %م� ���� 	ود و0ود ا)���....دا(�م اEطراب ��� ���

....دا(�م آور د)/ره �رس �� د)م �� ��0ورا ��  

....�(� ر�	 �� 	�م ا�(ب ز�  ھ�� �ودم دوار�ا� $#ط �ن  

 #��د �� دو �ده�� م��ود �� �� ��او��0 از �� دا(�ن رار �زرگ �.�	 ��$� �� ی�و ظ�ھرا

...م��ر� �/ش �� د�%(��� طول ھم  

��ن�ا از ��ول ط�ق �� دا(�م 	�ر �د ن�درھ-� �� �ده �م�� �� ز�, ��� 	دا $#ط...�ر��ر 

.....�(م دروغ �� ��0ور  



....م��(�� ��$� �و و م�ر$�  

�23م؛ ا��رس ��  

؟؟!���0ت �س م�����0ا اس #��د ده-  

...��رک ی�0 د���ل...�د�� ا:ن-  

-��ن او�د �و � ھ�ت �وا��م...د��ز� رو �ر$��ون را�ت �� �م�(�� ��>. ز�� رم�

....�د�� ��� ��آ(��  

:23ت و زد �رر�, ی)�	�د  

!�.�....3ررررم د�ت-  

....او�د ن�آ� ��:	ره �-د #��ود  �د  

 

۴١٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ون �� �� $�'.� ھ�ون از....او�د ن�آ� ��:	ره �-د #��د  �د��� ���و ���� ی��0 و�د� 

...%رد�� ���ه  

...  ا�دا	�م ���د ی��� ���ھ�و و ا�دا	�م ن���� �ر�و  

� دو�ت رو ن�آ� ش��. یھ� �وژه ی ھ�� از (�ر�� ��وره �� ی0د ی0د ا���ر �� ���

.....(%2ت 3.ش از 3ل د�ش�د �� دا(ت  

�	�.ف ل�د: �� ��:....�وده �  ن�آ� و ن�� �2/�� روز �� �%�� 	دا!  

(د، �� ;��زد  

:23ت اش �	�� و �م ی'دا اون ��  

....�&م-  

 روش �� رو و �رد �رو�و� ���� ��....�دم د�ت ��ھ�ش �(م ��0ور �� �ردم �&م زود

:�23م �ردا(��و 2�و��...�(�ت  



-�.....�م�(�� ��>. ز�  

...�ره در�ت �� �م��( ���0 �ود ن�ا �ن ��Wر0 ا�� ��(م 	ود(ون ���ر �رد �-�رف  

 یا (��( �0م �3ر�ون �� 	وردم�� وول �.�رام �و دا(�م ام  و�� ر�ز 3ذا(��و د���و
 ا�� �دادم ��2رش یز�  �ن...�ردم �.�د �ر�و..... �#��.م 3ذا(ت رو  ����� ;���ر��ر

....�ود ام �ورد�&� �� آورد رو ���2ر( ھ�ون #��د اون  

�ت �� �ر�و ��	وا���� �.... ر	و�دم ن�آ� و ���  

....(د 3پ �(>ول ���� �� و داد �(و�م %(و�: ا��(ت �ز�� ی)�	�د �%��ا �دون  

.... �دارم دو�ت �  و دارم دو�ت �  �ن دو��ت�� ھ�وزم �س  

�وم ر�د �� 	وردم�� آروم آروم...(دم 	وردن �(>ول آرا�ش در و �ردا(�م رو �(ق� 

.. .��ذره ی�0ور�ا و�م �� �(�  

��� ا�� �ودم (ده �و'.� �� �؟؟!(د�� �.�د ھ� ��:��:  ���  

�; ����� � یز� ...زدن�� �رف و �ودن �(��� ھم یرو �� رو ھ� ��ن او�� و �ذ(ت�
....�ود ��ر$ �م آدم �& ن�آ� �� �ود ن�ا �ود ب��0 �ن ی�را ��  

���و: �دد �ن �� م��و-� � ��: ا�� زد��� �رف �د�ز و داد�� 0وا�/�رو ن��ر �و��ه (��ھ

؟؟؟...! �(�وه �رف و ��� �رف ����( ���� یرو �� رو ���ت ;� �ود �و����  طور  

�وEوع ن�ا �ن وا�� دا(ت �وال ی�0 و �ود ب��0 وا-�ااا !!!  

.... دا(�م دو�ت �ن �� ��زا�  از �%� ھم ���ر�ا...آورد ��2رش �را�ون دو��ره �3ر�ون

..... داد ��2رش ن�آ� 	ود �ل د$-� �Qل ظ�ھرا و  

 زود�ر 	وا(ت�� د)م ��ل ن�ا �� دارم دو�ت ��زا�   � دو���� ھ�وز �� �ود ا��رام ��ل

�ن....	و�� �ر3ردم �- �و�ا (د��� �� ف��...�(م رو �� رو ن�آ� �� �دا(�م دو�ت وا

#����; ا�3 �م��� ���و�ا 	وا��م �� ھر��ر �ن آ	� ��م ���� �� م�� � ��ود ���

�.....!!!�و���م��  

 ی وه�آ�� ظ�ھرا....�ر3ردو�دم ���(ون �� رو�و ز�� یرو یز�  ا$��دن و 	�ده ی'دا ��
�:�2ت�� و د�	�د��...��ھ�ش یرو �ود 	���ر ���  

 س��رو �رم....���ل �ودن � .�2 �� و د�ت از (دت ن�ا و �ن....	ورد ز�) د��م �و از-
...�م�� ا:ن ��/دا(�  



:23ت (د�� رد ��م ز����ر� از �%��ا ن�� و (د �.�د  

... ���� یا! (د�  ن���-  

� �ل �%ش روش س�	 د����ل ��... �داره ا(%�ل-��)...  

-�....دواااارم�ا  

� �.�د �ر... رت �#ب م����ر �'�د) �� �ردم �3و( �ر3رم 	ود�و دو��ره �ن ر$ت �و

....�ردم ���ه ن�آ� �� �رد�و  

 	ودم ���ر �ود�ش از �دو�� �� �ر3ردو�دم ازش رو ن�ھ� وا��.دم��د در�ت رو ��رش ن�ا

:23ت �/م �%�ر�ا ی��0  اون ا�� �ره و ����م 	و(��ل  

�ت���� دو��ره �%��ا از 	و(��)م  �.�	-� ....  

��ون" ی �.�� �23ن ���.... ا�دا	�م ن���� �ر�و دو��ره و �ردم ا���2"   

:23ت دو��ره �%��ا �� �ود �%وت ��ون�� یا #��د  �د  

 $ر'ت د���ل �ن...���ن� �O.م �(ق و ا��رام �و ی�را 3ذ(�� ی ا�دازه �� ھ�وزم �ن-

...�دم ��WوE 3ذ(�� �ورد در �رات �� �ودم  

� ��: ا�� دا(ت ت�اھ� و �ود �/م �رام �&....�ز�� �رف �رام �  از 	واد�� دو���م�

��....  

 وا�م وا-� ��: ا�� �رده �%�رو�ا ل�د)  � �� و  را ��....�ود  �)ش �� وا�م �و1 اون

�......ارز(��د�ره �رام �ھر�� و ز�ھر  از ��ن�ا و0ود �%��ا ی�را �دا(ت ت�اھ  

:آوردم  ��: د���و  

...�ت�� �/م �ن وا�� ���د �وEوع ن�ا....��ز� �رف �وردش در �ت�� ی�ز��-  

�م'�:23ت ی0د و   

�ن �و)- �....�دم ��WوE �رات 	وام�  

:�23م �رد�و ���ھش ا	م �� و ی0د  

...�(�وم 	وام��� یز�  �ن-  

....�دم ��WوE �رات �زار-  

:�23م ��'�  



 $را�وش ھم �و �ردم $را�وش رو 3ذ(��...�م����� ی�ز�� ���د �ن...�� ��-

....���( �دا(�� ���� �� رو �دا(� �ن �� �& �� یر$��ر دوارم�ا�....$#ط...�ن  

 وا�ت روز �� 	وا�ت�� د)م و �ودم �Oل ا��رام �و ی�را (��ھ� ��م 	وا��م $#ط �ن-

E-�� لO���....�دم ��WوE رو   

.....(دم  (م �و  (م ��ن�ا ��  ر�م�� در���ل �� �دم 0وا�(و 	وا��م  

 

۴١٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.....(دم  (م �و  (م ��ن�ا ��  ر�م�� در���ل �� �دم 0وا�(و 	وا��م  

 ن�آ�  �3َ/ و رو   �ن �3َ/...%رد�� ���ھم ره�	 و �ود ���ده�ا ��� �.�	 ی $�'.� �و
....رو  

....��د ��Eم و �رد �Z �د�م! ��	دا  

....ده�ر�٦ �� و ا$��ده $(�رم �د(�م (;  

�و�د 	(; ���2ش �ر 'ورت رو ���ھم و �و�د وا دھ�م.�رد ���م...  

....(دم �.�د �'�د) یرو از  

� ��ش...��	دا��� ���ن�ا �� و�د� �� �� د�ت ز�  ھ�� ا���ر �و) ��0م�ا �  وا�� �ن �2/

...�(م  �ره�� و �د�	ت �ن �� �ودن داده ھم د�ت  

 �� رو دھ�م آب....دا(�ن و�(ت و �رگ �%م �ن وا�� �� ��ھ� ���ه...�ود ره�	 �ن ��

 راه زور �� ا���ر م�)-�� ی��ھ�...��ھ�م...���ش ر$�م (دم �.�د 	ودم...دادم ورت ز��ت

�....�دا(�م رخ �� ر�,...ر$�ن�  

� ھ�%�رش از ���د �%� و �رش�د��  �-د #��د  �د �� دم�د ا�� %رد�� %�ر�  ���0ا دو�م��

....آوردن ��ن�ا ��ت �� د�ت �� د����د رو ��$� ی�3ر�و�/� از �%�   

 �� و (دم �ر ;��زد �/ش....��2ت یز� ....زدم 'دا ا��(و (د �م ��ھ�ش �� ام $�'�ه

:�23م  )%�ت  



�ن...�ن ��ن�)....م�ا....یا...ا- ��....  

:23ت ��ر���� )�ن ��  

...	و�� �رو 3�(و... (و 	�2-  

 در..�ود ده�د �0%ن� )�ظ� ن�در�د�ر در�ت ��و اون.. �ودن (ده ��ت زا�وھ�م 

...ر$�� یا دره 0/�م �دوم ��ود �-.وم ھم ���� �� �ود ن�ا م��د	� و...ن��ر��د  

:زدم )ب ا��(و �>ض ��  

.... �0ون �	دا...��ن�ا-  

 3ر$ت )�/�ش 0.و  3ر$�ن 	ون 	�2 �(��� ��...�� �� �%وت �(��� �� ا(و ا(�ره ا��(ت

:23ت �-د و  

؟؟!آره ی�ود دو�ت ��ھ�ش �& �� �ھ�و�-  

...3ر$ت .�م...او�د ��د ��2م  

...�ن 3وش ��ن�ا...�� ��-  

 از ���دو�ا.. �رد �%ث.(د دور ازم �د�  �د....3�(و...�م��� 	��و�ر 	وام���...ن���-

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ (و�� یرو  

.... ��2�...زم��ر 	و��و�� �� ف��-  

 و ھ�%�رھ�ش �	�طر �� دو�م�� و.. وت�ھ...دم��د ��'��� �#در�ا او�و  وت�ھ �ن
��و 	ون 	ودش �#ول و ��2ت  س�ھ �ره آ�روش �%��ا �....�ر�	ت رو ن�ا  

 و (ش�� او�دن ھ�%�را(ون  ون �ر�م �رف ��ھ�ش �و���م��� ھم 	وا��م�� ا�3 ���د
....ر$�ن او��0 از �-دھم  

  ا(%/�م �� �در��) و ��و�دم ���� او�دن ���ظر ���د...زد �.#�  (�/�م �و ا(;

��/�م از �طور�ھ)  �...رون�� زدم او��0 از دن� %�  

....(د رد او��0 از �ر�ت �� �� دم�د رو �(ون���( $#ط...د�ش��د ���د  

....د� %  (�م از یا ���د ا(; ی طره �� دم��( �#��� اه  

... �ره��...(دم  �ره�� �ن  



 رو �3و( %ردم��� ر�6ت ��� �ن و زد ز�, 'د��ر ����.. .	و�� ر$�م و 3ر$�م �����

....رو  %س�ھ....�دا(�م رو  %س�ھ ا�'�ب و �و'.�... رم��� د�ت ی�و  

....�ود زده �Z �د�م  

 ��WوE �/ش د���...ر$�ن�� 	واب �دام �د�ز �رس از ��ھ�م و %ردن�� درد ھ�م #��(#
�� د��� و  ��2م�� د���....دادم���E ا'ل د�2/��  ��.....  

...دم�د��� ھم رو ��م  0.و ��� �� او�#در...د�D و �ودم �%ر  

� و (; �� %ردم�� $%ر �/ش �و� ���....ا��م �و ر$�م ��...	و�� دم�ر� �� دم��2/
(دم؟؟ ����� �وار �� �ودم 	ودم 	و��؟؟؟ او�دم 	ودم �� ��2دم�� د��رد  

....�ود (ده آزاردھ�ده و �	ت و ر�د)� �ا����2 طرز �� او�Eع  

...�	ورم  ��و���م ھم )#�� �� ��� (�م.. �داد 0واب ا�� 3ر$�م (��ر(و ��ر  �د  

 وا�ش �� �د�� ��...�ر�� �ر �� �(��م  �س �ط�� ی�و او�دم آروم �� و '�ر�� و #رار��

...�دم ��WوE رو ��E را�ت  

�ن...�د�� �� �و�دم ���ظر او�#در و زا�وھ�م رو 3ذا(�م �ر�و �� � �� 	�م �ھ�  �� �و

...�ود �.Z و �	ت وا�م وا-ت ط�(را اون ���ل...�ر$�م��� آروم �(� ر�	  

د،�ر� 3و(م �� در (دن ��ز ی'دا ��  

��ش �� ر$�م �رد�و �.�د زا�وھ�م رو از �ر�و زود �.�	�....  

....�%رد �/م ��و0/ �7ھ  

�....ھ�ش ��و0/ �� ن�ا.. .�رد ��را��م �ش�ھ  

:�23م �>ض ��  

� ا(���ه یدار �	دا ��ن�ا...��ن�ا-�%���....  

��و ا���ر ا'& �....دا	ل �ره�� رو ن���( �� �رد وا درو یھ� )���...د�د��  

....داد��� 0وا��و ا�� زدم�� 'داش  

.....�#ب �رد �ر�م و ���م �ر3(ت ��'� �� 3ر$�م د��(و  

 



۴١٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....�#ب �� �رد �ر�پ و ���م �ر(�ت ��'� �� 3ر$�م د�(�و  

�و (دن (%��� ی'دا ����#ر �دا(�م طر$ش از رو ی��ر ن�ھ�  ا��ظ�ر  ون�.....دم�(�   

�-....دم�(� وا  

�و���� (��( �/و�� .ب ؟....!3و(ت %��� �� .ب ��23 �� ا'ن.....  

....�%��ا �� �ر��  �......داره��ر� �رک ����� �3ر� و �رد  

 ��ل و د)	ور و ��'��� او�#در....(%و�د د)�و ر$��رش ن�ا....�ردم ���ھش �>ض ��

....(د ;��زد �/ش (د��� �� �ود 	راب  

!!!�رد (د��� ھم )��ش..�ود �رق �ن�0ر ن�� در�ت  

..�ردم ���ھش ا(; از )��ب ی (�� ھ�ون �� و ���دم�ا  

 �ر��ر�ش ھ�� از...ھ�ش ���ه �وع از  (��ش، از 'ور�ش، ��)ت  از �ش��'��� (دت

...�ط�� �و آوردش و (د ن���( �وار ر$ت �-د و �رد رد رو ;��و  در...�ود �(	ص  

�� 	راب �د0ور او�Eع �ز�م �رف ��ھ�ش ا:ن ا�3 دو���م���)....  

� دور ازم ا�3....�دا(�م رو ش�د)	ور و یدور ط�ت...�دا(�م �رد�/�(و /ر ط�ت �ن� 
!�وردم��� دووم �ردو�د��ر� ازم رو ی�0ور�ا (��ھ� �� ا�3...�و�د  

�� )�� �(� �ده�� 	وا�ت....�(��م ���رش �رد�و ��ز رو 0.و در $ورا �ط�� �و آورد رو ن�

:�23م و 3ر$�م رو ��زوش ��زم ��  

....)�ظ� �� $#ط....)�ظ� �� �ده 3وش....�ورو	دا...��ن�ا �ن '�ر 	دا �ورو-  

:23ت ��� ���م �%��ا �دون  

 ��� �� و �(�وم �ر$��و 	وام�� ��...�(�وم 'دا�و 	وام�� ��..�رو $#ط...�رو $#ط...ن���-
��ت��� 	وام��.....  

:�23م و ا$��دم ��3ر �� �� �(� �ده�� 	وا�ت  



� ا(���ه �	دا-��%�!  

�ن... ر	و�د ���م �� �ر(و ��:	ره &���م ا�3 د�(�...�(� ��را�ت دادم�� �ق �/ش �� 

 �� ی��ر ���ر ��$� �� ی�و ��و اون آ	�....	�م�ر �� �/م ی�0ور�ا (د�و�� د)	ور �ودم

 ی$%ر ن�ھ�   را �� 3ر$ت ُ	رده �/ش (���� �س �ود ده�د �ودم دو�ت ��ھ�ش ���#�
.....�رده  

:23ت 	(و�ت ��  

...�(�وم �ر$��و 	وام���...ز��ر �ن وا�� ����ح ا(;-  

 �%�%� و�� (د�� ر��راز 'ور�م رو �طور�ھ� ا(;...�ز�م داد�رف��� ا�0زه ��3ر

.....�ودم ا$��ده  

:�23م �رد�و �.�د �ر�و  

� ا(���ه �	دا-��%�....  

 'دا(و �و��ت���  ون...د��ر ��: �رس از ھ�م (و�� �� $ر�ون رو د��و�  ��ن د��(و

:23ت ��'� $وق ���)� �� ��ره ��:  

 اون �� �و (-ور؟؟ �� �2/م؟؟ 	رر؟؟ ا��ق؟؟ �و(�� �ن �(و��� رو %�م؟؟؟؟؟�� ا(���ه-

؟؟؟!%�م�� ا(���ه �ن �-د �(���2� 3ل و ����2� 3ل ��$� �و ��ره  

...�ردا(�م 3رد�ش ی (ده �ر���0 یھ� رگ از ���ھ�و  

:�23م ��3ر از یا (ده دار 	ش ی'دا �� �-د و دم��( 'ور�م رو د���و �(ت  

؟!�دم ��WوE �رات �زار-  

:23ت ت��'��� ��ھ�ون ھ� ��ن  

�ن (و 	�2...(وو 	�2- Eو��W ��....	وام�����ن ؟؟!�2/ Eو��W � �  �و.....	وام��
؟؟!��� �� یدار �  ھ�ن؟؟ ؟؟!��� �ن �� �� یدار  

؟!یدار دو��ش �و��وزم ؟؟؟یدار دو�ت �و ا �و ���ن�  

-�� ��....  

 ���د �ن...�3ذا(� رار ��ھ�ش ��$� �و و ��د3(� �/ش ��زم �� یدار....یدار-

�...	وام��� ���د...��ت��� 	وام��  



 ن��...�ود 	���ر �/م....داد $(�ر و 3ذا(ت ش�(و��� رو د��(و �.دور�/�ش او)درم وQط
....�%رده ��3ه درد از �ن و ت��'��� از اون...�ن  

:23ت آھ���  

....ن���� �رو-  

:�23م ��0ش و �ر$�م  

....%�م�� 	واھش...�دم ��WوE �رات �زار-  

:23ت و داد �%ون د��(و و 3ر$ت ��: �ر(و  

.....� �ھ.....�(�وم 	وام��� �    �ھ-  

....زھرا 	�)� 0ون-  

 'ور�م رو ر����� �� ا�� 	وا��� دم�(� �� ��	وا��� د��ش �� �ودم �زده ���ل �ر$�و

:23ت و �(�ت  

....��ھ�ون �رو اون �� د)ت ا�3....�رو $#ط و�طو �%ش ��و ��در ی��-  

�ن....�� یوا �....	وا��م���....����2 ا��2ق ن�ا 	وا��م��  

:�23م �(� �ده�� �%��ا �ل و د��ش Eرب از (و��  

-� �ود�ش ده��د �ن...داره دو��ش �.�	 23ت.....(ده دو�ت �2ر �� �� �ود ��23 �/م ���

 ھ�وح از....ھ�ت �� طر$ش دم�$/� �ا��2 �.�	 روز �� �%��ا ��....��� دو���م��� و

�ن دا(ت ا�%�ن �� ��او��0 �� روزھم -�� �  ون ���2م �وھم ��...��(ون��� �د�ز %روم�

�...�د�� ش�� ����O. ن�ھ�  	وا��م��  

W�' دادا(ش (ب�د 23ت و زد ز�, �/م �� � ازم و داره رار ا�روزھم 23ت...د�دش ن�آ

 ره�3 �/ش �ن و0ود ��  د�ون�د دادا(ش ا�3 �� رون�� �رم ��ھ�ش �رد 	واھش

�; �� �و ش�� �م�� 	وا��م�� ھروت �ن  ون �� ��م ��و���م....�ده� ���� 
� ;�...��/دا(� س��رو �ود ر$�� ���� �� ید�د ��و �و� �و  ��$� �و ا�روز....و�دم�
�  ی%رد�� '�ر ا�3 #��د ;�...#��د��� �....�م�� در�ت �ن �� ید�د�� 	ودت و�دو�  

... �ورو �و� او�م یا ���د �س �� �رم د���  را آ	� �ن  

 3ذا(�م 'ور�م رو د���و...�ردم ��ز رو ن���( در ��زون و ن�6��...�دادم ادا�� �ر$�و

....رون�� ر$�م و  



....�%ردم ���ه �ر�م �(ت ���د  

�ن �� ��ور %�م�� د�� ا��....�� �� ��� ��ور دو�م��� و...رو �  ھ��...�23م رو �  ھ

....�دارم وا-�...�دارم ھ�رو ید)	ور ن�ا ط�ت �ن...���  

 

۴٢٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

� �و  (م و�د�� ن���� �ن 	&ف دا(ت �� ���� �� ر$�م�� ��: ھ� �.� از ��3ر �� دا(�م �و

....(دم  (م  

�� ازش ��)م ��وE �)-��....زد �وز	�د و 3ذرو�د �ظر از رو �ر	م 'ورت و س�	 ی (

....	ورد�� �/م  

� ���)� ن�ھ�  �و ��و �%��ا از ���رو� د)ش �و :�د�����!...  

....ا��م دا	ل ر$�م و �ردم وا درو.... ��: ر$�م ھ�رو �.� �0.� ��  

.....�	ت رو دم��( دراز  راغ �ردن 	��وش �� و درآوردم �ن از )���/��و  

....�ردم �س 	طرو رون�� �زارم ���و 	و�� از 	وا��م�� �� یا )�ظ� ھ�ون از �ن  

....�%ردم ��و0/ ا�� ����2 �د ا��2ق �� $راره �2ت�� �/م ��م  

 �و'.�...�ردا(�م 	ورد�� ز�, �� م�3و( از ���ھ�و ���ن ن�$ ن�$.....����م �م�ا ��:

....�دا(�م رو ���� �� زدن �رف  

�ن و ��ود �#'ر ھم  �ره�� اون 	ب � �ر��6 و ل�� وا-� ا��...�(م ���2ر ازش �و���م��
....�دا(�م زدن �رف وا��  

 و ��.ط �7ھ �ن و (دن�� ر��راز  (��م از 	ودم ی اراده و 	وا�ت �دون ا(%/�م
....�دا(�م رو(ون ����ر)  

0�1 	ودم �و وار ن��0 د��� �� �ود ن�ا ھ�� از �د�ر � �� %ردم�� 	�2 ھ#/��و ھق و (دم�

....�ر�� ���# 3وش ��  

!داره دو��م او�#در �وا-� ا�3 �ز�� ��و او�د د)ش  طور....3ذا(�م )�م رو د���و  



�و����� ا�ر �(ت ��ه....� .ش���و ���د....ز�م��� �رف ��ھ�ش ���د �2/�� #�و��# �و

�...رم����  

��و د���� � ذھ�ش �و �%��ا �� ��  ��E ا'ل د�(��� د���...داد�� 3وش �ر$��و د���....زد�

!��� $%ر �%���ر یزھ��  ��  

���/� �2ت�� و �ود �رده ��-ذر�	واھ (�ر�� 'د��ر....دا(�م ���� طرف از ی�د�ز ی�

��ن�ا وا�� رو �  ھ�� �د�� ��Eره Eو��W ده� �� ده�$�  � وا-�....دا(ت ده�$�  � ا	� ا

!!!دا(ت  

��ن�ا**  

.....�ود دن��ر� در��ل �>زم ��2م�� ا�3 ��ود دروغ....���م رو ن���( در و (دم �ده��  

.....ر$ت ��� ���ر ذھ�م از یا ����Q....رو '��� اون ا�� �م��� رو �رگ �ودم ��Eر  

��و- ن�ھ�  �و �و���� �� ا'&...��م $%ر ���ط# �� ��م آروم 	ود�و �و���م����� 
 ن�ا...زد�� �رف ��ھ�ش و �ود �(��� ���#ش ��ر دو�ت ���ر ���ن�... ��� $%ر ���ط#

 از �د�ر �-��...0/�م �-��.....�م �و ��ن �	�) 3.و)� ھزار �-��...���دن ر��3ر �� ��و �-��

....0/�م  

....�)-�� ی ��ره ھ�ون �� �ر3(�� ��ز �� �داره :�د ؟؟! �داره دو�ت ��و �-��  

....�دارم وا-�...�دارم ��(� دا(�� دو�ت رو یا ���د �رد ���ن� �%��ا ���ل �ن...�� ��  

؟! ��ن�ا (ده� -  

 ا'& ���د رو �%� ن�ا �و'.�...�ردم ���ه �/ش و �ردم �.�د �ر�و ���� ی'دا دن�(� ��

......�دا(�م  

 ا:ن �ن �� یز�  ��/�...دا	ل ر$�م (د�و رد ���رش از �-دھم و"  � �ھ" �23م )ب ر�ز

 ���د �%� ی�را رو ام ��O.� ن��ر �	'و' ��و��( �� �ود ن�) �دا(�م ا(و �و'.�

Eو��W دم�....  

:23ت د�د �� ��و...د�د �� ا	��ر دا(ت ����  

....یاو�د ���� ��ن�ا-  

:�23م �E�2- ی'دا ��  

...�&م...آره-  



....�3ز رو 3ذا(�م �رات آورد (�م 	��م $�ط��....�&م ;��.-  

-�...�	وا�م رم�� �دارم ل�  

 رھ��و�� ھم �	ت �� �ر�م �	وام ��م،�� رو(ن رو  راغ �%��ا �دون و (دم ا��م وارد

....(.وار�و ھم درآورد�و  

 رم��� آردم %م� �ردم ��- و  (��م رو 3ذا(�م د���و ���د....�	ت رو ا�دا	�م 	ود�و

���رور وا�م �ھ دم�د �رو� اون �� رو ���ن� �� یا )�ظ�...(د��� ا � ا'& و (د�

�....�%�م $%ر �/ش �و���م��  

�-....�و���م��� وا  

�؟؟!�ود �رده 	وا�م ا'&....�رد 	وا�م �� دم��2/  

....زدم زل 3و(� �� �� و �	ت رو �(��م...دار(دم��  

!!!�ودم ��'� و 	���ر �/م و �&$�.....دا(�م �ردرد ھ�وزم  

 زدم 	و�� از �	ورده '��و�� و دم��و( )��س �-دھم و س��رو ر$�م اول (دم �.�د

....رون��  

��� �; ��Q��...��� �; ��Q�� ھم �...��م ���رف ذھ��و �و���م��  

�م 0.و و�د�� '��� اون �دام) ....  

!!!���د �رد �� ���ر ���ن� دن�د ی )�ظ�  

.....�	ت �دا(��ش و ���ن� دادن د�ت از....�	ت ��ھ�ش او�دن ���ر  

 ���د....�� �و)....د�(�....دادم�� 3وش د���...آره....دادم�� 3وش �ر$/�ش �� د���

�....�م��� 	�(و�ر 	وام��  

....	وام��� ���د  

 

۴٢١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



�  � ��(� دا(�� �	و� ر$��ر 	ودش �� �و����� ��� اس 	���ر �/م و ر�در3 آدم  ذھن �و

......���# �� �ر��  

� و داره�� دو���م�� 3ر � ن�ھ� وا�� ��� ت��را ھم ���� �� �دم ُ	.ق ی�ر�(/� 	وا��م��
��ز داره� � 	و�� ار ��م �/ش  یز�  �%��ا �دون و 'دا �رو �� و0ود ن�ا �� ا�� 	و���

...رون�� زدم  

....زدم ��ون�	 ی�و � ر	 ن�ھ� ی�را �ود زود ھم اداره �� ر$�ن ی�را ���  

....(دم 	ورد�ش �(>ول ن���( �� ���% و 3ر$�م داغ ر�( �� (دم �ده�� �و�ر ی0.و  

 ��0م دو��ره ذھ�ن �و رو��'و اون �و���م��� �� دا(�م دو�ت رو ���ن� او�#در �ن

....�ره�� و0ود �� ید)	ور...���د (��� ی�0ور�ا ��3ھ دا(�ن دو�ت....��م  

 و0ود ن�ا از �د�ر....ش����� ش��. ��ر دو�ت ���ر ��$� �و �-د و ی�	وا دا�(د رو �%�

.....!!!�دا(ت  

�ت ا$��دم راه و (دم ن���( �وار �-د و آ(>�ل �طل �و �ردم �رت رو ر�� وان�)� 

.....اداره  

 	و�� ��ھ�رو �و���م�� ��ل ن�ا �� ا�� �ودم ��ھ� ����ز0و و د�0د ی �رو�ده ر�در3 3ر �

 �/�ر ی�0ور�ا....	و�� �رم وت آ	ر �و�م�� �� ��او��0 �� �ود ن�ا �م��ر0 �و) �	ورم

 رو��و و ذھن �#در�ا �� یز�  �� ���ر و �رد�� 	وا�م (د�و�� 	��� ی�د�ز د�(�....�ود

.....%ردم�� $%ر داد�� آزار  

...	و�� ��ت ا$��دم راه �� �ود (ب ھ(ت ���ت  

.....�ود ���ده�ا ����� ���ظر ����ه�ا �ر �� دم�د رو ��و زن ��ر���� ��ون�	  �د ��  

)��:�23م و دا(�م ��� رو ن�  

....ر�و��ت�� ��: �2ر��...	��م وش��ر �&م-  

:23ت و (د 	و(��ل د�م�د از  

���$ر ��...ام ����� ���ظر اس #��د ده....��ت���� 	و(��)م  #در....��ن�ا ���و ��- 

�ن �� ر(ون��� �� دارن �....!!!	وره��  

:د��ر� و �(�ت ���رم 0.و 	ودش و �#ب 3ذا(ت دھ�(و�	ر  

؟!ی��� �ر��ر از یدار-  



-�.�  

-��!یا 	��� �.�	 ��  

-�� 	�.�!  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو  

؟....!	�ر  � 	ب-  

:�23م �و'.� ��  

-��؟؟....	�ر  � (��...�ت�� ی	�ر ��&  

:23ت و ا�دا	ت رون�� �� ���ه ��  

 د$�ر ر$�م ھم....(ده ل��%� ����#ر 	و��ون ��&�� �� ���د آ	�....د�	ر %م� او�دم �ن-

��� وه�� %م� �%��ا ھم....��ن ز��� رو 	و�� ��م ا��	دام $ردا وا�� �2ر  �� دو �	د

...�	رم ���ر�(  

 ��(� م�ز�د3 	�ر ن��/�ر �و��ت�� ش�� دوروز �%� �� 	�ر ن�ا دن�(�....زدم ��.	 )�	�د

��.... �� ا:ن ا  

:�23م داد�و .ش���و ��'�- ی)�	�د  

���ر��ون! ��&�� �� 	ب- �)��....  

:23ت �%�ر ��زو ��  

��ون-� �و %�م�� �	�2 ا���س...�دارم ��دت ;��و  ی�0ھ� �� ا'& �ن را��ش....

���#ل....��(� �زرگ د��� 	و��....;��و  و ��, یھ� 	و�� �)��.....  

�.....�ود �	��ون...�داره ��دت ھ� 	و�� �0ور�ا �� ا'& ھم ���  

� �(%ر ی��0 �دت �/����-دا...زدم ی��و �ور	�د� �� و ;���ر و ��, �� ی 	و�� �د�$ر
!!!!اس 	�2  

:3#ت دو��ره 	ودش  

.....��� ��رو� ی	وا�� ��  	�ر؟؟ �و-  

....�ت�� �(	ص � �ھ  $-&-  



 ن�ھ� وا�� د�(�... او�د 	وش �ذاش �� �وEوع ن�درا '��ت در	'وص �ردم )�ن
و23ت؛ �رد دا�� 0رات  

�ن...�0ن ��ن�ا- ���(�d او�#در �و... ا��....�� �� �د�� 	و(ت دو�م��  ��وم �ھ� �� 

��ظورم...	ودم 	واھر د	�ر....یدار ازدواج وا�� ی�/�ر �.�	  ی�/��� �� �ھ�� ���3ز 

 ر(�� دا�(0و ھم ا:ن....ا�دام 	وش و (�, و 	و(�ل �.�	....���ز�در

 د	�ر �� ���/�ر �.�	  ا��	�ب  اون �ن ��ظر....�رآ�د �	و(�. �و وا-�....��روا�(���

...ش�ر�%��ا ی ��� اون �� َ�رده ن�ا  

�و زن ا��Qل �� آ	��  � �....ز�ن�� �رف ده����0 �� ����3	 یآد�� �� ؟!��م �و���م�  

:�23م �ر	ورده �/م �دو�� �� �)�� ��  

 ا��2�....	��واد(ن ھم 	ودش از �ر ا)-�ده $وق...��ا)-�د $وق د	�ر ���ن�! ���ر$  � ن�ا-

 (; 	ودش ا��	�ب �و 	و�وادش دن�د �� (��� #��د �� د	�رھ��ت �دل اون از ���ن�

 ی�0 ا'& �� ھم آ� ��ج و ھ��ن ���) وا-� 	��م $ر	�ده ھم 	��م $�ط�� ھم....�%رد
....�داره �	ن و �رف  

�� و...دم��د ی�د از(ون %��رھم� ھم ��: �� م�ا ��ھ��� 	��واده ن�ا �� ��ره �� 
���E...:���� ر �7ھ�	و(�.�ر ید	وش و 	ر �� �و دم��د ���ن� از  ز�ر��ز و ا�دا

....�ر$�م�� ھ�و�و �� دم�د�� ا�3...م�ز�د3  

 �� ھم �����ز �و! ���و	�) ی و$�ده و س�$ �& �و) د���	( �.�	 ھم (�� 	واھر د	�ر اون

�ن� ��.�� �....ر�� ��  

:23ت و �رد ���ھم ��-0ب  

��رو ���ز�در...واااا- �؟!���  

:�23م د���� ��  

-�.� ���رو ��ز ��در ن�ھ) �....�م�  

:23ت ید)	ور )�ن �� و  �رد ا	م  

!�داره ر��ظ ��در....�%��� ا(���ه-  

�ن� �داره ر��ظ  �� ��� ��/� �� �ن �ظر از-��!  

:23ت ز��ن ط-�� و زد �وز	�د  



...��( 	و(�	ت �� (��dا...ا��	��ت ن�ا �� 	و(���)ت-  

�ر�-�!  

)�� ت�اھ� ا'& ا�� �ود ����� و ط-�� �� ھ�ش �ر$/�ش...دا(�م ��� 	و�� 0.و �و�
....دا	ل ر$ت و �ردا(ت دھ�(و�	ر....�دا(ت  

...(دم �ده�� ن���( از ا	م ��  

 	��وادش و ���ن� �ر �(ت ��� �%��ا...�ود ن�ھ� #��د �ودم ���2ر ازش �� یز�  ��/�

....��� �د  

:زد 'دام �2ر �� �� 	و�� ��ت �رم 	وا��م  

-���ن�ا آ.....  

 ره�	 و �ود ���ده�ا �%���ر �و د	�ر �� �� ���0 �� �ردم ���ه �رم �(ت �� و دم� ر	

.....%رد�� ���ھم ره�	  

ن ��0%�و  

 

....�ردم �3ھش  

.... �ود �و�ر و  دا(ت ���و�ط د  

....�ودم ده��د ���ا �� رو ��� ن�ھ� ...ش�آرا �دون �'ور� وا)���  

:23ت �-د و 0.و او�د ر�ز �� �ر  

....�&م-  

....�&م-  

:23ت 	��� �����)� �-د...3ر$ت ��: �ر(و  

��ھ��م ���ظر ���0ا ���ت دو-)....  

:�23م ��-0ب  

؟؟!   �ن ���ظر-  

:3#ت و داد �%ون �ر(و  



���ظر...آره- ��)......  

�ن- �؟!(�����ون�  

�ن �و) ��- ��ن...(�����ون�...  

:23ت �-د و د��( ق��� �2س ��...�رد �%ث  

�ن- ��ن� دو�ت...ام �����....  

 

۴٢٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

� �ود ن�ا �س....دم�$/� ��:! آھ�ن���!!!  

:�23م و  ر	و�دم دھ�م ی�و ز�و��و  

-��؟!���ن� �� ن��ود ���ظر ���0ا ���ت دو �ن �	�طر (  

:23ت ���ف ��  

�ن �و)...�رده ���ر�ط 	ود(و... ز����� �رف  %س�ھ ��...	��وش ش�3و( �� ���ن�- 

���ظر ��....�ز�م �رف ��ھ��ون 	وام��....�ودم (  

��) یاو�د ؟؟!�  �ورد در-���؟؟....�  

:23ت و داد �(ون وا��ش �ر$م ن�ا �� ���ت زود �.�	  

 در �-��... ا$��د درد�ر �و �	�طرش ���ن� �� ��م رو �#���# او�دم...ر�E ا��م �� ��-

1�ن �	�طر وا....  

:�23م 	���  �)�� �� ��ل ن�ا �� ا�� �دا(�م �و'.� و ��ل 3ر �  

-�)�� �...د���2ر��....(�وم�  

:23ت و زد 3ره �وھم ا�(�(��(و  



 ن�آ� �23م �/ش ھم ا��ق �ن...د�د رون�� ��ھم �و�آ� ��رم دو�ت و �ن د��0 �رادرم-
 �ردم 	واھش ��. ���ن� از دا(�م رار ن�آ� �� �-دش روز  ون و... ���ن� دو��م ���زد

....�%�� �د $%ر د�د ��و ��زم د��0 ا�3 �� �د�� رون�� ��ھ��ون ��   

�ن� دم�د او�دم رون�� �و� و ��د��(و ر$�م �ن....م�دا(� رار ��$� �و روزھم اون�� 

 آ�....و ا$��ده �ا��2  � �� 23ت �/م ن�آ� �-دھم و ره�� رون�� �دو �دو داره

 ی�0ور�ا 	وا��م��� ا'& �ن م�ز�د3 �س ن�ر�ر��ز �� ��درم �0ون...�	دا...��ن�ا
�)�....�� �� رون�� �(و�دم زور �� ����و� �� یا �)-�� ���...$%ر �� �ن ر��#' �0ز ھ

....(ده ا��0م ��ل �و ا�دا	��ش �ن...���د 	وا�ت���  �ره�� اون..��(م را�ت 	ودم  

 �ش�اذ وت ��....ن��(%� د)(و وت �� ��م �� او�دم...���0ا او�دم ن�ھ� �	�طز ھم ا:ن

....ن��%�  

�ن� دوم ی	دا ��م �� او�دم...ن��دو� ��0رارو ا'ل �� او�دم�� �� ا���س...ن��(

�-ذرت �ن و داره (�� و0ود �	�طر 'ر$� رو ��د� د	�ر ن�	و(�	�ر � �� ���ث �� 	وام�

ول و (دم �دورت و ید)	ور او�دن و0ود � ��� 3م رد 0/ت او�و  وت�ھ ���د دم�
....�%(م او�ور �ور�ا 	ودم د���ل  

....��2ت یز�  ���د...(د ره�	  (��م �و  

!!!!  زدم ����و� 	ودم �'ورات �	�طر �ن...�ا$��E� �0ب....�اااا�	دا  

!)-�ت  

 ��� ���� و ���ث ��....ا�دا	�م ���� �� یا �&$� ���ه و دم��( 'ور�م یرو د���و
�ن �� �(� ده�  ی0ور ط�(را (د ���ث �� ��� ��...�ن روز دو ن�ا (دن �� ���� ;) 

...�(� �.�د روش د��م �%��ا �د�ر و ��م  

ل �رھم �(ت �� ھ�ش ا(; اون ھ�ش، ��3ر �و� �� آاااخِ � 3و�� رو ��2دن�� 	وردن�

... �ر$�م�� ش�و�د،ا��� �دم�  اش  

؟؟....!��2م�� �  د	�ر ن�ا �� د��� ا:ن �ن آ	�....ردم زل �/ش د�و��( �#��� �2س  

:23ت و (%�ت رو �%وت �� �ود 	ودش دو��ره  

-����م 0ون �� ��ن�ا آ���ن  ��	 �و ا'& �-��...�(� ی�0ود�ا 	وا��م����. S� و)� و� 

�ن �� �و1 ھ�ون در�ت �� د�0�3 ��� ھم ام � و �(� دا�� ات �.� �رو (�� ید(ور رم�
....!!!�د�� ش�� ��0راھ� ن�ا  



 رو ��د��(و 	ودش �Qل ���...زد�� �رف ���ن� ن��...�(�ت )�م 3و(� ی��و )�	�د

�....!!!ید(ور �2ت�  

�ن و �د�� و0ود �� ���ن� و �ن ن�� ی�د یھ� ید)	ور �ود (ده ���ث ��رش ن�ا 3ر � 

:�23م داد�و �%ون ی�ر.... ا�� ��م �.�د ���ه�� د	�ر اون رو د�ت  

...�م��� �/ش یز�  ���د �ن....�داره راد�ا....��(�-  

:23ت و �رد وا ���3وش �� ((و��...(د زده ذوق  

؟؟؟!ن����� ��را�ت �ن از ���د �-��-  

-��....  

:23ت را�ت �2س �� دن��( از �-د و 3ذا(ت .�ش رو د��(و  

��و�م �.�	....(د را�ت �)م�	.....ش�آاااااااا	-� � ���د �ن... 	ب... �د�ز �.�	....��ن�ا ا

�.....	دا��$ظ $-&....! رم�  

�ت ��-&�.....  

 د)ش از ��� ��....��م ���ه ���ن� ی (�� �و �و���م�� ی 0ور ا:ن �ن آ	�! ھوووووف

.....�رم�� در  

....دا	ل ر$�م �-د و زدم دم ھ�و��0 �م �� و دم��( �وھ�م �(ت د���و  

......!!!�وردم�� در د)ش از و ر$�م�� د���  

��....داد�� 3ل در	�/�رو �ط�� �و دا(ت 	��م �  

:23ت و ���م د� ر	...�ردم �&م  

  ؟؟�دا(� �	و� روز ؟؟�	و� ؟ ی طور...0ووون ��ن�ا �&م-

��ون-��ر�...�...��؟؟!�	و� (  

....�ووووووپ....	وووووووب-  

:دم��ر�....�ود یا�رژ �ر و (�د (��ھ�....دم�	�د  

؟! دا	ل ���ن�-  

�... ز����� � �ھ �� )ب...(�م �� ��ھ�ر �� '��و�� ��...ا��ش �و ده� �...���� آره-��� 

!�ر$/�  �....�م�رژ  



��ن روح �و یا....(دم (ر��ده د�و��( 	�0)ت 	ودم از (�ر�� 23ت �و�ا ��� �و �� 

!!!دو	�م د�و��ر ده��(�  

:�23م آھ���  

....�ز�م ���ن� �� ی�ر �� ��: �رم �ن-  

....! �رو �رو-  

...ر$�م ��: ھ� �.� از اھ��� ید�/� �� ھم �-د و دا	ل ر$�م و (دم رد ���رش از  

....دادم $(�ر رو ر د��� �-.ل �� �-د و...���دم�ا در یرو �� رو  

��:23ت 	ودم �ل  و زد )�	�د...�رد ��ز روم �� درو 	��م $�ط  

....دا	ل �2ر��...زم��ز �&م....��رم �&م-  

!$�ط�� 	�)� �&م-  

...��دا�� �م ؟؟!�	و�-  

��ون-�...��رم و ��ر ر�در3...  

؟!ا��(� �و ���ن�....(.وغ �.�	 �رت دو�م�� آره-  

 �رو �-د �رم�� �رات 	�; (ر�ت وان�) �� ��ون اول �و).....ا��(� �و ھ�ش زم��ز آره-

.... 

� )ذت �� و �2س ��...آورد 	�; (ر�ت وان�) �� �رام و آ(�ز	و�� �و ر$ت....�23م � (

�ن� ا��ق ��ت ر$�م و 3ذا(�م ���ر رو وان�) �-د و د�ش��( �ر��.....  

�Z  #در....���دم�ا درش �#��ل  

 

.....�(م رو �� رو ��ھ�ش ��0راھ� ن�ا �-د �ود ت  

��.....�وردم�در� د)ش از د���...	ب ا  

....دا	ل ر$�م و �ردم ��ز درو  

.... �ود روش ��وھم و �	ت رو �ود ده��( دراز  

....�ود �رد �و)ر 	�طر �� ا��ق یھوا  



....�(��م �	ت ی )�� رو ���رش و ر$�م ���ش �� اھ���  

 

۴٢٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ن�*�� *  

...�زارم ��)ش رو �ر را�ت  #��د  �د 	وا��ن��� �ود 3ر$�� 	وا�م زور �� �� ��:  

....داد �%و�م و �(�ت ام (و�� یرو �د��  

 ����� و (ده �م ی'دا �� �رم�� رون�� ��و ر�ز از �ر�و �%��ا �دون و ت��'��� ��

:   �23م ی	وا��)ود  

-���ن �	وا�م 	وام���.....	ورم��� ھم (�م...  

.....	وا��)و 	��م ��� ���د 	واب-  

�و ��ن�ا ی'دا دن�(� ���� ��و ر�ز ���-.وم  ��ھ�� �� �%���ر ھ�ون �و �رد�و ��ز  (

.....(دم ره�	  

�-؟! �ود 	ودش وا  

:23ت و داد �%و�م دو��ره  

�ن�-��.....  

 Eرب درد %�م�� �س ھ�وز....3ر$�ن ا	م طرح و (دن ;��زد �/م ا�روھ�م....�دادم �0وا�

 �� �ود �رو� درد ن�ھ� ا'&...�ود �رو� درد �ا'. درد....ا)���.... داره ���ز3 د��ش

....!زد�� دا�ن دردھ� ���# ��  

:23ت و د��( ��م رو ��و ھ�ون رو از د��(و  

؟! ���ن� ی/ر-  

 �%وت ھ� ��ن! ش�)-�� ی�Eو�/� اون و ��; اون �-د او�م...�ودم �آ(�! پ ن پ

...�ردم  



�� �!(د�� ����� د���.�ز�م �رف ��ھ�ش 	وا��م�� �� و ��ش��� 	وا��م�  

�%ن ی�0ور�ا �(%&ت ��-E و�/� ��-E....�ت�� �ا)% و �(و	 �ز�د3 �دو�� د���� 

؟!��� ت�اذ ��و ی�0ور�ھ� د��� اون و �د�� ش��  

�ل '�ص ������ ��%�!!!  

:23ت دو��ره �� ���2م یز�   

� ���ر ز�� �� �ر در�ت ��$� �� ی�و ��و روز �� �ن �'ور-��� �� &� �ودم ��ھ�ش 

��.� ��:��	  �  ؟؟؟ھ�ن؟؟؟!ز���� �رت �� ی$%ر  �....������ �؟! �>زت �� %�ن�  

:داد ادا�� دو��ره �-د و....�رد �%ث  

 اون ���ر �ورو �و� (دم ��'� وا-� 	ب...�د�ز �.�	....دارم دو�ت �.�	 �ن....���ن�

...دم�د ��ره  

��ت �� �� �د�ز او�#در.� � �و�ا �� ���( �>زم �و د��� ا���ر...�دم �ش��وE وا�ت �و�م��

�/2��.....  

��ل $#ط....���( 	ودم ��ل ا�د �� 	وام�� 	وا���و��.....زارم��...���2رم ��ت�	 از �ن 

�ن...  

�ن ی�0 ھم یا ���د ھر�س...دم�د ��ره اون �� �ورو �و� (دم وو���د )�ظ� اون �ن 

... %رد�� $%رو ھ�ون �ود  

� �� رو ��ن�ا �ن ا�3...6.ط رو ��زا�  �� �2ت�� در�ت رو ��زا�  ����� �ط-� دادم� 

��1 ا�3 �-د و �ده ��WوE وا�م 	وا��م�� ازش اول دا(�م �/ش �� ی�د�ز �&� �	�طر 

�....(دم�� زار�� ���2رو ازش (دم��  

��و ���ل �و���م��� وا-� دم�(�...دو�م���� �....�رم �� زد�  

 �ده �(ون 	واد�� �وا��(  � ����� �� ره��� رار �و-#ت �� ی�و ی�دود �� د��� آدم آ	�

.....!	ودش از  

�ن و �وده دو�ت �ن �� �& ن�آ� ��ره ن�ا ��م ���� �� �و���م��� �� ھم �د�	ت �ن 	ب 

�ش��� 	وام��� ل�د) ن�ا ���.....  

:د�ر� 3و(م �� دو��ره 'داش  

....د)م ز��ز...�رم ور�و�ت...���ن�-  



�ن ر�ون دا(ت ��ن�ا ؟؟؟؟!�  � ��ورم ا'&...(د��� ؟؟��ورم!دم�(��� در�ت ؟؟؟؟!ر$ت�

�:د��ر� �� �و�دم ���ت ھ� ��ن...(د��  

�ن�....	��م ���ن� ؟؟!ھ�ن ؟؟! رون�� ی�ر�� ی	وا��� ��و ر�ز از �ر�م-��....  

���ت ا:ن�� �� ��(�, ����و ر�ز ھ�وز �و �ن���� ���0ا �ن�� ات � �/ر 2/�ن� 

�ن �.وس ی 3ر��....	و(�ل....��ل...	��م....���ن�.....�اااا�ھ��...  

 �دم� �ن �رده $%ر....�و�د ���ت دو��( �#��� �2س (د وس��� 0واب 3ر$�ن از  ون

�!!!:�ردار!!! دھ�م �و زد ی 0ور ره�  

:23ت دو��ره #��د  �د 3ذ(ت از �-د  

-:�� �....0و�0  �%ن ��م $%ر ؟؟! ھ�ن ���( /ر �� �� ی	وا�  

:�23م ��و ھ�ون ر�ز از ��:	ره  

�ت��� 	وام���! �ز�م �رف ��ھ�ت 	وام���...رون�� �رو-�!!!  

...��ز� ھم �رف ی�.د �س آھ�اان-  

:�23م ر�د)� و د)	ور و ��'�  

-�.� ��....�.دن رو زدن $#ط �� ��ن�� �� �و �Qل ھ  

� ا��ق یا #��د  �د 	ب ا�� �ود (ده �(%.  � اش �$�� زدم رو �رف ن�ا �و� دو�م��

�و�د 'دا�� و ���ت...  

...�ره 	وا�ت�� �س....(د �.�د �	ت یرو از....�رده ی�د ��ر  � ده�$/� د�(�  

��....(دم ن�6  

 وا-� �(م �ط�Oن �ن �� �	واد �-ذرت (�ر��...�%(� �/ز�و ��زم 	وا�ت�� د)م ��0ورا ��

....!!!��را�ت  

....�ره و �(� �.�د داد ��Wر0 اون �و)  

 �-دھم و..د�ر� 3و(م �� در (دن 2ل ی'دا �� �رم�� رون�� ��و ر�ز از �ر�و 	وا���م

..... (د�� ;��زد �	ت �� �� د�/�ش ی�� ی'دا  

 

۴٢۴_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �-دھم و..د�ر� 3و(م �� در (دن 2ل ی'دا �� �رم�� رون�� ��و ر�ز از �ر�و 	وا��م

..... (د�� ;��زد �	ت �� �� د�/�ش ی�� ی'دا  

!�ر$�� �-�� ؟؟!�ر3(�� �-��  

....(دم�� د���ا� و وس��� ازش ����) ر$ت �� ا�3......�23م �0و� آخ )ب ر�ز  

...داد �0 ���رم �	ت یرو 	ود(و �ود (ده ھر0ور �-د و ��: داد رو ��و از %م�  

....م��ود ��و ر�ز �2ر�ون ھردو ��:  

...�(� �0 �� د��( درز �/.و ��  

:23ت و د�	�د 3.و �و....��و ر�ز �%���ر �و ��� ��ش��� �Q& �� �ودم �رده یاو�ور رو�و  

!!!دا	ل او�دم �ن رون�� یو�د�� �و  ون-  

 ھ� ��ن �� �2/�� و �دون �� 3ر$�م 	ود�و ی0.و �ود (ده ھر0ور �و) 3ر$ت 	�دم

....��را��م  

:23ت  آواز3و�� و �رد �.#� (%�م دور د��(و  

���آ� �و /ر...�ن �(ق �%ن /ر-)....  

...!!!داره دارھم�	ر ��زت �دو��� �و� ��	و� �س �ردن ��ز  #در......���2م یز�  ��زم  

:23ت و د��( �#��� �2س...���2م � �ھ  

....�3ر$� م�رژ %���� $%ر ات ��� ا	� ��ود �د ھم �.�	 ا���ر /ر�ون �و)-  

 ی'دا.....�	�دم ��و���م....داد .#.%م...د��( (%�م رو و �رد رد )���م ر�ز از د��(و
:23ت د�(� �� رو ام 	�ده  

!ید�	�د �س...�� ��-  

:�23م زد�و ���ر (%�م یرو از ت��'��� �� د��(و  

�و- ن�ھ�  �و ھم 	(�و 	رس ��-��� ;.#.....	�ده�� زدن �-ره ی��� ی�د   

:23ت ط�-��� (وخ و داد �%ون �ر(و  



!؟ی�رد ����#� 	رس �� 	ود�و �ا���  � �ر #��د ؟؟!�� خ �و �Q& ا:ن آھ�ن-  

 او�دن ادا و ��ز ھ�ون 0/ت 'ر$� رون�� �ره �دا(�م دو�ت ا'& �� �ودر��) �رص ��

:�23م  

��ن�ا رون�� �رو- � د�ت �� ��د��0 �دا	&ق ��'� �رد �� �و...�رو....��ت��� 	وام��

�ت��� 	وام���....داره ھم �زن�....  

.....��م رو زد ���	 و زد ���ر رو ��و �23م �و�ا ��  

....�ود دراز ��م رو (�, ��0ورا ��  

�و  راغ �و �	�طر�� �����  �د �و ��ن�ا 'ورت �� �ردم ��ز(ون �و� $(رد�و �/م  (
.....(دم رو �� رو 'ور�م  

:�23م آھ���  

 د)م ���... اه...دو�ت ���ر ام �ورد�&� د	�ر �%��ا 0ز....دم��2/� � �ھ )�ظ� اون �ن-

�....�ز�م �رف در�وردش 	واد��  

:�23م �>ض ��  

....��%� �د $%ر �-د ���ر� ازم ��و����� :ال �و-  

:داد 0واب �/ر�ون  

� د��� ��0 از �ن....د)م ز��ز-�� ده� �� ی��0را �� ��ده �ر	ورد اون �(ت دم�2/

 �و!!!! دارم رو �� �و 0ز ا	� �ن....�رم ر�و�ت �%ن /ر �ن ��.....اس

 �و �دون رو �/(ت �ن ا'&.....%�م��� �وض �اا�د� �� رو �و.....�����/�ر....�ز���ز

�....	وام��  

:�23م �رد�و �.#� ��رش د����ودور....3ر$ت ��ق ��وم )�	�د  

؟!یدار دو��م �.�	-  

:23ت و (د ره�	  (�/�م �و �(ق ��  

.....��د� اون ��� و ��د� ن�ا ی�و یز�ھر  و ھر�س از (�ر��-  

-�؟!���(#  

.....وو��م�د...	را��م �ن �م �(ق...�� ؟!�(ق-  



؟!یزد ��%م  را �س-  

؟؟؟!�(�� �راE �(%�م د���و-  

�ن وا�� �رده ا(���ه د�$/� �� ن�ھ�...��ودم �راE ھم �د ن�ا �� ���د....	���ب �� $��� 
:�23م ��ل ن�ا �� �ود  

 د)م �ن..... �(� درس �� �و وا�� د��� ن�ا.....�%ن �Eوت زود ��و  وت�ھ ���د-

� �و �%��ا ��.....���( دا(�� ھوا�و و ��� ت���� ازم (��ھ� �و �(�رک �ز�د3 �و 	واد�

 �.....��%� ��ھ�م ی�د �ر	ورد ی�/���و- ن�ھ  

....(��ھ� ���( دا(�� ا����د �/م (��ھ� �و 	واد�� د)م �ن  

:23ت و �رد ���� و ��ز آھ��� �.%/�(و  

�م-���ول.... ( � $%ر ر�و��� م��'� �0و:�� ��ز���/� ن�ھ�   وت�ھ ���د دم�

....�%�م  

 رو یا ���د �رد �7ھ �و 0ز �ن �%��ا یا ب ���( دا(�� ا����د �ن �� (��ھ� د��� �و-

.....�و $#ط....�و �و �و....�دارم دو�ت  

:23ت و د�	�د  

�و� د���	( ��... 	ر��و $#ط ��م-��....دارم دو�ت ��  

�:�23م  �رد�و ��'�و� �ا	  

....	رس ��23 �ن ��-  

....�	ر� ی�ود ��23 	ودت-  

.....�ت���� %ل�ھ ن�ا �� �	ر� ؟	ودت....!	ر�م �23م �� �ن...�� �� ��-  

�:23ت ن�ھ� وا�� ��� �م�اذ 	وا�ت�  

 ��� 'ورت ھر در.....ی�رد ���(� 	(ن 	رس �� �� رو 	ودت ش�� #��د  �د 	ودت-
�ن ��ز ی�ود ھم 	رس ا�3 �.....�ر$��ت�  

....	ر�� 	�)� �� ��ن�ا و�د�� (د�� او�وت  

 ��زم ���� ی)�/� یرو )�/�(و و �رد رو ا���2ده ت��/� دھ��م (دن ��ز از...دم�	�د

.....3ذا(ت  



.......�ردم ش�ھ�راھ دل �� از و �(ق ��  

��.....م�د��و��� ھ�و وار �طش ��: /ر و یدور و �د)��� دوروز �%� ی ا�دازه ��   

!!!  �د ا��2�ت و /ر روح �و ف  

�طو:� ����� ی �و�� �� از �-د  

....د��% )�/�ش ن�� 3رد��و �و�ت و 3رد�م �و �رد �ر(و  

 (ل یزود ���س ی �#ط� ن�ا ��ر�; �� �ود�و ���س �.�	 3رد�م رو �ن �� ��او��0 از

�(دم�  

 و �%�ن و ز��ن �رد�� ��ھ�م ن�� آروم آروم د��(و �� 	ودش ن�� و (دن ���� �.%/�م
-�%�� �� �%ردم $%ر ن�ا �� ھم در'د �� �رد�و �د� از رو �ھ�  	&'� و ت��و���ن �� 

��.....�دن د���ون ��ر و �ر�ن �ر ���� ��� �� �  

��و�� ی �#ط� �� ر�و�د و �رد رو (ور�م و (.وار ر�ز از د��(و�.....  

:�رد 0دا�ون ھم از ��د و �رق ن�� ��� ی'دا ��� (روع ���)و ���ل 	وا�ت ��  

؟؟؟!دارن ف��(ر ��0 دو��د و �روس-  

 

۴٢۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...م�ھ��  ����و-  � �و و ��0 م��ود ده�$/� ��زه ا���ر...م�(د 0دا ازھم زود �.�	  

 �-دھم و �%�� (; دا	ل او�د ��� ا�3 �� �ردم ��ر درو 2ل...در ��ت م�ر$� و م�(د �.�د

:�23م �.�د ی��'دا  

�� م�ا�� �و-�....  

....ن��	ور ���ر�( و وه�� رون�� ن���� ؟!�  �� او��0 ن�د� � 	ب-  

�!!!�رداره �ر�ون از د�ت ��� �� �23م � (  

....م�(د ره�	 �/م  



:�23م زد�و 3و(م �(ت �وھ��و  

.....د)	ورم ازت ھ� ��ن �ن....��م �و)-  

:23ت داد�ش $(�ر �� و 3ذا(ت د��6م �وک رو ا(و ا(�ره ا��(ت  

�%ن �دم �/ت 	وب 	�ر �� ا�3 ��: -�؟؟!�(� '�ف '�ف د)ت �ت��   

:�23م ط�ت ��!��  	و�ش 	�ر �م��� �ودم (ده ��0%�و....�ردم ���ھش �0ن�ھ ��  

!��  	و�ت 	�ر ��  �� -  

:23ت �ن �ردن ت�اذ 0/ت و ط�ت�( ��  و ا�دا	ت ��: ا�رو  

�و� �ف �و �م��� �ووووچ-��.....  

�و�� �:�23م د�و��و� ن�ز  

...��و �دارم '�ر و �و'.� �ن...��ااان�ا �%ن ��ز ��-  

:23ت  و �رد ��ز درو  

.....�م��� �ووووچ-  

��ن و ��� ی ���'ره �و و رون�� ر$ت ا��ق از����ل رو �(و�د�ش...3ر$ت رار ...��� 

��ن �ورد�� �� � وا�ش����ن....(ر�ت �� �...ل�آ0 ��� �ورد�� وه�  

.....	وا���ش�� و دا(�ن دو��ش �ن از (�ر�� :�'�و ا'&  

��ن��:23ت و آ(�ز	و�� �و ر$ت   

....�	ور �� �� رو (�م 	�)� �0ن ��ن�ا-  

......داد �ن ل���و � (�% و 23ت ی�(دار  (م ��ن�ا  

��� �....او�د ھم ���� م��و�د ���ظر و د�  رو ز�  

:�23م �(���و ��ن�ا ���ر �رو'�د)  

!�ود �  	و�ت 	�ر...���د ��و ��-  

:�ود ده��ر� ازش �� ���� ��ت �رد رو ��0ش و �داد 0واب  

؟....!��ن�ا 	�ر  �-  



��:23ت و 	ورد دھ�)و ی�و (#  

-��....آ� ��ج �ت�� �	�' 	�ر ��&  

��ن��:23ت ���ف ��   

�� ���ر (��و و�دن�� ھم ر���ن آ� ��ش- �...	وردن�  

:23ت 0وا�ش �� ��� ��� یز�  ��ن�ا �%��ا �ل  

.....�$رو( ���ر�( ر$�م ر���ن آ� ��ن��-  

���ت �� �ر�و�و �-0ب �� ھ� �� دا(ت 	�ر ر���ن ا� از ���...�ود �0)ب...م� ر	و�د �

��.....!�� ��رش ا  

�:23ت و د�	�د د���� � ��� و ��'�و� د�د رو 	ودش �� �� ی ره�	 یھ� ���ه �و  

.....ر$ت �� دم�د دادم�� اب در	��رو دا(�م-  

��م �� �ر(و و 23ت یز�ر آخ درد از...زدم ��ن�ا ی�� �� ی)�د ��� �� �و�0 ��� 

:23ت  ر	و�دو  

؟! �� یزد )�د �س از ی�وزو�د �در�و-  

:�23م آھ���  

....��و 	و��و 	�ر-  

:23ت و �رد ت�اذ ��زم  

-�.....�م��  

....6ذاش 	وردن �� �رد (روع ی	و��رد در���ل �-د  

:�23م آروم �.�	...�ورد�در� �ر'�و دا(ت ���د  

/ر ��ھ�ت دو��ره ��� ا�3- �....%�م�  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

؟؟!0و�0 �%��� د��/د-  

 �ا)�� �� �و�ش �� ���ن� ��...�ت�� 	�ر � �ھ از ��� ا�3.......د��/د ا��ش...آره-
....اش ���د یزھ��   



:23ت  ����م �� رو )�/�ش یرو د����ل دن��( �� و ���ر 3ذا(ت رو �(#ش �-د و د�	�د  

�%م م��و��� ���د �� ا����: و ره�� ���0ا از (ون 	و�� �ده�آ روز  �د ��و ی 	��واده-� 

�ن� و �ن....م��( آ��ده ازدواج ی�را��....  

....�ود ن�ھ� 	و�ش 	�ر �س  

:�23م و زدن د�ت �ردم (روع و (دم �.�د �د�ز (وق از �& )�ظ� ��  

......یوااااا! �رن 	وااااان�� یوا-  

��ن دن�د او�دم �� 	ودم ����.....%�ن�� ���ھم ���ف �� دارن ��� و ���� و   

��:23ت و ر$ت �/م یا 6ره  (م �  

.....ده��د ازدواج د	�ر �ر�0ت ن��(-  

..... �(��م �0م رو اھ��� و 3ذا(�م روھم �ودو (ده  وا ���3وش �� �� (م��  

��ن��:23ت دار ��-� ���ه �� از �-د و د��( �#��� �2س   

����ت ا)���س..... و�ر ا)���س-.....  

.....ن�ز� ی�و �رم �(م آب �ود �و�ده �م....ا�دا	�م ر�ز �� �ر  

: �23م زده 	�0)ت  

! د���	(-  

:د��ر� ����  

......م���( �را�م �دارک در د��� ���د �م �م ��&�� �� �س-  

:23ت و زد )�	�د ��ن�ا  

.....ھم �-د ک ز�م�� ر�, رو 	و�� روز ن�ھ�.... ا�0ز�ون �� �.�-  

....��م یرو 3ذا(ت ز�� ر�ز از د��(و  

..�ود م�ز�د3 	�ر ن��/�ر ن�ا  

 

۴٢۶_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

...%ردم�� ���ه رو �ط�� )ذت �� �ود�و ���ده�ا آ(�ز	و�� �و  

.....��د� 	�ر ن��/�ر ��م د��� �ود 	�ر  � �ط�� دا	ل د��دو� د�	وا�� ا3ر و  

...�%�ن 	�ور ��ر رو ��ن�ا ی��و 	��واده ی ��اQ�Q و ./��و�� �� �ودن او�ده 3ر ��ر  �د��  

.....ا��ظ�ر �ن��� �-�� ن�ا....د�/���ر� و 	وا��ن ی ھ�� �ن��� �-�� ن�ا  

�(�رک �ز�د3 آ�6ز �-��......  

....�ودن �ط�� �و ھم ر���ن آ� ��� و ���� و ��ن�ا  

....�دم ا��0م �� � �ردن �/��� �� �و���م�� �%�رو�ا و ((ون�� �رم 	وا�ت�� د)م  

.....رون�� ر$�م 	و�� (�ل،از �ردن �ر �� �-د و ���� �و 3ذا(�م �� � وان�)  �د  

.....زد )�	�د �/م دور از ��ن�ا  

:�23م و  ���(ون ر$�م  

.....�&م-  

��Qل  ر���ن آ �:23ت و زد دل �� از ی��� دو�دن )�	�د �� (��ھ  

....3.م �روس �&ااام-  

�ن� �2ت�� �/م (��ھ�!!! (د �.�و �.� د)م!  یوا�� �� ھم داد�ش رار 	ط�ب ���ر�ا ا

....ن�ر�( ��� و �ود (ده �وض  

��ل �� او�م و 3ر$�م 0.وش رو �� � ���� 	�0)ت ��� �:23ت �-د و �ردا(ت رو وان�) ل�  

 دھن از و  �(ده �رد �� �	ور (��ھم....���0 �2ر��...ھ�ااا داره 	وردن �� � ن�ا....�� ��-

....��2ده��  

 وان�) �� 3ر$�م �#��.ش رو ����....���دم�ا ��ن�ا ���ر ر$��و �ردا(ت وان�) �� ھم ����

:�23م �-د و �رداره  

؟؟!�ز��� ر�, رو 	و�� ��-  

:داد 0واب ھ�ز��ن و �	وره ��ھ�ش رو ش�� � �� 3ذا(ت دھ�ش (%&ت دو�� ��  



 ھم ر��/�رو ��و�� و ن��� رو 	و�� �د��  ا�(ب راره....زدم �رف او��� �� روز�د-

.....�ده �(و��ون  

:�23م و زدم ی)�	�د زده �0ن�ھ  

 �و زود�ر .�و�و�� 	وام��....�(� در�ت زود�ر �ھ�   	واد�� د)م....  ���)  � یوا-

.....�م��  	و��  

%�:23ت و زد � (  

....ن��  زود�ر رو 	واب ا��ق ل�و��-  

�و 	ودش �Qل��:�23م �رد�و طون�(  (  

-�....%�م�� �%�رو�ھ  

�ون او�د �� ��وش��.....�ده د�ت ��ھ�ش �� ر$ت و 3ر$ت $�'.� �ن از �  

� ��ده (ر(ون و رن�� ���0ا از �� 	دارو(%ر��)...  

....!	و�� ن�ا �و ���� ��ودن ��	و� �س  �  

��ن�ا �� �.....ر$ت و �رد �	دا��$ظ �-دھم و داد د�ت ���� و ر���ن آ  

 �دا(ت دو�ت  ��زھم او�ده و0ود �� �(%&ت ��ھ�� ا���ر....(د �%ر  ر���ن آ� 'ورت

 ��ش دا(ت ��: و و�د�� �دش ����/� از د�(�.....�ره (ش�� از �رادرش ی 	و��

�!%رد�  

......م���داز 	و�� �� ����ھ �� ��: م�ر$� ھم ��ن�ا و �ن او�� ر$�ن ��  

....او�د �رم �(ت در ���ن �-د ھم 	ودش دا	ل ر$�م �ن اول و �رد ��ز درو  

 �&�(ون ا)���... دا(ت 	واب ا��ق دو�� �� �%د ن�ا ر���ن آ� وا�د و �� وا�د �� $رش

....��ود پ�� ھم  

 دا(��و دو�ت (�ر�� رو �%� ن�ا �� 	ودم �ن و ��ود ھم �� ��(� �#((ون �-��

�....دم����د�  

دم (ده �	�) 	و�� �و �� ھ�و�طور �:�23م زدم�  

.....داره �ا��� ی(و و (�ت �� �� �ز��-  

:23ت و �ردا(ت راه �ر از رو �	�) یھ� ��ر�ون ��ن�ا  



......�(ور�ش رم���� ��ر3ر یز�آ� ر�, �-د-  

:دم��ر�  

؟!�د�� او��� �� ��:-  

:23ت و ا�دا	ت ش��  ���ت �� ����ھ  

-�....�د�� ا����:  ���د ���ت م�� ��....�د��..... �رده ر�د ھم ��:ش ن�ھ  

 رون�� �� رو �%��ا از....و�د�� 	و(م اش ��0ره از.....	واب ا��ق ��ت ر$�م زده ذوق

......داد��� ر�د)� ی$�E ا��ق  �� و �ود  

 د���(و. .. (د ;��زد �/م �(ت از ��ن�ا �� %ردم�� �'ور �وش رو .م�و�� د��ن�  دا(�م

:د��ر� و ام (و�� رو 3ذا(ت و اش  و�� و �رد �.#� (%�م دور  

؟! یدار دو��ش-  

....�د�ز �.�	-  

 	و�� �ر  م���� و م�ر��� ��رو� �(� �� $#ط.....دارم دو�ت �د�ز �.�	 �وروو ��م-

...	ود�ون �ز�د3  

 3ذا(�م د����و ھم �-د ��(� را�ت �� �ردم �S �ر�و 	ودم 3رد�م رو 3ذا(ت �� )�/�(و

:�23م و د��/�ش یرو  

�ون ��ظرت-؟!(���ره ��(� �ر��  � ا��  

:23ت و �رد $%ر %م�  

�م-��� ���د ��م ا��	��ت �و�..   .یا #���. 	وش....(�, ��� �و �ر�� ھر....دو�م��� ا

.....�ت�� ت��-د یا��	��/� �و �(%  

 ی'دا �� ��و��ش 	وا��م �رد�و 'ور�ش �ب د����و ���ش دم� ر	......م�د�	�د ��ھم
....�رد ا0را رو ��ل �� ��	روس �%م �� وا��  ��ز ز�,  

 �&م....�ودن  (�3ردش و ��ر  ر�, یاو���...�رد ��ز درو ر$ت و (د 0دا ازم ��ن�ا

.....�23ن ��d و دا	ل او�دن و �ردن ;��.  

....�ردم �&م و ((ون�� ر$�م �رد�و �ر�ب �رم رو (�)�و  

�(>ول و داد 0وا��و �)��:د��ر� ھ�ز��ن و (د 	و�� ی�  



؟!ن��رد ا��	�ب ھم ر��/�رو 	ب-  

:داد 0واب ��ن�ا  

� ا��	�ب 	���م-���%....  

:23ت و د��م داد آ)�وم �� (�3رد  

-��.....آ)�وم �م�ا د���2ر  

:23ت ��ن�ا  

-�� �/����� ���/� �� �(� ر�, 	وام�� طر�(ون....�ز�م یوار�د ��6ذ 	وام�� ھم ��

�ل از م��رد ا��	�ب رو....  

 ��ر(و '�W $ردا �� داد ول ی�را م��رد ا��	�ب ر��/�رو �و� و 23ت � (� او���

......��� (روع  

�و 	وا(ت�� د)م ��0ورا �� ا'&...(د�� $'ل و �ل زود�ر �ھ�  ��ش�� �-د ���دم  (

�......�د ن�ا در....�م��� ازدوا0م از �-د ی$ردا رو 	ودم �ردم ��ز(ون �و  

 دم �� (�3رد(و و او��� ��ن�ا...�%(م �رک ھم رو او��0 �� آ(�ز	و�� �و ر$�م ���ر�� �ن

�ن ش�� �ر3(ت �-د و �رد �در� در....  

�.�دم ھوا �و و (د ;��زد �/م �(ت از  

 

....�رد  

:�23م �رس �� د�و�	�د  

......�2م�� ا:ن ن���� �زارم.؟؟...�%��� %�ر�  وو���د ��-  

......(د ره�	 �/م و ���د�ا �#��.م 	ود(م و آ(�ز	و�� ا�ن یرو  �(و�دم و �رد ��  �7  
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:�23م �رس �� د�و�	�د  

......�2م�� ا:ن ن���� �زارم.؟؟...�%��� %�ر�  وو���د ��-  

......(د ره�	 �/م و ���د�ا �#��.م 	ود(م و آ(�ز	و�� ا�ن یرو  �(و�دم و �رد ��  �7  

:23ت و 3ذا(ت ��ھ�م رون یرو د��/�(و  

-��) �� ��....�%ش �ز�  

:�23م �ود 	ودم 	ود 	ود �	'وص �� ی3(�د و 3ل )�	�د ��  

!؟� -  

:23ت و داد �ر�ت ��م رو ;����ر ا��(��(و �ر  

.....�ن ���رش %م� �و�د)�ر-  

.....د�ر� 3و(�ون �� ��ز���ش و د� ��  	و��  �ل �و ھ�م 	�ده ی'دا  

� ���) �� ���) آد�و ز���� �و� و ز����� ز����� �رف���%!  

....�م�� ��� (ون���) �� ���) �� �دارن رو ��� �� ��او�� ھ�� �� �ون��ر ن�ھ�  از �ن  

....ن��� دا�� �2ر�و�و �� ن ا ن���( زود  

� ی�ر 	�ص 0ور...%���� 'دات ی�ر 	�ص 0ور �� ��� دا(�ن ��	و� �س  � د�دو���
� ���ھت ی�ر �ر 	�ص 0ور و....داره دو�ت���%!  

:23ت و زد  �, رو���و  

....م��� �(	ص رو ازدوا0�ون ���Zر �� 	و��ون �م�� ���� �� ��ر �-د $ردا-  

:�23م ذوق ��  

؟! 0داااا-  

:23ت و (%�م ��  ��و�د �ر(و  

....اھووووم-  

:�23م د�و���) �/م د����و �ف  

!م��� ��رو� یزود �� راره �� ی0د ی0د �-��.... �	و� 	�ر  �!  َدَدم ��وا-  



:23ت �� 3ذا(�م دھ�م رو د���و...دم�	�د �د�ز �ق�ا(� و ذوق (دت از  

�� واس ر��� ���د �-�� ی(د �� �روش! ��( �روس راره �� �.�-��!....  

:�23م �رد�و دور (%�م از �ر(و  

؟....!��ن�ا-  

! ژاااا�م-  

�ن...�ن ید�$/� �� (د� -....  

�ن �ن �ھ � دو�ت وا-� 	ب ا��... و�ط �رم�� رو ن�آ� ا�م دم�%(�� 	�0)ت  ون %ردم�

....�وده �  ��E د�$/� ��  طور �دو�م دا(�م  

.....�	ت �رام �وردش در '��ت �#در�ا �� �ز�م �رف �  از 	وام�� 3ر$ت زود  

:23ت 	ودش  

.....23ت �/م ���� دو��ت-  

 �ر و دم��( �#��� �2س....�رد 0�1 	ود(و �3د 	ودش....	ب....23ت �/ش ���� �س

:�23م ر�ز ��  

 د)	ور ازت �د�ز �.�	 �.�	 �ن ��( ��طق �� ی�0ور�ا روز �� ��زم ا�3 ��(� �دت�-

�....(م�  

:23ت و ��: آورد �ر�و...3ذا(ت ام  و�� ر�ز د��(و  

��ل ا�د �� ��(� �دت�.... ��(� �دت� ھم �و- ���.....  

�ن- �.... ���( ن��د� و (%�ک �و 	وام��  

:23ت �-د و د��( �م���� )ب �� م����: )ب از ا��(�(و...زد )�	�د  

�و ���م �ن.....ر�3 �	ت ��...(%��م �� �ن-)&� � ��.....���( (�د (��ھ� �و �� %�م�
��(��م �رو�; �ر��ردون رد از�ن �.�د) ھر �� ��:...�(د ا�3 ��و.....  

:�23م د�و��( 3ر$��و طرف دو از ھ�(و )پ  

؟....!�رو�%م �ن-  

.....ی�ر �رو�; ھم �رو�; از-  



....ھ�ش (و�� رو 3ذا(�م  د��/��و ���ر�ا �رد�و ول )�/�(و  

؟؟! �  �-��  او�ر�رم ھم �رو�; از-  

-��؟!ی	وا�� ا(و �ر0  

....آره-  

 �د��� ��ااااز ��  ام آ�ده �ن ���� �� او��0...ھ�ت 3و3وش (-ر �و  اش �ر0��...آھ�ن-

.....!!!��م  

؟؟!�(�� �� ��ز و �(وه ر�در3 $#ط �و �و)...�ود �	و� �.�	 ف��-ر-  

�.....��(م 	ودم د��� 0واب �� دو���م�  

��-� �� �� ی(�ر�� )ذت �� م��ر��� ��زم ا�� م�دو��� �وا:رو ��-E �� 0واب ��و
.....م���ر  

:23ت و )���م ر�ز �رد �ر(و �-د ��: داد رھ��و��  

��و ھ�(ون...زد�ت �رف...�رد�ت ���ه....د�ت�	�د �و......�و �و �و �و- ;.#. �!ده�  

:دم��ر� ھ�ز��ن و 3رت ام 	�ده �ود �رده �� ی��ر از  

-;.#. ��-�....(دن ی�(ر ی ���د ی  

�و�:23ت و 3ر$ت �3ز (%  

.....ھ� (ده یو ت��را�3.... آره-  

:�23م 	ورد�و ��%و� (%�م �و�ت رو د�دو��ش $(�ر از  

...... �و�(! �%��� %�ر� ....آااااووخ-  

:23ت �ره�� رون�� �ر(و �%��ا �دون  

.....ی�0ور�ا ؟؟�Q&....	وب م��&  ؟؟!ی�دار دو�ت �و�(-  

.... ر	و�د  ��$م �و ز�و�(و �وک و 23ت  �و�ا  

�و و �(�ت ��م �و ���ر�( )ذت��...�رد 	��ر  (  

�....(د �.�د ام ��)� ی'دا �� ���0 ��....داد ا��0م (�ر�� �%�رو�ا د�د �%و��و �و  
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.... ر	و�د  ��$م �و ز�و�(و �وک  

�و و �(�ت ��م �و ���ر�( )ذت��...�رد 	��ر  (  

�....(د �.�د ام ��)� ی'دا �� ���0 ��....داد ا��0م (�ر�� �%�رو�ا د�د �%و��و �و  

(د را�ت �� (د�م ��ت ���ت از �)ش�	  

.... �رد  ���ه 	��رم ی (�� �� آوردو رون�� )���م ر�ز از رو �رش  

...�و�� �� (�راز��...م��� ی(رو�� (�ر�� دا(�م دو�ت  

��و ض�6را ھم و �ود داده .#.; رو 	ودش  ض�6را ھم ��0ورا �� اون آ	�...  

:23ت و د���) ھم رو �(و�	 ی)�/�  

؟؟!دارم دو�ت �ن �� ی�د ا��0م ی��ر ھ�ون دار دو�ت ھم �و-  

:�23م داد�و �%ون �ر 	�0)ت ��  

....اھوووم-  

:23ت و د�	�د  

... ��وس ��و ��0ش....�%ش 	�0)ت-  

....3ذا(ت �رم �� �ر و ر$ت �#ب  ا�� ��م �%�رو�ھ� �� �ردم 0.و ���ش �� �ر�و  

....!��م �و�ت 	وام�� ���! وو���د-  

	وام��� �وچ-  

-�؟؟!�%����ز  

....م��.د  ��زا�  �� ھم �� ؟؟...د	�راس ��ل $#ط �(وه و ��ز ی�رد $%ر آره-  

:�23م درآورد�و وا�ش ز�و��و  

.....	��م �و�ن �ت�� �رد �%�� �(وه و ��ز �� ی�رد-  



:�23م دا(�م ار��2ع از  �رس  ون...�رد �>.م 0.وو او�د �-د و د�	�د  

....ن�ز� �زارم-  

... یر�� ��0 �� دو�م��� یر�� ھوا �� ن�ز� �زار�ت-  

:�23م و ��2ش �� زدن  

.....�ررو � �-  

:دم��ر�..  ��ت ھ�ون  �رد ��و و �ود ا��ق �ف  �و�ت %��� ��  

؟!��%� ی	وا�� %�ر� -  

.....�	ور�ت 	وام��. $#ط...��رس � �ھ-  

 �( �� ن�� �ط�ا�� �� و آھ������ دراز ���ر 	ودش ھم �-د و �رد درازم �و�ت رو �

:�23م و زدم )�	�د....د��(  

-Q؟....م��( ف��  

:23ت �ل�	��  

�وم $وش...م��( 	ب-� � �� د)م.. (دم و�و�� و�ط او�د ��وم ا�م...  وا:...م�%��
�و و �ن.....	واد�� �2ره دو ��وم  

:�23م و 3ذا(�م (%�م رو د����و  

�&....رون�� ��داز �رت )��ز $%ر(و $-&- �� ��� � رو�ون �#در�ا م���ھ� دو��ت��

��ن..  دارن ا:ن �� ���دارن ت������� �� د�ت %���� د���� �/م ��ر �� روز �� ھر �ن 

 �و)....م��%� �طو��( ��ھم �و و �ن �� ���ا اون �ظر از ھم 	ط� ��ر...�ز�م ��	ط� ��ر
....��(� ����ل �.�	 د��� دو�2ره ��وم...آره  

:23ت �(دار  

!یدار دو�ت ھم �و �س...طوووون�(-  

 �� �ود (ده ره�	 و  آر�0ش �� �ود داده ���%...د��( در)ز �/.و �� و د�	� آھ���

 ���	 �2ر �� ره��� )ب ازم و ��� 	م �ر(و ��	وا�ت ���و و�ط �رد آھ��� د��(و....�ن
:23ت �.�د  

-�d�!  



� د���و ��ن�ا ا�� �دا(�م (; و �ود ���$ �� �%� �ن (دن روح �ض ی�را �.�� �� ن�ھ

�....زد�� 	(%م ھ�و��0 ���� %رد��� �.�دم و �ر$ت��  

......�دا(�م (;....�ود ����م ی'دا  

:دم��ر� داد�و ورت دھ��و آب  

-���؟؟....��ود ���� در   

:23ت ���ط�Oن و �ردر3م  

..   �ود ���� ��م $%ر-  

 c" (د�� اش �ر0�� �� ھ� ���ه اون از �%� �ن دن�د �� ����.. رون�� م�ر$� ا��ق از یزود
 %رد�� رد �%� �%� و ����W یھ� دو�� �� ھ�و�طور ھم �-د و ا�دا	ت* �����ا �� ھم..ا��ر

:�ر��د  

؟!����� رو 	و�� او�د ر���رو ��ن�ا-  

:23ت داد د�ت ��ھ�ش �%��ا �-د و ���� ��ت ر$ت ��ن�ا  

... �د�� $ردا...آره-  

:23ت و داد �%ون ت�ر�E �� ی�ر ����  

!!ا)��دc 	ب-  

�	�.2ش ی$�Eھ� از د���زد و 	و�� �و زدن دم �� �رد (روع آرا�ش در �-د....  

:�23م ���ن �7 �7 و ��ن�ا ���ر ر$�م  

؟!د�د ��رو ��ظرت-  

-�� ����....  

د�د ا���ر �� �ود ی0ور �� ���ھش آ	�-  

:23ت 0�1 	�طر  

 �%� م��%� �	�) �� م�او�د ھروت.. ن��� ��رو (��س 	دا �ورو �و)...را�ت �)ت�	 د��د-
!��م �و�ت ��� ��و�م ��( ز�م �� 3�و�م.....د�ر� �ر  

... (دن ط1 ���� (دن ;��زد ��ض �� ھ� 	�ده ن�ا د�و�	�د ز�ر ز�ر  



:23ت و ���د�ا ر�ون �� رو  

.. .ن��( 	و(�	ت �� (�d ان...��(� ���ر��ون-  

��ون-� 0���....  

.... زد ���� �� ی)�	�د �-دھم و 23ت ��ن�ا �و�ا  

 	��وادم رو دا(ت دو��م دا(��و دو��ش �� ���  ون �ودم ��د� د	�ر ن�	و(�	�ر �ن

 ش�� ��� وا�� ���ر و ��	و� ا��2ق ن�ا....    دا(�ن دو��ش 	ودم ی ا�دازه �� ھم
�...�د�  

�ن وا�� �و) �!!!;�ا)�� در�د �ودم �راE و او�د ش�  

:23ت آروم �.�	  ����  

..... $-& 	ب-  

:23ت ��1ر �.�	 ��ن�ا  

...ن�او�د 	وش ���0 �&�ت ��-  

:23ت ��و ��ت د� ر	 �-د ا�� در ��ت ر$ت �د�  �د ����  

�ن� -�� ....  

:�23م و ���ش دم�دو  

-�.� ����!  

.... م��ر ��� ھم �و-  

:�23م ��(م ��ن�ا ش�� 	وا�ت�� د)م �� �ودر��) �� �ر  

..... (م-  

...ر$�م رون�� 	و�� از ���� ھ�راه �-د و ا�دا	�م ��ن�ا �� ���$ر�0� ���ه  

��....    �ود ��ن�ا �� �ق ��م $%ر �� �� ���ر ����� و در�ت م��و���� م��%� ازدواج ��ھم ر�

.....م���و� ھم  
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 ���ه رو 	ودش از ر�6 ی�0 ھر �ود�و �ر3ردو�ده ازش رو�و ���� �� د�ت

��رده �وش زد�� �3د �و�...%ردم� � �روا�� ن�� �� ��:  �Qل در�ت....رOوف و (د�

:23ت و ���م 3ر$ت رو ل����� از (ده �ر ی 0-��....ذا(ت�� ::م �� �) و د� ر	�� دورم  

؟!�آ(�-  

! (%م �-��...E-2م �#ط� رو �ود 3ذا(�� د�ت  

!ل����� �	'وص ��� �� �و��ت��� � �ھ �� �ن (%م  

!�)-�� یا  

:د��ر� ���3وش �� (ده ��ز ش�� �� و (د زده ذوق...3ر$�م ازش رو 0-��  

؟!ید��	( �-�� ن�ا-  

:�23م 3ر$��و �$�� وا�ش  

!آ���س �و ��داز ��و ���د  �%��ا �-�� ن�ا-  

:23ت و داد �%ون ���ف �� ی�ر....�(�ت ���رم او�د و 23ت ����: �.�د  (م  

�ن ���� �0ون- � ی �رو�ده ��ل د��� �و و �ن �د �	ت از (�� ��:�ر آ� ن�ا دو���م��
 ن�ا ��: و دارم رار ن�آ� �� او��0 (��س �3و �ن �� ��دازه ر�3 یا ��$� �و د��(و ی�و

�ن �� �د�� �و� د��� ��ن�ا در�ت �� �وO` (��س �ن (��س از �ر �3 ���د.....�ھووو  

... ن�آ� �و و ید(ور ر$�م  

:�23م و �ردم ط1 د��م آوردن ��: �� �ر$(و  

  ون �ردم $را�وش ���د �� 	ودم �ن.. ��ز� �رف را�0ش ���د 	واد��� �ل�	�� 	ب-

� ��� %�م�� اش �0ر�� دارم دو��ره �� ا���ر...)رزه �� ��م %�م�� $%ر )�ظ� اون �� �و
....!!(ده ر�	 �� 	�م �%��ا ��  

 دو��  �د   ا�دازش )رزه ا	م و ن�	(�� ی (�� �د�....)�ظ� اون...روز اون �'ور ��

 رو زدم....�رداره 	ود(م �� 0.و آورد د��(و..   ����2 $(�رم �� دھ�م 3ذا(�ن ل�����

:�23م و د��ش �(ت  

... �دون �دو����....%�م��� م��#� ��� �� ./��و�����  وت�ھ �ن! �%ن-  



:23ت و �ر3ردو�د ازم رو(و  ااااخ و ((ش�ا ��  

�و�دم ���ظر �و � �و  #در �دو���.....�ودم �و ��ران �#در�ا �� �ن �ر �و 	�ک- �� 

...���ت ��S از (�ر�� ؟؟؟!د�ر� �ر (�زد�ون  

�.....�ود ��ران �.�	 ھم ن�آ  

 $%ر وت �� �� ��م ��ن�ا �� و�ھ�  در	و��ون �م�� �(م �.�د �2ت�� ھ0ش �ھ �� �ود اون

.....�%�� را�0ت ی�د  

 ا��2ق ن�ا ���ل �� دو���� �م�ا!�ود ��را�م �-��.....�رد $رو $%ر �و ��و ���� ی�ر$/�

؟!	ود(�  

 �� ���ت �2رت از �(� �ر �ن .ب 	وام��� �-��.....�دارم ن�آ� �� ی�د �س �ن...	ب

�/�.....آد  

:او�دم رون�� $%ر از ���� ی'دا ��  

���....���د (و �.�د 	ب- � ر�د ھم ��:ش ن�ھ� 	ب ؟!م��� ا��	�ب �ور م��ر ی	وا��
...(و �.�د...(ده  

.....(/ر او�دم ���� �� �  وا�� دم�$/� ��زه و�ط او�د �� �ور ا�م  

:�23م و ���م رو 0-�� در  

...�ور ا��	�ب د��.ل �رم د��� �ن آره....ر$ت �دم� ید�د....آخ آخ آخ-  

 م��رو� روز �� �ردن $%ر ��'ل �� ی)�	�د...�(�ت �(�(م 'ورت یرو ��E�ر )�	�د
:�23م �-د و �ود  

 یھ� ی�3)ر ی ھ�� 	واد�� د)م....م���داز راه �و�و��رو� 0(ن �ده�آ ی ھ��2 آ	ز راره-
!��م ا��	�ب �(و�و�(���ر و ن��/�ر �� �رم رو �ور  

:و23ت 3ذا(ت ام (و�� رو د��(و  

....ا�م ����-  

��ن�ا  ون �ود ��ز ا��	�ب ی�را د��م....م�ا$��د راه ��ھم �3ن �� �3م و (و�� �� (و�� 

.....�	رم 	وام�� �ھر  �� �ود داده �/م ��ر�(و  

��-�� �� �راش �	��3 ��(� دا(�� (دق و ذوق آرم �و � �ھ 3ر � �� �ن �Qل...(��
..... �ودم �(�ش و یا�رژ �ر ھ� ��ن ا�� �ودم (/ر �ردن رو رو�ز در��ل  



�ورد �ور �و���م و �ود �	ش ����0 3ذار و 3(ت او�/�� ا�� ��:	ره � دا�� رو ام �&

.....��م  

 از و دا(ت �����ز طرح.... �.�د �.�	 ��  ی د���)� �� ف�ظر ا)-�ده $دق و  )	ت �ور ��

�; �/م �ھ ن��ر�و ی�و از و رون�� ھ�ون)  �.....زد�  

� �� �رد�و دراز �وز  ��ت �� د���و )�/�د �� �ظر �ورد س�� �ردن دا�� از زده ذوق��� 
:�23م �وا��رت ی  

�ن �� �ھ�و�.....	ود(� 	ود....	ود(�.... �ن ��ش��- � ی�ور �7ھ 	ودم �0ون 	وا��م�
.....���0ور�ا رو  

�:23ت ا�و (و�� �� زد ���  

-�//� !��....م��� ���ش او��0 �و م��ر ���......وا:ااا.....�رص و�ط �2ر  

......��ود د)م �و دل د�ش��و( وا��....دا	ل م�ر$� ��ھم  

 �� داد �/م او�و �� #���. و �ور از د���0 و ف��-ر ��. از �-د و 	وش یرو �� $رو(�ده

0�ش ��م �و  ��و(�(و��� ....  

 و �رد ��%م د�ش��د( �و و دا	ل او�د ھم ����.... �روف �زرگ ا��; �و ر$�م ذوق ��
......���دم�ا ���آ �#��ل و رون�� او�دم �-د  

:23ت ���(�م ��و ھم ���� ��� و �ود 	و(�ل �.�	  

......��اااا�� ی(د 	ووووو(�ل  #در-  

:�23م زد�و � ر	  

،!ی0د-  

:23ت و 	�رو�د ا(و �.� �س  

  ...آ	� ی��ود �	و(�. ن�ا �� �و....	ودم �0ون آره-

:�23م و ر$�م �/ش یا 6ره  (م...د�	�د �� �ردم ���ھش  پ  پ  

��ن�ا ی�را �2ر��م 	وام�� ر��� ازم �%س ��  �د �ر$/� ن�ا ی��0-....  

:23ت و �ردا(ت و�3د(  

�م-���) ....  



 

۴٣٠_��رت#  

���☺� 

�ورد �ور �و���م 3ذار و 3(ت ��. �-د ��:	ره  ون �ودم 	و(��ل � ��م دا�� رو ام �&

... 

....�رم�� درش ��م ھز و�د��� د)م ���  

��%��� �� � $ر���دم �ود ر���� و زد�� ز�, �دام �� .دا� ی�را رو �ود 3ر$�� ازم ���

....�رد ف��-ر  �ورم از ��. و (د 	و(��ل �ن ی ا�دازه �� او�م...  

 �و �.�د �.�	 	ر�و�دم وا�� و 0.و د��ر ����  %ردم��  ت �دا� �� دا(�م �� ھ�و�طور

:23ت 'ور�م  

-Z				�.......  

 رو �(� �ت و (ت �ود ;��زد �� یا �3و( و �#ب ر$�م دم  �د و �23م ی�.�د ن����ھ

:��2م و 3ر$�م �وھدا  

�� و ���را�� ���م �ق �� ���رررر�-���زاده و ا��...ھ�ااااا ا  

:��2م ورد�و ���ه �وا ده�روھد�و(��ور �� و 3ذا(�م .�م رو د���د...  دن�	�د �زد (زوع  

؟ی�رد ��ت ��0 ن�ا-  

:�2ت و زد �0ر	  

؟؟؟!�د�� �/م ؟؟....!(دم 	و(�ل-  

�ون�� �� �ن ��%� د��2 )��س �� �%��� ن��! ی(د ز(ت م�.�	 ��-!  

:23ت و �رد �S ((و��  

 �0 ��(� ���رم ن�آ� �ن $%ر ��1د...(دم 	و(�ل �.�	 �و)!!! ��ود�� ھر3ز ��ود-
.....�د�در� � ....��و رو �ون ��0.  اوووف اوووف....(��   

:23ت و داد ر ��ر(و.. %رد�� ف��-ز از	ودش  �....دن�	�د �ردم (روع  

 �/ش 	و(�.�و د	�ر 	وان�� �� �دم ��  �زا ��ن�ا �Qل پ�	و(� /د��ر� �ن )زدواح زود-

.... �دم  



:�23پ �رد�و �%�ش  7  پ  

.... ره���� �ورو ��� ن��� ا'& او: �و   �دو	� و ید�	ود�د�ر وا��-  

:�2ت و ��: داد 'ور�(و 0.وب �ور  

�ن...  ����ااا �رو- � ا�و��ن �� ���0ا ���واز ف�رد �	وام 	وا��%�ر�ودا��  ھم ��:ش ن�ھ

... '2(دن %(ن�� طول �واب  

�  یوا-�����.....��ااااا�  

 اون او�%� از ش�� �رد�و و'ل رو ���س 	�دون )ب ��   �ود ��ن�ا...	ورد ز�, �.�2م

:�23م �ز�� ��ر$  

....0وووو�م ��ن�ا �&م-  

:�2ت یا 	��� ی'دا ��  

؟!0طوره ھودم ��ل....د)م ز��ز �&م-  

!یا 	��� ا���ر ؟؟�	و� �و...	و�م-  

... دم��	وا� ھم ���ت دو �ر0�1 ا:ن �� (ب�د...آره-  

��ن ��م ید)ر دو�ت �  ��و! یا درر	���  ق �ز�م �دس �و�م�� آخ آخ-�� وا�� 

!��� در�ت (��ت  

��ن.   %����� $رق-�� ا��	�ب وا�� �ر� ؟؟!�����....	و(�زس ��� در�ت �ھر0 �و 

!�ور  

!(/رم �و ا:ن آره-  

!یورد ا��	.ب-  

!دم�د 	وا��0و�� وه �او� 3ذار و 3(ت ��. �-د 	و(�	���1 آره-  

؟! ��ت ا:ن-  

....اھوم-  

 ��ت �و (ت�� �م�� �ر�� درش ردن�� ز�م�� اداره از ���د #��ر �ت�� ده �� �ن-

�ت����.....  

:�23م 	�0)ت ��  



��ااان�ا-....�//�....  

...�م�� �� �ر�� درش....آررره-  

:�23م �� �ر ��  

���ظر...��(�- �....ی���  �و�م�  

:3#ت و ���م او�د $رو(�ده  

!ی�رد ا��	�ب رو ���دھ�ت �� ن�ھ�...3.م 	ب-  

�� �ظر از 	وا�وا��3� �و) �.�-) .%)��و�م ���ظر �داره �� ��  

 

۴٣٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ورد �ور �و���م 3ذار و 3(ت ��. �-د ��:	ره  ون �ودم 	و(��ل � ��م دا�� رو ام �&

... 

....�رم�� درش ��م از و�د��� د)م ���  

��%��� �� � $ر���دم �ود ر���� و زد�� ز�, �دام �� .دا� ی�را رو �ود 3ر$�� ازم ���

....�رد ف��-ر  �ورم از ��. و (د 	و(��ل �ن ی ا�دازه �� او�م...  

 �و �.�د �.�	 	ر�و�دم وا�� و 0.و د��ر ����  %ردم��  ت .دا� �� دا(�م �� ھ�و�طور

:23ت 'ور�م  

-Z				�.......  

 رو �(� �ت و (ت �ود ;��زد �� یا �3و( و �#ب ر$�م دم  �د و �23م ی�.�د ن����ھ

:�23م و 3ر$�م �وھوا  

�� و ���را�� ���م �ق �� ���رررر�-���زاده و ا��...ھ�ااااا ا  

 �رر�و ���ه  رو �ود ده��و( �� ی�ور �� و 3ذا(�م .�م رو د���و...  دن�	�د �رد (روع

:�23م  



؟ی�رد ��ت ��  ن�ا-  

:23ت و زد � ر	 �-د و 3ر$ت رو �ور طرف دو  

؟؟؟!�د�� �/م ؟؟....!(دم 	و(�ل-  

�ون�� �� �ن ��%� د��2 )��س �� �%��ا ن��! ی(د ز(ت م�.�	 ��-!  

:23ت و �رد �S ((و��  

 �  ��(� ���رم ن�آ� �ن $%ر ���د...(دم 	و(�ل �.�	 �و)!!! ��ود�� ھر3ز ��ود-
�.....�د�در� � ....��و رو �ون � �.  اوووف اوووف....(��  

:23ت و داد ر ��ر(و.. %رد�� ف��-ر از	ودش  �....دن�	�د �ردم (روع  

 �دم �/ش 	و(�.�و د	�ر 	وان�� ��   �زا ��ن�ا �Qل پ�	و(� ��ر �� �ن ازدواج زود-

.... 

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

.... ره���� �ورو ��� ن��� ا'& او: �و   �دو	� و ید��ر 	ودت وا��-  

:23ت و ��: ردداد 'ور�ش ی0.و �ور  

�ن...  ����ااا �رو- � ا�و��ن �� ���0ا از ��م ف�رد �	وام ا�3 	وا����را�و  ھم ��:ش ن�ھ

... '2(ون %(��� طول �واب  

�  یوا-�����.....��ااااا�  

 اون او�%� از ش�� �رد�و و'ل رو ���س 	�دون )ب ��   �ود ��ن�ا...	ورد ز�, �.�2م

:�23م �ز�� ��ر$  

....0وووو�م ��ن�ا �&م-  

:�2ت یا 	��� ی'دا ��  

؟!0طوره 	ودم ��ل....د)م ز��ز �&م-  

!یا 	��� ا���ر ؟؟�	و� �و...	و�م-  

... دم��	وا� ھم ���ت دو �ر0�1 ا:ن �� (ب�د...آره-  

:�23م د)�وز �)�� ��  



��ن ��م یدار دو�ت �  ��و! یا 	���  #در �ز�م �دس �و�م�� آخ آخ-���ت وا�� �) 

!��� در�ت  

��ن.   %����� $رق-�� ا��	�ب وا�� �ر� ؟؟!�����....	و(�زس ��� در�ت �ھر  �و 

!�ور  

!(/رم �و ا:ن آره-  

!ی�رد ا��	�ب-  

!دم�د 	وا���و�� �� �او� 3ذار و 3(ت ��. �-د 	و(�	���� آره-  

؟! ��ت ا:ن-  

....اھوم-  

 ��ت �و (ت�� �م�� �ر�� درش رون�� ز�م�� اداره از ���د #��ر �ت�� ده �� �ن-

�ت����.....  

:�23م 	�0)ت ��  

��ااان�ا-....�//�....  

...�م�� �� �ر�� درش....آررره-  

:�23م �� �ر ��  

���ظر...��(�- �....ی���  �و�م�  

:23ت و ���م او�د $رو(�ده  

!ی�رد ا��	�ب رو ھ�ت ��م �� ن�ھ�...3.م 	ب-  

�� �ظر از ا�3 	وام�� �و) �.�-) .%)�....�ر3رده �� ��و�م ���ظر �داره �  

:23ت و زد ی)�	�د  

......�ت�� ��(%. زم��ز ��-  

�:23ت و ��م ��ت او�د و �ردا)ت رو ��ش �ور ی د����( ���  

؟!ی�ر�� درش ی	وا���....ھووووف-  

..... ����ده اون �د�� ��ن�ا ���ظرم ��-  



.....��(� آھ�ن-  

 ��.�2....دا	ل او�د و (د رد در از 	�دون )ب ��....�ود ��ن�ا ��:	ره �-د ���ت ر�1
�ت �دوم �د�� �� �23م �رد�و ت�'� ��ھ�ش� .....  

��� �� ا(�ره ��  و 0.وش ر$ت 0ن �Qل ����:23ت �ودم او��0 �ن �� �  

....او���0ت (�� �روس-  

... زد��� ھم �.; ��� و �ود (ده ���(�م ��و  . ���م او�د ز��ن دم  

......(د 3.�ون ھ�م 3و��....�ردم ���ھش �	�' (رم ��  

 

۴٣١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....%رد�� ���ھم )�	�د ��  

....زد�� )�	�د �/م  (��ش �� دا(ت ���...آره....�ودن )�	�د (%ل ھم  (��ش ���  

:�23م 3ر$��و رو )���م طرف  دو...0.و�ر او�د �د�  �د  

-,�)؟؟!   

:23ت و د�	�د  

.....ی(د �ر 	��وم... ی(د �ر 3ل...ی(د �ر ��ه...ی�ود ��ه �و....�.�	...  �.�	...�.�	-  

 �� یز�  ا�� (دم (وق و ذوق �را�ر....(د آب د)م �و �د د���0 و ف��-ر �/���ا از

...�ود 	ودم �� ھ�ش ���ھش �وع %رد�� (�د د)�و ھ�� از (�ر��  

 و �(ق (دت ھ�ش ���ه  �0س از �و���م�� �� %رد�� ���ھم  �(ق و )�	�د ��  ��ن
�.....!��م ��ور و �2/�م و �ز�م �دس رو اش �&  

:�23م �-د و  دم�	�د زد�و � ر	 و 3ذا(�م د��ش �و د���و  

؟!��  �و �ظر....�ردم ���د 3ذار و 3(ت ��. از �-د �و�ا �ن-  

:23ت و �رد �را�داز ف�ظر و ��ده �وز اون ی�و ��ر ن� �د� ی�را رو ��م �ر��  



.....	و(�ل �وO` �ن �و  ون... 	و(�ل-  

:�23م �رد�و ���ھش ��ز ��  

؟....!���د ن�ھ� �س-  

:23ت 3و(م ���ر و 0.و آورد رو �رش  

 �ورو 	ودم 0ز ��� 	واد��� د)م �� ی(د 	و(�ل )��س ن�ا �و او�#در....د)م ز��ز آره-

.....!����� )��س ن�ا �و  

 ف�� ���ھش طرز از  	ودم �� %رد�� ���ھم �(ق ��  ��ن...م�(د ره�	 ھم ی (�/� �و
���د یھ� ���ه ن�ا �وار د���......%ردم��ط1 رو  � دو���ون  �%��ا از �ل :ال....%ردم�

....م���ر �د� از رو �ھ�  و �وان و ز��ن ��ز و �س �و م��ر  

:�23م %ردم�� 	�0)ت ا���س ���ھ�ش ������ ر�ز �� �در��)  

! �رم�� درش �رم �ن-  

:23ت یا �0.�  

....��دازم ازت  �د���%س ��ون ��-  

 �%س از (د��� 	���..  ��دازه �%س ازم �� 3ر$�م ژ�ت و �و�دم و �23م یا ��(�

.....(�ر�� ����� د�(�.....�ر$ت�� �%س �ھ و ا�دا	�ن  

�:23ت �ود درآورده رو �روس )��س �� �ودر��) �ر �(ت از �	��� �� ���  

؟؟؟!ازھم دو�� (�� د��(د ر��...یوا-  

:23ت و �رد 6&ف (و�3و( و د�	�د ��ن�ا  

؟!ی(د 	���-  

�:23ت ��ود رو �م و �	�0)� ا'& �� ���  

�ن ی0.و-  ����....دارم ��3ه  	ب د�%��� �%�را�ا از ��ل��   

:�23م ��ن�ا �� رو ���� �� ا(�ره ��  

���0ا ھ�ت � � �ن ت�ر�� ��ن�ا ���� را�ت-  

.....�ر�� درش �رو ��(�-  



 آ	ر ی�را �ورو و $رو(�ده ��ت م�ر$� ���� و ��ن�ا ھ�راه و درآوردم ��م از رو �ور

....   رون�� م�زد او��0 از ھم �-د و م��رد ا�0ره �ده�آ ھ��2  

�:23ت ���	��� ���  

�زا�م ���د �ن....	���ب- 1��و(�.�ون 	و(�ل ی دو�2ره 0 �.....(م��  

:23ت زود �.�	 ��ن�ا  

.....ر�و���ون�� 	ودم �و�-دھم��	ور رو (�م ر��وران م��ر ��ھم ��ون...��-  

�ن �� ��Q& ��ل ن�ا �� �و)....�ت�� �-�رف و 	�0)ت اھل ���� دو���م� ��  یا �$��
:23ت زده 	�0)ت  

.....�ز�م �/م 	.و��و�و �(�و �زا���ون 	وام��� آ	�-  

:23ت و د�	�د 3.و �و ��ن�ا  

-�� ��.... م�%��� �0د�ا رو 	.وت 	ود�ون ��.. ن����( �� 	.وت ��ران (  

 �/�ون �ن �دون ا'& �ن �دون �� ��:...ن�دار ا'رار �#درررررر�ا �� ��:  �س ��(�-

 �م�� �داره '�2 وا��ون �/رون ی�0 �7ھ �ن �دون ا'& �� ��:....�ذره��� 	وش

!م���  �...���د  

 و ��; ی 3.و)� اون....م�د�	�د ���� ت�� در ی�ر$/� �� ھ�ز��ن ��ھم ھردو ��ن�ا و �ن
!�ود یا�زژ  

:23ت و �رد ����ون  پ  پ  

-�!ن���ر رو ا���2ده ت��/� �ا)/ �وھ�ت ن�ا از... �ن و0ود از د��� (��! ن�	�د�  

:�23م زد�و ی(	�د��  

 �/ت ��س و �(� وت ��.....��.وا...���ر�(...��;  ی 3.و)� ،�ھ./ �وھ�ت ھ� ھ� ھ�-

!�ز��  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�و  

� زده د)(ون  �	ور��ون �	وان ا�3 �� �ده�ز او�#در �ون���ر�( (دت ��....��رس ��-��) 

.... 

....م�(د ن���( �وار ��ھم  



�ون ;� در�0 ر��وران �� ی�و رو (�م/� 	ورد�� �3و ن�� �� ھن ����...م��ود ��ن�ا 

��رو �رھ�ش درھم ی�ر$/� �� و � �� ھم �	�0)�.. دا(ت یا�زژ �.�	 :�'ب....	�دو�د�

��رو و 	ودش و  �2ت�� رو 	وا�ت��  د)ش یز�  ھر....��ود ا'& � ���ت....	�دو�د�

...(ون 	و�� در �ش�ر�و�د �� �ود (ب١١  

....ر$ت �2'ل �	دا��$ظ �� از �-د و (د �ده��  

:�23م و دادم $(�ر رو ام  و�� طرف دو  

....3ر$ت درد $%م دم�	�د او�#در... رو ���� �%(� 	دا یآ-  

:23ت و زد ی��د )�	�د ��ن�ا  

؟! او�د ر���ر یاو��� ��ودم �ن '�W.....����ل �.�	....اھوم-  

.....�ود �رش ی��: ر�( �� ن�� ��� �و) ��ود �� ����....آزه-  

....��م �'�(ون �رم م�د�ر� ��(� �دم�...دم�	ر �و :�پ ��  �د ��-  

.....�دازم�� �دت� ��(�-  

� 	و(�	����.... ��� �'�(ون �� 	و�� ر$ت و �ردا(ت :��/�رو اون 	و�� م�د�ر� �و

....��م در�ت وا�ش �  ��ودم ن�ا ��ران ���ود م��ود 	ورده رو (�م  

:23ت ر$ت�� ��: ھ�رو �.� �� ھ�و�طور اون و ���دم�ھ 	ود�ون 	و�� ی0.و �ن  

....��: ��� ھم �و �ر�� �/و�� ��-  

:�23م 	دا	وا��� از و دادم �%ون �ر  

-�)��....  

�� �� � و�-د ا��ق ی�و 3ذا(�م .�و�و�� و ف��....دا	ل ر$�م �ن و �رد ��ز روم �� درو �

��ن�ا ش�� ��: �رم �/و�� ن�ا �� �� �ردم در�ت.....  

 

۴٣٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



....�ود و�ده�� آ� ��ج ھ�وز ا�� �ود (ب١٢ ���ت  

�ن �12 ا)��� ن�ا 	ب � ن�ا ذا(ت��� ��ز ��(م دا(�� ھم �/و�� ا�3 ��� �ود، ا�3  ون (د�
1 وا�� ظ�ھرا و ��	�) �� یا 	و�� �و او�م....(ش�� �رم ��...��(م ��/� ��ن�ا �� (ب �و

!!!داره �ط���( ��)ت �� ����  

 ا�� �ودم دا(�� ��� د�ت �� �� رو �� � ���� �� �در��) رون�� �رم �� �ردم ��ز درو

��ن �و1 ھ�ون در�ت��:23ت و زد 'دام �ر �(ت از   

؟؟....!ی��ر ف��(ر ی	وا�� ��0 ؟...���ن�-  

....�دم ��WوE �راش ���ت �� د��� ��:! ھووووف  

:�23م و �ردم ا(�ره ھ� �� � ��  

�ن ��در 	ب- ��� �....�رم�� �� � دارم ؟...!������  

:د��ر� و �رد ��,  (��(و  

؟!او�وت �� وا��-  

...���د ��ن�ا وا��...	ب-  

:23ت و �رد ���ھم  پ  پ  

؟....! �د ���ت �دو���� ؟؟ا���ر! (ب �و1 ن�ا ؟؟! ��:اااا-  

�ن ا���ر د��ر��� �وال ی0ور �� � �رض $0ور و $�ق �ر�ز �و و ��: �رم 	وا��م�

:�23م د)	ور.... ��م ا�دام  

� �'ب د�0د ی:��/� داره...	��(� ��ن�ا 	ب-���%....�....��رم �� � �راش 	وام�  

:23ت و �رد ���م ��ر'  

....�ر3رد زود �و) �رو ��(�-  

 �; �/م �دام ھم ��ن�ا 	ب �و)...�رم �داره دو�ت ا'& �ود �(	ص ھ�ش ���ه �وع از

� ید)	ور �� دا(��م....��: �رم 	وا�ت�� د)م 	ود�م....(ش�� �رم �� داد�� �م�� و زد�
...	وا�(ون ا��ق ��ت ر$ت و درآورد (و�رو�ر...��%ردم ���ھش  

  �� �رم 	وا��م



 و1E و �ر...�وا)ت �ره 	وا�ت��...�رد 0.ب رو ام �و�0 ��� ی�رد�� س�� س�� ی'دا

....!!%رد�� ��Qت �و�ھ� �� رش��� 0/ت و  

:23ت و د��( یا �زه�	�....�ردم ���ھش و ���ش �ردم رو  

...�د��� ا�(ب ����ت....��ون (ش�� را�ت �ل���	 �رو-  

 ذوق...�(م 	و(��ل �د ن�ا �� �� �د�� 	و�� رو (ب ����م �%��ا از %ردم��� $%ر  وت�ھ

:�23م زده  

-�-؟!�وا  

:23ت 	وا��)ود  

�م-�� او��0 	وا�ت د)ت وت ھر �� �رو....�د��� ��:��:ھم...�ت�� �/رون....اھو

�ون�....  

....رون�� زدم 	و�� از و �23م ی�(دار  (م 	وا��� 	دا از....(د ��ز ���3وش �� (م��  

....دا	ل ر$�م زد�و ���ر رو ��ز ���� در و ��: ر$�م �ط�ا�� �� ھ�رو �.�  

:زدم 'داش ورود �دو ھ�ون �و  

....����0....0وووو�م ��ن�ا....��ااان�ا-  

...د�ر� 3و(م �� 	واب ا��ق از 'داش  

.....!��0م�ا �ن ���-  

:�23م زد�و )�	�د.%رد�� �'ب رو :�پ و �ود ���ده�ا �� /�ر�� رو...ر$�م ا��ق ��ت ��  

-���	 )���� �....ا  

:23ت  	�دون )ب �� و ا�دا	ت �/م ���ه �� و �رد 	م �ر(و )�ظ� ��  

-�....ی��� �دا(�م د�ا  

:�23م د�و�	�د  

  ؟؟!  را-

....(ب �و1 ن�ا او�م ����� �و �زاره ده��- ���� از آ	�-  

:�23م و دادم ا��#�ل اون �� ھم رو 	وب ����� 	�ر  



....او�دم �� ��ود-  

:23ت ����ورا��  

؟!0دا-  

.....�/رون 	�رج...آره-  

�را و3ر�� یاو�د �� ��ود....��و �س-� �....ذا(ت�  

:�23م و �(��م  ن�ز� یرو ی (ده �/ن یھ� روز���� رو  

!�(ده �رد �� �	ور �و�� � ���-  

 3رد�م دور ا�دا	ت د��(و و وار�د �� داد ا(و ���%....�(�ت ���رم و او�د �-د )�ظ�  �د

23ت؛ و  

؟!ی�رد در�ت 	ودت....�� ��-  

:�23م ��رت ��  

؟! �� ر�,  	وش...�ردم در�ت 	ودم �� ھ�-  

:23ت و ا�دا	ت �� � �� ����ھ  

!�� 0ور ط-�ش م����� �� 	وب �� ر��ش-  

 دراز ھ� روز���� ھ�ون یرو اون ا'رار �� ھم �-د و م�	ورد ��ھم رو �� �

:�23م و ��زوش رو 3ذا(�م �ر�و...م�د��(  

�وم ؟زود!%(��� طول  #در ی��ر ر�, ��ظرت-� �؟...!�م��  .�و�و�� �ن �� (��  

:و23ت ��ت  (��(و �-د و 3رد�م �و ��ره $رو  �ر(و �� د� ر	 %م�  

�وم �و1 اون ��....را�ت �)ت�	 آره-� ���)....  

:�23م د�و�	�د آھ���  

؟!ی�رد دت �/ش و�ز�  �� �و)-  

....رو � -  

....م�ر��� $�'.� 	و�� ن�ا از �و و �ن �ت�� رار  وت�ھ ا���ر �%��ا-  

��ر و داد $(�ر 	ورش �� ��و%��:23ت و �رد �>.م �ل از   



.....آره-  

....�ااا�%��� ام � �)� یدار ��ن�ا-  

....داد��� ت�اھ� ا��را��Eم �� ھم ا'& و داد�� $(�ر 	ودش  �� 	ود	واھ��� ��و �ھ  

:23ت و زد )�	�د  

؟!���ن�-  

:دادم 0واب آروم  

؟! ��0م-  

-�0......���و� ھم ش�� ا�(ب (����� �� ��ون (م�� �س....�د���....�؟!��و��  

�و�م دا(�م دو�ت �� �ود �-.وم ؟؟!�ر�ش و �%���...  

 

۴٣٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:23ت یا 	��� ی'دا ��  

-�0......���و� ھم ش�� ا�(ب (����� �� ��ون (م�� �س....�د���....�؟!��و��  

���م وت �� ا�3 �و) ��و�م دا(�م دو�ت �� �ود �-.وم ؟؟!�ر�ش و �%���� داد�� ر�3 

؟!�   

:دم��ر� و آوردم ز�ون �� ذھ��و ی�و �وال  

���م ا�3....�/�ره ��( �)ش�	�� ��م $%ر-�� ��  ؟!�  �2/

:23ت �%�� درک ھ�رو یر�3 �	ت و داد�/� ر�3 ن�ا �� ا���ر  

���ت ا�3 �  �-��-�� ��  ،؟؟!م��%� �	�' ��ر �Q& �� ��%( آدم راره ��� ؟! �2/

 �� �(��	� �� �و�0 �� او�م �ز�� ��ر$ ن�ھ�  �دا(�م �و1....�ردم ���ھش �رص ��

....داره 	��وادم �� ���ت  



��ن-���م ��ج د	�ر و آ� ��ج د	�ر �ن.....%���� $%ر ����م ن�� �ن ��	!....  

��ن �م�� �� ن�ھ� وا���� ���0ا ���� ا�3 �� �.�د: ھ�ون ��....%���� $%ر ����م ن�� �ن 

�و�م  ���0ا �ن  ذا(ت���  ��ود� ��ن ھم ل�د: ھ�ون �� #��د�� � ���0ا �ن زاره��

�و�م�.....  

:23ت ھ� �/و�� ن�ا از 	���  

....�رو د���)ت او�د وت ھر......��ون �و $-&......��(� ��(�-  

 �� � ر	م �/.و �� 	ودش �Qل �رد وادارم و 3ذا(ت ��رم دور د��(و....  د� ر	 �/.و ��

:23ت �-د �و���( ھم �>ل �و 0.و از  

���ت د�(�.....ید�د  � 	دارو-���� ش�� ���0ا �و ر$ت �دش� و �رد 	وا�ش �.......  

�رش دور 	ودش ید��/� �Qل د��م و �ود اش ���� رو �رم�......  

......���23ااا را�ت  

......ھ��ن 	واھ��ش ��ت ی�.و)/� �; �; �� ���( ��� �>ل �و �-�� آرا�ش  

 �ر رو ا���ر ��ز  ���( ده��( دراز ھم روز���� ��  �د یرو و ن�ز� �ف ا�3 ��� او�وت

.........یدراز و  

؟؟؟!آ	� م�دار یا ���د ا���س �م�ا از ��ر�ر�(  

...زدم )�	�د....�ردم �س م�(و��� یرو رو اش �و�� �دا6  

���و �و � )�	�د �� (%ل �� �� ���....�(�ت�� و0ودم �و �	و� �س �� د��و��

......!!داد�� �(ون 	ود(و  

.....دا(�م دو�ت ھم �.�	.....دا(�م دو�ت ھ�(و �و�� �ن  

:�23م �رد�و $وت 3رد�ش �و ��2�و  

؟!����ن�ا-  

..... 	��م ��ل 0وووو�م-  

؟!یدار دو�ت ا:ن (دت �� ��و ازدوا0�ون �-د-  

 از (�ر��  ون زد  �, �رف ن�ا �23ن وا�� ����� ��وان ��  �/.و�و����� �E�د�م یا� 

:23ت �-د و �ود د��ر�م در  



-�ن  ��� $%ر �� (ده ���ث �  #��د ��%��!��(م �دا(�� دو�ت ازدواج از �-د   

:�23م ر$�م�� ور رھ�ش�� د��� �� �� ھ�و�طور  

 دو�ت �رو�ھ�د (ون����زد یروزا (دت �� ازدوا0(ون از �-د زو0/� از �.�	 آ	�-

.....�دارن  

:د��ر� �-د و د�دا(ت،	�د 	�ده ی�0 �راش ظ�ھرا �� �ر$م ن�ا از  

؟!ی�دار دو�ت ��و  ازدوا0م از �-د �و �-��-  

.....	ود�م ش�ر  ��Z ام ز�ده �� یروز �� �ن....��ر$  � ن�ا ��-  

:23ت و زد ی(	�د��  

�ن.....��رس �س- ��%�� ��رااااا ���ر �و) �(� (�ر�� �و �� ام �&�.....  

....(د آب د)م ی�و �د �ر$ش ن�ھ از دا�(د  

......��(� دا(�� رو�ت 	ود�ون از (�ر�� ��رو �2ر �� ��	و� �س  #در �� آخ  

 ����� �� ��او��0 از و ط�ت�( �دون ���ر�ا.....	ودش ن�� ...3ذا(�م روھم �.%/��و
......3ر$ت 	وا��ون زود �.�	 ھردو م��ود 	���  

~~~~~~~~~~~~~~ 

 0دا(دن 'د و �ودن  ده� �� �/م ا���ر �� ��و���� ی�.%/� ��ن�ا یزد�/� 'دا ��

:�23م 	وا��)ود دادو 	ودم �� ��%و� ��ر	� �� �رد�و ��ز ازھم زور ،�� �دا(�ن  

�م-��؟!��  ُھ  

-�  ؟....!	و�� ی�ر ی	وا��

:�23م  ون �ودم 	واب یھوا و ��ل �و ا���ر ھ�وزم  

-���ن�ا �	وا�م 	وام�.....  

:23ت و داد �%و�م  

 �	واب 	و�� �رو.... ره���� درد ��رت ن�ز� رو ���0ا....�.�د(و....	وب د	�ر �.�د(و-

....زم��ز (د �.�د.....ده��� ر�3 �/ت �د�� ھم ���0 ا�3 یاو�0ور  

.....�	وا�م �>.ش �و ن�ز� رو ھ�و��0 	وا�ت�� د)م....(م �.�د �دا(�م دو�ت  



 (ده دار�� ش�� وت �.�	 ھم ��ن�ا و �ود '�W ظ�ھرا �و) (ب ھ�وز %ردم�� �س ���

.........�ود  

...�(م �.�د �� 3ر$ت د���و  

 �(; �� �	ت یرو ��....�ودم ده�	وا� او��0 را�ت �ل�	 �� و را�ت �#در�ا (د��� ��ورم

......ن�ز� �رد �ف رو روز����  �د�� یرو �.%� �رم  

� 	وا��)ود�و ی (�� دا(�م�(��:23ت �� دم�  

 ��ر �	ودت� رو دم�	ر �� ��ھ� ���, �ون ن�ا ��� �-د �(ور 'ور��و و د�ت �رو اول-

....ی�	ر �ون ی�ود ر$�� ��ن $%ر و �%�ن  ت�� �وال یزد در ا�3 ��  

.....�ود �رده �0(و ھ�� $%ر....دم�	�د �و'.� ��  

  �	دا��$ظ �� و �ردا(�م رو ھ� ���, �ون ھم �-د و (��م رو 'ور�م و د�ت ر$�م اول

...رون�� زدم 	و�� از ��ن�ا از  

 

۴٣۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 	ودم �و�ت �و ���) 	وش از ��0ورا �� و دا(�م م��رو� 0(ن ی�را ی�د�ز و ذوق

�!دم�����0  

!�ود �ن 	ورد ا�'�ب یاEطرا�/� و ���/�� یھ� را�ط� اون �ن��� ن�ا  

 �/ران �ن�� �ود رھر٣ ن�ر���ا� و .دا� �� �ود 	�طر ن�ا �� (�ر�� ا�� (وم و ذوق (�ر��

!!�ود ��و�ده ��� (�ر�� روز  �د �ن ��رو� �� آ	�  

!�ودم ده�  ���& 	و�� �و �� ھم رو ام ��ز�0/....�ودم داده ا��0م دھ��و�	ر  

!��(� (ده �راو�ده د��� (%�ش ا:ن ا����: �� �ودم ��.دا� او�دن ���ظر �ط�� �و   

��:23ت و  ���رم او�د ;��و  �آھ� ��ظرف �  

 (و ؟؟�.�د!��2وزار�� ا��ظ�ر در  %���� $%ر �دو�� �ھر� ؟!�  �� ��(�� او��0 د	�ر-

....�دم دود ات 	و�� �و �رم �ن �ر�� �,���ر� از ا���د %م�  



� از ر$�م و (دم �.�د ن�ھ� وا��.....ز���� �ق 0و�م �� '�W �� (دم �.�د ا�3 دو���م�

....د��ش دادم و آوردم ا���د %م� �,���ر�  

:23ت و 	ت�ر ھ� ز�6ل یرو ا���دھ�رو  

 ��وھ��� �و���� و ل��	 و ��ود  (م ��رک...دو�� �� و �� ا���د دو�� دو�� ا���د-
�� ��ر���� �و � ودو ��:�ر �و � دو یھ� ��ھ��� و  پ ��ت ��ھ��� و را�ت ��ت� 

....ھ�(و (وھر��� ھ�(و (وھر	�)� و ھ�ش 	�)� و ھ�ش  

:�23م �رد�و ��وووو$ �&$�  

....��(� �/رو�و �ل �� �و ��� اووووو-  

:23ت �ردو ���م  پ  پ  

��� 3رد ھ�ااا �وO` وا�� �%�را�ا.... � و���� �طق �ن وا�� �و �ت�� :زم 	�� 	��-.....  

....�ده د�د �ن ی 	و�� �و رو ا���د �ره �� دا	ل ر$ت ھم �-د و زد �ر$�(و  

�ن ��.... دا	ل �د�� .دا� �� �ودم �(��� �%و یرو ھ� ��ن ا  

 اول �� %ردم�� ز�ز�� ر)ب�ز ����� ���ن از �را�� �� )ب ر�ز داد�و�� �%ون ��ھ��و

...در ز�, ی'دا �-دھم و او�د ن���( �وف ی'دا  

.....او�دن ��:	ره  �ودن ���ظرم �� ��او�� �� �ردن دا�� ن�#� زم�� ی3و(/�  

 و ِ��0)ت ِ	�0)ت (دم  (م �و  (م .دا� �� ��... �ردم ��زش و  در ��ت دم�دو زده ذوق
 �....3ر$ت رو �0ش �#��� �	و(��) و ر$ت �دم� �ھ  

....دم��د رو ن�ر���ا� ا'& �� دا(�م رو .دا� دن�د ذوق او�#در  

....�وال ی�ر��0%�و وھم �ود (وق �ر ھم .دا� 'وزت  

� او)ش ی��ر ھر زو�  ھر �ل 	ب ا�� �دم 0واب �وا:(و ز�ر �� د��� ا:ن دو���م�

.....م��رد �>ل م��ود دور ازھم �� ��روزا ���م ��&$ �� �رو�ھ�د  

�:23ت و�ددا	ل�� �� ھ�و�طور �.�دو�ردو 2/�(و�و�� ن�ر���ا  

....َ(.>م �� ��ھم....���د � �ھ-  

:�23م و (دم 0دا �ود (ده �.#. �وپ ن�� (%�ش �� .دا� آ6وش از  

.... 0و�م ن�ر���ا� �&م-  



:23ت و د�	�د  

 ی	واھر(وھر��ز د��� �و!  �%�ت ��� �>ل ��و اول د��� �و....و�و$ت �&م-
.....یر��� ل���و .دارو� د���....ی�ر�در�  

�7 .دا�.ا$��د راه �� از 0.و�ر و �ردا(ت رو ل�و�� ن�ر���ا�....دم�	�د $#ط �ر$/�ش از 

:23ت و 3ر$ت د���و  

....روز�3اااار ���رد یا-  

:23ت و ام (و�� �� زد....�رو���� %��� داره  را دو���م��... دم�	�د ز�ر ز�ر  

 و �و آ	�....�دارم ��وز ھ�وزم 	دا یوااااا ؟؟! ھم رو ی	��ر ��ن�ا �� �و ��ر�و); ��Q$ت-
 ا�3 �-��......ن�د��ر�� ھم �� 3ر�� و �, �Qل و ن��دا(� رو ���ھ�د دن�د  (م �� ��ن�ا

� �%��ا �� (د�� ��ورم (�ر��  �0و) ���آ�0. �� ��ن�ا و ی�رد ��رو� ت��رد� �� �و ��2ن�

......روھم ن�	��ر ��ھم دو�� (��  ��م  

 رو و ن��ود ��ھم ر���ز آب  دو�� (��.....���� ��د��0 �.�	 �و) ؟؟!ی 0ور ا'& آ	�

�....ھ� ��20ون ن���ر�و)% �.�	 ؟؟!ن�%رد��  

.... �ردم ���ه رو  اش �رده ورم 'ورت اون 	�ده ��  

....�ود �رده ورم 'ور�ش  �.�	 ش���ردار �	�طر  

:�23م و 	�رو�دم �ود �ن دن��( 	�0)ت از یا ���د ��)ت �� رو ام �.�  �(ت )�	�د ��  

...م��� ا��را�ت %م� دا	ل م��ر ��� ��:-  

:23ت د���� و ی��0%�و ��  

�ن وا�� رو �ھ�  د��� �و �� �و....���� ن���- Eو��W ااااا��د�...... �......روووو �ھ  

....و�د��� اش �رده ورم 'ورت �� ش��'�- ا	م...دم�	�د  

��ر�و);.....��� د���.....�	�د-....  

:�23م �رم در ��E ن�را�ز از ���(� دو���م��  ون  

-�)�� �)��....�....دا	ل م��ر ��� $-& �و....�م�  

...��: م�ر$� دم��ر��� ازش � � �ورد در �� ھ�و�طور 3ر$��و د��(و  

 



۴٣۵_��رت#  

�� آ� ��ج د	�ر��  

 

�...(دم�� 3ر$��  ده���د �ل �� �ن 	و�� و�د�� .دا� �و  

....�ود داده د�ت �/م �ودن ��رراھ � � �س �� یاو�#در  

 �� رو و  �ش �ود�ت &س�3 �ر ظرف �� و �ود را��ش د�ت �و  ل�آ0 و ل����� ظرف ��

 ذوق �ر آد�و �� ��زا�  ھ�� 	&'� و 	(%��ر و وه�� ا��م و ا�واع ��  ھم روش

� و ���� ��:	ره �-د و ��� (روع �دوم از ��� ا��	�ب �� �رد  /ل �� �ت�� ده.....�ورد�
��.... �رد ا��	�ب ھ�رو �	  

 آ(�ز	و�� ی�و از ��� �� �ردارم �(ت �� از(ون و .ش�آ0 ظرف �و ��رم د�ت 	وا��م

:23ت یا دھ�ده ھ(دار ���& 'ورت �� و �.�د ی'دا ��  

 د���و ��ز� �/(ون د�ت....�2ره دو اون �زن د	�ر ی./��آ0 �� د�ت... ��)و ���ر�-

��� ��� �....%�م�  

.....�دا(ت �(و	 ��� �� ا'& ��� ا���ر  

 د�ت .دا� یھ� �	ورا� ��  (د��� �%��ا �Qل ��...�(�دم �س و �ردم ����( �#ب �رس ��

.....�رد یدراز  

:23ت و د�0و رو دھ�ش ی�و یھ� ����  

؟!یزد ��و داداش �Z آ	رش �س....	ب-  

:�� �� �!�(� آب د)م �� �%�م ���ھ(م �ود �/�ر �س �	ورم ھ�ش �	ورا� از (د��  

:�23م و دادم ���% �#ب �� د����و  

....زد ��و �Z دادا(ت-  

:23ت و (د ره�	 �ر	م�� �� ��0%�وا��  

؟! �و �� �رد �&� اظ/�ر اول اون ����-  

:23ت �رد�و $%ر %م�  

!اون-  



:23ت و د�	�د �(� ��ورش �� ا���ر  

 ا'&....داره دو�ت ��(� ��23 �و �� اون (���� ��ورم....�ااااد��� �/ش ا'&  #در یوا-

؟؟!�ز���� �� �.ف...���� �م���... �د��� �/ش ���(# و �(ق  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

....�رد �و�م...�رد 	�2م....داره دو�ت ��و 23ت اول دادا(ت ؟!آ	� �.2م اھل �ن-  

....�ردم �%ث  

:23ت  (�وه�� رو 	2ن ی��0را �� داره �� ��� ن�� زده �0ن�ھ و ��0%�و  

....�-دش...	ب 	ب-  

:�(�ت )�م یرو ی)�	�د روز اون �'ور ��  

....داره دو��م 23ت �-دش-  

�و.....�ود دن���0 در��ل ھ� ��ن ا�� $%ش...  (د 3رد  (��ش	� در �س از �ود 	ورده 

:23ت و $%ر �و ر$ت...د��ر� �� �وال �ورد ن�ا  

�-ر$ �/ش رو �ھر� �� �ود ر�3 �و ش�� د)ش �%و �س...���رد ��ن�ا یا-� � %ردم�

��� آخ....(���� ��ورم ا'& ��	دا �و)....	وا�ش��� �2ت�) � 3ر�� و �, ن�� (��ھ

...ن�د��ر �� �/م  

:�23م و ���ش �ردم رو  

�'ب ��و �&���ت �� 	ب ��-:.....  

:23ت و 3ذا(ت 	ودش دھن ل�آ0 �(ت �(ت  

؟؟!���� ��م یز�  �� �و) (���� ��ورم ن��� ھم ��رو�...(���� ��ورم ا'& �ن 	ب-  

:�23م دادم�� �%ون زو��و�آو ی��ھ� �� ھ�و�طور  

!��و-  

:23ت ��ن�اط� �� و 0�1 	�طر  

 ید	�را �%س وا�ش �ھ ھر(ب �ن  ون....داره دو�ت �ورو �د�ز �����.�	 ��ن�ا-
�و(�ل 	و(�ل � �و ��م 	وام��....�ورد�در� ی��ز ��	ره و د�	�د�� $#ط اون 2ر���د�و�

� �وض ��د� �� رو����%....  



:�23م زد�و 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  

....%�م��� �وض ��د� �� او�و ��م  ون.....دو�م�� 	ودم-  

 ��م ا'&...�د�ز �.�	....داد(م زن ی(د �و �� 	و(��)م �.�	 �ن �و).....0وووو�م یا-

 	وش (دت ��...	ب �و) (دم (و�� ��. دم�(� �و� در�ت ��:...�ت�� و'ف ��ل

....ارزه �� ش���)  

:دم��ر� .دا� ی0وا�/� و �وال از 	���  

؟؟! ��ر �� د	�ل ات � �...�م��� ��و....�ن و)ش �ر$�رو ن�ا-  

:23ت و �ردا(ت رو &�/��3 ظرف (د �	�) ��  ل�آ0 ظرف  

رار�ون �-��....م����دو�- � ��ر ا�3 م�3ذا(� رار �و) م��( ز��ور�را م�	وا��...�ود ن�ھ

...�زاره اون �ود د	�ر ا�3 �زارم ا��(و �ن �ود  

؟!�  �ود د	�ر ا�3 ن�زار�� �  �ود ��ر ا�3 ��:-  

:داد 0واب (وق �� .و��و�د�� �� ھ�و�طور  

....�را� م�زار�� �ود د	�ر ا�3 ر��م�ا� م�زار�� �ود ��ر ا�3-  

....دا	ل او�د ��ن�ا و (د ��ز در �و1 ھ�ون �� دادم �%ون ی�ر  

 �� $ر$ره ن�� �� �ود .دا� ن�ا �دم �(ون وا��ش �ن �%��ا �ل ا�� �ردم ���ھش زده ذوق

......د�دو ���ش  

 

۴٣۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.....��م �&م �/ش ��� �ن �داد $ر'ت و �رد �>ل رو ��ن�ا زده ذوق .دا�  

�و: �� .دا� �� ��ن�ا یھ� ���ه �وع از-��(	ص  ��ود ا������ش دادن �روز اھل �.�	   

:23ت و ا�دا	ت �رد�ش دور د��(و...(ده ��, �و و)وش �آ�0 ی�را  #در د)ش �ود  

؟! طوره ��ت �و)�-  



داد؛ 0واب و د��( �رآ�دش (%م رو د��(و .دا�  

� ت�اذ �د�ز! ��	و� ی � �...	وب-����%!!!  

!ده�	ر �راش ��زا�  �� ش��دا-  

:23ت داد�� �(ون (وق و ذوق 	وش از (��ھ� ز�  ھ�� ی�را �� .دا�  

-�� �-؟؟؟....پ�	و(� ��دا ید�	ر �  ؟؟!وا  

�ن �� �ود ده�	ر ز�� ز�  �� �� �� وا�� ��ن�ا....���0ااا �؟؟....دم��2/  

��و �� د��( طول �-��...�(د �ن ��و�0 ا'& �ود .دا� �� '��ت �ر3رم ھ�ش  ون 

�و �رد رو....�������:�2ت �  

؟! ��ل ی طور-  

:�23م ��رو 	وش ��  

.....	و�م-  

:23ت �-د و داد �%ون رو 3رد�ش 	���  

...  !د��د ادا�� ��/��ون�6 �� د����( د��ر (��... رم��� دوش �� �رم �ن-  

��:�23م .دا� ��....ره��� دوش �� 	و�� ر$ت اون و دم�	�د   

-�؟؟؟!��� ���ه ��رو 	و�� م���:؟؟�ر م��ر ی	وا�  

:23ت و �رد ا��#��ل  

...م����� ��: م��ر....آره آره-  

.....دا	ل $ر���دم .دارو� اول و �ردم ��ز درو...��: م�ر$� �����ھ�د  

:23ت و �رد ���ه رو 	و�� دا	ل ن���� و ذوق ��  

�0ب....یواااااا-  

....ن��� .(و�و��....���وا...یا #���. �0ب....�د����  �0ب....�و��د�ورا�   

 ل�و�� و 	و�� �	�.ف ی$�Eھ� ی���(� در��ل ھ� ��ن اون ا�� �(��م ��ل رو �ن
:دم��ر� ��زم ا�ت او�ده �ود	و(ش �(	ص 3ر �...�ود  

؟؟! 	و��-  



:23ت ی0د و ��%م �.�	  

!!!!����) ا'&-  

....�و�$���ز ی��./� �� (د�ش �ت و 	و�� ر�, 	'و'�....او�د 	و(م �.�	   

....	��م طون�( �م��� 	وا��و�و ا��ق �رم 	واد�� د)م ا:ن  

:�23م د�و�	�د  

؟! �ن �� �طو��( �و-  

....�ده �(و�م 	وا��و ا��ق م��ر ��� (و �.�د-  

 ���د ی$�Eھ� ���# ی ا�دازه ��....	واب ا��ق ��ت م�ر$� و م�(د �.�د ��ھم و 3ر$ت د���و

....او�د 	و(ش ازش 	و�� ی  

:23ت �(و	 ��  و د��( دراز روش �(ت �� آروم �-د و �	ت رو �(�ت و او�د  

*....$�اااا �� ��ن�ا ا��ق ن�ھ� �و ���0ا ���د روز  �د ��-  

:23ت و د��( 0�D  3ر$�م (�و�ش��  ون  

....�ردم 6.ط �ن ول...�ن ول ��(� ��(� اخ آخ-  

:�23م  �-د و �ردم ول ��(و 3و(ت  

 ا'& �� ��و �ن ش�� زا�  ن�ا از....اس ����  (�م و 3وش �& �� ام ید	�ر �ن-

.....!�دارم ��آ(�� ��ھ�(ون  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

......3ر$�م �د� �و از �.دم ���2 ز�  �ھر  �ن ؟؟؟!�وووووو ؟؟!���� �و ؟؟...!�و-  

�و �ود ��23 �/م .دا� �� یز�  �'ور �� و دم�	�د ز�ر ز�ر��.....���م  (  

 ���رھم ���0ا رو (ب �وا- زوج �� �Qل �� ھ��2 ن�آ	رھ�....�2ت�� در�ت

�؟؟؟!�/�ر و (���ر ن�ا از م�دار....م�	وا��  

!���د ی��/� ����# �� ف��و' ��ل ر�6 �� 'دا)��� و ��	و� �س  � �� یوا  

:�23م و 3ذا(�م .دا� (%م رو د���و  

�و�� 	وا����ر �� د	�رم �-دا �� �ر�� ��د� 	و(�ل ��ر ��-�.....  



:23ت و د�	�د  

�م ��(�-�) .....  

:23ت و دا	ل او�د ��ن�ا و (د ��ز 	واب ا��ق در �	�دھ��ون ��و و�ط  

.....�%��� ن��( �.�د �زر�3ر�ون ا��رام ��-  

�ون او�د ز�ون )�	�د��.....د��( در)ز ��ون�� ودر�ت �  

......دا� (%م رو د��(و �� و 3ذا(ت �ن (%م رو د��(و ��  

 

۴٣٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....م��ز� ��ر$ �%��ا �دون...�#ف �� م��ود ره�	 �� ھر  

��و ی�و ��ن�ا �ن و �ر�) �....�ودم �و ن�ا ��(ق �ن و داد�  

:�23م آھ���  

؟!3ذ(ت 	وش ��وم-  

:داد 0واب و �و�و�د (%�م ��   ��%م �.�	 �� د��(و و د�	�د  

!����	�) �0ت...���.�	-  

:�23م و زدم ���ر �ود 3ر$�� درد �� (%�م رو از د��(و  

!��(� �	�) �0م 	وام���...�%ن ��ص ��و $-& �و-  

:23ت �-د و د�	�د .دا�  

  را ���د ن�	وا���� ھ�و ا�3 	ب ھ� وو���د...! ن����رد و �.; �.�	 دو�� (�� �و)-

�-ر$ د	�ر ��ن�ا �� �ھ 	ت��د �ن  #در....ن�����2� � �ھ� �!%ردم�  

��ن�ا &Q�:23ت ����ف   

-�.....(دم 3ر�� ن�ا ��(ق �� �رد �م��2ر �� دو�م��  



:23ت و زد ��ن�ا (و�� �� د��(و .دا�  

...3ر$��ر.... �رادر ی(د 3ر$��ر-  

:�23م ا6راق ��� و �ط�- (وخ و ��ز ��  

 از 	ود(و 	وا�ت�� ��ر �� دو...�رگ �� ���ن� �� �2ت��... �ود �ن �روا� دادا(ت-

 زاره�� ��ون�� �� �ر �دم ��Qت 0واب �2ت��...ن���� ��دازه ��	��ون ن�ھ� ی��:

��0ون ص� ��0ب �Qل �%��ا �	�طر (دم ��0ور ���د....���ھ....	&'�... �)� �Eت�ر 
....�دم  

...�ود (ده ُ�ر روده �و) �� (و�� �ن ا6راق �/���ا از...ر$ت ھوا �� ��ن�ا ی 	�ده ;�(.  

:23ت و ش�آ�0 ��ت �رد رو  

�'ب ره���� ل���و 	ود(و  � ن���-:!.....  

2�و �#ط� �� .دا�-E �:23ت دو��ت�  

....  �ده )و رو دروه و را�ت �(� (%��0 �ده .#.%ش %م�-  

 	�ده �� و م� د���� 	ودم �و �ھ...داد�م .#.; �رد (روع و �رد ا�ر اط��ت ��ن�ا

�:��2م�  

...�23م دروغ...��ن�ا �ردم 6.ط...�ردم 6.ط-  

:23ت و �رد �وا���2ره  

....	وردم (%ر ��و-  

:��2م�� 	وا�ت�� �ھر  	ورد�� �/م دا(ت ��)م  ون  

...	وردم (%ر.. 	وردم (%ر-  

:�23م  �ر$�م�� �2س �� ھ�و�طور و 3ذا(�م (%�م رو د���و...�رد و)م ��:	ره  

.......�و یر��� یآ-  

:23ت و داد رار �3ه ���% 'ورت �� �	ت یرو د��/�(و .دا�  

....ن�ر���ا� ش�� �رم.....�م�	�دو�د �.�	....��Q$��ااا-  

....ر$ت رون�� ا��ق از آروم ��د�/� �� و (د �.�د  



  6ِ.ت �ت�� ��ر در ��.دا� �رد ��'ل ��ن�اط� �و� و او�د �� 	و�� در (دن ���� ی'دا

.....��م یرو او�د و 	ورد  

.....ا�دا	ت �د�م رو وز�(و ������  

.....دا(�م دو�ت �%�ر(و�ا  

:�23م و �ردم �.#� ��ش دور د����و  

....دارم دو�ت رو (���وت ی�و-  

:23ت و د��و� 3رد��و  

؟!ی�دار دو�ت 	ود�و ؟؟�  	ودم-  

:�23م زد�و  �, ��ر(و  

� �� 	ود�و-� �.....�رات رم�  

:23ت و داد $(�ر �/م 	ود(و......دا(�م دو�ت )�	�د(و...زد )�	�د  

.......��(#�م-  

:�23م �-د و زدم ;�� �ود د�ش��و� وا�� د��رس در ���0 ��/� �� رو 3رد�ش زده ذوق  

......(�رِ �� (�رِ �� (�رِ �� �ن-  

:دم��ر�... ��ت  (�(و  

؟!ن���� م��ر-  

.....م���و� ��)ت ن�ھ� �و %م� �زار....��-  

:23ت آھ���......%ردم�� �س ��2/�(و ھرم �دا6 �ن و د�(%�� ق��� �2س  

.....�ن �واز(م-  

  و دادم ا��0م رو 	وا�ت ازم �� ی��ر

.....دادم �ر�ت ��رش و �ر یرو آروم آروم د���و  

:�23م آروم �.�	 �-د  

....م�ھ� ���ر ���0ا را�ت �ل�	 �� ھ��2 آ	ر �و و �ن.....��ن�ا-  



:23ت و زد �طو��( )�	�د ���� ی (�� ھ�ون ��  

.....��و او)و (ب.....�اااا��23 آخ آخ-  

:�23م و دم�	�د  

���رف- ....  

.....ره��� درد م�ر�� 0.و آروم آروم....�ذره�� 	وش....�� �ت�� ی�د ز�  ا��راف-  

:�23م ��ز ��...%رد�� $%ر ��زا�   � ��.....دم�	�د ز�ر ز�ر  

....��ش �دا(�� � �ھ ا��ظ�ر �ن از اول (ب-  

-�....دارم �وپ �%س �� ا��ظ�ر ازت ا��2  

:�23م د���� ��  

�و1 اون �ن....��راااااا- ����	.....  

......�ت�� �ول �زن  و��-  

 )ب ازم �رد (روع و �رد 	م رو �رش �-د و داد $�'.� ��م از رو ��ش و 23ت �و�ا

.....3ر$�ن  

�و�/�( �....زد��  �, )��س یرو از ���و د��/�ش �� ھ�ز��ن و 	ورد�  

 

۴٣٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 �رد�ش ��	2 وا�� یا  �ره $%ر �� دم�د �د�م رو 0رم از یآ�Qر ا�3 �� ���دم�ا ���آ �#��ل

....��(م  

....ھ� �	و��رد3 از....�ود ھ��ون �و�� آ�Qر �و�دن از �ن �رس  

�� �� رو ��&$� �� �-د  و ��ت ��د ��د رھ�(و�� یھ� د���...(د ظ�ھر �رم �(ت ��ن�ا� 
:23ت و �رد �ودم ���ده�ا ���آ �#��ل ���ت م�� از (�ر�� ��  

؟؟! ���و� ��ز(% یاو�د ؟؟....!�%��� ���ه ���آ �و �د��و ی�0 �0 �ھ �� -  



:�23م و ���م �ا�� دم �وھ��و....درآوردم ��و�0 ی�و �ش  

.....�ن��� ���# �� ��� �� ن�ر���ا� 	وام���...��(� �د�م رو �	و��رد3 ی�0 �ز�م�� 	ب-  

:23ت و 	ودش ��ت �ر3ردو�د ��و و د��( د���و  

....�زدم ;�� 3رد��و ا'& �ن....را�ت �)ت�	....�ت��-  

؟؟؟!وا-�اا-  

.....رون�� م��ر �ده �و�و.....���� آره-  

....د��و� )���و و 0.و آورد �ر(و  

 م�و�د�� ن���� ھ� �.� از م�دا(� �و�...رون�� زدم 	و�� واز ا�دا	�م �رم رو (�)�و
:د��ر�  

-��� ی 	و�� ی�� �� �؟؟؟! 	ود�ون 	و�� یر�  

داره �����-  

؟!�  ��-  

....��(� ��0 .دا� �%��ا ��-  

���ت 	و�� �.دا-!  

:�23م و 3ر$�م رو ��زوش  

....او��0 �م�� �س-  

ر�ون �ھ �ود �ر3(�� ھ� ���ز3 �� ر���ن آ�....	و�(ون ��ت م�ر$� �����ھ�د � 'د

......%رد�� )وس ����ش وا�� 	ود(و �� ر$ت�� ��.دا�  

 �ره �� (%�ش �و  ون �ود ز�ر(ده��ز در'د  /ل 'دو ��: �ود ز��ز 'در'د .دا� ا�3

.....�ود ��و�ده ��� ھم ی�د�ز ز��ن او�د�ش ��د� �� �� �� �ود �و(�ل 	و(�ل 	ر  

:�23م �.�د ی'دا ��  

.....�&اااام-  

�:23ت �ر$ت�� وه�� آب .دا� ی�را دا(ت �� ر���ن آ  



 دو�ت �.�	 �در(وھرت �� ���....�.و�م ���ن�....د	�ر(��م...3.م �روس....�� ��-

....داره  

:�23م د�و�	�د  

؟! ���  طور-  

:23ت ر�3  وه�آ��  �� ا(�ره ��  

.....%ردم�� آ��ده وه�آ�� دا(�م ��زه  ون-  

 و �(��م .دا� ���ر �'�د) رو و ر$�م �-د و (%�م رو د���و د�و��( )�/�م رو ز�و��و
:�23م  

��دن-�.....ر���ن ��و   

 �� �در��) �-د #��د  �د و ا��ش ی�و ر$ت...�%رد ا��#��ل وه�� آب 	وردن از ��ن�ا

....ردن�� او�د �ودن ��ش یا ���د ی)���/�  

.....رون�� ر$ت �ده �وردش در ����وE �%��ا �دون و او�د ش�� ��ر ��  �راش  

��ن ��ز و �ط�� ی�و ر$ت �ھ�ش�3 و 3ل �(ق �� ھ� وه�� آب �ردن آ��ده �-د ھم ر���ن آ 

......دا� و �و�دم  

� وه�� ی ھ��� و �و�ت �ر ظزف و �	�) وان�) ��....	ورد �2س �� و �� �� رو اش وه�آ�

:�23م �رد�و ���ه  

�ن از (�ر�� �� �و.....ھ�ااا ر$�� در �د �ن ا�م �ا)% �	دا- �!!!�.و��و��  

:داد 0واب و د��( َ�رش ی)�/� رو د��(و �(ت  

..... 	وره�� اون زارو�  ھ��....�ن ���ب ھم دادا(�و � �....�(و �د�0س-  

.....(دم ��1 ا:ن-  

 و ��: ر$ت ��م (رت�� 3و(�.....دم��( یا �زه�	� و دادم �د�م �� �و� و �ش ��ر	� ��
�و�د دور .دا�  (م از (%�م رو ��ن�ا ید�دو�� ی�0�....  

�و��:23ت و �رد ��,  (  

؟!آره یاو�د ر�د ن�ھ� وا��......��ااااااا�0س یا-  

:�23م �-د �رد�و ���ھش ��ر�( ���� �  داره �(دم ��و�0 او)ش  ون  



؟؟� -  

؟!اره ن��ور ��ل و �(ق در��ل �ن ر$�ن �-د! ��	ود -  

:�23م ی0د �رد�و ��ر ����  

-��!  

:23ت و ��: داد رھ��و�� د�ت ��  

�(	ص (%�ت یرو آ�Qر ن�ا از آره-.....  

 �� �-د �رد�و ���ه ��م د��2 �و�ت رو ��ن�ا ی�3زھ� و ھ� �و�� ی�0 �� و �ردم 	م �ر�و

�:�23م 	�رو�د�و ا�و �.� �(ت �داره و0ود ��رو در راه دم�$/  

.....�و 0ون م��داد ا��0م ی��(ور ر�6 ��ر-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

 یز�  �� ؟! �دم �(ون �/ت ����ل ز�  �� یا ����.....���� �م��.....�زن 3ول 	ود�و �رو-
؟!��  ؟؟؟�ظرت.....!	ودت �� ��-.ق وا1 در ��  

:�23م ��0%�و-  

؟!ھ�ت � -  

.....����� د��� 	ودت-  

.....م����� م��ر ��(�-  

.....ا��ش ��ت م�ر$� ھم ھ�راه �-د و (د �.�د �'�د) یرو از �ط�ا�� ��  

 �رده ;���ر ��و ی��0%�و �� �(ت�� یر�  د���ل ��دش �و .دا� و �(��م �	ت یرو �ن

...�ود  

.....�(�ت �	ت یرو ���رم و ���م او�د � و� ;��و  ی '�دو � �� �� �-د #��د  �د  

:23ت و 3ر$ت طر$م �� او�و �-د و آورد رون�� ���د ;��و  0-�� �� و �رد ��ز رو درش  

���م �و�ا-����ل �-د �� ��: از ن�ا.....3ر$ت �(/د از  �Oو�....  

 ی�و از �و��رر �طو��( ��ر� .دا� ��و �� �ھ�و�....���ز �.�	 ا��(�ر ��....�ود ا��(�ر ��
...م�زد دش�د ��ن�ا ا��ق  



:�23م �رد�و �.�د �ر�و  

؟! �ن ��ل  را ��:-  

:23ت و د��( �#��� آه....(د ن�6�� %م� 'ور�ش  

���م-�� ن�ا و ده�ر� روز اون 	ب....��ن�ا زن �� �ده �� یروز ی�را �ود دا(�� ��� �و�ا 
....�(� �و ��ل د��� ا��(�ر  

.....او�د در 3ردش �� ط& و ���ز ا��(�ر اون یرو  (��م  

�.�/�  �� یا��(�ر �� �� �ر�� راره %ردم�� $%ر (��ھ���.....���ت ��: ا� (ده 	ودم 

...�ود  

:�23م و زدم 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  

-�-؟؟! �ن ��ل �-د �� ��: از وا  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

......�و ��ل....آره-  

.....دم��( 	و(�.ش ن��� رو �را��(��و �رد�و )��ش  

 دا(�م �و� ز��ن اون �ن..... ���� ش�� ��ل ر�6  #در �ده�آ %رد�� ��Qت ا��(�ر ن�ا

��%� ا��(�ر ن�ا ردز �� %ردم��� $%ر ھم در'د ��  وت�ھ زدم�� د�د ا��(�رو ن�ا �

	ودم ��ل  

 

�زد �� �در��) �(��� ����م�ا  �ر�.....  

....�ردم �.�د �ر�و  

.....3ر$�م درآ6وش رو .دا� زد�و 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  

 

۴٣٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



�و  	وا�ت ازم (�ر�آرا�� ش�آرا و د��2 �ور �و  	ود�و �ودم �(��ق....��م ��ز  (
....�م��� �روس  

....�ودم داده �ذ�ر �/ش �.�	 در�وردش �� �(�آرا  

.... ��ده �.�	 �.�	 ش�آرا ��  

�ن را��ش � 'ور�(ون �� �رم َ�ن 'د �� �ودم ���رو�/� اون �	�)ف ���& (��ھ

�....%ردن�� ش�آرا �دل 0ور ھزار و زدن�  

 و �و �ردن ر�, �دون 	وام�� ��ده ���& ش�آرا �� �ردم د���� ��ر ون�.�� ;� ن�ھ� ی�را
..... ! ا�رو  

�%ن �ود داده �ذ�ر �/م 3ر �� رو ی��ر و ��ر$�م ی0د �ر$(و �ن ا�� �%�م ر���> �د�ز 

.....در�ت %ردم�� $%ر �� �ده ا��0م �23م  

!!!�رو�ر دل �و و �/�ر �ر ش�آ: �� و �ر ��ده ھر � �روس آ	�  

:23ت و ���د�ا ���رم  

�. �.�	 (ت�آرا  ون ؟؟....!ی���د�� ؟؟!	و��...	��م �روس 	ب-�W ن ھ�ت و  �وده� 

....�د�� 	و(ت ����� �� دوارم�ا� �ردم ��ر �.�	 �وھ�ت �دل رو  

....�ردم ���ه �وھ�م �دل و 'ورت ��  

 ن�� در �����ز....	وا��م�� 	ودم �� یز�  ھ�ون ����#ر...�ودم ده 	و(�ل 	ب
....���د3  

�� �Eد ت�ر�	و )��:�23م زد  

....	وب آره-  

؟؟!�	وا���� �� (ده �ھ�و�-  

:�23م و زدم ����� د�دون )�	�د  

�ر� آره-�!  

.....����ده ھم دو��د (�زه دوارم�ا� �س-  

-���ون ��زم...دوارم�ا�....  

:23ت ���ت ��  



�وھ�ت یرو �ور �ن �زار $#ط!��( 	و(�	ت �� (��dا... �رو�; %�م�� 	واھش- 

.....�ره��� ی�د�ز ز��ن.... ��م در�ت روھم  

....��� در�ت رو �رم یرو �ور �� �(��م �'�د) رو  

��و او�د �ود ش�3و( �و �رش �& �� �����:23ت �  

�وم �� �س..... �.�, ����% در�د وت ��ر�ل ���ن �د در ش�آرا-� �؟؟!(��  

:�23م �رد�و ���ھش  پ  پ  

��ن�ا �ز��� �ق �ن  �� �و �� یاو�#در! ��- �....ز����  

:23ت ����Q  �د از �-د و �ردن  ت �رد (روع دو��ره �-د و د�	�د  

-�!��23 ;���ر �/ت ن�آ  

:�23م �دم �%ون �ر�و �%��ا �دون  

...�ن �(%ر ازش �ن طرف از-  

.... !داده �/ش ھم )�ظ� �� )�ظ� 3زارش ���� ��:...%رد��  ت ن�آ� �� دا(ت ��& �س  

:23ت و 3ر$ت ��: �ر(و....زد�� )�	�د ھم و %رد��  ت ھم  

-�....!د���)م (��ه�آرا �د�  

؟!��-  

-.�دُ�...���د ن�آ� 	ب...�  

:�23م ��-0ب  

-�؟؟!ی��� اون �� وا-� ؟؟!ن�آ  

:23ت ��0ب �� �ق  

 ��:ر 	ود �� �روس ن���( د���ل  راره ی�رد $%ر �%��....�م�� اون �� �� �-.وم 	ب-

!���زم؟ ا�ب ن��  

�ورد در �وEو��ت ی�ر �� �� ��ن�ا ���د 3ر � � ن�ا �� ا�� �ود �رده دا�� �آ�3ھ ن�آ
.....�ن��� �رو�ھ�د او�� 	وا�ت��� د)م �ن ��زم ��ل  

:�ود ��ن�ا...�ردا(��ش و �ردم دراز د���و 	ورد ز�, �� �.�2م  



 

؟؟!ی�(د آ��ده...��ل �&م- "  

..ام آ��ده ����#ر ���د  را-  

...�زن ز�, ی(د آ��ده...درم 0.و .��ردارھ��$ �� �ن-  

....ز�م�� ز�, �/ت...��و�ده ی�د�ز ز�  ��(�-  

�ن ��و�ش �� زود�ر ���ظر�م �س-  

"" 

:23ت  �/م ���آ  �� رو و 3ر$ت $�'.� ازم (�ر�آرا ���ر 3ذا(�م �� رو �3و(  

! د�ون�0د �دل �م�ا و (�� ن�ا....	��م ���ن� 	ب-  

:�23م �'�د) یرو از (دن �.�د �� و�و�	�د  

�ر� یواااا-�.....  

!!!��( 	و(�	ت %�م�� 	واھش-  

....دادم  اط&ع �/ش رو (د�م آ��ده و ��ن�ا �� زدم ز�,  

....م�داد�� ا��0م د��� �� �ود ���  �#د�� ��. ھ�وز ظ�ھرا  

���ردار�$  ون �و�دم �ن ا�� ن�آ� ش�� ر$ت و �رد �	دا��$ظ ���. � �-داز.....	وا�ت�

 رھ��  �0ور�ا از 	&'� پ��. و �%س 3ر$�ن و ��%�� �� ر$�ن و ��رھ� ی�ر �� ا��0م

... ��:ر ی�و م��ر �� (دم ��ن�ا ن���( �وار ��:	ره  

 یا�رژ ھ�وزم �-��.... �ود �ن �ر	&ف ���& ا�� داد�واون ���% �#ب �� �ر�و �	��� ��
�و �رد رو و زد )�	�د...دا(ت��:23ت �  

....��م �/ت �(د .��ردارھ��$ 0.و �را��-  

:�23م �رد�و ���ھش ��ر�(  

؟....!رو � -  

:داد و0واب �رد ���ھم ��(#���  

...ی(د ��ه ا�(ب �� ن�ا-  



 زده ذوق ی�د�ز %رد�� ف��-ر ازم ��ن�ا �و�....وا�ردم ���3وش �� (م�� �د�ز ذوق از

�...(دم�  

:دم��ر�  

؟؟؟  وا-�ااا-  

.....������.�	 آره-  

؟.....! (دم 	و(�ل .س�	-  

.....م��( ��/� ��ھم و �(� ��وم ��رو� زود�ر 	واد�� د)م �� �د�ز او�#در-  

:�23م �رد�و ���ھش طون�(  

؟؟!. (��� �  م��( ��/� ��ھم-  

:23ت و د��( )�/�ش رو ز�و�(و  

....زا�  �.�	-  

:�23م �%(م �رف ز�و�ش ر�ز از دا(�م دو�ت 	ودم  ون  

-&Q�....  

-:�� �� م�(د ��/� �و��/2�.....  

 

۴۴٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

)�� رو ن���( �� ��او��0 ط-�...ا�دا	�م  اطراف �� ����ھ.. دا(ت ��� 3و(� �� رو ن�

....��ود ��:ر �ود دا(�� ���  

 �رد�و �0 �� �0 د��م ی�و رو 3ل د���....�رد ���ھم )�	�د �� و ���م �ر3ردو�د رو(و

:�23م  

؟؟!م�د�ر�-  

: ا�دا	ت ��: ا�روھ�(و  



!�ووووچ-  

!؟....�دا(� ��� ���0ا  را �س-  

:23ت و آورد رون�� �ش�0 از (و�3و(  

�ن و �و زارن��� ���د او��0 م�د�ر� ا�3 �ط��Oم  ون- �� ��Q�� س...م���( ��/� ��ھم ھم� 

...م�ر��� ��ھم ��.2  �د�� �� ��: ن�ھ� �/�ره  

:�23م د�و�	�د  

؟....!�دا(� ��� ���0ا رو ن���( ن�ھ� �	�طر! وو���د  ل و 	ل-  

:داد 0واب و 3ر$ت ��: رو �3و(  

....��دازم �%س �زن )�	�د �� ��:... آره-  

 و 3ر$�م د��م �و ��(� �(	ص �� ی0ور رو 3ل د��� �-د و  �S �ر�و و �ردم وا (�و��
....(دم ا�دا	�ن �%س ی آ��ده  

 �ل�	�� 	ورد ز�, �� ش�3و(.. ر�� دل �� ��م �/�ره ا)���....3ر$ت ��.2 �%س ��  �د

:23ت و ا�دا	ت (��ره �� ����ھ...(د ا�دا	�ن �%س  

-�!ن����0 ��� زده ز�, ��ز ����! ن�ر���ا  

 ���ر رو �3و( �-د و �رد '��ت %م�....�رد رو(ن رو ن���( ھ�ز��ن و داد 0واب

:23ت 	ودش و 3ذا(ت  

....�23م ید�د-  

؟!ن����0 23ت-  

!آره-  

!�ز�ن ز�, �رھم �(ت �ھ �� �رو زود�ر �س-  

 (�ر�� روھم �#��و� �Eط ی'دا و رو�د ی(�ر�� �ر�ت �� رو ن���( و 23ت یا ��(�

.....�رد  

 	و�� �� 	��م 	ودم �-د �� ن�ا از راره و (دم �روس �ن %ردم��� ��ور ھ�وزم را��ش

....�(م  



�%ن �� ��ا��2� ن���ر�ر�( از �%� م�دار دو��ش �� ��� �� ازدواج� ����2 �ھر�� ی�را 

.... 

��ن�ا ��(م دا(�� دو��ش �د ن�ا �� �� راره �� ��� %ردم��� $%ر  وت�ھ �ن �)��....  

....%رد�� �م�اذ و �رو�د�� �/م (��ھ� و �دا(ت د��و�د  (م �� �����ا  

��ل ن�ا ��  

....دا(�م دو�ت رو ��ن�ا....دا(�م دو�ت �ود�و �%رده (رو�ش ھ�وز �� یا �ز�د3 �ن  

....دا(�م دو�ت رو �ون��#. 	و��  

��ون 	دا از 	وب ��ل ن�ا �	�طر و...�ود 	وب ��)م �ن�!!!�ودم   

�و�او�د �� دن�$/� �� �ود �و1 اون و زد �وق �رھم �(ت  �د��ر ��ن�ا ��:ر، م�د�ر� �� 

�ون �� ھ� �.Z ی د��� ن����� �.�...(دن ور �  

 زد�� د�ت �%�...0�D �%�....د�(%�� ھوار �%�....زد�� �ل �%�...%رد�� دود ا���د �%�

.....�(%ن �%�  

..... 	و�د�� ا�ون �� �� ھم �0 ید  

�ون او�دن .دا� و ن�ر���ا� ھ�� از اول (دم �ده�� �� ن���( از���....  

�......%رد�� دود ا���د �ر�ون ی��: ھم .دا� و داد د�ت ��ن�ا �� ر�ا  

ام ���د د�ت �� و 3ر$�م ���و�ا د�ت  

....ا$��دم راه و 3ر$�م رو )��س 3و(�  

دم �.�د ��(�� ی�2(� اون �� �و���م��� ����� و در�ت را��ش �(.و6 اون و�ط 

.....�ردارم  

:�23م 3و(ش ���ر  

...�2م�� وت �� ��ش دا(�� ھوا�و-  

:23ت و د�	�د  

�ن ��- �  !�...��� ن�و��ر �رت رو ی�زار ���ب �در:�� ن�� �	وا���  

:�23م د�ر� ��� 'دا �� 'دا �� �در��) �رد�و ا	م  



؟....!�(� اون �و�ا ��	ره ����ت� یدار دو�ت! ��-  

��ر د���و%��:23ت و 3ر$ت   

!!دارم ھوا�و...��رس ��(�-  

 �.�	 %ردم�� �س �-��....(��	�م��� رو �.�	 ا'& �ن �� �ود (ده (.وغ او�#در ��:ر
.....ان ��(��	�� و د�0د وا�م 'ور�/�  

�ذھ�  ون 	���ش و �ر�.�ا�...�ردن�� )ذت و %ردن�� ��ل ھم ���# و 	و�د�� �0 ید� 
 اھل اون....�� ن�ر���ا� �و) %ردن��� (ر�ت ���%و�/� و �زن ن�ھ�  �و �.�	 �ودن

....ذا(ت��� ھم �م و �ود �3ذرو� 	وش  

�و�/� ی%/����ر 0واب و م��ود ���ده�ا �#د �2ره �(ت ��ن�ا ��و/� �/زاد �� م�داد�� رو 

�ون او�د داد�� ا��0م �وزون �ر��ت و �دا	ت�� �	�� (.�, �� �در��)���...  

:23ت و د�	�د  

؟؟؟....م��� )>وش ��و���( ا�3....��اااان�ا ھ� �(ده ر�د ھ�وزم-  

:�23م ر$��و �/ش یا 6ره  (م �ن ا�� د�	�د ��ن�ا  

....ث�	� �/زاد-  

:23ت �-د و داد ��رش �� یر ��  

�ن� (رط آ� �...آھ�ن....ر$ت �دم� ا)�Qل Eرب اه... (رط آ� �... �م�� دروغ ��� 	ب-�� 

...م��23 �ود   

:�23م ت��'��� ��  

؟؟....!���� �رت و  رت یدار �� ��: یزد �  ��ز-  

&Q�:23ت د)	ور   

؟؟؟!زدم 3ل �� �ن....�� �� ��-  

؟!یزد 3ل �س-  

 0ون...�����0ااا�ا 	و(�ل د	�ر  #در �را��....ام �	و� � � �ن....�%ن ��رو� -��(�-

�... زدن �Z وا�� ده�  

:23ت و 3ر$ت رو ��ن�ا  د�ت �-د و ا�دا	ت د	�را �� ث�	� ���ه �� و 23ت ا��و  



....و�ط ��� ��ر...�وO` �و�ت ��(� ھم ��و�� ���د-  

:23ت و �رد �#�و�ت ��ن�ا  

.....��م�� �.د �ن �� ��-  

:23ت و د��( د��(و  

....دم�� �دت� 	ودم �ن....�ااا�� �����و-  

0�1 و�ط �(و�د 	ودش د���ل زور �� رو ��ن�ا و 23ت �و�ا.....  

 

۴۴١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و�/� و �ود �روس یآ	را/� �%� �%� � �	دا��$ظ ;���ر �23ن �-داز و (�ون�� و�دن�
�....  ر$�ن �� و %ردن�  

....ر$�ن و �23ن ;���ر �� ی�ود ��2را� ن�او) 0ز �ودن �د�ز ھم �.�	 �� ��ن�ا یھ�%�را  

� �� (د�� دور ازم �و� و و�ر �� �روس �� �� (دم�� ل���د �ود ورم و دور �ر�.�ا� �و

�....%ردم�� وور�0 ور�0 ����� دو���م ���# و ���  

���دام �ھ و �ود ��و�ده وا�م یا یا�رژ �7ھ اوا	ر اون ���د ا �...دم�%(�� �زه�	  

 و�-د �رم�در� رو �ورم اول 	و�� �رم زود�ر 	وا�ت�� د)م....�ودم (ده 	��� �.�	

....�	وا�م ���ل رو روزم ر�و��� دوش �� ھم �-د �(ور�و 'ور��و  

�� ��   !�� �� ��ل رو �	��� �'ور ن�ھ�� �!%ردم�  

:دم��ر� و ��ن�ا ��ت �ردم رو  

؟؟؟!  �د ���ت ��ن�ا-  

 7�:داد 0واب �	��� ��� �� و ا�دا	ت ���ت �� ����ھ..آورد  ��: رو  د��ش    

...'�W م�� و ��-  

���:�23م ر�  



؟! وا-�اااا-  

....اھوووم-  

:�23م �رد�و زون�آو ا�و )و � و )ب  

��ن�ا یوا-....�� �؟.....!�	وا�م ر�� دل �� �%(م دراز �	ت رو �ن 	و��ون م��ر (��  

:23ت و زد دار ��-� ی)�	�د  

�راااا ؟؟؟!��	وا�-�....����ن  �....م��( ��/� ��ھم  ���ظرم ھ�ش �ن....زارم�  

:�23م 3ر$��و د��(و  

�� �.�	 ��زه....	واد��� د)م �ن...�%ن ھم $%ر(و...ر�	 ��-��	 ...��ن 	و�� م�ر$� �و 

�و���( � و %(م�� دراز �	ت یرو �م�� �-د رم���� دوش (ورم،�� 'ور��و...�رم�در
�....	وا�م�  

:23ت و ���م �رد رو �-د و داد دور از رو دو��ش ;���ر 0واب اول  

�وم �-د ،ی(ور�� 'ور��و �-د ،ی�ر�در� )����و اول -� � دراز �	ت یرو ی��� �-د �%��

�.....��: ید�� )����و و �%(�  

 �و) زاره�� �رم �� �ر و %���� �(و	 داره دو���م�� �%��ا ��....د�	�د زد �� �ر$�(و
:�23م ز�ون �ق ��زم  

.....دارم ��3ه �ن ��د��0 �.�	....��ااااان�ا-  

 و (دن�� ;��زد �/�ون دا(�م �� یا �ر�.�ا� و ن�ر���ا� و �/زاد �� (د ره�	 و د� ر	
:23ت �-د  

.....%�م�� رد ��ر	' �رات ا�(�و....��(�-  

:23ت و 3ر$ت ��.2  �د�� �� و دراورد  د��(و ی�و �3و( (د ;��زد �� �� �� �/زاد  

 �� �� دادم (��ره �� �� ا'& دم��2/�! ھ��ن ھم ن��  راھ�(ون :�'ب ید	�را ن�ا-
....�����ز ��ز(% �.م �در ��وزه...�ردم ��ط....�دادم  

�:23ت �-د و �د�� �#ل رو �/زاد �� �رد ��'�- یا �ر$� �ر�.�ا  

� �رم �دا(� 'د��ر ھر دم�د �ورو ا�(ب 'د��ر �ن... (و آدم...)ط�2 ��ش آدم-� 
؟؟؟!���( �داده (��ره �/ش �� �و�ده ھم ید	�ر....�	��ر  



:23ت ��ود آوردن �م اھل ا'& �� �/زاد  

�� 	�ن �ر�.�ا� ��ج-) �� %ش� ودر�0 	وب ی3./� اون از 	دا �� ��� ر��#' ��آ �� �2ر

؟...!�ن ر��#' �.�	داو� �� �رده؟؟؟ ��ون�0ذا� ��ط ��; �طل �� و ��	�� ��رو  

....%ردن��� ول 	ود(ون د	�را ����  

�:23ت و اش (و�� رو 3ذا(ت د��(و ن�ر���ا  

�.� �/ت ����....��ل ن�ر�( ����....��; �وه ����....�ر�ر ژن ����...ت�0ذا� ����-� 

.....�%ن  

....ھ�رام �ش �(ره....یدار �ر�ا	�-  

 )��ون )��ون و ش��/. رو �ود 3ذا��� د��(و  �ره��....او�د ھم (وھر	�)� �-د #��د  �د

دم �.... دا(ت��ر  

:23ت �-د و �ردن ��	ره �رد (روع �/زاد 	ود  

...د�ر' ا�(ب �ن�	رداد  �� �� ا�دازه :�'ب...����رو-  

:23ت و ر$ت �/ش 6ره  (م �� �ر�.�ا� ��ز  

....در	�/�ااا �� ��د�ت�� �/زاد-  

:23ت و 3ذا(ت اش ���� رو د��(و  

!.....�م��� � �ھ ���د  (م  (م-  

��ن و �ود �و�ده ھ� �	ود�و� $#ط و ر$�ن دور ی./��$� �   دم�$/� �و� �ردم �ذو

......رون�� م��ز� ��:ر از راره ��:	ره  

 ن��ز� (/ر �و ھم � ر	 �� م��ر د��� ���� �2ت��  ون د��ر� �/زاد �� زورش ��� ا)���
.....م���داز راه �وق �وق �روس ن���( د���ل و  

 ش�آ��  �	�طر 	وا�ت�� از�ون �دام �ر�.�ا� ا)���.... م�داد ا��0م رو 	وا�ت �� ی��ر
.... م��� ��و�ش رو دور دور و 	و�� م��ر زود�ر (ده �� ھن �ردم  

......�دا(�م ھم ر$�ن راه ی�� �	��� از ���د آ	� �ود 	وام از �� 	ودم �ن  

.....	و�� م�او�د و م�3ذا(� �ل �/�رو���( ���# �� �ود '�W ۵ ���ت  



 در 	و�� ی0.و دا(�ن و �ودن ده�ر� �� از زود�ر ر���ح آ� و ��1 ا�� �ود ��رد� ��وز

.....دادن�� دود ا���د �� ا��ظ�ر  

:23ت و د�	�د ��ن�ا  

.....م�ر�3 ھ� ��: ��: ا���ر-  

:�23م �و'.� ��  

....ام 	��� �.�	 �ن.....	ود�ون 	و�� م��ر زود�ر ���� 0ون ��ن�ا یوا-  

.....	ود�ون 	و�� م�ر�� م��� ���ل ���د #��د  �د ��....زم��ز  (م-  

�%ن ی 0�.� ی�/�ر ن�ا�....�ود   

�(�رک �ز�د3 �&م.....  

.....د�0د ی 	و�� �&م  

 

۴۴٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.....�ودن او�ده ھ�راھ�ون 	و�� ;��زد �� �ده �� ھ�وزم ا�� ��رو� (دن ��وم و0ود ��  

....!�دا(ت ا'& ��رو �ردن ول 'د �� �/زاد اش ��و��  

 ��� �ودن �و�ده �.وغ �ل دوران �و ھ� ��ن ��� )��ظ از ا���ر �� ھم (وھر	�)� و 	�)�
.....دا(�ن��ر�� دن��( ھوار و زدن د�ت از د�ت ھم ��:  

�23ت، (��  

��ن و ����  �#��ل �#ط� #��د (وھرش و 	�)���...�ودن �ن   

��ن....�	�� و ��ذھ� ������ ��0�� و پ�� �(ق و (وخ 	�)� او�ور از.....ر�3 �	ت و 
 �ن �و ا���ر  �� ی0ور..0وش و �0ب �ر ����� ��رش ن�� �� ھم (وھر	�)�

...�ود �و�ده ��Qت ���)�١٨  

.....د�ر' �/زاد �� 0.و�ون او�د و (د �ده�� ن���( از  



.... دم�	�د ����� ��ز �و) ���)�� و �	��� و0ود ��  

��.....داد دود ا���د �ر�ون ��: او�د �  

� �ر �ره �� ، �زاره ��وم ��, ��رش �; وا�� دا(ت دو�ت (��ھ� �� ھم ر���ن آ

....د��ر �ر راھ�ون  

....آورد ز�ون �� رو �	�)2ت ن�ا (د��� 	ب ا�� �ودم �	�)2ش �ن �� یز�   

�� ����دا م��# �& و �دا(ت ��ن�ا �� ھم ی�د�ز �.�	 ��� ی $�'.� �� ��ن�ا ی %���و   �

:23ت و (�ون�� او�د �ود  

 )�ظ�ت ھ�� از دا(�م دو�ت ن�ھ� ی�را ر$�م�� د��� $ردا �ن...ن��( 	و(�	ت (��dا-

...��رم رو ا���2ده ت��/�  

:�23م و $(ردم د��م ی�و د��(و  

��ون-�...ن��رد 	و(��)�ون او�د��ون �� ��   

....	و(�ل د	�ر %�م�� 	واھش-  

�� آورده و0ود �� د	�رش �� �ود ������0ر ھ�ون  .(م�د)...�ود و�ده�� ��ن�ا ی �زر�3 �

 %رد�� $%ر  ون ره��� ط&ق 	وا�ت�� ا�� دا(ت (وھر �� ی���ر...���ر �-��....�ود

� ازدواج ��ھ�ش ��ن�ا ط-����%!...  

�(	ص ���& ھم ھ�(ون �$�� از...��:ر �� $#ط ا)��� �ودن او�ده ھم ��وش ی 	��واده 

....!!!دن�� ا��0م .(ون�� 	&ف �%�رو�ا �ود  

....��م ا��را�ت و ��: �رم زود�ر 	وا�ت�� د)م  #در �� آخ  

�د ����� ر�و��ن و ر�م اون �و��....��: م��ر �� دادن ا�0زه ��:	ره (د ا0را ھم �  

�� و 	�دون ی)�/� از 0�1 اون �و� &�...	ود(و�ن �/��(�د�ر �ود �(	ص ��  

�'�� ��م $%ر آ	�: ��د �ود ا$��ده ا��2ق ن�ا �� ��: و �دا(�ن �ن (وھر�ردن �� ید�ا 

!�ود (ده اب د)(ون �و  

....	ود�ون 	و�� ��: م�ر$� ��:	ره و م��رد �	دا��$ظ ھ�� از  

 



 ��م از رو �ودن ن���� �� زا�و از �ن ی��ھ� �$.0 ���ل �� �ر�� ��ط& �.�د ��(�� ی�2(/�

.....��2( �0 رو 3ذا(�م و درآوردم  

 آ(�ر	و�� ی�و ر$ت اون....�رد رو(ن ھ�رو  راغ دا	ل �ود ر$�� �ن از 0.و�ر �� ��ن�ا

... 	واب ا��ق ��ت ا$��دم راه �ن و  

�ن ا�� �ود '�S�� W ���ت 3ر � �� � و %رد�و��� ��ک (�و�آرا ، �وردم�)���/��ودر�
�وم� �....�زارم ��)ش رو �ر 	وا��م��� و �و���م���  %ردم��  

:�23م �.�د ی'دا �� و ���دم�ا ا��ق و�ط  

��اااااان�ا-....  

:داد 0واب آ(�ر	و�� �و از  

؟! ��  ؟...�.�-  

....دارم ��رت ا��ق �و ���-  

:23ت و ���د�ا  /�ر وب �و...�ود د��ش 	�; آب وان�)...او�د زود �.�	  

؟! �� -  

....ن���� �%ش �ورو پ�ز ���-  

 �و... ن���� د��( رو پ�ز �-د و دارم ��� �� د��م داد وا�و�) طر$م او�د و 23ت یا ��(�

.... دم��( �ر رو آب �ل �ور ام �(�� ���.� �� �ن $�'.� اون  

....�ده وا�و�) ��: 	ب...ن���� د�ش��(-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ �	�) د�د ��...د��ش دادم رو �	�) وان�) و دم� ر	  

؟؟! ش�	ورد-  

:�23م و زدم )�	�د  

�ر� داد��ت آب ھ�� وا��... آره-�....  

�ن ��  �ن د�ت ی�د آب د��� �و...�(� �و$�ت...��Qاااا$ت-.....  

 �� ا�دا	ت و درآورد �ن از )����(و �ر3(ت �%��ا از �-د و آ(�ز	و�� ی�و ر$ت دو��ره
:23ت و 3و(�  

...���� �ن 0�1 	ودت ��رو�ا-  



:23ت و �	ت یرو د��( دراز �-دھم  

��م....�آاااا	-)  �.....�	وا��� از �وزن�  

:�23م �-د و ��د �و 3ذا(�م و �ردم �ر�ب (.وار(و و �ت  

....	وا�م��� رم��� دوش �(ور�و 'ور��و  �� �� �ن-  

 ر$�م را�ت �� �-د و ���آ ���ر ا�دا	�م ��د�و رو �وھ�م �� (ده و'ل یزھ��  ���م و �ور

�وم ��ت�...  

 �س ��....���� آب زاد�آد� �� 	دا ی ��ھد ن��/�ر 	وردن و دن�	وا� از �-د �� �ن ��ظر

....ده�� د�ت ادم �� �	و� یز��� و ���%  

....دا(�م 	ودم �� ی�/�ر ا���س ا:ن �� �ن �Qل  

 ر�, ��2ش (.وارک ��ب...رون�� او�دم و �ردم 	(; �و)� �� ���و 3ر$�م �� دوش

.....دم��( دراز ��ن�ا ���ر و �	ت ��ت ر$�م �رطوب ی�وھ� ھ�ون �� �-د و دم��و(  

 

۴۴٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م 	وا��)ود و اش ���� رو 3ذا(�م د���و و دم��( دراز �/.و ��  ��ن�ا ���ر  

....م�(د 	ود�ون ی 	و�� ���ن �� آ	رش-  

:23ت ا��ق  راغ �ردن 	��وش و �	ت ���ر د��. زدن �� دو �رد دراز د��(و ��ن�ا  

.....��:	ره 3ر$��ت! ی(د 	ودم زن �و آ	رش-  

:�23م ی0د �.�	 ��  زد�و ��ش �� آروم  ���و  

 �ودام �� ���ھ ��...ام ���ھ و)#-� �ن ا)���....ام ���ھ �ن ا���ر 3ر$��ت ���� ی0ور ��-

...�رده ر�3 �و  

:23ت 	��(ون�ر �/م �� �وھ��و رو 3ذا(ت د��(و  



 ازدواج �� �-د ن��%� (وھر �� ن�ز��� ش�آ� و آب رو�� 	ود�ون....د	�را (�� از ا��ن-

 دا���ن (ده ��:.....داااا��� ازدواج د��	ور 3ول وت �� ن���� اون �و�ا �� �ھ د��رد

....�و  

� ش�ر�� رو ��E و ی	وا����ر ی����  را �� یداد�� ر�3 ن�ا �ل �����%� :�� ���� 
؟؟! �ن &ب �و ی�رد ر�3 �� �ھ�� ���ھ ن��  

 یدو��� ��م...�2ت�� را�ت د	�را �� را0ب رو ��زا�  ��...دم�	�د ���� دھن �� و آھ���
 �-د�� و �د�� ر(ون�(وھر3 �� ���ن�� ��ر �� رو �����ورا روش ا�واع �� دا(�م ی�د�ز

....�.� �و ن����2...��ااا�(وھر�%� وت �� ��2ن�� ا	م و �ر(�� و ��ز ��  %ردن�� ازدواج  

:�23م �ود (ده دور�3 �	وا��)ود3 (دت از �� �'دا� ��  

�ول ��� �و �ھر  �� ام 	��� ا�#در ��(�-..  

....ی%رد��� ول ی��ود 	��� ا�3 �-��-  

-...#��د  

....�, �و)� یا-  

 ��� ���( (م�� ��ھ�ش 	واد�� د)م....����� �م��� �(م دار�� '�W وت ��....��ااان�ا-
�....	وا�م �و  

:23ت �>.ش �و دم��(...ا�دا	ت ��رم دور د���(و  

�و�م�� د)ت ور ظ/ر )�, ��....را�ت �)ت�	...��(�-....  

�� ��....دل �� از و ق��� ی)�	�د...زدم )�	�د ���� ی (  

....آرا�ش از �ر ی)�	�د  

.....�ودم 0/�ن ی�0 ن��ر ا�ن و ن��ر �رم و ن��/�ر �و �ن آ	�  

��ن�ا آ6وش �و!....  

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

.....داد��� ا�ون و ز�, ی د��� رو �ود 3ذا(�� ا��(�(و �%�  

 	�2 د��/�م 20ت �� �ر�� �/ش د��م ا�3 ��(� �� �ھر� ��2م�� ��	ودم 	واب ��)م �و

!%�م�� اش  



%رد؟؟؟�� ول ��� �ود �� �ھر� ��:  

:�23م زد�و ��ن�ا ی�� �� ی)�د 	وا��)ود  

��اااان�ا-....  

....ھووووم-  

....ر$ت �رم....�ن ��ز درو (و �.�د-  

:23ت و د��( ی�.�د ی �زه�	�...�ود �ر�ر�ھو( %م� ظ�ھرا �ن �ر	&ف اون  

؟؟.....!�رم �ن-  

....�د�� 	وا�م �ن....آره-  

  ھم زود   �.�	...�(م 	واب 6رق دو��ره �ن �� ر$ت و (د �.�د �-د و 23ت یا ��(�

.....�ودم 	��� �س از 3ر$ت 	وا�م  

�� ���ن 6رو)�د....زد 'دام �ر�و ی��: او�د ��ن�ا  ون �دا(ت دووم �.�	 آرا�ش ن�ا ا

:�23م  

......�ااااد�� 	وا�م �ن و)م �؟؟؟� -  

:23ت و داد �%و�م  

.....(و �.�د....او�ده ات ��� (و �.�د-  

.... �%�م �	ت از دل 	وا�ت��� د)م ا'&.....آ���ل ن�� �ودم (ده...(دم ز�	 م�� زور ��  

 �0رو �7ھ �� ������ �� ن�� و �ره راه �و����� ����� و در�ت �� ��ت آدم �� ن��

�....در �� ر�و�دم 	ود�و ��:	ره �� 	وردم وار�د درو �� او�#در ������  

��....%رد�� ���م 	(م �� و د��ش �ود 3ر$�� '����� ید�� ل�و��  �ر ���� �� �  

:23ت  3و(	را(ش ی'دا اون �� د�د رو ام (.	�� و1E و �ر ��  

��� و 3رد ���ن� ھ�ون ی�رد $%ر ؟؟؟!�	وا� ھ�وز �و و (ده١١ ���ت-. ھر �� �� یا 

...�3ز رو آ��ده ھم 6ذاش و  �	واب �و���� �	واد د)ش وت  

.....���  در�ت 6ذا (وھرت وا�� و  ��( ز�	 ��ر �-د �� ن�ا از ���د 	��م ���ل  

!�وووووو  



��و �در �ر$/�ش ن�ا �� راره �-د �� ن�ا از �� �ردم ���ه یا ��� �� و 	�رو�دم ا�و �.� 

....�ره�در�  

 

۴۴۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م و 3ر$�م ازش رو '����� ل�و�� ���� (د ��وم �� ��� ی�(رھ� و �وپ  

�ن �و) ��� �%�� درد د��ت- 	�.� ��....�	وا�م 	واد�� د)م...	��  

:23ت و ر$ت �/م یا 6ره  (م  

 �� �ن $رو �	ت �و...ل��-ط ���د ظ/ر )�, �� دن�	وا�.....�زن 	واب از �رف �#در�ا-

....داره ��ون ����ھ. �ز�د3....����� �0رد ���د  

:�23م ی�ر�ر �ره�در� �در�و ��م �	�)2ت ا�3 دو���م��  ون  

� در�ت (��.... (م  (م �.�-���...  

�� �Eت ��'ل �� ����ھ....�رد ���م ت�ر�د و �ود م�3ر اط�-�  

 و �(دم (ون ��و�0 ا'& �ن �� د��ر�  ازم ��زا�  ا(�ره و ���ا �� و �رد ��,  (��(و
:�23م  

؟! ھ���ن-  

:�23م 	��� ن�� ��ز �ن و ر$ت رو ���2/وم و �3, یھ� ا(�ره ھ�ون دو��ره  

؟؟!��� �  ؟؟! ھ�اان-  

�ن و �رد �%رار  �د��ر  ون � رو" �23م �ر �ر 	�ک" ��)ت �� و ��: �رد د��(و دم��2/

:23ت و آورد $رود(ون �رم  

�م-��!$�دق �>ز ھ�دو�� �.�! ا  

 دا(ت ��و-��  � 	��� 	وا��)ود �ن از ��� ن�ا آ	�....�ردم ���ھش ید)	ور و ا	م ��

؟؟؟! آ	�  



:23ت و �رد آروم 'دا(و  

؟؟! ن�داد ا��0م �ر�م�� ازت دارم �ھ-  

 زن وا�� ��3ھ �� �ود ��رو� اول (ب ھ0ده ��Qت ا���ل ھ�ون ��ظورش �س! اھ�ن

؟؟!دا(ت رو �ر اول (ب �%م 0���ت  

:�23م �-د و زدم داد�� 	�, ���)� 'در�م �� �� ی)�	�د  

....��را اون از...3ر$�م ��:! ھ�ن  

:23ت و  ر	ود�د  (��(و  

؟؟!����0 ��: 	ب....(دم�� د���ا� دا(�م....�3ر$� ��:	ره �و �� (%ر �ا)/ 	ب-  

:�23م و دادم �%ون �ر�و  

....م��داد ا��0م ��-  

:د��ر� ��(ن �رده ��.� ن�ز� �� ھ� ��$�E ��(� ده�(� ا���ر �� �ودر��)  ��-0ب  

؟؟!0رااا ؟؟؟؟!ن��داد-  

:�23م �ظ.وم  

-����ن�ا ھم.....	و�� م�د�ر� �� �ود '�W ش�( ��زه ��....�ود �ون 	��� �.�	 	ب � 

�ن ھم �د�� ش�	وا....  

:23ت و داد �%دن د��(و  

....$-&...�رم�� �را�ون 	ودم ھم ��ھ�ر.....���ل! ((ش�ا-  

 ا��ق ی�و �ر3(�م و آ(�ز	و�� �و 3ذا(�م رو ����...���م درو....ر$ت زود 	و(�	����

...	واب  

...روش �ردم �رت 	ود�و 	واب �	ت وا�� دادم�� 0ون �� �در��) و �ق�ا(� ��  

:د��ر� ��ن�ا  

- � �؟!�2ت�  

.. آورد '��و��... ���� � �ھ-  

....ده�� ا��0م �ورو ف�وظ� �� �%�� درد د��ش-  



....$ردا $ردا $ردا از ی	وا�� �و �� �او� (م��....��رون %���-  

...د�	�د  

:23ت و �رد ;��زد �/م 	ود(و و  

�د؟؟؟�� 	وا�ت ��زم-  

:دم��ر� �-د و �ود دار ��ظور �وا)ش  ون �ردم ���ھش  پ  پ  

؟؟!���  طور-  

:23ت و د��( ��رم رو د��(و  

...�� و ا��ب...ی�ود ��ر	' و (ب�د $#ط �و-  

:�23م �رد�و �7 �7 ز���� �رف �  از داره دم�$/� �� ��)ت  

....�%ن $%ر �/ش $-&....��راااا-  

�و�م ا�ون در ھ�ت اش �.� ی�و �� یز�  از ��  ��و ر�ز ر$�م و �23م �و�ا�.....  

:23ت �-د و �%(� �رم یرو از رو ��و �رد ��-  

....���� رون�� ���-  

:زدم داد  

-�....	وااااام��� 	وام��  

-�� �....� � رون�� ���....���و� ��و���� ر�ز اون �� (��ھ  

E اون �ل�	�� ا�3-�� �....�م�� �� �(�  

�رااااا-�....�.....رون�� ی��� د��� ��E ھ�ون �	�طر ا��2  

�� �ن یرو از رو ��و �رد ��- و 23ت �و�ا� �� ��#�و�ت د�و�	�د� � �%(�  %ردم�

....ن����  

 

۴۴۵_��رت#  

 



��وا�(�ت ��  

�� آ� ��ج د	�ر��  

 

�� �ن یرو از رو ��و �رد ��-� �� ��#�و�ت د�و�	�د� �....ن���� �%(�  %ردم�  

:23ت ��ون د��/د دو��ره  

-���� �....��م ا0را رو .#.; �ت���. �� رون�� ی��  

:�23م ��1ر  

���2رررررم (دن .#.; از �ن �� یوا-  

......	وب د	�ر رون�� ��� �س-  

.#.; ا�� ��ن زو�م�آو �#ف از �ودم ��Eر ��!.....  

....ن���� دم��( رو ��و آروم آروم  

:23ت و د��( )�/�م رو ا��(�(و.....�ود (ده ره�	 �/م )�	�د ��  

-�....و�(� ���د..... وو���د �(و م�  

:�23م �رد�و ���ھش طون�(  

؟!�  وت-  

:23ت و ��م زو زد ���	 	ودش ��0ش و زد ���ر ��م یرو از آروم �.�	 رو ��و  

....م��-ذور ھ� � � ی�را ���Oل ی�ر �� ��WوE از-  

:�23م و ��2ش �� زدم  

.... � � ام (ده �ن ��:.... ل و 	ل �رو-  

 رو 3ذا(ت )�/�(و و �رد 	م �ر(و �-د �(�آ� یھ� ���ه اون از.....�رد ���ھم 	��ر

....)�/�م  

:23ت و �ردا(ت )�/�م یرو از )�/�(و �-د )�ظ�  �د..... �ردم ش�ھ�راھ آروم آروم  

....م��� (روع-  



:�23م �رس ��....(دم اEطراب د �ر �ن د�ر� و�ش �� ��:  

-���ن�ا �ر�م�.....  

ول.....�� �داره ؟�رس!�  از- �.....��( ت�اذ دم�  

�ن ��- �.....�ر�م�  

ول �ن...�داره �رس....�رم ر�و�ت...زم��ز ����- �؟!ھوم.....ی��ر )ذت �و دم�  

.....%رد�� ام آ��ده 0.و از �%س ی�را ھ�ز��ن و زد�� �رف ��ھ�م �دام اون  

...�ودم �راE 	ود�م ��: �ود�و (ده ;���ر  

 ��م از )�����و و �رد )	�م ھ�ز��ن و ��ل و �س �و ��رم %م� 3ر$�ن )ب �� �رد ��-

....د���) و �رد )�س �د��و ی�0 ھ�� د��/�ش �� و درآورد  

....�	ش )ذت ����رھ�....�د�م �� اون ی��رھ� ���(�3ر.....�ودم ��.(�3ز �� (�ر�� �ن  

�د،��و� رو ��م �0. ھ�� ����� �و  

:23ت �-د و �رد م���ظ واژ�م �� آ)�(و  

؟؟؟!یا آ��ده-  

.....دا(�م �رس %م� ھ�وزم ا�� �ودم (ده آ��ده 3ر �  

 �� ا�� %ردن�� ف��-ر �رام ���ھ.م یدو��� (��ھ� �� ��زا�  از..�ود دردش از �ن �رس

 رو ھوام �.�	 و ر$ت �� ش�� ���) ھم ��ن�ا ا�'�$� و �ود 	وب �  ھ�� �� ا:�ش

....دا(ت  

  �-د و �رد �وازش رو ھ�م ���� و 3ر$ت )ب �� ازم دو��ره

:د��ر� دو��ره  

؟!یا آ��ده �س�-  

:�23م و ��در �� زدم د)و ���د ���ر�ا  

.....اھوووم-  

 واردم �&��E �� و آروم �.�	 رو آ)�ش و ��م رو (د 	م �-د و 3ر$ت �2ت رو �/.وھ�م

...... �ره ��: >م�0 ی'دا �� 3ر$�ن )ب ازم �رد (روع ھ�ز��ن و �رد  



�2�.� 	وردن در��ل ا�3 �ط���O و %ردم�� �س دا(�م �م �م رو دردش.....زدم  �, رو 

......ر$ت �� ھم آ��ون �� >م�0 ی'دا ��ودم )�/�ش  

.....د�(د .�م Eر��ت و �ود �رده �رق ��م  

 �وزش د�(د ����� ی Eر�� �� �� ��:	ره و �ردن 0.و و �#ب رو 	ودش �رد (روع

......�ردم ا���س �د�م �و رو �و�(����  

......�دم ادا��  )�/�ش 	وردن �� 	و��ردا�� ��و���م ���د ���ر�ا  

....زدم  �, رو ��رش ��0ش و �ردم ول )�/�(و  

�&�ظ� �.�	 3ر � اون � �0ر�� رو درد اون د��� �ن ا���ر 'ورت درھر ا�� %رد�

�.....%ردم�  

.....�ردم �س رو ��ھ�م ن�� (دن 3رم )�ظ� �و  

.....�ود (ده � �)� ھم �و درد از 'ور�م  

......(د �د�ز و�(�م ا$��د 	و�ش 6رق آ)ت �� ��  (�م  

:23ت و �رد ز��� رو واژ�م از (ده ی�0ر 	ون و �ردا(ت د����ل ��  �د  

......(د ��وم....ن���....آروم...���� آروم-  

:�23م درد ��....�ود 3ر$�� درو �(دت د)م و ��ر....دادم $(�ر روھم )�/��و  

.....�.�	 دارم درد �.�	-  

�-د و �	ت ���ر ی  ز��)� �طل �و ا�دا	ت رو د����)/� و 0.و د��( 	ود(و  

:23ت و �رد ��چ 'ور��و  

......���ش ��ران....(��� 	وب �ھ�  �-دش....ی�طور�ا ا�روز و ا:ن $#ط �ن ��ور-  

....�ردم ���ه �.��2 یرو 	ون �� �رس �� دو��ره  

:�23م و (دم ز�	 م��  

-�؟!ی�ر�� ��%ن �� �رام (��  

؟؟؟یدار درد-  

!�.�	 آره-  



:23ت و داد �%ون �ر  

.....زم��ز ��(�-  

�ن ی�را �� رون�� ر$ت و او�د ن���� �	ت یرو از �-د و �رد ز��� رو ش�	و� آ)ت اول 

....د��� �� دادم ا��0م رو ����رھ� $�'.� اون �و....�ره�� )��س  

��� �2�.�... �طل �و ا�دا	�م �رد�و 0�1 ھم رو   

.....�را6م او�د آب وان�) �� و یو ��%ن �� �� �-د #��د  �د  

...دم��( دراز �	ت یرو دو��ره �-د و 	ورد�ش و 3ر$��ش ازش  

:23ت و ���رم او�د  

-�؟؟!ره��� 	وا�ت ��م ی��ر ی	وا�  

:�23م �ظ.وم  

.....اھوم-  

:23ت و زد )�	�د  

..... (م �� یا-  

 �%�رو�ا �و'.� �� و 	وب او�#در.....(%�م �ردن �وازش �رد (روع و د��( دراز ���رم

......3ر$ت 	وا�م و (دن ن����  (�/�م �� دم��2/� �� داد ا��0م  

 

۴۴۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

....�رو�د �رم از رو 	واب �3ر��� و E-ف  

 د)م ر�ز درد از ی	�ر ���د ��: ��%ن اون )طف �� �� 	'و'� �(م دار�� 	وا�ت��� د)م

.....��ود  

؟!�(� �.�د و�د�� د)ش یو ���د....	�; و را�ت و �رم �� ھم �0م  



��ن�ا �رم و 3رم �>ل ی�و �رم دا(�م �و1....3ذا(�م (%�م یرو د���و و 	وردم �6.� �� ا

� ��ود�ش ��ور �� ��و (�ر�� ���� ی (�� و0ود �� ��� و )�ظ� �� )�ظ� ش�	�) ی�0� 
....ر�و�د  

....�ردم ��ز ھم از �.%/��و  

....���ت ��ت ر$ت م����# ���ھم! ��ود  

��ن�ا �ودم دوار�ا�....�ود �-دازظ/ر ۶ 1 یز�  �راش ���وE- ن�ھ�  �و ��(م �دا(�� �و
.....!��م در�ت  

.....(دم �.�د و زدم ���ر �ود او�ده ن���� ��ھ�م یرو �� ��: �� ��ورو (و�و ز�	 م��  

 یرو �� رو دا(�م ا��ظ�ر.....رون�� ر$�م ا��ق از.....�داد 0واب ا�� زدم 'دا رو ��ن�ا
......��ود ا�� ��(� ��د��(و �م د�ت �� ��وم یون،�و�ز��.و  

 �ود �/�ر ��)م �ود (ده $رو�ش دردم �� ��:..... ��/دا(� س��رو ر�و�دم 	ود�و

 یھ� ���� �� ��ن�ا و (د ��ز در رون�� او�دم �و� و زدم 'ور�م �رو �� �آ�.....
....دا	ل او�د دش�	ر  

:23ت ھ� ��د��� دن��و( �� و درآورد �2(�(و د�د �� ��و  

.....	�ااا�م �&م-  

:�23م ھ�ز��ن و ���م �ش �� �وھ��و  

؟؟!ی�ود ��0....��ن�ا �&م-  

:�23م و �رد ا(�ره د��ش ی�و یھ� ���� ��  

....د�	ر ر$�م-  

:23ت و ز�� یرو 3ذا(ت و �ود ده�	ر �� یز�  ھر... آ(�ر	و�� ��ت ر$ت را�ت ��  

....�د�� ��ل �0رت ����� �� �	ور....3ر$�م 6ذا �دل  �د �رات �� ���....	و(�.� ���-  

:�23م �رد�و ���ه ز�� یرو �	�.ف ی6ذاھ� ��....آ(�ز	و�� �و ر$�م ��م  

؟!�3ر$� �� ی�را 6ذارو �/���ا-  

:23ت و 3ر$ت ���م رو �(ق و �(#�ب  

.....ی�	ور د��( .ت�� ھر�دوم �� 3ر$�م �دل  �د..... ���د �و ی�را 	ب...ام ��� �را-  



 روم �� رو 	ودش �-ل و �م��( �� د��( �#ب �رام رو ����م،'�د) او�د...(د �.�د

....�(�ت  

....دا(ت ھوا�و �.�	  

:د��ر�..... و�د�� 	و(م �.�	 ھ�ش ی��ز :رج و ر$��رھ� ن�ا از �ن  

��ھ....ده��و�-�....���.....�؟؟! �دوم....�رغ..ور��...�و�  

.....3ذرو�دم �ظر از رو ز�� یرو (ده ده�  ی6ذاھ� ��)ذت  

:�23م د�و��( )�/�م رو ز�و��و  

-�.....�ده ده��و� اول....ھ�(ون ا'& اھ///�....�� ��  . �رغ...�� ��...���ھ....�� ��...�و�  

:23ت و د�	�د  

�وووو�(-%.....  

:�23م وھ�ز��ن �ردم 6ذاھ� 	وردن �� (روع و)1 ��  

��ن�ا �%�� درد د��ت-..��ن و3ر�� �رد دارم�� �3(�� ا'&.....�ود ام 3(��  #در �دو��� 

....�	وا�م (ب 	ود �� 	وا�ت�� د)م  

:23ت و د�	�د  

.....���ر� �	ور آرو��ر ��: 	ب-  

:�23م �رد�و ا	م  

؟! �م �ن ���ا ��ظورت-  

:د��ر� 0واب ��Eر  

؟!(م��� ات �رده �(�� ��ز �ن ���(  �ق ی�رد $%ر-  

:�23م ام )#�� دادن ورت �� �-د و او�د �ش �رم دھن �� �ودم �ن ���ر�ا  

....او�د 	و(م �ود �(�� 0واب...ن�آ$ر-  

:د��ر� و ���م 3ر$�ش �-د و �رد ��ز رو �و(��� �ر  

؟! ���د ی�دار �� درد-  

....�/�رم ��-  



-�؟! م��ز� دم رون�� م��ر ��ھم �-د و ��� ا��را�ت %م� ی	ورد 6ذا�و ی	وا�  

:�23م زده �0ن�ھ  

-�-؟؟!وا  

!آره-  

�-.وم....�م�� آره- �� �؟....!�ر�ش و �%�� ا'&...�م�  

.....�	ور 6ذا�و زود�ر �س-  

:�23م �ر دھن ��  

-�)��.....  

 

۴۴٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 زدم �ن اول �-��.....رون�� م�زد 	و�� از ��ھم و م�د��و( )��س ، م�	ورد �� 6ذا

....یرو �ده�� م��ر ن���( �دون �ود رار �ن ا'رار ��....رون��  

�(�رک �ز�د3 یرو �ده�� ن�او) !!!  

�و�د�3ر وا��ون (��ھ� �� �و��ت�� اش �زه ط-� �)��....  

..... رون�� او�دم 	و�� از اون از زود�ر �ن ا�� �ود دا	ل ھ�وز ��ن�ا  

�....دم�د رو ��� و�دم�� ن���� ھ�رو �.� دا(�م �و  

:23ت و �رد ���م �-0ب از (ده 3رد ی (�� �� د�د ��و ��  

...... وااااااا-  

...ا$��دم (; �� 	ودم �ورد در �� �ود ��23 ی�(دار ی" واااا"    ��ن  

:دم��ر� �-د و �ردم �را�داز رو 	ودم ی�ر���� (; ��  

؟! ��� (ده� -  



:23ت آروم ی'دا ��  و ���م او�د  

؟؟یر�� ��0 یدار �او) روز د	�ر-  

�.....3ر$ت ام 	�ده ��/و� �ر$ش ن�ا از  را دو�م��  

:23ت و �رد ا	م  

 �'ر ���0ب $�دق �#ل ل�ا��ور ل�3ور %ل�ھ ھ�وز �رده (وھر....���د (�و��-

....	��دان�  

��:�23م و ا�دا	�م ن���� �ر�و زده 	�0)ت و ن�(ر  

؟!��� ��  آ	� 	ب-  

:23ت ا�ز�0ر �ر ���ه �� از �-د و ا�دا	ت ��: ا�رو(و  

-�....ا'& دو�� (��...�م��� ��و....��داز راه �ر�ر ھرھر �ھ ز�ن�� �رف ��ھ�ت �و  

 و �وردم�در� ی��ز 	�, ���د ���ر�ا....�رد ا���2ده ا(�ره و ���ا از �ر$ش ادا�� وا�� ��ز
:�23م و 3ر$�م ��ظور(و یزود  

...م�داد ا��0م آره...��� ��� ی	وا�� �  دم�$/�...آھ�اان-  

:23ت و زد �ق 0و�م �� ��زم  

.....م�د ید	�را ھم د	�ر وا:....�7ھ �� ھم ���...(((ش�ا....واش� س�ھ-  

:داد ادا�� و ا�دا	ت �ر�.��م �� یوار ���ف ���ه  

-�� �&ه و (�ل �و او�وت رون�� م�زد��� 	و�� از 	�0)ت از ��ل �� �� م�%رد�� ��رو� 

؟! ��0 ی�ر ی�رد  

:�23م و �ردم 2ل �وھم ا��(���و  

!�(� �وض ھوا�ون ��)و رون�� م��ر 23ت ��ن�ا...	ب-  

:23ت و ا�دا	ت ��: ��ا�رو  

....�رم�در�� 0وو�� (�� ��ر از �ر �� �ن-  

....��ت درو و دا	ل �ر3(ت ��ر، �رز�ش ��/� �� �-داز و 23ت �و�ا  



�� �� �ھ�'��� �� (دن ��0ور �#'ر او�و  ون....ن���� او�د ��ن�ا �و1 ھ�ون� 

:دم��ر� ازش E6ب و ا	م �� دو���م  

؟! ھ�اااان یداد )�2ش �/���ا  را-  

:د��ر� ن�ھ� وا�� �دا(ت و 	ورد ب ن�ا ا��ظ�ر  

؟....!�و  ��....اوه اوه-  

یداد )�2ش �.�	 $#ط...� �ھ-  

�� O23ت و �رد ا(�ره د��ش ی�و  ش��و:  

.....�ودم ن�ا د���ل-  

:دم��ر� ����(�� و دادم ���% ��ر �� د���و  

-���؟! م��� یرو �ده�� ��ود رار   

:23ت و داد �%ون �ر  

-�� �� �0�� �� )��.... �-دش م�ر�� ن�  

:�23م و دم��ر �ر$(و  

-�)�� �)�� �....م��ر ��� زود $#ط ی�د ��WوE 	واد��  

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ  

......�اااا��دار �-'�ب ا�'�ب-  

:�23م ی��د )�ن ��  

�م ھم �.�	 �ن-��آرو  

:23ت و د�	�د  

�-.وم ���& آره-....  

�� �� ��� م��ز� دم �ده�� �� �رد ��رک و ن���( �0 �� �-د و م�ر$� �ش���( �� رو��� از �
....�زرگ ��رک �� ی��%��زد �0 ��.....م��ر راه و  

 ی���زد از �ل یروزا ��&$ �� ا)��� دا(�م �%�رو�ا ی �#ده ��م $%ر....3ر$�م رو ��زوش
....م���( ��ھم �د�ز زا(�ن��� �� ی���زد �-د یروزا ��&$ �� و �ود �%رت ار���ط�ون ��  



دم ���رم آروم آروم �� �در��) ��ن�ا �:23ت دا(ت��ر  

....ر$ت (دم  	ودت ��د در ���د-  

3�S دم��ر�:  

؟ ھ�ن-  

.....�3ر$� �2ت ی�0ور�ا �� %�م��� $رار 	ود�م ش�ر ��Z �%��ا �-��-  

:�23م و دم� �� �/ش  

��ل....دو�� �دارم ش�ر �ن �� او:- �.....ر�ت��� �2ت ی�0ور�ا دارم دو�ت �	ود  

:23ت و د��( )��و  

؟!ھو�م ؟....!�	رم یدار دو�ت � -  

:�23م �رد�و $%ر %م�  

..... �رش ی)وا(%� اون از...دارم )وا(; 	وردن ھوس ا:ن-  

 دادم ورت دھ��و آب....%رد�� ی0ور �� ��و دھن �0ت��ر( �ورد در ھم زدن �رف ��0

....دم��( )�/�م رو ز�و��و و  

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ  

�ن �)و�  !)وس و یا � � ��ز �(� �� ھم ��)ت ھزار �و-  !  

�ت �.�د 0وون �� �� م�ر$� �� �و�ر��ر�ت ��ت ��ھم م�دا(�� ھم....(د رد ���ر�ون از 

 (ش�ر �ود ده��( 	ودش ��ت �� ���و�ا ���ه �� ش�ظ�ھر ت�	'و' �و) �ود ��ن�ا د

...�ود  

....�ود ��ن�ا ��. ش�ر �� ��(� �� ��ھ�� و �.�د ش�ر  

:23ت ���ف ��  

.....(د ف�� �.�	-  

:دم��ر� ز���� �رف �  در�ورد دو���م���  ون  

؟؟!(د ف�� � -  

....زدم�� د����....(م�ر-  



:�23م و دم�	�د  

 �دو���....ش�زد �� �/�ر.....��:اااا ���� رو �  �ردم $%ر (د ف�� ��23 ��0ور ��-
؟!  را  

:د��ر� و  ر	و�د ���م �� �ر(و  

؟! را-  

:�23م ط�ت�( �� و آروم  

....�ره را�ت )��ت 	وردن و دن��و� ش�ر �دن  ون-  

....��2ت یز�  ���د و د�	�د  

 

۴۴٨_��رت#  
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...�(��م روش �� رو او�دم و آوردم (ر�ت وان�) دو��  

:�23م داد�و �%ون د���و ا�ز�0ر ��... �رد ن�$ �.�د �.�د و د��6ش 0.و 3ر$ت د����ل ��  

!�Zُ  ادب! �و یر���! (((ش��ا-  

:23ت و �رد 3و)� د����)و  

؟!ی�دار ن�$ 	ودت ��� ی	وا�� ؟!�%��� ��ز  را ؟؟ �� -  

:�23م و 3ر$�م ���ش �� رو (ر�ت وان�)  

-��� �� �ر��  � �داره ھم ���� زش�آ�ر ارزش ��د� ی�و ی�رد �7ھ �����2� 	ودت 

؟!یر���� آ�>وره �	�طرش ی�0ور�ا �� (ده�  ؟��:!  (م زش�آ�ر  

:23ت �-د و 	ودش دھن 3ذا(ت و ��د �و�ت ���� ��  �د  

....دا(ت $رق ��%� اون ی ھ�� �� �%� ن�ا-  

� زدم�� �دس �� ھ�و�طور! �-.�....ر�, �	رد) ��ل �� دادم ���% �رد�و ��وووو$��� 
:�ر��دم.....�ود (ده ن�آ� یر$��ر و یظ�ھر ی�/��0ذا� �0ذوب ھم  

-:�� �-؟؟!  ر$ت وا  



:داد 0واب �رص �� �-د و 	ورد (ر�ت .پ  �د  

-�� �-�رQ دارم ���0ا ی	ود�� �ن...�ر$ت وا�� �!!!	و�م�  

:�23م و 3ر$�م ��ظور(و  

....ر$�� ��0 ��:... �(�� ��را�ت زود  �..�وھم ���� ��: 	ب-  

...آ)��ن-  

:23ت و د��و� اش ���� �� �(�(و ��(� (ده ��زه د)ش داغ �� ا���ر و�-د  

 ن�ا 0ز �� ��و�ن ز�ده ھ�(ون ��� �#وط ��(ون�ھوا� �� �ا)/.. �ر��رده �� �ا)/-
�وم ���زه �/ش ���ھوا� ی6ذا �� �ا)/...�� �2.� او��0 ���(� د��ر (� �د ��)ش (� 

�)�.....  

:دم��ر�....%رد�� �ش��2ر ز�ر �� و ھم �ر �(ت  

���! �� ��(� �رو�د� �ل اون �	�طر....���� یا- ����� �؟؟....�رده��ر  

:23ت و �رد ن���� و ��: �ر(و  

....آره-  

؟؟؟!�%��� ی�0ور�ا  را ؟؟!�ر��3  � ���د �س 	ب-  

-�  (م �.و�د و �ور ید	�را از �%� �� ��ه  �د ن�ا �و ا�3...���د ��ه  �د �و) �رده��ر

؟؟؟!�  �(� دو�ت ��وE �روم ��Q$ت �ر��  

 د)م...%�م�� در�ش ی�دود �� �و) �وردم��� در ���� ��ر از �ر �� �ن! ھووووف

� �رده �0ر�� رو ���) و �س ن�ھ�  �ز��� �� 	ود�م  ون �ز�م �ق 0و�ش �� 	وا�ت��

 	�ر �ون�دو�� اوج �و �� �ز���...��.	 ی �0ر�� ن�ھ�  �ود ن�آ� ی ��ھد �-��....�ودم

.....ر$ت و �ره 	واد�� �� آوردن  

:23ت و 	ورد رو (ر��ش از ���د ی 0ر��  �د  

  ؟؟؟!���0ت ��ن�ا-

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  

...��ر �ر-  

S�� 23ت و ��: داد )�(و:  



.. � �)و� �0ده....یدودور ددر د��ر د��.�د( �%��ا ی��0 �ون��رو� �وم روز-

(�� �و ن��(�� ���0 �ز�����ر...�ھ�دو����....�ا�����و)....یا ���و)�...�(

؟! $�ز د وات....��ر �ر �� �و�م�%� اون....	و��  

:�23م �ظ.وم �رد�و 20ت ��ھ��و  

 داره ��ر ��ن�ا �و)....(��ل م��ر �Q&...�2ر م��ر روز  �د �� 	واد�� د)م �.�	  ��م-

 ھم ش��ر	' دوروز اون....	ب� � ��رم روز �� داده ول ��ن�ا �و)....وا:...�ود �

....(د 	.وت �رش %م� �� وت ھر ��:.....(��ل  

:23ت و ��ل �� داد ���%  

 ر	ت د��� ��-دھ....�دازه�� �20; �و (%م �و �, �و)� �� دو �(� 	.وت اون �ر ��-

.....ی�(ور  

:�23م �-د و $%ر �و ر$�م  

!	وب �� � �-  

:23ت و �رد 3رد  (��(و  

 $%ر(و...رون�� ��داز �رت از $%ر(و ��:ھ� ��:....��( دار � � ��( 	ر ون ��-

���د ��زه....ی�(ور 3وه و � � �/�� و ر	ت و ی��ز و ����� د��� ت�0وو� اوج �و...�%ن� 

  ره�( �ل ؟؟؟!یدار 	وراک و 	واب ی(د دار � � ی�رد $%ر ���د....	ورا�ت و 	واب

....��	و� وا�ش ��:: ��( دار�� د��� ھم وت �� و وت �7ھ 	وره�� �� و0ود�و  

�2/���� ھم راه�� �ر..�ردم �'ور 23ت ���� �� ����)�/� �و 	ود�و $%ر ور 6رق�.....  

 �%��ا از �رس...ھ.ش �طو��(....�رد�/�ش ��3ر....دا(ت 	ود(و ی�%�$�/� دار(دن � �

..... ر�/�ش ر	ت (��ن...����2 �راش �ا��2  

�:23ت و (د �.�د  ش��  ���ت �� ���ه �� �� ���  

...�رم ���د �ن 	ب-  

�ون 	ب زود  �! ��-�....  

...داد (��ره �/م ��رو� (ب ام 	�)� ��ر...�را�� 	و�� �رم د��� ��-  

:�23م ��-0ب  

؟؟!���� �/زادو-  



....آره-  

:�23م د�و�	�د  

...داد (��ره ھم ���د ی'د�� �� �و 0ز �� (ب ھ�ون...او�و ر��� ی0د-  

:23ت و �رد ��زک � (� �(ت  

-�؟؟!ی�دار ��ر 	ب....درآد  (ش ��....ر�ر3رده�د ن�آ� ا�3 رم���� ش�0د ا��2  

:زدم )ب �رد�و ���ش واج و ھ�ج  

-�////�  
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:�23م �-د و ا�دا	�م :�ردار ی ���� ن�ا �� ��ظور �ر و �وال �ر ���ه  

 �� �دو�� �� ھ�ز��ن �-د ���)�� ن�آ� یدور درد از یدار ا:ن ؟؟!����� �(و آدم �و-

؟؟؟!�%��� $%ر ھم �/زاد  

:23ت و د��و( ر�ز(و ���و� ی )���  

�ن ی  �ره�� دل ؟!�� - �� ��و�� ��ل�� �و����� (��ھ�!�!�و���  

�� �/�:�23م �رد�و ���ھش دراو�ده ���� از ی (  

؟!(��� �  ن�آ� �س! �%�� 	2ت 	دا! �� �� ��-  

:23ت ��(� (ده ��زه د)ش داغ �� ا���ر ��ز  

 ��  �	�) �م�� ��....�زده �ن �� ھم ����ل �; ��...�; �� ر$�� �و� از! ����ش 3ور-
��ھش دو �%� �� �-.وم ��0 از ا'&....�2ر���ده �ن وا�� ھ�و�م....آ	� ���د �)� 

� 	واااام��� ��(م دا(�� رو ر$��ش ا��رس �دام �� ی��ر دو�ت �ن ؟!ھ�ان ؟؟؟!(��ھ

���  �....�ره�� �ض اش �$�� و %ل�ھ ون�د از  (م �� ���آ  

:�23م و (دم ���� �� د�ت  



؟! ل و 	ل �/زاد ھم ن��ز��0 ���3ز :�د-  

:23ت و د��و( ھم رو �2ش ی ���د ی )���  

� ول 	�ر �� �� ���آ� �ردن ی�2ر 0/ت ز�� یرو ی ���3ز ��/� $-&...�.-�-���% � ره�

�... ل و 	ل �/زاد ن�ھ  

 د��ش از ا��(ون و آ��ر و�/� (�ر�� داره د	�ر دو�ت او�#در �/زاد ؟؟!ی(د وو���د-

 د	�ر ن�ا ھ�� د	�راش دو�ت ؟!	واد�� �  وا�� او��رو �%��� $%ر ��:....�ره�� در

 وا�ش �� �و)دم ���� رو روز /دپ� ھر�دوم �� �� دارن �ول یا �در�� یھ� ���و)�0

 �� ھم ��رو� روز ھ�ون ؟؟!%�ر�  ی	وا�� �آد� ن�ھ�  �� او�وت.....�رن�� ��ھد

�و� ن�آ� ھ�ون ���ظر.... ی�ود �%�� و 'د �2ر �و ���ل� �� داد (��ره 'د�2ر�� 
..�/�ره  

:�23م ر�و�	�د....��را�ت �ود �-.وم...(د زون�آو اش )و � و )ب  

-�؟....���  

:23ت و �رد �.�د �ر  

؟!  ھ�اان-  

:�ردم �رور �راش رو 3ذ(�� )�	�د ��  

؟!ر$�� �دت� (-�ر�ون-  

...�(د �(د (د (د  

:23ت و آورد ��: رو $��ش ا��(ت  

 (ون ��.� م�ر �� �(د (د (د (��� �-د �� ن�ا از...دادم رش���> �و) �ر$�� �دم� ��-

....ی���� ���د 	ب...  

:�23م و ���دم�ا در ���ر  

�ن....�&�ت ��-Eور 6'�...در	ودش �� �	 �!اش ���� �� �د�  

�!دا	ل او�دم و ���م درو....(دم ��/� دو��ره �ن ر$ت �� ���  

 	وا�ت�� د)م....�(��م ون�ز��.و یرو �� رو و او�دم �-د و ظرف �و 	�م�ر &��2 �م ��

 �� رو  (%�م �ھ ن�ھ� ی�را م��	ور ��ھم رو (�م و 	و�� �د�� ��ن�ا �� ��و�م ���ظر

...%ردم�� �ر ی	ود�� یزا�   



....دم�د ا��0ر �ر از �ز	رف �e �� �� دو  

....3ر$�م رو اش (��ره و �ردا(�م و�3و(... دارم ��� 	ود�و ن�ا از (�ر�� ��و���م ���د  

:داد 0واب �وق  �د 	وردن از �-د  

��س ��ھ�ت �-دا 	ودم دارم ��ر �ن...���� �&م-� �!رم���  

:�23م ��د ��د  

؟!ی��� �� ��و :ال-  

�.م �� '��� �ر-...&-$ �...وت ر�د د�(�...�م��  

؟! ��و�م ���ظرت (�م ی�را-  

...$-&....�م��� ھ� ��: ��: �ن �	واب و �	ور 6ذا�و...��-  

�ت ر$�م و 3ذا(�م ���ر رو �3و( �%ر و د�D...�%�م �	دا��$ظ :ال �� �(د $ر'ت� 

!...آ	� �ودم زار�� 6ذا	وردن ����/� از �ن.... آ(�ز	و��  

 (ده ��, وا�ش ����� �� د)م �� �(ت��ر� �  ھ��...�ود �/و�� 6ذا....�� را��ش

 �ود 3ذ(�� ھم (�م وت از ���د �� ا:ن �� ��ر �ر �ود ر$�� �� '�W از آ	�...�ود

�ش��� ھم ��: ��: ��ود رار ھم ظ�ھرا و د�ش��د� .....  

 و ��� دم�د �و� ا�� ر$�م ھم رون�� �� ���...�ط�� ی�و �رم 3ر$�م م��'� 	وردم �� (�م
� و �ز�م �/م رو 	.و�(ون و�د�� د)م ز�ن�� 3پ ودارن راه �� (ون�� � ���ط ��ز ر���ن آ

....��: �ر3(�م دو��ره  

�(%وک ھم ��� ن�ا �!!! �دا(ت ر$�ن 'د ��ه �/���ا 3ذ(ت از �-د  را دو�م���...زد�  

!!!�ود �رده ر�3 ر���ن آ� ش�� 3.وش �%�م 6.ط  

.....	و�� �ر3(�م و دم�	�د  

....دم�	وا��� د��� و �داره یا ده�$� ا��ظ�ر �%��ا �Qل...��...ا�دا	�م ���ت �� ����ھ  

 و دم��و( ��%� ی�ور 	واب )��س �� �-د و �ردم 	��وش  را6/�رو...زدم ��واک
....ا�دا	�ن �%س 	ودم از �ردم (زوع  

:�و(�م رش�ز $ر����و ��ن�ا ی�را �%�/�رو و �	ت رو دم��( دراز  

"�� ��  �"ی�د 0ررم 	واد�� د)م �� ��� زود..ا��ظ�ر�م در ���)� ن�ھ  



.......���م رو  (��م  راغ �ردن 	��وش �� و زدم رو د��. �-د و زدم ��Q	� )�	�د  

 

 �ط�ا�� �� و آروم ��رھ�(و دا(ت �� �ود ا��ق ی�و �2ر ��...(د ن���� و ��: آھ��� �	ت

؟؟؟.....��ن�ا 0ز ��(� �و��ت�� �� �2ر �� اون و...�(م دار�� �ن �� داد�� ا��0م  

 ھ�ون �و )�/�م...د��و� رو ��زوم..د��( دراز ���رم و او�د...�ود ���� ھ�وز  (�/�م

�ن.... ��و�د �/م �(ت از 	ود(و...او�دن �ش ازھم ��)ت ��� � ���ت دو���م��

:�23م یا (ده دار 	ش ی'دا �� و  	وا��)ود.... �د  

؟!یاو�د ��ن�ا-  

؟!���� �ردم دارت��-  

؟!یاو�د ��...�داره ب��-  

� یا #��د ده ��-��)....  

؟!  �د ���ت-  

....دو-  

:�23م و اش ���� ��  ��و�دم �ر�و...���ش دم� ر	  

....�ود (ده ��, �رات د)م-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

....ی0ر�	ور 	وا�ت�� د)ت �.�	 ا���ر..�(	ص ���& ی$ر���د �� ���%�� از آره-  

:�23م و دم�	�د ��ز  

.....�	وا�م 	واد�� د)م $#ط �� $-&-  

:23ت و �رد �وازش �ر�و  

��م- �...دم�� �%���و 0واب $ردا...زم��ز �	واب...�	واب...�طور�ھ  

د�	�د  

 

....���2م یز�  ���د و م  



✍Sara✍: 
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 داد�� �(ون رو ز���ر	 ��ن�ا 	واب (دن �طو:� ���ش ;��  �� ���ت �� ����ھ

 او�د وت ر�د �.�	 (ب�د آ	� دا(ت �ق ا)���....�ود ده�	وا� �د�ز ا�روز.... ا�دا	�م

....	و��  

....(د�� ت�اذ 	ودش �طور�ا....��(� ��ر ر�در3 وت ���م ی�0ور�ا اون �دا(�م دو�ت �ن  

�� دا	ل.��.....دم� ( 6ذا از  �م �� و ا�دا	�م ����ھ رو   

 (�م آ��ده ��ھ�ر...آ��ده '����� (دم�� �� '�W! 	ودش وا�� دا(ت ���)� ھم ی�0رد

....ا��ده  

���زه ��(� اش �زه و �ود (ده 	وب �و)....%ردم�� آ��ده رو �  ھ�� 	ودم د��� ا:ن ا 

....��(� ���د ��ن�ا ��� 	دا $#ط.. ��ود آ���ور �� ی6ذاھ� ی  

  (دم �ط�Oن �� 6ذا از

 �#ب �� �رس ��. (د �.#� ��رم دور �3ر� د�ت �� �ر�م 	ودم �� و ا��ق �و �رم 	وا��م

 ��م �� 0ن ن�ا....ھووووف....دم��( �آ�ود3 �ر از ���2 ��ن�ا دن�د �� ا��. �ردم ���ه

c  �)و	واب از �� ا'& پ�	؟....!�ود (ده دار��   

:�23م �-د و ا�دا	�م �/ش آ)ود E6ب �Q& ���ه ��  

� ��و و �ق ��  را وو���د آ	�...م�د�د �� م�د��د 0ن-���%� �! ��م؟ �%�� �����.... ی��

....یز��...یز� ...یا �ر$�....�اُھ�  �ِاھ�  

 رو ��ژ�رد3 و �	وا��)ود3 و ی	��ر ��)ت اون ھ�وزم 'ور�ش...د�	�د 3.و �و

...�ود �	وا��� دا�(د ھم ��)ت �وپ�ھ� �و ��� ا��....دا(ت  

 �رد�و )وس �راش رو 	ودم و (د �ور�ورم.... د���) رو ام ���� و آورد ��: رو د��ش

:�23م  

؟؟؟!ی(د ی�(ر-  



دو�� �(م؟؟ وا�ت ی�دار دو�ت ���...�� او:-  

���؟ ید)�ر �ن ی�را �� ��� �%�� �و  

.....ا�دا	�م �ود (ده 0ذا��ر ش�ر �� �� �� ش�	وا���  /ره �� ����ھ  

� رو �د)��� ��-�....ھ� 23ت را�ت آ���3وا)دا���) ���ر د�$/ ��� (�ر�� رو �2ر �� �� �ز

....م���( دا(�� دو�ت 	ود�ون از  

....	ودم از (�ر�� �.�	 �.�	...دا��م دو�ت 	ودم از (�ر�� رو ��ن�ا و)#-� �ن و  

 0ون �� دم��( �آھ. �ردم �س ��م ی: رو د��ش ی3ر�� �� �ودم ره�	  (�/�ش �و

:�رد ز�ز�� 3و(م ���ر �-د و 23ت ی�(دار  

-�� ��  �...!��%� آ(�ز ؟؟!�%��� یآ(�ز ���0ا ی��� یا ��%� )��س ن�ھ  

  و دم�	�د

:�ردم �.#� 3رد�ش دور رو د��م  

؟....��� یآ(�ز و ��و(� ��%� )��س آدم �ده-  

:23ت و �رد �را�دازم )ذت ��  

 د�ت �� د��� ��ت��� ی�0ور�ا و ���0ا �ن �� د$1 ھر    ون....	وب ھم �.�	 ��-

؟؟!�ده ��0ش ن�ا....ی�د  

:23ت 	��ر یھ�  (م �� �-د د��و� و)1 �� و د��.- رو ھ�م )ب  

�ن در-E...ن ی6ذا�....��ل دو�� ن�ا   

 د�ت ی�و رو 	و(2ر�م یھ� ����. �رد ��ز رو �م��و� 2ل و  �رد ��رم �(ت د��(و

 �و زود�ر ھر � 	وا��م�� و �ود (ده س�	 ��م ی:. ...د���) �آرو� �� و داد ی�0 ھ�ش

....�(م ور 6وط� آ6و(ش  

  و �رد �.�دم 3ر$ت )ب ازم �� %م�

....ن���� د��( و 3ر$ت رو 	واب )��س ��د دو��...�(و�دم ا�ن یرو  

.... �ردم دراز 	(�%ش د���ود��ت د���) �� و 	ورد�� رو ھ�م ���� �� ھ�و�طور 

....�ود (ده دار�� ��� ش�	وا��� ��ردو��  

(��...دم��( آه ھ�ز��ن و د�ش�  



 �رد ��ز رو ��ھ�م �-د و د��و� رو �د�م �را�ر.  	وا�و�دم ا�ن یرو �(ت �� و 23ت �0و� 

..�رد ��ھ�م ن�� 	وردن �� (روع و)1 �� و  

.....%رد�� �رش ی�(ر )ذ�م �� �وأم یھ� آه  

...�(م آروم 	وا�ت�� د)م $#ط و �ود (ده �-�� �� 	ودم ی�را $�Eھم ���د  

�: دم��ر� ��� %�ر�  	واد�� دم�$/� و ن���� داد (.وار(و �و  

؟...!آ(�ز	و�� �و...  آ	�_  

 د��ش �و رو  ��ھ�م و�ط �-د و �رد ا(�ره  �ود (ده را�ت ����� �� ش��ردو�� �� اول

:23ت (/وت �� و ��)و�د  

 ��� ��:...آ(�ز	و�� �� �ر��  �. دارم ھم (/رو �#ط� ن��ر (.وغ �و �رد�ت ��ِ �وا��_ 
...��%( دراز د��� آ(�ز	و�� �ف �� ن����  

 

 �رد و 	�; ی ھ� ���( �� ��م �ر	ورد....دم��( دراز آ(�ز	و�� �ف و  �23م �0و�

�ردو�� �ر�ت �� �� و داد $(�ر یھ� �(ت ی�و رو زو�م�آو یھ� ����...�ود د) �ب� 
.زدن �.��� �� �رد (روع �� دم��( �>�0.�رد واردم رو �.�2ش  

 �ر�ت �� ھم رو  �د�م ���س یھ� �#ط�. %رد�� (�ر�� رو �ر��ش اش �.��� ھر ��

��(��.ر�و�د�� اوج �� رو )ذ�م و د�  

 و  دن�.رز�� ھ�م ���� اش �.��� ھر ��. (%�ت �� رو 	و�� �%وت ھ��ون ��)� ی'دا
...ر$ت�� ھوا �� آھم  

 �دا6 $رط از �>�0...�رد �	�) دا	.م رو آ�ش $(�ر �� ��3/�ن و �رد �د�ز رو �ر��ش
:23ت و �رد �و�م �-د و د�	�د....(دم ار�E ��ھ�ش ھ�ز��ن 	ود�م و دم��( ا�ش  

..... ی�د 0ر	وردن ی�#��E و ��2ر�� ��%� �%س ���( �و ��-  
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 و ������ یرو �ود �(��� ��ن�ا....رون�� او�دم آ(�ز	و�� از و �ردا(�م رو �� � ����
....%رد�� ن��و�� ��: رو ون�ز��.و ی����)/� ھ�ز��ن و ز�� رو �ود ا�دا	�� ��ھ�(و  

 و �%(� دراز ی�0ور�ا و�د��� 	و(م �7ھ....�ردم ���ھش  پ  پ و �(��م ���رش
 �� زدن �� و ا$��د (و�دوھزار �رد �س �� ���ھ��و ������....ز�� رو ��دازه ��ھ�(و

:و23ت  و�د�� رو ��ث  و �ردا(ت ز�� یرو از ��ھ�(و )�	�د  

دھ�اا� ����! 	�م ���ن� دم ��زه ی �!  �� ��-  

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  

��اااان�ا-....  

: داد 0واب �-د و د� ( رو ش�� � از 0ر��  �د  

....ژااان-  

:�23م �-د و �زارم روش ی(�ر�� ر���Q �� �ردم �ظ.وم ا�و �$��  

-�....م�دار ��3ه ؟؟! م��ر$� ��ل ��ه �و و �ن �دو����  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

....دو�م�� آره-  

 %ردم�� �واز(ش �� �ودر��) 3ذا(�م ��ش رون یرو د���و...�ردم ;��زد �/ش 	ود�و

:�23م )وس دو��ره  

..�2ررر ��ر ��و....دو�2ره �2ر ��...	واد�� ��ل ��ه د)م �ن 	ب-  

.....��ر ��و.....��اااان�ا  

!!! $و���ل.....د�د رو 	وا�ت�� �� �او� ��:	ره �� �رد �وض ����)/�رو او�#در  

:3#�م 3ر$��و ازش رو ���رل  

؟!ید�� 3وش �ن ی�ر$� �� ا'& �و-  

:23ت ط�-��� (وخ  

-�.....(�وم��� 'دا�و ���د....�� �%��� �وازش ��و ی�0ور�ا و ���0ا یزار�� د���و �و  

:زدم 'دا ا��(و در���ده و ��د 3.�  



��اااااان�ا-...  

&Q�:23ت �-د و �رد �(دار و ��ز �ر �ن �Qل 'دا(و   

-�/////.�....  

:�23م و اش (و�� �� زدم...�ردم ���ھش  پ  پ  

��و یادا- �....�.�	.....��د��0 �.�؟	!ی�ر�در  

�� ��و�م �$�� �� ����ھ....دادم ���% ��ل �� ���� �� د�ت و ھ�� �و زدم ھ��و ��ر

" �23ن �� و �ردا(ت ��و �� � $�0ون �� ھم �-د 3ر$ت ��� م�0د ا'&...د�	�د و  ا�دا	ت

....$و���ل ی���(� و 	ورد�ش �رد (روع" ا�0زه �� ��  

...��� �و�0 �/م �(د ���ث �دوم �7ھ م�	ود�� یھ� �ر$�...�م���� ���ه  

��(� دا(ت �� �$و���) ھ�ون �� ام ���� ل�د	 آ	ر د�ت ام �دا(�� یا �/و�� �7ھ  ون�  

�:�-د�23م و %رد�  

....یدار دو�ت �ن از (�ر�� رو رو��)دو �و-  

.....�ورد�� در �ر'�و دا(ت ���د.....	�ده ر�ز زد �.�د �.�د �23م �و�ا ��  

:د��ر� او�ده �ش ی)�/� ھ�ون ��  

؟؟! �و �%��� ی��ود ھم رو��)دو ��-  

��ن�ا �زار �ن �ر �� �ر-....  

:23ت و 0.و و آورد �ر(و  

....%�م�� �و�ت ��0ش ��(�-  

 �وا- ا	�م ���ر�ا..�ردم ھم ا	م �7ھ �(دم �� 	و(��ل.�رد ��چ ا�و 3و�� و 23ت �و�ا
....�ود  

:�23م ��ز  

!	واد�� ��دو�� �2ر �� د)م �ن-  

:23ت و ز�� رو 3ذا(ت وا�و�) و 	ورد رو ش�� �  

-&-$ ����) ...  



 �'ف �� �� �(د  وت�ھ 3ذ(�� ��ه �� �� ا:ن �� �ون��رو� روز از...(����  را 	ب-

�ل روز �� �� �ر��  � م���( ��ھم ���ل روز��...  

:23ت و �ردا(ت ون�ز��.و '2�� از ���ھ(و  

�%ن �� %�م�� ��ر ده� �� �رو�ده �� یرو دارم ھم ا:ن ��رم ر�در3 �ن...���� ن���-� %م� 

ول �/ن �-دش ا�� ��ره ز��ن � �و �� ھر�0ااا م��ر ��ھم و م�ر��� ��ر	' روز  �د دم�

....�	وا��  

 رون�� /رآ)ود �ر ��)ت اون از...���د �رد درک رو �ز�د3 ;�(ر د��� ��3ھ....(دم رام

:�23م �رد�و ���ھش..او�دم  

؟؟؟...�23م �ن �0 ھررر-  

....��23 �و �0 ھر-  

.او�دن �ش ازھم )�/�م  

:�23م و دم�	�د.  

�ول-!  

.....�ر�� ���د �� � �� �رو و �ن �� �ده رو ���رل اون ��:...	وب د	�ر ن�آ$ر-  

:�23م ��-0ب  

....ی	ورد وان�) دو ا:ن �� �و-  

:داد 0واب ون�ز��.و �� ره�	  

....	وام�� ��زم.. �ودن ;��و  وا�/�ش�)-  

-�)��...  

......�رم�� �� � �راش �� آ(�ز	و�� ��ت ر$�م ھم �-د و د��ص دادم رو ���رل اول  

 

۴۵٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



����ول (�� �� ازدواج از �-د ی 0ور د	�را ��-E دو�م�� �!!!؟....(دن�  

 %�ن�� ��رو� �%��ا ��ض �� ا�� دن�	وا��� ظ/ر )�, �� ی�0رد دوران �� ��او�� �Qل

!%�ن�� آ��ده '����� و (ن�� �.�د ��ر �.�  ��رو� �-د ی$ردا  

....د��ر� 	واب �� زورم زدم زور ھر #در �� �ن  

��ن�ا وا�� و �(ورم رو رو و د�ت �.�د(م �دا(�م ��ل ا��  ��ز�ود��اا  (��م �� 

�....��م آ��ده '��و�� ��ر �ر �ره 	وا�ت�  

 ا�E$� ھم رو �و)ر 	�; ��د ���ا ی ھ�� �� ��: و....���ت �%�ن....)	ت �ن....�رم �0

�� �-د....د���) 1؟...��م آ��ده '��و�� ��ن�ا وا�� �(م �.�د �ن د�دار �و  

:�23م 	وا��)ود و 	وردم �6.�..د��و( �� )��س �0.� �� دا(ت �ود ���ده�ا ا��ق و�ط  

��ااان�ا-....  

؟!یدار(د�� ��-  

!��ر �ر ی�ر ی	وا��...آره-  

....اھوم-  

؟!ی	ورد م�ز� -  

...آره-  

�:�23م  �ود (ده ��ز �6ر ا�دازه �� �دھ� �� و دم��( یا �زه�	  

...�د�� 	وا�م �.�	...�(م �.�د �0 از �دارم �و'.� ا'& �ن  ون ی�رد 	وب-  

:23ت و د�	�د  

....�ود �/�ر �� %ردم�� (وھر...�� ��-  

 3رد�ش د����ودور....د��و� )���و و (د 	م �-د و 3ذا(ت �	ت رو د���(و...���م او�د

....�(� 0دا ازم �دا(�م دو�ت..�ردم �.#�  

:�23م  )�ظ�  �د �-د...��و�� (م�� او�م �� �ود ن�ا 	وا��م�� �� یز�   

�و�د د)م ��- �� W�' و� (م��� )�, �� ��(#و�� ی.�/��$ ن�ا ن�� و ��ر �ر ی�ر و ��

...�	ورم وول �>.ت �و ظ/ر  

:23ت و د�	�د 3.و �و  



-$��/�؟ یوود�ھ�) �� یوود���) ی ��(#��� ی.  

؟!��  $رش ��:-  

:23ت و �رد آزاد 3رد�ش دور از د����و  

 �-د و �و���� رو ز�� �رخ 	�ل �رده یوود���) ی ��(#��� ی.�/��$ �و �%��ا $ر(ون-

 (ن�� دار�� �� '�W (وھر و زن یوود�ھ�) ی.�/��$ �و ا�� 	و���� آواز وا�ش (��� �.�د

�رگ �%ش ���ه �� اول  �� ��:...%�ن�� (روع رو �%ن �%ن �ت���. �-د و �دازن�� �/م 

؟.....ی(د ��و�0  

:�23م زد�و ی)�	�د  

.....طو��ن�( ��Q$ت یا-  

....$ر(�� �و طون�( �ن ��(�-  

:23ت و �ردا(ت رو ��ش.ر$ت �� د��� ظ�ھرا...ا�دا	ت ش��  ���ت �� ����ھ  

 ��/� او�دم ر�د...(ب د�(� ظ/ر د�(�...�م�� �� دو�م���...(ده رم�د �رم �ن ���د 	ب-

....د)م ز��ز 	دا��$ظ....	و��ون ن���� �رو ��ون  

:�23م رون�� �ز�� ازا��ق �%��ا �ل ا�� �رد ��ز درو  

��ااان�ا-...  

:�23م �-د 3ر$��و �3ز )��و...���م �ر3ردو�د رو(و  

....دارم دو�ت وود�ھ�) �ن-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

 وھ�ت یوود�ھ�) (ب �� او�دم �و� �و) 3ذ(�� ���د �� یوود�ھ�) '�W از-

�... 	ودت �واظب....��زم�  

....دم��( دراز (%م �� و دم�6.� �	ت یرو دو��ره....ر$ت و ��ت درو  

�و��!���د را�د ��...�	وا�م ���د دور �� �� ���م  (  

...�(م دار�� و �%�م �	ت از دل �رد وادارم ����Q $(�ر �� �ود �زده� ���ت  

�2'ل '����� �� و (��م 'ور��و و د�ت...��د��(و ��ت ا$��دم راه (د�و �.�د 

...	وردم  



 از ھم (دت و�� �دا(�م یا ��ر3ر� �7ھ ��م و �ر��ر �ود ر$�� ��ن�ا  �� ��او��0 از  

 زدم 	و�� از �� �ر �� �ودم (ده 	��� ون�ز��.و �ز	رف $وق ی����)/� �ردن ن���� و ��:

....رون��  

��ن �� �ودن��....�ود �/�ر دن��( �زه�	� و 	و�� �و �ودن از ��� و   

��ن زدم �� رو ز�,��:�23م و زدم روش �� ی)�	�د....�رد ��ز �رام درو   

؟!0ون �$�ط ی طور-  

:23ت و�د�� �رم �(ت �� ھ�و�طور و ��ت درو..دا	ل ر$�م �-دھم  

 � � د	�ر یدار ��� ؟؟!آ	� 0ون �$�ط! ی�(د در�ت ھ�وز و ی�رد (وھر...�� �� ھ�-

!�ز��� 'دا ��)� ��  

��:23ت �.�د ی'دا �� آ(�ز	و�� دا	ل از �  

 آدم ��ز �(� دارھم دو��د و دار �روس و دار �وه و دار � � ن�ا...�و�ا �ن و)ش-

����)....  

:�23م و دم��( �#ب �'�د) ��...%ردن�� ��ک آش ی��ز دا(�ن...آ(�ز	و�� �و م�ر$� ��ھم  

؟!�	و�...��� �&م-  

:23ت و �رد ��ز � (� �(ت  

 ات 	و�� ا�3 �ز���� �ر �� �� و �ھ�� ��وا�د��: ن��وھ�...د	�ر �م��....�&م ;��.-

..ی(د��� �آ$��� �وارا�ا ھم ��ل �� ��ل ��م $%ر ؟!ی%رد�� %�ر�  �ود ��ر��� ��ون�	 دو  

.....��� یز�  ��� �� �و��ت�� �� ا'& �وا1 �0ور�ا در...���2م � �ھ  

��ن �� رو��:�23م   

؟!م�درار �  ��ھ�ر-  

:د��ر� ���ف ��  

�م�داااار � -����� ؟؟!د�دار �  �%��ا ��ظورت ؟؟! ��؟!یدار �  �و م�دار ور  

:�23م �رد�و )وس 	ود�و  

��ن ��-��....��	�م یز�  �ن...�%ن ت�اذ   

....��ش (وھرت $%ر :ال 	��م ���ل ����� 	ودت $%ر ؟!�  ��ن�ا �س-  



....�د��� ظ/ر اون-  

؟!0.وش ی�زار یز�  �� د����...�د�� �� (ب-  

��:23ت و داد �%ون ی�ر ���ف �� �  

....�(ون ن�ا 	ط ن�ا...�ده ط&ش ��ن�ا %���� ی��ر �� آ	رش ن�ا-  

:23ت زده و�(ت  

...�ده ط&ق ��و 6ذا �� �	�طر د���  را ��ن�ا...��� �%�� 	دا یوااا-  

:23ت و زد �وز	�د  

 ھ�����...	دا ی ��ده �-د (%�ن ی ��ده اول او��....0و�م ��(��� �ردارو �� �و�ده..ھ�-

 وت او�د ر�د ظ/ر �ر�ز�� �درو��درش �� ر$ت ی�0ور�ھ� روز �� �ون��>. ��ھ��� زن

 �ھ.. �ن ����. �و �ھ ��:...داد ط&ش �رو� $رداش ��� در�ت ��ھ�ر (وھرش وا�� �(د
���ت وردل ��� ھم �-د �	واب ظ/ر )�, ��...�ن ����.�� �  6ذا ��و �(وه و ��ز �� 

....یدار  

ا�درز او ��د و ��� ی ������% �	��ن  

 

.... �رد $رو $%ر �و ��و ����� ھ�ش  

:�23م �رد�و �.�د �ر�و  

�ن ؟؟! م�دار �  وا-� ا��ن �و)....%�م�� (روع (��� از- ���)3....  

.....��م ��ک ی��ز و �ز�م ی(	�د�� دادم ��Wر0 �ن و �ردن ���م  پ  پ ھردو  

 

۴۵٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر د	�ر��  

 

 �� داد د�ت �/م ��روزا �س ��0ورا ��...	وردم 	��واده ���ر �د�/� از �-د رو ��ھ�ر

.....ازدواج از �ل یروزا...�ودم  ���ر(ون  



......و�د�� �و) �ر�� �ر ��ن�ا �� د�ا� ن�ا �� �و�دم �'ر ��  

 $%ر ��زم و�د�� م�3و( یرو ����� ا�3 ��....او�� %ردم�� $%ر زد�� در �ھر� ��0ورا ��

� �ود ��23 	ودش ھ�و�طور�� ا����: و ��ر �ر $-& دو���م�� �� �در��) او�� %ردم�

�.....�و����  

:�23م �.�د �.�د ا�� ���	��� و (دم �.�د �'�د) یرو از  

�ن- �!�����ھ�� 	دا��$ظ ��:ااااا �رم 	واااام�  

��ن��:23ت آ(�ز	و�� �و از   

....او�د ��ن�ا �� �و� ی�را وا�� ��ر ��	ودت 6ذا ن�ا از %م� ���-  

��ن�ا �و� �%��ا...�ودم را�ت 	ود�م ی�0ور�ا �...��(� آ��ده 6ذاش �د�  

��ن �� �و�دم ن�ھ� ی�را�� زدم 	و�� از و �ردم �	دا��$ظ �-د و ظرف �و زه��ر 6ذا �رام 

......رون��  

:�23م داد�و �د�م �� �و� و �ش (دم �� 	ود�ون 	و�� وازد  

� آدم 	ود 	و�� �0 �7ھ....ش�آاااا	-���) ...  

 ون�)و� اون �� و رم��� دوش 	وا�ت�� د)م...    ��وم ���م ر$م ���ن رص و ���ن 	�ده

!�دم 	ودم �� ��'�2 	&'� و �ر�م 	ودم �� ����� �طرم 	وش و 	و(�و یھ�  

 او�دم ���ت �� از �-د و (د 	��� $%م �� 	و�دم آواز او�#در دوش ر�ز

��/� وا�� ون�)و� ا�واع �� �د�م �رد�و 	(; �رو���و.... رون��� ��� �رم �	�.ف ی

....دا(�م  

��م از �-د� �� �ر��ر (/ر�ون و ��(� �ر (%��ون ا�3 	'و'� د� ���� ����� 	واب ا

.... 

 ��)ت �ودن دار �م �	�طر ��  ی�وھ�....���م رو  (��م و دم��( دراز �	ت یرو ر$�م

..دادن �/م �	و� �	�% �س و 	�ن�ر 'ور�م یرو �ودم 3ر1�$ �)	�  

 �ر(و �2ر �� �� ا���ر....�ردم �س ام 3و�� یرو رو یا �و�� �دا6 �� �ودم 	واب �و

....��و�م �������0 �	واد و ��(� �رده $رو ��2م و 3ردن ن��  

�و آھ�������م اد�.�ش ی�و �� �ردم وا  (�)�....داد .#.; رو   

....(%2ت 3.م از 3ل د�ش�د �� ��� ذوق ��درش دن�د از �� �� � � ا�دازه �� و (��	��ش  



......�زرگ �د)��� ��......�د)��� ���ل روز �� ی ا�دازه �� #��د  

:�23م ذوووق �ر  

.....یاو�د.....��ااااان�ا-  

 ��� �2ظ رو �-�د)ش ��و��ت  %ردم��� ھم و)ش و �ودم �رده �.#� ��ش دور د����و  وم

.....�>.م �و وا$��اد  

:23ت و د�	�د  

... . ..ده��د (وھر ���ن�-  

.... د)��, ���ن� ��و-  

:23ت و �رد �.#� دورم د���(و...د��( دراز ���رم رون�� ی)���/� ��ھ�ون  

؟!�ود (ده ��, �رام د)ت-  

:�23م و  (��ش �و زدم زل  

.....دم�د�� 	وا��و دا(�م ا'&....�.�	....آره-  

؟! 0دا-  

...آره-  

:23ت و �رد �وازش 'ور��و د��ش ��  

؟!ید�د�� �  	واب ��:-  

:�23م �-د و �ردم ���ھش طون�(  

� �واز�ش...�%��� �و�م.....(م�� ی��� �و دم�د 	واب-��%�....�ر�ون ���ن� ��� 

 ��ر وت ��.....�رس 	ودت �� و �ن ا��را�ت ھ�ش.....�رم ��زت ی (�� اون

......�اااا��%� 	��� 	ود�و وت ��....�ااا��%�  

:23ت و �رد 'ور�م �ب د���(و...د�	�د  

�ن �%��ا رش��-�....داره ر��-� ن�ا 	ب- � م؟؟�دار �  6ذا E��2- ز�م�� داد...	و�� �م�

�ن وا�� رو 6ذا �و �-د ���ل �	ت رو ی��� �-د...ی�ز� �� و �%�����.....  

:�23م د�و��( ��%م )�(و �-د و �(� ��وم �ر$ش �ذا(�م  



��ل �و وا�� �ن ا�3 ��را....	ودت وا�� دار ��� �و��و$� ر��-�-.....��م   

:�23م و (دم ز�	 م��  

؟! ی	ورد (�م-  

:23ت و داد �د�ش �� �و� و �ش 	���  

....�ودم ��ر �ر ا:ن ��...��-  

؟....ی�	ور ��م 3رم (�م-  

:23ت %رد�� �وازش ��م رھن�� یرو از ��ر�و �� ھ�و�طور و د�	�د  

....آره-  

 آ(�ز	و�� �و او�د (�ت رو 'ور�ش و د�ت �و�... �ردم 3رم وا�ش 6ذارو (د�و �.�د

....�(�ت ز�� �(ت و  

��و و ام  و�� ر�ز 3ذا(�م د���و. �)�� 6ذا ھ� زده ��ط �Qل و ��د ��د...(دم �

�:د��ر�...	ورد�  

؟....!�%��� ���م ھ� ده��د ��ن�ا ن��  را ؟؟!�� -  

!�ود (ده ��, �رات د)م 	ب-  

:23ت و �رد  ��,  (��(و  

�� 	��م %�م�� ر$1 �و�د)���...�(� ر�� (%�م �زار-��	....  

:�23م و دم�	�د  

...��� ر1$ �و�د)��� زود�ر �� �	ور زود�ر �س-  

 

۴۵۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 



��م �Qل ��ن�ا دا(�م ا��ظ�ر را��ش� W�' ول روال اون ط�ق و 3ذ(�� یھ��-� '�W (ده 

 �(�ده دراز �ن ���ر ون��ر و )	ت ھ�وزم �و) �ر��ر �ره و �(� دار�� 	واب از زود

....�ود  

...�	ت از ��دن دل  وا�ش %م� (ب�د یھ� را�ط� ی 	���  ون د�(� %ردم�$%ر� 	ودم  

� ی'دا �� �(� رش�د �دا(�م دو�ت  ون و ا�دا	�م �/د���ت ����ھ...دم��( یا �زه�	
:�23م یا (ده دار 	ش  

��ن�ا- ��� ���ر؟ �ر ی�ر ی	وا��  

:د��ر� �-د و د��( �وھ�ش �و د��(و  

؟! ���  طور-  

....(ده ھ(ت ���ت-  

:23ت �-د و ا�دا	ت �د�م دور د��(و... ر	�د �/.و ��  

....(ت�� ���(م یدار دو�ت �%�� �� -  

:�23م و �ردم ���ھش  پ  پ  

�و� (م�� 	واد�� د)م  #در �� �دو��� 	ودت ؟...!ی(د  ل و 	ل �'�� �.�-��....  

:23ت �زاره �رم �� �ر �	واد �� ا���ر  

....�رم �.�د�(م �����2� 	وا�ت��� د)ت ا�3 ؟؟ 3ر�� ���� دروغ  را-  

:�23م �(و	 )�ن ��  �-د و ر$�م �/ش یا 6ره  (م  

؟!�ر��� ��روا �/�ت رو(ن روز �و �%(��� 	�0)ت �و-  

&�:23ت ا$��دم (; �� ��	ودم �� ی0ور و ی0د ��  

؟�%��� یدزد  دروغ رو(ن روز �و �%(��� 	�0)ت ؟!�  	ودت-  

���:دم��ر� ر�  

؟! دم�دزد �  �ن ��ن�ا ��-  

 �(ت  �د��ر اول و �رد �>.م ��%م �-د... دن�	�د �رد (روع �.�د �.�د د�د �� ا�و �$��

:داد 0واب �-د و �رد ��چ )��و �رھم  



!ید�دزد ��و دل... ��و دل-  

:�23م (م�� )ورده و )� دارم د���ش ت ی �.#� �	�طر %ردم�� ا���س �� �در��)  

....دارم ��3ه �ن....یرار�� �رم �� �ر �#در�ا ��  ��د��0 �.�	-  

:23ت ��م �طر �ردن �و �� و �رد $رو 3رد�م �و �ر(و  

.....�0ااان دردو�� �ن �رم �و ر�ون....ھوووووم-  

�و��....��رم )ذ�و ت��/� ز�ا�� دل '�W ن�ا از �� ���م  (  

 د�%��� وا  (���و�و �و� '�W �%��ا...%ردم�� آرزوش ھ�� ی�را د)م �� از �� �'��
� �راش دا�(د .��ون �� ��(� دراز ��� د���ون �>ل����.....  

�ن و %رد�� �و�م اون �� ��....�ردم�� )ذت ن�ر�( یھ� �و�� اون از ���� ی (  

���و /و� ا��:�23م  دار 6'� ����� �-د و �ردم آزاد �رد�ش دور از د����و...�ردم وا  (  

 از �ن  ون �ر��ر �رو زود�ر (��� ��, �رات د)م ��م و �ز�م �ق �ھ ��زم ی	وا��� ا�3-

�:23ت )�	�د ��....ی�ر ی	وا�� �و �� 3ر$�� ام 6'� ��: ن�ھ  

؟؟!�رم راره �ن ��23 ��-  

 اول از ھم ش��)�	�� و ی	و��رد....�� �-د �و) %���� �(و	 داره �ردم $%ر او)ش

:دم��ر�....��ود 	و�� ا'& �و1 ن�ا '�W ھر آ	�....�ود �(%وک  

-�....��و را��(و ���� 0ون ؟؟؟! اداره یر��  

-�� �....رم��  

:�23م د�و��و� )��(و �رھم �(ت �-د و )	�ش �ن رو زدم ���	....د��ر �رم از 	واب  

؟...!��و� �� (م�� �-��-  

:23ت و د��( )	�م ��ر یرو د���(و 20ت  

؟!��ل ��ه ی�ر یدار دو�ت ����2 ��� �م���-  

:�23م داد�و �%ون �ر�و ��د ��د  

....آره 	ب-  

...(د 0ور �� �دون �س-  



:�23م ����ورا��  

؟؟؟؟!���� درووووغ-  

:د�	�د  

....م��ر �ن 0�1 ھ�رو �ه�و� (و �.�د....�م��� دروغ-  

:�23م د�و��و� �/م د����و �د�ز (وق از 23ت �و�ا ��  

...��ااا(#�م....��ن�ا ی�رد 	و(��)م  #در......0وووو�م یآ یوااااا-  

.....��(#�م ��م...زم��ز ��م-  

:زدم داد و ن���� دم��ر �	ت از ذوق ��  

0�1 رو �  ھ�� ا:ن- �...0وووو�م یا....%�م�  

 اون �� اش ھ�� 	وا�ت�� د)م....�س و �ود ��ن�ا در���ر �ودن �	�طر م�	و(��)

....اون �� $#ط...��(م  

 

۴۵۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 3ر$�� ��ر	' یزود ن�ا �� ��ن�ا (د��� ��ورم! دم�����0� 	ودم �و�ت �و �	و(��) از

�)��....  

:دم��ر� دم� �� ��ک �و رو �2ر �ز�� �ورد و یEرور ل�و�� �� ھ�و�طور  

؟!�3ر$� ��ر	' ��ن�ا-  

:23ت �ود ش�3و( �و �رش �� �ودر��) (.وارک �� �� ��/� و رھن�� �دون  

....آره-  

؟!یر�3 ��:��:ھ� ی�ود ��23 �� �و-  

:23ت �ود �رد�/�ش  ت �� �وا�ش و ���ه ھ� ��ن �� �ودر��) ��� ���ھم �%��ا �دون  



... م��رد �.ش �ود �رو�ده ��..آره-  

:�23م و  ��و�دم ام ���� �� د���و ی�و رھن��! �د) �� 	�ر �0ب  

 زود �#در�ا �� �%�� درد ��ل د�ت �ل �� �� �ر�وط ��زم �رو�ده ا�3! 	وب  #درررر-

...�رد (�� م��#د 	ود(و  

�� ی�ر$/�� ��  �� ی)�	�د �ودم ���$رت ن�ا �� ر$�ن �ف �و  #در داد�� �(ون 0وره ھ
 �	ت ���ر از رو �د�وش ی0ورا�� �-د و ���ر 3ذا(ت (و�3و(  �(و�د 'ور�ش یرو

:23ت و ���م �رد و�رت �ردا(ت  

....�(ور �(#ت وا�� ��رم�ا...��.و 3ر�� ���-  

 از  0ورا��رو �را��(��م �� و �ردم �#ب �ر�و...(د درھم 0ورا�/� �د ی�و از 'ور�م

:�23م �-د و دا(�م ��� دور 	ودم  

؟!�(دن (���  ��ل  �د! ���ا دن�� ی�د ی�و  �!!! ��������ا-  

�وھ�ش �و د��(و..����� ���آ �و 	ود(و ��و�� �� �رد 	م رو ��رش %م�...���آ ��ت ر$ت 

:23ت و د��(  

....���د �ودن ��م �ر3(�م �و� �� �ر��ر ر$�م �� '�W از روز�د-  

:23ت و ا�دا	ت ل�و�� �� ����ھ.. ���م او�د 3ر$ت $�'.� ���آ از  

� �د�ز  ون � �ون ;��و  ��ک �� ن�ھ� �و و�ھ� ...�%ن ن���� ��ر�و�و-�� 
�ن ���ا.. �ره �دت� وه�� و �� � ���ط...م��و�/�!  

:�23م و �ردم ��زک � (� �(ت  

��ن�ا آ�اا دو�م�� 	ودم-..  

:23ت و د�	�د  

...���ھو( �#در�ا �� �و �� c ;���ر-  

:23ت و ر$ت ��وم ��ت ��2م دن��و� �� و (د 	م �-د و  

-�.....م��ر زود�ر �� �ن 0�1 .و�و�� زود رم��� دوش رم�  

...�رو ��(�-  



 ��0ورا ��...��م 0�1 .و�و�� ھ�� �ر�ت �دا�Qر �� �ردم ��- �ن و ��وم ر$ت اون

��ون ����� �� م��	ور �0ده �و ��ھ�ر�و�و م�	وا���/� ��� �....  

 ا�3 ��� �ودن ��ھم ن�ا...3و(� �� 3ذا(�م و �ردم 0�1 رو �ود �ز�� �� �ھر  و  ل�و��

�ن �� ��زھم ��(� روز  �د ����� ����� ....  

��...ن�ر�( یا��2� ن�ا از ��(� �ر �وم�ز�د3 د���....م����ز (�, �ھ� 	�طره  ��ھم د���   

��م دا(�م� � 'دا �� 	و�� ز�, �� 	�م�ر �� .ون��� �و �و�دا(� 	 �ل� �و �� ��ھ� وه�

....دراو�د  

��ن 0��ل �� ��  (�م...�ردم ��زش درو ��ت ر$�م و ���م 	 �)و� در�� زد�و )�	�د ا$��د 

:�23م �-د و دا	ل �د�� �� ر$�م ���ر  

��ن �&م-��...دا	ل �د��   

.. �ط�� �و �ش���(....ا�ت 	و�� ��ن�ا...�م��� ��...رم��ز �&م-  

:�23م و دادم �%ون �ر  

��ن �و ���....ھ�ت آره-��...  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو  

��ن�ا �� ظ/ر...�%ن در�ت ��ھ�ر ��م �/ت �م�	وا $#ط دارم ��ر ��....�م��� رم��ز ��- 

....	و�� ن����  

:�23م �	و(��) ��  

�� �و) ��ر�- �...م����  

؟! را-  

���$رت م��ر راره 3ر$�� ��ر	' ��ن�ا-....  

...م���( �رده ھ��ھ�, ��ھ�ش �.ش دا(ت ا��ظ�ر  ون د�(�.�0	ورد  

-�؟؟؟!���$رت د��ر ن�	وا�  

!آره-  

-:�� �0� �؟!��/وو� �#در�ا  را ن؟؟��ر ن�	وا�  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  



�ر	' ��ن�ا آ	�-� � م��ر (ده رار ���د (ده 	.وت �رش %م� ��:...ره��� �و��ت��
���$رت....  

:23ت دادو �%ون ��2%را�� �ر(و  

؟؟!ن��دار ی��ر و �م! ؟ی�رد 0�1 زو�  ھ�� ��: 	ب! آھ�ن-  

�ر� ��-�!  

 )�, وت �� �ن  ; .�م�و��...��و �دا(� ی��ر �دا(� :زم یز� ...�&�ت �� د��ر �س-

�و���...  

:�23م �رد�و �� ش  

.... (م-  

��ن��....زد�� 'دام ��وم دا	ل از �ھ ��ن�ا....دا	ل ر$�م و ���م درو ر$ت ��   

:�23م و ���دم�ا در �(ت...��وم ��ت ر$�م  

؟!��  ھ�ااااان-  

:23ت ��وم دا	ل از  

.....�رش�� وا�م ا��ق ی�و �ن ی �و)�-  

:�23م و ��وم ��ت او�دم دو��ره و �ردا(�م رو �و)�...ا��ق �و ور$�م �23م یا ��(�  

...ر��� رو �و)� درو �ن وا-  

.....دا	ل �(و�دم ���6$ل و 3ر$ت د���و �� د��ش �دم رو �و)� 	وا��م...�رد ��ز درو  

 

۴۵۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��ر از ��ر آ��و دوش ر�ز �� دم�د �م�� 	ودم �� �� و ��وم دا	ل د��( و 3ر$ت د���و

 �� ا)���...ده��( آب �وش �� ن�� در�ت..�ود (ده آب س�	 %.م�ھ ���م! �-.�...! 3ذ(��
!��'��� ا)-�ده $وق ی ده��( آب �وش  



 	'و'� �ود ا�'��م رو ���	 ن�ا....ا�دا	�م 	�م�ر �رو �� ����ھ �رد�و 	م �ر�و

�.....�2ر م��ر م�	وا���� �و  

.....�رد (�ر�� ��و ت��'��� و د� �� ��وم ی�و ��ن�ا یھ� 	�ده ی�'دا  

 آ�دار $�ش �� ھ(ت ھ2ت 	وا��م اول...�ردم ���ھش �رص �ر $(رد�و ھم رو دو�دو���و

:�23م ��0ش و دا(�م ��� 	ود�و ��	� �� �-د ا�� ��پ ��Qرش  

��ن�ا ی�د �.�������	...�������.�	-.....  

:23ت 	�دو�ش ی)�/� اون ��  

  ؟؟! �دم �ن-

؟؟!�ن �� ی�رد %�ر�  ن���....ی�د �� ��.�-  

؟!�ده ��0ش ��� آب...���د ��� آب آورد�ت-  

�و �دا(ت د�(د ��رون �� از �م د�ت �� ی$(�ر �ر آب ر�ز ��و�م �%��ا وا���� ��م وا  (

:�23م و ر$�م �#ب دم  �د  

....ی�0ور�ا �� �و) 	وب ��� آب-  

:23ت و زد )�	�د  

� ���0ا �� �ده �وس ���...0ون د	�ر �(و )وس-���� ...  

:�23م د�و��( �م�	 'ورت رو د���و  

؟؟!ی�رد ھوس ���0ا �و �� ��ود یا ���د ی�0 ؟!ی	وا�� �وس ���0ا ��0؟�ا-  

:داد 0واب �-د و آب دوش ر�ز دم��( دو��ره و 3ذا(ت ھ�م (و�� رو د���(و  

� (�ر�� ���0ا ا��2�...آره-���� ....  

 ھم �� �رد 	م رو 	ودش %م� �-د و 3و(� �� ا�دا	ت �ود (ده س�	 %�ش� �� رو �و)�

....��و�م �/�ر ��و�� و �(� دم  

�و....(د $رو�ش �ل �� �م��'��� )�/�م یرو 3ذا(ت �� )�/�(و�� ید��� و ���م  (
 آب دوش ر�ز یز�  ن�ھ�  ی �0ر��...���2ااا�� را�ت...�ردم 'ور�ش �ب ��و�	

�.....�ود (ده ����)�ر ��م �/�ر ��� ��....د� ���  



�%ث د�ر� ھ�م ���� �� �� �-د و....د��( ��م �� ده� �� ی)���/� یرو د���(و 

 آه...د���  ��م ی�و ���ر�( )ذت...�رد �واز((ون رم�ز )��س یرو از آھ���.....�رد

...�ردم رھ� )��(و د�و��(  

ھ�ز��ن و د��و� 3رد��و ی�0 ھ�� ���ر�وا �رد $رو 3رد�م �و �ر(و  

 رون�� ��م از ��ھم ھردورو �-د و �رد ��ز �(ت از ��و��و� 2ل و ��: داد رھ��و��

......د��(  

�ن و )	ت اون :�� ����....)	ت   

 ھ�ش �و�� )�ظ� �� )�ظ�... ��و�د 	ودش �� ��و �ردو �ر روھم $�'.� دم �� اون

�ن 	ود ن�� در�ت...(د�� �ر داغ ��م �/�ره ��...(دن�� د�ر�(د...  

 آب (ر (ر ی'دا �� �د�م و 'ورت یرو ھ�ش �و�� ی'دا...دم��( ��رش یرو د����و 

�ن �� �رد �.#� ��رم دور د���(و....دم��( آه �رد�و �#ب �� �ر�و..�ود (ده ��ط 

...دا(�م دو�ت ھ�(و �و�� ھردو�دل �ن و....  آروم ��3ھ و د��و� �� ��د ��3ھ....�2م��  

 �رد�و ���ه 'ور�ش �� )�	�د ��...�ردم ��ز 	��ر�و ی (�� و دم��( ��ش رو ھ��و ��	ن 

:�23م �-د  

.... ���23 را�ت-  

:23ت ��� رھ� �د�م دور از د���(و �%��ا �دون  

....رو � -  

� آب دوش ر�ز �%��ا-���� ......  

:23ت �-د و د�	�د  

��/� ��زه-�.....ید��د 	و�(و 	وب ی  

:�23م �رد�و دراز ش��ردو�� ��ت د���و....�ردم ���ھش ی)و�د و ��ز ��  

�ت-�؟؟!در���...���0ت�ا 	و�ش   

-....	�ل �و یزد #��د  

��ت 	ودش �#ول 	وا�ت�� �� رو ھردو�ون �و�0 ز�, ی'دا �� �%�� ا0را رو �ا'. 

.....�رد 0.ب 	ودش  



....رون�� م�ر$� �� د��� ��ل �� 	روس ت�ھو دن�$/� ی�را ظ�ھرا  
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... رون�� او�دم ��وم از دم��و(�� رو �و)� �� ھ�و�طور و ��� 6رو)�د  

� ����را ��... آب ر�ز ی�(و�د ��و  �وO` ر��#'-��%� �� ����ااان�ا �و ��و....  

...داد�� �رص ��و �ھ )�	�دھ�ش اون �� $#ط و �2ت��� یز�   

...در �(ت در...ز�, �(ت ز�,  

:23ت ھ�ش ��د��� دن��و( �� ��ن�ا  

....ز���� در و ز�, ی�طور�ا �2ر �� $#ط-  

...�ود �دس ��ل �� یھردو ی�را ��E ن�ا ظ�ھرا  

:�23م �رد�و ��وووو$  

-��!!! $ر	�ده �  

.....ن�آاااوو$ر-  

 و ;�و�. �&م �� ��� �روم ��زش ��...در ��ت ر$�م و 3ذا(�م �رم یرو رو �و)� �&ه
 �ظر از رو اطراف �و(%�$���...�ردم ���ھش ��-0ب و ����و درو...دا	ل او�د �-�رف

:د��ر� و 3ذرو�د  

؟؟!��ل ��ه ی�ر ی	وا�� را���-  

:�ردم ن���� و ��: �ر�و  

....آره-  

..�رد ���ھم ��2%را��  

؟!���0ت �#'د...	ب-  



�� �رف 0ز %����� 0رات آدم �� ���ا از...�ود (ده ���وا� ی��ز0وھ� ن�ا ��(� �.�	 �

...�ده .(ون���و ��	�ن  �	�ن را�ت  

��ن�ا دو�ت ����2ر ی �.��... �)وس �0ده-....  

: داد �%ون ی�ر  

-��؟؟؟....��ردا(� رو یEرور یزا�  ھ  

-�.� ��....را�ت �)ت�	....�  

...	و�� 	ب-  

:د��ر� ��ز و...(د 	و(��ل �.�	 /و�...زد 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  

-:�� �� �؟!ن�ر�  

....م�ر$� م���و( )��س-  

....ن�%��� 	وب....%&اااا���ر آاااا-  

���(%وک � ��(%وک ھم �.�	...زد� � ا���س �� ر$�ن از �د از �ده�ز...آ	�! زد�

:23ت و �رد ��چ ا�و 3و��...�ود داده د�ت �/ش �	و(��)  

�پ دن�دزد ��ر(ون �� ���ا...و)�رد ھرزه ید	�را ن�ا ا)��� و...��ش (وھرت �واظب- 

 از (وھر�و 3ر3/� ���( �	��....���ش �	��...د	�ر0ون ��ش زر�,...�ردم ی(وھرا

.. رون�� %(ن��  ���)ت  

:�23م �ط�Oن  

�ن ��(ق $#ط ��ن�ا-....  

:زد �وز	�د  

 ن�ھ� 	�طر �� او�م....����ش 	و�� �� د�ر� ��رش �/ش �و) �2ت�� �و�ھ� ھم �ر�0ن-
....زن �Z ھرزه ید	�را  

:دم��ر� %�م�� ره�ذ	 	�طر �و رو ����� ی ��O.� �� دارم �� ا���ر و ��0%�و  

؟م!��� ن��د	�را �دل  � ا��� ؟؟؟!زن �Z ی ھرزه ید	�را-  

:23ت و �رد آروم 'دا(و  



�ردھ� �� ر��� د�(ون��و( )��س �وع �� �� د	�را ھ��ن- �  �� ���ھ�...�%ن ��و ��� �ن�

 ق�ر$ ��.....ز�ن�� �رف �(وه �� �� ���ھ�....رون�� �دازن�� ��ھ�(و�و و ���ن و ھ� ����
�'��ر� د	�ر �� او��0....(��ل ر$�ن (وھرش و ن�ا...�ود �ر�0ن ا��ش....دا(�م �� 

Z�.... و (د �ر�0ن (وھر >��' ھم �-د و ز���� رو (وھره   

:�23م �رس ��  

�� ن���ھ-� !!!�-؟!�وا  

....�ر�0 �.�	 ا	� ��(� ��ن�ا �� �وا�ت 	&'�... �درو6% �س ��-  

:23ت و زد )�	�د...	ورد ز�, ��� �3و(  

�ن 	ب- ���� 3رد ی�� ی��...دارم �/م ���س �� رم�.!  

:�23م ��	ودم �رد�و زون�آو ا�و )و � و )ب  

��� و 3رد ��0م آ	� �ن-......���� یا.....اس   

 �و...�ود دن��( �(وار در��ل آ��ده و ده��و( )��س ��ن�ا...ا��ق �و �ر3(�م و ���م درو

�ن....�ردم ���ھش ���� �� د�ت ���د�و�ا  وب  /�ر �� �رم�� در ���� از ���و�ا ی (

��$/� داف ن�ا �� �ره  (�ش �	واد ا�3...  

:د��ر� د�د �� ھ��و ���ه ������  

� ���ه ن�ھ�   را ؟؟ �� -��%�..  

...ی(د ھ� )و)و ن��  ون-  

:�23م ��'�.... ������ ھ.و و���و��	 ید	�را :�د �����  )و)و ��و �و�!  ن����ھ  

 �%��ا ی��0 ؟!ھ�ااان ؟؟! ام )و)وOم �ن-

ر�و�ت...یرز....�3.....����...��و��...�$دا�(�...�ز���ز � 'دام ��� �/م یز�  ��ر

�؟؟! )و)و �ز��  

��م او�د و �رد 	��وش �(وارو�....  

:23ت و د��( طرف دو )�/��واز  

...ھ� (ده ر�ون�د �� ��وش )��س ���! �دا	&ق اطوارات و ادا ن�ا ��رو �(��-  

....دم��( )�/�م رو د���و دو�� و �ردا(�م در از ���%  



�� �.�	 �وا-� اون آ	�....��(� ��ن�ا �� �وا�م ����� د��� �ن...�2ت�� را�ت �
....�ر�0  

.....رون�� زدم 	و�� از ��ن�ا  ھ�راه ل�و�� �ردا(�ن �� و دم��و( )��س  

 ھ�� از �; �; �%��ا ی�را دا(ت رو 	ودش یھ� وس و �ش ھم �� ر$�ن �2ر ا)���

....م��رد �	دا��$ظ  

!��$ظ 	وا�0 ���..... �ودن 3ر$�� رار �� ر$�ن ��ل ��ه �ن�در0ر ھ�� �%��ا 	&'�  

 

۴۵٨_��رت#  
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 د���� ر��� ن�ا ی��د در��)ت -���ط�....��ن�ا دو�ت ر��وران م�د�ر� �� �ود وت ر�د
 دا(ت�� ��� �و���( او��0 د�د �� 	و(�ل ی�0 �� ھر��ر ��ن�ا ا�� د�%(�� طول �#در�ا

... �ر�� رو وه�� و �� � ���ط ���ن� �2ت�� وزود  

 �و� 	ب ا�� (م��� م��ود 3ذرو�ده 	وش یھ� �0ه اون �� �	و( یھ� )�ظ� ��%ر ا)���
�ن ���د م�د�ر� �%� �� �-....��م��� ��م رو �و���م��� ��� وا  

...م��� ا��را�ت �.�� م��ر �� ره��� دو��ش از دو��. �ره زود�ر ��ن�ا 	وا�ت�� د)م  

 	ب.. 	.وت اطراف و �ود ;�ھوا��ر...دم��( یا �زه�	� 	وا��)ود م�(د �ده�� �� ن���( از

....د� ر	 ��� ��وا) اون ��� �و1 اون ط-�  

:23ت ��ن�ا  

...�م�� و رم���  دو��. دا	ل �رم �ن ��ون ���0ھ� �و-  

:دم��ر� و ن���( �� دادم ا�و ���%  

�ره�� 	ودش ��و �ش ؟	ب....�ت�� ���0ا 	ودش ��� دو��ت-  

:23ت (د�� دور ازم �� ھ�و�طور  

...�م�زود� ر�و��....���� ز(��-  

....�رو ��(� آھ�ن-  



 واق ی'دا ��3ھ....ا�دا	�م اطرا$م �� ����ھ �%���ر اون �و �	��� �� �ن و ر$ت ��ن�ا

�	�ص �� ��'دا ا�واع 	&'� و...دار�وب ��3ھ.. زوزه ی'دا �3ھب...و�د�� �, واق 

....�ود در	ت �ر ی$�Eھ�  

 %رد�� ف�� آدم �� ط�#� دو یر��ورا�/� اون از....�ود ی�%ر ی�0 ��ن�ا دو�ت ر��وران

 �ه�3 و 3ل او�#در اطراف �� �ود ���0ا �0)ب و...�	وره او��0 (��(و و ��ھ�ر و '�����

 �را�ر  �د (�و ��ھ�� �� �ود �د�ز ازھم ھ� 	و�� ی $�'.� و  دا(ت و0ود ودر	ت

� ��ھ� را��ده وا�� �ور�و �� ن�� �� �ر�� ;��و  ی را6/� و0ود �� ��� و....%رد�

 ���ه رو اطراف �رس ��....�ود ز��را�� 	وف ��3ھ و ;���ر �0 ھ�� ��زھم �ود �0ده ی�و

....�ود �رده ر�د ��ن�ا �#در�ا  را دو�م���...ا�دا	�م  

2ل ودرھ�رو ن���( دا	ل ر$�م �رس �� دم�(� �� ��/�رو (دن ;��زد ی'دا 

�و�م ��م�ا ���ظر او��0 دادم ��Wر0...�ردم�....  

:د��ر� �(�ت �� $ر�ون �(ت...زدم �راش رو 2ل...او�د �-د #��د ده �دودا  

؟!ی�رد درو2ل  را-  

...دم��ر� �ن 	ب!!! او��0 ی�ود ر$�� ���ت ر�1 �و  ون-  

)��:3-ت و �رد رو(ن �و�  

...��ود ���0ا �-�ر$ داداش �-د(م....�ود #��د ده اش ھ�� و ��ود ���ت ر�1-  

؟!��-�ر$ داداش وا�� ���0ا-  

...آره-  

؟!��ھ�ش ی�%رد ھ��ھ�, ��� 	ب-  

 �ردش 3ر$�� دردش /و�...�وده ��ردار ز�ش ��23 �وده ���0ا �� یا ��ره �و)  را-

....در�و���ه  

 آ:	ون ی�0ور�ا �%��ا....م�دا(� �م �و�ھ�...دادم ���% �#ب �� �ر�و �23�و �آھ��

:23ت  ون (د ��و�0 �و�ا ھم ��ن��ودوا (ده �ردم....م��( وا:	ون  

؟!�ردت-  

:�23م (د�و 0�1 	ودم �و  

....اھوووم-  



؟!�(�� 3رم ��م �>.ت �ن-  

:زدم )�	�د  

...(م�� �� آره-  

�ون 	ودم �>ل �و '�W �� �.�� م�ر$�...�ن '�ر �س-�....  

:�23م و دم�	�د 	���  

��ه م���� �%��ا....��ااا�دا(� �م �و�ھ� �و)......ا���ر م���و� ن���( �و (�و د��� �� $-&- 

....م����2 ر�3 ی�0ور�ا �-د ��ل  

)��:23ت �-د و �0ده �و �رد �و�  

 �� ;��زد ��ن�� دور �.�	...داد ھ�رو �.�� آدرس ر��وران �و 3ذا(��ش �� ��ره ن�ا-
� �  �م��� او��0 م�ر�� ��:.....;��و  یرو�����).....  

:دم��ر� ��ھ��و رو ا�دا	�م �-د و �ردا(�م �#ب یھ� �'�د) از ��و ��  

؟....!�-دش...م�د�د ھم ھ�رو �.��....او��0 م�ر$� م�ر�3 ��:-  

:داد 0واب �-د و �%�� �ش�اذ �رد ��د �� ��: داد رو (��(  

....	وره�� �.�� �دوم �� م����� م�%��� ا����ن �%� �%� م���( دا(�� �� د��......دارم د��.-  

-��� )��؟!ن�  

:23ت و د�	�د  

 :�د...�ت�� (�ر�� �.�� دو�� �%� داده آدرس ��ره �� ��او��0....���� �زن �ق �#در�ا-

....دو���ت �%� ھ�ون از �%�  

:�23م آورد�و ��: 3.وم ر�ز �� ��ورو �رد�و 20ت ��ھ��و  

�ن....ھ�ت �رد�م....�د�� 	وا�م �.�	 �� �ن- �...�ده 	�ر �و  م�د�ر� وت ھر 	وا�م�  

:23ت �-د و 'ور�م رو د��( (�)�و...�رد دراز د��(و  

�-ر$ت �� زن- �� � �و�...��ز� �رف ور ور ور �ن وا�� ا:ن د��� �و....ھ� ���و �ن�
� ��� �ورا0 د������%�...�� ھم �ر�ز �3ز رو یزار�� ���و د���� �� �و���%�...  

....دم�	�د  



؟!�رات ��م �  	ب-  

...%�م�� دارت�� �	'وص روش �� 	ودم �ن م�د�ر� �	واب ر���...�ردم �(و	-  

:�23م  (��م ���ن �� و  دا(�م ��� �2ت رو ��و...%���� �(و	 داره دو���م�� ھم اول از  

�ن �س- �....�م��� 	وش 	واب ��.....	وا�م�  

��� �:زد ی)�	�د   

.....�	واب ��(�-  
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!!! �ر�دم 	واب (�،از�( �� �ن �ر 	وردن و ��(�ن �ر�زjردن ��  

!دراو�د  (م از و (د ��ر زھر از �د�ر ��ن�ا ��ر ن�ا : �ود ��ر در ھم �	وا� ا�3 وا1 در  

��ن�ا 	�دون ی ��$� رو 	ورد �ر ���ھم !  

�#/:و�23م زدم یا Eر�� ��زوش �� �(�م ��...دن�	�د �رد (روع ��ر    

�و؟ یدار �رض-  

؟ی��د�د �دا(� رو �%��ون 	واب-  

:و�23م زدم �(ت ��زوش �� و��زم jردم یا رو � د�دون  

-k� ���!  

:23ت و دا(ت ��� �%���ر �و رو ن���(.درآورد ز�ون وا�م  

د	�ر؟ �و  �� ��-  

� ��زه �-د ی�رد دار�� 	واب از یاو�0ور ��و-��� ��؟...!   

:و23ت jرد ا(�ره ��(	' 0/ت �� د�ت ��  

 داداش �.�� �دارم (;...د�S ی�0 �� ی�و  و�j k.�� �� رو���ن او��0...�ل�	�� زد�و �ق-

...!ن�ھ� �-�ر$  



:�23م �-د و �ردم ���ه �.�� �� �%���ر ھ�ون �و  

؟!�  ���(� دو��ت �.�� او��0 ا�3-  

 �/ش و 3ر$�م د��(و...���ش دم�دو.م��( �ده�� 	وا�ت ازم و jرد 	��وش رو ��(�ن

.�ود (ده �ر���ک �.�	 اطراف و دور آ	� دم� ��  

:23ت و  �ردا(ت �.�� از  (م ��ن�ا  

!��jم ا����ن رو (����ون �ر�م ��� ��:-  

�� ��ل ��ه �م�ا...��!�ود ب�6ر و ب��0 زش�  ھ  

...�ودن 	��وش  را6/�ش.��و�د 'دا�k ا�� زد�م j.�� در �� Eر��  �د  

��ن�ا k�:�23م و 3ر$�م رو د��ش �j �(� دا	ل و ��دازه د��. 	وا�ت   

!�(�م �#�� �	'و' �ر�م وارد ����د-  

:23ت و �رد ���م  پ  پ  

...��-�ر$ �.��...� � ��  �	'و' م��ر-  

...���(� (��د 	ب-  

k� �0ت د��. �ر$م �� �و	2ل �و ا�دا...�رد ��رش و   

-��(د��� ��ز ا'& ��ود ���0ا د��.....	��م ���ن� �2ر  

k� ��ز دھ�م 	و�� د�دن ��.. �رد رو(ن رو  راغ و دا	ل ر$ت ��ن�ا �j �ز�م 6ر 	وا��م 

�و�د، �-! 	واب �Qل �ود ا)-�ده $وق وا  

k�� &ھم و��� kودن  و��.  

�Qل ��.j ل یھ�	ن دا���و�د �� ودا����� ر.  

�E$.ش ی	دا 	�.� ,�) ��ل ن�� ودر ��ده ز�  ھ��...�ود ����ل و 0ور و 0�1 و 

....�دا(�� دو�ت  

....��رو��� ی���ز  ��; ��  

...�ودم ده��د ����: �����) ن�ا �� �0...د��� �� ��د ��د .�م �د�ز �0ن�ھ (دت از  

....�(�ت�� دل �� ����� اش ��ده ر�, �آ� ی �رده  �� �%��و  ی ��0ره ��ت دم�دو  



....)رزو�د ���و ی�رد و 	�; ��د �ردم �� ��زش  

...�م��� رو آب ی���ز ی0و �و���م �� �ردم  (م  (م....و�د�� آب ی'دا  

:�23م زده �0ن�ھ  

(�, �.�	 	دا0ون...���0ت�ا آب ی0و ��....	دا �ورو �ن ���ه....��ااان�ا یوااااا-....  

 �ود 	و(�ل �#در�ا (ب �و �� ��$�E...�ودم رون�� ی$�E �ف �و....���م او�د ز��ن دم

  %ردم�� ف��و' �0ن�ھ ��  د�و�د �� �� یز�  دا(�م.... �ود ��(ر :�د ��رو(�� �و ���د

:�23م آھ���. ���د �/م از�(ت ��ن�ا  

-�؟؟! 	و(�ل  � �����  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

...�رم��� �د ی�0 �ورو �� �ن...اھوووم-  

:�23م و زدم )�	�د. ���د �/م ��(�ر و �و23ت�ا  

....(دم ��(#ش �ن (�, �.�	...���0ا یآورد ��و �� ��ر�...��ن�ا ��ر�-  

:23ت و ��: آورد(ون آروم آروم �-د و �رد �.#� (%�م دور د���(و  

؟!ھ�ت ھم ی(���ر یزا� -  

!؟...�Q&ااا-  

....�رد )�س رو ام ���� دو�� ���ر�ا و د��و� 3رد��و  

-&Q�؟!ن�ا   

:�23م ���	�� �رص ��  

؟؟؟!؟��:! (�ط�ت �0ي ا���0 آ	�-  

:23ت و داد $(�ر رو ام ��� ��:  

�م-�ھو  

�....���0ت�ھ� �0 ن�������ر ا��2  

:�23م د�و��و� )��(و.....��ود 'ور�/��ون ن�� یا $�'.�...دم� ر	 �>.ش �و  



؟....!��� ��ر �� د��� ا:ن-  

:23ت ط�ت�( ��  

؟!�	ور�ت ��-  

....ی�ر�� ./�رو�و�� ��....ر�	 ��-  

:23ت ��(� ا$��ده �دش� ��زه �� ا���ر  

 ھ�رو .��و� �رم �ن ��ون �و....�رم�� رو  .��و� �رم د���....�ااا��23 را�ت....آخ آخ-

.....�رم��  

:�23م و 3ر$�م د��(و �رس ��  

-�؟؟!ی�زار ��/� ��و ی	وا�  

:�رد ���م ��-0ب  

-��-�  �!�....�ردم��ر� و ن���( �� رم�؟  

�ن- �....�ر�م�  

....��� ھم �و ��(� 	ب-  

:�23م و زد ی���د�ر�E )�	�د....�ود �/�ر ی�0ور�ا  

...�/�ر ی�طور�ا....آره-  

 

۴۶٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.ر$�م �.�� از د���)ش و 3ر$�م رو ��زوش  

.%ردم��� ھم و)ش �ود�و ده� �� �/ش ��0ورا ��  

:23ت �ود (ده ��و�0 رو �%�رم�ا ل�د) �� ��ن�ا  

....�	ر� ��...ی3راز �� �وو��� ��...��� ��.� �/ت یدزد راره �� ���0ا  	���م...����-  



:�ردم ���ھش  پ  پ  

؟!�  �� 	ب-  

:23ت و �رد ا(�ره د��ش �� ا�رو و  (م ��  

.....د	�ر ی��د �0 از ��و د�ت-  

:�23م �ظ.وم  

 ی �.�� .م�$ �د�...�ر�م�� �د�� وو�/��� ی��(�،'دا (ب �ن....�ر�م�� ��م %�ر�  	ب-
....�2م�� و�(ت  

:23ت و �رد ث�	� 'ور�(و  

...داره ھم ی�ر و 0ن ��وا) ن�ا...ی�رد $را�وش رو 0ن-  

:�23م 3ر$��(و �	ت و �2ت...�>.ش �و دم��ر 23ت �و�ا ��  

�ون ھ� روح و 0ن �%��.....�ر�م�� �ر�م��....یوا یوا یوا-/� �.� ؟�%��....!��ن �

.....��ن ��ر�ون %���  

:�23م 3ر$��و ازش �(�و���.د�	�د�� اون د�و�)رز �� �رس از �ن  

��	ره ��و....�رررگ- �؟!�%��  

-�.� �� �� �د�ز یور یدر �(� �'ف آ	�...%�م�� ات 	ره����....  

؟!ید�د رو ��ت �ن .م�$ �و...�-د(م ؟!داره 0ن ���0ا ���� �� �و �� �ن-  

:ا�دا	ت ��: روھ�(و�ا  

....دم��د �7-  

:�23م داد�و ورت دھ��و آب �رس ��  

 د�ت از یر��� ن�ھ�  �� �و رو 	��وادش ���م د	�ره...��ن�ا �ود ��ر���� .م�$ �.�	-

.....م�$ اون ی$�E �� ��(� �.�	 ���0ا...�(ت ��ر(و و �س ھ�� 0ن �� �-��...داد  

:23ت و �رد ���ھم  پ  پ  

....��م وا رو ن���( �#ب '�دوق �ن ید�� ا�0زه ا�3 ��:...��(� ��(�-  

.آورد رون�� رو ل�و�� و ��: زد رو �#ب '�دوق اون و �ردم ول د��(و  



....�.�� دا	ل م�ر$� ��ھم �-دھم اون رو ن���� ل�و�� و �ردا(�م �ن رو ��; ل�و��  

�� �2�.� )���/� �ردن �وض �� و �ردم �/ن دو�2ره �	ت یرو آورد�و رون�� ف�� از 

.(م�� �د�� و �(� ��وم ��ن�ا زدن ��واک �� �و�دم ���ظر و �	ت رو �(��م  

:23ت و د��( رو �رده...��ت رو ��0ره....او�د ��:	ره  

  .. ��ره ����و��د�� یز�  ی3راز �	ر� �� ���دم رو ��0ره-

:�23م ر$��و �/ش یا 6ره  (م زاره�� �رم �� �ر داره دو���م��  ون  

...��و ی�0ور�ا �ن �رگ...��اااان�ا-  

-�)��....  

:�ردم �.#� ��م دور د����و  

....ھ�اا �رده ھوا ���0ا-  

:�23م و �(�ت ���رم و او�د   

....%�م�� 3ر�ش �رات 	ودم-  

:دم��ر� ط�ت�( �� د�و�	�د   

؟!�ھ�� ی�	�ر ��� �و-  

:23ت ���Eر0وا� ��  

....دارم �ر�� ی�	�ر �ن...��ش 	���و! �1-  

:�23م و ��زوش �� زدم ��)(�و....�رد ا(�ره اش ��� ن���� �� و 23ت �و�ا  

....�و یدار ف��(ر وو���د �.�	-  

....���د �رد ام وو���د �و �(ق-  

:�23م �-د و ��زوش رو 3ذا(�م �ر�و �ن و �رد دراز د��(و...م�د��( دراز ھم ���ر  

��ل ;��و  �.�� ن�ا ��ش- ��....�ود ���0ا �� ی 	و�� ا'& ��ش...�ود   

؟!یدار دو�ت ��0رو�ا �.�	-  

....�.�	 آره-  



ول- �....ورا ن�ا �ر�ت�� �ھ دا(�م آزاد وت �� ھرز��ن و وت ھر دم�  

وا-�؟-  

...آره -  

:�23م د�و��و� )��(و  

.....دار�ت �� 	و(��)م-  

....(�ر�� �ن-  

...�رد �>.م ��%م و 23ت �و�ا  

 

۴۶١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و�د ��ز �6ر ی ا�دازه دھ�م دم��( �� �زه�	�... دادم �د�م �� �و� و و�ش (دم ز�	 م��.  

 �و %ردم�� $%ر ھ�وزم ��م $%ر.دا(�م ��� 	م �ر�و و �ردم زون�آو  �	ت از ��ھ��و

:23ت �-د و د�	�د ھرھر...دا	ل او�د در از ��ن�ا �� �و� �� ام 	و��  

؟!��0 ���0ا ��0 �و آ���ل! ��-  

 اش ���3	��� ���(� از 'ور�م...ر$�ن ��: ام (.	�� ی�وھ� ا��وه آوردم ��: �� �ر�و

:�23م و طر$ش �ردم �رت رو ��د���.(د درھم  

! �	ود� آ���ل-  

:23ت و �رد �وض ��ھ�وا (رت�� �� �� رھ�(و��  

 �و...داره $رق (ب�د �� آ��ون �� ن�ز� اطراف ن�ا و ��وا) ن�ا ا:ن �� �.�د(و...�.�د(و-

 ��#�( ی���.و یدار ا���ر ��رس و ��و �� ده�� ���) �� �ورا�ا دن�د ��رو(��
�...	وا��)و �.�د(و...�����  

!م���ود 	ود�ون 	و�� �� ��!ھ�ن  



 )�ظ� اون ��زه و �رد ��زش و ��0ره ��ت دم�دو �ود���� �ذو �� رون�� ر$ت �� ��ن�ا

�و�د ��ز �6ر ا�دازه دھ�م �� �ود...  

 ی 0�.� ��  �� �ود ز�ا�� دل و ���ز  ��ن ;��و  �ب اون �(ت از روم ش�� -ت�ط�
...آوردم ���ل ��ن�ا ، ��ن�ا  

....�ر�� ی3./�....�ر��ز یدر	�/�...آب ی0و  

�و 	وا�ت�� د)م�/�)�....'ور�م �� ���(م و �ر��م آب ی0و اون ز:ل آب ار   

 �دون...دم��و( �.�د ��	 )��س �� �ت�� یا ���د �س �� 0ز ��وا) اون دو���م��  ون

��ن�ا ��ھ�وا و �و��ه ن�آ�� رھن�� �� ر��ش ��0ورا ��....��و(م رش�ز یز�  �%��ا 

..�ود �ت  

....رون�� زدم �.�� در از 'ور�م و د�ت (��ن �-داز ا)��� و �وھ�م ���ن �دون  

�و�د ��ز اطرا$م دن�د از دھ�م....,�) اون �� آ��ون �� ن�ز� و �ود (�, �.�	...�ود 

!دا(ت ��2وت (ب�د �ر���ک و �و�( ��)ت  

!�(�ت�� دل �� ھم 	وب و �(�ت�� دل ��  

...%رد�� در�ت �رغ �	م �ود ���رش �� �%�%��� رو و �ود ���ده�ا � و� ز�� �(ت ��ن�ا  

:�23م دم� ر	 �� 	ودم دور �� ھ�و�طور و ���ش ر$�م ز��ن )�	�د  

...دم��د ��: �� ���0ا از ���ر�ز �� �	دا ��ااان�ا یواااا-  

:23ت و 3ر$ت ��: �ر(و  

�م���  �ده �'����ھ ��چ ��� �دو ��: ؟!�د ی�0 �رم�� د)�و ز��ز �ن ی�رد $%ر �و! �1-  

 �ردم یآ�دار ��چ )��(و (د�و 	م �-د و ���دم�ا روش رو��.���ش ر$�م �ق�ا(� و ذوق ��

:�23م �-د و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د����و.�(��م ���رش و  

��ن�ا �%�م دل ���0ا از ��و�م ���د �%�م $%ر-...  

:23ت و د�	�د  

؟!ده� �� �/ت-  

-	�.�...  

:23ت �-د و ا�دا	ت �/م 	��Qت و ط�ت�( از �ود ����ر� �� ����ھ  



 �	م...�رات �ردم �  ن��� 	ب....م�%��� ھم  ���رش دل �رور ��...او)ش ھ�وز ��زه-

�رغ .����. ی�ر��...ر���...���. ی �ره..��..  

:�23م �-د و دم���) �/م د��/��و �ف د�و��( )�/�م رو ز�و�م  

! یدار 	و�� ��ر �0ب! �� ��-  

:23ت �-د و ���م �رد �رت �ر��ز�	 دو�� ��  

..ی3رد ��0ل ��ر�ت 	وام�� �� �	ور...�ررو ی د	�ره-  

؟! �ن 0ون یوا-  

...�و 0ون-  

�م...���ر 3ذا(ت رو �رغ �	م ظرف و 23ت �و�ا � �#در�ا یا '����� �7ھ  وت�ھ 	ورم�

...	�; و '�ف یھوا..�%ر -ت�ط�.�ود ده�� �� �/م  

�و1  ون دم��و( ���ورت �� ا�دا	�م �رم (�ل �� �.�� �و ر$�م م�	ورد �� رو '����� 

�(	ص ��ھ�م �ردا(�ن دم � ��%�� ن�دور� �ردا(�ن ��. د����د ��� �و�ا ��ن�ا و (دن�
..رون�� او�دم  

 	ودم از ��ن�ا م�د�ر� �� �� 	و(�ل یھر�0. م�ا$��د راه �ده�� م�زد ��ھم 3ر$��و د��(و

....�ر$ت�� �%س 	ودش و  

� اون از..م��	ور ر��وران  ی�و ��ھ�رو ھم �-د و م��� یرو �ده�� ����� م�	وا���

! ;� در�0 ی6ذاھ�  

.�ود (�, ش�	.و� ن�ھ� #��د و �ود 	.وت �0ده  

��ن�ا.. (دن �	ش 'ور�م یرو �وھ�م و د��وز ���و�& 	�; ��د  

:23ت و �رد ��چ ا�و 3و��...3رد�م دور ا�دا	ت د��(و  

...�(ق �ن�� ن�ا ��...-ت�ط� و ھوا �ن�� ن�ا ��-  

:�23م و 3ر$�م �ود زون�آو ام (و�� از �� د��(و  

؟؟...م���� ���� �� �-د د$-� یدار دو�ت-  

:د��ر� و �رد ��,  (�(و..��ر$ت ��ظور�و  

؟!��(ن �� ��و�... و �و و �ن-  



:�23م و زدم یا د)�رو�� )�	�د  

!د	�ر�ون �و و �ن-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

!��(� 	وام��� �وم �2ر از ی	�ر $-&...ر��	-  

.(د زون�آو ام )و � و )ب  

؟!م��( دار � � ی�دار دو�ت-  

:23ت رک  

-��!  

؟! آ	� �  وا�� 	ب-  

:23ت و $(رد 	ودش �� (�ر�� ��و  

 �ر �-دش...م��ر 2��Wر م��%� ھ��و �	و( 	واد�� د)م �ن! ���� زوده ھ�وز � � وا��-

 ھ�� �و 	واد��� د)م...�2ر��ن وا��ون ��ل ��ل � � �� م��� ھ� ); ); �� ����ب $ر'ت

..د��2 ��ل ��ل � � ��...یا � � 	ودت �و ا'&....درد�رھ�ش و � � �� �ره �وا�ت  

:�23م د�و�	�د  

�وا$#م ��(�-!  

!c ;���ر-  

 

۴۶٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 م��ر م�3ر$� م��'� �ود�� راه �ر ��$� و �>�زه ف�رد  �د �� م�(د �� �ا'. �0ده وارد
....او��0  

 و �ودن او��0 %ردن�� �0 ���0 ھ�رو �ور ی���$رھ� �� یھ�  ون ھم و �ود (.وغ �.�	
...��ر و د	�ر یھ� پ�ا� ��. ھم  



 �زاق.(د ن���� ��: 3.وم �و یز�  �� ا$��د ط��ب از زون�آو یھ� )وا(; ��  (�م ��

:�23م و دادم ورت دھ��و  

؟!�رام ی	ر��...	وام�� )وا(%� ن�ا از �ن ��ن�ا!!!  د)م یوا-  

:داد 0واب د�د )وا(%�رو �و� و �رد د���ل ��و د�ت رد  

..	رم�� �� �  �س-  

 و ��2ن�� ��ھم ��رھ� و د	�را. �ود (.وغ اطراف و دور اون �.�	.�>�زه ��ت م�ر$� ��ھم
�...�ذرو�دن�� 	وش ����� و دن�	�د�  

� ��ھم و �ودن دا(�� ��� ��ز رو ن���( در  /�ر �� ھم ب�ا� ��� '...دن�ر  

دم ��2ر����) ی��و���	 �و داره %رد�� $%ر آدم �!ر���  

 �� ��)وا(%/� ��ت ر$�م ��م و ��$� دا	ل ر$ت ��ن�ا...�ردا(�م از(ون ���ھ�و )�	�د ��

��. و ��زن د�ت �ود �(	ص�.  

  )و � و )ب از آب د�(ون�د �� ��: ن�ھ� واز �(ن 	(; �� �ودن �رده زو�(ون�آو

....(د��  زون�آو  

�و�� ھر از �ھ ن�ھ� وا�� �ردارم ھ�(ون از 	وا�ت�� د)م �ن و �ود �زه و ط-م ا�واع� 

�%� �. دا(�م��ر  

!�دم ور�(ون در��� ��� �	ورم او��رو ی ھ�� �� دا(�م در�و ن�ا �ن را��ش  

 داف د	�ر و ��ن�ا ��  (�م �و1 ھ�ون �� دا	ل ر$�م 	�دون )ب �� و �ردا(�م )وا(%�رو

.ا$��د زد�� �رف �(وه �� و �ود ���ده�ا ���رش �� ��.�� و  

 رو ر$�� 	واب دودول...! �7ھ ���د �� ھم ھ�ش 	�ده د���ر�� روش �رو از �ودن 0.ف

!%رد�� ��Z در	ت ن��  

دم �� اش �رده ��د یھ� ���� و �ود �#ب (ش و �ت�دو �#ب '�دوق ن�� ����ش 

...ر$�ن�� راه 	ودش از 0.و�ر  

 �د���و( 	 �ل� از دا(ت ��ن�ا.ر$�م ���(ون �� ��د ��د ی��د�/� و د)	ور و ��'�
�:زد�� �رف ��ھ�ش ھم د	�ره و دا(ت��ر  

 

؟!ن����� �����0ا (�� �س-  



-��!  

...د��ون�د �0 �� �& %�م�� �س..آ(��س �.�	 �$�ون� �و)-  

!د�(�-  

-�� ��؟!ن�او�د 2��Wر ی�را.��(#(و�م �� �ن ؟!ن�دار دو�ت ھ� �د���و( ن�ا از ھم (  

-�.�!  

 دو�� و �ن �� از ��ظورم...2��Wر م�او�د ��ھم...ن���( ���0ا � � 	وره��� �/�ون �23م-

� دو�ت'��� ��؟!��ر�م (��رو ا�م �و�م��...�3دم 	ود�م ا�م...ط��ز و ھ���  

��ن�ا-  

!�0)ب  �! ��ن�ا ��-  

 

دم �� دو ن�	(�� و ��'�  و�ط(ون ا	م �� �-د و ���(ون دم�دو رو �و�ده���

:�23م د	�ره �� رو و ���دم�ا  

؟! �0)ب ��0ش ��(� ��ن�ا ا��ش آدم �%��ا-  

:23ت �-د و �رد ��زک � (� �(ت  

-��؟! (  

:�23م �(ر �� �رد�و ا(�ره ��ن�ا ��  

....(ون�ا زن-  

 او��0 از 	 �ل� از �و(���  �د�� �ردا(�ن �� �-د و �رد 6&ف ادا(و و ��ز 23ت �و���ا

....ر$ت رون��  

��ن�ا �� �رص �ر و ��'� �� &�.�ردم ���ه �ود .%س�ر و 	و��رد ��  

 او��0 از ید)	ور و ا	م �� و اش ���� �� زدم )وا(%�رو...و�د��� در 	و�م زدن�� ��رد

....رون�� زدم  

�� �� �� �'�ر �� ن�� �� ���	� ���� وار�د ی  )�� رو �0ده او�ور ر$�م� �0ده از �

��.�(��م دا(ت ادا  



�� ی�ر$/� ��ت ر$ت ذھ�م�....  

 ق�د ھ�و�طور �ھ�  �� �ود �رده �س�� ش�� رو �ده�آ ا���ر ا'&! �ودااا ��23 را�ت
...ا$��د ا��2ق  

 .ش���و  ر�د و %رد�� ���ه ��ن�ا ی (�/� �و را�ت را�ت وز��2 ی د	�ره! �� �� ��

� داد�� ی(وھر ��....ز�ن�� :س (وھرآدم �� رو(ن روز �و ���د ��اا! وا: 	و��.داد�

�!ھ�اا %���  

!یوا  

  ؟؟!�(� ��� دو�ت ���ت �Qل ����م وت �� �%��

!�ر3رد ��0ب �رات دارم  

��م او�د د�	ر ;��&��  �د �� ��ن�ا �-د #��د  �د�...  

!����2 �/ش  (�م �� �ر3ردو�دم یا ���د ��ت رو�و ���� �� د�ت  

!�(�ت ���رم و او�د  

:23ت 	ودش.��ر$�م .ش���و  

....�ااااس�-  

:23ت دو��ره...�ذا(�م ��.ش  

  ؟! ی/ر...��اا��....�ن 3ل �س�-

....اون از ر�6 ��ھر�0...���د ی�0 �� �� زدم زل ا	م �� ھ� ��ن و ���2م � �ھ  

 �و)!:�'ب �ود (ده ی�.د ��و ی	وا�/� رگ...��� را�م �� E-2م �#ط� رو 3ذا(ت د�ت
��وع دادن وا �د$-��ا..���!  

؟؟؟ی	ور��!رو ھ��...د���	ر )وا(%�رو-  

 �وا:(و و �ود ���ده�ا د	�ره ���ر 	رم و 	وش �� �ودم ��'� ن�ا از.���2م � �ھ ��زم

! داد�� 0واب �; �� �;  

!�ود آورده 0وش �� ��و 	ون �� �ود یز�  ن�ا  

:د��ر�  

	ورم�� 	ودم!��و(� ؟؟! ی	ور��� �س-  



�ن دھن از آب �.و ش �.7...	ورد�ش �رد (روع �-د و د��( رو )وا(; یرو ;��&�� 

!!!�ود �	ت  #در �و) �رم�� 	ودم یرو �� �� �ودم �&ش در ھ�ش �ن و �ود ا�دا	�� راه  

� 	ودم رو ھ�� ی�	ور-���!	ور  

:�23م و ���ش �ردم رو ت��'��� ��  

....	ورم��� 	ودت ��ل )وا(%� ھ��! �.�	...��)�	�� و �د �.�	-  

...�(��م ���د ی�0 �� ر$��و دو��ره و (دم �.�د /ر ��)ت ��  

 

۴۶٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 رو  �ود �رده �� ��دھ��	ر.�(��م ���د ی�0 �� ر$��و دو��ره و (دم �.�د /ر ��)ت ��

:د��ر� و �(�ت ���رم ��ز.او�د د���)م دو��ره و �ردا(ت  

؟!ی�رد /ر �  �ر �دو�م ��و :ال-  

  �و)... �رم رو رو...���0ااا! �� ��

 �رف �ردم (روع �رھم �(ت ��(م �وده �وال �� ن�ھ� دن�(� ���ظر #��د �� ا���ر

:زدن  

  � ؟؟��23 �/ش ا���و  را ؟؟یداد 0وا�(و  را ا'& ؟یزد �رف د	�ره اون ��  را-

؟؟!ی�%رد ��.ش �م  را ؟یدار زن ����2 �/ش  را ؟!��%� �%�رو�ا ا'& دا(ت �.�د)  

:23ت و آورد ��: د��(و  

!�ت����ا-  

:23ت 	�ده �� و  )�/�م رو 3ذا(ت ا��(�(و  

�ن  �ن ��ت �ن�� ھم )و�ز 2ر��0 و �ن���ردا( م�� و ا��وارت ن�����ر و �0و) ���آ�0.- 

(��م �س� یا 	واھم�� �ورو ��ز...  

؟!ی�.د ��0 از ز�و �/���ا ا�م �و-  



....���� یا-  

؟!��(��� رو یوود�ھ�) یدا$/� ھ�� �و داره �.�د)  �-  

�دوم ���7ھ...%�م��� �وض ���ا از  %دوم���ھ رو �و �ن...	���م ����-  

 '�ف �ن دل ��ل ن�ا ��....��ر�و); 	ت�ر �� ز�ون 	وب  �.�ردم یور �� (�و��

 �� %رد�� ر$��ر ی0ور �� و داد��� �(ون ��ر� 	ودش از او�#در ا'& دا(�م �و1.�(د

 ش�� ھم ا�م دن��ر� ی �ر�.� �� �%��ا �� �ر��  � ���ش �د�� ��� �%�� 0رات د	�ره
...�ره  

:23ت و 3ذا(ت �رم یرو �ودو ده�	ر ��زه ظ�ھرا �� �ر�� �رم 	و(�ل �&ه  

...�.�د(و...م��	ور ��ھ�ر ر��وران م��ر �.�د(و...	و(�.� �د	 (و �.�د-  

:�23م ا�دا	��و ��: �ر  

-�...�ت�� ام 3(��.�م��  

7�:23ت و 3ر$ت د���و   

...(و �.�د! �(و )وس ��-  

 د	�رو ھ�ون ���.ر��وران م�ر$� ��ھم و �رد �.�دم زور �� �و) 	وا�ت��� د)م 3ر �

 ادب د���.�	�دم ���و ��ھ�ش ھ� یزود ن�ا �� 	وا��م���...�ودن ھ�و��0 ھم دو���ش

�....ھ��ن �ن ��ر�زھ� 	ط ���وردھ� ن�ھ�  �دو�� د���...(د�  

 ده����2 �&(/�ش �و) �	�دو�� ��و %رد�� �&ش �.�	 اون ا)���.م�	ورد �%وت �و ��ھ�رو

.�ود  

 (%�ت )(%ر ن�� د��� او�وت و �#��ن ازم ��ل ��ه �و (وھر�و �ود �و�ده �م�ھ� آ	�

! �/رون �(�م��ر� 	ورده  

�� ��ن �دا	�ن�� �	�� .�,�( و دن�	�د�� �.�د �.�د و �ودن او��0 0.ف ید	�را اون �و 

�....��رم )ذت 6دا 	وردن از �و���م��  

 راه �ده�� دو��ره د�� �� �.�	 د)م �� ا�� �ود 	و(�زه �� ی��ھ�ر 	وردن �-د

 ی�0 دو�� �� ��� 	�دون )��و دو��ره و �ره�� در �ن دل از �%��ا وا�� ��ن�ا...م�ا$��د
...ا�دا	ت ازم �%س  �د�� زور �� و �ردم ����ل  

:�23م د)	ور ھ� ��ن و �و'.� ��.�ود (ده ;���ر ���د ھوا  



�� ���د �ن...�.�� م��ر-��	....  

....م��ر..��(�-  

:23ت و دا(ت ��/ش ��%م �� �%(م رون�� د��ش ی�و از د���و 	وا��م.3ر$ت د���و  

/ر یا � � ��� آ	� ؟!�%��� ت�اذ  را...���� ��- �زھر��ر �رج ن�� ی(د ؟!�%��  

....��م�� /ر-  

�  را ؟!�%��� ر$��ر ی�0ور�ا  را ����� ا�3...�ھ��-���� ��ن ن��� ؟!ی	�د�� 

�ن �� �و دارم دو�ت �ن...	وا�ت��  #در �دو��� 	ود�م دم��	�د ���2�و  %س���ھ 

�ن در...���( دا(�� ا����دE ره�	ھ(ت و ش�( د �3�ون زد� ��0ردم  �ن %رد�...�� 
....�-دھم و ;��. ��� �/ش د	�ر �� ���ظره �� �0رد  

 و ���د�ا روم �� رو �-د و در	ت ی ��� ��  ��و�د رو ��رم...دا(ت ��� ��م ���دو�ا
:23ت  

؟!ھوم...م��2ر �� ��...م����� دو�2ر �و و �ن-  

....ا�دا	�م ن���� �ر�و و  $(ردم روھم )�/��و  

:23ت  و 3ر$ت رو ام  و�� �-د و ن�ز� 3ذا(ت د��(و ی�و یھ� .��و�  

-�؟!���� �  (��ر �دو��  

:�23م آھ���.(دم ره�	  (��ش �و  

؟! ����  ب-  

-�...(م�آ� �و /ر...�ن �(ق �%ن /ر ���  

:�23م �-د و دا(�م ��� )�	�د�و 0.و زور ��  

 �و وا��ش �دم 0واب �وا)(و دون دو '�ر �� �ن و ��ر�� �وال �ن از �د���رھو� �� ا�3-

  ؟؟!�(�� ؟��را�ت!�� 

....�%ردم ���ھ(م ��� �ن �ن ��ور-  

....یداد �� �وا:(و 0واب-  

....�ردم 6.ط-  



 ی�0ور�ا �ود ی���ر�او)....(دم ره�	  (��ش �� �ردا(��و ن�ز� از ���ھ�و 23ت �و�ا ��
�:23ت دادو $(�ر ا�و  و��....زدم )�	�د...�رده 6.ط �2ت�  

؟!ی(د 	و(��ل �ردم 6.ط �23م �ن.... �, �و)�-  

 )�/�م رو )��(و �� دم�	�د....�ز�� ��ر$ ن�ھ�  	ورد��� �ت�ھ ن�ا ��...دادم �%ون �ر�و

...�رد �.#� ��رم دور د���(و و 3ذا(ت  

��؟! ن��رد ا����ن رو 	�; یھوا �و....�%���ر �و...��0ل �و ی�(#��ز ����: (  

....�ردم �ن  

2ل ��رم دور  �� �و� ;���ر -ت�ط� اون �و ��ن�ا ی)�/� 	وردن �ود ن�ر�(  #در و 

�ن یھ� ��ه ن�� ����0را0و و ط�ت�( در��ل اش ���د د�ت و  �ود (ده.....  

 

۴۶۴_��رت#  

��آ� د	�ر��ج ��  

 

2ل ��رم دور د��ش �� �و� ;���ر -ت�ط� اون �و ��ن�ا ی)�/� 	وردن �ود ن�ر�(  #در 

...ھ�م ��ه ن�� ����0را0و و ط�ت�( در��ل اش ���د ود�ت �ود (ده  

 و0ود �� ��� 3ر$ت $را رو و0ودم �را�ر و�(ت د،�ر� 3و(م �� �� ا�� زوزه ی'دا

��ن�ا....  

���ن �& 	ب ا ��ون �و�( وون�� ھر �� 3رگ  �د�� ا�3.دم��ر��/� �.�� � %ردن�

؟؟ و�د��ر� ی��ر  � ��ن�ا د�ت از او�وت  

 ھم رو ا��	و���و ��� و %ردن�� ��ر�ون %��� �و�( و ��اھل یوو�/���! � �ھ ط-�

ورت �!(ون 	و�� ��ت �(�ن��ر� و زدن�� آروغ �� ا����: ھم �-د دادن�  

��ن�ا �:23ت و �رد �#ب �ر(و %�م��� ش�ھ�راھ �ن د�د �و  

؟!����-  

:�23م و او�دم رون�� $%ر از  

؟!ھ�ن-  



؟! ی/ر ؟!�ھ�� ��'��� ھ�وزم ؟!��و��ت �ن ی�دار دو�ت ؟!�� -  

:�23م �-د و  3ر$��ش ��%م �رد�و دراز د��ش ��ت د���و  

-�...�.�� م��ر...�ر�م �  

�:23ت و د�	�د �ر�م �%رد�م �ھ�راھ ل�د) د�$/� �و  

...دااا� ���� -ت�ط� �و �و)...م��ر ���...��(�-  

:�23م �رد�و ��زک � (� �(ت  

/رم ھ�وز �ن-....  

:23ت دا(ت��ر� �3م ��د ��د �� ھ�و�طور  

؟؟؟....��� �آ(� �دم �  ؟!��� �ا(� ��م�  ؟!��� �آ(� ��م %�ر� -  

...!���د وا�� وم�����او)� �� �%ردن ���ه ن�ھ�...�%ردم ���ش  

:23ت و داد .#.; ا��(���و �ف  

.....�اا��ن�-  

:�23م د�و��( رون�� د��ش �و از د���و  

-��>زم %�م�� �'ور رو )�ظ� اون �و �...��ر�� 	واد�  

:23ت د)	ور %م�  

�%�� ��ر ھزاران...�س� یر���� ی0د ی�د�ز رو ��E ن�ا یدار ���د-� طور �� �ن 

� ل�د) ن�ا...�رد �� �� �و ��� ��...�(م ھ�%&م 	��م �� �� �(م ��0ور ����� و �ا��2���) 

...م����2 ھم 0ون �� �	�طرش �ھ ��   

. �(م وارد اول �ن �� ر$ت ���ر  و �رد درو��ز..�.�� م�د�ر� �و1 ھ�ون  

�%ن...دا(ت #ت��# ھم �ر$/�ش از ��	( �� 	ب...دا	ل ر$�م �	م و ��ا	م���م �ود  �� �� 
....م��ز� �ق ی�0ور�ا �-دش �� (د��� ل�د) ن�ا �(�و ھ�%&م �رد  

.�(��م �	ت رو و 3و(� �� 3ذا(�م رو ���ور�م و (�ل  

...دا(�م �را�� ا���س ��:  

....�د�� و0ود �� �ا�E$ ی)���/� ا�دا	�ن ودور ��دن از �-د �� یا �را�� ا���س  



:23ت و �'�د) رو داد )م  

؟!�%��� در�ت �� � ����� /ر ا�3-  

:�23م و (دم �.�د �	ت رو از  

....��م�� /ر ���د ��-  

:23ت و د�	�د  

!ا���ت-  

:�23م و �� � ���ط ��ت ر$�م  

 ا���و م����# ھم و ��  ا��ت ��ر�� �(وه و ��اااز ��  ازت ید	�ر ���د د$-� ا�3 �و)-

....%�م�� ات ���� دو �����ورا 	2ن روش �� ��  �ن د��(ون �ف ی�زار  

:23ت و آورد ��: م���. ��)ت �� د��(و  

 �/ش �ا)% ا�م �� ��  ا��ت ��ر�� ازم �ھر� �-د �� ن�ا از! دم��ر� �.�	!  (م  (م-

�....�م�  

....دن�	�د �رد (روع ��ز �� ر$�م �/ش یا 6ره  (م  

�.���2م یز�  ���د ن�ھ� وا�� زاره�� �رم �� �ر داره دو���م�  

....�(��م ���رش ر$�م �رد�و در�ت �� � دو��  

.....ر$ت�� ور �و و)و ون�ز��.و اون �� و %رد�� ن���� و ��: رو ����)/� دا(ت  

�(��م، �� ���رش  

:23ت و ا�دا	ت 3رد�م د��(ودور  

...��(� دا(�� �ردن ���(� ارزش �� %�ن��� �	ش ھم 	وب ز�  ��-  

-&Q�؟؟؟! �	و� ز�   �   

-�....��(� دا(�� �ردن ���(� ارزش �� یز�  ��....دو�م�   

:�23م و دادم )م  

....�ن �ش���� و ��: �ھ...�ن �ش���� و ��: �ھ ��:-  

:23ت و 3و(� �� �رد �رت رو ���رل  



....�(ق 	ود�و ا'& �ن و)ش-  

.....)�/�م دن��و� �رد (روع و 	ودش ��ت دم��( و 23ت �و�ا  

 

۴۶۴_��رت#  

 

�♨�♨۴۶۴ ��رت وا�(�ت�♨�♨  

 

�ن....د� �� �د�م ���م �و ���(ر �ن�0ر 	ودم �� ھ�ش ���ه از ��� � ھ�ش ���ه �و���م�

....	واھ����  #در �2/�م...��م �ر0�� 	ود�و ��  

�و��.....دادم�� )ب �/ش �>.ش �و �ود�و ����  (  

�ر�و �ھ د���ش� �.... �ردم�� )ذت دا�(د �وازھ�ش ن�ا از �ن و ��)و�د �  

 �� ��رھ�(و ھ�� اون...�و�( و 	(ن �� ا�� �رد 	م �#ب �� �ر�و و 3ر$ت �وھو�و

&�.....داد�� ا��0م �ت�  

�و��.....�ز�� س�) رو 3.وم  	وا�ت��....�ردم 	م �#ب �� �ر�و ����و  (  

 �.�� �و ام ��)� ی'دا و دم��( ی�.�د آه د��( 3.وم �;�� رو �(و�	 و �ر ز�ون ��

.....د� ��  

!ا$��د �%��و �� و0ودش ی�را و0ودم و زد ��ض ��ھ�م ن��  

...�رد �.�دم ھوا �و �-د و �رد ��رم و ��ھ� ر�ز د���(و  

�.وچ �.7 �� ��و��ھ ی)�/�...�ر$ت�� )ب ازم �ودو �رده 	م �ر(و ھم ��)ت اون �و ��� 

! دادن�� 'دا  

....د��( دراز �د�م رو 	ود(م �-د و �	ت یرو 3ذا(�م آھ���  

 ر�ز از ��(و ھ�ز��ن و د��( د�دو��ش �� �و������ )ب و م�(و��� رو 3ذا(ت (و�(و���
 ��م و�ط �� و �رد دراز �ودم ده���و( رش�ز (ورت �� 0ز � �ھ �� �.�دم ��	 )��س

.....ر�و�د  



�و (/وت (دت از و ��	وا����� �� اون د�ت ا�� �ردم  2ت ��ھ��و $(رد�و روھم  (
....د��� �� ��او��0 �� د�ر� �� �رد ی(رو�� �ھ ��ھ� �2. ن�ا �� �و�0  

 ن�� از آب (دن روون  ون �ود ھم �طور�ھ� و (ده س�	 س�	 رم�ز )��س �دا(�م (;
....��م �س �و���م�� ��ھ��و  

.....دم� �� 	ودم �� د�و��( آه �رد )�س ���و و�ط �� ا�� د��ش  

 ام ���� ر�ز �� )���و #�� �-د �	ور�و وول �د�ش ر�ز ��و�م �� ا�دا	ت ��م رو (و������

....�	ورش  ��و�� �� د��( ن����  

...دھ�ش 3ذا(ت رو �و�ش و 3ر$ت �ود��ش ا�و ���� و ن���� داد ��و��و�  

� و 	ورد�� 	وب او�#در� %�....�ودم ا�را رو ا���ر ا'& �� د�  

....زدم�� 'دا ا��(و ھم ��3ھ د�و�%(�� ��)� و آه �ھ �ود�و 3ذا(�� ��رش رو د����و  

...ن���� د��( 	ود(و ر$ت ور ھ�م ���� �� �� �����  

.....�رد �وش  (��م ی0.و و درآورد �� از ��و�	 (ورت �-د و ��: زد )����و  

....�ردم ���ھش 	��ر 3ذا(��و )�/�م ن�� ا��(��و  

...%رد�� ام وو���د �%�راش�ا  

 �م��' ھم ��:��: ��ود رار ا���ر ا�� �.�2ش آ)ت وا�� زد�� )� )� د)م  �� او�#در

�)�.....  

 ز�و�(و �#د�� �� و ��ھ�م ن�� �رد �ر(و و 3ر$ت �2ت )/��و �-د و 3ذا(ت ���ر (ور��و

....د��( واژ�م و�ط  

 )ذت 6رق و0ودم ���م و دم��( آه و (د ����  (��م....�ردا(ت ووس و ��: ر$ت ��رم

....(د  

�....	ورو�ش �رد (روع و روش 3ذا(ت ���ل )�/�(و ���ر�ا و �رم�� )ذت دارم  #در د�$/  

....�ود (ده ��#�ض �د�م  

.. ..زدن  �, رو �	ت یرو )��ف د��/�م  

....دادم�� 0ون �د�ز )ذت از دا(�م  

.....�ود (ده ��ط �ن یھ� ��)� ی'دا �� ��ن�ا یھ� �و�� ی'دا  



....زدم  �, رو�وھ�(و  و 3ذا(�م �رش رو د����و  

......ھ�ااه....اووووم...آاااه...��ن�ا آاااه-  

 ��ود $�E �و 	ود(م ��� �� 	ورد�� )ذت ��  ��ن  ون د�(���� 'دا�و ا'& ��م $%ر

�ن ن��.....  

...�ود ا$��ده �%��و �� ��م ���م �� �رد ق��زر �د�م �� رو ی�د�ز )ذت  ��ن ��رھ�ش ن�ا  

.....(دم ار�E و د�)رز ��م �� داد ادا�� ��رش ن�ا �� او�#در ا�� ��:	ره  

....3ر$�م آروم و (د رھ� ا�#��ض اون....داد د�ت �/م 	وب �س �� �� �ود او�وت  

�و��...زدم )�	�د �رد�و وا  (  

 �� ھ��و ���� ��زم ھ�ز��ن و 3ر$ت )ب ازم دو��ره و ��: او�د �-د و �رد ���م )�	�د �� او�م
��)و�د د�ت...  

..... ��م �0ران وا�ش �� �ود �ن �و�ت ��:  

... م�( )	ت ھردو 	وا�ت�� د)م  

......�ر�و�م اوج �� او�و ��م 	وا�ت�� د)م  

....اون �� ��(م اون �دن یرو �ن �� م�د� ر� ���ر�ا  

...3ذرو�د �ظر از 'ور��و )�	�د �� و زد 3و(م �(ت �وھ��و  

 

۴۶۵_��رت#  

 

�♨�♨��۴۶۵رت وا�(�ت�♨�♨  

 

 

....اون �� ��(م اون �دن یرو �ن �� م�د� ر	 ���ر�ا  

...3ذرو�د �ظر از 'ور��و )�	�د �� و زد 3و(م �(ت �وھ��و  



!د)���(م %ردم�� ا���س ھم �ودم ���رش �و� ��� ��3ھ �� دا(�م دو��ش یاو�#در  

�و����ن�ا �� �ن ا�3...�ردم 	م �ر�و �-د ����و آروم  ( � (د�� �  د)م ف��%. دم�ر� ��

 آ	�؟

.....دم��( )	�ش ی ���� رو د����و د�ش��و� ن�در� و )�/�ش رو 3ذا(�م )�/��و  

 او�ده ن���� ھ�م ���� ر�ز �� �� �)��� طرق دو �-د و �(�ت �/.وھ�م یرو آھ��� د��/�ش

.....��: د��( رو �ود  

 )	ت و درآوردم ��م از رو )��س 	ودم و دا(�م ��� '�ف ��ر�و 	وردم )��(و �� �����

.....�(��م ��ھ�ش رو  

....�د�� 	و(ش �� �%�م رو ی��ر ھ�ون �راش ��م دا(�م دو�ت  

....ن���� ر$�م �-د �رد�و ���ھش )�	�د ��  

��و %�ر�  	وام�� د�$/�� �� �....(د ���(�م ��و ل�د) ن�ھ  

....زد ��رون (.وار از (دش ق*ش ��ردو�� j(�دم ����ن رو (.وارش  

:�23م زد�و �رش �� ���)  

؟! ھ�اان �رده د�.م ی�0ور�ا �� وا��-  

:23ت �و�(ون ��)و�دن �� و �رد دراز زو�م�آو ھ�س ���� ��ت د���(و  

.....�	ور آااااه... ���� �	ورش....زم��ز �و وا��-  

.... j(�د اي �ردو�� آه �j دادم ر�زي و$(�ر 3ر$��ش د��م �وي �ود �زر�3ر د��م از 

.....	ورد�ش �ردم (روع آھ��� و $ر���دم دھ�م ی�و رو j&ھjش  

.... �رد�� )ذت  ����� اون �ود ��, وا�ش دھ�م  ون  

 ����� �� اش �ردو�� یھ� آه و�ط  ون �دم ا��0م ��د ��د �%�رو�ا دا(ت دو�ت ا�� (�ر��
! زدن �.���  دھ�م jرد�و (روع 	ودش  و ز(د�	 م��ود� �رده داغ ��و  

....�	وره 0ر دھ�م ا:��س jردم �k �س دا(�م د��� $ر���د دھ�م دا	ل ھ�رو �زور  

 ��0ورا �� 	ود�م  ون ��2م��� یز�  ��م و %رد�� �%�رارو�ا ��د ��د �ودو 3ر$�� �وھ��و

   ...�ردم�� )ذت �%�ر�ا از

  ...�ود �(ده ار�E ��زم زدن ��ک او�/�� و0ود �� ���رھم�ا و �ود رار��Eد ��ن�ا



��و دو��ره �-د دو��( رون�� (و��ردو�� 	ودش  

 ���ھش ر��د ��م ����ن �� �� �و��د )��م از دو��ره...زد 	��� روم و 	��و�د �	ت  یرو

.�ود وت*(� �� ا)وده  

 و  ر	و�د دورش و ز�و�ش و ��ھ�م ن�� �رد �ر(و دو��ره �� �ردم ���ھش ز�ون �2س
�ك k#��... زد �/ش �  

....د� �� و0ودم ی�و ن�ر�( �	ش )ذت �س ھ�ون ��ز  

 /و� �.�	 ا�� داد ادا�� �jرش �� �ر 0ري �jرم ا�ن �� �jم �زد�ك �/م jردم �-k و ��ھ�م

  .    .�رد م���ظ ��ھ�م ن�� 	ود(و و �رد �.�د �ر(و

....�ده ا��0م ��ر(و �ر را�ت �� ��م س�	 �ن �� �ود ن�ا (�ر�� ��ر اون از ھد$ش  

...�رد واردم �ط�ا�� �� �-د و 3ر$ت �2ت ��ھ��و  

.....(دت �� �-د ا�� آروم آروم او)ش  

...�ود ده� �� �.�� �و �	ت 	وردن �%ون و ��م �� ��ش �ر	ورد ی'دا  

�و��......%ردم�� ��)� �ر�ا	� �� �ود�و ����  (  

......%رد�� (�ر�� ��ر(و �ر�ت و �رد�� )ذت (�ر�� ھ�م ��)� از  

��ش ن��/�ر ا'& ��م $%ر و� �...�ود ن�ھ  

�.....ز�ا�� (�2ت د	ول ن�ھ  

:�23م دا(��و ��� )��/��و 	ودم  

��ر آه-%����ر...%��....آااااه ....��ن�ا   

 �	�طرش �� یز�  اون.... ��م �0ر�� رو دن�ر� ار��3م �� اون ���د ��ر �� 	وا�ت�� د)م

.....�ودم (ده ��ب�� یاو�0ور  

 د��( رون�� $ورا اون ا�� م�(د ار�E ��ھم ھردو ���ر�ا �رد (�ر�� �� ھ�(و Eر�� (دت
.....روش 	ت�ر آ�(و �-د و �ردا(ت د����ل  �د��..  

�و د�و��( ی�(دار �2س��...�ردم ���� و ��ز  (  

......��رھ� �س....دا(�م �	و� �س  



 �-د و �رد ��چ رو ام 3و��... د��( دراز ���رم او�د و �طل �و ا�دا	ت د����:رو ��ن�ا

:23ت  

....�ود 	وب �.�	.... زم��ز ��ر�-  

:زدم )�	�د  

��و�م ازت ��م-�.....  

�و�و ��ھم ھردو �-د و ��(#��� و ��%م....�>.ش �و دم��(��.....م�د�	وا� �و����  (  

 

۴۶۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...ھ��2 ;� (د روز�ون �� دو  

 از $را�ر یز� ...�� �� �ز�د3...م��رد �ز�د3 �.�� اون �و ھ��2 ;� �دودا �� آره

!�س و �	و( و �ود )ذت �ود �ھر ...اون  

 (ده ��وم ����#ر ���د ��ن�ا ��ر	' ا�� م��ر3رد 	وا�ت��� د)م و �/ش �ودم �رده ��دت

....�ود  

....�د�ز �.�	...�ودم (ده ��را�ت و ر�د)� �.�	 	&'�  

...�ردم ���ه �.�� �� �>ض ��  

 � �؟!(د�� �  وا-� ؟؟!م�%رد�� �ز�د3 د�S 3و(� ن�ا (��ھ� وا�� �� ا�3 (د�  

��ن�ا ��:زد 'دام �-د و ن���( �#ب '�دوق �و 3ذا(ت و �رد 0�1 .و�و�� ھ  

؟!	��م ��ل ی����....�0ن ���ن�-  

 از ��.� زون�آو ی )و � و )ب ��.�ر$ت�� �(�ت �د)��� از �� �اھ...د��( ���ر� �ر آه

:�23م و ��ن�ا ��ت ر$�م و �ردا(�م �.��  

....�د�ز �.�	!(��� ��, ���0ا وا�� �.�	 د)م-  

:23ت و 3ذا(ت ام (و�� رو د��(و  



 اداره (ب �ل د��� �ن �� �وار(و �0:...�ت�� �� آ	ر و اول ��ر....زم��ز �ر�ت�� ��زم-

...�رم د��� دارم د�0د �رو�ده....��(م  

.(دم ن���( �وار �� �ر  

...�د�ز �.�	... �ود 3ذا(�� �/م �.�	 ���0ا ا	� دا��م �د �س ��...�ود 3ر$�� د)م  

....�	وا�م داوم ��Wر0 ن�ھ� وا�� ��را�ت و �ودم 	���....�ودم 	واب رو  ر��� از �.�	  

:زد 'دام دادو �%ون رو ��زوم ��ن�ا  

.... �س�....�0ن ����...����-  

: �ردم ���ھش و �ردم ��ز آھ��� �.%/��و  

؟!��  -  

...(و �.�د!م�د�ر�-  

 �رد�و �.�د �	وا�م ��و�م را�ت �� �ودم �رده �	�ش �� ن���( �'�د) یرو از ��ر�و

...ا�دا	�م اطراف �� ����ھ 	وا��)ود  

!م��ود ده�ر� آره  

.... ر$ت ��� ا��را�ت ��� �%��ا �دون �-دھم و دا	ل �رد رو ل�و�� 	ودش ��ن�ا  

!وم�(� �(ت از رو ��� ی'دا �� دا	ل �رم 	وا��م دا�دا	��و��.  

�وش  راغ ���د ��:-�	 �؟!� � ی��  

:�23م �-د و ��� �� دو	�م رو ام 	��� ���ه د�و� ر	  

�� �&م-� ...  

:23ت �-د و ��: او�د ھ�رو �.�  

؟! ن�او�د ��-  

-�....��: ن�ھ  

�ن �� ھ�ت ��ر$ ��....(د 	وب- ��.....�ز�م �و �� د��� ��  

:�23م �رد�و ���ھش ��0%�و  

-�)�� ���....  



 ت�دراو)و 'ورت درھر ���...	ب �و) رم��� دوش اول دا��م دو�ت...دا	ل م�ر$� ��ھم
.�ود  

....م�%رد�� ���ه ھ�و �ودو �(��� ھم یرو �� رو �� �ود #��د ده از (�ر��  

:دم��ر� ر$ت �ر �� �%و�ش از ام �و'.�  

-���...�؟!(ده �  ��� ی	وا��  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

�ن....ن���.... را  را-....  

�� ��و -�...  

�ن-...  

:�23م ��0%�وا�� و �ر$ش و�ط رم���ز�ر  

؟....!��� �  �و-  

:23ت و (د ��'�  

-��!�� �� �ز�م �ر$�و یزار��...���ق و �  

:�23م �رس ��  

-�.� ��� �.�....��....�2ر  

 و ��7 ا��(�ش دور (�)(و 3و�� یا د	�رو�� (رم �� �� ھ�و�طور و د��( �#��� �2س
:23ت داد�� ��ب  

....دارم 	وا����ر �� �ن-  

:23ت �ت��& �� و ر$ت �/م ��ر���� ی 6ره  (م.دن�	�د �ردم (روع 23ت �و�ا ��  

؟!ی	�د�� �  ��!!! �وووو$ت-  

:�23م �رد�و 0ور و 0�1 	ود�و یزود  

؟!	و(�	ت �رد ن�ا ھ�ت �� ��:...	ب....��� د���	(-  

 ی ���#� �� �ن ی ��� او�وت �دا(�ن 	وا����ر 0وون ید	�را.دم��.�د	�د �.�د ذھ�م �و
:دم��ر� ��0%�و....دا(ت 	واھ�ن ��زم ���و$ق ازدواج ��  



-��� �؟!��� 	وا����رت ��� ی	وا��  

؟!�و���� 	ود�ون ن��-  

:�23م �ط�Oن  

�-.و�� 	ب- �� ��و���....  

:23ت د��/د ��  

�و�� ��ره %��� �ورو �ن ��� ��� �� ��ره دھ�ت از ���ن�-�%...  

:�23م داد�و ورت ���رس دھ��و آب  

�� ��م 6.ط �ن-�...  

�� 	وا����ر ت�ھو دن�$/� �ف �و �.�	.(د �23ن ی آ��ده و د��( ق��� �2س ��� 

....�ودم  

:23ت ت�در�/� �-د و �رد �ن و �ن  

-�!ر���ن آ  

:دم��ر� واج و ھ�ج....�ردم ��� �/ش (و�� �طور�ھ� و �رد ���م 23ت �و�ا ��  

��ظور�ون- �؟!�ت�� �� ��ن�ا ی���� ر���ن آ  

&�:داد 0واب ی0د ��  

���و�ا ی���� ا��2�  را- � (د 	وب ���� یوا.... �رد ی	وا����ر ازم (ب روز�د....�م�

؟!��  �ظرت 	ب.... �زارم ون�در� �� �� 	�رو ن�ا د��� �ودم �و�ده �ن آ	� یاو�د ��  

�ن &�؟؟!�رد ی	وا����ر $ر	�ده ��� از ر���ن آ� وا-�......�ودم ھ�, ��  

��ن�ا وا�ش  � ��Q& �� ؟....!��(� �و��� ����....  

:دم��ر�  

-��� �-؟!���� رو ر���ن آ� ن�ھ� وا  

:23ت ا	م ��  

! �م�� رو �ر�و � �#�ل... �س ��-  



 آ� ��ن �%��ا �� (د�� ��ورم (�ر�� روز ا:ن ��2ن�� ا�3.�ود ��ور از دور �رام ھ�وزم

....�رده ی	وا����ر ��� از ر���ن  

��0را �0ب��!  

 

۴۶٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.�م�� رون�� ھ�روت ��)م اون از �ن �� داد �%ون 'ور�م ی0.و د��(و  

�و رو (ده 	���ر ی�وھ���!�م��� �زا��ت �� رو ��� ر��'و �� ��: دادم  (  

 �� ن�ھ� ی�را...�ود (ده ن���( ا���رت �/و�� �%��ا وا��!	ورد�� �رص د��م از دا(ت

  :23ت �(ر

؟؟!�23م �  �ن ید�(� ا'& ؟!ھ�ت �ن �� �وا�ت ا'& �و د	�ر-  

:�23م ��د ��د  

�� �و)! دم�(� آره آره-�...  

 د��( و 3ر$ت )����و #��...��� �0و( او�و �� �ود ���$"��� �و)"ن�ھ� آوردن ز�ون ��
:23ت �-د و  

�م٤٠ ھ�ش ؟�ن!3ذا(�� از�ن ���) و �ن ��� ی	وا�� �وھم �%�� �؟؟�  ھ�اان؟؟-(�� 

؟!ھ�اان ؟؟!��م $%ر ازدواج �� د����  را �ت��  

:�23م �رس ��  

-��...�%�م ی$%ر ن�ھ�  ��م 6.ط �ن �  

:�23م �رد�و 0دا )���م #�� از آھ��� د��(و  

؟!�رده ی	وا����ر ر���ن آ� �وا-� �م�� $#ط �ن... �ن-  

 ��ران �ن.. ���� ��  �دو��� �و)!!!  �ون��  �و �� �ن دارم �(و	 و دروغ...پ ن پ-

...ر���ن آ� یر$��را ا	&ق و.. ام ���# وا��ش  



� ھ�وزم �و��ود ����0رش ��ر �� �� �� 	وب او�#در. �ود �	و� �رد ر���ن آ

�& ن�ھ� وا��...��رش �� �ن و �رد ازدواج ��د	�رش دادا(م �� 	وب او�#در...م�ھ���� 

:�23م �ط�Oن  

�� �و)-� � دو��ش ���� ��ج د �ن �� 	و�� او�#در...��%� در�0 �رد �.�	 ر���ن آ

�ن وا-� اون...دارم.��0....  

��:�2ت )�	�د و ��ز �� �  

�دت ن��وا...دو�م�� 	ود�م- ��ن...ھ�� ن�� ط�ون�(را ��...	و��  #در دم�$/ �/��...� آ

��Qت 0واب �ن �و ��ظر...����....�ردن $%ر وا�� 	وا��م وت ازش ا)���... ��/� ر���ن 

��ن�ا وا��ش �Q& �� ؟!�دم  � �؟!��(� �و���  

:�23م ن�ھ� وا�� %ردم�� $%ر �/ش دا(�م 	ود�م �� �ودن ���وا: ���ا  

-��� دو�م���!  

:23ت و (د �.�د  

�(ورت ازش %��و�� دل و درد �� �� دارم �� ��ش ��و- �... 	وام�  

.(دم ره�	 (ده ���� در �� و 	�رو�دم ا�و �.�. رون�� زد 	و�� از  

�....؟�0ب! �ود �رده ی	وا����ر $ر	�ده ��� از وا-� ر���ن آ  

 در�ت یز�  �� ��ن�ا (�م وا�� د���...رون�� او�دم �-د و 3ر$�م دوش �� و ��وم ر$�م

����ظر �-د و �ردم در�ت ت��ود) �دا(�م �2'ل ی6ذا �و'.� �� ��او��0 از و %ردم� 

....�د�� اون �� �و�دم  

.�د�� ��ن�ا �� �(��م ون�ز��.و یرو �� رو ر$�م  

...���ت �ردن  ; �� �ودم دن��( �زه�	� در��ل �� اش ھ�� �ود�و 	���  

؟!�ز�م �رف ��ھ�ش �ن �� �د�� �� �س آ	�  

 �ردا(��و ز�� رو از .�و��و�� �3و(  ���ت یھ� �#ر�� و ون�ز��.و ی���(� از 	���

....(دم �ر3رم اون �� ھم �دو���� �%�  

!�ود و�ده�� آ� و �ود (ده١٢ ���ت! �� �و)  

....	وردم ت��ود) %م� ��ن�ا او�دن از وس��� و �ود (ده ام 3(��  



 �� 	ود�و �ق�ا(� ��... دراو�د 'دا ��  ز�, او�دم رون�� �و� و زدم ��واک ر$�م �-د

...�ردم ��زش ر�و�د�و در  

��ن�ا �... دا	ل او�د 	��� �$�� اون �� �-دھم و زد )ب ��&  

:�23م ����و درو  

!د)م ز��ز یاو�د 	وش-  

:23ت و ��ل رو (د و)و.�ود 	��� �.�	 ��ظر ��2ت یز�   

!م�دار �  (�م! 3ر$�� درد �رم-  

:�23م و ���ش ر$�م  

!ت��ود)-  

:23ت و �.�د(د.(د درھم 'ور�ش �23م �و�ا ��  

...(�م (د �م�ا آ	� اه-  

:�23م وا��(س ن�ا از ��را�ت  

ی�دار دو�ت دو���م���...د���	(-  

...ا��ق ��ت ر$ت درھ�ش یا	�/� ھ�ون �� و درآورد ��ش از )����(و  

�ورد در (د��� و د�ر� �� ��ظر �دا	&ق �.�	 �%��ا �Qل! �� �� رو ��زا�  �� �درش و �

!23ت �/ش  

:دم��ر� و ر$�م د���)ش ن�ھ� وا�� ش�	��� ی�� 3ذا(�م ر$��ر(و �ن  

؟! ��م در�ت ا�.ت وا�ت ی	وا�� 	ب-  

:د��ر� ا	م ��  

؟! ا:ن-  

...اره 	ب-  

....���� �ن و)�ون-  

....�	ت رو ا�دا	ت 	ود(و و 23ت �و�ا  



 �%ردم در�ت وا�ش ی�/�ر ز�  �� (دم ��'��� 	ودم ار  #در.�ردم ���ھش ���را�� ��

:�23م آھ���...�زن ذوم �و ی�طور�ا اون ����:  

...د����	(-  

:23ت ��'� ��ز  

 ز�  �� 	ب ی�ود �(��� 	و�� �و %�ر��....د���	( ���� ھ�ش �ھ...د���	( د���	(-
...�د�� 	وا�م �ن 	��وش  را6و اون! ی%رد�� در�ت ����� و در�ت  

...دم��ر�  ازش ��0ورا �� و زد ذوم �و �د0ور ر$��رش  

�� روش و ر�و�دم �	ت �� 	ود�و �-د �رد�و 	��وش رو  راغ و ا��ق �و او�دم ن�6

!�(�دم دراز  

!�دا(ت ا�'�ب ا'& �)-�� :'ب  

....دم��( ��: 3.وم ر�ز �� ��ورو  

؟؟؟!�رد ر$��ر ی�0ور�ا �ن ��  را ا	� 	ب  

�-!�راش دارم $ردا ��:!!! ��، وا  

�و د�و��( دراز �/.و �� �/ش �(ت��!���م  (  

 

۴۶٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ت او�د �� ��	وردم '����� دا(�م� � و �ردا(�م رو '����� ل�و��.�.�د(دم زود...ز�
....�;�� �و 	�م�ر رو �� � ���  

:د��ر� ر$��رم ن�ا از ��-0ب  

0�1 .و�و��  را � �! ��- �!�	��ر رو �� �  را ؟!�%��  

:�23م �ذ(�م�� ���رش از �� ھ�و�طور �-د و �ردم ��زک وا�ش � (� �(ت  

!�	ور �ن در�ت 	ودت-  



�:د��ر� و �رد �ا	  

؟! آره ���د ���0ور�ا آھ�ن-  

...ون�ز��.و ��ت ر$�م &��2 ظرف �ردا(�ن �� و �دادم 0وا�(و  

 �� �و�0 �� و �ردم ��: 'دا(و...�ددم ن���� و ��: رو ����: �-د و ا�دا	�م ھم رو ��ھ��و

�(>ول ��ن�ا �)��....(دم ون�ز��.و ی�  

.�رد ���ھم  پ  پ  

.%ردم�� �س ھم �ر �(ت از ��� رو �ش���� یھ� ���ه �ن  

 �دش� �و� ھ�وزم �� �د او�#در...�ود �د �.�	 �ن �� (�ش�د ر$��ر.�ود ھم �#ش ا)��� 	ب

� �� ی	ود�� ز�  ھر �ر د���� ���د �(� ش���) د��� �س زم�ر �� �/م (�و�� ��'� �2م�
....��� ر$��ر ی�طور�ا �ن �� ا'& ی��	ود ���  

.او�د رون�� آ(�ز	و�� از �-د #��د  �د  

 �	دا��$ظ �� ��� یز�  �%��ا �دون �-دھم و د��و( )��س 	واب ا��ق ��ت ر$ت را�ت ��
....رون�� زد 	و�� از ���  

��ط�Oن ر$��ش از �و� و �ا)% �ا)%  #در!!!  ���ھ.... ر	و�دم در ��ت �� �ر�و (دم 
�راااا...�م�� �و��ه �ن ا�3 ��را �و) م��رد /ر ��ھم �2ت�!....  

  (م �ھ 	ورھ� ی�و�ر ن�� و او�دم �و��ه �ن 23ت اون �ھر  وت ھر! �س!  وا:

!�23م  (م  (م  

 ر$�م د�و��و( )��س (دم �.�د �ود ر$�� �ر ام �و'.�  ون �-دھم و �ودم 	و�� ظ/ر ��

....ن����  

��ن ��ھ�ر 	وش ی�و��....و�د�� ھم �وراھرو از ���   

�و��....در �� زدم 6ذا 	وش �طر اون �ردن �و �� ����و  (  

.�رد ��ز �رام درو ��� او�ت از �.�	 �Qل  

...دا	ل ر$�م و �ردم �&م  

��ن�� �رده ��ت ��و ھم اون ی�و ���.%رد�� در�ت یراز�( ��:د و �ود آ(�ز	و�� �و 

.�ود  



:�23م �.�د �.�د  

....0ون �$�ط �&م-  

؟!ی�(د آدم ی�رد (وھر �و د	�ر-  

:�23م د�و�	�د  

��ااان...��(� 	ب-��....  

؟! ��ره �ر ��ن�ا -  

�و %رد�� ن���� و ��: رو )��س ���ر���ا یھ� $رو(��ه �ھ ��.�ش �� �� ��� ���ر��)� 

��ن 0واب��:دادم رو   

!�ر��ر ر$�� زود '�W آره-  

؟!�د�� ��ھ�ر وا��-  

: دادم 0واب ���ل�ا �� ا�� �د�� دو���م�� 3ر �  

-�� �!�د��  

-���	 �!��ر ��	ودت �-دا زارم�� ���ر �راش 6ذا...���) �و(...(��  

:�23م �(�وم �ر$/�(و �%��) �دون ا'& و ی�ر�ر  

-�)�� �)��....  

�ت �ردم رو �-د� ��:دم��ر� و �  

؟!�)��� د���ل-  

...آره-  

:�23م زد�و �/ش یا ���  

!طون�( یا-  

 د��م ��ر ���ب �� ا�دا	ت �/م یدار ��-� ���ه و  ر	و�د ���م آھ��� �ر(و

��ن ��; ر$�م و ���2م یز� .د���� )�م رو )�	�د....�د���� �� ��ھ�رو....�م��  6ذارو �� 

��ن و ���� و ��� �� �-��...	وردم او����...!	ود�ون 	و�� ��: ر$�م �-دھم و   

.او�د ��ن�ا �-د ���ت �� ��  



��� �...ا�دا	�م ���ه �/ش ��� �� �ردم �&م �/ش �� �ردم ��ز �راش درو �و  

�و (د�و 0�1 ��و ر�ز �-د و �ردم �م �و)رو در�0...	واب ا��ق �و ر$�م�� �� ���م  (

:دم�(� �رم ی��: 'دا(و  

....�	ورم �ده یز�  �� (و �.�د ؟؟!ید�	وا� �3ر$�-  

:�23م ��و ھ�ون ر�ز از  

....�	ور �ن در�ت یز�  �� �رو 3(��� �.�	 ا�3 �وھم 6ذا	وردم �ن-  

..�.�د(و �م�� ؟؟!ی(د � �-  

-�...�زن 'دا ��و ھم ���د...�	ور یز�  �� �رو 	ودت...�	وا�م 	وام��...	وام��  

؟!���د ی�0ور�ا ��-  

!ی�0ور�ھ� #��د آره-  

!�, �و)�-  

!�	ود�-  

!(-ور��-  

!ی��(-ور �و ��-  

 در �ر �ن از (و��&$ و ر$ت رون�� ا��ق از ت����'��� و �داد �ش رو 0رو��ث ���د

....دن�)رز �/م �رس از ھ�م (و�� �� ی0ور ���ش ��%م و �رد �	�) ا��ق  

 

۴۶٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 در �ر �ن از (و��&$ و ر$ت رون�� ا��ق از ت����'��� و �داد �ش رو 0رو��ث ���د

....دن�)رز �/م �رس از ھ�م (و�� �� ی0ور ���ش ��%م و �رد �	�) ا��ق  

.�ردم ���ه رو رو �� رو ��ا�ز�0ر و آوردم  رون�� ��و ر�ز از �ر�و   

!�%�� ر$��ر ���ن �و���� �	واد د)ش 0ور ھر �رده $%ر! �ررو ی ��ره  



 ر$�م و (دم �.�د ن�ھ� وا��.��و�م �	ت یرو ھ� ��ن �داد ا�0زه ی��0%�و و �$Eو)

...در ��ت  

....�ردم ���ه رو رون�� در ی: از �رد�و ��زش آھ���  

!��� ر�� (%�(و ��و�� �� یز� ...�(ت�� �	ورد� د���ل 	 �ل� �و دا(ت  

�ردا ن�ا ��! �دو�� ��و در ھم ��ن�ا ن�ا �زار ��: (%�(و�ن ی ��ده دم از ھ  

 او ��: �ود�و �واره �ن �� د� ���� یآ...د� ���� یآ.�	ت ��ت ر$�م ا$�	�ر و 6رور ��

!�ده��  

 ��د ر�ز و �	ت رو ��%( دراز ر�� (%م �� �� �ود ن�ا د� ���� (�ر�� �� یز�  ا)���

!��	وا� �و)ر 	�;  

!�#(� 	ب...�	وره �%رد دا�� یز�  �-�� ن�ا...ا��ق �و او�د زود �.�	  

 ا	�/�ش اون از.د�	وا� �ن �� �(ت و �	ت رو د��( دراز �-د و �ردا(ت ت����'��� ��ورو

! �داره �-'�ب ا�'�ب �ود �(	ص  

 �و)�...��م �و�ش و 	ودم ��ت 3ردو�م �رش...���ش �رم 	وا�ت د)م )�ظ� اون  #در
!د��و� �ن �� ل�د) �� �� �ود اون آ	� �د�� د��� اون �د$-��ا...��  

....�و) (د�� (#دم�� �آ(� وا�� اول ھم 	ودم �ودم 	ودم �#'ر ا�3  

!�(� (روع /ر�ون �� ���0ا م����ر� �ود ���ظره ا���ر! �/رون ره��� یا  

....او�ور اون و �ور�ا �ن...م�د�	وا� ��ر$ �7ھ �دون  

�Qل دا(�م ا��ظ�ر! (دم دار�� 	واب از �� �٧ود ���ت ی�دودا �-دازظ/ر � ر$�� (��ھ

..�ود 	واب ھ�وزم.. �� �و) ��ر �ر ��(�  

�و��.(دم دار�� ��و زدن ���ر �� و ��)و�دم  (  

....�رم �� �ود زده ��د� یھ� �	ورا� ھ�� 	وردن ھوس و �ود ام 3(��  

 دا�� �� یز�  ��/� 	 �)�ون� �و...آ(�ز	و�� �راغ ر$�م �-د و (��م 'ور��و و د�ت اول

� (%م �ردن ر�� درد �� �� ���د �رت و 	رت ی�ر �� و �ود �.وا %��� �� و ر��� �� (د�

�!	ورد��  

 او�د�و دو��ره �-د و دم��( رون�� ���� �وراخ از رو ھ��...���0زم ی&ھ���2 ��ت ر$�م

....�ردم �.�د ��د از ھم رو 'داش و (دم و)و ون�ز��.و یرو �� رو  



.�ردم ���ش �ر0.%�ز...��/دا(� س��رو ر$ت او�د و �.�د(د �-د ���ت م�� ��  

� ��� (د�� ��, وا�ش د)م زود زود �ھ �#در�ا �ودم �رده /ر ��ھ�ش �� ��:  را دو�م��
�.م�ھ�� �#ف �� ر�ز �� �و  

؟!	وا�ت�� �آ(� د)م �ن....�آ(� وا�� �د���  را ن�ا ا'&  

 �د�� ا:ن اون....��م ا���2ده 	وب �س و ����Oت و راز ��ون از �زار" �23م ��	ودم

 ��دش و �د ر$��ر ���ت �-د....%���� �واز(م �-د...%���� ���ھم %م�...���(�� ���رم...���0ا

�-ذرت �� �و�م و 	واد����%"  

 �.�د �.�د ھ�و��0 از.د��( رون�� �ل�	 و $%ر از ��و 	 �ل� در (دن ���� ��%م ی'دا

:23ت  

� %�ر�  	و�� ن�ا �و (ب �� '�W از �و-��%� �� � �� �� دو :ل �� ��� د�	ر %م� ��و���

؟!	 �ل� ن�ا �و ی�زار ��و$� �رغ �	م  

:23ت دو��ره.(د�  %رد�و�� $%ر � ! ���2م ��ھ  

�ر�ل آ��&....(���� دا�� �وش �و$�م- �� �� او�وت د�	ر ره�� داره��ر� ��د د�د�� او�/

...	 �ل� �و �زاره 	ره��� ھم �و$ت 	��م ���ن�  

ن�ھ� وا�� درآورد �ر'�و  

:�23م و ��: �ردم 'دا�و ��م  

-��� یآ(�زا �� ر��وران �رو 3(��� �.�	 ا�3 ؟؟!�	'و'ت آ(�ز �� ؟؟!	د��%�ر�م �ن 
...ر��� رو �ر�ل آ��& �رو �� ھم ا�3...��زن 6دا وا�ت ;� در�0  

 �و ��ره $رو د��(و  	وا�ت..�(�ت ���رم $�'.� �� (�و�� او�د �-دش.�وز	�د �� $#ط

:�23م و �#ب د�ش��( �� &��2 ظرف  

!�ن 	ود�ودر�ت وا�� �رو 	ودت-  

 �ردن ن���� و ��: �رد (روع ت��'��� �� و د��� د��م از ���ر)و �-د و �رد ���م  پ  پ

�/(����....  

�ن �� یز�  �-��...%رد�� �	ش �ر���ک .م�$ �� �����) ھ�ون ر$ت #��د  �د از �-د 

� �%�رو�ا ��د از �ودم �ط�Oن و دا(�م و�(ت ازش���%...  

.....م�� ر	 �� � رخ...	�ن ��ن�ا 	ب  



 

۴۶٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن �� ��6ذا�� �-د و �ردم 3رم �ود�و �رده �ش�� �د�0 ی�0 �ن و ��ن�ا وا�� �ود داده 

....	ورد�ش �� �ردم (روع ��ن�ا ی (�/� ی0.و و ز�� رو 3ذا(�م آورد�و  

 �	ورده ن�� �� �ن �� ��-0ب (���� دا�� 	و�� �و � �ھ %رد�� $%ر )�ظ� اون �� �� اون

�� �0ون �ودم ا$��ده.��:23ت �-د و (د ره�	 .و��و�دم�� �ھ و   

-`O !��0اااا�وردن وا�� � �ھ ��23 �� �و...	؟!ھ�ن ؟!��  ن�ا �س...م��دار   

��.��:�23م 3ر$��و ��%م رو   

....	ودم وا�� ن�ا �و) م��دار �و	و�� � ��وھ وا��...ید�(� در�ت آره-  

��.��:23ت و د��( د��م �و از زور �� رو   

� �رر�و �و �ھ �م��� �/ت � �ھ �ھ...�م��� �ده-�)�...  

�� ودو��ره و�دم�� �و��ه.��:�23م 3ر$��و ازش رو   

!دم��� �وھم �� �ن ��ل ن�ا-  

:23ت و �رد ���م �%وت �و یا #��د  �د  

�ن- ���)3...  

:�23م ���2و��� و ��)�	�� �� ا�دا	��و ��: (و�� ز��ن �وز	�د  

..	ودت �(%ل  � �ن ��-  

:23ت و �ر3ردو�د روازم �رص ��  

!�ن �و$�ش ����/� �و 	ودت ��(�-  

�(>ول و �رد دراز ��ھ�(و �)��....(د ر�3 0ن .م�$ ی ادا�� ی�  

���/��$ از د��� ن�ا از �ن.دادم ورت �رس �� دھ��و ی�و ی )#. � �� او�#در....دم��ر� �

...د�ر� �� ���وس دن�د �� ��رم ��� و �رد��� 	وا�م (�/�  



.(دم 0�1 �و	ودم ���رس  

�ن (د ظ�ھر 0ن ��...%رد�� ���ه رو .م�$ دادو�� �%ون ��(و .%س�ر ��ن�ا 0�D )و��� د

��.��....ز�� رو 	ت�ر ���واش و ا$��د د��م از   

 �در��) �-د #��د  �د �� و 	واب ا��ق �و ر$ت (د �.�د �-د و �رد ���ھم �وز	�د �� ��ن�ا
....او�د رون�� �ود ده��و( رون�� )��س ��  

��-� �  ؟؟؟  �ره و ��� ول ��و 	وا�ت�� ؟؟؟!رون�� �ره 	وا�ت��

:�23م ا�دا	��و ��ن�ا �� ���ه �� و ون�ز��.و �� ���ه ��  

-�0� �؟؟!ی�ر ��� ول ��و ی	وا�  

:23ت و �رد دراز ھ� د��. د��� ��ت د��(و...��2ت � �ھ  

... ��ذره 	وش-  

`O `O `O....�-:�23م (د�و �.�د! �ره و ��� ول ��و 	وا�ت�� وا  

-�0� ��ن ؟؟یر� �...�ر�م�  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

!	ودت �(%ل-  

...ر$ت $�� �� �ود د���)ش  (�ش او�#در �� 6ذاھم! %رد�� ��&$ دا(ت �س...آھ�ااان  

�� �� ر$ت �وا�م دو��ره �-د ا�دا	��و ز�� یرو (ده 	���ر �ر�S ��  ����ھ ن�6
....ون�ز��.و  

...�ردم 	��و(ش یزود و �ردا(�م رو ���رل...دن�)رز �رد (روع �رس از �د�م  

� ا�ن! %���� ���ھم داره �ھ 	ودم ش�� ا:ن .م�$ ی�و 0ن %ردم�� ا���س  را دو�م��

1....���� 	و�� �رم دو���م��� �� ھم (ب از �و  

...ا�داز 	�ک و �0رو �راغ ر$�م �-د و دادم ورت �رس �� دھ��و آب  

 دم�دو 	و�� ی را�6 ���م �ردن رو(ن �� �-د �رد�و 0�1 ز�� و $رش رو از �ر�0/�رو

....(دم ��/ون ��و ر�ز و 	واب ا��ق ��ت  

....��2د�� )رزه �� �ن �دن  /�ر��ون ��'دا ��ھر  



 ��'دا ی�و %�ر �� دا(��و و�(ت �ن ��زم ��ل ن�ا �� ا�� �ودن رو(ن  را6/� ���م ��:

....ر$�م �� ش�� (دن روح �ض �رز ��  

��ن�ا ا�3 دا(�م 	ودم �� ���ت �� �(��	� �� �و�0 �� ط-� و � �و �رس از �ن و�د��

��� ش���� ن��  	ودم����� ��: �و) %ردم�� ی	را�%�ر �� �؟. ! و�د�  

...�دا(ت رو 	و�� �� او�دن 'د (دن وت ر�د و0ود �� و )S د�ده رو �ود ا$��ده  

....او�د ��;�� وا�م ��:	زه �%��ا ��..  �داد 0واب ا�� زدم ز�, �/ش  �د��ر  

�ود ��ن�ا...	و�د�ش و �ردم ��زش یز�د  

"��ذره 	وش ھ� 0ن ��"  

؟؟؟!0ن...��و رو ا$��د �3و( و دراو�د �.�� از  (��م �23م �و�ا ��  

%رد؟؟؟�� ��&$ ی�0ور�ا دا(ت  را ن�ا ��	دا  

 )S ��ھ�ش ��ش...�ودم ا$��ده �ردن 6.ط �� �د0ور....E-2م �#ط� رو �ود 3ذا(�� د�ت  را

�....دادم�� 6ذا �/ش ��ش...%ردم��  

� �رس از �ن� ��ن...رم� �....دو�م��...ا��م �و 0ن دو�م�  

 

۴٧٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

���ظرش (�ر�� ھر � ��ط�Oن (�ر�� �و�دم� �!!���ت ��ت ر$ت ���ھم! �د�� راره (دم�  

!�دا(ت او�دن 'د ھ�وز آ� و �ود (ده ;�  

 ی�و ا��ش �%رار رو زدم �ردا(��و رو �3و(. ��م ���رل 	ود�و ��و���م ���د
�/����....  

 �� و م���( دا(�� 	وب (روع �� 	وا��م.�ود ن����ظرھ� �س.)�	�دزدم.0واب زود �.�	
:23ت /و� �� �زارم رو �آ(� ی��� ��0ورا  

! م���0 �زن ز�,-  



!!!زدم زل �/ش ����ورا��   (��م ی0.و �ردا(��و 3و(م ���ر از رو �3و(  

؟؟!��و�� �� ��(� �و��ت�� ��0 (ب ;� ؟؟؟!�ده 0واب �و��ت��� �ود ���0  

!رن��� درد �&0م و �>ز �� �ود ��.2 0ر� ن�ھ� �� یوا  

� %�ر�  دارا و ���0ت �� داوم ��;�� �/ش ��د ��د و (دم ز�	 م�����%!  

!داد رد �� زدم ز�,....�داد 0واب ��زم دادم ��;�� دو��ره...�داد 0واب  

 (��( �� یز�  �� �� �ودم $%زش �و....��� ت�اذ 	وا�ت�� ����� �س! �وووف

 ی6ذا �� �	�طر :�'ب ن���...��و ر�ز ر$�م د�و��( ی�.�د ���	 �� 0�D �رس از.	ورد
!و: و ھول و �رس �و ا�دا	ت ��و ی 0ور ����ل  

 رون�� ��و ر�ز از �ر ا'& ��ن�ا او�دن �� دادم ��Sر0 و ��0ره ��ت �رم �دا(�م 0رات

....�رم��  

 ���...و ���ر %(��� �رم از ��ورو یز�  �	و��(�� ��0 �� ا:ن %ردم�� ا���س ھ�ش
! �ر$ت�� درد .�م %ردم�� �/ش �� ھم $%ر  

�! �ود روز  �د ن�� �ن وا�� �و) #��د  �د ا'& د�(�..3ذ(ت  #در دو�م��  

!��(� ده��ر�...��(� ��ران...��(� اش 3ر���...�ره��� 	وا�ش آدم ��)ت �� در آ	�  

!(د رص د)م %م�و ��ن�ا دم�$/� د� �� در ی�و �� د��. دن� �� ی'دا  

!�ود ش�آ� رو آب 	�ن�ر ن�� �Eورش �س ا'&  

:23ت  �و'.� �� �.�	 و دا	ل او�د  

!�&م-  

:دم��ر� �رد�و ا	م...	و��رد  �...�&م $#ط ؟!�&م  

؟!�دا(� ف��(ر ��0 ا:ن ��-  

 ا�ز�0ر ��...�و'ور�م �رد �رت و درآورد �د�و(و ی0ورا��.�	ت رو ا�دا	ت 	ود(و

:�23م �رد�و دور 	ودم از 0ورا��رو  

!��ز� �رف ��و������ �� ی�ود ��0 ؟!ی�ود ��0 �م��� ��و! ادب ��! اھ///�-  

:23ت �-د و �رش ر�ز 3ذا(ت د���(و و د��( دراز  

-�����....  



 وا�� �س...��(� ����� �%��ا �0ط دادم�� رو ��ھر�0 ا����ل! �ردم ���ھش زده رت��

�!�زن ز�, س�ھ �2ت�� ن�ھ  

 زن �� �ن رو ون��ر و )	ت �ود ن�ا �'ورم �� ��م �م�ا د��� ��م ����ور ا$%�رم �	وام

!�ود د��- �ن ��ن�ا ار �ورد �� ن�ا! �� ��....! داره و درازه  

:�23م ت����'���  

؟؟؟!ی��رد ��و �و) ����� �ر$� �و-  

:داد 0واب .%س�ر  

!آره-  

؟!آ	� ��و��� ی طور-  

:23ت .%س�ر �زم�  

�ن� ��ز �0ت ا)���...ی�د �ن �� و ی�	ور 6ذا ��و��� �و �� ھ�و�طور!!! �را�� ��-�� 

 ا�واع...آزاد �.ف �� 	وردم ;� در�0 ی6ذا �� ر$��و ���� ر��وران ��....	��م

...�0ت��ر( ا�واع..���ب ا�واع...��:د  

:�23م  ی/را)ود )�ن �� ن�ھ� وا�� %ردم�� دق داد�� ادا�� ���د %م� ا�3  

 ی�ر �ود ی���رد ن�ا �و) �دارم ��رات ی ���# �� ��ر ��:...�.�	...��ن�ا ی�د �.�	-
�ن �دون او�م ر��وران...  

 ا�3 ��� �دا(�م ��ر� �ود او�ده اون �� ��: ���د.دم��( دراز �/ش �(ت  /ر ��)ت ��

�-!ا��ق �و و�د�� 0ن �� وا  

 3و(م ���ر....3ذا(ت (%�م یرو د��(و و د� �� �/م �(ت از ھم رو 3ذا(�م �.%/��و ��

:23ت و د�	�د 3.و �و  

�ن� �(%�� ی ��ده ��ن 0و�ت �� 0ون-��!  

:23ت (%�م دن���) �� و �رد رد رھ�م�� ر�ز از د��(و...او�دن �ش ازھم )�/�م  

!ی/ر �Q& ا:ن-  

:�23م د)	ور.�ود ����0 ���& و 	وب �وال  

...�وا��(..���(!  �0ب  �-  



:23ت ام ��� ��: �� ر�و�د �� و �رد�� ��: آروم آروم د��(و �� ھ�و�طور  

-�� ھم �����...�ردم �(و	 �� ��ش آ�3ه و �دون ��6ذا وا�� ا�3 ؟!ی/ر  را �م��� �2ر

!	وردم�� داگ ھ�ت دا(�م ��ون�	 �ر � ����دو ن�ھ�...�ر$�م  

:�23م و زدم (%�ش �� آر�0م ��  

...د)	ورم ازت ن�ا وا�� �ن ی�رد $%ر وا-� �و! وو���د �رو-  

!!!(�وم�� ��و 	ب-  

 �%(م رون�� رھ�م�� ر�ز از د��(و 	وا��م.دادم $(�ر �(�ش �و ا�و ���� و 23ت �و�ا

 (د�� $-�ل دا(ت ام ز�و�� یھ� �س 3ر �...د�ش���) �رد (روع آروم آروم و �ذا(ت �و)

��/رم ل�د) �23ن �� �ردم (روع ا:  

..6ذا �	�طر او�م...یزد �رف �د �ن �� روز اون �و-  

:23ت داد�� ادا�� ��رش �� �� ھ� ��ن  

 �در�� �و�	��� ����� در�ت ی6ذا �� �� �و و 	و�� �م�� 	وا�ت�� د)م...�ود ام 	���-
...�و)  

:�23م ن�ھ� وا��... �ردم ����. �ن.�2ت�� را�ت آره  

...�ود ام 	��� %م� ��م...د���	(-  

:23ت و  3و(م دن��و� �� و زد ���ر �وھ��و  

��اااا 	��م �داره �ب-��	.....  

�ود �د ر$��رت �وھم �و)-  

�-ذرت (�� از �ن-....  

..... ��ھ�م و�ط در�ت �ود �رده ا(و ���د د�ت آ	�  ..�داد ادا�� ا(و 0�.� دم��( �� آه  

....��م رو زد ���	 و او�د 	و(ش  

 

۴٧١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  



 

.(دم �.�د 	واب از �د ��ل ��  

...�د�� ا�� �د�� ا��2را6ش �� ��� �Qل.�دا(�م �	و� ��ل و �س  

�ز�رف �د ن�ھ� در...�د�� ا�� �د�� ش�د��(و �� ��� �Qل!  

 س��رو ر$�م.	وردم�� '����� ����/� د��� روزھ� از �.�	 ط�ق �ن و �ود ر$�� ��ن�ا
 �/�ر ��)م ����2 ا��2ق ن�ا ا�3 دادم�� ا����:  ون �رم�� ��: 	وا�ت�� د)م...��/دا(�

���)....  

 �/ران �د�� راره .دا� �� %ردم�� $%ر ن�ا �� �و� ا�� د���ر�� روم �رو از �ودن ��ل

!!!(د�� �/�ر ��� ا�وا)م و ��ل (ده �� ھم �� �د��Q ��� �� #��د  �د وا�� دو��ره  

 ��! %رد���  رو  %دوم�ھ 	وردن ھوس د)م ا�� �ود �ر 	 �ل� 3ر �...آ(�ز	و�� �و ر$�م
 ی�ر��ھ� ��� ��..ر��ل�( �� 	��� �� ��ل �� �ر�� ��...و�د��� 	و(م � �ھ از ��0ورا

�� ��ز د�ت &س�3�!  

...�د�� .دا� �� ��و�م ���ظر  �-دھم و �	ورم ب�� �� دادم ��Wر0 '����� ی��0  

 از ���ر و ;��زد ����#ر �� 23ت �و) �ود �وراه.3ر$�م رو اش (��ره زد�و ب�� �� ی�3ز

....در ی0.و ر���� ���د ���ت ر�1  

 ی�و دادم�� ��Wر0...رون�� زدم د�و��و( )��س �دا(�م رو 	و�� ی�و �و�دن �و'.�  ون
�و�م ���ظر �ط���....  

�ورد در 	'و'�...�ز�م .دا� �� �� دا(�م �رف  #در �� ��  وا��(ش �-��...�درش و �
�� ا�3/2� � د)ش ؟!(��� ��را�ت و �؟؟�'�..! �د�� 	و(ش $ر	�ده ��� از ر���ن آ

�راره �� (%��� �����(و ی�0 ���؟! ��� �ر 	و�� �و   

�ن ��ظر �و) �/���� Sو(��ل ��  ھم ھر #در �ر� �� و  ��/� آدم...ا�ت دھ�ده ر�	و  
... داره �م یز�  �� ا���ر ��ز ��(� �راق و �ر��ل  

 رو .دا� او�دن ا��ظ�ر �� ���0 ��...�و � اول �� دو	�م  (م و �ردم ��ز رو �ط�� در

�...!!!دم�%(�  

�و....وار�د �� دادم ���%���س 'ور��و �وازش ن�� �� �	�% ��د ورزش از و ���م  (( 

�....�ردم )ذت %رد�  



 و�ط ر$�م و �ردا(�م وار�د از ���%...�رد �رم�ھو( ن���( ی ر	/� ی'دا �-د #��د  �د

!.دا� و ن�ر���ا�...�ودن 	ود(ون...�و �  

 �س رو �د)��� اون (�ر�� �ودن ;��زد �/م �� ��:  #در...(د ��ز ���3وش �� (م��

�....%ردم�  

)�� از 3ر$ت ام 	�ده.(د �ده�� اش 3�ده (%م اون �� .دا� اول �رد �وف 	و�� ی0.و �� ن�

�ش%)....  

....�ردم �>.ش �د�� $(�ر �/ش �� ی0ور آروم و ���ش دم�دو  

 ���ه ھ�و ی'ور�/� �� م�(د��� 0دا ازھم ��� �� �ود (ده ��, ھم وا�� د)�ون او�#در

...م���  

�:23ت �-د و �رد ���ب رو ����� ���را ن�ر���ا  

-��...��(� دا(�� دو�ت 	ودداداش (�راز�� رو داداش زن 	واھر(وھر م�د��د   

:�23م و (دم 0دا .دا� از  

....�و�م�� ھم  �ورو...���ر���ا� �%ن ی��ود-  

... �ردا(�م ��%ش رو ل�و�� �-د و دم��و� رو اش 3و�� و (دم �.�د �� �وک رو  

� آروم آروم �ن �ره راه �و��ت��� ��د �.�	 .دا�  ون و دا	ل ر$ت �� از 0.و�ر ن�ر���ا

دم ��ھ�ش �:23ت و 3ر$ت د���و...دا(�م��ر  

 ی��را ��ش... ا'2/�ن �رم ���د 	واد�� د)م  #در...(ده ��, ���0ا وا�� د)م  #در یوا-
� �  د�0د ی	�را ؟! 	�ر...	ب 	ب...م���و� ���0ھ� (��ھ� وا�� و �(� ف�رد ن�ر���ا

؟!یدار  

:�23م ��ب و آب ��  

� �ف ی�(�و دارم ��	�را �� ا'&...دارم �.�	 �� د�0د 	�ر-��%�....  

:23ت زده �0ن�ھ و ��0%�و  

؟!�ر�م�� �$Eو) از دارم �� ��و �ھ�� �  �-طل 	ب-  

:�23م د�و�	�د  



 �م�� �رات �2'ل م�(د �� ��/�..�ن ���ل �س �ط�� �ف ���2� ات � � ���ر� �$Eو) از-

!��  دا���ن  

....�دادم وا �رد ا'رار ھر #در �و) �ود �رده ��0%�وش �ن ی�ر$/�  

 ن�ھ� وا�� دارم ��� ����/� رو راز �� �و���م��� ��د� ید	�را �وددر'د ن�� ��م را��ش
��ر�وط او�م �� دا���ن ��0ورا �� ا)��� 	ب....��م �ش��#� .دا� �� 	وا��م� � آ	� (د�

...�ود ����ش ر���ن آ� ��(� �ھر   

... ���� 	و�� م�ر$� اول  

د �� م��(�� �ط�� و�ط �	ت رو م�ر$� �و��رد در�ت �� � �-د و م��و�د او��0 ����� �� 

...م��ز� 3پ ھم وا�� م��ود دور ازھم �� ��روزا ���م  

:23ت و 	ورد رو ش�� � از 0ر��  �د  

؟!��  دا���ن...��و...	ب 	ب-  

:�23م ���ن �ن �ن  

؟!��( ��را�ت �ده ول-  

:د��ر� و�-د �رد $%ر ��	ودش %م�  

�%ن �-��-�؟!�(م ��را�ت �ن   

:�23م �%ث ��  

...��( ھ�ت ا����)ش ھم در'د٣٠...��( ��را�ت �و ھ�ت ا����)ش در'د٧٠-  

:23ت �-د و ��ن�ا �� ر$ت ذھ(ن...$%ر �و ر$ت ��	ودش دو��ره  

؟! ��ن�ا �� �ر�وط-  

:ا�دا	�م ��: ا�رو  

....�ووووچ-  

�ن �� �ر�وط- �� �؟!ن�ر���ا  

....�وچ ���رم�ا-  

:23ت و (د ��'�  



....���د ��و....�ن 0ون �%ن ت�اذ ��ااااا�� ��-  

:�23پ ���ن �ن �ن  

-E�ر�وط �� �� ���ن ی �....  

S�� 23ت و ن���� داد )�/�(و:  

�ر�وط ا�3- �� ���%ن ��م ���را�� ی��  را ���د �س اس $ر	�ده �� �؟!��(� ون�در  

:�23م �-د و زدم ی(	�د��  

...�%��ا وا��....�%��ا وا��-  

:23ت و داد د�ت از ط�ت  

-�؟...! �.#ت �و �%�م �دو�و ن�ا �� �ز��� �رف...���ن� �و یر��  

-�� �)��...�.�E �ر �� �%��ا وا��....�ااا�(د �و�( ی(د ���� �� �ر �� �ن ی �

E...�و ی���� ��  

...�ود 3رده ھ�, یا���ر.(د ره�	 �/م و �و�د ���ت �23م �� �و�ا  

...!!��(م �زده �3د �ودم دوار�ا� $#ط �ن و  

___ (ده ش�را�و___   

۴٧١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.(دم �.�د 	واب از �د ��ل ��  

...�د�� ا�� �د�� ا��2را6ش �� ��� �Qل.�دا(�م �	و� ��ل و �س  

�ز�رف �د ن�ھ� در...�د�� ا�� �د�� ش�د��(و �� ��� �Qل!  

 س��رو ر$�م.	وردم�� '����� ����/� د��� روزھ� از �.�	 ط�ق �ن و �ود ر$�� ��ن�ا
 �/�ر ��)م ����2 ا��2ق ن�ا ا�3 دادم�� ا����:  ون �رم�� ��: 	وا�ت�� د)م...��/دا(�

���)....  



 �/ران �د�� راره .دا� �� %ردم�� $%ر ن�ا �� �و� ا�� د���ر�� روم �رو از �ودن ��ل

!!!(د�� �/�ر ��� ا�وا)م و ��ل (ده �� ھم �� �د��Q ��� �� #��د  �د وا�� دو��ره  

 ��! %رد���  رو  %دوم�ھ 	وردن ھوس د)م ا�� �ود �ر 	 �ل� 3ر �...آ(�ز	و�� �و ر$�م
 ی�ر��ھ� ��� ��..ر��ل�( �� 	��� �� ��ل �� �ر�� ��...و�د��� 	و(م � �ھ از ��0ورا

�� ��ز د�ت &س�3�!  

...�د�� .دا� �� ��و�م ���ظر  �-دھم و �	ورم ب�� �� دادم ��Wر0 '����� ی��0  

 از ���ر و ;��زد ����#ر �� 23ت �و) �ود �وراه.3ر$�م رو اش (��ره زد�و ب�� �� ی�3ز

....در ی0.و ر���� ���د ���ت ر�1  

 ی�و دادم�� ��Wر0...رون�� زدم د�و��و( )��س �دا(�م رو 	و�� ی�و �و�دن �و'.�  ون
�و�م ���ظر �ط���....  

�ورد در 	'و'�...�ز�م .دا� �� �� دا(�م �رف  #در �� ��  وا��(ش �-��...�درش و �
�� ا�3/2� � د)ش ؟!(��� ��را�ت و �؟؟�'�..! �د�� 	و(ش $ر	�ده ��� از ر���ن آ

�راره �� (%��� �����(و ی�0 ���؟! ��� �ر 	و�� �و   

�ن ��ظر �و) �/���� Sو(��ل ��  ھم ھر #در �ر� �� و  ��/� آدم...ا�ت دھ�ده ر�	و  
... داره �م یز�  �� ا���ر ��ز ��(� �راق و �ر��ل  

 رو .دا� او�دن ا��ظ�ر �� ���0 ��...�و � اول �� دو	�م  (م و �ردم ��ز رو �ط�� در

�...!!!دم�%(�  

�و....وار�د �� دادم ���%���س 'ور��و �وازش ن�� �� �	�% ��د ورزش از و ���م  (( 

�....�ردم )ذت %رد�  

 و�ط ر$�م و �ردا(�م وار�د از ���%...�رد �رم�ھو( ن���( ی ر	/� ی'دا �-د #��د  �د

!.دا� و ن�ر���ا�...�ودن 	ود(ون...�و �  

 �س رو �د)��� اون (�ر�� �ودن ;��زد �/م �� ��:  #در...(د ��ز ���3وش �� (م��

�....%ردم�  

)�� از 3ر$ت ام 	�ده.(د �ده�� اش 3�ده (%م اون �� .دا� اول �رد �وف 	و�� ی0.و �� ن�

�ش%)....  

....�ردم �>.ش �د�� $(�ر �/ش �� ی0ور آروم و ���ش دم�دو  



 ���ه ھ�و ی'ور�/� �� م�(د��� 0دا ازھم ��� �� �ود (ده ��, ھم وا�� د)�ون او�#در

...م���  

�:23ت �-د و �رد ���ب رو ����� ���را ن�ر���ا  

-��...��(� دا(�� دو�ت 	ودداداش (�راز�� رو داداش زن 	واھر(وھر م�د��د   

:�23م و (دم 0دا .دا� از  

....�و�م�� ھم  �ورو...���ر���ا� �%ن ی��ود-  

... �ردا(�م ��%ش رو ل�و�� �-د و دم��و� رو اش 3و�� و (دم �.�د �� �وک رو  

� آروم آروم �ن �ره راه �و��ت��� ��د �.�	 .دا�  ون و دا	ل ر$ت �� از 0.و�ر ن�ر���ا

دم ��ھ�ش �:23ت و 3ر$ت د���و...دا(�م��ر  

 ی��را ��ش... ا'2/�ن �رم ���د 	واد�� د)م  #در...(ده ��, ���0ا وا�� د)م  #در یوا-
� �  د�0د ی	�را ؟! 	�ر...	ب 	ب...م���و� ���0ھ� (��ھ� وا�� و �(� ف�رد ن�ر���ا

؟!یدار  

:�23م ��ب و آب ��  

� �ف ی�(�و دارم ��	�را �� ا'&...دارم �.�	 �� د�0د 	�ر-��%�....  

:23ت زده �0ن�ھ و ��0%�و  

؟!�ر�م�� �$Eو) از دارم �� ��و �ھ�� �  �-طل 	ب-  

:�23م د�و�	�د  

 �م�� �رات �2'ل م�(د �� ��/�..�ن ���ل �س �ط�� �ف ���2� ات � � ���ر� �$Eو) از-

!��  دا���ن  

....�دادم وا �رد ا'رار ھر #در �و) �ود �رده ��0%�وش �ن ی�ر$/�  

 ن�ھ� وا�� دارم ��� ����/� رو راز �� �و���م��� ��د� ید	�را �وددر'د ن�� ��م را��ش
��ر�وط او�م �� دا���ن ��0ورا �� ا)��� 	ب....��م �ش��#� .دا� �� 	وا��م� � آ	� (د�

...�ود ����ش ر���ن آ� ��(� �ھر   

... ���� 	و�� م�ر$� اول  



د �� م��(�� �ط�� و�ط �	ت رو م�ر$� �و��رد در�ت �� � �-د و م��و�د او��0 ����� �� 

...م��ز� 3پ ھم وا�� م��ود دور ازھم �� ��روزا ���م  

:23ت و 	ورد رو ش�� � از 0ر��  �د  

؟!��  دا���ن...��و...	ب 	ب-  

:�23م ���ن �ن �ن  

؟!��( ��را�ت �ده ول-  

:د��ر� و�-د �رد $%ر ��	ودش %م�  

�%ن �-��-�؟!�(م ��را�ت �ن   

:�23م �%ث ��  

...��( ھ�ت ا����)ش ھم در'د٣٠...��( ��را�ت �و ھ�ت ا����)ش در'د٧٠-  

:23ت �-د و ��ن�ا �� ر$ت ذھ(ن...$%ر �و ر$ت ��	ودش دو��ره  

؟! ��ن�ا �� �ر�وط-  

:ا�دا	�م ��: ا�رو  

....�ووووچ-  

�ن �� �ر�وط- �� �؟!ن�ر���ا  

....�وچ ���رم�ا-  

:23ت و (د ��'�  

....���د ��و....�ن 0ون �%ن ت�اذ ��ااااا�� ��-  

:�23م ���ن �ن �ن  

-E�ر�وط �� �� ���ن ی �....  

S�� 23ت و ن���� داد )�/�(و:  

�ر�وط ا�3- �� ���%ن ��م ���را�� ی��  را ���د �س اس $ر	�ده �� �؟!��(� ون�در  

:�23م �-د و زدم ی(	�د��  



...�%��ا وا��....�%��ا وا��-  

:23ت و داد د�ت از ط�ت  

-�؟...! �.#ت �و �%�م �دو�و ن�ا �� �ز��� �رف...���ن� �و یر��  

-�� �)��...�.�E �ر �� �%��ا وا��....�ااا�(د �و�( ی(د ���� �� �ر �� �ن ی �

E...�و ی���� ��  

...�ود 3رده ھ�, یا���ر.(د ره�	 �/م و �و�د ���ت �23م �� �و�ا  

...!!��(م �زده �3د �ودم دوار�ا� $#ط �ن و  

 

۴٧٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 و ی�2ر .دا� �%��ا �Q&. �ودم زده �دس ����#ر رو �  ھ�� ش�� ش�� ذھ�م �و را��ش
���'�� � ��3ر...(��� زار�� �درش از ��� د�(� �� و $ر	�ده ��� از...(��� ر�د)�...(��

����%....  

:د��ر� و زد �.#�  (�/�ش �و ا(;.�رد ��3ر و  

-�-؟؟؟!وا  

 ا'& ��ش! د	�ر ن�ا �ود (ده ��را�ت...(د�� د���� �� یز�  اون (د �س! آخ اخ آخ

�ن �� )-�ت یا....�ودم ����2 ��ش... �ودم ده��%( ش�� �ر$(و �� � راز��/دار �و�م��

:�23م د���� �...��(م  

 د��� ا�3 ��� (ده �� ھم �و و)وت �� �� �	�طر...��( ��را�ت د���� �و...�و....دا� ن���-
 �د)داد3 و ���(# و �(ق...ی��د ���& ا��2ق �� ن�ا...ن���...�(و ��را�ت ��( ��را�ت

� �رش ��ل و �ن �����) �؟!(��  

:23ت و �رد ��ک ا(%�(و ش�رو�ر ی �ره ��  

- � �....��را��م �ن ���....�و ���  

:�23م ��-0ب  



؟؟!�ن�� �  ا(%� ن�ا �س ����� ا�3 ؟!�-�� �����-  

:23ت ���ن ن�$ ن�$ �-د و د��(  (��ش ر�ز (و�رو�ر ی 3و(� ��ز  

� رو ���را�� ا(; و (وق ا(; $رق ھ�وز �و �-��-���؟؟! �2/  

��� ؟؟!(وق ا(; 23ت.�ردم ھ�, آن �� �؟؟؟!�  (وق ا(;! آ	� (د�  

:دم��ر� �رد�و ���ھش  پ  پ  

؟!���0 �� �	ورده �رت ���0ا ی��� �%��ا �ل ؟!�	و� �و .دا�-  

:23ت �راق و 	و(��ل  

 �)م�	 (��ھ� ا�� ���2م �و ��  وت�ھ �ن �دو���...�.�	... ���� 	و(��)م  �.�	 �ن ��-

 ���� ا�� (د را�ت ��ن�ا ���ت از �)م�	...��ن�ا �� �ودم ���� $%ر �و �� ��ود آ�وده

...�و���� 	و�� �و ����/� ��2م�� ھ�ش....��  

:�23م زده �0ن�ھ  

؟!او�ده 	و(ش ��� از ����ت �� �	و(��) �وھم �-��-  

:23ت ��%م و �ط�Oن  

 	و�� �و ����/� رو (�ش �� '�W از ���� 	واد��� د)م  ون...	و(��)م �� آره-

....�اد� ھر...داره �ز�� ھ�'��ت �� �آد� ھر....��ذرو��  

 (د ��ز ���3وش �� (م��....�دا(�م .دا� از رو �ودن ��ل و ���ط# از (دت ن�) ا��ظ�ر ا'&

:23ت د��رد �� ��  

....�و)...�و)-  

:�23م و �ردم 0.و �ر�و  

؟!�  �و)-  

-�.....�رده (وھر ��ر دو�� �& ز��....آ	�....%م�...ات ��� ��د ا	&ق از....�م�  

.دم�	�د ز�ر ز�ر  

.... �ود �و��2ھم �و ی���� از �ل یازدوا0/�....ن��� ی�0ور�ا رو ���.....دااااا�-  

:23ت ھ�ش 	�ده ی: �� : و ر$ت ���ر 	�ده از و ��� ���رل 	ود(و ��و��ت  



....�و دار ز�ون و  (.وغ ی ��� و �ن آروم ی���� (��� ����ر�  � ن���-  

��ن�ا...�و ��ظر �م��...#�ااا�د آره-  � �؟!���  

:23ت �-د و $%ر �و ر$ت ��ز  

-� زن �(� �و دار ز�ون ی ��� �� ��ل 	وش ھم �.�	 ��م $%ر.....وا:ااا دو�م��

.....����ش  

��ن�ا �د یھ� ر$��ر از �ن...�%ن $%ر(و آره- ���در(وھرم �� ��رم ���ه �و�م�...  

   .ر	�ده�ز م�زد ��ھم دو��ره

....(د درھم 'ور�م  ون �را6م او�ده �د ��ل اون ��ز �ردم �س د�/��ون�	�د و�ط  

:د��ر� .دا�  

؟!(د �د ��)ت ؟!ی(د� -  

:�23م �ردا(��و رو م�� � وان�)  

-�....�� 	وب ھوام و ��ل ��� ��� ن�ھ�  (دم �� �� '�W از....دو�م��  

:23ت ��د ��د ��� �(ف �	واد رو یز�  �� ا���ر و �0ن�ھ ��  

؟!یدار ھم �/وع ��)ت...�م���-  

دارم آره-  

؟!	وره�� �/م زا�  ��-E از ��)ت �%���� �س-  

....آره آره-  

:23ت و �رد 3رد  (�(و  

��م- �....�-د...�ودم ی�0ور�ھ  

:�23م زده �0ن�ھ  

؟!�  �� ید�$/� �-دش-  

:23ت و �رد ا(�ره (%�ش ��  

....ن�ا (د �-دش-  



:�23م و 3ذا(�م (%�م رو د���و �-د �23�و ��������ھ  

-��-� ��ن....�ن ���....  

:23ت د��/�م 3ر$�ن �� و د�	�د  

� ���� داره دادا(م 	دا یوا-��)!  

؟! ��ردارم �ن �-��...(د��� ��ورم....�رد ���م  

 

�-ذرت �داده ��رت �� روز  �د ن�ا ���ت دو���ن!���-❤❤!�ود �د�ز در�/�م �0م وا  

 

��ون���ن��رد درک ��   

___ (ده ش�را�و___   

�-ذرت �دادم ��رت �� روز  �د ن�ا ���ت دو���ن!���-❤❤!�ود �د�ز در�/�م �0م وا  

 

��ون���ن��رد درک ��   

 

۴٧٣_��رت#  

��آ� ��ج 	�ر��  

 

�ش  ون ��ردارم  23ت �/م .دا� �� یا )�ظ� ازO&� ده ��ھوا �ل �� ���د دارم رو) 

 و �رو�; و 	و(�ل یزا�  و )��س وا�ش (/ر �رم '�W $ردا از 	وا�ت�� د)م.�ودم
!�ود (�, �'ور(م ���! 	دا یوا....�	رم �و ر�3  

�.وس اون �Qل....�ره ��ن�ا �� ��(� د	�ر ا�3 ��� ��ش �)��....  

 ن�ا �/ش 	وا��م��.��ود د)م �و دل ��ن�ا او�دن وا�� �� دا(�م (وق و ذوق  ��ن اون
... ��ردارم �� ��م...�دم 	و�و 	�ر  



:23ت و �/.وم �� زد آر�0(و .دا�  

�م� ؟!یدار ف��(ر ��0...ا)ووو-% �� ���� ��ش )...  

:�23م و (%�م رو 3ذا(�م د���و.او�دم رون�� $%ر از  

�ن �وا-� �-�� یوا- �.�؟!ام ��  

:23ت و د�	�د  

...�دااا�� 	و(ت �.�	 �%��ا �Qل-  

....&ااا�واو �� ��(� د	�ر ا�3 ���د! �  �س آره-  

��ون او�د ل�آ0 از �ر ظرف دو�� �� ر���ن آ�� رو ش�%� و 3ر$ت .دا� �#��ل (و�%�...�

:23ت ��رو ��	وش �-دھم...�ن �#��ل  

!!! 3&�م 3ل ید	�را ی�را �م�ا-  

:23ت ذوق �� .دا� ، �(�ت �� رو�ون �� رو  

� دار �وه یدار ��زم ��م $%ر  ر���ن ����-�)�!  

�:23ت و �رد ���ه .دارو� ��-0ب ر���ن آ  

؟! طور-  

:�23م و .دا� ی�/.و �� زدم  

-��  � �  ؟...!���

�:23ت و  ر	و�د �ن ��ت �� �ر(و ر���ن آ  

��در داره 	��م ���ن�....�� ��...�� ��- � زود�ر  را...	�ر ن�ا از �� ��...�� �� ؟!(��

؟؟.....م���ر �ر یز�  ی(�ر...یا 3و��)�...ی�3و ����2  

  �د�را�ر وا�م 	�ر ن�ا )ذت �� �(�ت دل �� او�#در ر���ن آ� (وق و ذوق

:23ت و ��: �رد د�� ��)ت ��  د���(و....(د  

 �م���.... �� �� وا-�...�� ��....	و(��)م �ن  #در...	و(��)م �ن  #در...(%ر �ا)/-

؟!دو���� 0و��م (وھر...���ن�  

:�23م �رد�و 0�1 ھ��و (و��...ا�دا	ت 3ل )�/�م  



...دم�$/� ��زه 	ود�م  ون ��-  

�ن در....��و �-د�/ش ر��� ��ژد3و� ازش ا�(ب �س-E از �0ن �و و)و �� �� ی ��ھد 

���2وظ �زر3ش ���� ش�� ��ل ن�ھ!..  

:23ت دا(ت �(و	 ���0 (�ر�� �� یا ید)	ور �� .دا�  

-`O ���� ...از �...!یزار�� $رق ��ن�ا ی � � و �ن ی � � ن�� یدار ��: ن�ھ  

�:23ت و د�	�د آھ��� ر���ن آ  

 ���ر�( �ر �� �رم �ن 	ب...�%ن ی��ود ���د ؟!	و��!!! �رم �� �� ھردو�� ی$دا �ن-
...�$رو(  

؟!���� ی	ور�� �  (�م-  

�:23ت و �ردا(ت د(و��. د��� ر���ن آ  

�ون �ھ�� (�م ا�(ب-/� �� ��ذره 	وش!$-&...�م�� 	رم�� ���ب رون�� از 	ودم...ن�

����!3&ب 3ل ید	�را��!�ده�آ �/ر�ون و (�, ی  

�:�23م و .دا� (%م رو 3ذا(�م �ر�و ر$ت �� ر���ن آ  

!�(� �زرگ �#در�ا راره ��م (%م ���د وت  �د �-��...	دا0ون یوا-  

:23ت و ام �.� رو زد آھ��� �را��(��ش �� .دا�  

؟!ھ�ن ؟!��	و� ز�  ��0ش (%م (دن �زرگ آ	�-  

:�23م و �ردا(�م �ر�و  

...%�م�� �س $#ط...$#ط!!! 	و(��)م �.�	 �� �ن...ن�ر�( �.�	 � �...�0ھ�ش �.�	-  

:دادم ادا�� �-د و دھ�م 3ذا(�م ل�آ0 دو��  �د��...�ردم �%ث  

-��%ن ��ن�ا %�م�� �س  را دو�م���...دو�م��� ��:ھ� ��: �2ت�� آ	�...�(� 	و(��ل 

؟!��� د�وا ��د �	�طرش �%�� .دا� �م��...م��( دار � � �داره دو�ت  

:23ت �-د و �رد ���ھم ��-0ب  

��� ؟!ی(د 	ل- �  ؟؟؟! �(� 	و(��ل (��

:�23م �رد�و زون�آو )���و  



...م��( دار � � $-& �داره دو�ت 23ت ھم �& آ	�-  

:23ت �-د و دھ�ش 3ذا(ت ��دوم �(ت ��  

 ھ� � � ��(ق 	ود�ون از (�ر�� 	ود(ون  �-دش �و)  �ن�� �و�ھ� ھ�(ون-

�....�ز�م �رف ����م �� ات ��� را0ب ��ظرت...���اا��...�ن ��ور...(ن�  

:��2م داد�و �%ون �ر�و  

�(%. �� ��و �/ش و �ن '��ت ��ھ�ش و ن��(...ن�(د ��/� �و� �و)...آره-� �� 

 و �ن�در� ���.�� و ی��/� از �و ی���� و �ن ی ��� و�(� ��ظرم...ی�دار �0ددش ازدواج
!�(ن �ِر) ن�ا ی �ر�.� وارد  

:23ت و داد �%ون �ر(و $%ر 6رق  

� �ودر�ت آره...آھ�اان-���!  

�� 1��ن�ا...آورد ��	ودش و د�	ر ���ب ر���ن آ� �� �و� ��.�ودم ھ�و��0 (ب �و 

��ن ��� و ��� و ن�ر���ا� ا�� �ر�و�� 	ود(و ��و��ت و �ود �ر��ر�� �� ���� و 

�ون-�0  �$�Eدن ا)....  

�ن ��....��ود د)م �و دل 	�ر ن�ا �23ن وا��....�ود ��ن�ا �� $%رم ھ�� ا  

���ن دارم �ن �� ��م �/ش زود�ر 	وا��م��� �راره او�م (�و� ���� �)�!!!  

....�ردم ��زش �راش درو ��ت ر$�م 	�دون و 	و(��ل او�د در 'دا �� در ز�, ��  

....دا	ل او�د )ب �� )�	�د  

!0ووو�م ��ن�ا �&ااااام-  

:23ت و �رد ���ھم �(%وک  

؟!��	�ر... �&م-  

؟! طور-  

 ��م �/ت.....ام 	���  #در ؟؟؟!دن�� �و �د�ز 0ورا��م ��ظرت.... �(��و) ی�د�ز آ	�-

 �و)..... ����د �ن وا�� �� زا�  ن�ا ا)���...ی�ر�در� (�خ �ودم یا �رو�ده  � ر�در3
����ف آدم ��زم...	ب �....د�ر� د���ون �� زن �� �ل 3زارش ش�� �دت  �د.....(��  

:�23م ��0%�و  



...	ب-  

...اول �ده آب وان�) ��-  

:داد ادا�� اون و آوردم �راش آب وان�) ��  

.... �ود ��ردار زن-  

: �23م �رس ��  

؟؟؟ ��ردار-  

�ور �ود ر$�� (وھر(م...آره-�� 	و�� �ف ز�ش ��0زه ������ �ر3(ت �و� و ی��ر ت�

E ن�ھ� ر�در3 �� ا:ن �� روز اون از....�ود ��ھش ��S زن  �ره��....ا�ت�� 
؟!�ود �� ��ل ��و ��:....م��ود  

:دادم ورت دھ��و �زاق �رس ��  

؟!�ود ��-  

د �د�ا�� (��( �� (وھره �رادر.....(وھرش �رادر-  

 

�'رف �� رو ��و$� اون....���ا 	و�� �د�� �-د ا(�� ����% -�� � �رادرش زن �� %���

�#�و�ت ھم  �ره�� زن ��� ��0وز � �� Eر��  �د آ(�ز	و�� ی�و ��رد �� او�م %���

....ز���� زن (%م  

....��م �/ش 	ود�و ی��ردار ر$ت �دم� �ل �� �� دم��ر� او�#در 	�ر ن�ا دن�(� از  

 

۴٧٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

� وا��...�رده ا�.ت  	وردن ھوس ��زم ا�� ��ھ�%�رش �زا	ورده�� اداره �و �%��ا �� �2ت�

�....(دم ا�.ت �ردن در�ت �(>ول ن�ھ  

:23ت و �'�د) رو داد )م  



؟! م�دار ھم دوغ-  

:�23م �ود �ر3(�� �	ت ی ���.� زن اون �� �ل �� ذھ�م �� �در��)  

��ن�ا �م��...م�دار اره آره ؟!ھ�ان-....  

:23ت ا�� �ود ش�3و( �و �رش  

...0و�م-  

!ن�3ر$� ��.و-  

�ش�3ر$� �ود (/ر 	�رج �� یدار �رغ �� ی�و ش�� دو���ت....اره-....  

؟!�رد ا��راف-  

!�3رد� �س �� و داد �� �� اول ����Q ھ�ون-  

 ���رش �-د و آوردم �راش ھم دوغ و �ون...ز�� یرو 3ذا(�م و ظرف �و 	�م�ر ا�.�و

:�23م ا�دوه �� �(���و  

...داد�� د���� �� ی��ر داد ا��0م ���د �� ��وE اون! ده�$�  �-  

:داد 0واب .%س�ر  

 ھم ن�ا از �د�ر و �ر و�(���ک یا��2� ��د� �را�ر �و روز طول در...���د 	ب-

�؟!ی	ور��� 	ودت....�%ن $%ر �/ش �و ��:...���2  

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  

....م�	ورد ���ب �� د�	ر ���ب ����ت...��-  

....ن�3ذرو�د 	وش �ن ��ود �و ����� �س ��-  

:�23م ذوق �� و زدم )�	�د  

راره �� ���و و)و �� �� ا$�	�ر �� �در���0ون...آره- ��ون �� روزا ن�ھ-� ا�Eف 0

....دادن ���و)  �/ش  

��:23ت و داد ورت در��� رو �.�  و  رب )#  

....ھ� �و و)و �� �� ن�ا از ��(� ��...�طور�ا �� ��-  

:�23م و 0.و �ردم �ر�و  



؟!یدار دو�ش ��ن�ا-  

؟! رو ��-  

!�م�� رو .دا� ی�و و)و �� �� 	ب-  

:23ت و د��( �ر رو دوغ وان�).داد �%ون �ر  

���...آره- �....�دا(ت دو��ش (��  

....�و و)و � � از �د��� �دش �.�	 �س...(د (�د د)م.زدم )�	�د  

:23ت (��ش 	وردن -داز�  

..�%�� درد 3.ت د�ت-  

  0و�ت �وش-

 و زدم :ک ���و ی��	�/� و 	واب ا��ق ی�و ر$�م ��م �ز�� ��واک �� ر$ت و �.�د(د
...�ز�� :ک اون د����و �� �د�� ��ن�ا �و�دم ���ظر  

:�23م 3ر$��و ���ش :�/��و...�(�ت �	ت یرو او�د  

؟!�ز�م �ر�� �دوم-  

:23ت و ا�دا	ت :ک (��( از �ر ی 0-�� �� ����ھ  

!��ز� ر�ز �و دارم دو�ت �ن...ر�ز! یدار :ک �و  #در! اووھ�-  

:�23م د��(و داد�ش  

...�زن �رام �و �س 	ب-  

:23ت ��-0ب  

...��م�� �.د �� �ن ؟؟ �ن-  

:�23م و 3ر$�م روش 0.و د����و �(ت  

...یر��� �د� �� �زن...�زن-  

....�%(م ش�� رو � � �رف ��0ورا �� 	وا��م��....�ز�� �رام (د �راE و زد ی)�	�د  

:23ت زد�� :ک وا�م دت �� ��  �در��)  



�ن ر��#' ��� (د �د ا�3- ....  

 �� %رد�� $وت  وا�م و زد�� :ک....�ود � � �� �وا�م (�ر��....دم�(���� 'دا(و ا'&

....�(ن 	(;  

��:زد23ت �� ��	�/��و ھ  

.....(دن 	(; �ردن $و�(و�م...�2ر�� 	ب-  

 زد س�) )��و... روم زد ���	 �-د و �	ت رو �رد درازم و 3ر$ت د���و.�ودم $%ر �و ��زم

:23ت و  

-�!�ردم؟ �  ھوس �دو��  

.....د��( )�/�م رو ا��(�(و  

....	(ن $وق....���� 	واد�� 0ور(و ھ�� د)م �ن ؟!	(ن �%س ��-  

 داد دار�و ن�  �و��ه دا�ن �-د و درآورد �� از 	ود(و (.وار اول....او�دم رون�� $%ر از

:23ت و ��:  

....�رم�در� ����� >�و�0 ا�(ب-  

:�23م �� ��� (روع 	وا�ت  

....�� یوا-  

:23ت و د�	�د  

... را یوا-  

؟؟؟!��ردارم  ون ��2م�� �/ش د��� �-��  

:د��ر� د�د �� رو �-..م  

  ...�� ����� ؟!یود��ر �%��-

...��م�� آره-  

...��م (روع �س-  

-��....����)....  

؟! را 	ب ��-  



:�23م  �رد�و ��ووو$  

��ن�ا ��ردارم �ن....�ن-......  

 

۴٧۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�:23ت و ر$ت ���ر ��م رو از �-د و 	�ده ر�ز زد زدم �/ش رو �رف اون �و  

�ن� ی�د �ن ل���و یور یدر ی�رد ھوس (ب �'ف-��!  

 �� زدم زل �/ش �(ر �و ا	م ��  ��ن ���� �� د�ت (د�و ز�	 م��.زدم ���ر ��ورو $ورا

!زد�ش �2'ل ��;  �د$'ل ھ� ���ه ھ�ون �� ر��� �-��.او�د د��ش ��ر ���ب  

!ان ��د) ن�ا ھ� ���ه ��-E! ���د �-.�  

:�23م د�ش��( �� 3ر$��و )���(و #��  

؟!��ور یدر �ن �ودن ��ردار ؟؟!�م�� یور یدر �� �  �-��-  

:23ت و د�	�د  

�ن �و�(...اوووووف-...  

....��ردارم �-�� ��ردارم %م�� �و�...ام ی0د �ن ��ن�ا �%ن �(و	 �ن ��-  

 �(و	 �� �ن �و).%�م�� �(و	 ��ھ�ش دارم �ن %رد�� �'ور �و1 اون �� ��م $%ر
:23ت �-د و م��رد ���ه ره�	 ره�	 ھ�و یا �� �د��Q ��. �دا(�م  

؟!�%���� �� �(و	-  

!ام ی0د �.�	 ��-  

:23ت �3�0 �� �-د.(د �ر �طو:� �-��..(د (�ر�� �%و�ش ���ر�ا  

- � �!�%ن �(و	 �ن 0ون ؟!���� ���  

:�23م �رد�و ��ووو$  



!��م �(و	 یز�  ن�ھ�  �� د��� �ن  را ؟!��  �(و	-  

:23ت رون��  

...�ن ول رو #�� اول-  

:23ت و �رد �ر�ب رھ�و��.�ردم ول ا(و #��  

-���� ���� ��...���� یا...م��رد ��رو�  �د��ه $#ط ��   

:�23م و زدم 3و(م �(ت �وھ��و  

�.� اول (ب ھ�ون ���-E! داره �ر�ط  � 	ب ��-�� �...(ن�  

 ��( 0و�0 ��  ن�ا �(ون��'� �(ن دار � � 	وان�� اول (ب ���� �� ���-E اون-
...��ن س����  

�23م؛ دوھ� �� �%� ن�ا از 	���  

��اااااان�ا-....  

...ھ�اااااان-  

!%�م�� '��ت ��ھ�ت ی0د دارم �ن...���%�� ت�اذ  را...	ب �%ن ت�اذ-  

2ل )�/�ش و (دن�� ز�ر  (��ش (د�� $%ر 6رق �و�.. $%ر �و رت آن ��....  

:د��ر� و او�د رون�� $%ر از...�و��غ �د�� �� اش (و�� �� زدم  

 ���ھم ی0ور �� ن�ر���ا� و .دا� و ات ��� و ����م 	و�� او�دم �ود ن�ھ� وا�� �س-

�....ا���ر �� %ردن�  

23ت؛ و �ردا(ت ��	� رو �'ور� ی3./� از ���ھ(و  

؟!���ن�-  

:�23م �در�(� راره (��� ش���) داره �ر�; �رم %ردم�� �س �� �ودر��) )�	�د ��  

....0ووو�م-  

؟! یا ���.� �� ید�ر� ����0 ن�ا �� �ا��� �ر � #��د �و-  

� ھ�ون �ن 	ب....	ب-O&�� د��)...�/وع ��)ت..دا(ت .دا� �� دا(�م رو��...  

!�0ب-  



؟!���را�� ��ردارم �ن �%��ا از �و �%�� �م���! ر0ب �(ت-  

:23ت و 	�رو�د �وھ�(و  

....���د م��رد یر�(��� �-�ط� 'ورت �� �� ��...�م�� �و)...�و) ��-  

:�23م �رد�و ط1 �ر$(و  

!م��	ر � � )��س ��ر ��و $ردا �ورو	دا...��ن�ا 	و(��)م �.�	 �ن-  

:د��ر� ��-0ب  

�ووو؟؟ 	و�� ��)ت-  

-	�.�����!!!  

�ن ؟!ی�	ر )��س ی�ر ی	وا�� �و �-د ��ر �� �� دار �� �� ھ�وز...�-.وم (�, آھ�اان- 

�....م��د ا��0م ���د ��ر �� م��ر � � )��س د�	ر ی��0 �/�ره �م�  

؟!� -  

!ی�د ش�آز�� �و �� م��ر-  

:�23م ذوق ��  

...د�	ر �-د(م (��ه�آز�� م�ر �� �و و �ن $ردا...��	و� $%ر آره آره-  

23ت؛ و ��ش رو د��( ��ورو  

-��-� ��...د�	ر م��ر ���� �/ش �و م��د ا��0م م�	وا� یھر��ر   

:دم�	�د  

؟!�ن 0ون....��اااان�ا-  

...�ره�� �� �و��ت��� زدم�� 'داش ی�0ور�ا ھروت �ن �-��.او�د �و��ه  

؟!م��	وا� ��  ���Qت �ظر ��:...��(� ��(�-  

 ���رش �	ت یرو �ر3(��و دو��ره �-د و �ردم 	��وش رو :�پ.ن���� او�دم �	ت رو از

!دم��( دراز  

�ن آ	ر(ب ��چ-....  

:23ت و �رد ��چ 'ور��و و د�	�د  



!ر��	 (�ت-  

....ر��	 ھم �و (ب-  

 

۴٧۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

!��م ���	. رو (وق و (ور ن�ا ی 0ور دو���م��� �� دا(�م یا�رژ و �0ن�ھ او�#در  

�ت م�ر$� (وق و (ور �� و 3ر$�م رو ��ن�ا د�ت� ��:دم��ر� �ق�ا(� ��...(��ه�آز  

؟! ��ظرت دن�� ا�روز ن�ھ� 0وا�و-  

O23ت �-د و ر��ش �آ� ن�0 (.وار ب�0 �و  3ذاش   (و��و:  

!�%�م $%ر! ���� ��-  

!ی��داز د�ت ��و �ھ ���د �و �� دادن�� ا�روز ن�ھ� ��ش-  

 �(�ت ���ظر ا��ظ�ر ��)ن �و ھم ��ن�ا و م�داد ا��0م رو ��#د��� ی��را...دا	ل م�ر$� ��ھم

�� ��وم �ن ی��را �� �و� �)�....  

 �زر�3ر �س...(دن �ر �	�� �س..دا(ت �	و� �س (دن ��در.دا(�م (وق و ذوق

!�ودم �س ن�ا ��(ق �ن و...(دن  

 دادن �-د ھم اون و دن�� رو 0واب �� دم��ر� (��ه�آز�� ی��'د از ��رھ� (دن ��وم �-د

��ن�ا ��ت ر$�م �-دھم و ش�آز�� 0واب د���ل �م�� �ز���  � �� 23ت �/م ش�$ ��....  

:د��ر� و (.وارش �و 3ذا(ت (و�3و( (د �� �ن ��و�0  

؟! ��وم-  

�وم آره-�....  

 �%ون د���و آھ��� �� ھ�و�طور...رون�� م�زد (��ه�آز�� از د��م 3ر$�ن �� و �.�د(د

�:23ت داد�  



�ن....	����ب- � ر��وران �� م��ر �-دھم م��	ور یز�  ��0ھو آب یا��ر آب �� م��ر �م�

؟!��وا$# ھ�ن؟ ����� و در�ت  

:�23م و �ردم ���ھش )�	�د ��  

....�و و)و ر���> �� �� �و) �وا$#م آره-  

:23ت ����'ل �ردو ���ه  

 ر���> �م��� ��و 	ب.... �و و)و ر���> �� �� $#ط ���� �و �و� )رزه �� ��م �ن...آخ آخ-
؟!ھ�ت �  3و و)وت  

:�23م �-د و �(��م �رد�و ��ز درو ��م و �(�ت $ر�ون �(ت اون  

....م��	ر � � )��س م��ر-  

:23ت و �رد ���ھم 	�دون )ب ا)��� و �در�و�د3 ��  

�� �-د �د�� ش�آز�� ن�ا 0واب �زار �و ����! ���ن� �و د�ت از یوا-  � ن�ا وا�� �ھ
.#�$� �: �23م �ر3ردو�د�و رو /ر ��)ت �� ���� �� د�ت...م�	ر�  

��و ��و د$-� ��- �!	&ص و د�	ر ی��ر ی	وا��  

)��:23ت و �رد رو(ن رو ن�  

� �ھر  �� ی�رد  � �ن :�'ب دل �� �ت�� �-.وم...��� %�رت�  ��م 	دا... ��(�-��� 
� �  م����� م��ر!  � � اون ی���� ی �.�...��(�...�د�در�� دھ�م از ����)!  

:�23م �رد�و ��چ ا(و 3و�� و دم�	�د.�رد �وض  )�	�د �� �0(و ا	م �آ� ��  

-	�.� �!	وا�ت�  

-�� �� !�....ن��(! � � �ر�0ت ن��(....�ون��د �(�ن �� ی	وا�  

:�23م  �#��و� ی'دا �ردن �د���ز و دم��( �#ب 	ود�و  

�و �ھر  �� �زرگ یھ� $رو(��ه اون از �%� ��ر ��و-� ���د �	ر�و ھ�و��0 3ر$ت  (

....�%(و��ت او�ور �ور�ا �ھ  

؟!���و ���د ا�ر-  

�ورد �� ن�ھ�...�رورم �دارم یا ���ا�رد- &-$!  

:23ت و د�	�د  



!ی�رور �و �� $-&-  

�	'وص �� �زرگ �.�	 $رو(��ه �� 	وا��م ازش �� �ودم ���0 ھ�ون �-د ���ت م�� 

 او��0 (د�� �ود �دا(�� دو�ت ی�و و)و �� �� �ر�وط �� یز�ھر  و �ود ھ� � �

....3ر$ت  

�م �� 	و(�ل یزا�0 او�#در...3ذرو�دم �ظر از �0رو ھ�� (-ف و ذوق ��)   � �� 	ورد�

�...رم��� �دو�و دو���م��  

 و د	�رو�� 	و(�ل و ف�ظر ی)���/� ��ت ر$�م اول د	�ره  �� �ود ا$��ده د)م ��  ون
....�رو�%/� ا)��� (د  

 �� ا���ر.%رد�� ���ه رو )��س د�	ر ی�را �ن (وق و ذوق )�	�د �� و ���د�ا ���رم ��ن�ا

� .م�$ داره�����!  

:�23م �-د و ام ���� ی0.و 3ر$��ش و �ردا(�م رو یدار ن�  و ;��و  )��س  

 دو�ت ی�و و)و د	�ر ��:...	و(�ل  � ن���....	دا �ورو �ن ���ش...��اااان�ا یوا-

!��م '�ر ��ه �� د�ش�د وا�� �و�م��� ا'&...	دا یوا....�ن �'ور ���0ا �و�و�دا(��  

....  	وام�� �و�ا �ن  

! ��( آروم %م� �.%� �	ر �دا(� دو�ت �ھر ...�	ر..��(�-  

�ن د���ل اون � �� 3ر$�� )��س و �رو�; از.دم�	ر�� 	وا�ت�� د)م �ھر  �ن و و�د�

...ر�و�3  

 �-داز ا����: دو��ت��  ون �-دھم و م�	ورد ا��ر آب ��ھم و م�ر$� (د ��وم �� �ن د�	ر

��....ر��وران م��ر �� داد (�/�د�� �دارم یآ(�ز �و'.� �ن 3ذار و 3(ت او�/  

...��ود د)م �و دل .دا� �� )���/� دادن �(ون وا��  

 �� ��زا�  	وا�ت�� د)م (�ر�� �و) �ودم ده�	ر ز�� ز�  ��. ھم 	ودش ��ر ی�را ا)���

....�دم �(ون �/ش �ود�و ده�	ر 	ودم د	�ر وا��  

...	و�� م��ر زود�ر ��ش یا ��2م�� ��	ودم �دام �� �ود ی���ر�او) #��د ن�ا و  

!�ز�م .دا� �� �� دا(�م �رف  #در  

 

۴٧۶_��رت#  



��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ده�	ر �� ���رو�%� و )���/� دا(�م ا��ق ی�و 	ودم  ون...��: �د�� .دا� �� زدم ز�,

:23ت �-د و �رد ��ز .دا� ی�را درو ��ن�ا ��وگ ی��0 ، %ردم�� ���ه (وق �� �ود�و  

�ن� و �و....��%� در�ت درد�ر  ن���� ی��� �ھ ��: یر�� �ھ (%�ت ن�ا ��-�� 

!ن��ر�� �م وت ��ز ن��ز� ور ھم ش�� ھم ���ت٢٤  

:�23م �.�د �.�د ا��ق ی�و از  

...ا��م �و �ن...���0ا ��� .دا�-  

 رو �ود 3ذا(�� ھم د��(و و �ود ��ش ��	 �.�د )��س ��...ا��ق ی�و او�د �-د ����Q  �د ��

ا�� �ز�� �ق 	وا�ت��...د�%(�� �2س ھم �	ت �.�	 �ود (ده  �ق �د�ز  ون...(%�ش  

�و او�د  (ده 3(�د �� (�� و ��ز �دھ� �� و 	ورد �ر$(و ا$��د )���/� �� ��  (�ش��� 

:23ت  

....ن��� ��0رو�ا....	دااااا یوااااا-  

:د��ر� �-د و (د ره�	 �ودن روم ش�� �� ��)���/� ��...���رم �(�ت  

؟!ید�	ر ا�روز-  

:�23م �0ن�ھ ��  

 ��رو�ا و د�	ر �ردم ���و�ا ا�روز...%���� ف�� آدم ؟...!	و(�.ن  � ن���...آره-

....دم�	ر )��س �وھم ی �در�و	�� ��ر ��وا.3ر$�م  

!�م��� �ده �و �و-  

 �رد�و دا�� رو �ودم ده�	ر .دا� ��ر وا�� �� ��زا�  )��س او�/�� ن�� از �� 3(�م 3(��و

:�23م و د��ش دادم  

-��....آ� ی�را ��ھم�ا...�2ر  

:دم��ر�! �زارن �  �ود رار ا��(و و�د��� �دم�  را.�ردم �%ث  

؟!��(� �  راره آ	رش ورو0; ن�ا ا�م �را��-  

:23ت و د��( (%�ش رو د��(و )�	�د ��  



...اھورا  ��:	ره ی(�/�د�� ا�م ��. �-د-  

!0و�ش اھورا �� ���ن� ��� ی ��ھد �م�ا!��(� ���رک 	ب...اھورا ��-  

 ا���ر �ده �(ون ذوق و (وق 	ودش از یز�ھر  وا�� دا(ت ��دت 	ودم ن�� �& �� .دا�

:23ت (وق و ذوق از �ر(�ر ��(� 3ر$�� ��ھد �ن��ر) و ا)��س از ��وھ ��  

�ر� 	دا یوااااا-� �///� اھورا (دم ��(#(ون �� �ن...�د�ز �.�	...(��ن �.�	....�

....�د�� 	و(ش ���� ھم  

:�23م آورد�و ��: �ودو ر�, �� �ش�ھر  �� ���  ن�  دا�ن  

-	�.� ,�)؟!.دا� ��   

 ��ور$� �را�� �م��.د�	ر زا�  �.�	 (��� د	�را وا��...	و�� دا(�ن د	�ر....�.�	 آره-
��؟!ی�د ش�آز  

...دادم رو ش�آز�� ر$�م ھم  زود '�W...�و(ت آز��ش وا�م اون �-د د��ر ر$�م اول آره-  

؟!اش ����0 	ب-  

؟!�	ت �.�	 ی��ردار .دا؟� �م��...���د  �دروز ��...دن��� ��: �� رو ����0-  

:23ت �-د و �رد $%ر %م�  

��ش ن��د�ر �و) داره ھم ��	� ی�ر �� آره 	ب-� ن�ا...یر���� �ر�و �� او���0ت 
�دل �� ھر�س وا�� ھم 3ر$�ن �ر�و...&Q� 	و�� و (وھر  �رش�و ن�ر���ا� ھ�%�ر زن 

  �ره��...��(� 	ودش 	و�� �و �و��ت�� �� دا(ت (وھر(و دن�د  (م ��.�ود (ون

 6ذا ��-E از او�م دا(�م و��ر �و��ه �دت �� $#ط �ن 	دارو(%ر 	ب ا��.(د ت�اذ �#در�ا

 و %(ن��� ��	� ا'& (ون���ردار دوران ھ��ن �ھم��-E �� ا)���......و�د��� 	و(م ھ�
!��(� �طور�ھ�  �و وا�� �� (��dا �ذرو��ش�� را�ت �.�	  

-�...دوارم�ا  

 او�د 	ورد(ون�� دون دون و �ود �(�ش �و ���� �(ت �� �� �در��) ��ن�ا �و1 ھ�ون

:23ت و ا��ق �و  

؟!دو�� (�� د�%��� %�ر� -  

:23ت )�	�د �� .دا�  

��ن�ا ���� %�م�� ���ه د	�ر0و��و ی)���� دارم-!  



�ون او�د �طل �و ھ� ���� �و�ت 	�ن�ر �-داز و زد ی(	�د�� ���� �(�ت ���ر�ون... �

:23ت �رو�%/� از �%� �ردا(�ن �� و  

��و  �ره�� ؟!ن��( دارھم � � د�	وا�� �-د د�ا � � ��20ون (��! دو�� (�� د�ت از ا�ون- 

�!م��( �(>ول یدار � � ف�(ر (>ل �� د��� �� ن�ر���ا  

:�23م و ا�دا	�م �/ش یا 	'���� ���ه  

�� وا��! م�(د ��ون��' .دا� و �ن �� ن���( 	و(��ل د��� ھم �.�	 ن�ر���ا� و �و-) 

؟...!�� از �/�ر �� دو��  

:23ت )�	�د �� و داد �%ون �ر(و  

-�.� �.� !&�� در�ت ���  ���� د��$ر)!  

:23ت �-د و 	ودش ��ت دم��( 3رد��و دور ا�دا	ت د��(و  

؟...دارم ��� � � دو�� ی0ور  � �ن ��ظرت .دا�-  

��و �رص ��د از دا(ت � ا�دا	��و �/ش ���	(�� ���ه.ذا(ت�� �رم �� �ر و �ورد�در

....	ودش �>ل �و دم��( (�ر�� و �ذا(ت �� ��م 0دا آ6و(ش از 	ود�و 	وا��م  

:د��ر� .دا� �� 	ط�ب و ام (و�� رو 3ذا(ت �ر(و. �رد �.#� ��م دور 0.و از د���(و  

...�د�� ��د� �� �و ی �و)�-  

-�! روزا ن�ھ  

راره �  ا��ش- �)��!  

:�23م �� �ودم �ن .دا� ی��0  

� ا��	�ب �ن ا��(و ��(� �� �ھر0 � �ون...�را��...اھورا-���؟!��(م ��23...%�  

:23ت 3رد�م دن��و� �� �-د و �رد 3رد�م �و �ر(و و د�	�د  

�م-��...3&��ون ��...  ���دون �زار ا'&...�زار �دا(� دو�ت �ھر ... (  

:�23م زد�و �/.وش �� آر�0�و �ن و د�	�د .دا�  

!�	ود� ���دون! ید� �.�	-  

 �و) رم��� (�و�ش�� 	وا��م د� �� 	و�� �ل �و >م�0 ی'دا �� 3ر$ت 3رد�م از ی�3ز
...ر$ت رون�� ا��ق از و (د �.�د زود �.�	  



�ن �� او�وت (د�� �ر � � � � 'د�� از ��3ھ 	ودش �!!!� � �2ت�  

 

۴٧٧_��زت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ��د رو�� ا'&.��ود د)م �و دل او�د�ش وا�� �ن و ش�آز�� 0واب د���ل �ود ر$�� ��ن�ا

� 3ر$�ن �-د �%��ا ی�� �ودم 3ذا(�� رو او�د�ش ل�د) و �د�� زود�ر 	وا�ت�� د)م.(دم��

...!�	ره 3ل د��� �ن وا�� ر$�� ���� 0واب  

 �� زدم زل.���دم�ا روش رو�� و ���آ ��ت دم�دو $ورا د�ر� 3و(م �� ز�, ی'دا ��

و 	ودم  

�ت �� 'ورت ی�/�� �� ی��)�	�د �-د و �(ن �'ور� %م� �� 3ر$�م (�ون�� ھ��و 3و��� 

.�ردم ��زش و ر$�م در  

...اون 	و(��ل ا)-�ده $وق �ن.(د �ر ض��ر )�	�دم و ا$��د ��ن�ا 'ورت ��  (�م  

؟!��ود ھم 	و(��ل ����� یآد�/� ��(� ���  را ؟!�ود ی��د 'ور�ش  را  

 �دا(ت دو�ت  ون �ود �%ر ��ن�ا.3ر$ت �0(و ید)	ور و (د ��و )�ظ� �� )�ظ� )�	�دم 

!��ود 	و(��ل �ن ی ا�دازه و د ن�ھ� وا�� �س....م��( دار � � ��:ھ� ��:   

:�23م ����و درو.دا	ل او�د  

؟!�3ر$� رو ش�آز�� 0واب-  

 رو داد )م و ھ�ل �و ر$ت و 3و(� �� ا�دا	ت �-د و درآورد �� از 0ورا��(و و �2(/�

��ل....  

:�23م �رد�و ���ھش ��ر'  

؟!�� �� �3ر$�-  

....3ر$�م آره...���ن� �ھو)  #در-  

:�23م ���د�و�ا روش �� رو.�را6م او�د (وق و ذوق ��ز  

!���د �ده...�ده �ده...�ده �س-  



:23ت و ���م داد او�و ش�آز�� �ر�3 درآوردن �� و �ش�0 ی�و �رد د�ت  

��و ��(�...ر���-...  

....��ود د)م �و دل.�ردم ��زش (وق و ذوق �� 3ر$��و ازش رو �ر�3  

��2 0واب رو  ون و او�د در 3ردش �� ش�آز�� ی �ر�3 یرو یھ� �و(�� یرو  (��م� 
�و�د ��Qت....  

؟؟؟! �ن ش�آز�� 0واب �ود ���2 ؟؟!�   

....�دا(ت ا�%�ن...(د��� ��ورم  

��و...3ر$ت �>Eم /و�! �ود �� 0واب...ا$��د ن�ز� یرو د��م از �ر�3 و (د (ل ا��(�م 

...دم�	ر � � )��س ��. و ر$�م �� ��و  

...ا$��دم ��ل یرو ����(	' ی �#ط� �� ره�	 و دم��( ی�رد آه  

�/�ن �و ا(;)  1� ��ن�اط� و �0�- 	�طر ��ض! 3ر$ت ��ھم ھردو ��)م و دل.(د 0

.�ود ���2 وا-�! ��.�ردم ���ھش دو��ره  

...(دن ده�	� ھ�م (و��...دم��( آه ��ز. �رد ���ھم و  ر	و�د ���م �� �ر(و ��ن�ا  

.(د ی�0ور�ا �� (د�  آ	�.��م ���ه ��ن�ا ی (�� �و (د��� روم ���  

:و23ت او�د در 'داش ��:	ره 3ذ(ت �� %م�  

-��%�� 0طور م�%رد�� ت�ر�� �-�طورط� �� را�ط� ھر از �-د ھر��ر �� �و� ��ردار �و 

؟!���( (ده  

�ن � ��	ودت ���د ؟!ی��ردار �� ید�ر� ����0 ن�ا �� ��	ودت �ا���  � �ر �و  2/�م��

 یا....داره �/وع ��)ت �ھر� ��� ؟؟!ھ�ن یا ���.� ���د یدار �/وع ��)ت  ون ��23
����...  

 ;� ���.��ود و'ف ��ل ھم در'د ;� ��� م���را�� (دت. (د زون�آو ام )و � و )ب
....در'د  

 	واد�� د)�ون �� یز�ھر  و ���2� ��2،�� ا��2ق م��دار دو�ت �� �� یز�ھر  ا���ر

����2...�����2!  

�ن�-��....  



...���2م یز�   

 �%���ر �و او��0  �-د و �د�� دا	ل �ور �� دم��( ھ�رو �رده...	واب ا��ق �و ر$�م (د�و �.�د
���و�ا ���... 	ود�و ��� �دا(�م  %�و�ھ �و'.�.�(��م �	ت یرو ...  

.او�د در (دن ��ز ی'دا �-د #��د  �د. ا�دا	�م ن���� �ر�و و 3ذا(�م ��ھ�م رو د����و  

 0واب �ن آ	� یوا.�(�ت ���رم او�د �� دم�د ا�� �ودم   	ودم �د ��ل و �س �و 3ر �

 (دم �E�1...دن�(� �ود��و 	�ر��ردار 	ودم از �� �دم �  رو ���# و ر���ن ��و

.(دم �E�1 �د0ورھم  

...�(�ت ��رم دور د��ش  

؟!����� � �ھ ز�م�� 'دات  را-  

:�23م ن�6�� و 	���  

...�ل��	 ��ن�ا �دارم �و'.�-  

:23ت و د��( �#��� �2س  

�ن ا�� (و �ن �ل�	�� ی	وا�� ا�3 �و- �!�(م �و �ل�	�� �و�م��  

:23ت وار ز�ز�� 3و(م ���ر �-د و �رد ��چ  آھ��� رو ام 3و��...�>.ش ی�و دم��( (�ر��  

  �...� � ��  �...دارم دو�ت ��د� ن�ا ی�و یا ���د ز�ھر  از ش�� �ورو �ن...���ن�-

�� � �....  

 �  رو ���# 0واب �ن آ	�.  %رد��� آروم ��و ا:ن ا�� �ود (�, �ر$/�ش
�!!!(دن �E�1 �ود ی�د �س  � آ	�....�ردم ا(���ه ؟!(ده ا(���ه ��2م��!دادم؟�  

...�ن ���ه ��و....�رو�%م....�.و�م و 	و(�ل 	��م...�0ن ���ن�...���ن�-  

:�23م آھ���. ر	و�دم ���ش �� �ر�و ��:	ره  

��ن�ا-...  

:زد )�	�د  

!د)م 0ون-  

�ن- 	�.� �E�1 دم)  

:23ت و د�	�د  



؟!؟؟؟ھ�ن!(دن �E�1 �-��  ش�آز�� 0واب (دن ���2 ����: �� از ؟!  راااا-  

:�23م �-د و اش (و�� رو 3ذا(�م �ر�و  

�ن �ردن $%ر ���# و ����ت آ	�....ھ�ت �ن وا��- �.� � � )��س ر$�م �ن...ام ��

...دم�	ر  

.%رد�� ر$��ر .%س�ر ���& اون �ود 3ر$�� ��)م �.�	 �� �ن د�ر�%س�	�د ��زم  

:23ت �-د و �رد �.#� ��رم دور د���(و  

 ھ�و�طور! زم��ز �ت�� �%��� $%ر �و �� ��3د3 اون �� ا'& ا��2ق ن�ا....�رت ی$دا-

�� �23� �.�....م�دار ھم ���د �ل راه ��...ا)���...����� ���� ھم ھ�و�طور �ھ�� ��  

:23ت و ��م رو زد ���	 �-د و �	ت یرو �رد درازم و �رد �>.م �� �ردم ���ھش ��ر�(  

��ل �� ؟!�(� ��(�� (%�ت �و � � �� یدار دو�ت �.�	...�م���-� �!دم�� ا��0�ش ل�  

....)�/�م رو 3ذا(ت )�/�(و ���ده ر��6$.� �.�	 و 23ت �و�ا  

 

۴٧٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...!��	وا��  #در!	��م ���ل ���د دار(و��-  

:�23م  (�م  ی: �ردن ��ز �� �-د و دادم 6.ت 	�; و �رم �	ت  )	��ورو �ن  

؟...!.دا� ���و-  

:د� �� ا��ق �ل �و (��ش یھ� 	�ده ی'دا  

...م��� �ت�6 �.�د(و...ر$�� �ر ام �و'.�...�دار(�� ی	وا���...	ود�م آره-  

...��(� )	�م �ن �� �وا�م �%��ا �دون (دم ز�	 م��  

:23ت و 3ذا(ت ام ���� �وک رو ا��(�(و ط�ت�( �� �ردو ا���2ده �و  

....ب�� ب��-  



:�23م و ��: آوردم رو �.��2 $ورا  

-�� !���...دارن '���ب ���ا...ن���( �وق   

:23ت و د�	�د  

-�.� &�...!ن�دا(� �$ت�E '���(ون �� ھم (ب�د ظ�ھرا...��م�0ر در ��  

....3رد�و ی��ود...	وا�و �	ت...)	�و �م  

;�!	�ده �� 0ز �دم .ش���و �دا(�م یز�  زدم  (  

�ن ی � �و�� ی��را و 	�طرات �و ر$ت:  

 ؟ �!یزد�� در اون درو ن�ا ��  #در ھ�ت ����رد�و� �زرگ وا�� �دت� ؟!���ن� �دت�-

!ی�%رد ا����ن �� زا�0  

�� �:�23م ��'�و� �ا	  

-� دا(�� �&� �/ش �%��ا ��...�ود دادا(ت �	�طر ��را ھ�� �� �دون �دو���

.%رد�� ام ��	ره ھ�ش �و1 اون $#ط....�� ��(م  

....���� �� دارم 0وش �ف�� �/م  

(د (روع ���� �� �� یا ��(#���...آخ آخ-  

�23م؛ �-د و دم�	�د 	���  

؟!دا	ل یاو�د ی 0ور.....دا� �%ن �(و	-  

!�رد ��ز �رام درو ��ن�ا-  

:��: داد�(و د�و��( �وھ�ن �و د���و  

�ور �ره 	واد�� �� 23ت �/م آره-���و�� �(/د یروز �� دو ا����:... ت��!  

...	و(���)ش ��-  

�/م �رو�ده �� وا��! �رت�وز 2��Wر ره��� �� او��0 ؟...!	و(���)ش رو �  � - 

�؟!ی	ورد '��و��....ره�  

!ی�	ور ��م در�ت یز�  �� �(ورم 'ور�م و د�ت �ن '�ر �س! ��-  



 از 'ور�م و د�ت (��ن و )���/�م دن��و( �-داز ��م و آ(�ز	و�� �و ر$ت و (د �.�د .دا�

 ��ش! �وده ���2 (م�آز�� 0واب ��م �/ش ی 0ور دو���م���...رون�� او�دم س��رو

 �راش رو دل درد �� ��ر�� �وال ازم اون دا(�م �ز�� �-��...��ر�� �وال ازم 	ودش

!��دار رو زم��ر  

:دم��ر� �رد�و در�ت �� �  

؟!یا ���� �رغ �	م ��-  

!�ن در�ت آره-  

:23ت ��:	ره �� �ردم در�ت �رغ �	م  �د��  

!زدم �رف ات ��� را0ب ���� �� �ن ���ن�-  

:دم��ر� �-د و ���ش �ردم رو ��0%�و  

؟!(د�  ؟!�2ت� ...	ب-  

...��و��ت ا�� �ز�� �رف ��ن�ا و �ن �� در�وردش 	وا�ت�� وت �.�	 23ت-  

؟!����2  �/ش �و! ول�ا-  

�...$#ط...�/�ر  � ���د �� ��ھش $ر	�ده ����� ��:...��� ازدواج �� 	دام از �23م �ن-� 
��ن�ا �و��!  

:�23م  ی(�د و )�	�د ��  

���و�ا �ن...�ل او�م 	ودم 0ون ��- ��ن...ا�ت ���� ھم �.�	 ا��2� اون.(���م� �� � �م�

...�0ز ھ��...ا)���...�وا$#ن ھ�� و'.ت ن�ا ��  

:23ت ��3رون دل .دا�  

-��؟...!�� �0ز ھ  

-���و$ق ازدواج  �د ��� �%��ا ھم .ش�د)...ا����ل �� ن�ا ا)���....����م...�0ز ھ�� 

.�(� �ز)زل د �ر ��� ز�� و ��د ز�ون �� ھم �%� ن�ا �� ��رس ���� د�(�.دا(��  

:23ت 	ودش ی�را )#�� 3ر$�ن �� و د� 	�د .دا�  

 م��ر �� م��	ور �'��و���� ��:...d�) ����2 ان و ����2 ا��2ق ن�ا دارم دو�ت �ن-
!�طن�� �و ھردو(ون آ	�...((ون��  



... (م �� یا-  

 ��ھم و �ودن �(��� ��6 � ���ر 	�دان 3ل دو�و.�ط��و� م�ر$� �ھم� '����� 	وردن �-د

:�23م زد�و .دا� �� یا �#.��.�ردن ��/ون )�	�دا(و�و دن�د ����رو....زدن�� 3پ  

 ھم �� ��  #درم.ھ��ن �	�2 ��ر دو�ت و د	�ر دو�ت �0ب...�ورو	دا �ن ���(ون-

�...�ن�  

:23ت و 3ر$ت رو اش 	�ده ی0.و زور �� .دا�  

!!!��د��0 �.�	-  

:د��ر� ��� �ش و 	وش %م� �-داز.م��رد �&م و ((ون�� م�ر$�  

؟!�3ر$� (�و�آز�� 0واب ���ن� �را��-  

:�23م د��و� و وس��� �����)� ا�دا	��و ر�ز �� �ر...(د �%ر 'ور�م 23ت �و�ا ��  

...�ود ���2 �و)...�و)...آره-  

 

۴٧٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

:�23م د��و� و وس��� �����)� ا�دا	��و ر�ز �� �ر..�زو �%ر 'ور��و ��� �وال  

...!�ود ���2 �و)...�و)...آره-  

 او�� ���/�.دم�(� ��ن�ا از �0وا� ن�ھ�  	ود�م �� یا )�ظ� ھ�ون ن��...�0	وردن

....دن�	�د �ردن (روع �ن �ر	&ف  

.��م ���ھ(ون ر�و��� ��: �ر�و �رد ���0م ھ�(ون 	�ده ی'دا  

��:23ت د�	�د �� ����� �  

- � ���د....�ود �� �ود ���2 	ب....�ذره�� ازدوا0ش از ��ل �ت�� ا���ره ��را�ت ن�ھ

؟!��  ات 6'� و 6م ن�ا  

....داد .م���و �ر$/� د��� ن�ازھ� #��د ھم  ر���ن ��و  



 	وش ��و��� �� $#ط $-&...زوده ھ�وز دو�� (�� وا��.....�����0ن �داره راد�ا-

....ن���ذرو�  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  

�ن...�ن...�ودم ده�	ر ھم � � )��س ��� �ن آ	�....آ	�- �%ردم�$%ر  

��:23ت و �رد ط1 �ر$�و �  

!ی��ر���� ��%� $%ر �و-  

:�23م د)	ور و �(�� �)�� ��  

-�� �/////��  

:23ت �ران�د �Eور ی �&�ظ� ��  

�م �ن....ی��ردار �� ید�ر� ����0 ن�ا �� �ر	ود....���د �م�� ی0د 	ب-/2�� �� از �و �
؟!��ن�زا و ز��ن ��	'ص و �ز(; ی(د ����:  

:23ت و �رد ���م ��/ر�و� �� ر���ن ��و  

-2�� �� ھم ��زا�  ���م....�%ن $%ر �/ش ا'&! �رت ی$دا....�0ن ���� �ود �� �ود �

...(�d ان �ده�آ وا�� �ردار ید�	ر  

:23ت و �ن دوش رو 3ذا(ت د��(و .دا�  

��م....وا: آره- �.... �/ش �و�ھ  

:23ت و زد  �, ��و د�ت.(د � �)� درد از 'ور�ش �� �ود �زده ���ل �ر$(و ھ�وز  

......آاااااخ....یواااا-  

 .دا� ��ل....ر���ن ��و و �ن (�ر�� ا)���. م��رد ���ھش زده و�(ت و د���� � ھر��

���ش�زا وت ا����: م��دا(� (; و �ود (ده �د /و�....  

:دم��ر� �رد�و ���ه ا(و ده��ر ر�, 'ورت آ(��2  

؟!.دا� /و� ی(د � -  

�:23ت درد ��....وا��� �ر�� �و��ت��  

� درد از دارم یوا-� �....رم�  



��:23ت زده ھول �  

-�)� م��ر�و� .دارو� �ن 	�ر  �و�ر���ا� و آ� ��ج ر���ن آ�! و�(�....و
��ر���ن��....  

... (م  (م-  

 و م��رد �.�د �ودو ده��ر رو ا�و�ش درد �� ��.دا� �� و دا	ل ر$ت �دو �دو ر���ن ��و
�ت م��رد� )��.د� ���� 	ودش �� 	ورده ز	م ��ر ن��....ن�  

 و ��ود 	ودم د�ت �� �)رز(....دا(�ن )رزش ا��(��م ��� و �ود �ر�و�ده ��و اون درد
�!!!��م ���ر)ش �و���م��  

��ن و ن�ر���ا� و ���� �-د #��د  �د��....رون�� او�دن ر���ن آ� و   

�� و (�ر�� �دا(ت رخ �� ر�, درد از �� ��.دا� دن�د �� ���را� ن�ا و �ودن ��ران ھ
!�ود (ده (�ر��  

 .دارو� �� ن���( �و  �و�دن (ده ھر0ور 	ود(و�و �3 ھ�� �� (د�  دم��2/� ا'& �ن

��ر���ن�� �ر�و�ن!  

 رو (ون�	�) ی�0 دارم و ���دم�ا �ط�� و�ط ��/� و �;  �� دم�د او�دم 	ودم �� �� �ن و

!%�م�� ���ه  

�� !� )��س.��: ر$�م $ورا.ا$��ده �ا��2  � و (ده�  �دن 	�ر �/م �� ��و�م (د���....(د��

 3ر$�م رو ��ن�ا ی (��ره  �د��ر راه �و....رون�� زدم 	و�� از 2م�� �ردا(�ن �� و دم��و(

!	ورد��� ھم �وق ��� ش�3و( �و) �دم 	�ر �/ش ��  

.�ودم 3ر$�� ��� از رو آدر�ش �ل از �� ���ر������ �� ر�و�دم 	ود�و و 3ر$�م �����  

....ر�و�دم �/(ون 	ود�و ����را� و ھرا�ون دم�ر� �� او��0  

��.��ود 	وب �.�	 .دا� ��ل ظ�ھرا  ون �ودن (ون��ر ھ  

��ن و �2ت�� ذ�ر ��	ودش ������ �ده�آ (وھر ھم ��� و %رد�� �0وا رو �ا)%ر� ت�آ ھم 

!داد�� ید)دار رو اش  

....�%�� 	دا یوا ؟؟!�  ��2د�� .دا� وا�� �ا��2 ا�3. (دم اEطراب و د �ر�رس ��	وا���  

� از آروم...�ود ا�دا	�� ر�ز �� �ر و �ود �(��� 3و(� �� �رف �� و ���ت ن�ر���ا

��ن �� ر�و�دم 	ود�و (د�و رد ���رش��...�ود ��	�ر .دا� ا�وا:ت از ���# از (�ر�� ��   



��ن �ده �.�	 ��)ش-��؟!  

��:23ت و آورد ��: �ر(و ن�6  

....�ره�� ��د� �&�ت و �W'� (و � �....�(� 	وب زود �ن د�� �و...�.�	 آره-  

:�23م و وار�د �� دادم ���%  

��ن ��ر�و��� زد�ت �رف طرز ن�ا �� ��و یدار-��؟....!  

:23ت و زد �.#�  (��ش �و ا(;  

....�ده �.�	 ��)ش آ	�-  

��ن �رف���و: اون آ	� �رد وارد �/م ی�د ا��رس -�� و رص آدم %�� ���ر�ا ا�� �ود �

 'ورت �و رو ���را� ن�ا ��ت ت��� ��� �� او�#در.د�ر� �� �طر �� �Eطرب �.�	

....�ده �روز 	ودش  

....دم��ر� �ن  

...دم��ر� �.�	 ��رش و .دا� ��&�� ���ت �ن  

 

۴٨٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.�ود �ر�و�ده ��و .دا� ��ن�زا  

...	و�� ر�و�د ��و زور �� ���� ن�ھ� وا�� و (د �د ��)�م ��� �� او�#در  

....ذا(�ن��� ا�� ��(م .دا� ش�� 	وا�ت�� د)م  

.داد�� آزار (�ر�� ��و 	و�� ی�و �و�دن ��/� �� �دا(�ن 	�ر  

!����2 .دا� وا�� �ا��2 �%�� �� دا(�م د)/ره و اEطراب �%��ا ازھ�� �د�ر  

!�ود �	ت  #در �د یھ� یا�رژ و $%ر و �س �ردن دور �� اه  

 از ���و �ر3رم 	ود�و �و���م��� � ���ھ.��د� ��ر ن��ر ���ل �ود (ده �� �ردن �ر3رم

!� ���ھ....�م�� رون�� .دا� $%ر  



...�س و .دا�ود� ��&�� 	وا��م�� �� یز�  ��/� $#ط �ن  

 �� 3ر$�� �ردن ���(� ون�ز��.و و 	وردن از.�رد )ذت (د��� � �ھ از 	و�� ن�ا �و

!دن�	وا�  

W�' 'رم و ظ/ر و�ط.ق �%وت �و �! �ھ�'��� �7ھ ،�دون����#ر �7ھ �دون.3ذ(ت   

 �م�ا و داد��� 0واب �.�2(م ��� و ن�ز� ر�ز �ود ر$�� �ود (ده آب �� ھم �)-�� ��ن�ا

وز ی��: وز �ود (ده  �ن وا��....  

....�ود (ده ا�Eف ام ���د ی�ر�/� �� �رس ��  

E-�� �/��ل ر��ل�6 درد ��  �� ل���د �رم ی�و 	و�� ن���� �%وت و  ����/�  �� و�� 

� ی6ذاھ� 	ودم ی�را ، او�ت 3ذرو�دن ی�را $#ط و $#ط و �ردم�� ���ه آ(�ز	و�� �� (د�
 رو ھ�� ا(�/� �� و ل�� �� زه�ا�� �� �و0ود �� �Qل �-د و %ردم�� در�ت 0وروا0ور

!�دا	�م�� دور  

 زدم�� �رف  ر���ن )#� �� آ�0ون �� د���! د)/ره و �رس و ی	�ر�� ن�ا از �ودم (ده 	���

.دم���( �� ازھم �ل �� �و1 اون �� یوا و �دن �/م �د 	�ر دم��ر��� �و)....�و)  

 یرو �ردم و)و رو ���ده،	ودم ��ل و �م�ر �� ط�(را ن�ا از 	���  و ر$�م ا��ق ��ت
....(د�� ن���� و ��: �آھ��� �� �� ��ر� �	ت  

  ھم �ن و  (دن ن���� ��%م �.%/�م...���م رو  (��م و �ردم ��ز ھم از د��/��و

:زدم )ب  	ودم �� �0وا���ن  

�ون�� �ر3رد و �ر�� ��د� ��&�� �� ا�و � �....(و زود	وب....وو���د ی.دا�-)...  

.	ورد ز�, �.�2م )�ظ� ھ�ون  

��ش �ردا(�م ز�	 (د�و ز�	 م�� $ورا�....  

 ا��(ت �� �-د و دادم ورت ���رس دھ��و یآ.�رد وارد ا��رس  �/م ��� ی (��ره دن�د

:دادم 0واب و زدم رد ا�'�ل د��� )رزو�م  

�� ا)و-�....  

!ی(د ��� �� �ده �3و� �ژده.... ���ن� ا)و-  

....�23م �  ��� �� دم��2/� ا'& �� (دم ��ل 	وش  ��ن )�ظ� اون �و  



 ر$�ن �ودن ده��( �ر �د ی��/� اون ���م �� �در��) دم��و( )��س ���0.� و (دم �.�د

 ھوااااا

��ر���ن��  ر�و�دم 	ود�و $ورا 3ر$��و �����...  

....��ود د)م �و دل اش � � و .دا� دن�د وا��  

��.�م��� رو � � �� �ردم  و�� و  ; و زور �� و او�د �  

:�23م و زد �.#�  (��م �و ا(; د�ش�د ��  

�ن ��(�.....	و(�ل  #در.....��زه  #در 	دااااا یوا- ��؟!�� �  

:23ت و �رد �S ((و�� �-د و �رد ���ھم  پ  پ  

�ره �و �� �%�� 	دا! ((ش�ا-  

:�23م ��-0ب  

��  را آ	� ��-� ����ن  �� !  

:23ت رک و ی0د �.�	  

....�د�� رش�3 زن �� (��� دو�ت ��ھ�ش ��� �� �و�ره �� ؟؟؟!�ت��  ت �و-  

�و1 ھ�ون �:23ت و (د ;��زد �/�ون �ر �(ت از ر���ن آ  

!ر$�� ����ش �� $#ط �� ن��%� د�وا-  

.�ود ��0ز �د ��ھ�ون $#ط ���د آ	� م��رد ���ھش (��( �(ت از و م�د�	�د  

��� ���م (��� �-��.زدم )�	�د....�ش��� �ذا(�ن ھم رو ن�ر���ا � دار � � ��زود ن�ھ

؟!�(م  

....دو��ره ��1 ام �E�1 �	واد 	دا ا�3 ا)���  

��ن ی'دا��!آورد رو�م�� $%ر از   

.....دا� ش�� م��ر ���-  

:�23م ذوق ��  

...م��ر  (م-  

؟!و�ده�� ��ن�ا �را��-  



.(دم د)(وره د �ر دو��ره و ��ن�ا ��ت (د ده��( .دا� از ذھ�م 23ت �و�ا ��  

 ��(�؟�%�� ا$��ده �راش �ا��2 �%�� ��2م�� ��	ودم ھ�ش و �دا(�م 	�ر ازش ا'& �ن

....�(�  زھر��ر�ون  �ون�	و(��) و 	�ده  

 

۴٨١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ون�.م��ود (ده 0�1 .دا� �	ت دور ھ  

...3.	و�� او�ده %رد�� �س آدم �� �ود 3ل د��� او�#در �	�ش اطراف  

:�23م و دم��( �را�� �2س  

��رو �و .دا� یوا- �)�� ��...  

 � � ن�ا �	�طر 0و�ش  و �0م �� �ود �(	ص 'داش و )�ن از ��� و �ود ده��ر ر��ش

:23ت و زد ��و ی)�	�د.�ود ا$��ده ر�ق از �����  

...�د�� ��د� ن�ا �� 	وا�ت��� د)ش ا���ر ورو0; ن�ا...�ودم �رده ��را��ون ا�3 د���	(-  

�� ��� ی.دا� ��� ��:.�رد  �ره�� ی.دا� �.ق �و زور �� و �رد ��ز وه�� آب �وط  �د�� �

:23ت ��/ر�و� �� �-د و 	ورد &س�3 دو��  �د�� ��...	وره��� �� ��� دا(ت 0رات �رده  

-��!	ورم��� ���د �  

��:23ت �(ر �� �  

...یر��� 0ون �	ور!ی�د ر�( ات � � �� ا:ن د��� �و د	�ر �	ور....داااا� �	ور-  

 ب�� ���وت ��� زور �� �� �(م ��0ور �� ��م�� ���وE- �و 	دارو(%ر.دم�	�د ز�ر ز�ر
....��� $رو �.#م �و آ����س و &س�3 و  

.�ود آورده ��	ودش روھم �و و)و (�زده �3 �در��) ا��ق �و او�د �ر���ر ز��ن ھ�ون �و  

���ت م��ور$���رد �د� از .دارو� �ل �� �� او�#در.م�(د زده ذوق د�ش�د از ھ� �� �� 
....�و و)و  



 �� ن�ا ��� �و) ��� �� ش 	وا�ت�� د)ش آدم �� �ود �دا(�� دو�ت و او�#در	و(�ل
.�ود �رده د6ن و �ورد  

:23ت �ط�- (وخ �� �ر���ر  

���ش ش�� او�ده �و و)و (�زده �� ���ر د��ر ���ر د��ر-��...��ھ�ر 'رف ی�را   

 و �.�د(د ا(%��ر �� (�� �� د�د�رو� �و و)ش �� �� دا(ت ���ر�او) ی�را ظ�ھرا �� .دا�
...اش � � �� دو	ت  (م  

��ن....�ردن ��3ر �رد (روع و (د �ا��������:23ت و د��و� رو ش�(و���   

 دورت �%ن ��3ر...	و(�ل  � ؟!	و��  � ن���...��ر	و(�.�و ن���...زم��ز �%ن ��3ر-

(��م د	�ر �%ن ��3ر.��ردم...  

 اذان 3و(ش �و د��ش دن��و� از �-د و 3ر$ت رو 	��واده �Eو ن�د�ر�0د ھ�� از �ل ����

...	و�د  

��:23ت ذوق �� �  

 �� ھم ش��زا�  �� ا)���!�.وس و ��ل ��ل...�و���� ن�ر���ا� یھ� �� � ن�� در�ت-

��ن��...ر$�� �/ر�و�ش و 	و(�ل   

��ن��:23ت ز��ن )�	�د   

 �	و(�. �� ھم ام �وه (��ن ھردو د	�رم و ��ر....�رم ��(ون ھر�� ر�ون �ن �ا)/-
....او��  

��ن�� �ودن (ده ��و�0 �ن �Qل او�� �� �ود ن�ا .(م�د).دا(�ن ����و�  یھوا �.�	 ��� و 

���ش وا�� ��/و� .دا� دل��....دا(ت ھم �ق ا)��� 	ب (د ��,   

...�2ر �� �0ز رون�� �رن د��� ھ�� 23ت �ر���رھم �ده ر�( �/ش �� 3ر$ت �>ل ا(و � �  

�� 0ز ��ود ��� ���ر�ا �2ر �� اون و� �� � .دا� �ود رار �� �(� ;� 3ر$�م م��'

.��(م (ش�� ��(� �را�ت ��ت و ��و�� ��ر���ن��  

...3ذا(�ن �ود .دا� �	ت ���ر �� �وزاد �	'وص �	ت �و رو � � �ر���رھ�  

��(�ش �ود�و �(��� 	و(�.�ون �� �� ���ر �'�د) رو� �.%ردم�  

:د��ر� و زد 3و(ش �(ت �وھ�(و .دا�  



�ن ؟!��� ��(� (�ر�� �و ��ظر- �� �ن؟�ر���ا  

:دادم 0واب �-د �رد�و $%ر %م�  

�م-�� �� ���ش...آره...آره! ن�ر���ا� ��(� (�ر�� %�م�� �س...��م $%ر 	ب...	ب او

���(� �و�ر���ا� %�ر��و  ورژن دارم ا���ر %�م�� �....%�م�  

:23ت (وق �� و �(�ت .دا� 'ورت یرو ��E�ر )�	�د زدم رو �رف ن�ا ��  

....یداد �/م �	و� 	�ر  #در ؟!���� ���� ی0د 	دا �ورو یوا-  

:دم��ر� ��-0ب  

؟! ���  طور-  

 ���ه ��ر�و �و� ��� 	وام��....�(� ن�ر���ا� ��(� 	وا�ت�� د)م ھ�ش �ن آ	�-

�....�2م�� ن�ر���ا� �د� ھم %�م�  

:�23م د�و�	�د  

...ل�ذ) (وھر یا-  

:23ت �-د و ر$ت �/م یا ��'�- ی 6ره  (م  

؟!و�د�� ��ن�ا...�را��-  

:�23م �-د و ا�دا	�م م�3و( �� ����ھ.��ن�ا �� ر$ت �وا�م و ھوش ��ز 23ت �و�ا ��  

 ز�, �� ��� آ	�...(م�� ��را�ش دارم �م �م....دا� �دو���...�دارم 	�ر ازش ا'&... ��-

! �زده �ن �� ھم  

��و دو��ره �)��:23ت �-د و (د اش � � ی�  

��ن�ا....���را� ی	ود��- ��ور ن�ھ�  (>.ش 	�طر وا�� (��ھ����/��� ���رو و ر$ت� 

� ��3رون دل����(ت��ر� �3ده و ُ�رُ�ر �-د %ردا  

:�23م د�و��( آه  

-�....!��(� �طور�ا �� دوارم�ا  

 از ��-E 	&ف و %رد��� ت�اذ �.�	....�دا(�� دو�ت و آروم.�ود 	ودش ن�� .دا� ��ر

....دن�	وا� �� �ود 	وردن ر�( در��ل ��  ون %رد��� ��3ر ا'& /��� ��  



� �ط�� ی�و �0ر	 �� رون�� �رم 3ر$�م م��'� �رد (ون�	وا ��درش ھم و 	ودش ھم �و

.�ز�م  

 رو �رور و ��ور در��ل یآد�� ���د�و�ا �%و ی�.�د رو و �ردم ����وم ب�0 �و د����و

�)��� �.%ردم�  

 �و �%�(و ��رت �� (د ���ث ���� دل ن�ھ� و �ود (ده ��, ��ن�ا وا�� د)م  #در

....��ش...د�ش�د�� ��ش.��م ���ه �3و(  

��م رو 3ذا(ت د���(و �(ت از �2ر �� )�ظ� ھ�ون) ...  

..دا(ت ��آ(�� �طر  �� �2ر ��  

 

۴٨٢_��رت#  

�آ� ��ج د	�ر��  

 

 �و �%�(و ��رت �� (د ���ث ���� دل ن�ھ� و �ود (ده ��, ��ن�ا وا�� د)م  #در

....��ش...د�ش�د�� ��ش.��م ���ه �3و(  

��م رو 3ذا(ت د���(و �(ت از �2ر �� )�ظ� ھ�ون) ...  

..دا(ت ��آ(�� �طر  �� �2ر ��  

 ده�ر� ذھ�م �� �� �ا�� ن�او) و 3ذ)(�م �ود  (��م یرو �� �د�� دو�� یرو د����و

:آوردم ز�ون �� �ودرو  

؟!���و ��ن�ا-  

��ش دم� ر	 ���(د� و'ف ���ا(� و ذوق ��.د�و	�د �ردا(ت د���(و� ...  

��� �؟! �2/م د��/�(و ��ر� و �ن ی�و (د�  

 د����و ن�ھ� وا�� �دم �(ون ���ظره ر�6 ی�0ور�ا او�م د�ش�د از �و�(�د (دت ��و���م

:�23م 3ذا(��و ھ�ش (و�� یرو  

  #در ؟!زدم ز�,  #در �دو��� ؟!�و وو���د ی�ود ��0....�ن ��اااان�ا....0و�م ��ااااان�ا-

؟!$ر���دم ��	وم و >وم��  



:23ت �-د و او�د در 3ردش �� 'ور�م یا0زا یرو  (��ش  

 وا�� او�د ��د� .دا� � � �23ن و 	و�� ر$�م.دم�ر� ا:ن ن�ھ�...�ود (ده 	��وش م�3و(-

�...او�دم ن�ھ  

.�ود 	��� ���& 'ور�ش آ	�.ده�ر� ا:ن ن�ھ� �� �2ت�� را�ت  

 �رده د�(و�د ھوس و ��ود (م�� �� ��ھ� )�ظ� ���م ا�دازه ��.��م �>.ش 	وا�ت�� د)م

.�ودم  

....���وام �س�...���� ؟!داره�� ا:ن-  

:�23م و او�دم رون�� $%رش �و از  

...داره�� ؟آره!���� .دارو� ؟!.دا� ؟!��23 �  ھ�ن-  

؟!داره�� او�م ؟!�  � �-  

:�23م �ره��ردر� �ن ی��ز �E�1 از �%��ا �ل �-د داد�و �%ون �ر ��د ��د  

....دن�	وا� در��ل �� 	وردن ر�( �در��ل�...	واب ھ�ش اون ��-  

؟!(ش�� م��ر ��� �س-  

:�23م و 3ر$�م �(ت از د���(و �� �ره 	وا�ت �ن از 0.و�ر  

؟!ا:ن-  

:23ت و ���م د� ر	  

؟!�� �س...ا:ن...آره 	ب-  

....ز��ن �	ش �و ی�و�ر دن��� ا�0زه ���(� ھم 	واب...	واب ا:ن-  

:23ت و در	ت ی ��� �� داد ���% و �ر3(ت رو ر$�� راه �-د و 23ت �آھ��  

!دم�ر� ر�د �ن �س-  

:�23م د��ش 3ر$�ن �� ���د�و�ا ���رش.���ش ر$�م  

 دار��و� �� �-دش �ن ا��را�ت ظ/ر )�, $ردا �� ا�(�و 	و�� �رو ؟!ید��ر� ��زه ��� �و-

....	و�� او�ده .داھم� ��(  

:�رد ز�ز�� 	ودش ��  



 ���د ز�  �� دوش 0ز �ن �و)..	واد�� دوش �� د)م ا:ن.�ت�� ھم ی�د$%ر آره-

�؟!	وام�  

:�23م و (دم ره�	 �/ش  

؟!� -  

!�و-  

!!!��رس و ��و �� �رد آب �ود)م ی�د  ��ن �و��ه و ��ده ی �.�� �� ن�ھ� �23م  

:�23م د�و��( ��زوش رو د���و 	و(��ل �'ور� ��  

��م-...  

:23ت �%(� �رف ز�و�م ر�ز از �	واد �� ا���ر  

؟!�  �وھم-  

:�23م ا�دا	��و اطراف �� ����ھ ��	�0)ت  

...	واد�� �ورو �.�	 د)م ��م-  

.  ��� ��/ون 	ود(و �	واد �� یا � � ن��. ��و�دم اش ���� �� �ر�و 	�0)ت ��  

:23ت �رم یرو د��ش دن��( ��  و زد )�	�د  

؟!ھ�ن! ����� وا�ت (ده ��, د)م...���( �>.م �و 	واد�� د)م ؟!	و�� م��ر �داره راه-  

:�23م ���ف �� ر$��و �#ب  

 �دار�(�� �و� $ردا...�	واب رو��� دوش.	و�� �رو �و....��و�م .دا� ش�� د���  ون ��-
....���ر�م �ن  

:23ت و د�	�د  

...��وش ی�ر���ر �� ��.وا� �	.��� )��س ��  �%(�� ز��ت �#در�ا �� ��:-  

:�23م د�د�	�د  

!��Q$����ت-  

�ت���� $ردا....��ش .دا� و 	ودت �واظب.رم�� ���د �ن 	ب-�...  

�� �(��� ��:�23م �رد�و ���ھش ن�6  



-�)��...  

....�ود ر$�ن در��ل �و� ��� (دم ���(�ش �(>ول �ن و ر$ت �-د و 3ر$ت $�'.� ازم  

 

۴٨٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

W�' ره  د��ر �� �ود زود	ی ا�0زه ��: 	داد رو .دا� ص��ر �	ودش ��ل آ	اش � � و  

.�ود 	وب  

��ن ھ�راه او�م دادم ن�ر���ا� �� رو 	�ر زد�و ز�,����ن و �ن....��ر���ن�� او�د �� 

�و��ود � � و .دا� در	د�ت �.داد�� ا��0م رو ص��ر	  ی��را ھم ن�ر���ا  

�ون 0و ��ل  #در�	�� �!	و(�ل �� �� ن�ا او�دن �� �(� �/�ر �و��ت�  

...	و�� م�د�ر� �� �ود ده ���ت  

 ر�و��� دوش..	ود�ون ی �ر�و	و�� 	وا�ت�� د)م �ن ا�� ���� ��ج 	و�� ر$�ن ���#

.��م در �	���  

��ن �� �ودم �ر$�� ��: �.�  �د��:د��ر� و زد 'دام    

-�0� �؟!���ن� یر�  

:�23م �	��� ��  

-�!��م ا��را�ت %م� ر�و��� دوش رم�  

!ی�ود .دا� ��واظ �� �%�� درد د���م...��(� 	ب! آھ�ن-  

:زدم )�	�د  

؟!��:�ت ��ن�ا... �را��!داره درد�ر (دن ���! ���د م��� %�ر� -  

�ون اش 	��� �.�	.او�د �ود روت�د (ب�د آره-�...  

:�23م �رد�ش را�ت و  پ �� و دم��( 3رد�م رو د���و  

�ن �س- ���ن�ا �� �-د و 	وا�م� �!�م�  



-�)��!  

��م و دا	ل ر$ت اون #��� آروم و آھ���.�ردم ��ز درو دھ���. �� �-د و ر$�م ��: ھ�رو �.� �

دم � ن���ور  ن���ور ...�ز�م �/م 	وا�(و 	وا�ت��� د)م.. �(� دار�� ��ن�ا �� دا(�م��ر
.دم��( دا	ل �� ��ر� �-د و �ردم درو��ز.. 	واب ا��ق ��ت ر$�م  

 $%ر �� �ود ر$�� $رو �#��� 	واب  ��ن �و و �	ت رو �ود ده��( دراز ون��ر و )	ت

....(د��� دار�� و�د�� ھم ز)ز)� ��م  

��و �و��ت��� ا:ن دوش �� ی ا�دازه �� ز�  �7ھ ��وم ��ت ر$�م �-د و زدم ی)�	�د 

... �%�� آروم  

��ر���ن�� ی�و %ردم�� �س �� )���/��و � ر�ز �-د و  ر�/� ��در	ت �و ا�دا	�م د�و�
....���دم�ا آب دوش  

� �� از زد�و ی)�	�د ���� ی (�/� �� (د ر��راز �د�م رو آب یھ� طره �� ن�ھ

!�23م" �(�آاااا	"دل  

....رون�� او�دم �رد�و ��م �و)� �-د و �و�دم ��وم �و ����� ر�1 ��  

 ھ2ت 	واب دن�د در��ل ھ�وزم...�� �و) ��(� (ده دار�� ���د ��ن�ا ��: زدم�� �دس

!�ود ��د(�ه  

 دن��( �(وار ر�	 از...دم��و( آورد�و رون�� ��د از ر�, �ه�� (.وارک و ��پ ��

 او�#در �و)� ��ھ�ون داوم ��Wر0 و 	ورد�� �/م ��ن�ا 	واب  ون 3ذ(�م ھم �وھ�م

 آروم و�-د زدم �ر�و���ده ��ھ��و و د��/�....�(� 3ر$�� ��ش و �(� 	(;  �� ��%و��ش

.دم��( دراز �	ت یرو ���رش و ���ش ر$�م آروم  

 رو  آروم آروم ا��(��و ن�ھ� وا�� ��م )��ش 	وا�ت�� د)م.�ود 	ودم ��ت 'ور�ش

....دم��( 'ور�ش  

�/�.� �� یھ� ���(�2# و �(ق و ھ� �دو�� .(م�د).ام ��د(��� آدم �.�	 %ردم�� $%ر 
...�ود �را��0�م  

�Q& د�(� �....ن�آ  

 ���د �	�طرش �دت �� ��� و ��(م دا(�� دو�ت رو ��� �و�م��� �-داون %ردم�� $%ر

.�ود ��و�ده �رام ����2 ا����د  



�ت �� 	دا ��ر 2/�م�� ��: ا�� �ودم 3ذرو�ده �	�طرش رو ی�د یروزھ� و (�/�  � و%� 

..��وده  

ن��/�ر....داد �/م �رو�د� �رد ن��/�ر �وEش 3ر$ت �ن از �و�آ� ا�3 اون  

�و�� و ��ز  (��ش دم�د �ردم �#ب �ر�و �%��ا ��ض �� و د�ش��و� آھ��� ����و  (
....	�ده�� داره  

0-��:�23م �  

؟!یدار�� ��-  

:23ت �(و	 ��  

-�؟؟؟!آره ��� ��0وز �/م �	وا���  

....دم�	�د  

 

۴٨۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

� ��	ودم �� �ود ن�ا .(م�د).(دم د���� � آن �� 	�ده�� وداره ��زه  (��ش دم�د �و

 ا:ن اون �ودم �رده $%ر �.�د �.�د ا�3....�� �و).��(م  �رده $%ر ��	ودم  �.�د �.�د ���2م

....	�دون �� �ود ا	�و  

:دم��ر�  

- �� ��  � �؟!ی	�د�  

!�و ��-  

؟!داره 	�ده ��0م �ن-  

...�0ت �7ھ-  

:�23م �-د و (دم آ6و(ش 6رق...	ودش �و�>ل �(و�دم و 23ت �و�ا  

؟! �ردم دارت�� �ن-  



:23ت و د��و� 'ور��و  

	و��؟ ن�آورد ھم .دارو� ؟!یاو�د ��...د)م ز��ز ��-  

:�23م و دم��( و�ش��ر ی��زو رو د���و  

!�0ااان ��دا �ش�آورد...آره-  

:23ت و د��( ��رم رو د��(و و�-د ��: داد ���و ��پ �(ت  

؟...!	�ر  � �ن ��ود �و-  

� �ردو دا��  0ر��ن �د�م �و ���ر�( �س (د ده��( ��رم یرو �واز(وار د��ش �� ن�ھ

:�23م �ردم�� )ذت �د�	و(� �س ن�ا ی �0ر�� از �� ھ�ز��ن  

....�وO` ش�� �� 	�را-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

؟...!ی�(د ���) �� ���).�داد د�ت �/ت �/وع ��)ت ����ا�-  

���	ره داره دو���م� ����% �� ا�م و د�ر� �/وع ��)ت �� ��رم ی�ر	ور �	�طر �� رو �

!ی��ردار �ودم 3ذا(�� رو �/وع ��)ت اون  

:�23م �-د و ��ش �� زدم آروم و ��: �ردم ���و  

��	ره ��و یدار- �؟؟�%��  

:23ت �-د و �	ورم �%ون ��و�م �� ا�د	ت ��رم دور ��(و �ز��ش ��زم �ن �� د�	�د (�ر��  

!�.دم �ردن (�0�% ��م �� �%ن وور�0 ور�0-  

:�23م و ا�دا	�م Qش�	� 'ورت �� ����ھ  

؟!ی�د (�0�% ��و ��و���� �و-  

؟...!�و�م��� ی�رد $%ر  را-  

....��و����  ون-  

�و(و.�ر(د ث�	� 'ور�ش ��)ت��:23ت و �رد ��,  (  

!�و�م�� %�م�� ��Qت ���. 'ورت �� ا:ن-  



� و �رد 	م  �ر(و �� �و� �� �  دو���م��� ا�� �ده ا��0م ث�	� ��ر �� 	واد�� دو���م�
 ا��ق ی�و �ن 0�D ی'دا �� �%رد ھم و)ش 3ر$�و �3ز )��س یرو از ا�و ���� �وک �-د

����  !  

....��ود �ن ول ��زوش و ��ر �� زدم�� �رد�و �(ت د�ت ھر #در  

:�23م درد ��  

 یوا....�ن ول 	دا �ورو....�ن ول �ن 0ون.....��اااان�ا....��ن�ا �ن ول. ..آاااااخ آاااااخ-
....یوا....(��� ��ده داره  

.%رد�� درد �س از �ود 3ر$�� ش�آ� ا���ر.�رد ول ��:	ره  

 �وک �� ����ھ �-د و ��: دادم رھ��و�� $ورا ���ن اوخ آخ �ن ا�� د��( �#ب و د�	�د اون

....ا�دا	�م (ده ��ده �0 از %ردم�� �س �� ام ����  

.�ود (ده ��ورم و �رخ وم�  

:�23م زون�آو ی)�/� ��  

؟!ی�رد %�رش�  ن���-  

:23ت .%س�ر  

!�(ده ش�ز�  �%ن ��ز-  

:�23م �-د و �ردم ���ھش ��'���  

!(د�� ��ده �0 از ی%رد��� ول ���د ی ����Q ��...�(ده ش�ز�  ��0 ��-  

�داره �ب-  

:�23م ����(��  

؟! ��� ر(د دو��ره  ��ر�و); دم ��� �داره ب�� و�  � -  

:23ت ��	ودش  

....��م ����ش و�(� ز���� �ق  #در �و) یوا-  

...��م رو زد ���	  رخ م�� �� �� و 23ت �و�ا  

� ر�ز  از د��(و �-د و )�/��و رو 3ذا(ت )�/�(و �� �و� �� ��� %�ر�  	واد�� دو���م��
....د�ش���) �رد (روع و�-د ��م و�ط �� ر�و�د و �رد رد �و��ھم و (.وارک  



 م���. و رام ��و )ذت آ	� داره دو�ت �� �%�� رو ی��ر دادم ا�0زه و (دم م���. )�ظ� �و
....�ود �رده  

....�ردن 3رد�م دن��% �� (روع و او�دن ن���� )�/�ش  

�و��....دم��( آه و ���م  (  

�ن ی��2/� �م�ر ن�� �ود �رده (�ر�� د��(و �ر�ت....  

 

۴٨۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�-�(#�  �-داز 	واب.(دم دار�� 	واب از �� �ودم �ن ن�ا اول!  

 ر$1 	وا��)ودم ی (��  ی��ر �� �-د و دادم )	�م �دن �� �و� و �ش (د�و ز�	 م��

....ن���� او�دم �	ت یرو از و زدم ���ر (د��ورو  

!م��ز� �و و)و �� �� �� ی�ر �� �ود و�ش ���د ��م $%ر  

 'دا رو ��ن�ا و دم���و( )��س.رون�� او�دم ��رھ�م ا��0م �-داز و س��رو ر$�م (د�و �.�د

:زدم  

...�.�د(و...��� ���د 	واب....	�ن ���ل دار(و��....��ااان�ا-  

 �� و �رد ��ز  (��(و ��:	ره �� زدم 'داش او�#در.%رد�� 	رو�ف و �ود دراز (%م ��

:23ت 	��رش و (ده �م ی'دا اون  

�ن� ��  ؟!�� -��...  

:�23م �-د و ���$م �وھ��و �� ���آ یرو رو�� ر$�م  

���م م��	ور ���� ��ج 	و�� ��ھ�ر �� م��ر..م�د�	وا� ی�د�ز دار(و��-�� او��0 م��ر داد �م�� 

؟!ھ�ن ؟!����� 	واھرزاد�و 	واد��� د)ت �و �-د(م.  

:23ت �-د و 3ذا(ت (%�ش رو د���(و.د��( دراز �(ت �� ���ر�ا و د� ر	  

؟!���  �د ���ت-  



-٢�؟!ن���� م��ر ��.�د( ی	وا��  

 ن�ا...�	وا�م (�ر�� %م� �%��ا 	واد�� د)م �� یز�  �دارم �و'.� و ��ل �و) 	وام��  را-
...دم��	وا� ھم ���ت ��S ر$�� روھم 3ذ(�� روز  �د  

:�23م 'ور�م یرو �رم دن���) �� ھ�ز��م �رد�و ���ھش ���آ �و از  

��ر ��%( دراز �	ت رو (�ر�� �ھر ...دار(و�� �و-� ��ن...��%� دل ازش ��و�� 

�...�.�د(و ��%( �3(�� 	وام��  

 �� ر���و �رم �.وز ��م و رون�� ر$ت ���ن 6رو)�د.(د دار�� ��:	ره �� �23م �/ش او�#در

 م��(% ���ورت و دم��و( 	ورد��   (م �� روش �را��ده 'ورت �� ��ز �'ور� ی3./�
.دم��و( ھم رو  

.�ود ��ش رش�ز )��س $#ط �� �در��) ا��ق دا	ل او�د ��:	ره ��ن�ا �-د #��د  �د  

:�23م و  ر	و�دم ���ش �� �ر�و  

!م��ر ��وش )��س زود�ر-  

.د��( �وھ�ش �و د��(و و �	ت رو �(�ت.�ود ��ل و �و'.� ��  

...�دا	ت�� )�, 0.وش �(ت :ک داد�� ا��0م ��را(و ن�ا �� ��ر�� ن�ا ��! ��  

 و ���رش 3ذا(�م آورد�و رون�� �راش (.وار و (رت�� �� ��د ی�و از (د�و �.�د 	ودم
:�23م  

...��وش ��رو�ا  ���-  

�.�رد ��ش رو (رت�� و د��( یا �زه�	  

:�23م �رص �� �-د و ���ش ر$�م.داد�� ا��0م ��را(و �و'.� �� �.�	  

....ھ���� �و و �ن ���ظر ��ھ�ر 	وددن وا�� او��...ھ�اا (ده ر�د-  

:23ت و د�	�د  

!6ذا...ی	ور�� رو �  0وش �رص �و ��و �س...ھ�وون-  

:�ردم ���ھش  پ  پ  

���%� ی �راز�ده �ر �ب ن�ا! �ز��� �/م �ودن (%�و ا�,  را! ��ن�ا ���ش �د �#در�ا-� 
!�ت�� �ن �Qل  



�د ��ت رت �-د و 3ر$ت �3ز د�دو��ش �� رو ام (و�� �(ت از.���م واو�د د�	�د� �� 

.��و(� رو (.وارش  

 �-د و ا�دا	�م �رم �دا(ت ی�د�ز $رق �.�	 د�ش���و( �� د�ش��و(  �� ��زک (�ل ��

 د���و  ��ن�ا �� �ردم �دا�داز  ���آ �و 	ود�و  ی0.و و دو���م �ت��6 رو $ر'ت دو��ره

:23ت و د��(  �(ت از  

؟!�%��� ���ه ن�ا  �و 	ود�و �#در�ا  را...���آ از �%ن دل ؟! د	�ر �و �%��� %�ر� -  

:�23م �رد�و آزاد د��م دور از د��(و  

-�-؟؟!%�م�� ���ه ���آ �و 	ود�و  را �دو���� �و وا  

�ن 	ب ؟؟!�%��� ���ه ���آ �و 	ود�و �ھ  را �ر�م�� ازت دو�م��  ون و دو�م��  را-  

 �� ��دو� ی	وا�� 	ودت را0ب �ھر  ��رس �ن از....!���د �وام ی ���آ �ن...ھ��م

...�ھ�� ���) ���) ھم ا:ن...�دم 0وا��و  

.رون�� م�زد 	و�� از ��ھم و د�	�د  

 ��ز �رام درو ن�ر���ا� م�زد �� ز�,...���� ��ج 	و�� ��ت م�ر$� ھم د�ت در د�ت

:23ت د��ون�د ��.�رد  

�� �	�طر �� ی �زر�3 روده ؟!ن�(د $ر�� ف��(ر ��:	ره...ل��/ یھ� ���ره!  �� ��-) 

!(د ل�� و ف�� %���و   روده  �و�ط ز��ز دو��  

:�23م �رد�و ا(�ره ��ن�ا ��  

.....داد طو)ش اون ا���ن ر��#'-  

��0�1 وت �ر ر$�م �-دھم و ��ن�ا 0ون �� ا�دا	�م رو �...  

 

۴٨۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.%ردم�� �ا$�رد3 ا���س �ن و �رن 	وا��ن�� ن�ر���ا� و  .دا�  



 د)م و �ودم �رده ��دت �/ش �� یا � �.�ود �و و)و(ون � � 	�طر �� د)م ��ر��

�....�(� 0دا از�ون ھ� یزود ن�ا �� 	وا�ت��  

 از ��ودن 	وب ن�ا و ��ود 	وب .داھم� 	ود ���...%ردن�� �	دا��$ظ دا(�ن �ط�� �و

....�ود �(	ص ���& 'ور�ش ��)ت  

��ن �� 	ودش و �ود ��� آ6وش �و اش � ���.زد�� �رف   

:�2ت�� و ن���� �ود ا�دا	�� �ر(و...���(ون ر$�م  

...م���و� ���0ھ� 	واد�� د)م...�دارم دو�ت او��0رو...(دم 	��� �و�دن او��0 از ���د-  

��ن�� و �رد �وس رو 'ور�ش طرف دو دا(ت دو�ت ی�ر 	�ص 0ور و دا�(د .دارو� �� 
:23ت  

 ن�ا ��ھم 	ود وا�� �ن ��ور...�ن ���ل ���د %م�....دا��0م� ��ردم دورت �ن �ا)/-
 او��0 (�ر�� ���د ��ھ�  �د ��23 ن�ر���ا�....�رد (���  � 	ب �و) �	�� یدور

�ول ��م....�ن ���ل %م� $#ط....���0ھ� �دن ا��#�ل رو (ر��(ون راره و ن��و��� � �� دم�

....م��ز� �ر �/�ون م���� آ� ��ج  

:23ت ن�ا�دوھ� و داد �%ون �ر(و .دا�  

-�)��...  

��ن���ت ر$ت �� � ���ت��6� $ر'ت ��� ��رون �و�� رو اش دردو�� ی �وه �� � 

:دم��ر� ازش دو����و  

�� و ����ت ف��%.-�  � �؟!(ن�  

:23ت و �رد آروم 'دا(و  

...�داد ا�0زه 	ودش �و) م��� ��.� رو ��E �زار �23م �ر��� ن� �د ���� �� �ن-  

:زدم )ب ��را�ت  

؟!(دن ��'رف �-��-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و�� .دا�  

!��ز� �ر$(و �ت�� ی�ز�� ���د 23ت �ردم ا'رار ھر #در $#ط....دو�م��� �ن ��ور-  



 زوج �و�ن�� �� دن�ر� ����0 ن�ا �� ����/� �د�/� �-داز ھردو�2ر(ون دو���م��  ون

  � �� و ل�د)  � �� �ودن (ده �ل�	�� ھردو(ون ا���ر ��: ا��... ��(ن ھم وا�� �	و�

! ا�.م c 	�طر  

��:�23م ن�6  

!ره���� د)م �ن ی�ر �و-  

:23ت و د��( آه  

 �%��ا ل�د)....0/�م �رو ��ن �/م �%��ا ن��...ا'2/�ن �رم �دارم دو�ت ا'&...(�ر�� �ن-

��  � �.�	....ن����� او��0 (��ھ� �%��ا (ده 0/�م ن�� �ن وا�� �(�� ���0 ن�ھ
!اس ���ده ��را�ت  

 ��: �دا(�م �رد�(ون �ر�ب ی�را یا زه�ا�� �� (و��و��ر ی�وھ�.�ود اون از �د�ر �ن ��ل

:�23م �-د و ا�دا	�م  

 �و ��:....(م�� ��/� ی��/� ی��/�  ون ؟! را �دو���...�وO` از �د�ر 'د�را�ر �ن ��ل-

� �او� �ر3رم ھ�ت ورو0; ن�ا�)� �� ره�� دو��ره ھم ��ن�ا ؟!�  �ن ا

�ور��!!!�د�� �دم �.�	 ����/� از  #در  �دو����...�.و ���ن ���ن�� ���ر�ا....ت�  

)�� زدن و �ردن �	دا��$ظ ��ر ن� �د� وا�� .دا� �� ن�ر���ا� د�ر� ��  ن�

....�رن ر�ا� ق�ر$ �� �ود رار ظ�ھرا....رون��  

����ن و ���...��ھم ھم ��ن�ا و ��م و ��: ر$�م ��ھم   

�ور �د�ز �دت ن�ا��.(د�� 	ورد ا�'��م �ن و ر$ت�� ت�  

:23ت ��-0ب و د�	�د.�ردم �>.ش ��/و� م�ر$� �� 	و��  

؟!(ده� ....0وووو�م یا-  

:�23م و اش ���� ��  ��و�دم �ر�و  

...�د�� �دم ����/� از �ن...ی�ر �و 	واد��� د)م �ن....��ااان�ا-  

:23ت و د��( �رم رو د��(و  

...����2ر ی�0ھ�...د�	ر �رو...رون�� �رو دو���ت ��...��ون ��/� 	ب-  

:�23م و دم��و� رو 3.وش  



...(ن��� �و �ن وا�� دو���م-  

:23ت )�/�م دن��و� �-داز و 3ر$ت 'ور�م طرف دو د���(و.د�	�د 3.و �و  

ول �ن- �؟!�ول...�%(� طول �د�ز �د$-��ا دم�  

�Q& �� ؟!دا(�م ھم یا ���د یا  �ره � ���ه  (�/�ش �و ؟؟!�ت�� �ول �� ��م �و���م�

:�23م �رد�و  

!ی��ر او�ور �ورو�ا �ھ 	ودت ھ�راه ��م (د�� ��ش-  

�ت ر$ت و 3ر$ت د���و. د�	�د ��ز� ������.  

:23ت �-د و �(و�د �>.ش ھم ��و و �(�ت 	ودش  

؟!���� ی0د �� �%��� �(و	-  

:�23م �-د و دم��( 'ور�ش طرف �� رو �واز(وار د���و  

ول ؟!ی��ر ��م داره ����  �....ام ی0د م�.�	 ��- �....�%�م ت�اذ دم�  

:23ت %رد�� �(ون���� و ��: �� ھ�و�طور �-د و 3ذا(�م �/.وھ�م رو د���(و  

�ن� ��ز��� �ر$/�-��...����ن  �!�ردم��ر� زود ؟....!2��Wر او��0 رم�  

�و��) S� و�:�23م �رد  

....ان �طو:� (��ھ� �و ی�ر3(��/� زود ن�ا-  

:�23م د�و��( �رش رو د���و....دش��% 3رد��و �و �رد �ر(و دو�	�د  

�ور ی�ر �#در�ا �و �دارم دو�ت �ن-��....ت�  

:�ده 0وا��و ��و�� �� �ردا(ت 3رد�م رو از )�/�(و  

....�ت�� �ن د�ت زا�  ن�ا-  

:�ردم زون�آو )���و  

� ��, وا�ت د)م-��)!  

:23ت  (�/�م �� (دن ره���	 و داد ���% �#ب �� �ر(و  

.....�رم د)ت ر�ون �ن-  



 

۴٨٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.... ا��ق ی�و او�دم و  زدم ��واک  

 �	و� ا���س  �ودم ده�	ر از(ون ھم ��ن�ا وا�� و �ودن �ت �� ��	وا�/� )��س �و
.3(�د ����� ھر �د �ودن �رم و ف�)ط.دا(�م  

 ���د�و�ا روش �� رو....ر$ت �� ور ش���3و( و �	ت �� �ود داده ���% �(�(و ��ن�ا

:�23م  

 ت��/� ���ن �ودن از �%��ا ی��0 او�وت  ���و�  6ر�ت �و (�ر�� ��� �� روز  �د راره-
؟؟!ت�3و( �و �رت ی��ر رو ا���2ده  

:23ت و د�	�د  

-�)�� �....���ر زار�ش�  

:23ت و ���ر 3ذا(ت رو �3و(.�ود داده رو اش و�ده �� داد ا��0م رو ی��ر  

؟! ��م ���(� �%رو د��� ا:ن...	ب-  

:�23م و دادم ���% ��رم �� د����و  

�ن- � ���ه �زار (د ��, وا�م د)ت �� �-د ر��� .م�$ ھم �	وا��...�ن ���(� �و ر'م�

....�ن  

:23ت �-د و 3ذا(ت ھم یرو د���(و  

....��م ���(�ت دم�� ��Wر0...��-  

:�23م �-د و 3ر$�م رص ژ�ت  

....�زار آھ�, �� �و �س-  

؟!�زارم � -  

!یدار دو�ت �� �ھر -  



-�)��!  

:23ت و �رد ا��	�ب آھ�, �� �-د و 3(ت آھ��/�ش �ت�) �و %م�  

....�ن (روع  	ب-  

��(�م او�م دن�ر' �� �ردم 	واب،(روع ا��ق �زرگ �.�	 �� ی$�E ھ�ون �و  د�و�	�د� 

��ه �ه ھم ��3ھ و زد�� د�ت وا�م و %رد� �....د�	�د�  

 �� �� یھ�و�0ور �ر3ردان روح ن��...ا$��دم �2س از ���د �� دم�ر' �راش او�#در
:�23م و دم��( �#��� �2س... روش ا�دا	�م 	ودم و �	ت ��ت ر$�م �ر���ک ��)ت  

!د��ر ��2م...ش�آااا	-  

:23ت �ط�- (وخ �� و 3ر$ت د���و  

....�/.وون 	داوت...د:ور ����( 	���-  

:�23م و ا�دا	�م �/ش یدار ��-� ���ه  

��	ره یدار- ���(� ���رت �و �	وا���� رو رص ن�ھ� ا�3 �دو��� ؟!�%��� ��� 
؟! ھوم ؟! یداد�� �ول د��� ����ش د���  #در  

:23ت ط�-��� (وخ ھ� ��ن و داد �%ون �ر(و  

 �E�1 ھ�رو �.�	 �ق �و ا'&...3رو��ره �و رص ���رت �ول ��زه...���� را�ت آره-
�'ب ی�رد:...  

:�23م و ��زوش �� زدم...دن�	�د �رد (روع  

!�د�0س �%ن ��	ره ��و-  

:23ت و آورد ��: م���. ��)ت �� د���(و  

...�د �و رص ا'&....م���. �زن...��(� ��(�-  

�و��.زدم 'دا ا��(و ����(�� درآورد�و وا�ش  (  

:23ت و د�	�د  

...?آ	رش ��م %�ر� ....�ز��� ��زم �%�م...�ز��� ��م ف��-ر ���� یا-  

:�23م و ��:�ر آوردم ��ورو   



...دادم ھدر یا�رژ او�/�� �� وا�� ��و ��و...��� 	واد��� � �ھ...� �ھ-  

:23ت �� ��م 	��وش رو  راغ �ز��و رو د��. 	وا��م  

....�-د رم��� ��.2  �د�� �� �زار...�ن '�ر...�� ��-  

 ��.2 �رد (روع و �رد ;��زد �/م 	ود(و �-د و �ردا(ت ���. رو از (و�3و(
:23ت �-د و �� ده از (�ر�� د�(�...3ر$ت �.�	....3ر$�ن  

....�د)��� وت �� ھ�ون وا�� �و ول �� ��و�ن ���ا-  

:�23م %ردم�� ���ه �%��رو �� ھ�و�طور و 3ر$�م ازش رو ��3و(  

....��م ت�.�د رو �دا$��دم �وش 	ودم �� ��او�� د��� �ن...(روط/� و (رط/� ��-  

:23ت و 3ر$ت ازم رو �3و(  

�ن ���....وا���د �رو- �....زارم�  

.�ز�م �/(ون د�ت �داد ا�0زه آ	ر(م ھم 0ون �� م�ا$��د �%�/� �%ردن و �ردن �ذف �ر  

....�>.ش �و د��( ��و �ردو 	��وش 	ودش رو  راغ �-د و آ:رم رو 3ذا(ت رو �3و(  

....�ردا(�م 	روش و 0وش او�/�� از د�ت و 3ر$�م آروم )�ظ� �و  

�- و0ب در �د و0ب  �د ی$�E ھ�ون ��د� �%�ن ن��/�ر 23ت �� اون ���ر$ 	وب  � وا

....ھ�ت یدار دو��ش �� ��� ی��زوھ� ن��  

�و��:�23م و ���م  (  

-W�' ت�د ���  �؟!یر�  

:23ت و د��( �وھ�م �و د��(و  

...م�ر�� ��ھم د���)م �د�� ھ(ت �-�ر$-  

:�23م و دم��و� ��زو(و  

ول- �....��م در�ت '����� �رات دار�(�و�� 	ودت از �ل $ردا دم�  

:23ت و د�	�د  

�ول-!  
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.(دم دار�� 	واب از زود '�W و �ردم و$� ا)و�ده  

...3ذ(�� ی'��� ھ�� از زود�ر ����#ر  

.�ردم آ��ده رو ���د یزا�  �-دھم و دم�	ر داغ ���, �ون ر$�م اول  

.(دم�� �.�د ��ن�ا از زود�ر �ن �� �ود ی���ر�او) ن�ا ��م $%ر  

:دم�(� 'دا(و �� �وردم�در� 3ردو �ت���� از دا(�م  

....	��م ���ن� �� ��-  

:�23م و �ر3ردو�دم ���ش �� �ر�و  

....�رات �ردم  � ن��� ���! ی(د دار�� ��-  

:23ت �(�ت روش �%��ا �-داز و د��( �#ب رو �'�د).آ(�ز	و�� �و او�د و د�	�د  

�ور رم�� �و� دو���م�� ا�3-���ر�ب �ھ (م�� ز��ز �رات �#در�ا ت� �.ر$�م �  

:�23م ھ�ز��ن و 	�م�ر �� � �راش  

�ور ی�ر ی	وا�� ھروت �-��....��د��0 �.�	-��؟! �(�� ز��ز �ن ی�را ت�  

:23ت و درآورد ز�ون  

-����ن  �!زم��ز �و وا�� (��ھ  

 �ردم (روع ھم �-د و د��ش دادم 3ر$��و )#�� �راش و �ردم ز�ز��"���ر�	ود(" ر)ب�ز

:زدن �رف  

....�ن ا���2ده ���� ���ت �و 3ذا(�م �رات Eدآ$��ب و �;�� و �&ه...3رم ھوا او��0-  

....3ذا(�م ھم (و�� و (���و...3دا(�م 3ردوھم و ���� �>ز وا�ت  

 �-د و �ردا(�م �راش 3ر$�ن )#�� از د�ت...	�ده ر�ز زد اون �و) زدم�� �رف ��ران �ن

:�23م  



�ن �ھر   را ؟! �� - � 	ودم %��و�� ف��-ر 0; دارم  ؟�%��....!ی	�د�� $#ط �و �م�

؟! �دارم 	�ر  

:23ت �-د و 3ر$ت رو اش 	�ده ی0.و زور ��  

 و 	رت وا�ش �و��ت �� �� �� و اردو �ره 	وا�ت�� د��0...ا$��دم �� �� و د��0 �د�-
...�ود 3ذا(�� �رت  

��:�23م 	ورد�و 	ودم �ود�و 3ر$�� وا�ش �� یا )#  

�� وا�ت ���د....%���� ف��-ر 	�طره...ھ��م �� ��ران ��ش ��و-#( �!�رم��  

:23ت و داد �%ون �ر ��	�ده ��زم  

�ن� ��� %�رت�  ��م 	دا-��......  

 ���دم�ا 3و(� ��.3ر$ت د)م.(د ر$�ن  ی آ��ده و د��و( )��س 	ورد، �� رو اش '��و��

�و�دم �� ��را�ش �طور�ھ� د��� �ن �(ت��ر� �� �و� �� ا:ن از (دم ���(�ش ��و و.  

.(د درھم و �%ر �ن 'ورت ���ظرش ن���� 23ت و زد ز�, �/ش �� ھ�%�رش  

���$ت ن�ا راره �� ��: ���د (د�� ذره �� وا�ش د)م �ن ر$ت �� �و � �ر �� ��ن�ا 

.�وردم�� ��ب ی 0ور دو�م��� ��(� دور ازم رو �طو:�  

:23ت و �رد ��ز د���(و  

...�>ل ��� �دو-  

 و ���رش ���� رو 3ذا(�م �ر�و...�>.ش �و 	ود�و و ���ش ر$�م 	وا��� 	دا از
�ن ��ش...�ره �زارم (د�� ��ش.�ردم �.#� ��رش دور د����و � ���ش اون و �رو ��2م�

.... (م �2ت�� و ���ر ذا(ت�� رو  

:23ت و د��( �(�م رو د��(و  

-�� 	وش و ��رد و رون�� �رو دو���ت ��...ره��� د)ت �� ��ون 	و�� �و اش ھ

....��ذرون  

�:�23م �ن�6  

....�ر3رد زود 	دا �ورو-  

....��(� 	ودت �� �وا�ت...زود�ر3ردم از	دام �ن-  



....3ر$ت )ب ازم �-د و 3ذا(ت 'ور�م طرف دو د���(و.�ردا(ت اش ���� یرو از �ر�و  

 اون و زدن ز�, �/ش �� �رد دا�� ادا�� �و� ��  3ر$�ن )ب و دادن و)ب �و�� ن�ا و

....ر$ت  

�...(دم �و'.� �� و 3ر$ت ��م دل ر$ت �� ن�ھ  

�.�دا(�م ھم یآ(�ز �و'.� و ��ل ���.�ز�م �رف �� �� ���و %�ر�  دو���م��  

 (د��� ھم .دا� �� ���د ا)���.(دم �3و( �ر3رم  �	ت یرو دن��( دراز �� ا��ق �و ر$�م

...�دا(ت آزاد وت ا'& آ	� �رد '��ت  

 �م�� ��ود ازش ی	�ر �7ھ دا�0د ��  ل و 	ل ���� �� ��و'.� �� و ی%�ر�� �ر از

...دادم  
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�و�م 	و�� �و �دا(�م �و'.�  وت� �� �.3ذا(�م رار �$رو( ����� ���  

 ر��(ون �� ا�دا	�م روش ھم ��ز رو�وش �� و د��2 �.وز �� و دم��و( �	رد) دا�ن ��

....رون�� زدم 	و�� از 2م�� �ردا(�ن �� �-دھم و �ود �ت �2(/�م ��  

�دت ن�ا �و �� �ود ب��0 وا�م � �ر$ت�� �را6�و ���ر ھم و داد�� �م�� �/م ���ر ھم ���

�ش��� �ود :زم 	&'� و�...  

 �'�د) یرو رون�� ھ�ون دادم ��Sر0 دا	ل ی��0...رار ��ل �� دم�ر� اون از زود�ر �ن
.�م��(  

.(د ظ�ھر 0.وم 0ن ن�� ��:	ره �%��ا �� ر$�م ور م�3و( �� یا #��د  �د ��  

:23ت و �'�د) رو ا�دا	ت 	ود(و  

....%وم��. �&م-  

 �� �.�	 د�دو��ش ید��2 و �رخ رژ...�(	ص دو�د�ش ی دو�� ن�آ	ر و �ود ��ز دھ�ش

:�23م �وا)ش 0واب �� دادن 0واب �دون و �ردم ��,  (م.و�د��  (م  



 	روس ��%(ون  �� ���او�� ��(� �� ھم ات �$��...��زه ات �3)� در �م���� ؟!�.; �� -

�...	و���  

:23ت و 3ر$ت 	ودش �� 6رور �ر ��)ت ��  

�ن ��;- �....�و %�م��  وب و3ر�� �	و�� 	روس د��� (��ھ  

:�23م دھ�م ی0.و ا��(�م 3ر$�ن �� 3ر$��و �3ز )��و  

!ھ� ��(� �وا�ت....م�رو��� �و����� 	و��!!! ن�����ھ-  

:23ت 	ودش 'ورت �� �ردن ���ه �� و آورد رون�� 2ش�� از یا ���آ  

...�د�� �/م (�)م...�م���!��� و ���0ب 	��م ��(� 	ب-  

:�23م زد�و )�	�د.(دم ر��ش 	وش �ت�3رو�# (�ل ��و�0 ��زه  

!�.�	 آره -  

:23ت ���ن د����  

ھ�اا ��رک-  

:�ردم ���ش  پ  پ  

....دو�م�� آره...�ده �ز(و �ھ ��:-  

%�:23ت و زد � (  

....3ر$�م ��ھد-  

:دم��ر� زده �0ن�ھ  

؟!�� از-  

:23ت و ز�� رو 3ذا(ت 2(و��  

! �دم ��2رش �ووووپ ����� دو�� اول �زار-  

 ھ� ��ن �ن.�ر3(ت �	'وص ����� ���� دو�� �� �-د #��د  �د و دا	ل ر$ت و (د �.�د

.�ود داده ��ھد  �/ش �	و(�. (�ل ن�ھ�  �� ��� �ودم ���0و  

��م داد �ر و �ن ����� و �'�د) رو �(�ت�.  

:دم��ر� ط�ت ��  



؟!ھ�اان ؟...!داده �/ت رو 	و(�ل (�ل ن�ا یا #���. 	وش �رد �دوم �م��� �ده )و 	ب-  

:23ت و د�	�د  

؟!�زن �دس-  

-��-� ��ش����)...  

...آره-  

 �ود ر$�� ��زم �� اون �و) �ود ن�آ� ���3ز ��/�..$%ر �و ر$�م ����� �� �و�0 ��

 ز�ون �� ا��(و �دس ��وان ��  �	وام �� ��ود ��� 	ودش 0ز ���د �و)....	�رج

!�رم��  

:�23م �ط-��� و او�دم رون�� $%ر از  

-�!ن�آ�! دو�م�  

:23ت (د�� �.�د 3.وش از �� 					Z ی 	�ده ی'دا �� �-د �رد ���م اول  

...ره�در� ھ�ش...�و��ون �ش �Qل �� ن�آ� اون ؟؟!�ھ�� یز�  ��و�%. ا�%ل-  

:�23م ��-0ب  

-��-� �؟!ی�رد ��ت ��ھ�ش ��� ی	وا�  

:23ت و 3ذا(ت 	ودش دھن ����� �(ق ��  

؟!�دو������ �و �-��-  

وا: ��-  

�ن درد ��....م�زد �/م وت �.�	 ��! �دون ا:ن 	ب- � (�ر�� راره �� ی��ر 	ورد��

 �	�ده ��� ��ھ�ش �� ره��� ��ر دو�ت آدم...��م�� �ن �� ��ذرو�� ���0 �و و�(و

� ی	�ر ازش ا'& ��ر �� ���) ن��� ��(� �.2ن ��  (�ش ھ�ش �%��ا �� ��رده���)!  

:�23م و 3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و  

  ؟؟!ی(د دو�ت یا ���د �س �� ا:ن  �-��-

:�23م $%ر 6رق �ن..داد �%ون �ر )�	�د ��  

�ن �� �2ر ��- ��ش����)!...  



...آره-  

 آ(�� �ن وا�� �� ���...د��ر� ذھ�م �� �	�' �س آوردم $(�ر �	م ��  #در ھر

:�23م و �	�� �� 	وردم ت��/� در....��(�  

!��و 	ودت...دو�م���! اھ//�-  

�-�:23ت و �رد ���ھم دار �  

...ش�د�د ھم �(����� ھم �دو��� ھم-  

:�23م �ردا(��و رو ����� ظرف  

�ن وا��- ��-�!��� �م��� ��و...�%ن طرح   

:23ت ��د ��د  

!ی�ر�در� ی��ز ��و) د�ش�(� �-داز  ول $#ط...�رات �م�� �%ن ھول... ��(� ��(�-  

:�23م ا	م �� �-دش و رم��� (�ون�� ازش ��و�م �� آوردم �ش �د��و %م�  

 �� ��� د�0د ��ر دو�ت ��و زود ا:ن درآوردم ی��ز ��و) ����: �� �ن! �	ود� ��و)-

!!!(م�� �(�آ� دارم  

:23ت 'داش م���ظ �� و �رد �ر$� �-د و 3ذا(ت 	ودش دھن ����� �(ق ��  

!ات ��ر	�)�-  

؟؟!�/روز �-��...�ن ی ��ر	�)�.�ردم ���ھش واج و ھ�ج  

:�23م زده رت��  

؟؟؟! �/روز ؟؟!������� -  

:23ت و داد �%ون �ر(و ��ز و )�	�د ��  

!�.� �زر�3رھ� ا�0زه ��-  

؟؟!�(ن را�ط� وارد ��ھم �ردن وت �� ���ا آ	�.�ردم ھ�,  

؟!�� آ	�-  

؟!�  ��-  

؟!ن�(د دو�ت ��ھم ��-  



�� �:23ت �ود د��- ���� از دا�(د �� 	�0)ت ��  

�ن....���د �-د م��رد �دل و رد (��ره (�� ��رو� روز ھ�ون- Eاون..�را Eرا� 
....���راE ی3ور����  

:�23م ���� �� د�ت و دادم ���% �#ب �� ��ر�و �رد�و ��وووو$  

!��رن ���و�و ھردو 	ت�ر (ور �رده-  

23ت؛ و �رد �S �ر(و ��ز ��  

؟؟!�ھ�� �راE ات 	�)� �روس از...ده�	ر �رام 	ودش روھم (�ل ن�ا-  

�و��) S� و�:�23م �رد  

 ام 	�)� �� �ده�آ �روس ��وان �� د	�رو (و�'دھزار ��: �� �/راد...�د�� �/�ر ر��� �زک-

....ن�%��ھزارو و (و�'د �وھم...�رده ��-ر$  

&�:23ت �ط�Oن ��  

!م��رد ا��	�ب روھم �ون � � ا�م ��! ر�	 ��-  

....	�ده ر�ز زدم ��# 23ت �و�ا ��  

!�ر�ودا �Q.ث! (ون � � و �/زاد و ���� �(�  ����ر�  �  
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��ش�3رو�# (�ل وا�� �دام �� یا ���� از  ��ن�اط� 	�طر ��ض د�(� ��ر، ن� �د� وا�� 

:دم�و�د،�ر��� �	ر� ��ز و ا$�  

-�؟! ھم رو �	��ر �/زاد �� �وا-� �و...�ن 0ون...���  

:23ت و �رد ی0د 'ور�(و  

!�م�� دروغ �ن ��� ی	وا�� �-��...ھ�اا 	وره��ر� �/م داره ���د-  

:�23م و دادم �%ون وا�ش د���و  

�ن وا��! 	�� 	��- !�د��� �/ت ا'& �� ر��� 	ودت �� ی0د �$��  



! �/زاد ن�ا �ود ���ر�و)% �0ب.ر$�م $%ر �� و  3ذا(�م ام  و�� ر�ز د���و دو��ره

�!!???��(� �%رده ت�.�� �	(و �(ر ن�ا �� �ود �و�ده �/ران �و ھم ید	�ر دو�م��  

:23ت و داد �%ون 'ور�م 0.و د��(و  

؟!�%��� $%ر �  �� یدار...ِھ.وووو-  

:�23م و او�دم رون�� $%ر از  

� 0ور ھم وا�� رو �	�� درو ی 0ور 	دا �%��ا ��-���% !  

-�؟! م����� ھم �� �/زاد ��و ��� ی	وا�  

!ن�ھ�  2ت ��اااا0ور ا��2�  را-  

:23ت و ر�, �'ور� �'رف ��ر �� ف ظ �و ا�دا	ت رو ����� �(ق   

... ��ذرو�م (�� �� رو ام ��3را��� وت �/زاد ��ود �و 	وام�� �� �.�د(و...�.�د(و-  

.(دم �.�د و �ردم ���ھش � �%  

.م�ا$��د راه �� (.وغ یرو �ده�� �و ز��ن دم  

:د��ر� ازم �وراه  

؟!����2 �ظر�و 	ب ����-  

:دادم 0واب %ردم�� ���ه رو و�دن�� رو رو�� از �� یا �ده�� ی���را ��3ھ �� �در��)  

؟!�  �� را0ب-  

���:23ت ھ�ز��ن و 3ر$ت ���م �� د��(و ی�و یآدا  

...���د ��و�/زاد 	ب-  

:دادم 0واب 3ر$��و ازش آدا�س دو�� ��  

 �� دو��ره دو���ون ���د ھ��2 دو�� ��...�(	ص �  ھ�� ؟!آ	� داره دادن �ظر ���د ن�ا-

...ن�(�� را�ط� وارو د�0د آدم ��  

  ��.�ود �رده ��د �د0ور ر�ش�6 رگ ظ�ھرا.%رد�� ���ه آ)ود E6ب �� �ود اون ���ر�ا

�(��� &Q�:23ت ���	�� ا�� 	(ن   



 یا ���د د	�ر �� �ن 0ز %���� 6.ط �/زاد...دو��...�ه�� �ق ر��� ز�و��واز 0.و  اول-
.....�%�� ھم ی(رو�� �	واد �%��ا �� �ر��  � �زاره ��ل  

:�23م ا�دا	��و ��: (و��  

-�� ر���> (وھر و زن �� د	�ر دو�ت ��ر دو�ت از �����ون (��dا...م����� ل��	 �� 
 ���ر$� �را6�و ھم ��ر �� �دت �/���ا �%��ا ل�د) ��و �س...�ااا����رد �.�	 �و �و)...���

!�ود �(>ول �/زاد �� �����.�ود �   

:23ت و  د�	�د 	�0)ت ��  

...�داره�� �ز�د3 ��رو از آد�و ا'& �(ق-  

:�23م داد�و �%ون �راش ی�ر ���ف ��  

؟!���(# ا:ن �-��-  

�ن ��� آره- ��؟!   

���د �%� ��  /�ر(��� �� �� دو(��� �دو�� �%� �� (���  �و) �ت�� ت� �ھ �و-  

:23ت .%س�ر  

....(م�� �	و� ی � � �-د �� ن�ا از.�ود 3ذ(�� �� �ر�وط ر$��ر ن�ا-  

!م��� ف��-ر �و�����-  

�ون 	و�� ��ت م�ر$� ھر�دوم �-دھم و م��ود رون�� (ب ��....  

�� � �� �ر3(ت �ھ�  دو��ره �-دش ا�� �ود �ر3رم.�ود 	وب �ھ�  �ودم ���� �� �و

....م�د ���ق روال ھ�ون  

...دا	ل ر$�م و �ردم ��ز رو �ط�� در  

.ا$��د 	و��ون در ی0.و  �دون ��  (�م �� ر$�م�� ��: ھ�رو �.� دا(�م �و'.� ��  

؟!�ود �� ��ل  �دون ن�ا آ	�.�ردم �-0ب  

.�ردم )�س رو  �دون ��0%�وا�� �-د و ر$�م ��: ھم رو �و�ده ��� �.� دو��  

��!م��دا(� ���$ر ��   

 �ن��� �ن یھ� ی��0%�و �� و رون�� او�د  	و�� از رو�ش�� ی)���/� �� ��� )�ظ� ھ�ون

.داد  



��-� ��� �؟!�ره 	وا�ت�  

 ��:	ره �دت �/���ا �-د اون �� �ود (ده ���ث �  وا-� �و) �ود ��را�ت 'ور�ش ��)ت

�؟!�ره �ود 3ر$�� م��'  

:دم��ر� ��-0ب  

-��؟!(���ت  �دون  ن�ا �  

�دون ��-  ����!  

...دا(ت��ر�� 	ر$/�ش ن�ا از د�ت ھم ط�(را ن�ا �و ���! �1  

��ن��:23ت و 3رت �ر �2ت و  �ودرش   

....�ردم ی�د ر$��ر �ن �%�� ؟!�  �� یر�� ���0ا از آ	�...$ر	�ده ��� �و��ه-  

:23ت ���را�� ��  

-�� ��....�رم د���...	ودم م��'� ن����....���ر$  � ن�ا....$�ط  

؟؟!��/و� �#در�ا  را آ	�...�ره �	واد ��� (ده��� ��ورم  

....�دا(�م (;.... د�.���� ��ر ی�0 ��  

 

۴٩١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�� ظ�ھرا� �.�دا(ت ھم (دن ��'رف 'د و �ود 3ر$�� رو �ش��'  

&� 	ط� (ش�� (د��� و �ود ز��.داد�� ر�3 �د�ز �%��ا �	�طر %رد�� ت�اذ �.�	 ��� �ودن 

.�رد ط�ت�( و  

....0وره ھ�� م��ود �رده ��دت �/ش �ود (�ون�� �� ���ھ  �د ن�ا �	�طر ��0ورا ��  

��ن��:23ت و 0.و�ر د��( رو دش��2  �در   

....�-د �د�� ا��د �ن '�ر :ال �0ن $ر	�ده-  



��:23ت و 3ر$ت رو ف�� ی د��� �  

-�� ���>�زه از �ن �	�طر ا��دو �ت�� �ز��....��ر�م 	و�� در �د�� ا:ن �0-2ر.....$�ط �� 

....��%(و� ���0ا  

��ن��:23ت ید)	ور ��   

 از�ون �و �� م��رد ی��ر �� :�د..���د م�(�� ر�د)� �� یر�� ی�0ور�ا �و �و� 	ب-

...ی�ر ی	وا�� و ید)	ور  

��:23ت و دو(ش رو ا�دا	ت (�)(و 3و(� �  

 '&ح.(دم (��ھ�ھم �ز�د3 �زا�م و �و�دم ���0ا وت �.�	 �ن....ر$�ن وت ���د ��-

�و�م ن�ا از (�ر�� �ت���...  

...�ر�و��ش �� د���)ش او�ده �0-2ر. ا����: 23ت زده ھول 	ورد ز�, �� �.�2ش  

��ن و �ن 'ورت �ردن ��چ �� و �ردا(ت رو 2ش������ھم ر$ت ن���� ���0.� ھ�رو �.�  

....م�ا$��د راه د���)ش  

� ر���ن آ� ی 	و�� �� ����ھ ��  (م اط دور �� دم�د رون�� �ز�� در از 	وا�ت�� �و

.داد ادا�� ر$��ش راه �� و �%رد �%ث ا�� ا�دا	ت  

.م�ر$� رون�� اش �در� ی�را  

....�رد �	دا��$ظ ��ر ن� �د� ی�را و (د �0-2ر. ن���( �وار  

!و�(���ک و �د  #در ����2رد �� و0ود �� �ردن ��دت دو���� ��...  3ر$ت د)م  

�ت �ردم رو� ������(>ول �� � �)��:�23م �-د و �ود ��� (دن دور  ی�  

��ن-�� ���#د�� �7ھ �� /و�  را �  ��� .�؟....!�ره 3ر$ت م��'� یا �  

S�� 23ت و ن���� داد )�/�(و:  

�ن ا�3 وا:- �!��(م ده�$/  

��ن�� ر$�م ل�د) �2ت�� �/م ��� ��.�و�دم در ی0.و ھ�و��0 ھ� ��ن �ن ا�� دا	ل ر$ت 

��.�ود ر���ن آ� $ر	�ده �  

� (ده �ون��( ��� از ی	وا����ر  وا�� 3ذا(�ن ش���� از ��/و� �.�	 �� �ر���� آ

.�ود  



.�ردم $%ر ز���� �� ����/ یروزھ� ن�ا یر�د)� �� و �ردم $رو )���م ب�0 �و د����و  

.��م �0ر�� رو �رد یروزا ر�د)� �س دا(�م ��: ن�ھ� از �ن  

.���م درو و �ط�� �و او�دم  

.�(��م ��6 � ���ر �%و رو و ر$�م ��: ھ�رو �.�  

.....دا� ��و �(��ھ� و ���ا��و'� ��ده ���وق  

�0�� �� �.م�%رد�� �ت�6 م��و������� و م�	ورد�� �� � و م��(���  

 �/و��....:زم د	�را �� وا�� �ردن �ت�6 ���� �#ول �و) م�%رد��� �(�	 ��ر در�ت ��:

���وب �دن �و ن�����و 0ور �� ����...دن��( �2س ���)....  

....���)�� و �ذو �� و �ا$�رد3 �� �را�ر ���ودش �� �������و  

.دا	ل او�د در از �ر د�ت �� ر���ن آ� �� دم��( �� 3./� رو د���و �ف دا(�م  

:�23م �(� �ن 0.ب �وا�ش او�%� از �ل  

...ر���ن ��و �&م-  

:23ت �/ر�ون )�	�د �� زدن �� و �رد �.�د �ر(و د�د �� ��و  

؟!  را ��(�� ��/�! ز��ز ���ن� �&م-  

:�23م �ر$ت�� �(�ت م��� �ر از �� �)�� ��  

�ور �� ��ن�ا...�دو�� ��...�#�ر$ ��..���د م��� %�ر� ...���د-����...ر$�� �� .دا�.ت�� 

....�� ھم  

 دن�(� ا��ظ�ر ��آ(%�را طرز �� و �ود (ده ره�	 �/م.�م��� رو وا��(ش �� �ردم �%ث

�.�. د�%(�� رو م��-د ی 0  

:دادم ادا�� رو ام 0�.� ر���	 ��  

-���ن و �ن و ��م $#ط ��:....ر$ت (��ھ� وا�� �� ھم �!  

�� ��(� �� �� :د��ر� ��ود ش�� #��د  �د ��را  

؟؟!ر$�ن 	��م $ر	�ده-  

!ر$�ن! �.�-  



؟!��-  

-��� ی�� ش�� ن�ھ)....  

:23ت و زد ی)�	�د ��	� �� �-د ا��.(د �%ر 'ور�ش.ر$ت $رو $%ر �و �� )�ظ�  �د  

�ت ��-&� !  

!دا	ل ر$ت $%ر 6رق و (د رد ���رم از �-دھم  

 

۴٩٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.�دا(ت وا�م ��'�2 و )طف �7ھ اون �دون  	و�� و �ود (ده ��, ��ن�ا ی�را �.�	 د)م  

....ق�ر$ �� و ز�ون ھم �� �ودم �و'.� �� و ��ل ھ�ش  

 ��ز ���ب روش �(� �� ��ود ن�آ�& �ھ ���ق �Qل ���د و �ود اش � � ر�در3 �دام .دا�

 ھم ����Q �� ھ� ده��د ��ر ن��....�7ھ �� ھم ���� 3ذرو�د وت ی��0ز �و ��ھ�ش  و �رد

 �و��ه 0واب (ب و دادم�� �م�� ��ن�ا �� '�W �� �ودم �ن ن�ا $#ط و %رد��� ول رو �/زاد

.%ردم�� �$ت�در  

 و)و و 	واب و ا��ق ی�و ر$�م ون�ز��.و ی�)/���ر ی���(� از 	��� و ��و'.� �� از

....�	ت رو (دم  

�ت ر$�م (دم �.�د �-د و ر$�م ور ��	�/�م �� ی	ود�� %م� و �ردم ���ه رو �#ف %م�� 

�د�...  

�.�رد �ر���م ��ن�ا ی)���/� �طر ی�و  �ردم ��ز درھ�(و �%��ھ  

�و��....دم��( �و ق��� و )���/� ن�� �ردم �ر�و  ./� و 	ل ن�� ����و  (  

....��(� �وده او��0 	ودش وا-� �� ا���ر  

.��(م �رده �>.ش �� ا���ر  

 �� �-د و �(�دم رون�� ��(% (رت�� �� �(ون�� از �-د و دم��( )���/� رو د���و

....�ردم ��م او�و 	ودم )��س درآوردن  



 ی�و...و�د�� �وش �� ھم ھردم و ���رم در�ت...(م�� اون %ردم�� ا���س ��: 
...	و(ش  

  �-د دم��( دراز و �	ت  ��ت ر$�م دو��ره

.�ردم ���ه ر�� دل �� �ود 2.م '2�� �� ���و�ا �%س و �ردا(�م �و�3و(  

�)�� �ز ��و ر�ز و 3ر$�م رو اش (��ره و  ��م ���رل 	ود�و ��و�م (د ���ث �رد�ش �

....�ردم  

:داد 0واب �وق  �د 	وردن �-داز  

�ن� ��0م-�� ...  

:�23م و 'داش دن�(� از (دم 	و(��ل  

!رم��ز �	و�.��ن�ا �&م-  

؟!ی طور �و...د)م ز��ز 	و�م-  

:�23پ �رد�و )وس �راش 	ود�و  

�م�� �ورو �ن! (د ��, و)�ت د)م...ی��� �� ��و...��ااان�ا-��....	وا  

:23ت �-د و د�	�د آھ���  

....او�دم روز �� ��زه �� �ن...��ر���� � �وه �/و��-  

!(ده ��, وا�ت د)م �ن 	ب-  

:23ت ر���	 �-د�� و �رد ر���> ��2/�ش ی'دا �%(� دراز �	واد �� ا���ر  

...زم��ز ��م دل-  

؟! ا:ن ����0-  

....�آ�3ھ 	وا���ه �و-  

؟!�را�� ؟!	وب �0ت-  

؟!�%��� %�ر�  یدار ؟����0 �و.��م ا��را�ت او�دم.��م�� �د آره-  

...�	�م رو �ن-  

:د��ر� و د�	�د  



؟! ��ت � -  

:دادم 0واب �-د و ا�دا	�م 	ودم �� ����ھ ��م �  �دو�م وا-� �� ا���ر  

...�و رھن��-  

 ��ھ��و �� او�#در.�رد ��دا �ن�0ر �د�م �و ���ر�( )ذت دم�(�  �� رو 0ووووو�ش ی'دا

.(د ��ز ���3وش �� (م�� �رد�و 0�1 	ودم �و  

:د��ر� آروم �.�	  

؟!ید��و( ��و )��س  را ��:-  

!�رده ھوا�و د)م  ون-  

؟!	ودم یھوا $#ط-  

�وج ط�ت�( )��ش �و � �م ��م ا�� %ردم�� �س �و�ا ھم �.2ن �(ت از ��� �ن و رد�

:�23م  �ورد�و��  

....او(ون ھم و �و ھم...ھردووو-  

...او(ون (�ر�� ��م $%ر-  

:�23م ی0د ی0د د�و�	�د  

�ن ��ن�ا- �- دراز ���0ا �و ا:ن 	واد�� د)م �ن....�دارم دو�ت �و �دون رو �	ت ن�ا وا

....دم�	وا��� و ��زوت رو ذا(�م�� �ر�و ��م ی�ود  

:(د آرو��ر 'داش  

...دا(�م دو�ت ��م-  

:��ر�م ��زم �� (د ���ث دا(�م د�ش�(� �� �� یا �&� ا��  دو���م�� 	ودم رو 0واب  

- � !  

....	و یھ.و اون رو   �م د�ت و �ود ات ����و� را��م د�ت ا:ن  �%��ا-  

.(د '��ت �(>ول ���د �2ر �� �� �-د و �رد �ر$�.�داد ادا�� �ر$(و  

. . . . داد�� 0وا�(و 	(; و �رد �� ھم  #در  



 ی�0ھ� �� د�ر� �� �م �م دا(ت �� ��ث آ	� �ود ��ل �� 	روس �ود �ھر�! اه
....	و�ش  

�%��ا �� �(� ��وم '���/�ش دادم ا�0زه  

:23ت �-د #��د  �د ��  

....او�ده ش�� �رام �/م ��ر �� $-& ز�م�� ز�, �/ت (د $ر'ت �-دا 	ودم �ن �س�-  

-�)��..  

��ش 	ودت �واظب دارم دو�ت-  

��م- �...�طور�ھ  

 $#ط وا-�" دم��ر� 	ودم �-داز.���ر ا�دا	�م رو �3و( �(ون اه و زون�آو )و � و )ب ��

"....3ذ(��؟؟ روز ��  

؟؟؟!3ذ(�� ��ل �� %ردم�� �س �ن  را �س �و)  

....�ر3رده زود�ر ��ش آخ  

....او�د در 'دا �� 	و�� ز �� ر$�م �� �.��0ر ��	ودم و �ودم دراز �	ت رو  

 

۴٩٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و ��ل و �س �� �%ر 'ورت ��  (�م �ردم ��زش �� ن�ھ� در ��ت ر$�م و (دم �.�د� 

....ا$��د ر���ن  

�و:-� 	�.� :�� � �� و ش�$رو( ���ر�( �� یرو �ده�� در��ل �� �ود 	و�� ��  ون و�د��
.دا(ت �-0ب ی�0 %م� ���0ا �� او�د�ش ��:...�ط�� ی�و  

:�23م )�	�د ��  

...ر���ااان ��و �&م-  



 ھم �زور� ��� ��و�� و ���(� 	وب ��)ش ��Z از �� �آد� ن��.�ز�د )�	�د ��و��ت ���

:23ت �ز�� )�	�د  

؟!�	و� �و...د	�رم �&م-  

:)�	�دزدم  

��ون-�...د���2ر��...دا	ل د���2ر�� ؟! �	و� (��...ام ���)   

 یز�  	واد�� �ردم �س.(د ره�	 �/م ���دو�ا ھ�و��0.و�د�� �و) ا	ب �د�� �� ر$�م ���ر
.�ود �ردد �و) ��ر��  

...  (دن��  2ت ھم یرو )�/�ش �-د یا ����Q و �ز�� �رف %رد�� ��ز )ب  

�...د��رد �ر اون و ا��ظ�ر در �ن.م��ود ره�	 �/م �طور�ھ  

:د��ر� و �رد �� اون و �� ن�ا  

-�..از ھم ی	�ر �و...�و �م�  

  ن�ھ� وا�� �رد رھ� م�� و �'ف �ر$(و ��ز

:��م و �زارم ش���� 	ودم  د��� �ردم �س  

  ؟!د��� د�	وا�� یز�  ر���ن ��و-

 ا�� �ود ا(���ه ��م د�(� دو�م���.(د��� روش ا�� ره��� رو ��� �راغ 	واد�� �ردم �س

�ن �� اون دا(ت �.�د)  � و3ر�� �ز�م �دس �و���م�� �� �ود یز�  ��/� ن�ا 	ب 

...�ر�ز��  

:23ت %���� �.ف وت داره $#ط د�د �و$� �رآ	ر  

 �/م ی�	ر �	وا�� یا .��و� ھر..��و �/م �دا(� :زم یز�  رون�� رم�� ��م او�دم-

�زا��ت...	ب....�زن ز�, �...(م��  

 $%ر �ن و �ود داده �رف ر���> اون.�دا(�م (; �ز�� �	واد اون �� ��ود ��ر$ ا�ن! ��

:�23م �ره �%��ا �ل ن�ھ� وا�� ��م ��%ش  �� �ود ن�ا در�ت ��ر ��م  

!�ر�و�م �&م �/�ون 23ت.�ردم '��ت ��.�2 ����� ا�روز-  

 از رو �رف ن�ا دن�(� ا��ظ�ر �� ا���ر و �رد ���ه  (��م �و و ���م �ر3ردو�د رو �رش

:23ت ��-0ب ��(� �دا(�� ��� طرف  



-�-؟! وا  

:دادم �%ون �ر )�	�د ��  

�و�دن ��3ھ...ر���ن ��و ��  د�دو��� �و)...(ده ��, �.�	 ���0ا وا�� د)ش 23ت...آره- 

...(ده 3ر$�� ازش �%��ا �� �دا(�� رو �/و�� ن�ا ���  ��م $%ر...	واد�� �/و��  

 از ��(� �/م �وا�ش �� ����� ��و ا'& �%��ا �دون �-دھم ھم $%ر �و  ر$ت.��2ت یز� 

... ر$ت ن���� ھ� �.�  

.�ردم ���(� رو ر$��ش ن���� و ���دم�ا در �ب �و ھ�و��0  

� ن�ا ھ�ت �ن د	�)ت �� �ز�� �م د�ت ��...��م رھ�ش ی�0ور�ا د���� �ردم �س  را دو�م��
....و�ط  

 ر���ن ��و �ز�م �دس �و���م��  ون �ط�� �و ر$�م و �ردم در�ت �� � �� �-د ��2د  �د

.�(��� اش ��6 � ���ر  �ط�� �و او��0 ا:ن  

� �ردن ز��� �� ھ�ز��ن و ��6 � ���ر �ود �(���.در�ت �د�م �� دم�$/� �ط��و� ر$�م �و

د اھ�, اطراف اون��.%رد�� ز�ز�� ��	ودش رو یا �  

 0وا��و (��ھ� رو�راز 	وش ��زم اون و دادم �&م �/ش دو��ره �(��م ���رش و ر$�م

.داد  

:23ت و �(�ت اش �و'.� �� 'ورت یرو ���ر�� )���د ا$��د �� � ���ط �� ��  (�ش  

�� 	��م...�دا(�� دو�ت د	�ر....���و ���ن� �%�� درد 3.ت د�ت-��	....  

 دھ�ش���0 �ن �س آدم �%��ا �دون %رد�� ف��-ر از�ن ی�0ور�ھ� (��ھ� ر���ن ��و

...  ! دن�� ب�$ر و دروغ و ��ر ی�و  

:23ت و �(�ت ���رم و اد�د  

�ن� �� �...داره 	وردن �� � ن�ا-��....  

:�23م و دم�	�د  

....0و��ون �وش-  

 	ودم از ذھ�م �و �دام �ن �� �در��) م�(د �� � 	وردن �(>ول ھردو �%وت �و

�...�� �� ��م '��ت ��ھ�ش ام ��� در�ورد د��� دم��ر��  



:�23م �ردن دل دل ��. �-داز ��:	ره  

؟!د���را�� ��� ر$�ن از (�� ر���ن ��و-  

 �%وت از ��� �/م �� و�د�� دھ�ش �و ��ر$.�رد ���ھم ره�	 و  ر	و�د ���م �� �ر(و

:�23م و �ردم ا���2ده او�ده ش��  

 �-.ل د���� م�دار ودو��ش داره دو���ون �� ��� دا(�ن دو�ت �و �ن ��ظر-

....�ت�� ��3ه ��� ��7وھ.. �ت�� ��3ه دا(�ن دو�ت...م���  

��ن �� د�$/ �:23ت ن�ھ� وا�� داره دو�ت رو ��� دو�م�  

-E-�� �/� ل�د: �� ��طق �و) م��د ا��0�ش 	واد�� د)�ون �� ھ��ن ا���ل ��-E و
� رد(ون ی�د�ز���%...� �#ل و  %���� 	وب رو )�ظ� ��ل دل  ، دل و �#ل ن�� (��ھ

�و�و �ده�آ ��ل....  

 و ��0 ، �ت�� 6.ط ��وھر�� �2ر �� دا(�ن دو�ت �� 0�.� ن�ا �23ن...آره �و  �ن �و
�ن وا�� ا�� درک ��ل ��...  

� �-دا �ن �ن �� ��ر� �زار��/2�  � �....�م�  

 م����# ر�6 �ر$/�ش �� �� �در��) �رد ش�� � 	وردن �� (روع و د��( �#��� �2س
�و�د/$ �.....�ده ا��0م ��رو اون 	واد��  

 

۴٩۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ن�ا �Qل 3ر$�م م��'� ن�وا�/وھ� دم��ر� �� 	و�� ی�و �و�دن ��/� از �ن  ��ن�ا �دون
.�	وا�م ���� ��ج 	و�� ن���� �رم ��زم 3ذ(�� روز  �د  

�ت ر$�م �-د و دم��و( رو  %ردن�� �را�� ا���س (دت �� �و(ون �� ی	وا�/� )��س� 

�...�(�آرا ز�  

 دن���) �� �ردم (روع %ردم�� $%ر ��� و ر���ن ��و �� �� �در��) و �'�د) رو �(��م

...��ھ�م و د��/� �� �رم  



�	�.ف ���Oل 	�طر �� �ود $/�و�ده �ن �� 	ودش 	�ص ز�ون �� �'ر ر���ن ��و 

�...����2 ا��2ق 	واد�� د)ش �� ��(� یز�  ن�ا ا�3 ��� ��� $%ر ��� �� ازدواج �� �و����  

 �ران�د �ظر ��.�ر$�م�� ش�در� د)�و راه �ودم ا�3 �ن �و) 3ذا(ت ا��رام �ظرش �� د���

�....دارم دو�ت �� ����را و آد�� د���ل ر$�م�� و دادم��� ت�اھ  

��  �ره���!  

..  �ود �ر$�� ر���ن ��و �� �ورد �� ن�ا �و ��ن�ا �� �ودم 	و(��ل  #در �ن و  

 'ور�م یرو ��E�ر )�	�د ��ن�ا ر��'و دن�د.او�دم رون�� $%ر از 	ورد ز�, �� �.�2م

 �� ��� یز�  	ودش �%��ا �ل  ��ز د��� دن��( �� و �ردا(��ش ز�� رو از $ورا...�(و�د

:�23م �ق�ا(�  

....0ووو�م ��اااان�ا-  

:23ت و د�	�د  

؟!�	و�...��.و 3ر�� �&م-  

؟!��	و ؟!�  �و.	و�م-  

:داد 0واب 	و��رد اون ردم�� �رف �0ن���ھ و ��د �� �ن �ر�%س  

؟!�	ود�و� 	و�� ؟!����0...	و�م �ن...زم��ز آره-  

...آره-  

... �ر$� در و  ید��ر� ��ز ا:ن %ردم�� $%ر! �0ب  �-  

:�23م د�ش���) �� �رد�و �	ش 'ور�م یرو رو ���ده �رطوب �رم  

؟! �رم در  را-  

:23ت �رد�م ت�اذ وا�� 'د از و ط�ت�( ��  

؟! ��ن��...ھ��ن �0 ھ�� �واب ا��ق �و و ��وم �و...���د 0ن از-  

:�23م ن�ھ� وا�� دا(�م �رس زا�  ن�ا از �ن وا-� �و) ��ودم )وس.دم��ر� ��ز  

��م �7ھ ����� �� 	ودت...��ااان�ا ی�د �.�	- �...��ر�و��  

:�23م ن�6�� �-د و" وا���د"  زدم )ب آھ���...د�	�د ��ز  



��اااان�ا-....  

0و�م-  

...(م�� آب دارم! ی�رد��ر� �� �و �س... ده��و� وا�ت د)م ����-  

!���د روز  �د-  

:�23م �رس ��  

 	دا �ورو ���د  �دروز �� �رم��� ط�ت �ن...�////� ؟؟؟؟!���د روز  �د...یواااا-

... ��� زود�ر �ورو	دا...��ن�ا  

-� �رو ھم �و 	���� �.�	 �	وا�م �رم ���د  �ن 	ب....�ت�� 	ودم د�ت...���� �و�م��

�ون ��/�...�	واب ا�(�واو��0 و ����ت 	و�� ن�����  

:�23م ن�6�� و ��ل  

�م-���)  

....ر��	 (�ت.زم��ز دارم دو�ت-  

��ن�ا ��ود از ���د �ن.(دم �.�د �(ون آه �- 	وا�ت�� د)م �� او�#در �ودم (ده 	��� وا

....(ش�� �رم �(م �.�د ا'&  

د ا��ق �و و ا�(ب �� رون�� زدم 	و�� از��.�	وا�م م�  

��ن��.�رد ��ز روم �� درو   

:د��ر� و�د�� �(ت از �� ھ�و�طور و ��ت درو.دا	ل ر$�م و �ردم �&م  

��ن�ا- �؟! �ر3رده 	واد��  

:دم��ر� ازش �(و	 �� دادن 0واب ی��0  

؟!����� ��و 	ت�ر (�� �ھ �� �د�� زود�ر یدار دو�ت ؟! �.; �$�ط �� -  

:23ت و ر$ت �/م یا 6ره  (م  

!�ر�م�� ازت ی0د دازم....���ن� �(��� آدم  وت�ھ �و-  

:ی0د 	ودش �#ول...دادم 0وا�(و 	وا�ت�� د)ش �� ھ�و�طور �-د و دم�	�د  

....�د��� ھم $ردا ��ون �د��� $رداھم �س �د��� $رداھم و�ده�� ھ�دز ��-  



....رو�	ت دم��( دراز  راغ �ردن رو(ن ��  و ا��ق ی�و ر$�م و �23م �%��ا  

.(دم �3و( �ر3رم ��� و)م �	وا��� �وه�ا وا�� �-د و �ردم �>ل ھ�رو ��)ش از �%�  

....�/زاد �� اش دو�2ره ی�%�/� ی���(� و ���� ��  ت �ر3رم ���ورا ��  

���...��ز د	�ر ��ر�و);...�ر�� �/زاد �� د��م   

 �� دو�م�� �و) �رد 	وا�م �� دم��2/� ��:	ره �%��ا �� دم� ر	 ھ� ی��0ز �و او�#در

.....وت ر�د �.�	...�ود روت�د  

....�رد �واز((ون و �(�ت رو�وھ�م �د�� �� �ودم 	واب �و  

....�(�ت )�م یرو ی)�	�د �طو:� ی�واز(/� ن�ا از  

...�ردن دا�� ادا�� ھم �د�م �� �م �م �� ���واز(/�  

 

۴٩۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

  	وا��)ود ، د��م دادن �%ون �� $#ط �دم رو   (��م �ردن ��ز ز��ت 	ودم �� �%��ا �دون

:�23م  

��ن �ن ول-��...�....�	وا�م 	وام�  

 داره ی�د�ز طرف ��� �س ا�3  	'و'� ��� دار�� 	واب از آد�و دا(ت ��دت (��ھ� اون

!�ذره�� 	وش �/ش 	واب �و  

�Qل �� �� �-ر(م و �(م دار�� 	واب از �� داد�� �%و�م او�#در و �ر�ن ��: و�د�� �� ��و

......�	وا�� ظ/ر )�, �� د	�ر داره ��-�  � �2ت�� %ردم�� ا��راض  

 �رم رو �ر(و... �ودم ده��( دراز (%م ��  ون �ردم �س ��رم رو ��(و ������

:23ت و 3ذا(ت  

-�....?��( دار�� ی	وا��  

:�23م ���� ی (�� �� ��زم  



-��...�...�	وا�م 	وام�  

��م �س �(��� دار�� ��:��..��.و 3ر�� ��(�...��(�- �.... رم�  

��ن�ا 0ز �� �� �� �ردم $%ر ن�ا �� 	واب ��)م �و � 3ر�� ��� �ن �� �و���

��ن�ا 	ود 0ز  %س�ھ!  %س�ھ ����#ر...�و و)و....  

 	واب ا'& د�(�...�د��� ���د روز  �د �� �ود ��23 �� اون �؟و)!او�ده ��ن�ا �-�� ؟!��ن�ا

�%ن �و)..��(� �ل�	 و�؟!��(� $/م ��ل �ل�	 و 	واب �و ھم اد�.ن ی�و   

�ن �-د و �ردم ���ه رو  پ ��ت زده �0ن�ھ و (دم ز�	 م��.د��ر �رم از �ل �� 	واب �� 

 ره�	 ��ن�ا �� (.	�� ی�وھ� و (ده ��, ر�ز ی (�� اون ��...ا)ود 	واب ی �$�� اون

.د�	�د�� ھم  (�/�ش ��� و �ود 	�دون )�ش �� (دم  

:�23م زد�و 'دا ا��(و ����ورا��  

؟!���و....��اااان�ا-  

...	ود(م 	ب.! (م�$�و�� ��-  

:�23م �ردم �>.ش ��%م و 0.و دم��( 	ود�و  

 د)م  #در یوا ؟؟؟������ ��:ھ� ��: ��23 �� �و ؟؟!یاو�د �� �و....��ااااان�ا ����وا-

...�ود (ده ��, وا�ت  

.��ود �ن�� ��ل ا'& د�ش�د از م�	و(��) (دت  

 (ده �� ھم �(و	 �ر از ���2� ا��2ق /و� و آدم ذھن �و �� یز�  �و� ھ� �و1 �0ور�ا

��ن �و)" �ودم 	وا��� ���د ز�  �� 	دا از ��ش" ��� ��...  

�ن �;�ا.	وا��م�� 	دا از �و�ھ� #��د  

... �ود (ده ��, وا�ش د)م دا�(د آ	� �د�� ��ن�ا ه  

�:دم��ر� �� �ودم �ن ن�ا دو��ره (دم 0دا ازش �و  

؟!یاو�د �� ؟!ید�ر� �� �و-  

...	وا��)و (��� ����� ��...�ت�� �.�	-  

:�23م 	�دون  

...ووو���د ؟! آره ی���� ��: ��23 �ا)%! یزد 3و)م �و-  



:23ت 	��(ون�ر �/م �� و �وھ�م رو 3ذا(ت د��(و  

-�!��م زت��ور�را 	وا��م�  

 $#ط �	و(��) (دت از  ون �ود زم��ور�را ن��/�ر وا1 در �-��! �ود یز��ور�را �0ب

 �ھ �� او�#در.�ود (ده ��, ��ن�ا وا�� د)م �.�	 آ	�....�رم�در� ��ل دو�� �ود �و�ده �م
�و '�W رو (ب اون �دون ی 0ور ��2م�� ��	ودم�� W�' ب رو)...  

:23ت و (د �.�د �	ت )�� رو از  

!)��ت 	وردن وا�� زدن ); د)م...	ود�ون 	و�� م��ر �.�د(و-  

:دم��ر� �ر(�� ��...�ر$ش ن�ا از (د آب  ود)م ت �د  

-�؟؟؟!(���� ���0ھ  

:�رد دراز ���م �� د��(و و ا�دا	ت ��: ا�رو  

� �7ھ �%��ا ی�را...�وووچ-E���� وردن �� $#ط ��ر �ت��	م )ب �	(� �....  

 ���رزدن �� و �23م ���.�د��:  (م ز��ور�را ن�ا و �Eور ن�ا از �ر��ت و ز��ن )�	�د

....م�ر$� رون�� ا��ق از ھم ھ�راه و (دم �.�د ��ھ�م یرو از ��و  

��ن��:23ت آ(�ز	و�� ی�و از   

....د��	ور '��و�� ن���� ھ� � �-  

:23ت ��� ول ��و د�ت �%��ا �دون ��ن�ا  

��ون-� �(�	 ���� $�ط �...	ود�ون 	و�� م�ر �  

....���0ھ� ن���� ��ھ�ر :ال �س ��(�-  

... (م-  

....رون�� م�زد 	و�� از و م��رد �	دا��$ظ  

�� 	وا�ت�� د)�ون �و��ود ھم �ف �و ھردو....م��ود زده ھول �د)��� ر$1 وا�� �د0ور 

.... م���ر ���ه 	ود�ون 	.وت �� زود�ر  

:�23م ��ز ھ� �.� راه رو  

��ن�ا یاو�د �� ��)م 	وش  #در-.  



:23ت و زدم ام 3و�� رو ی$ور �و�� ��  

-�....(م��� ��د یا ���د ی�0 �ن �����0ا �و �و  

....�ن ��ز درو �� د��ش دادم رو 	و�� د��. 3ر$��و د�دون ر�ز )��و �ر$/�ش (وق از  

 

۴٩۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

...دا	ل م�ر$� ��ھم و �رد ��ز درو  

.دا(�م ��ھ�ش �23ن ی�را �رف ��ود �� ی �دروز ن�ا ���م ی ا�دازه ��  

.�ز�� ھم �.; و �	ت رو �ره را�ت �� �� او�#در �� ا�� �ود 	���  

:23ت ا�ن رو ار�0/�ش 3ذا(�ن �� �-د  و آ(�ز	و�� ا�ن �(ت او�د  

...���� ز��ر �رام �� � ��-  

:�23م �(دار ارادت و )�	�د ��  

�م-�)  ..��...�	واه 0ون (  

:23ت ط�-��� (وخ  

....�ده رو �� � ھ�ون $-&...	وام��� 0ون-  

.(دم ���(�ش �(>ول و �(��م روش �� رو �-دھم 	د��ش دادم و �ردم دم �� � �راش  

�/�ش ر�ز ی3ود رو �رد زوم  (��م و ر$�ن ��: ا�روھ�م) ....  

 ره�� دش��2 �د�ت ����� ��:....دم�د �ن ر$�ن �و1 �� ��ود �����ا اون ��ن�ا ت�ا! ��

:�23م د)	ور.�ود (ده  

-���؟؟!ی(د �و	�� آ$��ب �#در�ا  را �س.���ت �و �ذا(�م Eدآ$��ب  �ن   

:23ت و د��( 	ودش 'ورت یرو �� �د�� �� � 	وردن ن��  

؟!آره (دم �و	�� �ه��-  



-	�.�!  

....)و�ز 2ر��0 (دم ا:ن! �� 	وب ن�ا 	وب-  

�و��) S� و�:�23م �رد  

! �و	�� ھ��ر �/و�� ی(د ا:ن! ����. آ� ر�	 ��!  دم�	�د ھ�ھ�ھ�-  

�� ��:23ت �-د و دھ�ش 3ذا(ت 	ر  

��و...���� ر��� �	ت- ���د ا:ن (دن �ر�زه...��زه...	و(�.� �	واه 0وره ھ....  

�ن ��ز ھم ��(� ھم  ز(ت ز(ت ز(ت ا�3 �� �دا(ت 	�ر.���2م یز�  � �#در�ھ

....	�طر	وا(م  

  �رم د���)ش �� 	وا�ت ��م از و 	واب ا��ق �و ر$ت (د �.�د 	ورد �� (و�� �

:23ت �ودم ر$�� د���)ش او��0 �� �� ��� �� و �	ت رو �(�ت ���	���  

-��� ��....�ن ��ز رھ��و�� یھ� د�  

:دم��ر� و ���ش ر$�م  

؟!یا 	��� �د ن�ا در-  

 آب �د�ر...او�ور �� �ور�ا از �ھ �دا(�م 	وراک و 	واب روز  �د ن�ا... (�ر�� ���...آره-

�وم دو��ر یروز (��� ��ورت...�(ر0 �(ر0.. ھواش و� � از �-�ر$ ��ز ��: ؟!ر$�م �

...�ود را�ت %م� و �ود ده��و( ھ� ���. )��س ن�ا  

:دم��ر� د�و�	�د  

؟؟!ید��و( �وھم...! �0)ب  � ��-  

-�� ����...  

 دون دون �-د و درآوردم ��ش از �ودن (ده �د�و %م� �� 0ورا��(و اول زدم زا�و 0.وش

��:�23م  �رد�و ��ز رھ�(و�� یھ� د�  

�ن روز  �د ن�ا �ر��ر ی�ر ی�	وا 	ود�م ا�3 ���د ��ن�ا- � �� �ورو	دا...ی�ر زارم��
�ون 	و�� روز  �د� !  

:23ت و �رد را�ت و �S 3رد�(و 	���  

-�)��.  



!ی�رد %�را�  �ر$� ��0ھ� �ن ��ود �و ؟!یدار �  د�0د 	�ر! ی�	وا �و �ھر .  

 ;��و   � �ود ا$��ده �� �ا��2 ھر...�راش دادن ��WوE �� �ردم (روع د��ر� �و�ا  ون
....�ردم ف��-ر وا�ش رو �زرگ  �  

.�(ورم �-دا ��  ر�/� ر	ت ��د �و ا�دا	�م )����(و �-دھم  

 ��ش رو �ردم �/�ش آورد�و ��: ��ورو...�رش ر�ز 3ذا(ت د���(و و �	ت رو د��( دراز

:�23م و  

...��م در�ت وا�ت یز�  �� �رم �ن-  

:23ت �ن ر$�ن �ل و زود �.�	  

 �و ی�ر ی	وا�� �و -د� م����� �ورو ��ه یرو م�او�د �/���ا �-د �� ؟؟!��0 ��-

  	ودم دل ور ���...��� ؟....!آ(�ز	و��

:زد )ب دو��ره �-د و (د ���(�م ��و.دم�	�د  

....�ود (ده ��, ھ�ت 	�ده وا�� د)م  #در-  

 ���رش ور$�م (دم یآ(�ز و آ(�ز	و�� �ل�	��...دم�(� 'دا(و ا�� زد �رف آروم 3ر �

:�23م و اش ���� رو  3ذا(�م د���و.دم��( دراز  

؟! 	�ر ��و �و ��:...�23م �و �� �ود 	�ر �ھر  �/� �ن-  

�:داد 0واب و د��( یا �زه�	  

 �رات... را ��و��6 �و) �دارم ی��ر )ذت �و و �رد 2ش��-ر �و وا�� �(� �� ی	�ر-

...آوردم  

:�23م زده �0ن�ھ  

؟....!�ن 0ون ��و-  

...�و 0ون-  

�ر� یواااا-�...�!یآورد �  ��:...ارزه �� ��د� �� 	ودش ی�ود �دم� �� �� ن�ھ  

:23ت و )	�م ی��زو رو  �د��ر آروم د��(و  

...دارم (رط داد�(ون وا�� �� �دون  ی�	وا ھ��و ��و��6 ا�3...آھ�ااان-  

�و��:دم��ر� �رد�و 3(�د و ت  (  



؟!�(رط  �-  

 )ب 'ور�م ����� �� �-د و دا(ت ��� دوطر$م و 3ر$ت د���و دو��...��م رو او�د و د�6.�

:زد  

-��؟!�ود �(ده ��, �ن وا�� د)ت (  

� �را�رش در ز�و�م �ن ر$ت �� ن�� از ��� �� و (دن�� �م ��ون�� ھ� $�'.� �#در�ا �و

2ل �...(دم�� :ل و (د�  

....	و(�.ش ی (�/� �و (د�� 	&'� ��د� �-د و  

:�ر��د �م��� � �ھ د�د �و$�  

؟!د�دار ز�ون (�� 	��م د���	(-  

:23ت ��ز.دادم �%ون �ر )�	�د ��  

؟!�م��� رون�� �ر�� د�دار ز�ون ا�3-  

 	م (�ر�� �ر(و �#د�� �� اون و آوردم رون�� وا�ش ز�و��و -�����ط ا)��� و  ر���	 ��

...�رد ز�و�م 	وردن �� (روع و �رد  

�و��....�ردم ش�ھ�راھ و ���م  (  

 

۴٩٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.���دم�ا ���آ یرو �� رو �و)� دن��و( �� داد�و �0 �&ه �و ��و�	 ی�وھ�  

 ا)���. �ود �(	ص 0رم آ�Qر و ھ� �	و��رد3 رد ھ� ��ن و ��ود ��ز  �ره �.�	 �Z آب! ��

��� (دم�� ���س دا(�م ی�د�ز �ن � 'ر$� (د ��'رف  را�ط� �� 	وب یزا�  از (د�

�%ن �� 	�طر ن�ا ���؟؟!��و�� �	و��رد3 رد   

.دادم�� �(ون ت����� دا(�م ی	ود�� �ن! آره  



 ا)وا1 �$.�رم �� �ود زده دو�2ره ی3رد ��$� و یرو �ده�� ھوس.او�دم ردن�� او��0 از

��ن�ا ا�م �� ;� در�0 دوم �2ر �� ��2م�� د��� ا$�	�ر ���ل �� �ن و �ود (ده دو�2ره ھوا 

!دا(�م  

:زدم 'دا ا��(و.زد��  رت و �ود دراز �	ت رو ھ�وز.(دم ا��ق وارد و زدم ���ر درو  

��اااان�ا....��ااان�ا-....�؟؟!�دار(�� ی	وا���....	2ن ����; ����ل...���	و(� آ  

:د��ر� 	وا��)ود و ن���� د��( 'ور�ش یرو از رو ��و  

؟؟؟!  �د ���ت-  

؟!�ت�� ات 3(�� ��� �و...یدار ���ت �� %�ر� -  

...ھ�ت-  

-���ت �ورد ی6ذا &� ��؟! �ت�� ور  

:داد رو ��. ���Z ھ�ون ��زم  

!ھ�ت-  

:�23م و ���آ ��ت ر$�م  

��ن �� ��ھ�رو ن���� م��ر �(ور رو 'ور�ت د�ت (و �.�د �س-��...م��	ور ���ا   

 رون�� ا��ق از و او�د ن���� �	ت یرو از ھم و�-د داد ��ش �� �و� و �ش.�.�د(د

....ر$ت  

 �دم ا�0زه و �%�م ا���2ده �(وار از �وھ�م �� دن��ر� ب�آ� 	�طر �� دادم�� ��Wر0

 )���/�م دن��و( �(>ول �و)� درآوردن �� �-د و �(ن 	(; �-�ط� 'ورت �� �وھ�م

.(دم  

 و ا�دا	ت %ردم�� (و�� �وھ��و �� �ن �� ����ھ...ا��ق ی�و او�د ��ن�ا �-د #��د  �د
:23ت �-د  

؟! �ن �س� 3ل  ��م ��%ت-  

��ل ��� �:�23م ل�  

 ن��رز� �و رم�� س�آ) ن�� ا'& �ن �ز��� (و�� �� �و...ن�ا از �/�ر �  ا'& آره-
....ب���0  



:23ت (و�� 3ر$�ن �� و ���د�ا �(�م.���م او�د و د�	�د  

 (و�� �وھ��و دارم دم�د 	واب (ب �ردم $%ر �/ت او�#در 	واب �ل (ب �� او��0-

��د1 اون از.ز�م� �� وا�ت �%�رو�ا 	ود�و $#ط ���0ا او�دم ��2م�� ��	ودم اش ھ

�....%�م�  

 ���ر$/� ن�ھ�  �%��ا از �/�ر �  زن �� وا��.زدم )�	�د �/ش �رد�و ���ھش ���آ �و از

 ی�0واھ� و �ر$/� ن�ھ�  �دو�ن ��ش...�دو�ن �ردھ� ��ش ؟....!�(�وه �ردش از رو
 از(ون ��رو�ا ا�3 و ھ��ن ز�/� یھ� �د)	و( ���م ���ا....��واز(...�آ6و( ، یا ��(#���

....ن�6�� و �ر	ورده روح �� 0ز �و�� ��� از(ون � �ھ رن���  

 و $ردا �� �%�رش�ا 	وا�ت�� د)م و (دن�� ن���� �.%/�م �ن زد�� (و�� �� �وھ��و
....��� دا�� ادا�� $ردا ��ون و ��2ردا  

 )�/�م...%���� �واز(م داره %ردم�� �س �� �ورد�� ن���� �وھ�م رو آروم او�#در رو (و��

.3ر$�ن )�	�د طرح و او�دن �ش ازھم  

�ن از ا�3 � �>ل و �وازش ��2م�� �-.ل �� ��  �(ر ی ا)-�ده $وق ی ده��ر دو دن��ر��

��اااام و �ردن�....  

!�رد داش�� (د��� یا ���د ز�  �7ھ �و �ود �ردن �>ل و �وازش �و �� �آرا�(...آره  

:23ت �رم دن���و و  دن��و� �� و 3ذا(ت ���ر رو (و��  

! (د ��وم-  

:�23م �رد�و ��چ ا(و 3و�� �-د و �(� 	م %م� 	وا��م ازش.���ش  ر	و�دم �ر�و  

�ر� �.�	-�!  

-�)��...  

��ن �� ��ھ�رو �� �� ی 	و�� ن���� م�ر$� �-د��ھم و (دم آ��ده ��م و د�( پ )��س.دم�	�د�� 

.م��	ور ���� ��ج و  

:�23م م�ر$� �� ن���� �� ھ� �.� از  

؟!��$� و یرو �ده�� م��ر �'ر-  

:23ت  و�� و  ; ��  

�ول-!  



-�-؟!وا  

آره-  

:�23م 3ر$��و ��زو(و  

-	�.� �	وا�ت�  

-���م (�ررررر�� ��	��و  

��ن زدم �� رو ز�,��.23ت 	و(��د ��. و �را�ون �رد ��ز  درو   

���ظر '�را���� ��ھ�ر دن��( وا�� ظ�ھرا ��.�ودن   

 �Eور ��و�0 ��ن�ا  را دو�م��� ا�� زد�� ذوق �و ����� ��ھ�ر ز�� �ر ��� �	�) ی�0

���ور �ورد در ازش �دام ���� �� �ود ن�ا .ش�د) د�(� �(د ��� و ����� ���Oل و �ش�
. د��ر� �� �وال ���د یزا�  �.�	  

 ی�وردھ� و ��ت�� �ورد در '��ت �(>ول او�#در او�� آ	� �ود ن�ھ� .ش�د) ط-�...آره
...�ر�� ��� �� '��ت �(د وت ا'& �� �ودن ���د  

�ن �� د�ر� �ردن در�ت �� �  ی ����2ھ�روظ از  �-د...  

...دن�د ا	��ر ��ھم ھم و زدن 3پ ھم و �(��م ون�ز��.و یرو �� رو ���� و ��ن�ا  

 �3د( �ر3رم و �(��م 3و(� �� ن�ھ� وا�� رون�� م��ر ��ھم و �(� �'ر 	وا�ت�� د)م
....��ذره وت �� (دم  

 

۴٩٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�;�� �/ش زرت و زرت �ھ �� او�#در د��( درازا �� ���� و ��ن�ھ ی'���/�� �  �� دادم�

 �� �� داد 	���� رو (ون����� 23ت و 3پ ��0ورا �� ��:	ره او�م...��� ��وم رو ��ث

�ل �ود داده �ن �� �� �و)� ��� .  

:�23م رون�� م�زد 	و�� از �� ��ھم  

  ل�د)  وت�ھ �ن-



��د  $&ن و �را�پ و ف�ظر و %��آ�ر و ����� ی�ر$/� و ��ت��  ��  �ردا  (�� ی�&

! وت�ھ!!! دم��2/� رو و�/��ن  

:23ت و �رد $رو ��ش )��س ب�0 �و د���(و  

- ھ��2 �ل ا�3 �-��...م�دار د	�را (�� ر$�ن د�	ر �� ���ت �ردا �� رو ا���س ن�ھ� #��د

....ن�(��� ر�� ن���( د�	ر در��ل  

:�23م �%�م $%ر �	وام در�وردش �%��ا ��  

...وا��ون ���ر3ر� �وع �� �%��ا .ش�د) 	ب-  

:23ت �ر�� یر���2 و ���و0 ن�ھ�  �� �	واد اول از �� ا���ر  

�/��ت �ردن د�	ر ھ�ون ن�� ی�ورد ن�ھ�  �� در '��ت ھم �ردھ� وا�� 	ب-��	!  

:�23م ���ر	ش �� �ردن ���ه �� �-د �رد�و �و)� و �S ا�و )و � و )ب  

-1��...�داره ا(%�ل �و) �(دم   

:د��ر� و د�	�د  

؟؟!ی�(د ��1  را-  

�ز	رف ��ت��  ون- ...  

 �� �رد $رو ذھ�ت �و ��ورو ن�ا �ھر�.�ت�� �ز	رف ��ت��...���ن� �%ن ا(���ه ��-

 �و �آ�3ھ �-�� �ھ�  و �ھ�  �-�� ��ت��....زده �2ت �رف �دون �ز	رف ��ت��

؟!���و0/..���2� ا��2ق �رت دورو داره �� ��زا�  اون �� ���ت  

:و�23م دادم �%ون �ر�و  

...ام ��و�0 آره-  

:زد )�	�د  

....�را�� �م��...	ودم ���� c ;���ر-  

:و�23م �ردا(�م 	ت�ر �� �/م رو رو �ده�� ���ر یآ(>�: �� ���. ��ل 3ر�� از  (م  

؟! ھ�ن-  

:23ت و 	�رو�د رو �رش  



؟!�ود �	�) �.�	 �2ر �� ی�0...ر$ت�� �دم� �ھ ا�روز ��م �/ت 	وا��م�� �ھ-  

:دم��ر� �0 ھ�� از 	�ر��  

؟!��-  

:23ت �-0ب �� $%ر 6رق  

-��...دم��د ا�روز رو ات $ر	�ده ���....ات �  

.ا$��د ��� �� �دش� ��:	ره �س  

:�23م �رد�و رھ� ��زو(و آھ���  

-���؟!�دو������ �و   

؟! رو � -  

....ر$ت ��� �%��ا  

:23ت �-د و �رد �%رار و ز�ز�� ��	ودش ��ر �� ��و ی 0�.�..(دن ;��زد �/م ا�روھ�ش  

؟!ر$ت ؟!�؟ !ھ�اان-  

....ر$ت آره-  

-��رده��ر  

....%�م��� $%ر-  

:23ت .%س�ر و او�د رون�� �-0ب ��)ت اون از 'وز�ش زود �.�	  

�ت ��...�ده 	وا�ت�� د)ش )��د 	ب �و) ��ااا��ود �رده ��دت �/ش-&�  

 �ود ن�ا واون دو���م�� 	وب رو یز�  �� ا�ل ��م �� ��م رو �وEوع را�ت �ودم دودل

�� � �7ھ �� �ود ده�(� .دا� 	ود از و3ر�� (ده �ل�	�� ��ن�ا �	�طر ا����: ر���ن آ
.%)�....�داره و'.ت ن�ا �� �  

:�23م و ��در �� زدم د)و ��:	ره  

....��م یز�  ��-  

:23ت و 0.و�ر �رد (وت رو ��ش 0.و �وط  �� ��  

....��و آره-  



!دا(ت ل�د) ��� ر$�ن-  

 د �ر %م� �/م �رو �� ی�ر$/� از ظ�ھرا.�رد ���ھم ��ر�( و �ر3ردو�د ���م �ر(و

:د��ر�  ون �ود (ده ��ردر3� �س  

؟�  �-�� 	ب-  

�-��.....-ن�....�%��ا �-��-  

:23ت و ر$ت �ر اش �و'.�  

....�زن �ر$�و �%ن �%��ا �-�� �#در�ا ����-  

:�23م �رس ��  

؟!ی�داز��� راه د�وا ؟!ی�ر��� ؟�وش!�(��� ��'� �و ��م ا�3-  

.....ا$��ده ی�د ا��2ق ��� $%ر و (�� ش��(و د �ر ذھ�ش (د ���ث �ن ی�ر$/� ن�ا  

:23ت و ���د�ا  

(ده �  �م��� ��و...���� ��و-  

...�ود ده�ر� �ر ��0را و #ت��# �23ن وت ���د ��م $%ر...	ب  

 

۴٩٩_��رت#  

�� آ� ��ج د	�ر��  

 

�.��م (روع ��0 از دا���ن �23م وا��  دو���م��  

.�ودم �رده 3م ���و و د�ت �ن %رد�� ���ھم ��ن�ا �� یاو�0ور ا'&  

 3ر$�� راره ر��(ون �� ��ظم یرو �� رو �� ی	ط���ر ی � � د	�ر ن�� در�ت

�)��...!!!ر�م �� �د ن�ھ� �� #��د  

دم 0.و از اون و م��ود دار ب�( ر��� �� ی�و � �� �در��) روش �� رو �ن و دا(ت��ر

:زدن �رف �ردم  (روع ��در �� دل زدن �� ، ر$�م�� راه �#ب �#ب  



-���...�ود او�ده 	و((ون ���ھ�د از �ن ی ��� و �و �در....��ن�ا �دو��� � ر����و آ

 ��ن�� �� � � آ	� �ودن �وا- او�� ا���س...رو $ر	�ده ��� ر���ن آ� و دا(ت دو�ت

 ����ت �� �و�وا �ود �وا$ق .دا�...زدن �رف ��ھم �وردش در ��� .دا� و �و ی���� ؟!ھ��ن

�%ن �%��ا د�%(�� ش�� �ورو �رف ھ�ش اون ا�� 23ت� �د�� 	و(ت و ����( �راE �و 

3/�� ���& و �ھ�  ر�ز زد /و� �درت ا�� ��� '��ت ھم ���و �� 23ت �/ش .دا���� � م��'
 �0ن ��� دل �� (د ی�0ور�ا و �(� �ل�	�� و �زاره ش���� و �ز�� �ھ�  ر�ز 3ر$ت

....ر$ت ���0ا از (��ھ� وا�� و (%�ت  

 آ��ر... ��� داغ ��ن�ا �ودم ���ظر.ر$ت �ل �� ��2م �� �ودم زده �رف ھم �ر �(ت او�#در

.���د�ا $#ط   اون ا�� �ده ا��0م �د�ر ی��را ��� و ��دازه راه 	�ک و 3رد و � ��و��  

:23ت و آورد رون�� )���ش ب�0 �و از د���(و  

؟! او�ده 	و(ش �و ی ��� از �ن ی����-  

 �ر�و آھ��� �ودم (ده ره�	 �/ش �رس �� �� �در��) داد�و درت دھ��و آب.���دم�ا ��م

:�23م و دادم �%ون  

...آره ات ا�0زه ��-  

:د��ر�  

-��  �؟!�ت���� �ر�� &ت��	 ی زاده �%��ا �� ؟!	ودش ؟!زده ��ر$ ن�ھ  

:�23م �رد�و ���ھش د)	ورا�� ���)� ��  

...ت�وا-...آ� رررر��	 ؟؟؟! �ن �:ت�	 ی زاده-  

 و او�د رون�� ���� ��)ت اون از او�م �ردم ر$�ن راه �� (روع ���رش ���ر�ا و دم� ر	
:23ت �-د و �رد رو(ن 	ود(و ر$�ن راه �و�ور  

؟؟؟! ���ن� ��ط��O �و-  

:�23م آورد�و ز�ون �� رو" آره" ی �.�� �رھم �(ت  

....را�ت را��� ید�(� �ھر -  

:23ت ��	ودش و داد �ر�ت �وھ�ش �و 	�رو�دن ��)ت �� ا��(��(و $%ر 6رق  

!��ود زا�  ن�ا اھل ���� آ	�-  

�:�23م و ا�دا	�م �/ش ی��د ���ه.�(�ت دوا�روم ن�� �� �ا	  



؟....!�	در �واد �(ق ��� ؟!�ت�� اھ.ش ����ت ��  � �-��-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

.... �د�ر ���-  

� رو ی�د ا��2ق �� د��ر� ازش (د��� و �ود د�ا� ی�0 �-�� )�/�ش رو 	�ده �%��ھ

.�رد ی��0%�و  

.�ود ��وا) ھ�ون �� �(�� ���$ ��ت م�ر$� �و�(د رد ��ون�	 از ��ھم  و 3ر$ت د���و  

.داد د�ت �/م �	و� �س و دراو�دن 'دا �� ھ� ز��و)� م�(د رد �� در از  

� و �ودم دو�ت ��ن�ا �� �� �دورا� �س�%�.م�و�د�� �%را�ا �  

  ون %ردم�� �.�د �ر�و ی��د �ن و�دن�در� 'دا �� ھ� ز��و)� ن�ا وت ھر ز��ن اون

 ز�ده ��و و دا	ل �ن�� در از �ر�.�ا� ��� �� ن�ر���ا� �� ���� ��ج �� ا:ن %ردم�� �'ور

....�و�ن 3ور ��  

:�� ��.دا(�م ;� در�0 �س �� ا  

��� ���)�!!!یآزاد   

�ت م�ر$� ھم ���  �.�ود ��0ره ���ر �� یز�  

 ھردو او�د �3ر�ون �و� �-د #��د  �د و م��(�� ھم یرو �� رو ھ� �'�د) دن��( ��

.م�داد �و�����  ��2رش  

:دم��ر� �-د و ھم یرو 3ذا(�م د����و  

��د $ر	�ده ��� �� ����ت �%��ا از ���را�� �و...��و �و�وا- �س...��ن�ا 	ب-؟!(ده �&  

&��� ���:23ت و ا�دا	ت ��: (و�� �ل�	�� ��م �/�ره ا'& �� و '�د  

-�� !  

:�23م ��(م �دا(�� ا��ظ�ر(و ا'& �� �ودر��) رون��  

؟؟!�///�-  

:�23م .%س�ر  

�ن ی���� �%��ا از �ل �ن ی����....�� �� �-.وم- �)�� �� � از...دارن دل زادھ��آد�...زاد�آد

؟! ��(م ��را�ت و  ر�د)� ازش �درم �ق ن��ر �-�ط� �	�طر د���  را...زارن�� ����/�  



 ر$��ر �وEوع ن�ا �� ���ط# �#در�ا (د��� ��ورم.او�دم و0د �� ��ن�ا یرو(�2%ر �/���ا از

���...  

:�23م زد�و 'ورت ی�/�� �� ی)�	�د  

. و 	وب �#در�ا �� �و �� ن�آ$ر...��ن�ا ن�آ$ر-���...  

:�23م دو��ره �ن ا��.زد )�	�د �� $#ط و ��2ت یز�   

 ازت ا'& �� �دو�� زو �و �ظر �وه�) �دون �و �در �%��ا �وEوع...��  �دو��� �و)-

....ز�  ھ�� ر�ز زد و �رد �.ب 	ودش از رو �ق ن�ا ��ر��  

�ن...�ن �!ی�د ���0ش ��ردر3� ن�ا از د���....��� ��%ش �و د��� %م�  

:23ت و د� ( رو �وش�����  %�واز�  

؟! ��م %�ر�  �ن ���� 	ب-  

� ��را�ت �0ددش ازدواج از �و �دو�� �زار...�ن '��ت ��ھ�ش-��)�  

:23ت را�ت �.�	  

�ر�وط 	ودش 0ز ��� �� اون �(	' �ز�د3 ن�ا ا'&...(م��� ��را�ت �� �-.وم �	- 

...��� دو(روع�0د �ز�ر3 �� �#(� اون.�ت��  

.  �ن '��ت ��ھ�ش �س-  

:23ت و زد 	�د�)  

..ز�م�� �رف ��ھ�ش...��(�-  

:�23م $ر���دم �وس وا�ش  �%��ا �-د �رد�و �6 � )���و  

-	�.� �....	وا�ت�  

 

۴۵٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 م��ر3(� �ود د���ون �و ��2 ����� �� �در��) ���ر�ا و �ده�� ��ز و ھم د�ت در د�ت
.... 	و�� ��ت  



�& �3ز  �د �ط �� 	ودش.زدم�� س�) د���و ی�و ����� �ود�و 3ر$�� رو ��زوش�� 

 و�د،�� $رود ����� رو از �� �ز�و� و �ن دن�د �� �ود، آورده رو ش����� د	ل ھ�ر��دا��

:23ت و ا�دا	ت �/م ����ھ  

؟! ھ�ن ؟؟؟!�&��م در او�وم �ز��� س�) �و�ا ی�0ور�ا  را �و ��-  

:دم��ر� د�و�	�د  

:23ت .%س�؟؟ر!��م %�ر�  	ب-  

 د)م �و �-د و (��� م���ود ����� �� �ن �ز��� س�) ی�0ور�ا...�زن س�) $#ط � �ھ-

�.. �ودم ����� ��ش �م�  

 �رف (��را�� $�ز و �ود �رده �وض رو )��ش  ون (�ر�� دن�	�د �ردم �.�د(روع �.�د

�...زد�  

:23ت �(و	 �� و زد �/.وم �� آر�0(و  

!ی�	�د د���� �.�دھم �.�د �و! �و$ت-  

�� �:�23م �رد�و ���ه �ر	(و�� ��'�و� �ا	  

؟! 0ر�ن دو�ورد ن�ا...�ز�م س��و)����� �� �	�دم ��-  

:23ت �-د و 	ورد رو ش��2 ����� آ	ر ی %���  

 س�) د��� ز�  �� �� $#ط....��م او�م و ی�	�د �.�د �.�د د��� $#ط �2ر �� ی�را...�.///�-
....��ز�  

:�23م و �&�ش و�ط دم��ر  

�و ی)�/� :�د-  

!	�ل و�ط یزد...ن�آ$ر-  

:�23م د�و�	�د  

.....	ود	وااااه-  

.�رد ا���2 آروم )�	�د �� �� $#ط و ��2ت یز�   

.�ودن ����ب و �و1 �� (��ھ� ر$��رھ�ش �� �ودم 	و(��ل.�ودم 	و(��ل  



 �	ت ھم و �ود �و1 �� ھ�ش �(و	 ھم ��...�ود (-ور �� و ���ط# �� �ودم 	و(��ل

....ھ�ش یر�3  

!یا ���) $/م ھم و دا(ت ����: درک ھم ��  

�Qل � یھ� ����� و �(د ��د �درش �د)داد3 دن�(� �-داز ھ� �.�	 	&ف �� ��: ن�ھ
 ن�ا" �داره دل �ن ی���� ���"�2ت�� ��ده �.�	 اون.�%رد '�در �(ق Eد و ی	ود��

.�ود 	وب �(دت �2%ر طرز ن�ا...�ود 	وب  

 و دا	ل �رم �ن اول �� ر$ت ���ر �-د و �رد ��زش و دا�دا	ت��. م�د�ر� �� 	و�� در ی0.و
.او�د �رم �(ت 	ودش �-د  

:د��ر�  

  ؟! 3ذ(ت 	وش 	ب-

:�23م (وق ��  

-	�.�����!  

��و ��م�ا �� ��ز� �ق ا�(ب ���د- � و $&ن و ی�ر��ر ھ�ش...او�ور �ورو�ا ی�ر��
��ن/�....  

:23ت و ��زوش �� زدم  

��اان�ا ی�د �.�	-....��-� �...�#وام �ق �ن ��� ی	وا�  

:23ت و د�	�د  

-�� ����....  

...��23 �� ��� �و�ھ� �	وا���� ���د  را-  

�#و �ق ��(�-  

؟! �#وام �ق �ن �23س ید�د ید�د-  

؟!�����-  

...��م�� �� �-.وم...ر��	-  

��ش.رون�� دراو�د از ر���ن آ� /و� م�%رد�� �.%ل ��ھم م�دا(� �� �طور�ھ)  �� �� �� 

��ن�ا ا� و 	��م ���ن� �� ��-: 23ت ز��ن )�	�د  ا$��د....�!�	و( �� (��ھ  



:�23م �رد�و �د� از ���و�ا �� �.%ل  

ر���ن ��و �&م-  

...د)م ز��ز �&م-  

�� � واف �� 'دا)��� و ��م )وس �راش 	ود�و د�ر� �� زورم �� �ودر��) ط�ت�( ��

:�23م داره دار�	ر (ش�� ��زم �� �وEوع ن�ا �� �ودن  

-�؟!��و �رده �  ھوس د)م ن�دو��  

:داد 0واب �ره ���ر 'ور�ش یرو از )�	�د  یا )�ظ� �%��ا ��  

؟! �0ن ��و � -  

:دادم 0واب )وس ��)ت ھ�ون ��  

؟!ن�د�� �/م ��م-  

:23ت  (�ش رو د��ش 3ذا(�ن �� و د�	�د  

....�	وااااه 0ون �و ا'& رو (�م-  

:�23م و �ردم آزاد د�دو�م ر�ز از )��و  

....���� و ��دام �>ز �� �ر یھ� ���ر�(-  

:23ت  و د�	�د 	�ده 	وش  

 �����0ن  (م...ی	وا�� ازم 0�3(; ر�( �ردم $%ر ی�ود ��23 ی0ور �� ؟؟!�ر ���ر�(-

...�رم�� ��ر3(��....  (م  

:�23م �راE و 	و(��ل  

�ووو ��ر� ��ر�-�  

:23ت و زد 'داش ��ن�ا �� �ره 	وا�ت و �رد �	دا�2ظ  

....�م�� ��ھ�ت ��م �ن '�ر...���� �ن '�ر-  

-�)��   

:23ت و �ن ��ت �رد رو ��ن�ا  

�ن 	و�� �رو �و- :��...�رم�� رون�� از (�م....�م�� ر�د %م� ا��  



:دم��ر� �ره ر���ن ��و �� 	واد��  را �دو�م 	وا�ت�� د)م �.�	 �� �ودر��) ��0%�و  

-��-� �؟!�$رو( ���ر�( ی�ر ی	وا�  

$-&...آره-  

 ھ�راه ����ش �� زود �.�	  ون ��م ی��0%�و ر$1 و ��ر�م �وال ازش (�ر�� �(د $ر'ت

....رون�� زدن از	و�� و (د  

 

���2������م���و د��ر� ذھ�م �� �	�' ز�  آ� ��ج د	�ر از   

��(م �%رده ا(�ره �/ش �� ��و�ده یز�  ���د %�م�� �س ھ�ش  

��رم ��ر �� ن��� �/م د�دار ا�3 ی$%ر یا ده����،ا ���ن،ازدواج� ی��ردار �0ز  

 

۴۵١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا**  

...���ر�( �زرگ ی�/���ر�و ف�رد ��ت ر$�م �-د و �ردا(�م ���� �(ت ��   

 �� د�(� �� ��%� �.� �.� �ھ یھ� ���ر�( دن�د وا�� 	وا�ت�� و �ود (.وغ �.�	  ون

 �ود ���ده�ا دار '�دوق ���ر �� ���� ��ت ر$�م (د�و ���ر�( ا��	�ب �ل�	�� ����� یز� 

.%رد�� 3و(زد �/ش رو ��زا�  �� و  

:23ت و زد 'دام (د ��وم �� �ر$/�ش  

�ود...�ن ا��ق �و م��ر ��� ���� ��ن�ا-��....�ر�� ���ر�) و �� � وان�دو��(   

.م�ر$� د$�رش ��ت ���� ھ�راه و (دم رد � و�  یدرھ� ن�� از  

:23ت ��  ظرف �و 	�م�ر رو د��م ی�و یھ� ���� �و�ت م��(�� �� ھم یرو �� رو  

 و دن�0د...���ن� وا�� ی��ر �دم �/ت ���ر�( 0-�� �� ی�ر �	وا�� ��(� �دت� ��ن�ا-
...����ر�( ��(ق دو�م��.	و(�زه  



:�23م �(و	 ��  

؟! رون�� م��داز�� یدار-  

:23ت و د�	�د  

....(دم �واس �م %م� دا�0د آ	�...��و�� �دت� �و 	وا��م $#ط...�� ��-  

:�23م زد�و ی)�	�د  

؟!�  �� یر�� ؟!�3را� �در�0ن ��  	�طر وا�� �ون��وا� �م-  

�ود�� �� ��/�.رون�� و �-د و ز�� یرو 3ذا(ت رو ����.ا��ق ی�و او�د �� � ���� �� 

:23ت و �ردا(ت رو ش�� � وان�) م�(د  

...��او) �ورد ھ�ون ا����: .ش�د)-  

:�23م  رب �ر �ر ���ر�( �� زدن �3ز �� �ردا(��و رو م�� � وان�) ��م  

��و� �� ز��ن اون.�ودم (ده �وا��رت ��م...��م ا��راف ��-�� �...	وا��م�  

 د���و ی�و وان�) �(ون��دا(� ��ھم �ود وت �.�	 �� ��ھ� 	�ده اون و�ط.م�د�	�د ��ھم

:�23م و �ط.ب ا'ل �ر ر$�م را�ت �� و �#د�� �� و ���ر 3ذا(�م  

-����...  

...��0م-  

 ھم �.�	 �.%� �دارم ��(%. �7ھ ��/� �� �-��.�دارم (�� �ردن ازدواج �� ��(%. �7ھ �ن-

!�/�ر  � ���د �� ��(� $ر	�ده ��� �� ا�3.... �� ا�3 و ����2 ا��2ق ن�ا ا�3 ��(م 	و(��ل  

&� و ��وده ��	�ر �&� اون از 	ودش 0ز  %س�ھ %رده�� $%ر �ود �(	ص.�0	ورد ��
.�ت��  

:23ت و د��( (ش�ر �� �� �د�� �-د و ا$��د �ردم �ن �ن �� %م�  

-��  �؟! .دا�؟! زده ��ر$ ن�ھ  

:�23م آرا�ش در  

-���� اون د���( ا�3 یز�  د���ل (��...زده ��ر$ ن�ھ�  �� �� ���ش ن�ا د���ل (� 

  ؟؟!ی�د د��ش از ی	وا��...اس $ر	�ده

:زد )ب اھ��� �-د و �رد �%وت یا #��د  �د.��2ت یز�   



...ر�د �ر$/� ن�ا �ن وا��-  

:�23م �-د و دار 	�ده �ر$/�ش �دو�� �� دم�	�د...دم�	�د آروم  

-���� ��) ���م د�دو�� ��ن....�ت�� ر�د ھم ا'& �ر$/� ن�ا وا�� �� دو�م� �  #در دو�م�

��ن�� د��� ازدواج (�� ا�3 م�%���� $%ر ھم ا'& و .دا� ھم و �ن ھم....�دا(� دو�ت رو 
�-���ن �� �%��ا ش��� �� � اول...دارم �را�ون (�/�د�� �� �س....ا'&...(ده �ا��را

 م��#د �رو��ون �� رو اش 0-�� �� �� %�ون� در�0 یھ� ���ر�( اون از ����  �د �%��ا
 (�خ دو��د �� �Qل �-دش و....ن��ر3ردو� رو $ر	�ده ��� و �رج ن��ر و ن��ردار ن��رد

.د��ز� �رف آل ��ج �� ���رم (���د  

�ن ھم و دش�(����� ��)/��ت (�� ھم....��O�� ر��ر ��د �ط����%  

 ھ2ت و �رده ���$ �ل�	 ��.  �رس و ����/� از ا:ن ���ن� �� 	و�� �رم �ن...ا�0ز�ون ��

...�رده �'ور 	ودش ���ر 0ن ھ(��  

.د��(� رو �ر$/�م یآ	ر یھ� %��� ��م $%ر �� �ود $%ر 6رق یاو�#در  

...رون�� زدم ا��ق از �رو'دا �� و آروم ��م  

! �ت��  وت�ھ و ��وده  وت�ھ...�ت�� 0رم ازدواج �دون �زار.��(� ��/� �زار  

�ود ش�� ر$�م��..... 	و�� ��ت ا$��دم راه �-دھم 3ر$��و ازش رو ���ر�( 0-��   

�.(دم �ده�� 0-�� �ردا(�م �� و �ردم ��رک �و � �و ھ�و��0 رو ن�دم،��(�ر� �و  

:زد 'دام �2ر �� ��  �(�م�� د��. د��� د���ل �م�0 �و دا(�م  

-�....آ�...د���	( آ  

 %م� �� ی�.و�د �و 0وون زن �� ا$��د ��  (�م �.ش ا�� آوروم رون�� دو��. د���

.د�ر� �� �ظر �� د���� �  

:23ت 	�0)ت �� (د �� ;��زد �/م.���م او�د  

....(دم �زا���ون (ر��ده....�&م-  

�زا���  � %�م�� 	واھش. �&م-�!  

:23ت و �رد ا(�ره دا(ت $�'.� �� ی 	و�� �� 	و�� دو�� �%� �� یا 	و�� ��  

�ن- ���!���0ا م�او�د روز�د...د�و�م�0د ��ھ  



:�23م �و) �دا(�م 	�ر �%��ا ��  

!ن�او�د 	وش...آره...آھ�ن-  

:23ت و زد ����. )�	�د  

..)ط�2ون از ��ر�-  

-.%)�؟؟! �را�ون او�ده  ش�� ا:ن �  

�و�دم ���ظر ھر #در.�رده ر�3 در �و د��. ا�� ��م ��ز رو �دا	. در 	وا��م�� را��ش �.�- 

 در�ت �� �(د ر$�م ور ��ھ�ش ھر #در 	ود�م �	وام ��%م ازش �� �و � �و و�د�� ���

� ا�3 	وا��م �(���) ��) ;�....د��� �  

 ���ر ��و ا�3 %�د�� �0 از ا�و �.� ���ن� دو�م�� �ردا(�م  2.0ش ����� پ�� رو از ���ھ�و

 � ا�� د�د �� د�ر� �� �(�م �� �$ر�	 'د از اد�.�ش �و �� �0وو� 	��م ن�ھ

:�23م و 3ذا(�م �م�0 �و و د��. د��� �� �ر...	ب  

-�)��...  

:23ت و (د 	و(��ل  

-�-�ر� وا�!  

 

۴۵٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

! ��ت��� ��ش.��ت �ر �(ت درو �ط،�� دا	ل م�ر$� �����ھ�د  

!!!  �ر�م �� ت�ا����) ی/رھ� از ��� دا�0د �ن �� ���ن� ��� %�رت�  ��م 	دا  

��� �!����� ���رم �و  

!�ودم ل�ذ) زن �رد �� �� (دن ل���د در��ل �م �م ��م $%ر  

...در ��ت م�ر$� ��ھم  



 او�د �ود (ده �ت  )�ش 0�D ر�, �� ظ�ھرا �� ر�زش ��(�� ی (�/� اون ��

 ���ر(ون �رش �%ون �� �ھراز�3ھ و �ودن 	���ر  �ش  (م یرو �.و�دش ی�وھ�.���م

�.زد�  

:23ت و �رد ا(�ره د��. ��  

دارم؟ ��� �ن �� د��د رو 0-�� ن�ا د�	وا��...او��-  

(�؟�� ز����ون-  

�'�����:23ت   

-�� ���� �  ��راره �� ز���و...�ز	 ��...ن��%( (  

.�ود �رده ر�3 2ل �و �� (دم ید��. �� ر$�ن ور �(>ول ��م و 3ر$ت ازم رو ���ر�( 0/��  

:23ت �-د ����Q  �د  

....ھ� ���ر�( ن�ا دن�� �	و� ی�و  � یوا-  

:�23م ر$�م�� ور د��. �� �� ھ� ��ن و ��م ���ھش �%��ا �دون  

...د��ردار از(ون د��%� �-�رف-  

:23ت ��ز ��  

...ز(�� �� ی�0ور�ا آ	� ��-  

!د��ردار د�دا(� دو�ت ھر �د�� و د��� ��ز در(و...یا �ز(�  �-  

:23ت و �رد ��ز رو 0-�� در  

 �دا6 ی�و...دارن �	و� ی�و �.�	..دارم��ر�  �د�� �� �ن ا�0ز�ون �� �س....د�(	�� یوا-
!���ز3 و  

 ���ر�( �� ھ�و�طور اون و �(%م رون�� دو��. �ردم ��- آروم �.�	 و ���2م یز� 
�:23ت 	ورد�  

�ن! د�د�	ر ��0 از رو ���ر�( 0-�� ن�ا (�� ��ر�م �و�م�� د���	(! �ط-� �0ب...�� ��- 

�	رم؟ او��0 از �رم �-د �� ن�ا از  

!�و(�� 0-�� رو-  

....�/�ره ی�طور�ا.��دازم �%س ازش �ن د��زار �س...د���� در�ت اره ��-  



...ا�دا	ت �%س 0-�� در از ��ھ�ش و آورد رون�� ا�.(و 3و(ب  

:�23م د�و� ر	 ���ش �� �-د و آوردم رون�� دو��. �و1 ھ�ون  

-���%��  ون د��%� ا���2ده ازش ���د د��� ��-.(ده �S �رش....د���2ر� �د$-��ا 

��%)� 

��ش و �ود (ده ��ز ���3و(ش �� (ش�� �	و(��) از �� �در��)  و 3ر$ت دوازم��.)  �� 
:23ت  زد�� �رق و د�در	(  

....دم�د (��رو �و1 ��  #در...��ر� یوا-  

:�23م ��م ���ه  (�/�ش �و �%��ا ��  

....ا�0ز�ون ��.�%ردم ی��ر.%�م�� 	واھش-  

 زدم �ور و �وت ی 	و�� از �%��ھ�.�رد م�ھ�راھ در 0.و �� او�م و 3ر$�م ازش رو 0-��

.دم��( ق��� �2س �� رون��  

�ردم �.....�%��ا �� یوا �وردن�در� �رف ���# وا�� ی	ود�� ی�0ور�ھ  

�ردم ��ز درو و ا�دا	�م د��. 	و��، ��ت ر$�م  

 

�ن�* �� *  

 

�'ب ���رل ن�ا 0ون از �  �ودم ده��2/� 	ود�م : � از ی	ود�� �ھ دو�م�� $#ط 	وام�

....��ذره وت �.%� ����ل اون �� دم��ر�� ����ل ن�ا  

 آ	�.��0%�و آدم ا�وال �� یوا و %رد�� ت��را �د�م ی�.و)/� �; �; �� دا(ت ی��0%�و

��ن�ا �دو�م �� �ودم �ف �و �د0ور �....��� ����ش �� �  	واد�  

.ر$ت در ��ت ر$�م �دو �دو �رد�و ول ���ر)و $ورا دراو�د (دن ��ز ی'دا ��  

:23ت و دا	ل او�د د�ت �� ���ر�( ��ن�ا  

؟؟....�%رد ��.� �/ت �� یز�  ��� ��0 ����ا�-  

:�23م و ���ر�( 0-�� ��ت ر$ت یز�ھر  از �ل  (�م  



؟!$ر���ده وا�م ر���ن ��و-  

:23ت و د�	�د  

؟ید�$/� ��0 از-  

:�23م و درآوردم ز�ون وا�ش  

!�ن ف��-ر وا�م ��� �دو 	ب...داره ��و یھوا (�ر�� اون �� او��0 از-  

:23ت �ورد�در� �� از 0ورا��(و �� ���) در  

؟؟!��م ف��-ر رو � -  

؟!یزد �رف ��و ��-  

:23ت و ��ل رو �(�ت و او�د  

...اھوووم-  

....�2ت�  ؟!	ب-  

 �رد م���) �� ���) ھ� ���ر�( دن�د.�ردم ��ز رو 0-�� در �ن و داد�� ��WوE دا(ت اون-

:�23م �رد�و �.�د �ر�و.��ود (�رش�� �'ف  را �و)  

؟!�و اش ���# �س-  

:23ت و  ر	و�د ���م رو(و  

؟!�  ی �#��-  

:�23م اس ���د ی�0 �وا�ش %ردم�� �س �� �ودر��) ��-0ب  

...�ت��  �د��(و �(	ص آ	�....���د ھ� ���ر�(-  

:23ت و داد 0وا��و ر���	 ��  

....�ردا(ت از(ون او�م �ردم �-�رف �/ش دم�د �وراه #�و�ر$....او�� آھ�ن-  

:�23م �-د و 3ذا(�م دھ�م ���ر�( ��  

.....�رده رو ھ��...��ا(�/� �ر دو�ت �0ب-  

:23ت و �رد ا(�ره �>.ش ��  



!�>ل ��� �دو....�زن (%��و ی  و�� �#در�ا ��:-  

��ش ر$�م و 3ذا(�م ���ر رو 0-���  

 

۴۵٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 درو �� م��ود  ��و�ده  3و(�و�و. م��ود ���ده�ا در �(ت ط�ت �� و  ��0%�و  ھردو

 م��و������ ��ز م��ود ھم دا	ل ا�3 ��� ا����: �� م��ر��ردر� ��زا�  از  م�دا(� ا��ظ�ر
.م��2/� و م��(�و  

:�23م و �ردا(�م در رو از �ر�و �&$�  

 ن�ا �� �	�2 �.م �دوم �ر ���% و�� م�وا���د ���0ا �ا���  � �ر �� #��د  ا:ن!  دس����2-
�%�� �� م�د�ر� ����0�؟!م��(�و ��و �در و (�� �در ی�ر$/�   

:23ت �-د و �رد ن���� و ��: اش (ده ا'&ح 'ورت یرو  د��(و.د��( �#ب 	ود(و  

!د�(� و د�$/� یز�  (����...آره -  

!?دا	ل م��ر �س-  

:23ت د�ر� �� ��ظر ا��#��� %م� �ن �وال �ظرش از �� �در��) و ا	م ��   

�ن�-�� �� ����...�اااا���� ��زا�  �� ��و � دو��ره ��: م��ود ���0ا ش�� #��د  �د ن�ھ

 و �ز�� �رف �و ی ��� را0ب او��0 او�ده �ن ی���� �� م�د�$/� م��� ؟؟!�  �� م��� م��ر
!م��ر3(� دو��ره 	�طر ن�ھ� �� #��د  

:�23م �-د و  	�رو�دم رو ام �.� �(ت  

؟!�ذره�� �  �و اون �م��2/� ی 0ور �� �س...�س 	ب...	ب-  

:23ت و ھ� �.� رو �(�ت �-د و 3ر$ت $�'.� در از $%ر در 6رق  

���ظر...� �ھ- �!م����� رو ���� 'ورت م��و��  

:دم��ر� �-د �(��م ���رش و ���ش ر$�م.��ر$�م رو ��ظورش  



!��ر$�م ��ظور�و ��م د��� 	�, ���ن� ����� ا�3-  

:23ت �و�(و��� �� زد ا��(�ش �ر ��  

 روش و ر�, و ھوا و ��ل از رون�� �د�� �� ���� �%��ا ��ظورم....�-�ت ھم 	�, زن-

,�) ���) �...�ت�� �راE �� ��راE..��  �ظرش و ��23 �/ش �  ����ت د�$/  

:�23م داد�و �%ون �ر  

!3ر$�م...آھ�ااان-  

:�23م �-د و اش (و�� رو 3ذا(�م  �ر�و و �ردم �.#� اش (و�� دور د���و  

-�؟!%�م��'ور� ذھ�م �و رو �  دارم �دو��  

:23ت �و'.� �� و ذوق ��  ر$ت�� ور ا��(��ش �� �� �در��)-  

؟! رو � -  

:�23م د�و�	�د  

...�روس �ور ی�و 	ود�و  �ق ��� و یدو��د (.وار �ت �و �در�و-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

...��رن �'ورا��و (ور �رده-  

 3و(وش و 3ذا(�م (%�ش رو د���و.دم� �� �/ش �ل از (�ر�� �-د و 3ر$�م �3ز )��و

.3ر$�م �3ز  

:23ت و �رد ���ھم  (م 3و(� از  

؟!ی(د ی�(ر-  

:د��ر� ��ز.دم�	�د  

...ھ� �.� یرو ی�(ر ید	�ر ؟!ی(د ی�(ر ؟!ھ�ن-  

:�23م 3و(ش ���ر و �ردم رد ��ش (رت�� ر�ز از د���و  

-���؟!داره ب�� (دن ی�(ر   

:23ت و  ر	و�د ���م 'ور�(و  

!���/�ر ���3ز 	واب ا��ق ھ� �.� راه ی��0 �و)!!! ا'& ��-  



: ا�دا	�م ��: ا�روھ��و  

� ش��0) �.� و 	واب و ا��ق �� (دن ی�(ر! �وووچ-���)...  

 زور �� رھ�ش�� ر�ز از د���و.�رد �#ب �ر(و.دم��% 3و((و ط�ت�( �� �23�و �و�ا

:23ت و د��( رون��  

...طون�( �%ن-  

-�...%�م�� 	وام�  

:23ت �-د و ��� دور 	ودش از دا(�م رو �رد�ش ت�اذ 'د �� ��� �رد ��-  

... ��ااان �%ن ��ر �� ���ن�-  

:�23م 3ر$��و رو ��ز(و  

؟؟!ھوم ؟؟!�  �� �%�م ��ر ��-  

:زد )ب اھ��� و آروم  

 ھم و 0.و از ھ, �ر�و�� �د� از رو م��ود �رده �ط ��ھم �� ���وا� ���م ���د �� او�وت-

....�./////�...ھ#ب از  

:�23م �(و	 �� 'دام �ردن �.2ت �� د�و��( )�/�م رو ز�و��و  

؟؟!	وا�ت�� �  	دا از ���ن�-  

:23ت �-د و �رد ���م  

....ر�و�م�� آرزوت �� �ورو ���. ا�(ب �زار...��(�...	دات از �س آھ�ن-  

.رون�� او�د ر���ن ��و و (د ��ز در ن�� ھ�ون �و  

.م��رد ���ه ر���ن ��و �� زده �0ن�ھ و م�(د �.�د ھ� �.� یرو از زود �.�	 ��ن�ا ��و  

1 �  ر	��ره ر�, ��ون از م��2/� �� 'ور�ش ��  (�/�ش، �� م��ود (ده ره�	 دروا
�....د�$/� (د�  

:23ت آھ���  

-��؟!د�%��� %�ر�  ���0ا دو�� (  



 	و(��ل )�ظر آ	� ��ود 	وب  �دان او�Eع ظ�ھرا...م�(د ره�	 �/ش ��ر$ �7ھ �دون

.��ود  

...�دا(ت �	و� ی ����0  �دان �ذا�ره ا���ر.م��رد ���ه ����/�د ��ن�ا و �ن  

؟؟؟!�رده �	�)ف �درم �-��  

....ر���ن ��و  �ره�� و ���  �ره��  

___ (ده ش�را�و___   

۵٠٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 درو �� م��ود  ��و�ده  3و(�و�و. م��ود ���ده�ا در �(ت ط�ت �� و  ��0%�و  ھردو

 م��و������ ��ز م��ود ھم دا	ل ا�3 ��� ا����: �� م��ر��ردر� ��زا�  از  م�دا(� ا��ظ�ر
.م��2/� و م��(�و  

:�23م و �ردا(�م در رو از �ر�و �&$�  

 ن�ا �� �	�2 �.م �دوم �ر ���% و�� م�وا���د ���0ا �ا���  � �ر �� #��د  ا:ن!  دس����2-
�%�� �� م�د�ر� ����0�؟!م��(�و ��و �در و (�� �در ی�ر$/�   

:23ت �-د و �رد ن���� و ��: اش (ده ا'&ح 'ورت یرو  د��(و.د��( �#ب 	ود(و  

!د�(� و د�$/� یز�  (����...آره -  

!?دا	ل م��ر �س-  

:23ت د�ر� �� ��ظر ا��#��� %م� �ن �وال �ظرش از �� �در��) و ا	م ��   

�ن�-�� �� ����...�اااا���� ��زا�  �� ��و � دو��ره ��: م��ود ���0ا ش�� #��د  �د ن�ھ

 و �ز�� �رف �و ی ��� را0ب او��0 او�ده �ن ی���� �� م�د�$/� م��� ؟؟!�  �� م��� م��ر
!م��ر3(� دو��ره 	�طر ن�ھ� �� #��د  

:�23م �-د و  	�رو�دم رو ام �.� �(ت  

؟!�ذره�� �  �و اون �م��2/� ی 0ور �� �س...�س 	ب...	ب-  

:23ت و ھ� �.� رو �(�ت �-د و 3ر$ت $�'.� در از $%ر در 6رق  



���ظر...� �ھ- �!م����� رو ���� 'ورت م��و��  

:دم��ر� �-د �(��م ���رش و ���ش ر$�م.��ر$�م رو ��ظورش  

!��ر$�م ��ظور�و ��م د��� 	�, ���ن� ����� ا�3-  

:23ت �و�(و��� �� زد ا��(�ش �ر ��  

 روش و ر�, و ھوا و ��ل از رون�� �د�� �� ���� �%��ا ��ظورم....�-�ت ھم 	�, زن-

,�) ���) �...�ت�� �راE �� ��راE..��  �ظرش و ��23 �/ش �  ����ت د�$/  

:�23م داد�و �%ون �ر  

!3ر$�م...آھ�ااان-  

:�23م �-د و اش (و�� رو 3ذا(�م  �ر�و و �ردم �.#� اش (و�� دور د���و  

-�؟!%�م��'ور� ذھ�م �و رو �  دارم �دو��  

:23ت �و'.� �� و ذوق ��  ر$ت�� ور ا��(��ش �� �� �در��)-  

؟! رو � -  

:�23م د�و�	�د  

...�روس �ور ی�و 	ود�و  �ق ��� و یدو��د (.وار �ت �و �در�و-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

...��رن �'ورا��و (ور �رده-  

 3و(وش و 3ذا(�م (%�ش رو د���و.دم� �� �/ش �ل از (�ر�� �-د و 3ر$�م �3ز )��و

.3ر$�م �3ز  

:23ت و �رد ���ھم  (م 3و(� از  

؟!ی(د ی�(ر-  

:د��ر� ��ز.دم�	�د  

...ھ� �.� یرو ی�(ر ید	�ر ؟!ی(د ی�(ر ؟!ھ�ن-  

:�23م 3و(ش ���ر و �ردم رد ��ش (رت�� ر�ز از د���و  

-���؟!داره ب�� (دن ی�(ر   



:23ت و  ر	و�د ���م 'ور�(و  

!���/�ر ���3ز 	واب ا��ق ھ� �.� راه ی��0 �و)!!! ا'& ��-  

: ا�دا	�م ��: ا�روھ��و  

� ش��0) �.� و 	واب و ا��ق �� (دن ی�(ر! �وووچ-���)...  

 زور �� رھ�ش�� ر�ز از د���و.�رد �#ب �ر(و.دم��% 3و((و ط�ت�( �� �23�و �و�ا

:23ت و د��( رون��  

...طون�( �%ن-  

-�...%�م�� 	وام�  

:23ت �-د و ��� دور 	ودش از دا(�م رو �رد�ش ت�اذ 'د �� ��� �رد ��-  

... ��ااان �%ن ��ر �� ���ن�-  

:�23م 3ر$��و رو ��ز(و  

؟؟!ھوم ؟؟!�  �� �%�م ��ر ��-  

:زد )ب اھ��� و آروم  

 ھم و 0.و از ھ, �ر�و�� �د� از رو م��ود �رده �ط ��ھم �� ���وا� ���م ���د �� او�وت-

....�./////�...ھ#ب از  

:�23م �(و	 �� 'دام �ردن �.2ت �� د�و��( )�/�م رو ز�و��و  

؟؟!	وا�ت�� �  	دا از ���ن�-  

:23ت �-د و �رد ���م  

....ر�و�م�� آرزوت �� �ورو ���. ا�(ب �زار...��(�...	دات از �س آھ�ن-  

.رون�� او�د ر���ن ��و و (د ��ز در ن�� ھ�ون �و  

.م��رد ���ه ر���ن ��و �� زده �0ن�ھ و م�(د �.�د ھ� �.� یرو از زود �.�	 ��ن�ا ��و  

1 �  ر	��ره ر�, ��ون از م��2/� �� 'ور�ش ��  (�/�ش، �� م��ود (ده ره�	 دروا
�....د�$/� (د�  

:23ت آھ���  



-��؟!د�%��� %�ر�  ���0ا دو�� (  

 	و(��ل )�ظر آ	� ��ود 	وب  �دان او�Eع ظ�ھرا...م�(د ره�	 �/ش ��ر$ �7ھ �دون

.��ود  

...�دا(ت �	و� ی ����0  �دان �ذا�ره ا���ر.م��رد ���ه ����/�د ��ن�ا و �ن  

؟؟؟!�رده �	�)ف �درم �-��  

....ر���ن ��و  �ره�� و ���  �ره��  

 

۵٠۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

 ن���� ھ� �.� از �%�� �$Eو) و ی��0واو ر$1 و �ده ��رو 0واب �%��ا �دون ر���ن ��و
...اش 	و�� �رم �� ر$ت  

:�23م و ا�دا	�م ��ن�ا �� ����ھ  

!زده ����ت ی ���� �� رد د�ت  ����م �%�م 6.ط ��ن�ا-  

دا	ل ر$ت و �رد ��ز درو...د���)ش �� ��م و ن���� ر$ت ھ� �.� از او�م و ��2ت یز�   

.	ت�ر �� �� � 	ودش وا�� دا(ت ر���ن ��و  

: د��ر� ازش ��ن�ا  

 0رم.د��� ازدواج 	��م $ر	�ده و (�� داره یراد�ا  �! �%رد �ول  را آ� ��ج آ	�-

�؟! ��م '��ت آ� ��ج �� 	ودم ا'& د�	وا����؟؟  

:د��ر� و ��ن�ا ��ت �ر3ردو�د �ر  

؟!�	�)ف ���0 23ت ��-  

��:م�د��ر� ھردو��ھم   

؟؟؟!��ود-  

:23ت و زد )�	�د  



!ا'&! ��-  

-��-� ...��-� �Eداده ت�ر!  

:23ت و د�	�د اھ���  

-�.�!  

:�23م و دم��و� �/م ��%م د����و �ف �ن ا�� زد )�	�د $#ط ��ن�ا  

....ول�ا-  

:�23م �رد�و �>.ش ��%م و ���ش دم�دو  

 �ود ��� ن�او) �رو�ت �� ��و�� �دت�....��د� �در(وھر ن��/�ر ��(� ���رک ش�(����-

!23ت ;���ر �/ت ��  

:23ت و د��( ��رم رو ���ت �� و وار �وازش د��(و  

�و�� �� �دم� �� �-.�-  

:د��ر� �درش از ��ن�ا  

-:�� ��؟!��  �ر��  

-���ن �%��ا �ر�� �....�ر�ش�� و 	��م $ر	�ده د���ل رم�  

:�23م �0ن���ھ �ن ��ز  

� ��د� دو��د ن��/�ر �و ر���ن ��و....$ردا �(� یروز  �  یوا-�)�!  

  و د�	�د ��	�0)ت ر���ن ��و

:23ت و 3ر$ت �(ت از د���و ��ن�ا  

....م��ر ���...��� ���ر�	ود( ���د ���...���-  

:�23م و دادم �%ون د�ت ر���ن ��و وا��  

�و ��(� ���رک ��زم-�...  

:23ت �-د و رون�� �ردم 	و�� از ��ن�ا  

-�....	ود�ون 	و�� م��� د�و�(ون ���0ا او�د ات ��� �و� 	وام�  



:�23م زده �0ن�ھ  

�� �و)! ����) $%رت- �� �!���ر�( �� م�دار وه�  

:23ت �-د و �رد $%ر ��	ودش %م�.ر$�م ��: دو�.� �%� �ن و ���د�ا اون  

-�!! 	رم�� رم�  

:�23م ��-0ب  

...یر�� $ردا 	و�� ��ون (ده (ب...�و1 ن�ا ؟؟!ا:ن-  

:23ت و ا�دا	ت ��: �ر(و  

�ن $ردا �/�ره �رم ا:ن ��- W�' زود � ��ردن �� ید�0د ی �رو�ده رو راره...اداره رم�

! ��م ��ر �/م  

:�23م �� �ر ��  

�م-��...ھوا �%���ر �ل...��(�.�ر3رد زود �س...��(� ا  

:23ت و د�	�د  

-�)�� !  

 ��%� )��س �� �-د و رم��� دوش �ردم ھوس...	و�� ر$�م ��م و رون�� ر$ت ��ن�ا
%)�....ا������ش .#.; و ��ن�ا �ذھ� آزار 0/ت 'ر$�! ر�ز )��س �دون...��و(م �  

�وم ی�و ر$�م ھ�م ��د��� دن��و( �� �-د و (دم )	ت ا��ق ی�و�.  

.�ردم ا���2ده ���ده 	و(�و �	'وص ی(���و دو از ��م و �ر ی�را  

�دار ��)ت �و �ن ی�وھ� و (���و ی�و ��(ق ���د ی�ردا از �.�	 �Qل ا���ن� 

....��(ن �رد و 	�; �� ���وھ�...�ود  

.�%ردم ا���2ده �(وار از او�دم رون�� �و� �س  

!�ر�ن �/م ��� و ر���ن ��و �%��ا! �و) �ود 	وب  #در  

 ن��و� ��)ت ��:ش �� ��(%. 	واب )��س اون ی�و رو 	ودم ���د�و�ا ���آ یرو �� رو 
.�ردم ���ه �ود �ور �ش���� و دا(ت  

�....ره�� 3ر$�م م��'� ���ر�ا و دم��و(�� 0�D یر��/� (��ھ  



...�ودم �راE )��س اون ی�و 	ودم از 	ودم  ون ��ود ھم ی�د ا��	�ب ا)���  

 )�/�م �� ھم ��ر	 رژ)ب و 3ذا(�م آزاد ی�0ور�ھ� ����دم �%��ا �دون دار�و �م ی�وھ�

.زدم  

 رم رو ��د�و�د��� (ب �� ��ھم و �د�� ��ن�ا �� �(��م ون�ز��.و یرو �� رو و ر$�م �-د

...م��ز�  

 

۵٠۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا**  

.�(��م $ر�ون �(ت و 3ذا(�م �#ب �'�د) یرو دھ�رو�	ر  

 �ود ���ن� ا�3 ��:.ی�د 3وش �#��و� د��� $#ط ����/� �و� 	'و'� �را��د3 ن�در�

�و� ن���( �و (��� ر$ت�� �دش� ا'& آدم �ورا0 و %رد�� �طو��( یاو�#در�#� .�� 
.�رد  

� �$رو( ���ر�( از دا(�م م��'� �� ل�آ0 و ���ر�( �ود �و�ده ��: و �ودم ده�	ر وه�
.�	رم ���� �زرگ  

... دا	ل ر$�م و (دم �ده��  

�Qل �.�ود (.وغ (��ھ  

..../��آ0 ��ت ر$�م یز�  ھر �ل  

. �ردا(�م  از(ون �(ت �� �(��ھ� ��دت �� و �ردم $رو ھ� ���� �و د���و  

...دو��2 و �ه�� �	�� ھم ����، ھم �ر$�م،�� �ژا�� �	�� ھم د���  

��و  ون.ھ� ���ر�( ن��ر�و ��ت ر$�م ل�آ0 ا��	�ب �-داز �)�� �ودم �&ت �ر ن��ر�و ی�

�(>ول �ن �Qل �� �2ر �� �� ��	وا��� �)�� و�د�� رو �� رو از و �ود ���ر�( ا��	�ب و �

.�ردم �ر	وردم  

...ن�ز� یرو ا$��د د��ش ی�و یدھ��	ر  



:23ت و ���ش �ردم رو  

�ن د���	(- �-�-ذرت وا �...��ود �وا�م ا'& 	وام�  

 �-د �رد�و 0�1 �ودن 	���ر ن�ز� یرو �ن �� �ر	ورد �	�طر �� رو .ش�و�� و (دم 	م

�ش و (دم  (م �و  (م ��ھ�ش �� �ود �و1 اون و �ردم '�ف رو ��رم�	��)!  

!�ود د�ون�0د ی ��ھ��� ھ�ون ظ�ھرا! �.�  

:23ت و زد ض��ر ی)�	�د �ن دن�د ��  

-`O  ��؟!د�ھ�� 	وب...د��(  

��ون-�!��ود �وا�م ا'& �ن د���	(.  

:23ت )�	�د �� ��زم  

 د��� �ن.�ود �ن ر��#' ا'&...�ت�� �%�ر�ا �� ���0ا�� �7ھ! ا	�  را �	واھ �-ذرت ��-
�ن �� 	و(�زه یھ� ���ر�( اون از (�� �� )�ظ� ھ�ون از د�دو���...%ردم�� ���ه 0.و�و 

 او�#در ���0ا ��(�d �و) رم��� از(ون �� او�دم...��ذرم ر(ون�	 از ��و���م ���د د�داد

�%م (��!%�م��� دا�� ھ�رو ���ر�( اون �ردم�� �ھر  (.وغ و �زرگ� �؟!د��� �  

:�23م  را�ت ��ت ی�/���ر�و �� ا(�ره �� و  ر	و�دم  (م  

!ن��ردار از(ون ن��و��� او��0...او��0ن-  

:23ت و �و�د ا�� �ره %ردم�� $%ر  

-��؟!د��	ر �دو�� از ن�	وا�� ا�(ب (  

:�23م و �ردم $رو (.وارم ب�0 �و د����و  

�ون $ردا  ون....�	رم 	وام�� زا�  �.�	 ا�(ب 	ب �ن-/�....�و)...م�دار   

 ��زه دادم�� ا����ل و دا(�ن �	و� ی�و و 	ت�ر �� ید�0د یھ� ���ر�( ��.�ردم �%ث

:�23م �رد�و ا(�ره 3ذا(�ن ن��ر�و ی�و  

��(ن ���) د��� ���ا...���ا-  

 ھ�� ن�ھ� ی�را (��� در�ت ���0ھ� ی آ(�ز	و�� ی�و ھ�� د������ �� ��ھ� ���ر�( ���م

!ھ��ن ��زه و 3رم و ���)  

:23ت ذوق ��  



!!!���)  � یوا-  

!	رم�� ���ھ� از �ن �س-  

�ود �راغ ر$�م �-د و زدم )�	�د �� $#ط�� آ��ده �رام رو �م�� �� ��زا�  	وا��م ازش و 

���!  

 رون�� �� (د ھ�ز��ن 	روج ن�ا و رون�� زدم �$رو( ���ر�( از 3ر$�م �� ��2ر(/�رو

!��ھ��� 	��م او�دن  

���	� �� �!�ود ��/� و ���ون ��ول�0 و ;�( (��ھ  

:د��ر� و زد )�	�د �/م ��زم  

؟!	و�� د��ر�� ف��(ر د�دار-  

-�.�!  

 �م�� ��(�� �ت�� ��(%..�رم�� ��و���( �د�ور$ت� یرو �ده�� �ودم او�ده  ون ا�روز �ن-

�؟!�ود �  ا���ون...�را��....آ  

:�23م �� �ر ��  

��ن�ا....�ت�� ��(%. %�م�� 	واھش ��-....  

...�م���� ��م....��ن�ا آ� �.� آھ�ن-  

:�23م )�	�د �دون  

  	و(�	�م-

�ن و �(�ت ���رم و او�د.�(��م $ر�ون �(ت �-د و )��.�ردم رو(ن رو ن�  

:23ت و �رد ��ز رو زدن �رف �ر ورود �دو ھ�ون از  

...وا-� �ده �.�	 او�دن د�	ر ����/�-  

:دادم 0واب ��م ���ھش �%��ا �دون  

!د���� ��ھ��ر�ون (�� 	ب.��3ھ 	وب ��3ھ-  

��� و زود �.�	 �23م �� �و�ا��)�:داد 0واب   



 ن�ھ� ھم د�0د ی 	و�� ��  �%�ن �#ل ل�د) ا'&.3ر$�م ط&ق ش�� ��ه ��-
 �� او�دن ���ر  ون ��م �ر آ��ر���ن اون �و �و�م��� ���د %ردم�� �س...د�دو���....�ود

�رد �� �Eور... �ود �	ت وا-� ھ� ��ھ��� یھ� ���ه طرز �-�/م زن �� �ز�د3 �و وا 

�ت.�رد (���  �...	ب �و)�  �ود ن�ا �ن 

....د��( آ(�� ی�/�ر �رد �� (�d ان! ����2م-  

:23ت و زد زل �/م 	�ص ی)�	�د ��  

-�دوارم�ا  

 

۵٠۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

�� �� �ز�م 3پ ��ھ�ش �د�ز 	وا��م��'�� �� �� �� دا(ت رو ل������ ن�ا ��ظرم.�(� �
� رو 	ودش �	واد �طو:� ی3و و 23ت'��....�%�� �ر �  

:23ت و �رد �وض رو �#��و� 	ودش  

؟! طور (��.ام �#��و� ��(ق �ن-  

:دادم 0واب �و��ه �.�	  

دم�� 3وش ��م �.�-  

:23ت ��ب و آب �� و  ��و�د �/م د���(و  

�و:...���ر�/��ت ���م �� ر$�ن ���م��2ر ن��/�ر از �%� �� �ن--� رم�� ���ر�/�رو ا�Qر 

	�.� �/� اون �� ھ�راھش $�ش #م�ر$  ون �و) �دارم دو�ت ھ�رو 	وا��ده ��-E (ده و

 دو����ون �� �-�#دم �ن ��ن�ا آ� �دو���...�ذره��� ھم �د ا�'�$� 	وب �� رم�� ���رت

��رد ���را�و ق�ر$ م�دار....�ھ....ا)��� د���ذرو� 	وش ھم 0/�م ی�و د��و����...  

.آورد ز�ون �� ��رت و آه �� رو اش 0�.� آ	ر ی %���  

 � �ھ �ر�وط 	ودش �� ��(� دا(�� و0ود ا�3 ھم ��وEو� درھر'ورت �ردم $%ر  ون
:23ت �وز	�د �� زدن �� و د��( آه �� �و��ه �%ث �� از �-د 	ودش �و) دم���ر�  



� ق�ر$-'���و�م ل�د) �ودن �رده ازدواج ���/و� ��� و �ود ار���ط در (وھرم �� م� ط&

��ن..م�دا(� ھ� ا	�&ف ی�ر �� ھم �� ھم �.ش �� ا)��� �ود ن�ھ �- یا �&� ���د وا
��...ش����رد �	�طر.�ودم (ده ��را�ت #م�ر$ ر$��ر �	�طر %م� $#ط �دا(�م �/ش) 

؟!د��0رد  

:�23م �&$�'.�  

���ھ.م �ن ��-....  

:23ت و 3ذرو�د �ظر از رو د���م یا��(��  

....�م����� ا��(��ون رو یا �.#� �و)-  

 در�ت آره �� دم�د ی����ور ���ل در �-د �ردم ���ه د��م �� $ورا 23ت �و�ا  ون

�!�ت�� د��م رو ام �.#�...���  

�ن�...���ن� اوه اوه ؟؟!�ردم %�رش� .��ود (وک �� از ���ر 	ودم وا�� 	�ر ن�ا�� 

��!ام  �ره�� �2/  

 ���.��ود �و) (.وارم ی�/��0 �و �ردم د�ت.	ت�ر �/م ذھ�م و $%ر )�ظ� �� ا'&
....��ود �و) �ردم ���ه ��ھ��م ر�ز و دا(�ورد  

�%ن �� و�د��� �د�م� ���! )-�ت یا ؟؟!�ود�ش 3ذا(�� ��0 �-����ش 3ذا(�� ��0 )��!!!  

-���ن�ا آ....  

 دم��2/� ا'& �� �ود 	���ر �/م ا�'���و  ��ن �.#� ��ود ن�ا. ر	و�دم ���ش �� �ر�و

:23ت و زد )�	�د...�(��� ���رم �م�ا  

؟!�رد�ش 3م �� ن�دار ��دت-  

�:�23م ��ل ن�ا �� �و) دا(ت ی��ظور  � �وال ن�ا دن��ر� از دو�م��  

!3ذا(��ش ��0 ��ر ن�آ	ر �د��� �د�م�... �ت�� د��م رو �م���� �� �����ر�او)! ��-  

 �(وه �ر ی'دا اون �� (دن، زون�آو �.و�دش دار ��ب و ��7 ی�وھ�.�رد 	م �م �� �ر(و

:د��ر� اش  

  ؟؟!����ن 	����ون-

...����م 	ودم (�ر�� ��-  



 ��:....��دازه راه %ون���2 �ت�� �ون �.#� �2/�� ا�3 �� ��(� ���ا از د�(� �23م.آھ�ن-

!د����( ��ران (��� دا�� ��(� ا$��ده ���0 �����( �و د�(�  

:زدم )ب �-د و �دا(ت یا ده�$� ا'& �را��د3 ن�� در  ون �ردا(�م 0��0و از د�ت  

-�....دوارم�ا  

�:23ت ز��ن )�	�د...�ردم �م رو ن���( �ر�ت م�د�ر� اش 	و�� ;��زد �و  

��ن�ا ا� یوا- � �� :ال 	و�� م��ر د��ر�� ف��(ر.��م �(%ر از�ون �ز�و�  � �� دو�م��
�و��ون /وه/�....ز�����ون �	�طر ��م   

.�ود �.#� ر�در3 ذھ�م ���م ن�ا �0ز.��ودم :رج �د ن�درا �ن �و).�ود :رج �.�	 ظ�ھرا  

��ون-�....�رم د���..   

 دا(�م ���ه 	ود�ون 	و�� ی0.و ���ر�ا و رو�دم و ن���( ر$ت و �ردا(ت �� رو .ش�و��

.(دم ن���( 3(�ن �(>ول ��دت �-د و  

�ش 3ذا(�� ���0 و�د��� �دم� در'دھم ;� ��� ا'&���...� �ود ن�ا .ش�د) د�(� دو�م��

.�دا(�م ��ر�ز ��  

 ر$�� و ��(� (ده ب�6 �� ا���ر. ��ود �� ��ود ی	�ر �ردم رو رو�ز رو ن���( ھر #در

....ن�ز� �و ��(�  

!�رم�� ��ن�ا ا��0 و0ود �� د��� �م �م ��م $%ر  

 �-د و �ردا(�م ن���( �#ب از رو ل�و�� �ود �.#� ر�در3 دا�(د ذھ�م �� �ودر��) �� �ر ��

....	و�� ��ت ر$�م  

�و�دم ���ظر و دادم $(�ر رو ز�,....	و�� ی0.و ر�و�دم 	ود�و و ر$�م ��: رو ھ� �.� 

.��� ��ز درو ���ن�  

.�د�� ��ر �� $�0-� و �(� �.#� ��ود ��و�0 ��� 	دا ��:  

:23ت 	�دون )ب �� و �رد ��ز درو او�د  

...0و�م ��ن�ا �&م -  

....�&م-  

....آ(�ز	و�� ��ت ر$�م ھ� ��د��� دن��و( �� و درآوردم �2(/��و.دا	ل او�دم  



:23ت و او�د د���)م ���ن�  

....��(#(و�م �ن! �� ��...���ر�( یوا....ید�	ر ز�� ز�   #در یوا-  

.دم��( �س د���و $ورا و ز�� رو 3ذا(�م .و�و��  

:�� �� ��%ن آن ھر %ردم�� �س  را دو�م��� �ت�� �.#� از ی	�ر دم�$/��ن� �� 

.د��م ��ت �ره ���ھش  

:23ت و 	ورد ھ� ���ر�( از  

؟!م��	ور ���ر�( �� ��م در�ت �� � یا ����.ھ�م ���ر�( ن�ا ��(ق �ن....�� ��-  

�%�� �� %ردم�� $%ر ��	ودم �ھ� �� �وا�م ن�ھ� وا�� ��(م 3ذا(�� رو �.#� اون 

:23ت و زد 'دام.��ود ���ن�  

��ااان�ا ؟؟؟!���0ت �وا�ت ��ن�ا-....  

:23ت و او�دم رون�� $%ر از  

؟!��23 �  ؟! ھ�ن-  

:23ت و د�	�د  

؟!���ر�( �� ی	ور�� �� � �23م....���0ت �وا�ت-  

....	ورم�� اره آره-  

�ل ��ش.�ردم رو(ن رو ون�ز��.و و روش �(��م.������ ��ت ر$�م و �23م �و�ا ;) 

....�(� درد�ر وا�م �� ��م دا�� رو �.#� �ن ���ن� �ردن  

 

�� �� �ز�م 3پ ��ھ�ش �د�ز 	وا��م��'�� �� �� �� دا(ت رو ل������ ن�ا ��ظرم.�(� �
� رو 	ودش �	واد �طو:� ی3و و 23ت'��....�%�� �ر �  

:23ت و �رد �وض رو �#��و� 	ودش  

؟! طور (��.ام �#��د� ��(ق �ن-  

:دادم 0واب �و��ه �.�	  

دم�� 3وش ��م �.�-  



�و:...���ر�/��ت ���م �� ر$�ن ���م��2ر ن��-�ر از �%� �� �ن--� رم�� ���ر�/�رو ا�Qر 

	�.� �/� اون �� ھ�راھش $�ش #م�ر$  ون �و) �دارپ دو�ت ھ�رو 	وا��ده ��-E (ده و

 دو����ون �� �-�#دم �ن ��ن�ا آ� �دو���...�ذره��� ھم �د ا�'�$� 	وب �� رم�� ���رت

��رد ���را�و ق�ر$ م�دار....�ھ....ا)��� د���ذرو� 	وش ھم 0-�م ی�و د��و����  

.آورد ز�ون �� ��رت و آه �� رو اش 0�.� آ	ر ی %���  

 � �ھ �ر�وط 	ودش �� ��(� دا(�� و0ود ا�3 ھم ��وEو� درھر'ورت �ردم $%ر  ون
:23ت �وز	�د �� زدن �� و د��( آه �� �و��ه �%ث �� از �-د 	ودش �و) دم���ر�  

�و�م ل�د) �ودن �رده ازدواج ���/و� ��� و �ود ار���ط در (وھرم �� م�'� ق�ر$- ط&

��ن..م�دا(� ھ� ا	�&ف ی�ر �� �� ھم �.ش �� ا)��� �ود ن�ھ �- �/ش یا �&� ���د وا

؟!د��0رد (��.�ودم (ده ��را�ت #م�ر$ ر$��ر �	�طر %م� $#ط �دا(�م  

:�23م �&$�'.�  

���ھ.م �ن ��-....  

:23ت و 3ذرو�د �ظر از رو د���م یا��(��  

....�م�.��� ا��(��ون رو یا �.#� �و)-  

 در�ت آره �� دم�د ی����ور ���ل در �-د �ردم ���ه د��م �� $ورا 23ت �و�ا  %ن

�!�ت�� د��م رو ام �.1#...���  

�ن�...���ن� اوه اوه ؟؟!�ردم %�رش� .��ود /د(وک� از ���ر 	ودم وا�� 	�ر ن�ا�� 

��!ام  �ره�� �2/  

 ���.��ود �و) (.وارم ی�/��0 �و �ردم د�ت.	ت�ر �/م ذھ�م و $%ر )�ظ� �� ا'&
....��ود �و) �ردم اه ��ھ��م ر�ز و دا(�ورد  

�%ن �� و�د��� �د�م� ���! )-�ت یا ؟؟!�ود�ش 3ذا(�� ��0 �-��� 3ذا(�� ��0 

�ش)��!!!  

-���ن�ا آ....  

 دم��2/� ا'& �� �ود 	���ر �/م ا�'���و  ��ن �.#� ��ود ن�ا.0ر	و�دم ���ش �� �ر�و

:23ت و زد )�	�د...�(��� ���رم �م�ا  

؟!�رد�ش 3م �� ن�دار ��دت-  



�:�23م ��ل ن�ا �� �و) دا(ت ی��ظور  � �وال ن�ا دن��ر� از دو�پ��  

!3ذا(��ش ��0 ��ر ن�آ	ر �د��� �د�م�... �ت�� د��م رو �پ���� �� �����ر�او)! ��-  

 �(وه �ر �'د) اون �� (دن، زون�آو �.و�دش دار ��ب و ��7 ی�وھ�.�رد 	م �م �� �ر(و

:د��ر� اش  

  ؟؟!����ن 	����ون-

...����م 	ودم (�ر�� ��-  

 ��:....��دازه راه %ون���2 �ت�� �ون �.#� �2/�� ا�3 �� ��(� ���ا از د�(� �23م.آھ�ن-

!د����( ��ران (��� دا�� ا$��دھو��(� ���0 �����( �و د�(�  

:زدم )ب �-و و �دا(ت یا ده�$� ا'& �را��د3 ن�� در  ون �ردا(�م 0��0و از د�ت  

-�....دوارم�ا  

�:23ت ز��ن )�	�د...�ردم �م رو ن���( �ر�ت م�د�ر� اش 	و�� ;��زد �و  

��ن�ا ا� یوا- � �� :ال 	و�� م��ر د��ر�� ��1(ر.��م �(%ر از�ون �ز�و�  � �� دو�م��
....ز�����ون ���طر ��م �/�و��ون /وه  

.�ود �.#� د�در3 ذھ�م ���م ن�ا �0ز.��ودم :رج �د ن�درا �ن �و).�ود :رج �.�	 ظ�ھدا  

��ون-�....�رم د���..   

 دا��م ���ه 	ود�ون 	و�� ی0.و ���ر�ا و رو�دم و ن���( ر$ت و �ردا(ت �� رو .ش�و��

.(دم ن���( 3(�ن �(>ول ��دت وو�-د  

�ش 3ذا(�� ���0 و�د��� �دم� در'دھم ;� ��� ا'&���...� �ود ن�ا .ش�د) د�(� دو�م��

.�دا(�م ��ر�ز ��  

 ر$�� و ���� (ده ب�6 �� ا���ر. ��ود �� ��ود ی	�ر �ردم رو رو�ز رو ن���( ھر #در

....ن�ز� �و ��(�  

!�رم�� ��ن�ا ا��0 و0ود �� د��� �م �م ��پ $%ر  

 �-د و �ردا(�م ن���( �#ب از رو ل�و�� �ود �.#� ر�در3 دا�(د ذھ�م �� �ودر��) �� �ر ��

....	و�� ��ت ر$�م  



�و�دم ���ظر و دادم $(�ر رو ز�,....	و�� ی0.و ر�و�دم 	ود�و و ر$�م ��: رو ھ� �.� 

.��� ��ز درو ���ن�  

.�د�� ��ر �� $�0-� و �(� �.#� ��ود ��و�0 ��� 	دا ��:  

:23ت 	0دون )ب �� و �رد ��ز درو او�د  

...0و�م ��ن�ا �&م -  

....�&م-  

....آ(�ز	و�� ��ت ر$�م ھ� ��د��� �د���و( �� و درآوردم �2(/��و.دا	ل او�دم  

:23ت و او�د د���)م ���ن�  

....��(#(و�م �ن! �� ��...���ر�( یوا....ید�	ر ز�� ز�   #در یوا-  

.دم��( �س د���و $ورا و ز�� رو 3ذا(�م .و�و��  

:�� �� ��%ن آن ھر %ردم�� �س  را دو�م��� �ت�� �.#� از ی	�ر دم�$/��ن� �� 

.د��م ��ت �ره ���ھش  

:23ت و 	ورد ھ� ���ر�( از  

؟!م��	ور ���ر�( �� ��م در�ت �� � یا ����.ھ�م ���ر�( ن�ا ��(ق �ن....�� ��-  

�%�� �� %ردم�� $%ر ��	ودم �ھ� �� �وا�م ن�ھ� وا�� ��(م 3ذا(�� رو �.#� اون 

:23ت و زد 'دام.��ود ���ن�  

��ااان�ا ؟؟؟!���0ت �وا�ت ��ن�ا-....  

:23ت و او�دم رون�� $%ر از  

؟!��23 �  ؟! ھ�ن-  

:23ت و د�	�د  

؟!���ر�( �� ی	ور�� �� � �23م....���0ت �وا�ت-  

....	ورم�� اره آره-  

�ل ��ش.�ردم رو(ن رو ون�ز��.و و روش �(��م.������ ��ت ر$�م و �23م �و�ا ;) 

....�(� درد�ر وا�م �� ��م دا�� رو �.1# �ن ���ن� �ردن  



 

۵٠٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�ن�*��*  

�و� ن�ا ی�و یا ���د �س 	��واده دو 0ز �� 3ذا(�ن رار/��و�...���(� �/�� �� ��.�� 
��Eر ی�و 'دا �رو �� و �	�'ر �#د!  

.�ود ن�ر���ا� و .دا� او�دن �	�طر �ود ا$��ده �� ھم یا و�2 ا)���  

....�اااا�	دا یوا  

؟؟!��ن ازدواج  ��ھم  �	وان ��ن�ا �در و �ن ی ��� روز �� (د�� ��ورش ��  

!)��س ا��	�ب �-Eل.�ودم (ده �زرگ �-Eل �� د �ر �ن ا�� و�ط ن�ا  

����ا �� ��،�آ ی0.و )���/� �ردن ا����ن ن�� در� �� � ر�در3 ذھ�ش روز  �د ن�ا دو�م��
:�23م �-د و �ردم ���ه (د�� $%ر 6رق و �(ت�� 3و(� �� ھ�ش و �ود �   

��ن�ا �ھ...��ن�ا-....  

:23ت ��:	ره زدن 'دا  �د��ر �-د  

؟! ��  ھ�ن-  

:�23م 	��� و �&$�  

�ن- �!!!��و(م �  دو�م��  

:23ت و ا�دا	ت ش�3و( �� ����ھ  

�(%ل �� ن�ا- �؟!���و( �  �� ی�ود ن�ا ر�در3 �ھ �و �دم� �ن �و� از....�وO` �(��ھ  

:�23م و ���ش �ردم �رت رو د��م ی�و )��س.�ردم ���ھش  پ  پ  

��	ره ��و یدار- ���%�?!  

:23ت و د�	�د 	���   



�ن! ��م ��	ره �ورو ��م 6.ط �ن...��- � �ده �(ش �#در�ا ���د م��ر ��وش یز�  �� �م�

...�ت�� �� �و ��رو�  

.��و(م �  دو���م��� ھ�وزم �ن �� �در��) 0ورا��ش د��و( �رد (روع  

�ت ر$ت.(د �.�د �	ت یرو از ��ن�ا� .��� O23ت �-د و �ردا(ت رو  ش��و:  

...�ده �(ش �#در�ا م��ر ��وش �  �� ���ن�-  

:�23م ��-0ب  

-�؟!ی�ر ی	وا�  

�ر'م ی��در ��و�م 	وام�� �س ��-  

-����و(م �  دو�م��� ھ�وز �ن ا  

زوووود....رون�� ��� ��وش زود ����....دا�ن �ت اون...��وش رو ��0.� )��س اون-  

 �� ر�, یر�( دا�ن �ت ��.�ردم ا��	�ب ��0.� )��س �� ��:	ره �ن و  رون�� ر$ت اون

��/�ش ��-E یرو�.�ود ر$�� ��ر �� 3ل طرح �� د��2 یدھ���روار    

.�ود داده رو�/م (�/�دش�� 	%دش �� �ھ�و�  

 زدم 	و�� از و �ردا(�م 2�و�� �-د و ا�دا	�م �رم )���/�م �� �ت و ھ�رھ�, (�ل

....رون��  

��و او�دن ا��ظ�ر و ���ده�ا ن���( ���ر رون�� ��ن�ا ردم�� �دس ���)%.�  #در دو���م�

 ��(�� ی�2(/� اون و0ود �� و ���0.� ن�ھ� وا�� زاره�� ��و�� ���ظر  �	واد �%��ا از

.دم�دو رو �ط�� طول و ن���� او�دم ��د ��د ھ�رو �.� �.�د  

� یا �#ره ن���( ی را��ده �� داره �� دم�د رو ��ن�ا رون�� ر$�م و �ردم ��ز درو �� ن�ھ
���3رو�# ر�,� �� �� �	دا��$ظ و �&م  زن �� ا��2���%....  

.�رد �ر�ت �� (روع �ودم ���ده�ا �ن �� �0/� 	&ق ن���(  ون ��ش��� �� �(د  

 ن���( اون �� ���ھم ھ� ��ن �� �در��) ر$�م ���ش �� 	ورده 3ره درھم ��ا�روھ� ��
....�ود  

:23ت ھول ����� د�م�د �� ��ن�ا  

....���ت �� ی%رد�� %�ر�  ؟؟!���� یداد طو)ش  #در-  



:�23م �-د و دادم 0واب �وال �� رو �وال  

؟!یزد�� �رف ��ھ�ش �� �ود �� 	��و�� اون-  

:د��ر� ھ�ز��ن و �(�ت $ر�ون �(ت  

؟!	��و�� �دوم-  

:�23م و �(��م ���رش  

!��ا �#ره ن���(...ر$ت و �ود ن���( �وار �� �ھ�و�-  

:23ت ر���	 ��  

!دادم 0وا�(و �رد �&م...�ود ��ھ���...اون آھ�ن-  

�ن �� �ود ی�و)دار �وار �(�� ی ��ھ���  � ن�ا.(د ظ�ر�6. ا	�م �؟؟؟!!!(��	�م��  

 ا����دم �� �/ش �ن �� �ر�� ����0 ن�ا �� ��	ودش �� ��م  ش�� �وال 	وا�ت��� د)م

� �#در�ا ت�ا)/و �0/ول زن �� �� اون �� م�د�د��� ھم �.�د) ا	� �و)'�����. ��� ر$��ر   

:دم��ر� �%ث و ر���	 ��  

�ن  را ��� ؟!��ھ��� زن- ��ش�����؟!(  

:داد 0واب �رد �.�	  

....���0ا او�دن ��زه....ش�(������ آره-  

:�23م و (دم ��'� و ���س ھم ی���دود ���.(د (�ر�� م���را�� و ید)	ور ��:  

...ش�(����� $#ط �و و او�ده ����ز3 �� ��ا ��ھ��� 	��م  � ن�ا-  

:23ت �-د و ا�دا	ت �/م ��ر���� ���ه و �ر3ردو�د ���م �� آھ��� �ر(و  

!ھوم؟ ؟!��  �وا: ن�ا دن��ر� از ��ظورت #��د �و ا:ن-  

 �ر3ردو�دم ازش رو �-د و" � �ھ" زدم )ب آھ���.زد )�م رو �	��و( �/ر ���ھش و )�ن

..�ردم ���ه رو یا ���د ��ت و  

 

۵٠٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  



 

. �ود ��0د �و $رج ید�� ی�ر3زار ��(� (�ر�� ��� و ر���ن آ� �#د �را�م  

 ��ن �ظر از 	ب �و) �ود ا��رام و ادب دوراز %م� ا����: یا ����#� ن�ھ �� ز�  ھ
�.�ود ی�0ور�ھ  

��ن �2ت،�� ذ�ر و �ود ���ده�ا �0 �� �& �� ���� ��ج�� و  �در ی: 	ود(و �� ھم 	��م 
....����ر ا'ل  ا: �ود �0 ھ�� �وا�(ون �� ھم ���# و  �ود �رده ��7 .����$  � و)ش  

.���0ت �وا�ش ��ود �-.وم ھم ��ن�ا ���  

�(%وک دا(ت �م �م و �ود ی�0ور�ھ� روز  �د ن�ا ا'& � ر$�م �.�د(د�و ���رش از.(د�

دم آروم و �ود 3ر$�� �>ل �و رو �و و)وش ��ر  �� .دا� ��ت � و ��ره 	وا�ش �� زد�
�� و ����ش ���ر  و �%�� ا��را�ت یا #��د  �د ��و��� )���� ...  

.�رد ���ه �/م و �ر3(ت.زدم 'دا ا��(و  

...��)ش�� و ��0ز ی  /ره �� �� ر��ش 	وش و (�د ی)���� �� ��  

���� وا�� �	'وص! ���د داره ھم ��درد�را دا(�ن � ���....  

:23ت و �رد ���ھم اش 	��� ی �$�� اون ��  

�ن� �رده ام 	��� �.�	-��!  

:�23م و �ردم ��ووووو$  

...��� ی��ز %م�  �زارش...ی�ر رو دم ی�0ور�ا ی��0ور ��� 	ب-  

:23ت �-د و زد ��ل ��ل ی�و و)و �� �� ��ر �� آروم د��(و  

 �>.ش �-�� ��ر' ��زش �� ی�0ور�ھ� د��� �د�� 	وا�ش ھم �و�... �د�� 	وا�ش ��-

 ش��>. اون.ھ� دادا(�� ر��#' ھ�ش... ��ره 	وا�ش (�زده �� ی�ر راه او�#در و ���
؟! ��ز �� اس ����  (��ش ن��� �ن ���ه ����....�رده  

 د)ش ادم �ود ده�	وا� (�, او�#در...زم��ز.ا�دا	�م �/ش ����ھ �-د و �ردم 	م ��ر�و

�!��� �و�ش �.وچ �.7 	وا�ت�  

:�23م �رد�و '�ف ��ر�و  

...  ده�	وا�-  



-�-؟!وا  

...آره-  

:23ت و د��( �را�� �2س ده�(� رو ��رش ی آره ن��/�ر و ن���ر��ز ا���ر �� .دا�  

....اش ��)�%� �و �زار�ش �رم �ن! ش�آااااا	-  

 آ� وا�� �رھم �(ت �ھ و �ود ��ش د��2 )��س.��� ��  دو	�م  (م و �23م یا ��(�

....زد�� �رف ر���ن  

�ن �0ن ��� ن�ا و�دن�� �/ش  #در دش��2 ی)����.زدم )�	�د!  

 (روع �(�ون ر���ن ��و و ��� �� �د درھ�ون �.%� �.�د، �.�	 ی'دا �� �� آ� ��ج

.�#د ی 	ط�� 	و�دن �� �رد  

 �.� 0واب ��� �و� �� درآورد 2ش�� از رو �ود ده�	ر ��� ی�را �� یا ��ھد �0.� �� .دا�

.�ده �/ش رو ��دوش و �ره داد رو  

�.(دم �ش��ز��0 و ر$�م �ن �.�د(د ��ن�ا ���ر از �� ن�ر���ا  

:�23م و ا�دا	�م �/ش ����ھ �-د و �(��م ���رش  

؟!ی$%ر �و  راھ�ش �و! ��ن�ا-  

:د��ر� و �رد ا(�ره 	ودش ��  

؟؟!�Q& �  �وو$%ر ؟! $%رم �و ھ�ش �ن ؟!�ن-  

:�23م �رد�و ن���� و ��: 	��و (و��  

-� �� �� یدار %�م�� ا���س ھ�ش....�ت�� ���0ا �وا�ت ا'& �(	ص �و) دو�م��
؟؟!��ردا(� د�0د �رو�ده.�%��� $%ر یز�   

:23ت و 3رد ���ھم %م�  

...آره-  

 �� �و���م��.ن�ز� �و �ره �(� آب �ن (; �� ��ود ��%م و �2ت او�#درھ� آره ن�ا

....��ا ���د ی�0 �ل �� زو�ش ��م ا���س وEوح  

��ن ی��23/� ;���ر ی'دا�� ا��0م ر��� و��� ر���ن ��و �#د دم�$/� او�د �� .دا� و 

.3ر$ت  



�ن  را �س �؟....!��(م 	و(��ل �و���م��  

....�ود ��ن�ا یھ� ��رد�زا0 ا�0��: .ش�د)  

 )��س ��و�0 ��م $%ر ��� ا�� �ردم دوزک �زک او�/�� �راش �ن (ب اون �� �����ا

...���د یزا�  �� �ر��  �  �ود �(ده 	وا��م  

��(ون ر$�م و �.�د(دم �(� ���#ل �/(ون �دم �س �%��ا وا���.�� �>ل ��%م رو �

:�23م 3ر$��و  

���ر�ت ��(#�م 0وووو�م ��� یوا- �////)��....  

:د��( ر	م �� �ر$/�ش �� ����(و اوج (دت ��ز و �رد 0دا 	ودش از زور �� ��و  

-�////O ...�2	 ن� ی�رد ام�...�#ب �رو!!!��  

:�23م ر$��و �#ب 	�0)ت ��  

�� ��م ;���ر 	وا��م�� 	ب-�....  

:23ت و ا�دا	ت ��: ��ا�رو  

 ھم �ن رو ی��داز 	ود�و �	�; �Qل �%��ا �دون...دو��....0ون $ر	�ده و �� ��� او:-

�!��� ;���ر ��و��  

:�23م �رد�و 2ل �وھم ا��(���و  

-��!0ون $ر	�ده ��م ھ�� ی��0 و ��� ��م ی 0ور ��� ��م �ردم ��دت �ن �  

:23ت و ام (و�� �� زد  

�� �ھ...ی�رد 0م�3...�///�-� ��� ���  

 �� دا(ت �� ��ور���ن �� ���/و� ���ه ��.	�ده �� (د ل���د در)�ظ� 'ور�ش یرو ا	م

:23ت و آورد ��: د��(و �-د و ا�د�	ت %رد�� �ش و 	وش ����  

 %ردم��� $%ر ا'& ؟؟؟؟�ن....�� 	و(�ل �.�	.3ر$�� ر���ن آ� �و�ا....���� ن��� �و�ا-

 ��2م�� %رد�و�� ���ه �%�(و دا(�م ش��  �د��ه �ن  ون �رام �ده ��2رش رو �.#� ا�ن

 �(و�� ر$�� ��: ره���� ��ھد یز�  ن�ھ�  �� �او� 	و(���ل و ��(�� �.#�  � یوا

�ون..3ر$�� وا�م��ن ��0.�ن آ.��0....  

:زدم )ب ا�ز�0ر ��  



-Z			ا �////���ھ(��د دھ� ی�.��� وا�� ��; و 0.ف یر$��را ن�ا....�  

:23ت و ر$ت �/م ��ر���� ی 6ره  (م  

!��دد! ((ش�ا-  

�ون اھ�,  ی�زار ���%ن ���� ن���( �و ی�ر وت �� �و).��ود �ن ��(�-��ن آ.��0 

...(ده 	ز �.�	 �ااا��� �)�	و� رو ��0.�ن  

�)و �ردا(�� ی�	�رور و �ت��' $�ز �ن وا��....�رو �رو �رو-� ....  

:�23م ��)�	�� ��  

.�ود �23ن �ن از 	&'� ���د-  

�ن �� زارو�  ن�ا �و �%رده :زم- ���....  

 )�	م

....��م رو �.#� �ن�0ر �/ش �� ��ن�ا ��ت ر$�م دور(د�و ازش )�	�دز��ن  

��ن�ا ا��(ت ��ت ر$ت ���ھم �ود ذھ�م �و �.#� ا�م �ھ  ون و....  

 

۵٠٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.دم��د یا �.�2 �و) �ردم ���ه ا��(��ش �� (�ر�� #��د  �د  

؟!��(� ا��(�ش رو اش �.#� د����  را.�0	وردم  

....اطراف ی��د� �� �و�0 �� و �ود ش�3و( �و �رش.ر$�م ���ش �� ط�ت ��  

:�23م 	'���� �)�� �� و   ���دم�ا روش �� رو  

؟؟!ت�3و( �و �رت ھ�ش  را �و-  

:23ت و زد زل �/م.3ر$ت ��: �ر(و  

؟!�  �-��-  



 داد�و ورت دھ��و آب.اش (ده 3ره درھم یا�روھ� اون ا)��� و.�ر�و�دم ���ھش ا�/ت

:�23م  

...داده �.� 0واب ����ت �� ��� ید��2/� ��� �دارم (;...���3و( �ر3رم ھ�ش-  

....دا� ش�� �رو...�رو ا:�م.دم�$/� ھم دم�د ھم دم�(� ھم...دم�(�...���ن� ��م�� �� �ر-  

.�ردم ا	م �� �ودم �ن ���ر�ا  

� ی�0 ��ن�ا �ر��ت و ر$��رھ� ��-E وا-� �� �ودم (ده ���س ی�د�ز 	ودم دو�م��
.دا(ت (; و ید)	ور  

:�23م ��د 3.�  

؟؟!�رو��� 	ودت از ��و یدار ھ�ش  را �و-  

.�ش��'��� ھم و (د �-�0ش ���ث ھم )�ظ� �و ز�ون از �رف ن�ا دن�(�  

 0وش ����� و �دا	ت�� راه �زرگ ��ث �� ���� م���ود او��0 ا�3 �دا(�م (; �� او�#در

�.�ورد�  

:23ت ت��'��� از (ده �ر�-ش ��'دا �� �وEش  

؟؟!ا'& 	و�� ��)ت ؟؟!  �و ���� ��  �ر�دھ� و  ر�د یا-  

:�23م و رم��� دھن �� ز�ون ��و���م  

�ن �� ���و �ت�� 	وب ��)ش �� �او�-!  

:23ت �ت�� �� �� �وا�ش ��� د�د �و� و ا�دا	ت اطراف �� ����ھ  

 ھ� یور یدر ن�ا ؟؟!ی(د ��0 ؟؟!ی��داز راه یز�ر آ�رو ی	وا��.. ن���� �ر�� 'دا�و-

 �� �؟!ا'& �و ���  

7�:�23م و 3ر$�م د��(و   

؟! ھ�ن ؟!�و ات �.#� ؟؟؟!�م�� یور یدر �ن-  

.�رد ����ش ھم �د.�رد ����ش �ن �وال  

:�23م دم�د �� رو �%و�ش  

- �� �  ؟! ھ�ن ؟!ی(د ����ش  را ؟! ��ن�ا ا



:23ت �-د و �رد ��ز )ب از )ب ��:	ره  

!اس 	و��-  

:�23م ����ور �-د و دم��( درھم ا�رو  

؟!ش�3ذا(� �0 ؟!اس 	و�� ؟؟!� -  

.(دم ر�د)� م�.�	.(دم ر�د)� و د)	ور ����� �ن �وEش.(د (ر��ده ���ھش ��)ت %م�  

 �(و�� �.#� ���...3ذا(�ش �0 	و�� و ر$�� �دش� �� �وده ت�اھ� �� وا�ش �#در�ا �-��

!!!ر$�� �دش�  را �س  �ت��  یدار��� و �(ق و �-/د ی  

:دم��ر� ن�ھ� وا�� ��ود ھEم و �	(ش ��ل وا�م �%� ن�ا  

؟؟!��� د��ت ر$ت �دت� �� �وده ت�اھ� �� �رات �#در�ا-  

�� �(��� ����:23ت ��'�   

 �دم�...3ذا(�م �0 ��ود �وا�م ��م  �د��ر...ید�� �(ش  #در...���� ���د ���-

؟!��%� (.و6ش ی	ود�� (���.ر$ت  

:�23م �-د و 3ذا(�م 	ودم ���� رو ا�و ا(�ره ا��(ت  

 �-د ر$ت �دت� رو ات �.#� ���� ��2وت�� و �ل�	�� �و ؟؟!�ن ؟!%�م�� (.و6ش دارم �ن-

!%�م�� (.و6ش ی	ود�� دارم �ن  

:23ت و �رد یا رو � د�دون  

.... ا�'��م �� �زن �3د �#در�ا و �ن �س....�ااااا�%��� (.و6ش ی�د�ز یدار ���د ���ن�-  

%�م��� $را�وش ا�روزو  وت�ھ �ن.. �.�	....��ن�ا ی�د �.�	-  

:23ت ��'�  

....�ن �س �ن �س-  

 ��/دا(� س��رو ��ت �ردم و 3ر$ت ت����'��� د���و �7 �� دم�� 0وا�(و 	وا��م
��Eر....  

.�ود 3رم ر���ن ��و و ��� ��زار $-&  ون ��ود �� �� ���# �واس  

:�23م و دم��( رون�� د��ش از د���و �7 ن��'��� ��.وار�د ��ت داد ھ.م و ��ت درو  



....ی��د �0 از د���و...�ن و)م ؟!�%��� %�ر� -  

:د�6ر 'ور�م �و ��'� ��ل ھ�ون �� و د� �� �/م 0.و از  

-E-�� ر$��رات �- راه (��� ا)م �	وا����  طور �.#� �� �	�طر ن���....ان ا��#��� وا

!!! ی��داز  

:�23م �-د و $(ردم ھم رو دو�دو���و  

�ن یر$��رھ� ���م...آره آره- ���#� ��ش ����ف 	ودت ی�را....ا��#م د	�ر �� �ن...ان ا�

....ی�رد ازدواج ا��ق د	�ر �� �� ��  

.(دم ره�	 �/ش زده �/ت 	ورد دھ�م �� �� د��ش �(ت  

؟؟! اون ؟؟؟!زد ��و اون....(د��� ��ورم  

.�ود �(ده ا(���ه وا-�.�ود �(ده �و) (ده ا(���ه �ردم �س  

.(دم ره�	 �/ش ��/وت و ��ت  

 �#ب  دم  �د �زرگ �.�	 �� ی$�E اون �و...�رده %�ر�  د��2/� ھم 	ودش ��م $%ر

:23ت و ر$ت  

� وادار ی��ر  � �� آد�و ر$��رات ��-E �� ن���-��%�...  

.زد �.#�  (�/�م �و ا(;  

:�23م �-د و ا�دا	�م �/ش ��2ر� �ر ���ه ��را�ت و ��'�...د�ر� ��0 �� ��0 از �� ��ر  

....درک �� �رو-  

....رون�� زدم اور 	2#�ن ی$�E اون از $ورا �ن �و) زد 'دام  

 

۵١٠_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

�و ی��ر  �د�.�دادم ت�اھ� �و) زد 'دا ا�  

.�دم 3وش �ر$/�ش �� و ��و�م �	وام �� �ودم اون از �ر ��'� وا1 در  



 ھ� �را�� ن�ا �� �و���م��� �ن �ود �� یا ���د ز�ھر  از �� ت��'��� از �%�رش�ا ل�د)

.�م�� ���ر ��ھ�ش  

 (;  ون ��م��� ;��زد ی $�'.� از �م د�ت ��.��م��� �� ���دم�ا ���# از دور �0 ��

 'ور�م ی�و ت��'��� و 6م و رو و ر�, از ��2د�� �/م  (�(ون ;��زد از ا�3 �دا(�م

� زارو�  �.�	�� و �ز�م ��ر$ 	وا�ت��� د)م ھم �ن و %ردن��  م�� �وال.دن�2/
Eدم ����و�.  

E-�� E-�،�/� و �و�د �� 	ود(ون ن�� د��� (وھرھ� و زن ی��وھ� ��و و �(%&ت �و
.��م ��ز3و ��� ی�را �دا(�م دو�ت �ن رو ھ� ��و ن�ا  

.زدم�� ن�ز� �� 'دا�� ا�� ��د ��د ���و و �ودم 3ذا(�� د�دو��م ی: ��	��و  

 	وا�ت��� د)م �� �ودم ی�2ر و ��'��� د��ش از او�#در �ن �و) ���م او�د �� د�ش�د

�م روز  �د �� �دال��ش ��  ()  ����2!  

:23ت و ���م او�د  

�ن ���ن�-....  

.���# ش�� ر$�م و (دم دور ازش $ورا ��م ���ھش �%��ا �دون  

.�(دت.�ودم د)	ور ازش �(دت  ون �	وره �رص �� �ن �� زدن �رف $%ر د����  

.�ره �ن 	�طر از یزود ن�ا �� �و��ت��� ��رش ن�ا  و زد ��و اون  

.(دم ره�	 ن�ز� �� زده ���م و ���دم�ا .دا� ���ر  

:23ت و ا�دا	ت �و و)وش �� �� �� ����ھ .دا�  

�ن �� %���� ��3ر او�#در (��� دار�� ��...��م ا��را�ت %م� �ن �� �(� دار�� اھورا ��ش- 

(دن $.S ��ھ�م....� ر	و��ش و ��م �>.ش �ھ  

�:23ت و 3ر$ت ��: �ر(و ز�م��� ��ر$ �7ھ �ن د�د �و  

:�23م و دادم �%ون را�ت و  پ �� ؟�ر�و!�؟��را��!����� � �ھ  را �و-  

!ام 	��� %م� $#ط...�� ��-  

:23ت و 3ذرو�د �ظر از 'ور��و  

....��	ود� �و �.�	 آ	�-  



:�23م و آوردم ��: �ر�و  

...�د�� �ر�0ش ��)م ��م ا��را�ت %م� 	و�� م��ر. ام 	��� %م� $#ط...�� �23م ��-  

...�%�� �و�0 0.ب ش�ر�ز �� 'ور�م رو �ودم 3ذا(�� د���و  

. �ودم ��'� ��ن�ا دن�د �ھ و �و�دن ���0ا از 	و�� م�ر$� �� زود�ر ��ش  

:�23م و .دا� ��ت �ردم رو ھ��ن ر$�ن ی آ��ده �م �م دم�د  ون �-د #��د  �د  

�ن  د��ر ��ن�ا �� ن�ر���وا� �و- �� ���� �...رم�  

:23ت �-�رف ��  

-�� ����...���زا�م  ��) �!��ش را�ت.(م��  

��#��دش د��� � رو ��ن�ا ���ل یا ذره  ون. ��� �وض �ن ی�0 �� �0(و �� %ردم�

 �� دو��ره ن�ھ� ی�را.����2  (�ش ��  (�م ��:ھ� ��: 	وا�ت��� د)م ا'& و �دا(�م

:�23م ا'رار  

-��...)�� ن��2ر �� (��...��0 اون و ��0 ن�ا...�����$� ��ن�ا ن���( و د��را ���� ��ج ن�
!ن��ر را�ت..�/�ره د��ر ��ن�ا ��  

:23ت ز��ن )�	�د و �رد �ول ��:	ره  

�ر� ��(�! �/�ره آره-� ��!$دا��ر ی �  

.رون�� م�زد ��Eر از ��ھم ھ�� د�ر� �� ر$�ن وت  

!��'� ھم ��ن�ا...��'� �ن  

 ���ر ��ھ�ش �و���م��� و �ود 	���ر �/�م ا�روزش ر$��ر.�ر$�م�� $�'.� ازش ھم �دام

.�م��  

.�ر$�م �و) �(م �ش���( �وار �رم دا(ت �و1 ��م $%ر  

 ��د.#...�ده آزار �ر$ت�� �د�...�ر$ت�� �د� %ردم�� �آ(� ��ھ�ش زود �2در�� ا�3
!(د�� ��دت �د د����....���  

� د�د �و�.�ود ���ده�ا �ن ���ظر ھ� ��ن ا�� اون (دن ن���( �وار ر$�ن .دا� و ن�ر���ا
�ت دارم� )��:23ت و د���و3ر$ت �(ت از.���م او�د �دو �دو رم�� ���� ن�  

-�0� �؟!�وام �� ؟!یر�  



:�23م 	(م �� و دم��( رون�� د��ش ی�و ار د���و د�و� ر	 ��'���  

�و �� ���د...�داره �ر�ط �و ��-� �/م ازت ��)م  ون �زن �رف ��ھ�م �� �ر�� ا�

�...	وره�  

� ن�	(�� ازش �#دار ن�ھ� �� #��د �و) �ر$ت�� �(�ت ��0 ار 	(م �/���ا دو�م��
.�ودم ود)	ور  

:23ت و او�د د���)م  

....(و ن���( �وار ��� ���ن� �ر�در� ی��ز � �-  

:�23م )0�0ت �� ھ� ��ن  

-�.... �رو و �ردار �رم از د�ت.	وام��  

؟؟!��  ����ز � � ن�ا-  

:�23م ��'��� ھ�و�طور  

. �و...�	و� �و ��(�...��(� ؟؟؟!ی��ز � �-���...  

:23ت و د��( �وھ�ش ی�و �د�� �&$�  

...(ده�  دن��2/� آدم و ��)م �� (و ن���( �وار �رو.�ر�� 0وش �� ��و 	ون ���ن�-  

:�23م $(رد�و روھم د�دو���و  

 �زار.�ت�� �/م �رام �(ن ��	�ر �� ھم 0/�ن ���م...داره دن�0و( �� ��دت �و 	ون-

 	وام���...�زن �رف ��ھ�م..��� د���)م ���د....��ز	ر$ و �د  #در �دو�ن ھ�(ون

�ت����...�؟!ید�$/  

  او�م.�دادم �(ون ��و0/ �ن �و) زد 'دام

�ت ��1ر ��د�/� ��  ون �د�� د���)م ��و��ت ���د� )��.(دم �وار و ر$�م ���� ن�  

�ت �ر3(ت �-د و زد �وط �� ی)�د �� �� ��'� ���دو�ا ھ�و��0� )��....�ش�  
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�:23ت و ���د�ا �ط�� ی�و ���� ��ج 	و�� م�د�ر� ھ�� �و  

�ون ھ�� ا�(ب-/� �	��واد3 ;��و  0(ن �� �ط�� �و ���0ھ� 	رم�� 3و(ت.. �ن 
�...م�ر���  

�:23ت �-د و زدن ��.�. �وت �رد (روع �(و	 �� ن�ر���ا  

-d�)��!�ز ا� ��ج ���ب �(� �����  �!  ا���ت...د)��زم و د�ت ی���� ��   

 ھم ھ�� از (�ر��.(�د 	و(��)و.�ودن 	و(��ل.ر$ت ھوا �� ھ�(ون یھ� 	�ده ی'دا

�� و ر���ن ��و�!  

.م��ود ���ده�ا  3و(�  �� ��'� و �%ر ھر�دوم �� م��ود ��ن�ا و �ن  ��/�  

� ر$��ر  � �2/�� �� ��(� ��/� ��:ھ� ��: د��� �-��.	ود�ون 	و�� �رم ا'& دا(�م م��'

.دا(�� �6.ط  

 �و اون از (�ر�� ��� %رد�� وارد ��'� $(�ر �/م یا ���د ھر�ورد از (�ر�� �� یز� 

�ورد ن�ا در ش����2و��� و �ود اش �.#� ��ود ،�دھ� .  

� �0 �� 0/�م �� و اس �.#� �� ن�ا 	ب ��م 	ودم �� و �م�� ���ر ��ھ�ش �و���م��

.�ود �	�م �.�	  ون �و���م��� وا-�....3ذا(�ش  

:�23م و اش  (و�� رو زدم..دا� ��ت ر$�م  

.... �� ���� ��ج 	و�� ؟!��0 یر�� �و-  

:23ت و د�	�د  

-`O �� وم...���د �داره.-� $ر	�ده ��� و ���� 	.وت 	وام��� �دو��� ا	�...���� ��ج 	و�� 

....ا'2/�ن �رده��ر� ھم ن�ر���ا� ا)���....�ز�م ھم �� رو  

؟!ا�روز-  

�ن �و)...زود '�W $ردا ��- ��و�م �� یروز  �د ��.�و�م�...  

:�23م د�و��( �#��� �2س  

��م �س.��(�- �.(ت�� �م�  

:د��ر�  ون �رد �-0ب %م�  



-�؟...!���� ��ج 	و�� ی��  

! آره-  

 یزود �ر�� 0وروا0ور و �	�.ف یھ� ����0 �� ��	ودش  �ن م��'� ن�ا �	�طر �%��ا �ل
:�23م  

-�.��م ��; دار(د�� �و و)ت 0و�0 �(� ���� �(� ا�3 و ����( ��/�  �و ��  �م�  

:23ت �0 ھ�� از 	�ر�� .دا�  

�رررر� ��اااا�� یوا-�!  

.	ودش ��ر د���ل ر$ت ھر�س �م �م  

 ھم ��ن�ا....��: م�ر$� ��ھم و دا(ت ی��ر رار #ش�ر$ �� ن�ر���ا� رون،�� ر$ت ���� ��ج

!��وس و 	���ر �/م ھ�و�#در. 	ود�ون 	و�� ر$ت  

 	و�� ر$�م 	ودش ی (�� 0.و �و) 	ود�ون 	و�� �رم �ن �� �ود ���ظر اش ھ�� اون

.���� ��ج  

��ن�ا ا�� �ود �%رده �.�د �ن رو د�ت �ز��� �7ھ  وت�ھ ھ�ش یر�3 �	ت ��وم �� ����م 

  داد�� رو 0رات ن�ا 	ودش �� �� �ود ��رش ن� �د� ن�ا ��:

!��� �ر	ورد ی طور �ن �� ره��� �د� د���  

 �و ر$�م ��م.�%�� آ��ده ر�( �راش ر$ت و �رد دراز �%��و و �(; یرو رو � � .دا�

.(دم اھورا �� ی��ز �ر3رم و ھ�ل �و �ر3(�م )���/�م �ردن �وض �-داز و ا��م  

��ن��:23ت او�د رون�� �� �وا)ت از ��(م ���0ا �ن %رد��� $%ر ��   

؟!�%��� %�ر�  ���0ا �و ���� ��-  

:�23م ��'�د� ی)�	�د ��  

...���0ا �م�� �ن ی�دار دو�ت 0ون �$�ط �� -  

:23ت و �رد 	(; د����ل �� د���(و  

....���ر$  � ن���درا ��-  

.(دم اھورا �� ی��ز �ر3رم ھ� ��ن �ن و آ(�زھو�� ��ت ر$ت اون  

:23ت �-د و �(�ت ���رم و او�د ر�( (��( �� .دا� �-د #��د  �د  



 و �ن او�ده ��د� �� ورو0; ن�ا �و� از....ھ� �ز�� �رت �� � � � � ھوس وت ��-
� ��م وت #��د  �د %�م�� آرزو ��3ھ (��� ��ورت...	وراک �� م�دار 	واب ��  ن�ر���ا

؟؟!�رم ��د��(و �� ��وم  

:�23م و دم�	�د  

 ن��( ��ااا��%� ��رو� وت �� یا یآ �م�� دو��(ون �� %�ن�� �� ��رو� د	�را -
 رو �رف ن�ھ� ��ز (ن�� �� دار � � �-د...د��� ��ل 	ود�ون وا�� و �����ون 	و��

� ی��د� وارد د��� %���� ازدواج �� �آد� 	ب...و��ر�� � � � � وت ��...یا یا...ز�ن�
!د�0د ی��د� ن�ا از �0زO ھم آوردن � � �� �(� ید�0د  

:23ت �-د و اھورا   دھن 3ذا(ت رو ���و�ر �ر  

 (.	�� و �ر  �ق %�م�� ا���س ھ�ش او�ده ��د� اھورا �و� از! (��� ر�� آدم �و) آره-

.دارم�� روز (���� �%��ا وا�� �در(ده و ;���ر �و���م ���.(دم �ر  

:�23م )�	�د �� و 3ذا(�م اھورا د�ت ی: ا��(��و  

  ز��ز و 	و(�ل  #در ن���...�داره ��ه داره �'ور� �داره (�ه یدار ��ر �� �وEش-

.%رد�� ���ه ��-0ب و ره�	 ��و اش ھ�� و 	ورد�� ر�( ��د ��د اھورا  

:�23م و دادم �%ون آھ��� د��(و  

 	و(���)ت ؟؟؟وا-�!دارم �	و(�. ی ��� �0ب ���� ��	ودت یدار ؟؟!ورو0; �� -

�� ��...یروز�3ر یھ� (��س 	وش اون از....یدار �ن �Qل یا �  

:23ت و �رد دن�	�د �� (روع �ن ی�ر$/� ن�ا از .دا�  

-d�)��؟!���0ت ��ن�ا �را��! یر���� ل���و 	ود�و  �   

:دادم 0واب آھ���  

-:��...  

!م���( ���رھم ���0ھ� �د��� 0را ؟	ب!���/��-  

...:�د �	وا�� 	واد�� �ن و)ش-  

:23ت و ا�دا	ت ��: (و��  

-�)��....  
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�ت ر$ت و درآورد �ن از رو ��ش �-د و ا�ن رو 3ذا(ت رو 3و(ت ی��و یھ� ���� ����� 

.�(� ����/� دن��( ��Z �� ی آ��ده و �(وره د���(و �� س��رو  

دم ا��ق �و و �ودم 3ر$�� �>ل اھورارو � آ(�ز	و�� از (ده �ر ر�( (��( �� .دا� �� زدم�

:23ت �-د و او�د رون��  

!�دم رو رش�( ��م �>.ش �ن �ده! ���� ی(د 	���-  

:�23م �-د و �ردم آ�دار  ��چ رو اھورا )پ  

!ھ�ت اش ��� �(ق! ��ز��ز و �دا(�� دو�ت ��ر ھم �.�	! �%رده ام 	��� ھم ا'&-  

:23ت �-د و داد �%ون �%ون د��ش �و رو (��( .دا�  

.�(� (روع ش�3(�� �� �و� �� �� �و) �دا(�� دو�ت �.�	 ��ر 3ل ن�ا...آره-  

.�ده رو رش�( �/ش ��و�� �� �>.ش �زارم رو � � �ن �� �(�ت ��ل رو  

.�ردم �ز ��ل رو 3و(� �� �-د و دادم �/ش اھورارو  

�ن ��� ���م �و اھوراروھم �و� �E$و�� ی	 �.%ردم�� $%ر ��ن�ا �� ھم  ر	و�دم �  

.�ود �رده �.�د �ن یرو د�ت ��زم �� �����ا  

!��زوش زور �� �ود (ده ��و�ل ����� و در�ت و ���ل ��WوE �� ی��0 �� �����ا  

��ن��  ر	و�دم ���ش �� رو �رم �و� �ود، زده 'دام ��ر ن� �د� ی�را ظ�ھرا �� 

:23ت ��-0ب  

....�ر�� رو ���ب ی	/��� ن�ا (و �.�د ؟! د	�ر ���0ت �وا�ت-  

 و �3ز رو 3ذا(�م و �ردم آ��ده رو ���ب ی	/���.آ(�ز	و�� �و ر$�م و (دم �.�د �رف ��
��ن  �� 3و(ت  �ردن 	رد ی�و �� �(��م �'�د) رو �-دھم��  ;�. ��م �  



 %رد�� 	ورد رو 3د(ت یھ� %��� ��د ��د �� �در��) اون ا�� �ودم $%ر �و ھ� ��ن �ن

:د��ر�  

؟!��ره �ر ��ن�ا-  

:�23م و او�دم رون�� $%ر �و از  

!اس 	و�� ��-  

:23ت �-0ب ��  

  ؟!ن���� و�ده�� ����: و اس 	و��! وااااا-

�راش او�Eع �� ��:! �ووووف �:�23م �&$�.رن���� �را6(و ھ�(ون �ھ (ده ش�  

...:�د ده�	وا� �ود 	���...�د�� 	ب-  

:23ت د)�وزا��  

....�	وره یز�  �� ن���� �د�� �زن 'داش �رو...��در �زن 'داش �رو-  

:�23م �رداره �رم از د�ت �%��ا وا��  

....ز�م�� 'داش �-دا....��(� ��(�-  

:23ت و �ردا(ت ��زر3 3و(ت %���.ر$�م دو��ره و �23م �و�ا  

!��م 	وردش ر��� طر$(و اون-  

 �و� و ��ود �وا�م �ن  ون ا�� (د �رد�ش 	رد �(>ول اون و 3ر$�م رو 3و(ت طرف ��
 د���و از ی�د ی�0 �� �ود ن�ا و ��ردم �#ب د���و د�%(�� 3و(ت رو رو ��رد یز�� اون

.د��ر  

.دم��( �#ب ا��(��و $ورا یز�6ر 'ورت �� �23�و ی�.�د آخ  

��م��:23ت و (د �.�د ز�� �(ت از   

....���� یا ؟؟؟!د	�ر �و �ود ��0 �وا�ت! �� ��-  

 �� ���� و .دا�.و�د�� ��د 	و�ش ��� �و) د��م رو 3ذا(�م و آورد د����ل  �د�� �رام و ر$ت

... (ده�  دن��ر� �� �ھ و آ(�ز	و�� �و او�دن ���را�  

.�ودن (ده ��ران ھ�(ون ر$ت �� 	ون ازش �د�ز و �ود ی�د ی�0 �د��3ر  ون  



:�23م د�(د درد و0ود �� ��ر�ن �%��ا وا��  

!	و�م �ت�� � �ھ-  

��ن��:23ت (ون��ر   

.....(ده �  ن���....��	دا.�ود ��0 �وا�ت �و آ	�! �ت�� � �ھ رو �  � -  

 ا��د �ن 	ون 6رق د�ت �	و� ید����)/� ا��وه ��  (�ش �� و آ(�ز	و�� �و او�د ����

:23ت  

 یروز  � �� د	�رو ن���.�ود ��0 �وا�ت...$�ط�� آ	� او�د �رش �& ن�ا ی0ور  � ن�ا-
....�م�� 	ودم �زار ���2م ���...�ا�دا	�  

.د� �� 	و�� �و ز�, ی'دا �و1 ھ�ون  

.��� ��ز درو �� ر$ت رون�� آ(�ز	و�� از %رد�� ���ه ��و ���را�� �� دا(ت �� .دا�  

���� 7���ن از ھ�ز��ن و ��� ز��� رو 	ون �� �رد ��ز رو آب ر�( و 3ر$ت د���و �� 

!�ره��  �ب و ���د 	وا�ت  

.��ود ��ر��ز م�رو� درد ی ا�دازه �� درد ن�ا �و) دا(�م درد  

. �ر3ردو�د 	ودش ��ت �� �رھ�رو ��ن�ا �&م ی'دا �(.و6 اون �و  

�ن دور ھ�� د�د �و�. 3ر$�م ازش ���ھ�و زود �.�	 1�:د��ر� (دن 0  

  ؟!(ده� -

:23ت ��ران .دا�  

...ده��ر رو ���� د�ت  �و-  

...روز�د (دت ھ�ون �� �ودم ��'��� ازش  ون ��م ���ه �/ش �� �ر��(�م ���  

�ن آ(�ز	و�� �و او�د��و�د�� 	ون ازش �  ن�� �� د��م �� دو	�م ���ھ�و ا  

��ن�� ��-0 ;�:23ت و آورد ��	ودش رو ��او) یھ� �  

!� � ر$ت 	و�ش ���م �ن ���  ���د د��(و ر���...���0 ر���-  

:23ت و زد د��ش �%� اون �(ت رو د��(و ���ف �� �-د  

!ھ� ��� ��; 	وا��م از �ردم �6.ط �0ب-  



:23ت و 0.و او�د ��ن�ا ا�� ��� ��ز 	وا�ت رو 0-�� در ����  

!�%ش (��ز	�ت.%�م�� � �� ���د د��(و 	ودم-  

:23ت و 3ر$ت د���و �7 �-د  

...د���و م����( ھ�ل �و م��ر �.�د(و...���� �.�د(و-  

:�23م �� �ود �(ده ��وم �ر$ش  

...%�م�� در��ش 	ودم �ت�� ی�ز��-  

... �.�د(و...�.�د(و...ره�� داره �د�ت 	ون ���م ؟!�%��� در��ش �  �-��-  

� �و ا�دا	ت ��و ت�در�/� ���� ��ج ا'رار �و) ��ش��� 	وا��م��� ���.�.�د(م 	وا��م��

.(ده ا��0م ��ل  

��ن و ���� و ھ�ل �و ر$�م ھ�راھش ھم ی�و یھ� ��ر�� اون ���� 	رد �(>ول دو��ره ھم 

 	ود(ون �� ر���ن ��و و ��� ازدواج �	�طر ����� ا��ب �� (دن �ره 3و(ت �ردن

...�دن '�2 و ��ل  
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.م��(  (م �و  (م �� یا ���د ی�0 �ودم دو	�� ���ھ�و  

.م��ود �(��� ھم یرو �� رو �رف �� و ���ت یا #��د  �د  

. و�د���� دورش رو ���د �ط�ا�� �� او�م و �ود ;��و  ز�� یرو �ن د�ت  

:23ت ��:	ره �%��ا ��  

-�� �� � و ��%� ���ه 'ور�م �و ی	وا�� �� �� ؟!ھ�ن ؟!��� ر$��ر ی�طور�ا �ن �� ی	وا�
؟!��ز� �رف ��ھ�م  

�ش��� �	وام ��� �� �ودم ر�د)� ازش یاو�#در.���2م یز� �.  



 	ودم 3وش �� 'داش $#ط �� ی0ور  ر	و�د �� د��م دور آھ��� رو ���د �� ھ�و�طور

:23ت �ر�� 	ودش و  

� �/�ر ��و ���د �� �و.%�م�� %�ر�  دارم دم��2/� ا'&.(دم ��'� )�ظ� �� �ن-����)� 
�ن���....��...ره�� در د��م از �رم�ا	� ��3ھ م�	و��رد ��ھ  

 ی�ر �	��� و �&$� ��  ون.و�د�� 	وش  �ذاش �� �.�	 �� ی�وز	�د.زدم �وز	�د
:23ت �-د و داد �%ون  

 ی�0....	و�� م��ر �� �و� �� م��ز� �رف 	وا��م ازت  #در.�ود 	ودت ر��#' �ن �ول-
!�ود 	و�� �و.��ود ��Eر �و ��ث  

 �ود اون �ودم �%روه ��ث ��ھ�ش ا'& �ن! ��ث ی �! ازش دم�(��� ���ر�/� و  رت  �

....�رد (روع و 	ت�ر �/م �ن �وال دو �%� �� ��  

....�%رد د��ش رو اش �.#� �� �ود اون  

�#'ر د���ل او�وت ��#'ر ��و �� �%د � ��ا �0)ب و �(ت� �.دو��ت�  

 

.�ردم ���ه د��/�(و دو��ره  (م 3و(� از و �����وس  

 �� دا(ت ا�3.�داره ت�اھ� �راش یا ذره ن�ا �ط��Oم �ن.��ود �.#� از ی	�ر ��زم....��

.�ود �0ش �ر اش �.#� ا:ن  

 �س د���و 	وا��م �ودم (ده ��وم ��رش.�(� ��ز �� زد ���د آ	ر ی %��� یرو � ��

:23ت �-د و دا(ت ��/ش 	ودش د�ت �و و �داد ا�0زه �� �%(م  

؟! ���ن�-  

:23ت �%ث ��.�%ردم ھم ���ھش ا�� �دادم �(ون ���0ت ر$�ن وا��  

...�ن ���ه �ن �� -  

.�ردم ���ھش ��ر$ �7ھ �دون و  ر	و�دم ���ش �� �ر�و  �&$�  

!(��ھ� 	&ف.�ود ده�ژو) %م�  

.�دا(ت ت�اھ�  � ا'&.درھم و ��وس اش �$�� و �ودن �رخ ھم  (��ش  

:23ت و  (��م �و زد زل  



-�....	و�� ی��� 	وام�  

:�23م �ره ��: 'دام �دم ا�0زه �%��ا �دون و 	(م ��  

؟!	و�� �م��-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

�و�ش رو ��	ره /ره ن�ا و �و�� ی��� ی��	وا آره-� ���  

.ا�ت ��	ره �ن ز�  ھ�� اون �ظر از ا'&! ��	ره /ر �2ت��! ھ�  

:�23م ��%م ��  

�.�م��� ���0 �7ھ..���و....�ن-��؟!�2/  

:23ت و (د ��و��ر  

؟!�  �-��-  

-��-� �....ید�(� �� ن�ھ  

 طول ���ت  �د از (�ر�� د�وا ن�ا �دا(ت ا��ظ�ر �ود �(	ص 'ور�ش ��-0ب ��)ت از

.�ود د�وا �� از (�ر�� ن�ا �و) �%(�  

؟؟؟!���ن� (ده  ت �و-  

� �م�اذ د�ت�د...�ن ول د���و ��:ھم.���و (ده زش�  �� �� �او� �(ده م�ز�  �ن-���%!  

 دو��ره �� آ(�ز	و�� �و ر$�م و (دم �.�د �-د و دم��( رون�� د��ش �و از زور �� د���و

��ن ���� ;�.��م �  

:23ت و (م�� او�د �ود 3ر$�� �>ل �و اھورارو �� �در��) .دا�  

�ن ر��� �>ل اھورارو....��� ی��ر ��و���� ده�د ب�آ� د��ت �� �و- �� �(�	 ���; $�ط� 

�.%�م�  

 ھ�'��ت و �ن از  ون ھم ��ن�ا. ر	و�د�ش 	و�� �و �رد�ش و 3ر$�م .دا� از اھورارو

�ن �� (دن ��...�ط�� �و ر$ت ���# �Qل و رون�� زد 	و�� از (د وس�  

�ن.دم��( �#��� آه ��را�ت � �و (��ھ� اون  ون (د.(د ا�� �(� ی�طور�ا 	وا��م��

 �.%رد�� ر$��ر %���ورھ��د �Qل ��وا- ن�ھ  



 �/ش (ده �� ھم )�ظ�  �د وا�� �ردم ��- و دم��( اھورا ��رم رو  �واز(وار د���و 

.�%�م $%ر  

�ون �-د #��د  �د���#ل دور ر���ن ��و و ���� ��ج �0ز ون�آ�.م�(د 0�1 �ط�� ی�و ھ 

1�.�ودن (ده 0  

� �� یا 	�)� (وھر.�رد ا�Eف ھم رو �درش و �/زاد 0�1 �� د��� �-�� ون�آ� �م�� �و

!0وون و (�د ���& ی ��رو�  

!��ر از �(�ن �دارد �و �در  ���ر�ا وا1 در  

:23ت زد�� ��د ����/�رو �� �در��) �/زاد �در  

-� ا$�	�ر ��.�	و�م �را�ون ��ب اھ�, �� 	وام�� �� د��� ت�ر�� رو �%وت 	���/� ون�آ

....دو��د و �روس  

 (دن�� 	��� �� ھم یا ����Q و.د��( �� ھورا و �ل و �وت �/زاد ��رش و �2ت�� اون

 (د��� (و�م���ر  ���د �ودن ��رو� ��ب.و�دن�� �و��ه درآوردن ی��ز ��	ره از �� و

!�رد  

�� ھرھر ���# از (�ر�� ھم 	�)� 	و�دن آواز �.�د ی'دا �� �رد (روع اون دم��و� ���ت 

�.%رد�� ف�� و د�	�د�  

 �دا	ت�� ��رت �� آد�و 	و�(ون 0و (��ھ� 	�)� ��� و ��ر و �در ن�ا! 	و(���)(ون

!�ودن ��	ره و ����ل و (�د و ب 	و �� �س  

!3رم و ����  

��:23ت و 3ذا(ت 	�)� ی�� رو د��(و و�-د د�	�د �  

�رش آ	ر �� ���د ��(� دا(�� ی�0ور�ا ��ر �� و (وھر �� آدم.زم��ز 	و(���)ت یوا-� 

�ت���� �� ھر��ر  را 2/�م�� ��: ا'&.	وره��� 6'� و 6م� d�)�� d�)�� د$-� از 

.�!ی�ر 0وون و 	(و3.�ر و �ر��)�ر ت�  

�ن و دن�	�د او�� �� �/��� و ��ن�ا �	�) ید��/� �� دو	�م  (م دور ازھ�ون ید)	ور ی
.�%رش 'ورت  

.زد�� ����/� �� �	و�%�� �.�� �� �� �ھراز�3ھ و �ود ���ده�ا ن�ر���ا� ���ر  

 �ز�2رو� ی � اون 	وردن �� 	ود�و و �ر3ردو�دم ازش رو�و �(� ام ��و�0 �%��ا از �ل
...�ردم �ر3رم ر�, 	وش  



 

۵١۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر  ��  

 

.(د ��وم �وش و ش��  ���ط �� �ود آ	ر(ب  

!�(��� ظرف ��)�� �� 0ز ��و�د یز�  و  

 ن�ا او��0 رم���  را ��ر�ن ازم �ھ ھم و 	ود�ون 	و�� �رم ھم �� دا(�م �� یا �/��� ��/�
.رم��� �ر�/ده 	ودم رو ظر$/� (��ن �� �ود  

.�	وا�و�ش �� ا��ق ی�و �ردش و داد ر�( اھورارو .دا�  

:23ت �/م �ره �%��ا از �ل  

-�.ده�� آزارم ی�0ور�ا اھورا �� �ت�� �)(م�	 ن�� و 	وا���� ن�ر���ا� ؟...!�����  

.....دا0ون� ان ی�0ور�ھ� ھ�(ون �ردا-  

�%ت �م�� �	وا�و�م اھورارو �زار...	ب.وا: آره-�...  

:�23م آورد�و ��: د���و  

-�� �...�ن ا��را�ت �رو �و.	واد��  

-�O�؟!��ط  

�رو آره-  

!ر��	 (ب �س-  

.آ(�ز	و�� �و ر$�م �-د و زدم  �/ش ی)�	�د  

��ن �� (دم ظر$/� (��ن �(>ول و دم��و( د��%(/�رو��:23ت و دا	ل او�د    

-`O ن�� �/(ون د�ت �و 	واد��� �ن ول.ظر$/�رو �ن ول ؟!�%��� %�ر�  ���0ا �و. ��

 یا.....ت�ز	� د�ت ن�ا �� � � آ	� �و....(ور�(ون�� 	ودم �ن.��ز�
!ی�(ور ظرف 	واد��� �رو	و��ون...�دو....����  

:�23م و دادم ادا�� ��رم ��  



.�دارم ھم یدرد �7ھ دم��و( د��%ش �-د(م.�(ده �� ط1 (ده �ز	� د��م �ن ��در-  

:23ت و او�د �و��ه �ود 	���  ون  

�ن �س...زم��ز ��(�- �!�	وا�م رم�  

��ن�� �.�	 ظر$/�  ون.رون�� او�دم او��0 از �-د و (��م ھم ظر$/�رو ����# ر$ت �� 
....��ھ�م ھم و �ود 3ر$�� درد 3رد�م ھم �� او�#در.�ود (ده ام 	��� ����� �ودن  

د 	واب ا��ق ��ت ر$�م 	و�� �دم �%��ا ی��0�� دوران 	واب ا��ق ��م �/�ره ��....�

!ی�0رد  

...دا	ل ر$�م �رد�و ��ز درو  

��ن�ا طرف از (ون ھ�� �� دا(�م �م��  �د��...�	ت رو دم�دراز�( و �ردا(�م �و�3و( 

....�ود  

�ن؟�"�ودن �.�� �� ھم ھ�(ون و��"  

...�ردم ار��)ش �-دھم" �.�؟" �و(�م وا�ش .م�� 	&ف  

 �م�� ��ن�ا طرف از وا�م دو��ره )�ظ� ھ�ون.�#ف �� (دم ره�	 و �ردم ��ز ازھم د����و

.او�د  

:�ردم ��زش �و'.� �� و زه�ا�� ��  

" 	و�� ���"  

"�م��� ���( �و �� ���0 �ن" �و(�م وا�ش و زدم �وز	�د  

 ر$�م )	ت �(��ھ� ��دت �� و درآوردم ��م از رو رھ�م��.3ذا(�م ���ر ��'� رو �3و( 

 و �ردم دراز د�ت.(د رو(ن و 	��وش اش '2�� و د�)>ز دو��ره �3و(....��و ر�ز
:�ردم ��ز رو �م�� دو��ره و �ردا(��ش  

�ن� ��� �وام ���ظر و �(��م ھ� �.� رو �ن"��"...  

:�ردم پ��� �راش ��د ��د و ��'�  

�ن.��ون ���ظر ی	ود��"  ����و�� ���د.�م��� �"�2ر�ت �م�� ی	ود�� �س 	وام��  

!���م رو  (��م و ن���� �ردم �رت رو �3و(  

.��	(م رو ��رھ�ش ��-E ��ده �#در�ا  �و���م��� ���د  



 

 

��ن�ا*  *  

 

.(دم وس��� او�د�ش از 	و�دم  �� رو آ	رش �م��  

.�ردم $رو �وھ�م �و د��/��و و�&$� ���ر 3ذا(�م رو �3و(  

.�ردم �.�د د�ت روش و ر$ت در د��م از ا�'��م ا$��ر ��ز �� �ن �� )-�ت! �ن �� )-�ت  

 ا�� �ودم �رده رو رو�ز �.#� �ردن دا�� 	�طر �� رو 	و�� ���م....دا	ل �ر3(�م دو��ره

.�%ردم داش��  

 �دم� �وردم�� $(�ر �	م �� �� ھم ھر #در و ن�ز� �و �ود ر$�� و �ود (ده آب �� ا���ر

�!3ذا(��ش ��0 و آوردم درش �� ��ر ن�آ	ر و�د��  

 د�(� 	ودم ی �.#� ن�� �.#� ��...�.#� �� ��2رش ی�را و�و��.(دم�� و�و�� دا(�م
!!!�رداره ش�د)	ور و /ر ن�ا از د�ت ����ن ی�0ور�ا  

.�	ت ��ت ر$�م و �ردم 	��وش رو �ور و �وت 	واب ا��ق  راغ  

.�#ف �� (دم ره�	 و دم��( دراز  

.زد�� ذوم �و �د0ور ���ن� �	�) ی�0  

.�دا(ت ��'�2 و )طف �7ھ اون �دون 	و�� ا'&  

 و  زد�ش �رف ا'&.�دا(ت �رز و �د �� �ود ��'��� �ن از او�#در.�رد (د��  � �و)
...د)	وره د��م از  #در داد�� �(ون �ود �رده دا�� �ن �� ���ت �� ��2ر�  

.....د����.%ردم�� �.�د روش د�ت د���� �ن.دا(ت �ق  

.(دم دار�� 	واب از آ(��2 و ھول �.2ن ز�, ی'دا ��  

.�رده 	وا�م �� دم��2/� �� �ودم $%ر �و او�#در (ب�د  

�� ��.��م دا�� رو �3و( �و���م ��:	ره �� �ردم د�ت اون و د�ت ن�ا ��ز ���� ی (  

��:3ر$�م 3و(م ی�� رو �3و( و زدم رو ا�'�ل د�  



...ا)و"  

...�ر3رد ��0ب �&م ا)و"  

؟!�-�ر$ �� "  

؟ ی�ر��� ف��(ر ر��ت"  

"���؟! �ده ���ت   

....�� ا�0ز�ون ��"  

..�م�� ا:ن.�و�دم 	واب.اه"  

....ن��� �د�3ر� �/ش د��� و $ر���دن ��زه �� ا�ت �رو�ده ��....���ظر�و�م"  

او��0م ���د ���ت م��...��(�-  

 

 زدم 	و�� از د�و��و( )��س �	ورده '��و��.(دم �.�د $ورا و 3دا(�م ���ر رو �3و(

.رون��  

 �رف ���ن�  �� دو��ره و �رم زد �رم �� او)ش.�ردم �%ث ر��دم �� ���0 	و�� ی0.و

  ون (ش�� �رم �-د و �دم �.#� ��2رش اول 3ر$�م م��'�. (دم �ون��( �-دش �و) �ز�م

!اس �.#� ��ود �	�طر اون ید)	ور (�ر�� �دا(�م (;  

�ن ��&� �� و ���2و��� و ��)�	�� از �.#� ��ود �)ش�	 ��..  

 ز�  ھ�� ا'&.�ود زده دا�ن $%رھ�ش 3ر$�ن (دت  �� �ن �د ر$��ر و %رد�� $%ر ا(���ه
 ی�ر$/� �� در��ن 	ودش ی$%رھ� ��� ��ور اون �� �ودن (ده ده�  ���رھم 0ور ��

�ن....  

___ (ده ش�را�و___   

۵١۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر  ��  

 

.(د ��وم �وش و ش��  ���ط �� �ود آ	ر(ب  



!�(��� ظرف ��)�� �� 0ز ��و�د یز�  و  

 ن�ا او��0 رم���  را ��ر�ن ازم �ھ ھم و 	ود�ون 	و�� �رم ھم �� دا(�م �� یا �/��� ��/�
.رم��� �ر�/ده 	ودم رو ظر$/� (��ن �� �ود  

.�	وا�و�ش �� ا��ق ی�و �ردش و داد ر�( اھورارو .دا�  

:23ت �/م �ره �%��ا از �ل  

-�.ده�� آزارم ی�0ور�ا اھورا �� �ت�� �)(م�	 ن�� و 	وا���� ن�ر���ا� ؟...!�����  

.....دا0ون� ان ی�0ور�ھ� ھ�(ون �ردا-  

�%ت �م�� �	وا�و�م اھورارو �زار...	ب.وا: آره-�...  

:�23م آورد�و ��: د���و  

-�� �...�ن ا��را�ت �رو �و.	واد��  

-�O�؟!��ط  

�رو آره-  

!ر��	 (ب �س-  

.آ(�ز	و�� �و ر$�م �-د و زدم  �/ش ی)�	�د  

��ن �� (دم ظر$/� (��ن �(>ول و دم��و( د��%(/�رو��:23ت و دا	ل او�د    

-`O ن�� �/(ون د�ت �و 	واد��� �ن ول.ظر$/�رو �ن ول ؟!�%��� %�ر�  ���0ا �و. ��

 یا.....ت�ز	� د�ت ن�ا �� � � آ	� �و....(ور�(ون�� 	ودم �ن.��ز�
!ی�(ور ظرف 	واد��� �رو	و��ون...�دو....����  

:�23م و دادم ادا�� ��رم ��  

.�دارم ھم یدرد �7ھ دم��و( د��%ش �-د(م.�(ده �� ط1 (ده �ز	� د��م �ن ��در-  

:23ت و او�د �و��ه �ود 	���  ون  

�ن �س...زم��ز ��(�- �!�	وا�م رم�  

��ن�� �.�	 ظر$/�  ون.رون�� او�دم او��0 از �-د و (��م ھم ظر$/�رو ����# ر$ت �� 
....��ھ�م ھم و �ود 3ر$�� درد 3رد�م ھم �� او�#در.�ود (ده ام 	��� ����� �ودن  



د 	واب ا��ق ��ت ر$�م 	و�� �دم �%��ا ی��0�� دوران 	واب ا��ق ��م �/�ره ��....�

!ی�0رد  

...دا	ل ر$�م �رد�و ��ز درو  

��ن�ا طرف از (ون ھ�� �� دا(�م �م��  �د��...�	ت رو دم�دراز�( و �ردا(�م �و�3و( 

....�ود  

�ن؟�"�ودن �.�� �� ھم ھ�(ون و��"  

...�ردم ار��)ش �-دھم" �.�؟" �و(�م وا�ش .م�� 	&ف  

 �م�� ��ن�ا طرف از وا�م دو��ره )�ظ� ھ�ون.�#ف �� (دم ره�	 و �ردم ��ز ازھم د����و

.او�د  

:�ردم ��زش �و'.� �� و زه�ا�� ��  

" 	و�� ���"  

"�م��� ���( �و �� ���0 �ن" �و(�م وا�ش و زدم �وز	�د  

 ر$�م )	ت �(��ھ� ��دت �� و درآوردم ��م از رو رھ�م��.3ذا(�م ���ر ��'� رو �3و( 

 و �ردم دراز د�ت.(د رو(ن و 	��وش اش '2�� و د�)>ز دو��ره �3و(....��و ر�ز
:�ردم ��ز رو �م�� دو��ره و �ردا(��ش  

�ن� ��� �وام ���ظر و �(��م ھ� �.� رو �ن"��"...  

:�ردم پ��� �راش ��د ��د و ��'�  

�ن.��ون ���ظر ی	ود��"  ����و�� ���د.�م��� �"�2ر�ت �م�� ی	ود�� �س 	وام��  

!���م رو  (��م و ن���� �ردم �رت رو �3و(  

.��	(م رو ��رھ�ش ��-E ��ده �#در�ا  �و���م��� ���د  

 

 

��ن�ا*  *  

 



.(دم وس��� او�د�ش از 	و�دم  �� رو آ	رش �م��  

.�ردم $رو �وھ�م �و د��/��و و�&$� ���ر 3ذا(�م رو �3و(  

.�ردم �.�د د�ت روش و ر$ت در د��م از ا�'��م ا$��ر ��ز �� �ن �� )-�ت! �ن �� )-�ت  

 ا�� �ودم �رده رو رو�ز �.#� �ردن دا�� 	�طر �� رو 	و�� ���م....دا	ل �ر3(�م دو��ره

.�%ردم داش��  

 �دم� �وردم�� $(�ر �	م �� �� ھم ھر #در و ن�ز� �و �ود ر$�� و �ود (ده آب �� ا���ر

�!3ذا(��ش ��0 و آوردم درش �� ��ر ن�آ	ر و�د��  

 د�(� 	ودم ی �.#� ن�� �.#� ��...�.#� �� ��2رش ی�را و�و��.(دم�� و�و�� دا(�م
!!!�رداره ش�د)	ور و /ر ن�ا از د�ت ����ن ی�0ور�ا  

.�	ت ��ت ر$�م و �ردم 	��وش رو �ور و �وت 	واب ا��ق  راغ  

.�#ف �� (دم ره�	 و دم��( دراز  

.زد�� ذوم �و �د0ور ���ن� �	�) ی�0  

.�دا(ت ��'�2 و )طف �7ھ اون �دون 	و�� ا'&  

 و  زد�ش �رف ا'&.�دا(ت �رز و �د �� �ود ��'��� �ن از او�#در.�رد (د��  � �و)
...د)	وره د��م از  #در داد�� �(ون �ود �رده دا�� �ن �� ���ت �� ��2ر�  

.....د����.%ردم�� �.�د روش د�ت د���� �ن.دا(ت �ق  

.(دم دار�� 	واب از آ(��2 و ھول �.2ن ز�, ی'دا ��  

.�رده 	وا�م �� دم��2/� �� �ودم $%ر �و او�#در (ب�د  

�� ��.��م دا�� رو �3و( �و���م ��:	ره �� �ردم د�ت اون و د�ت ن�ا ��ز ���� ی (  

��:3ر$�م 3و(م ی�� رو �3و( و زدم رو ا�'�ل د�  

...ا)و"  

...�ر3رد ��0ب �&م ا)و"  

؟!�-�ر$ �� "  

؟ ی�ر��� ف��(ر ر��ت"  



"���؟! �ده ���ت   

....�� ا�0ز�ون ��"  

..�م�� ا:ن.�و�دم 	واب.اه"  

....ن��� �د�3ر� �/ش د��� و $ر���دن ��زه �� ا�ت �رو�ده ��....���ظر�و�م"  

او��0م ���د ���ت م��...��(�-  

 

 زدم 	و�� از د�و��و( )��س �	ورده '��و��.(دم �.�د $ورا و 3ذا(�م ���ر رو �3و(

.رون��  

 �رف ���ن�  �� دو��ره و �رم زد �رم �� او)ش.�ردم �%ث ر��دم �� ���0 	و�� ی0.و

  ون (ش�� �رم �-د و �دم �.#� ��2رش اول 3ر$�م م��'�. (دم �ون��( �-دش �و) �ز�م

!اس �.#� ��ود �	�طر اون ید)	ور (�ر�� �دا(�م (;  

�ن ��&� �� و ���2و��� و ��)�	�� از �.#� ��ود �)ش�	 ��..  

 ز�  ھ�� ا'&.�ود زده دا�ن $%رھ�ش 3ر$�ن (دت  �� �ن �د ر$��ر و %رد�� $%ر ا(���ه
 ی�ر$/� �� در��ن 	ودش ی$%رھ� ��� ��ور اون �� �ودن (ده ده�  ���رھم 0ور ��

�ن....  

___ (ده ش�را�و___   

۵١۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر  ��  

 

.(د ��وم �وش و ش��  ���ط �� �ود آ	ر(ب  

!�(��� ظرف ��)�� �� 0ز ��و�د یز�  و  

 ن�ا او��0 رم���  را ��ر�ن ازم �ھ ھم و 	ود�ون 	و�� �رم ھم �� دا(�م �� یا �/��� ��/�
.رم��� �ر�/ده 	ودم رو ظر$/� (��ن �� �ود  

.�	وا�و�ش �� ا��ق ی�و �ردش و داد ر�( اھورارو .دا�  

:23ت �/م �ره �%��ا از �ل  



-�.ده�� آزارم ی�0ور�ا اھورا �� �ت�� �)(م�	 ن�� و 	وا���� ن�ر���ا� ؟...!�����  

.....دا0ون� ان ی�0ور�ھ� ھ�(ون �ردا-  

�%ت �م�� �	وا�و�م اھورارو �زار...	ب.وا: آره-�...  

:�23م آورد�و ��: د���و  

-�� �...�ن ا��را�ت �رو �و.	واد��  

-�O�؟!��ط  

�رو آره-  

!ر��	 (ب �س-  

.آ(�ز	و�� �و ر$�م �-د و زدم  �/ش ی)�	�د  

��ن �� (دم ظر$/� (��ن �(>ول و دم��و( د��%(/�رو��:23ت و دا	ل او�د    

-`O ن�� �/(ون د�ت �و 	واد��� �ن ول.ظر$/�رو �ن ول ؟!�%��� %�ر�  ���0ا �و. ��

 یا.....ت�ز	� د�ت ن�ا �� � � آ	� �و....(ور�(ون�� 	ودم �ن.��ز�
!ی�(ور ظرف 	واد��� �رو	و��ون...�دو....����  

:�23م و دادم ادا�� ��رم ��  

.�دارم ھم یدرد �7ھ دم��و( د��%ش �-د(م.�(ده �� ط1 (ده �ز	� د��م �ن ��در-  

:23ت و او�د �و��ه �ود 	���  ون  

�ن �س...زم��ز ��(�- �!�	وا�م رم�  

��ن�� �.�	 ظر$/�  ون.رون�� او�دم او��0 از �-د و (��م ھم ظر$/�رو ����# ر$ت �� 
....��ھ�م ھم و �ود 3ر$�� درد 3رد�م ھم �� او�#در.�ود (ده ام 	��� ����� �ودن  

د 	واب ا��ق ��ت ر$�م 	و�� �دم �%��ا ی��0�� دوران 	واب ا��ق ��م �/�ره ��....�

!ی�0رد  

...دا	ل ر$�م �رد�و ��ز درو  

��ن�ا طرف از (ون ھ�� �� دا(�م �م��  �د��...�	ت رو دم�دراز�( و �ردا(�م �و�3و( 

....�ود  

�ن؟�"�ودن �.�� �� ھم ھ�(ون و��"  



...�ردم ار��)ش �-دھم" �.�؟" �و(�م وا�ش .م�� 	&ف  

 �م�� ��ن�ا طرف از وا�م دو��ره )�ظ� ھ�ون.�#ف �� (دم ره�	 و �ردم ��ز ازھم د����و

.او�د  

:�ردم ��زش �و'.� �� و زه�ا�� ��  

" 	و�� ���"  

"�م��� ���( �و �� ���0 �ن" �و(�م وا�ش و زدم �وز	�د  

 ر$�م )	ت �(��ھ� ��دت �� و درآوردم ��م از رو رھ�م��.3ذا(�م ���ر ��'� رو �3و( 

 و �ردم دراز د�ت.(د رو(ن و 	��وش اش '2�� و د�)>ز دو��ره �3و(....��و ر�ز
:�ردم ��ز رو �م�� دو��ره و �ردا(��ش  

�ن� ��� �وام ���ظر و �(��م ھ� �.� رو �ن"��"...  

:�ردم پ��� �راش ��د ��د و ��'�  

�ن.��ون ���ظر ی	ود��"  ����و�� ���د.�م��� �"�2ر�ت �م�� ی	ود�� �س 	وام��  

!���م رو  (��م و ن���� �ردم �رت رو �3و(  

.��	(م رو ��رھ�ش ��-E ��ده �#در�ا  �و���م��� ���د  

 

 

��ن�ا*  *  

 

.(دم وس��� او�د�ش از 	و�دم  �� رو آ	رش �م��  

.�ردم $رو �وھ�م �و د��/��و و�&$� ���ر 3ذا(�م رو �3و(  

.�ردم �.�د د�ت روش و ر$ت در د��م از ا�'��م ا$��ر ��ز �� �ن �� )-�ت! �ن �� )-�ت  

 ا�� �ودم �رده رو رو�ز �.#� �ردن دا�� 	�طر �� رو 	و�� ���م....دا	ل �ر3(�م دو��ره

.�%ردم داش��  



 �دم� �وردم�� $(�ر �	م �� �� ھم ھر #در و ن�ز� �و �ود ر$�� و �ود (ده آب �� ا���ر

�!3ذا(��ش ��0 و آوردم درش �� ��ر ن�آ	ر و�د��  

 د�(� 	ودم ی �.#� ن�� �.#� ��...�.#� �� ��2رش ی�را و�و��.(دم�� و�و�� دا(�م
!!!�رداره ش�د)	ور و /ر ن�ا از د�ت ����ن ی�0ور�ا  

.�	ت ��ت ر$�م و �ردم 	��وش رو �ور و �وت 	واب ا��ق  راغ  

.�#ف �� (دم ره�	 و دم��( دراز  

.زد�� ذوم �و �د0ور ���ن� �	�) ی�0  

.�دا(ت ��'�2 و )طف �7ھ اون �دون 	و�� ا'&  

 و  زد�ش �رف ا'&.�دا(ت �رز و �د �� �ود ��'��� �ن از او�#در.�رد (د��  � �و)
...د)	وره د��م از  #در داد�� �(ون �ود �رده دا�� �ن �� ���ت �� ��2ر�  

.....د����.%ردم�� �.�د روش د�ت د���� �ن.دا(ت �ق  

.(دم دار�� 	واب از آ(��2 و ھول �.2ن ز�, ی'دا ��  

.�رده 	وا�م �� دم��2/� �� �ودم $%ر �و او�#در (ب�د  

�� ��.��م دا�� رو �3و( �و���م ��:	ره �� �ردم د�ت اون و د�ت ن�ا ��ز ���� ی (  

��:3ر$�م 3و(م ی�� رو �3و( و زدم رو ا�'�ل د�  

...ا)و"  

...�ر3رد ��0ب �&م ا)و"  

؟!�-�ر$ �� "  

؟ ی�ر��� ف��(ر ر��ت"  

"���؟! �ده ���ت   

....�� ا�0ز�ون ��"  

..�م�� ا:ن.�و�دم 	واب.اه"  

....ن��� �د�3ر� �/ش د��� و $ر���دن ��زه �� ا�ت �رو�ده ��....���ظر�و�م"  

او��0م ���د ���ت م��...��(�-  



 

 زدم 	و�� از د�و��و( )��س �	ورده '��و��.(دم �.�د $ورا و 3ذا(�م ���ر رو �3و(

.رون��  

 �رف ���ن�  �� دو��ره و �رم زد �رم �� او)ش.�ردم �%ث دم�ر� �� ���0 	و�� ی0.و

  ون (ش�� �رم �-د و �دم �.#� ��2رش اول 3ر$�م م��'�. (دم �ون��( �-دش �و) �ز�م

!اس �.#� ��ود �	�طر اون ید)	ور (�ر�� �دا(�م (;  

�ن ��&� �� و ���2و��� و ��)�	�� از �.#� ��ود �)ش�	 ��..  

 ز�  ھ�� ا'&.�ود زده دا�ن $%رھ�ش 3ر$�ن (دت  �� �ن �د ر$��ر و %رد�� $%ر ا(���ه
 ی�ر$/� �� در��ن 	ودش ی$%رھ� ��� ��ور اون �� �ودن (ده ده�  ���رھم 0ور ��

�ن....  

 

:23ت و داد ن  

 دورش 	ودش از ��و��  �ره�� د	�ره �� او�#در  دا(ت ��زر3 ی �Q0 �ود �ھر�! ��-

 یا��(�� ی�0! �وده �زرگ �.�	 د��ش...�ن ���ه د	�ره 'ورت یرو �.�� رد ��...���
�(	ص ���& �زر3ش..  

�ن ا:ن!�ووووووف! ا$��دم ���ن� �د� ��ز! اه �  !دا(�م ��ل اون �� �$ر  

:�23م و �ردا(�م د	�ر دا6ون ����#ر و  �ز	� و روح �� 'ورت از ���ھ�و  

؟!�وده �  �رگ ل�د)-  

���2� ا��2ق �رگ دوم ��Eر�� وا����:...�ر  �� ��-دد Eر��ت-....  

:داد وادا�� �رد �S رو 	ون 6رق �ر  

 ن���� �( �� �� �%�رو�ا ��ل  ا����:....�رده � �)� �د�ز یھ� Eر�� �� رو �ر ی ����-
... داده ا��0م  

.رون�� م�او�د او��0 از �-�ر$ ھ�راه ��رر� و �ر�ش ��. �-داز  

.�%رده ��دت ھ�وز �-�� ن�ا و �ود 	ورده �/م ��)ش  

:23ت 	(م و ا�ز�0ر ��  



!�ودن �و��ده �ر(و �>ز.... �ره�� د	�ره....��اا�(د �ا�'�� �� �.ت  �-  

:�23م و ز��)� �طل �و �ردم �رت د���و ی�و د����ل  

� و �,�0 یر$#� ���م ا:ن ن�ھ� �-�ر$-'���ن ش�� �ر�� (و�...� '��ت ��ھ�(ون 	وام�

ھ��ن �� ھر �د��.��م  

! (م...�ر3رد  ��ب  (م-  

 

۵١۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.�(��م ز�� �(ت و دم��و( ��ر�و )��س  

:د�0د ����0 �رو�ده �� را0ب  ��WوE �رد  (روع و زم�� رو 3ذا(ت رو �رو�ده  �-�ر$  

 �-داز  /�ر ���ت ش�� روز دو...ی����دار اول �رم یدا�(0و ��)(�١٨...�$ر0 ���ر-

 ز�, �/ش �� �وش و ھول ��درش (���� ازش ی	�ر ���د رون �� ز���� 	و�� از ظ/ر

���س 	ودم م���0 ����  ز���� � (ب روز�د �� (���� ازش ی	�ر ���د �-دش �و) رم���

د �ل �� ر�ز (و ��0زه ����...�ردن دا�� آ(>�: ی: :�� (/ر ����( �و �  

:دم��ر� �رو�دش زدن �رگ ن��  

؟!�رده دا�� �� رو ��0زه-  

0�1 ;��&�� ا�واع �� ���ھ� از...��/� ��1 �وط ن�ھ� از �%�- ��ش�آورد....%�ن� 

...م��رد ھم ����ز0و ازش ���0ا  

؟!(د ر�ون�د��� ھم یز� -  

�Qل �2ت��.�دا(ت �	�' �رف! ��- �0�1 ;��&�� دا(�م (��ھ �...دش�د �� %رده�  

 	و��، از $رار ،�	ود�( ���#� د	�ره...�م���....��م '��ت ��ھ�ش �ن �رش�� �-دا-

؟!دا(ت ھ� ���� ن�ا �و یز�  �� �ا$�رد3  

...�وده یا �رز�ده و �ر��ل و (�د د	�ر �.�	 �23ن �درش و ��در.ا'& ��-  

؟!دو���ن��� �ره 	وا�ت�� ��0  د	�ره  �%��ا �ورد در یز� -  



!�دره �� ��دره ��! ��-  

��� ؟! طور- ���) ��� � ازش �	�) و 	(; �وال �� رون�� ره�� اش � � �و

؟!�ره 	واد�� ��0 �� ؟!��ر��  

 و (�6.�د ھردو....داره �$رو( ��ل  ظ�ھرا ھم �دره داره ید��و) و )��س طراح ��دره-
�� ��  /�ر ���ت 23ت ��دره �و) ��ودن 	و�� �و1 اون�S ��)رش از دا�	د �� � 	واد�

!ن�ھ�...رون�� �ره  

�وده؟ $رز�د �;-  

-�.� !�!د	�ر �� ن�ھ  

:�23م 3ر$��و ��: �ر�و و ���م رو �رو�ده   

؟!�-�ر$-  

�ر3رد ��0ب 0و�م-  

�/�(و�� و ����/� �ت�) �ن-� �� یر$#� �ا��� �طور�ھ� و 	وام�'��....ش�  

� یدو���'��� �!دو�ن��� ھم ھ� 	��واده �� دو�ن�� ��زا�  �� (��ھ  

...  (م-  

:�23م و (دم �.�د �'�د) یرو از   

�م��� رو ��0زه د���...���و� ��ز(% م��ر (و ا��ده ا:�م-  

:23ت و �ردا(ت رو �رو�ده  

. (م رو �� �م�ا-  

.م��ر ���و� ��ز(% �� �� م�(د ن���( �وار �-�ر$ ھ�راه �-د ���ت ر�1  

.�ود ���ن� ��ت ذھ�م ھ�وزم  

 �س �� �-دش زدم�� ��%ش ��� �� زدم�داد� �رش �� %ردم�� ر$��ر ��ھ�ش �د وت ھر

.داد�� د�ت �/م ���ده ی�2ر �)-�� و0دان �ذاب  

!��(� داده آزار رو ;��و  � � �� �� ��� ن��  

:�23م و �-�ر$ ��ت �ردم رو  



؟!ید��د اداره �و �.#� �� ����ا�  �و �-�ر$-  

:23ت و د�	�د �-د و �رد ���م �-0ب ��  

؟؟!آره ھم �و �%��...�0ن ��ن�ا �� ! ��-  

:�23م ���ف ��  

....��0 �د��� �دم� �و) �ردم 3�ش-  

:23ن و داد �%ون ی�ر  

!(ده �(�� ����� 	��م ���ن� :�د! ��وھ� ن�ھ� وا�� �س آھ�ن-  

-	�.�  

 ی��Qر �آ�0 	واھر (وھر اش ��و��...����ن �ورد ن�ا رو 	����.داره �ق!  اوه اوه-
!ره���� ط&ق ازش ھم ز�� %���� 3م رو �.#� (وھره.	ودم  

:23ت �-د و �رد ��و 'ور�ش یرو از رو اش 	�ده �ردم ���ھش  پ  پ ��  

!�ر�� او��0 �� (�� ��ر �%�� 	دا ا)���-  

)��:�23م �-د و �ردم ��رک ������ ��رک ی�0 �و رو ن�  

..ا$��ده او��0 %�م�� �س.��ردن 	وب ��و ا��ق ���ر م��ر3(�...�-�ر$-  

...�%�ن روروش�ز �م��  (م-  

��رو ن���Oو) ����#ر ���د او��0.���و� ��ز(% ��ت و م�(د �ده�� ��ھم � و (��	�ن�
. م��د �(ون �%س �� �(�ن ��ود ی�ز��  

.�ردن دا	ل �� �� ��رو �-�ر$ یھ� �ھ��ھ�� ��  

:23ت  �دش �� �-�ر$.	ورد�� �� � و �ود ���ده�ا 3و(� �� ���وات د��ر  

!	وره�� ھم ر(�� آش ھ� ��0زه ن�ا �ر ��: ��ن و)ش...ھ� داره �د) �0ب-  

 و 3ذا(ت ز�� یرو رو ش�� � د�د ��و ��  �ردم �&م د��ر �� دور از و زدم ���ر�� )�	�د
:23ت  

!	و(�.� ��ر او�ده �� ��ز ن���! ��-  

...�ورا�ا ����� �د�ز دا�0د  



:�23م و م�داد د�ت ��ھم و �ردم دراز ���ش �� د���و (د �م �� ا�ون $�'.�  

-&��!او���ت )طف ��...(دن �د�ز   

:23ت �-د و �ده د��%ش �/ش 	وا�ت �رش�د�� از و د�	�د  

؟!یاو�د د	�ر0وون  اون �	�طر-  

!آره-  

.�ود روش ��0زه �� �آھ� �	ت ��ت م�ر� ��ھم  

...���ر د��( رو د��2 ��ر �  

.ر$ت �#ب دم ;�و (د درھم د	�ر ی ده�د ب�آ� �ر از �-�ر$ 'ورت  

!�ره�� زاد�آد� �� �ر ا'& �� د	�ر �� �ر ���& �� �و��ت�� �روا� �� $#ط  

:23ت د	�ر 3ردن �� ا(�ره ��  د��ر  

��/�  رو-� �� �ود �	و��رد3 ��ر�,  رد و��زوش �� رون ��،�� 3ردن، از �	�.ف ی

 ��و�� رو ��� �ن یزور �	واد �� ���....یزور �� ا)��� ده�� را�ط� دا(�ن از �(ون

ط-� �ز�� ;�� را�ت �ل�	 ��  �0رو ھ�� ی�0ور�ا %����� دا��� دا��  $ر'ت �ھر  ���:� 

 و (ده ��0وز �/ش ���/�.ده��� ا�0زه �#��ل طرف ی�#&ھ� �$رE ت��و- ن�ھ�  �و
 ش،�ز	� 'ورت �وھ�ش، �آ(��2 از....�وده یزور ��0وزه ن�ا �%��ا �� �دس ���ر�ا

�ت ن�ا �(	ص اش (ده (%��� ی��	�/����0را از  �� �!��وده د	�ره ل�  

:�23م و دم��( 'ور�م �� �د��  

 �� و آروم   �  ھ�� دا(�� را�ط� ;��زد از �2ر �� ��...�رد �'ورش ی�0ور�ا (��� �س-

�!��� ��0وز �/ش ز���� �رش �� طرف �� �و� �� �وده ھردو ل�  

:23ت و زد �(%ن  

!ن�ھ� ھم �� �دس!در���-  

 �� زود�ر ��رو �� ن��� دا�� ھ�ش ��	ن ر�ز از ���و��� ��(و� یرد �3و(�...����ر�و-

؟!�ر�و�� ��ل  

�%و را�ت و  پ �� �ر(و  

 



۵١۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.	ت�ر �� ا(; �دام  

.�ودن ��ره و س�	 �� یا (ده � �)� یھ� ی��6ذ د����ل از �ودن �ر د��/�ش  

.ا(; س�	 'ور�ش و �ودن �رخ  (��ش...د�)رز �� ا��(��ش  

�و�)� �� �:دم��ر� �-د و �(� آرو��ر �� دادم ا�0زه و دادم ���% ز�  

-�؟!داره ��ر دو�تِ  د	�ر�ون د�دو����  

:23ت و د��( ��: د��6(و  

 ��رک ا�3...ره�� اون �� ره�� رون�� ا�3 م�دو�����.م��ود ن�ا$( �� ش�دو�� �ن�0ر در-

����ره،��� ،��$� ره�� � �د ��)ش �� روز �� ش��  دو��ه �و)....�ود اون �� �0 ھ�� ره�

!�رده ��ت ��ھ�ش 23ت �/م  	ودش �ود  

؟!�زد �رف ��ھ��ون .ش�د) از-  

:23ت و داد �%ون را�ت و  پ �� �ر(و  

 وا�� �م��ودا �رده ��ت�	 �/ش ن�ا$( ��م $%ر �و) �(دم ��� ش ��م ��2ت یز� ....��-

 ���%�ر�	 اون 	واد��� د)ش ���د �2ت��  ھ�ش و�د�� ون�� �� �ر$(و �� �� �م�� ن�ا

Eو�رو � �����!  

!�(د را�ط� وارد یا ���د �س �� �-دش-  

:23ت �-د و �رد $%ر %م�  

.... �%�م $%ر ��-  

.�رش�� �رام $ورا �� 	وا��م و دادم �-�ر$ �� رو ن�ا$( �(	'�ت و آدرس.رون�� ر$�م  

:دم��ر� و دا	ل �ر3(�م دو��ره �-د  

؟؟!ن�(��	��� رو ن�ا$(-  

:23ت و زد ��3ر رو  (�/�ش از (ده ر��راز ا(; د����ل ��  



 �/م ��ھم �%��ا �-داز ���.دا(ت دو�ت ���رو �.�	 ن�ا$(.م��ود ده�د ھ�و ی �د��ر...آره-

....داد ��� 0وا�(و ���ر �و) زد�� ز�, ���ر �� ��ز ھم زدن  

؟!����ر  طور-  

 یدا�(0و 	ودش.(���م�� �در(م و ��در...�ود �	و� آدم د�ش�د �� ی��ر  �د �و-
 	و(��ل وا-� و�ن ��ود ی�د ��ر ا'&... م�دا(� یھ�%�ر ��ھم ھم ی �د��ر ���%��

�� �-�� �ر3رد ��0ب...ن�ا$( �� ���ر �� �ودم) �؟!د	�رم ��ل ن�ا$( ن���  

؟!ن��ود ��ر�ون ��ل �و (�� رون�� زد 	و�� از �� یروز!�ت�� �(	ص ھ�وز 	��م ��-  

 	و�� او�دم �ود م�� و ھ(ت �ن...رون�� ره�� 23ت.$ر���د �رام  �م�� ��  /�ر ���ت! �.�-

زدم ز�, �/ش �و1 ھ�ون �� (د 3ر$�م دوش ��  

23ت؟ �/�ون �  	ب-  

 اطرا$ش...�و����� ا:ن ز���� ز�, �/م �-دا 	ودش 23ت ��د ��د $#ط �%رد ھم �&م ���-

�و� �� ا���ر (�دم�� �د�ز �رو'دا  ون.�د�ز �.�	...�ود (.وغ �.�	 �و)/� �وده �

....��(ن  

؟!�ود  طور زدن �رف �و1 'داش و )�ن-  

 �و �ردم $%ر ��م د�ر� �� ��ظر 	(و��ل (�ر��.��(� �د ��)ش �� ��ود ��� ��(� (�ر��-

....�/�ره �(م �زا��ش �23م و دو���ش �� ��$�  

��ون-�!�ر�و���ون �م��...ن�او�د ���0ا ��)�ون ی�د و0ود �� ��   

:23ت و �(�د آه  

 ا)-�ده $وق و �رز�ده د	�ر.�ر3رد ��0ب دا(ت آرزوھ� �.�	 ���ر...ام  �ره�� د	�ر-

 �� �ود �� آ	�...دا(ت اش �ده�آ وا�� �#(� ��....��ود یا زه�ا�� �� آدم....     �ود ��/ر�و�

�رھم ���! �رد ��ره %��� یاو�0ور د	�ر�و)  �؟؟؟!%���� ی��ر ن�ھ  

 �ردم ���ده 23ت و 3پ ھ�ون �� ھم �ن و ��ود 	وب ��)ش.�ردن ��3ر �رد (روع دو��ره

 �2ر 	وا��م یا��د ��وان از.�(��م ز�� �(ت دو��ره �-د و ��ر�ش �ن�� �� 	وا��م و

....دا	ل �ره�� رو ی�-د  

.�(�ت و �رد �&م..�ودن ا(; �ر  (�/�ش.دا	ل او�د 0وون د	�ر �� �-د #��د  �د  

 و د��ش دادم د����ل ��.�(��م روش �� رو.���ش او�دم ز�� زدن دور �� و (دم �.�د
:�23م  



؟!در��� �ط.و� �3دم-  

:23ت ا(; و ده�	� �ر ��  

....)�....ب-  

� �و �23ن ���ر ��در و �در-'��ی�ود د	�ر(ون ق�ر$ ن��ر �  

-�.�...�� 	�.� �'��!م��ود م�  

�� �س 	ب-�� �؟!�ود را�ط� در �2ر �� �� ���ر �دو��  

!زدن �/م �و).ن�ا$( ��...آره-  

؟!  را-  

�رد ��ت�	 ن�ا$( �� ���ر-  

؟!���ر �� ن�ا$( �� ن�ا$( �� ���ر-  

 ��: د�وا(ون �ردن ��ث ��ھم.�ر$ت��� ل���و (�ھد 	�طر �� رو ن�ا$(....���ر ��-

...زدن �/م ��ھم �� �-دھم 3ر$ت  

؟!��� (�ھد-  

 ی �د��ر ��ھم.�ود �د و $(ن ��ر �و.%رد�� ��ر �راش �دت �� ن�ا$( �� ��ھ�و� (�ھد-
...3ر$ت از�ون (�ت  �د�� و م�(د �دل وا�ش  

(د را�ط� وارد (�ھد �� �-دش ���ر �س-  

:23ت و داد �%ون �ر(و  

-��!  

؟؟؟!��-  

'د ھم اول از...����دا ر$ت اش ��	��واده ھ��2 �� �ر.��و�د ران�ا ا'& (�ھد  ون...��- 

...�رد $را�و(ش ���رھم.�ود ����2 �و) دا(ت ر$�ن  

:�23م و 	�رو�دم 'ور��و  

...�ن ف��و' �رام �ا	& رو ن�ا$(-  

:23ت و �رد ��ک ا(%/�(و  



 0رو �� �(و	 اھل (�ر��.��ا �ر$� �%�س.....ب 	وش....�/ر�ون...	وب-

..�ت�� �آد� �د....رو(�2%ر...���ط#.��ث  

؟!رون�� ن�ر$� ��ھم روز اون ���ر و �و-  

-��!  

ن�دا(� ���س �و)-  

 ��رو� �� �23م �/ش ��م رون�� م��ر 3ر$�� د)ش 23ت زد ز�, �/م آره-
����م ��ش.�ودم ��ھ�ش ��ش.ر$�م �� ��ش....�رم ��ھ�ش ��و���م....د	�ر	�) �� 

....0/�م �ن وا�� ���ر �� �ز�د3...�ردم  

��ش و��رس در �و)..ی�ر ��و��� 	ب �.�	-  

:23ت 3ر�� �� و د �.�دش  

... (م-  

:23ت و دا	ل او�د �-�ر$ د	�ره ر$�ن ��  

....�ر�و�� 	ود(و '�W $ردا (د رار و اراک. �م�� رو �'�)� ن�ا$(.��ود �/رون-  

:�23م و �ردا(�م ��و���( ��7وO و �3و(  

-�� در او�د  (�ت �� ی�	ور �درد ز�  �ن  ; �رام رو �$ر0 ���ر ی��0ز یھ� �ر��

�ن.�زار رار '�W وا�� ھم ��ره ن�ا ��....�زار ��م�0ر �	و�� رم�  

-�)��  

:دم��ر� ر$�ن �ل  

!�%ردن دا�؟�!(د�  �.#� �را��-  

:23ت ���ف ��  

-�� ���2����...  

-�)��...&-$  

- 

 



�ت ��&�...  

 �ر3رده ��م �راE رو ���� �و�م�� ی طور �� %ردم�� $%ر ن�ا �� رو 	و�� ر��� �ل

....	و��  

�ن.�ر3رده ��ش �.��م ���ل اون �دون رو 	و�� �و�م��  

 

۵١٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

 ر$�م ن���( یدرھ� �ردن 2ل �-د و �ردا(�م (��( 0.و از رو م�آ$��� �;�� و �3و(

!	و�� ��ت  

!�$ر0 ���ر دوم ���ن� اول.�ود �2ر دو ��ت ھ�ز��ن ذھ�م.�ودم 	���  

 �.ش $ردا! ه ��ر وت �ن ی�را د���� روز دو �%� از (�ر�� یا �رو�ده ن�ھ�  ��ظرم

��%ن  #در اون ؟!�  ���� �و).%�م��؟...!��ره وت   

�:23ت �راق و �ر��ل و 	و(��ل و �رد ��ز درو 	��م $ر	�ده دا	ل ر$�م در از �%��ھ  

-`O ن�ا��!��ر3(� �ر��ر از ��زه.����م���.�0ن   

:دادم 0واب �رد�و �&م 	���  

-�.�  

؟!ی	ورد (�م-  

...	وردم اداره �و ��زا�  ��...آره-  

 �ن��� �� ���ا ��..�م��� ؟؟....!$راوان و�ز��� �س �� ��:د و �و(��� و �زا�� :�د-

 �راش �ن �رد ��د�0ون �(; ھوس ����ت.�/�ره �	وره زھر��ر آدم ���ا  ی�0...6ذا

؟!ی�	ور 	�.� ���� �� ی��ر �دم ی	وا��.�ردم در�ت  

:�23م و زدم ���ر�� )�	�د  

��ون �� -�...�...$#ط ��م ا��را�ت %م� �رم 	وام�  



:23ت و د�	�د  

.�ن ا��را�ت �رو.��ر�0ن ��(�! 0و�م یا-  

 او��0 ���ن� (م�� 	ود�ون ی 	و�� وارد �و� 	وا�ت�� د)م.��: ر$�م �رد�و 	دا��$ظ

راره �� ی�رد �Qل �-د زدم ز�, ��م ��ز درو و ��دازم د��. �%��ا ی��0 ن�ھ� وا�� ��(� 

.�(د ی	�ر �و) ���دم�ا در یرو �� رو.... �>.ش �و ��ره و ��� ��ز روش �� درو ز�ش  

�� ��ز درو و درآوردم رو د��. و �م�0 ی�و �ردم د�ت �-د و دم��( �#��� �2س وس�

.�ردم  

.�ود ظ.��ت 	و��...دا	ل ر$�م  

.آ(�ز	و�� ��ت ر$�م �2��0( یرو ��7وO 3ذا(ت �� و زدم رو  راغ  

 �ود 	�طر ن�ا �� 'ر$� �ودم داده $ر	�ده ��� ل���و �� ھم �درو6 و �ودم �	ورده � �ھ

 و �وال از! اه....�ن و �ت�� ���ن�  را ��ر�ن او�� و (ون 	و�� �رم �دا(�م �و'.� ��
!�ودم زار�� دن�(� 0واب  

.	وردم رو آب �'�2 �� �2س �� و دم��( رون�� رو آب ی�طر  

.�ردم �3(�� ر$1 ��ھ�ون �� �ود او��0 ;�� %��� ��  

 �و �و�دن وا�� �درو6  � �� ����: �-�� ؟!ا�ت ���ده ��ل ���� �� 	و�� ن�ا  #در

؟؟!�رده دا�� �/و�� 	ود(ون 	و��  

.�ردم رو(ن رو ون�ز��.و ���رل �ردا(�ن �� و دم��( دراز ������ رو  

.�رد��� 	وا�م �و) �	وا�م :ال دا(�م دو�ت  

��س رد.3ر$�م رو ���ن� ی (��ره و �ردا(�م �و�3و(� � 0واب زدم�� �دس.داد �

:$ر���دم �م�� �راش ن�ھ� وا�� �ده �.�2/��و  

")ط�2 	و�� ��� ؟����"  

.د�%(�� طول ���ت  �د از (�ر�� �ن وا��  دم�%(�� 0وا�(و ا��ظ�ر �� ����Q ھر  

 3م رو �.#� �� ��2م��.دادم�� ��WوE �راش را�ت و رک رو �  ھ�� �(ت��ر� ا�3

....ام (ر��ده �� ��2م��.�ردم  

:$ر���دم �م�� وا�ش دو��ره.�داد 0واب  



"ی/ر ���ن �2/�ن ھ�� �%��ا از �ل �ر3رد دم�� ��WوE �رات رو �ھ�  ؟!���ن�"  

.(دم�� �&$� دا(�م ���د.�ود ده�$� �� �ن ا��ظ�ر ��زم  

 �رم.رون�� �ز�م 	و�� ن�ا از دادم ��Wر0.(دم �.�د �0 از و �ردم 	��وش رو ون�ز��.%

....�(� ��ر یز���� �طو:� (ب ن�ا �� � ر	م او�#در  

�.رو(دم �� رو ن�ر���ا�  �� رون�� زدم�� �رو��� در از دا(�م �و  

... ���د ز�  ��. ر�( و (��( و �و(�ک از �ود �ر د��ش  

:د��ر� )�	�د ��.�ود ��د د��ش ھردو�� آ	� دا	ل �د�� �� �ردم ��ز �راش درو  

؟!ی�ر ی	وا�� ��: �� 	و�� یاو�د �� ؟!����. آق یطور� -  

:�23م 	�رو�د�و (�و�ر ��  

او�دم (��� ����� م�� ��-  

-���� �!	و�� ������ ا�(ب 23ت �و�د ���� ��ج 	و�� (.وغ �.�	 �رت �2ت�  

�و�ده ����ش 	و�� ا:ن �� �/و�� ن�ا �� �س.زدم ���ر�� �وز	�د!  

:�23م و دادم �%ون �ر  

!دو��ره �ر3ردم د��� ا:�م...(.وغ �.�	 �رم! ��23 در�ت ���ن� آره-  

�زا��ت �س ��(�- �.(م��  

رون�� زدم �رد�و �	دا��$ظ  

.ر$�م او��0 از �-دھم و (دم ن���( �وار  

.�دا(ت �	(ش 'د 	��م و �ود ی0د ��E �د$-��ا �%��ا �Qل  

 $%ر د���...���� ھ� �ط&$رو( و ط&��زھ� و �ود روت�د.زدم ��ون�	 ی�و � ر	 ��

 �� 	�م د�وا ن�ا د�(� ر$�م �� او��0 �ر �� اول اداره �ل ���� $ردا د���.%ردم�� یا ���د

....�(� ر�	  

.�ودن وا3ن $و�.س �و �� ���ا از ��$� �� ;��زد �0 ��  

)��.(دم �ده�� و �ردم ��رک رو ن�  



 و د	�ر ھم ا�Qرا..(.وغ اطرا$'ون ھم ����� و �ودن ف�رد ی�طور�ھ� ن���( ��  �د
!0وون ��ر  

...�(��م ھ� �'�د) از �%� یرو و دادم ;�� و �� � ��2رش و (ون�%� ��ت ر$�م  

:23ت و �(�ت روش و د��( رو ��رو رو�� �'�د) او�د �2ر �� �� �ودم 	ودم �و  

.....�&اااام-  

 

۵١٨_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.�ردم ���ه �/ش و 3ر$�م ��: �ر�و  

�؟...!��ود یز�  ی�در ،ی�رادر ،ی(وھر ��  وت�ھ  را �ود؟ ��/� (�� راھ  

:�23م �-د و 3ذا(�م ز�� یرو رو /وه $�0ون  

!                   �&م ;��.-  

:23ت و زد ض��ر )�	�د ��  

-`O �  ھم �� �0)ب��!ن�����0ا (  

:�23م ف�)ط )�ن و )�	�د �دون  

؟!�0)ب ��$� �د�� آدم �� �%��ا-  

:داد 0واب (ش�� #��د  �د �(�دا� ��  

...�0)ب  �ش�ا.م�ھ�� ���0ا �ن  ھم و (�� ھم �%��ا...��-  

.و�د���  (م �� ا'& �� �ود ی��و و ��ر�, )�	�د ھ�ون �ن وا��ش ��/�  

:زدن �رف �رد (روع دو��ره 	وا�ت�� ھ�'��ت �� د)ش �� اون ا�� �ردم �%وت �ن  

-��) � زه����...���0ا او�دم ن�ھ� وا�� 3ر$ت د)م 	و�� �و �� ؟؟�ن!���0ا یاو�د ی�0ور�ا

 �م�� �و�....������) 	و�� ی�0...��0س�ا �ن ���وق..ره�د)� ��� ش�ھر��ر :�'�و.���د

� �/�ر %م� ��)م ���0ا��) ��؟!�����0ا  را (  



.ا�دا	�م اش �رده �زک 'ورت �� ����ھ  

...ر�, ن�ھ� �� ��)�/� و دا(ت ر�, �(را� یھ� ی �ر  

�ردھ� وا�� دا�(د �� ��ھ�  /ره اون از.�ود ���ز درھر'ورت ا�� �ود ظ�6. (ش�آرا 

...%رد�� �و�0 0.ب  

 ی��ز ی��ز ��ھ�(ون �ھ د��ش ��. �(	ص ھ�ش 3و(واره و �ود �#ب �.�	 (�)ش
�.%رد�  

.�ودم ���ت �ن و زد�� �رف ن ا  

:23ت �ن و �ن ��. �� آ	ر�ر  

�ون-/�.�دم ��2رش ن�دار ل�� �  د���...�ن   

:�23م و  دو	�م ��ون�	 �� ���ھ�و ��2وت�� و دم��( �#��� �2س  

��ون ��-�...�دارم ل�� یز�  �ن...  

%�:23ت و زد � (  

�ون ا�(�و �� ��:-/�...��ش �ن   

.ر$ت و (د �.�د �ده �	�)2ت  $ر'ت �%��ا �� و 23ت �و�ا  

�.�رم (ش�� از یا �/و��  � �� دو���م��  

 0ور ���ن� ی�را ���د ی �/��� ��.�(� در�ت ���د د�0د درد�ر �� �دا(�م 	وش ا'&

....�(� �ر �طو:� و �ر �طو:� /رش �� �(�  

��م او�د 	�دون )ب �� �-د #��د  �د�.  

.3ذا(ت ز�� یرو رو �ود داده ��2رش �� ��زا�   

....;�� %��� دو�� و ��%�$� دو��  

:�23م و (دم �.�د  

....�رم د��� �ن د���	(-  

:3#ت و �داد ا�0زه  



��ن�ا آ� د����(-...�� از �-د و م��	�د �وروھم ت�ا�� 	��م و آ� �/و�� �ت�� رار �� 

�ن...��زه..ھم 0ون �� م����2 و م��%( رون�� ا�.�� 	ود�ون �دن ی �#ط� ���0ه 'دو 

.دادم ��2رش (�� وا�� �و�ا  

.��ود  �ره ظ�ھرا.�(��م �'�د) �ر دو��ره  

:23ت و 	ودش دھن 3ذا(ت ;�� %��� ��  

 وا�� ا'& ز���� ؟!��  ن��دو���. &�واو �� ���( ��/� ا�3 ���د.. ره�د)� �.�	 ز����-

 وا��...�رودن (-ر $'ل (��را وا�� �Q&...داره ا�م �� و ��ل و �س �� �ھر��

�ن �Qل ����/� یآد�� وا�� ا��...زدن دم $'ل ُ�(�ق وا��...�و(�ن $'ل ھ� ��ده��و 

....ھ��ت ��د�	� �رور و 	وردن 6'�  $'ل  

:�23م و �ردا(�م رو $�0ون  

-��� ��؟!ن����/� (  

:23ت و د��( �آھ  

��ھ  �د...��/�م...آره ��طن در �و) �� ظ�ھر در-� �...(دم 0دا ھ��رم از (��  

:�23م داد�و �%ون �ر�و  

!ن��ود ��23 آره-  

:23ت و (د 	�دون دو��ره اش  /ره  

؟!ن��رد دا�� رو �ون �.#� �را��-  

:�23م �-د و ا��(�م ��ت ر$ت ���ھم  

-��!  

:23ت و د�	�د  

 �� آرز(و�� �� ھ�ت ط&$روش و ط&��ز ��. (/ر �و....د����( ��ران ��:....���� یا-
�ن دو�ت �در! �د�� �دش ��ر و �ول از �� ���...�ده ��زا�  ن�ھ�  د�	ر ��2رش �2ر 

؟!��م '��ت ��ھ�(ون �ورد ن�ا در د�	وا�� ره���� ھم ��2رش...ط&��ز  

 ن�ھ� وا�� یز�  ن�ھ�  	'و'� یا ���د �س د�ت ���رم ��ر�و 	وا�ت��� د)م ا'&
:�23م  



.....%�م�� ش���ر �� 	ودم...�ت�� :زم ��-  

!د�ھ�� ل��� ھر0ور ��(�-  

�(%ل ی�ر ��... ��ن�ا آ� �را�� �ن.. 	و�� ی:��/� از  �د�� داره ��ر � ا����د �و�م��

 	راب $%ر �� ھزارو �-دش ����/� ��ن �س ����$..د��و��� �/�ر �� 	ود�ون...��� �� ��م

!��%� در��(ون وا�م ن���� ا�(ب �	وام از�ون �و�م��.ز���� �ر(ون ��  

:�23م و 3ذا(�م رو $�0ون  

 	و�� ا�(ب دارم ��ر ���0 �رم د��� ا:ن �ن....���د روز �� وا�� �ش��زار.����2م ��-

�...رم����  

��:23ت و �رد ��, ر��(و ��(% در(ت ی (  

؟!ن��رد /ر ��	����ون-  

 و �ردم ا�%�رش ��ل ن�ا ��.زد رو ��د� ن�ھ�  را�ت ��  طور دو�م���.(دم ره�	 �/ش
:�23م  

؟! طور ��-  

:23ت و زد ���ر�� )�	�د  

 	وش و 0ذاب و پ�	و(� �رد در ط-� 	����ون...�(	ص ���&....ن��رد /ر... را-

��رو �Qل �ا	&) �....%رد��� $%ر /ر �� ھم ����Q �� ��� و3ر�� دو����  

�؟!��ن�ا آ� ��  �دو��  

��م �/ر �وھرم �� �و �...(د�� �(%. ن�ھ� ام �$�� %ردم�  

 

۵١٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.%رد�� �د�ر رو �  ھ�� �ود زده  �دس در�ت �� یز�  ا���ر  

�ط�Oن (�ر�� �.�ل و 3ل او�Eع �� �� %ردم�� ی��$(�ر (�ر�� ھر #در � �� (د�

    !در��ن �'ورا�ش



.���2م یز�  �وردش در �-��.�زدم ��ر$ ن�ھ� ی�را  

:23ت �-د و داد �ر�ت روش ش�� $�0ون ی )�� رو ا��(�(و  

 	�م ��0 �� �-.وم 	ب ھم ��ث 0رو ��.م�%رد�� ��ث 0رو �د�ز �(�ر� و �ن اوا	ر اون-

���) ...�� � ن��د�ر.ی3رد ��/� و ی3رد (ب �ود ی�د ا���س...	و�� از زدن رون�� ن�ھ
��ش� دروغ وا�(ون ی(د���0ور� و ید�د �� آ(��ھ�رو و دو�ت �� �ود او��0 ھم 

...��� �رھم  

:�23م ���ف ��  

����2م ���ت ن�ا از-.  

:23ت �(�ش یا  /ره �� و زد ی )�	�د  

 ��و(�) ی�(#/� از ا'&.دارم ی�/�ر ا���س ��: ��(� ����ف ��� �ت�� ی�ز��...��-
� 	�م �(#/� ��.���د دا(ت (��� یا��ظ�ر  ���) �� �.���0ھ  

��م �(ق �...ی�رد �� د�ر� �دا6 اون....�ود داغ �#در�ھ  

....�%��ا از �6$ل داره $رق ���# �� �%� ن�ا  م���� ��	ود�ون ھ�ش  

:23ت �-د.د�	�د �ر$/�ش و�ط  

-��ر�و �ز�� داره $رق ���# �� �%� ن�ا �23م ا�3 �د$-��ا �23م 	دا �� روز ��...��  د�دو��� 

....��� م�� دو و�ط از  

.دم�	�د ��م ���ر�ا  

:23ت و �رد ذوق  

.....د��.د ھم دن�	�د (�� �س....�0ان یا-  

��رور �د ن�ا �� �� �ن ی 	�ده دن�د از ��� �ود ��ر ن�او).�ردم ���ه �/ش ��-�ب 

�!�ود ���(	ص ���& �� .(م�د).(د�  

:�23م ��-0ب  

داره؟ و(وق �-0ب ��0ش �و).�.دم زدن )�	�د ��م...آره-  

:23ت و آورد 0.و %م� �ر(و  

��رو ی 	�ده و )�	�د ���ر�او) آ	�-) �....�م���  



�  �� ���ل یا ذره �ن 	ود وا�� دا(ت ذوق و (وق ی�0 اون وا�� �� یز� ! ت�اھ 

�.��ود ت�اھ  

 �� آدم �� ��(� ا'& �� د�ر� �� �ظر �� (�د و یا�رژ �ر او�#در اون...��ل ن�ا ��

  ��ود ��� � ن�ا �(%&ت

:�23م و (دم �.�د  

��ون ;�� و /وه ���ت-�....ن���( دا(�� �	و� (ب.�رم د��� �ن.  

:23ت و (د �.�د  ون �ود ���ظره ر�6 �راش �ن  ی �#د�� �� �	دا��$ظ ن�ا ا���ر  

-�؟!د��ر د�	وا�  

....ا�0ز�ون �� �.�-  

:23ت و زد 'دام ر$�ن �ل  

-���ن�ا آ!  

:23ت و زد ����. )�	�د.���ش �ر3ردو�دم �ر  

....او��0 د��ر�� ف��(ر د��و���.د��دو� 	ود�ون ی 	و�� �Qل رو �ن ی 	و��-  

� ازش یا ���2 �ردا(ت �ردم ��- �ن ا�� دا(ت ی��ظور  � �رف ن�ا زدن از دو�م��

:�23م ن�ھ� وا�� ��(م �دا(��  

��ون-�.. 	دا��/دار...)ط�2ون از   

�ت ��1ر �.�	� )��.ر$�م او��0 از �ر�ت �� �-دھم و (دم �وار و ر$�م �م�  

 رو ن���( �ا�3ھ اداره ی%���زد �0 �� ھم �-د و دم�0ر	 (/ر �و ی	ود�� �����  �د ��

.���م رو  (��م و دم��( دراز �-د و �ردم 	م �#ب �� �'�د) �ردن 	م �� و �ردم ��رک  

W�' �� و آ$��ب �ور���.�ردم را�ت رو ��رم و 3ر$�م 'ور�م 0.و د���و.�ردم ��ز  (  

�ت ر$�م و �ردم رو(ن رو ن���( �-د و دادم �د�م �� �و� و �ش.�ود 3ر$�� درد �/.وم� 

.اداره  

��م و �رد ��ز �رام درو �ر��ز )�� �-دھم و دا(�م ��� ��رک ی�0 �و و دا	ل �ردم رو ن�

.(دم �ده��  

:23ت د�د ��و �� %رد�� �	ش رو �� � ی)�وا�/� دا(ت �آ�دار   



�ر3رد ��0ب �&م-  

:�23م و ���ش �ردم رو  

� $رق.د��ر�� �ن ی�را یز�  �� '��و�� (���...ا�ر�E �&م-����%  � �)��.  

...ا���ون �رم�� ا�  (م-  

:23ت و او�د �-�ر$ �رم �(ت.دا	ل ر$�م  

-W�' 	د زود  #در...ر���....ا�روز یاو  

:�23م و �'�د) رو �(��م  

او�دم؟؟ زود �� �ده-  

:23ت و د�	�د  

-��!  

:�23م و 3دا(�ن روم 0.و رو �$ر0 ���ر ی �رو�ده  

-� ��.ر ���ق ��ر دو�ت �م�� رو ن�ا$(..ا�روز �م��� رو ��ره اون 	وام�

�� �رش��.....�$ر0��...  

:23ت و �رد ا�ر اط��ت  

.... (م-  

 

� دو���ن از  %دوم�ھ �� رون�� زد 	و�� از 0وون د	�ر اون �� یروز'�� ر�6 و �
�'��.�دا(ت رار ش�  

...داد�� �ش %م� رو ��E ن�ھ� و  

:�� ��. دا(�م ھم ن�ا$( �� '��ت �� �ز�� �ت��د� �� ورود وا�� ا  

.دا	ل او�د و زد در �-�ر$  

.2ون�آ �3و(  �� و �ود د��ش ��6ذ دو�� �%�  

:23ت و روم �� رو 3ذا(ت رو �3و( و ھ� �ر�3  



 �� ا)��� و...دا(�� ر$#�ش از  �د�� و ��در و �در �� رو ن��ر ی�%رار و ����/� (�ر��-
...  (ده �Qت" $ر" ا�م �� ش�3و( �و �� ���د (��ره  

:�23م ��-0ب  

؟؟؟!$ر-  

 �رده �Qت ����0 یا��/� �� 	��واد(و و دو��� ا�م.����د	�ر�0 �&..آره-

....)ل....�$...��ر.�ود  

 ھ�ون ھم 3ن و. ید�� :)� ھم )ل....یر��(�... روزه�$  �$..��ا��د ��ر3ل ھ�ون �� ��ر

� ق�ر$'�� �� ��.�وده �(و	 و 2��Wر 0ور �� وا�ش ن�ا ا���ر...��ط.و� �3دم ش�
�.م�دا(� '��ت ھم �/��ا ی ��ھ��! ��ر3ر  

:دم��ر� �رد�و ���ه د��م ی�و �ت�) ��  

؟!�وده �� $ر...	ب-  

-��....یا�ور �-'و  

� یر$#� �ت�) �و ؟!�رده �Qت $ر  را �س-'��...��وده �ا�� ن�ھ�  �� ھم ش�  

:داد 0واب )�	�د ��  

 ن���و��� و �ود �رج روز�د �� دو���ش از �%�...�را��! م�د��ر��� ازش �ود ز�ده ا�3-
؟!دا	ل �د�� ��م.او�ده 	ودش ا�روز م���( دا(�� '��ت ��ھ�ش  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

�د�� ��و...��� ی��ز دول ل �� ن��( ھ�و��0 ��و ��-  

�����ف و ن�6�� یا  /زه �� �.�د :6ر د	�ر �� �-د #��د  �د.رون�� ر$ت و 23ت � ( 

.دا	ل او�د  

:دم��ر� و �(��م روش رو��..ن��( �'�د) رو 	وا��م ازش و دادم  وا�(و.�رد �&م  

؟!	وب ��)�ون-  

:23ت و داد ورت �>E(و  

.(دم دا6ون ا$��ده ���ر وا�� �ا��2  � دپ�(� �و� از...��-  

:�23م 3ر$��و ���ش �� رو ی��6ذ د����ل ی 0-��.د� %  (�/�ش از ا(;  



؟!�دا(� دو�ت ���رو-  

:23ت و 3ر$ت ��: رو �رش  زود  

��  /�ر ق�ر$....�.�	-(��...  

�/م ر�6  � �/م  �.��و �/م �دو��� �ھر  �س-  

... (م-  

:دم��ر�  

؟!ن�دا(� ���س ��ھم ا$��د ���ر ی�را ا��2ق اون  �� یروز-  

:23ت ���ن ن�$ ن�$  

م��دا(� �'��� ��.�2 م��رد  ت �و)... (�ش �و)..آره-  

...در�وردش ��و (�ر�� 	ب؟-  

 رو �%� ��م...(���ره �دو�ش 23ت $ر���د �رام رو ش��0.� ی)���/� از  �د�� �%س-

.�ردم ا��	�ب وا�ش  

؟!�ود د�وت ���0-  

-� �دو�(ون )���/� ن�� �دو�� 	واد�� ی�0ور�ھ� 23ت...�� 23ت �و) دم��ر� ازش �و�ھ

؟!	وب  

؟!��ود �.�د ر�, �آ� )��س �� ا����: )��س اون و-  

:23ت ا(; �ر  (��ش ��ز  

!�ود ن�ھ�  را-  

:�23م آھ���   

-�....�ود ��ش )��س ن�ھ� �ردن داش�� �و  

:دم��ر� ن�ھ� وا�� �(� ��وم ھ�ش ��3ر �� ��م '�ر �و���م���.�ردن ��3ر �رد (روع  

؟!��ظورم ��ر ؟!�وده دو�ت ��� ���ر��-  

��ھ�ش �رد ��ت �و) آره-  

ا��ش؟-  



...ن�ا$(-  

؟!�وده ی��ر  0ور-  

:23ت  $%ر و ��2ط. ��  

 ���ر  ی �رده �(�� و ��(ق...ھ�ر��د...:رج..�/ر�ون...ا)-�ده $وق...���)-

�ون...	ورد �/م �(ون�� �ھ�  /و� ا�� ر$ت �� ھم وا�� 0و�(ون.�ود� �-0ب ھ

....�طوره�ھ� وا-� م�د�د �-دش �و) ��(ن زده �/م ��ھم (د��� ��ورم �� 	ودم �ن.م��رد  

؟!�دا(�ن ��ھم یا ی0د ید�وا ����و ��و ��ث...	ب-  

-��...�  � دو�م��� $#ط �دا(�ن د�وا ا'& ���ا.��ود ��د�وا ا�دا و ا'& ن�ا$( ن�دو��

�رد ��ت�	 �/ش ���ر...��م $%ر...��م $%ر...(دن �د ��ھم /و� �� ا$��د �ا��2  

 دو�ت �ر از! ��(� �رده دش��/د �Q& و (ده ��را�ت ��ت�	 ن�ا �	�طر اون �%���� $%ر-

؟!�د�ز دا(�ن  

:23ت ���ل 	�طر ��ن�اط� �� ��زم  

��...ا'&...�ر3رد ��0ب ا'& ��- � ھ�رو � � ���# ���ر و �ن...م��ود ��ھم (��ھ

� ش�� ا�3 ��د�وا �ودن �رده را�ط� ط1 ��ھم ���د... ���ر �ود ده��( �& ن�ا$(.�م�
�� ھم �� و�د���....م�د�2/  

؟!�ود �رده ��ت�	 ن�ا$( �� (�ھد �	�طر ���ر-  

 یز�  �-د �و) م�دو���  رو (�ھد ا�م ��0 از �� �� �ود ن�ا از �-�0ش.�رد ���م �-0ب ��
:�رد $%ر �و (�ر���و� �� 23ت  

 (�ھده �� ���ر د�ر� �� ��ظر �-��....����دا ر$ت و ��ت .(و���رو��د زود �.�(�ھد	. ��-

 از �دا(ت ��دت ���ر �& ن�دو���.��ود %ردم�� �س �ن �-��.��ود �طور�ا �و) داره را�ط�

 �ر ن�ا$( �� ���ش�	  �ط��Oم �ن �و).�ود �ودار �.�	.�ز�� �رف ��� �� ���Oل �0ور�ا

....����دا �ره راره اون دو��ت�� 	ودش  ون ��ود (�ھد �ر �ود �ھر�  

-�؟!دو��ت�  

�ون....آره-� $%ر ��زه....�ت�� ��ون ران�ا �ود ��23 	ودش (�ر���ر� ھزار...م�دو����� ھ

�ن..�ره�در� رو ن�ا$( �دص ���ر �� �ود .��و� 0ور �� (�ر�� (�ھد.دا(ت ھم ���زد ��م 

��ودن ار���ط در ��ھم �ط��Oم ���& و3ر�� %�م�� $%ر �طور�ا ��  

:�23م و (دم �.�د  



��ون �.�	...	ب-� ز�  �� $#ط ��:...یداد 0واب �ن �وا:ت �� و یاو�د ���0ا �%��ا از 
؟!ی�د 0وا��و و ��� $%ر 	وب 	وام�� و �ر�م�� ازت  

:23ت -�����ط  

... (م-  

....یا�ور �-'و�� ؟!دا(ت �-'و�� ا�م �� �دو�� ���ر-  

:23ت �-د )�ظ�  �د ��.$%ر �و ر$ت  

....ا'& ��-  

-�O�!د��ط  

-�.� &���  

د��ر د��و���...	ب �ر���-  

...ر$ت و �رد �	دا��$ظ و د��( �آھ  

.ا�دا	ت (; �� ��و (�ر�� %م� ن�ھ�.�ود 	��وش �و) 3ر$�م رو (��ره 	ودم �3و( ��  

ه �ر���� �و ���.�دا(ت �	�' �%س ش��3)ر �و.�ردا(�م (و�3و(  

___ (ده ش�را�و___   

۵٢٠_��رت#  

� دو���ن از  %دوم�ھ �� رون�� زد 	و�� از 0وون د	�ر اون �� یروز'�� ر�6 و �
�'��.�دا(ت رار ش�  

...داد�� �ش %م� رو ��E ن�ھ� و  

:�� ��. دا(�م ھم ن�ا$( �� '��ت �� �ز�� �ت��د� �� ورود وا�� ا  

.دا	ل او�د و زد در �-�ر$  

.2ون�آ �3و(  �� و �ود د��ش ��6ذ دو�� �%�  

:23ت و روم �� رو 3ذا(ت رو �3و( و ھ� �ر�3  

 �� ا)��� و...دا(�� ر$#�ش از  �د�� و ��در و �در �� رو ن��ر ی�%رار و ����/� (�ر��-
...  (ده �Qت" $ر" ا�م �� ش�3و( �و �� ���د (��ره  



:�23م ��-0ب  

؟؟؟!$ر-  

 �رده �Qت ����0 یا��/� �� 	��واد(و و دو��� ا�م.����د	�ر�0 �&..آره-

....)ل....�$...��ر.�ود  

 ھ�ون ھم 3ن و. ید�� :)� ھم )ل....یر��(�... روزه�$  �$..��ا��د ��ر3ل ھ�ون �� ��ر

� ق�ر$'�� �� ��.�وده �(و	 و 2��Wر 0ور �� وا�ش ن�ا ا���ر...��ط.و� �3دم ش�
�.م�دا(� '��ت ھم �/��ا ی ��ھ��! ��ر3ر  

:دم��ر� �رد�و ���ه د��م ی�و �ت�) ��  

؟!�وده �� $ر...	ب-  

-��....یا�ور �-'و  

� یر$#� �ت�) �و ؟!�رده �Qت $ر  را �س-'��...��وده �ا�� ن�ھ�  �� ھم ش�  

:داد 0واب )�	�د ��  

 ن���و��� و �ود �رج روز�د �� دو���ش از �%�...�را��! م�د��ر��� ازش �ود ز�ده ا�3-
؟!دا	ل �د�� ��م.او�ده 	ودش ا�روز م���( دا(�� '��ت ��ھ�ش  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

�د�� ��و...��� ی��ز دول ل �� ن��( ھ�و��0 ��و ��-  

�����ف و ن�6�� یا  /ره �� �.�د :6ر د	�ر �� �-د #��د  �د.رون�� ر$ت و 23ت � ( 

.دا	ل او�د  

:دم��ر� و �(��م روش رو��..ن��( �'�د) رو 	وا��م ازش و دادم  وا�(و.�رد �&م  

؟!	وب ��)�ون-  

:23ت و داد ورت �>E(و  

.(دم دا6ون ا$��ده ���ر وا�� �ا��2  � د�م�(� �و� از...��-  

:�23م 3ر$��و ���ش �� رو ی��6ذ د����ل ی 0-��.د� %  (�/�ش از ا(;  

؟!�دا(� دو�ت ���رو-  

:23ت و 3ر$ت ��: رو �رش  زود  



��  /�ر ق�ر$....�.�	-(��...  

�/م ر�6  � �/م  �.��و �/م �دو��� �ھر  �س-  

... (م-  

:دم��ر�  

؟!ن�دا(� ���س ��ھم ا$��د ���ر ی�را ا��2ق اون  �� یروز-  

:23ت ���ن ن�$ ن�$  

م��دا(� �'��� ��.�2 م��رد  ت �و)... (�ش �و)..آره-  

...در�وردش ��و (�ر�� 	ب؟-  

 رو �%� ��م...(���ره �دو�ش 23ت $ر���د �رام رو ش��0.� ی)���/� از  �د�� �%س-

.�ردم ا��	�ب وا�ش  

؟!�ود د�وت ���0-  

-� �دو�(ون )���/� ن�� �دو�� 	واد�� ی�0ور�ھ� 23ت...�� 23ت �و) دم��ر� ازش �و�ھ

؟!	وب  

؟!��ود �.�د ر�, �آ� )��س �� ا����: )��س اون و-  

:23ت ا(; �ر  (��ش ��ز  

!�ود ن�ھ�  را-  

:�23م آھ���   

-�....�ود ��ش )��س ن�ھ� �ردن داش�� �و  

:دم��ر� ن�ھ� وا�� �(� ��وم ھ�ش ��3ر �� ��م '�ر �و���م���.�ردن ��3ر �رد (روع  

؟!��ظورم ��ر ؟!�وده دو�ت ��� ���ر��-  

��ھ�ش �رد ��ت �و) آره-  

ا��ش؟-  

...ن�ا$(-  

؟!�وده ی��ر  0ور-  



:23ت  $%ر و ��2ط. ��  

 ���ر  ی �رده �(�� و ��(ق...ھ�ر��د...:رج..�/ر�ون...ا)-�ده $وق...���)-

�ون...	ورد �/م �(ون�� �ھ�  /و� ا�� ر$ت �� ھم وا�� 0و�(ون.�ود� �-0ب ھ

....�طوره�ھ� وا-� م�د�د �-دش �و) ��(ن زده �/م ��ھم (د��� ��ورم �� 	ودم �ن.م��رد  

؟!�دا(�ن ��ھم یا ی0د ید�وا ����و ��و ��ث...	ب-  

-��...�  � دو�م��� $#ط �دا(�ن د�وا ا'& ���ا.��ود ��د�وا ا�دا و ا'& ن�ا$( ن�دو��

�رد ��ت�	 �/ش ���ر...��م $%ر...��م $%ر...(دن �د ��ھم /و� �� ا$��د �ا��2  

 دو�ت �ر از! ��(� �رده دش��/د �Q& و (ده ��را�ت ��ت�	 ن�ا �	�طر اون �%���� $%ر-

؟!�د�ز دا(�ن  

:23ت ���ل 	�طر ��ن�اط� �� ��زم  

��...ا'&...�ر3رد ��0ب ا'& ��- � ھ�رو � � ���# ���ر و �ن...م��ود ��ھم (��ھ

� ش�� ا�3 ��د�وا �ودن �رده را�ط� ط1 ��ھم ���د... ���ر �ود ده��( �& ن�ا$(.�م�
�� ھم �� و�د���....م�د�2/  

؟!�ود �رده ��ت�	 ن�ا$( �� (�ھد �	�طر ���ر-  

 یز�  �-د �و) م�دو���  رو (�ھد ا�م ��0 از �� �� �ود ن�ا از �-�0ش.�رد ���م �-0ب ��
:�رد $%ر �و (�ر���و� �� 23ت  

 (�ھده �� ���ر د�ر� �� ��ظر �-��....����دا ر$ت و ��ت .(و���رو��د زود �.�(�ھد	. ��-

 از �دا(ت ��دت ���ر �& ن�دو���.��ود %ردم�� �س �ن �-��.��ود �طور�ا �و) داره را�ط�

 �ر ن�ا$( �� ���ش�	  �ط��Oم �ن �و).�ود �ودار �.�	.�ز�� �رف ��� �� ���Oل �0ور�ا

....����دا �ره راره اون دو��ت�� 	ودش  ون ��ود (�ھد �ر �ود �ھر�  

-�؟!دو��ت�  

�ون....آره-� $%ر ��زه....�ت�� ��ون ران�ا �ود ��23 	ودش (�ر���ر� ھزار...م�دو����� ھ

�ن..�ره�در� رو ن�ا$( �دص ���ر �� �ود .��و� 0ور �� (�ر�� (�ھد.دا(ت ھم ���زد ��م 

��ودن ار���ط در ��ھم �ط��Oم ���& و3ر�� %�م�� $%ر �طور�ا ��  

:�23م و (دم �.�د  

��ون �.�	...	ب-� ز�  �� $#ط ��:...یداد 0واب �ن �وا:ت �� و یاو�د ���0ا �%��ا از 
؟!ی�د 0وا��و و ��� $%ر 	وب 	وام�� و �ر�م�� ازت  



:23ت -�����ط  

... (م-  

....یا�ور �-'و�� ؟!دا(ت �-'و�� ا�م �� �دو�� ���ر-  

:23ت �-د )�ظ�  �د ��.$%ر �و ر$ت  

....ا'& ��-  

-�O�!د��ط  

-�.� &���  

د��ر د��و���...	ب �ر���-  

...ر$ت و �رد �	دا��$ظ و د��( �آھ  

.ا�دا	ت (; �� ��و (�ر�� %م� ن�ھ�.�ود 	��وش �و) 3ر$�م رو (��ره 	ودم �3و( ��  

�دا(ت �	�' �%س ش��3)ر �و.�ردا(�م (و�3و(  

 

 �ود �رده �Qت $ر ا�م �� �� ��� ھ�ون از �م�� �� اپ وا�س �و...�و)....ش���0ز یا

"....��وش یدار دو�ت �ھر .����ر 	�ص �و" ��ن ن�ا �� �م�� ��.دا(ت  

�و) �م�� �� ظ�ھر در-� و د��ش دادم رو �ت�)...دا	ل او�د دو��ره �-�ر$.�ت�� �و) ��
:�23م  

 ھ�ت ازش �م�� �� $#ط اپ وا�س �و.��ر �دارم (;...�ت�� د	�ر ھ�ت �� �ھر� $ر ن�ا-

.%رده�� ���(ون دا(��  ت ��ھ�ش وت ھر �(	ص  

 �ھ�  ی�زار ���ر(ون.داره �م ��زل %��� دو��...�-�ر$ �ت�� ده� �� ا'& �رو�ده ن�ا
....�ل  

___ (ده ش�را�و___   

 $ر ا�م �� �� ��� ھ�ون از �م�� �� اپ وا�س �و...�و)....ش���0ز یھ� �ر���� �و ���

"....��وش یدار دو�ت �ھر .����ر 	�ص �و" ��ن ن�ا �� �م�� ��.دا(ت �ود �رده �Qت  

�و) �م�� �� ظ�ھر در-� و د��ش دادم رو �ت�)...دا	ل او�د دو��ره �-�ر$.�ت�� �و) ��
:�23م  



 ھ�ت ازش �م�� �� $#ط اپ وا�س �و.��ر �دارم (;...�ت�� د	�ر ھ�ت �� �ھر� $ر ن�ا-

.%رده�� ���(ون دا(��  ت ��ھ�ش وت ھر �(	ص  

 �ھ�  ی�زار ���ر(ون.داره �م ��زل %��� دو��...�-�ر$ �ت�� ده� �� ا'& �رو�ده ن�ا
....�ل  

 

۵٢١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و) �م�� �� ظ�ھر در �م�� اون-� دادم رو �ت�)...دا	ل او�د دو��ره �-�ر$.��ود �و) �ود �

�(	'�ت و ��� یر���� وا�م رو (��ره 	وا��م ازش و �-�ر$ د�ت �� یا�ور �-'و
:د��ر� و (د ��0%�و در�وردش.�ره�در� وا�م رو  

ن؟�(د ���س ن�ا رو �/��ا ی ھ�� ن�� از  را ��:-  

 ھ�ت ازش �م�� �� $#ط اپ وا�س �و.��ر �دارم (;...�ت�� د	�ر ھ�ت �� �ھر� $ر ن�ا-

.%رده�� ���(ون دا(��  ت ��ھ�ش وت $ر �(	ص  

:23ت ���ط�Oن �-�ر$  

...��ر �-.وم ��0 از ��:-  

 �و...	و�ن�� 3و((ون �و �ت� ر�د ن�ھ� از �ز�ن د	�رو �� �Z 	وان�� وت ھر ��را-

.. یدار $رق ��ھ�� �و...����2و� �و...�	�'  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو  

��رم ��ر �� ��م ی�0ور�ا ا�3 ؟!(��� زده �ت� ر�د ن�ا �� د	�را �Z وا-�...���0ااا-  

     :23ت �� �ردم ���ش  پ  پ

ن�ا$(...او�ده ��ره-  

!�وده 	��وش 3ر$��ش  �د��ر.�ر�در� روھم (��ره ی�و و ��...زود دا	ل �2ر��ش-  



� �� :6ر، ، ن�6�� ��ر ��.دا	ل او�د ن�ا$( و (د ��ز در �-د و رون�� ر$ت و 23ت � (

 �� �	ت و 	(ن او�#در 	ورد��� ���و)�0 و :6ر یا �Q0 ن�ھ�  ��...��....�.�د ����� د
  �ره�در� روز و ��ل اون �� �2رو

:23ت و د��( $رش ی�وھ� �و �د��. ا�دا	ت ن���� �ر  

�&م-  

ن��(...�&م-  

  ن�6�� و ��	وش دا�(د ھم �Eطرب ھم.�ود �Eطرب

:دم��ر� �'�د) رو �(�ت ��  

؟!�ود �  �ل ن�ا از زت�ش؟ا����(�  را-  

�/�ش 20ت �و (د�� رو �رس.(د ره�	 �/م و 3ر$ت ��: �ر(و زده و�(ت)  

طره از �ر 'ور�ش زود �.�	.��(م �رده 	ط��ش ��ل �W'ر �#در�ا (د��� ��ورش.د�د 

:23ت ���ن ��� �-د��� و (د �رق در(ت ز�ر یھ�  

�  طور دا(�م دو��ش (�ر�� 	ودم از.�ودم ���ر ��(ق �ن...�ن-�...� �/ش �و���م�

....�ر�و�م ب�آ�  

:�23م �-د و �(��م �'�د) یرو ز�� �(ت  

 �/ت �وھم ���د �%� �� ر$ت �رد و)ت.�رد ��ت�	 �/ت..�دا(�  ���$ ی زه�ا�� �و-

....�3ر$� م��'� ��	ودت �-دش...���:ھر  ی(د ��را�ت �ر	ورد  

:23ت زده رت��  

 ھ� � � �� ���د.�دت ن�ا �و د�ش��د ا'& �ن....زم��ز �0ن �� ��.��درم �0ن �� ��-

 ب�آ� �/ش �ن...��م�� ��ل �ن....م��( ھم دن�د �� ��0ور �� ر$�م��� رون��
...روز  �د ن�ا �و د�ش��د ا'& �ن... �ن...�ر�و�دم  

...اراک �ر$� ی�رد $رار �-د(م ش��(� �و-  

 �7ھ �ود �(	ص ���&  ون ��ود ی�ز�� �و).(د ��%ر ��زم ����2 ��3ر �� �ود �و�ده �م
. �داره یر��#'  

:23ت 3و(م ���ر و ���م او�د  �-د و ا�دا	ت ن�ا$( �� ����ھ.دا	ل او�د �-�ر$  



 ۵١ �دودا زن ��.ھ�ت یا�ور �-'و�� ا�م �� 	ط...درآوردم رو �وش و ��-

 ��ر(م ا�م. ��رش د�ت �و) داره �	ط ن�ھ�  23ت �ردم '��ت ��ھ�ش.��)�

 دپ�$/� �-دش ا�دا	ت (; �� ��و �ا�� �(��� ن�ا.�ر3رد ��0ب...�ط.و� $رھ�د...$رھ�د

� ق�ر$ ی��ر��و  �$رھ�دط.و�'��...�-�� ���ر �  

��:�23م �ن رو ادا  

�ط.و� �3دم-  

-!#��د  

-�... ھردورو..�ر�� رو ��ره و د	�ره ا:ن ن�ھ  

:�23م �ر�و�د(ن وا�� و ا�دا	�م ن�ا$( �� ����ھ  

 ا�3 یز�  ��%� ��; 	ودت �� ی	وا�� ا�3.���و ���ش ا�/�م ا��(ت �� ��� ��/� $-&-

�	ودت ل��...��و....ھم �دو���� �دون ��و �دو��  

 ھ�ون �Qل.��(� ��ر�وز �� ر��ه�ز آب �� د�ر� ��� ��ظر ی�د ��ر ��ل ن�ا ��.�ود ده��ر�

 و 3ذا(ت ش�(و��� رو و �ردا(ت �د����).�ودن �رده ازش دو��/�ش �� �ود ��2/���-ر
:23ت  

�ش��� �� �	وا�ت اون �-��.دم��د ���رو �دت ن�ا �ن د���ور��-�...  

... را-  

�ون ��ھم-Q�� ود (ده�!  

؟! را-  

��ره اون �� اون دن��ر �ر-  

؟!��� ��ره-  

-�...اون �%��ا �� م��ود 	وب ���/م......(����ش��� دو�م��  

؟!ن�ا$( �زن �رف �  �%��ا ��-  

 ��ور ��و���م...�رده ��ت�	 �/م ���ر 23ت �/م و (م�� او�د �3دم روز �� �%��ا ��-

 ���ر...در��� 23ت �3دم �ھر  دم�د او��0 ��$� ر$�م....ن��� 	ودت �رو 23ت داد آدرس.��م

...(د �د روز ازھ�ون �� را�ط�...�ود ��ره �� ��  



 

 �رر���ر �.�	 �رو�ده ن�ا �و  ��ر��وش و �ط.و� �3دم ی�� ی�0 �دا(�م (; ���د ��:

.ا�ت ���# ی�� ی�0 از  

....�(� �ل �� دا(ت �م %��� دو $#ط ��زل ن�ا زدم�� �دس �� ھ�و�طور  

�ر�زم ���م �� (د�� �ل �ھ�  زود�ر ��ش $#ط� � �د0ور �� ������ �� �آ(� وا�� ذا(�م�

....�ود (ده ��, �راش د)م  

___ (ده ش�را�و___   

۵٢١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

�و) �م�� �� ظ�ھر در �م�� اون-� دادم رو �ت�)...دا	ل او�د دو��ره �-�ر$.��ود �و) �ود �

�(	'�ت و ��� یر���� وا�م رو (��ره 	وا��م ازش و �-�ر$ د�ت �� یا�ور �-'و
:د��ر� و (د ��0%�و در�وردش.�ره�در� وا�م رو  

ن؟�(د ���س ن�ا رو �/��ا ی ھ�� ن�� از  را ��:-  

 ھ�ت ازش �م�� �� $#ط اپ وا�س �و.��ر �دارم (;...�ت�� د	�ر ھ�ت �� �ھر� $ر ن�ا-

.%رده�� ���(ون دا(��  ت ��ھ�ش وت $ر �(	ص  

:23ت ���ط�Oن �-�ر$  

...��ر �-.وم ��0 از ��:-  

 �و...	و�ن�� 3و((ون �و �ت� ر�د ن�ھ� از �ز�ن د	�رو �� �Z 	وان�� وت ھر ��را-

.. یدار $رق ��ھ�� �و...����2و� �و...�	�'  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو  

��رم ��ر �� ��م ی�0ور�ا ا�3 ؟!(��� زده �ت� ر�د ن�ا �� د	�را �Z وا-�...���0ااا-  

     :23ت �� �ردم ���ش  پ  پ

ن�ا$(...او�ده ��ره-  

!�وده 	��وش 3ر$��ش  �د��ر.�ر�در� روھم (��ره ی�و و ��...زود دا	ل �2ر��ش-  



� �� :6ر، ، ن�6�� ��ر ��.دا	ل او�د ن�ا$( و (د ��ز در �-د و رون�� ر$ت و 23ت � (

 �� �	ت و 	(ن او�#در 	ورد��� ���و)�0 و :6ر یا �Q0 ن�ھ�  ��...��....�.�د ����� د
  �ره�در� روز و ��ل اون �� �2رو

:23ت و د��( $رش ی�وھ� �و �د��. ا�دا	ت ن���� �ر  

�&م-  

ن��(...�&م-  

  ن�6�� و ��	وش دا�(د ھم �Eطرب ھم.�ود �Eطرب

:دم��ر� �'�د) رو �(�ت ��  

؟!�ود �  �ل ن�ا از زت�ش؟ا����(�  را-  

�/�ش 20ت �و (د�� رو �رس.(د ره�	 �/م و 3ر$ت ��: �ر(و زده و�(ت)  

طره از �ر 'ور�ش زود �.�	.��(م �رده 	ط��ش ��ل �W'ر �#در�ا (د��� ��ورش.د�د 

:23ت ���ن ��� �-د��� و (د �رق در(ت ز�ر یھ�  

�  طور دا(�م دو��ش (�ر�� 	ودم از.�ودم ���ر ��(ق �ن...�ن-�...� �/ش �و���م�

....�ر�و�م ب�آ�  

:�23م �-د و �(��م �'�د) یرو ز�� �(ت  

 �/ت �وھم ���د �%� �� ر$ت �رد و)ت.�رد ��ت�	 �/ت..�دا(�  ���$ ی زه�ا�� �و-

....�3ر$� م��'� ��	ودت �-دش...���:ھر  ی(د ��را�ت �ر	ورد  

:23ت زده رت��  

 ھ� � � �� ���د.�دت ن�ا �و د�ش��د ا'& �ن....زم��ز �0ن �� ��.��درم �0ن �� ��-

 ب�آ� �/ش �ن...��م�� ��ل �ن....م��( ھم دن�د �� ��0ور �� ر$�م��� رون��
...روز  �د ن�ا �و د�ش��د ا'& �ن... �ن...�ر�و�دم  

...اراک �ر$� ی�رد $رار �-د(م ش��(� �و-  

 �7ھ �ود �(	ص ���&  ون ��ود ی�ز�� �و).(د ��%ر ��زم ����2 ��3ر �� �ود �و�ده �م
. �داره یر��#'  

:23ت 3و(م ���ر و ���م او�د  �-د و ا�دا	ت ن�ا$( �� ����ھ.دا	ل او�د �-�ر$  



 ۵١ �دودا زن ��.ھ�ت یا�ور �-'و�� ا�م �� 	ط...درآوردم رو �وش و ��-

 ��ر(م ا�م. ��رش د�ت �و) داره �	ط ن�ھ�  23ت �ردم '��ت ��ھ�ش.��)�

 دپ�$/� �-دش ا�دا	ت (; �� ��و �ا�� �(��� ن�ا.�ر3رد ��0ب...�ط.و� $رھ�د...$رھ�د

� ق�ر$ ی��ر��و  �$رھ�دط.و�'��...�-�� ���ر �  

��:�23م �ن رو ادا  

�ط.و� �3دم-  

-!#��د  

-�... ھردورو..�ر�� رو ��ره و د	�ره ا:ن ن�ھ  

:�23م �ر�و�د(ن وا�� و ا�دا	�م ن�ا$( �� ����ھ  

 ا�3 یز�  ��%� ��; 	ودت �� ی	وا�� ا�3.���و ���ش ا�/�م ا��(ت �� ��� ��/� $-&-

�	ودت ل��...��و....ھم �دو���� �دون ��و �دو��  

 ھ�ون �Qل.��(� ��ر�وز �� ر��ه�ز آب �� د�ر� ��� ��ظر ی�د ��ر ��ل ن�ا ��.�ود ده��ر�

 و 3ذا(ت ش�(و��� رو و �ردا(ت �د����).�ودن �رده ازش دو��/�ش �� �ود ��2/���-ر
:23ت  

�ش��� �� �	وا�ت اون �-��.دم��د ���رو �دت ن�ا �ن د���ور��-�...  

... را-  

�ون ��ھم-Q�� ود (ده�!  

؟! را-  

��ره اون �� اون دن��ر �ر-  

؟!��� ��ره-  

-�...اون �%��ا �� م��ود 	وب ����ھم......(����ش��� دو�م��  

؟!ن�ا$( �زن �رف �  �%��ا ��-  

 ��ور ��و���م...�رده ��ت�	 �/م ���ر 23ت �/م و (م�� او�د �3دم روز �� �%��ا ��-

 ���ر...در��� 23ت �3دم �ھر  دم�د او��0 ��$� ر$�م....ن��� 	ودت �رو 23ت داد آدرس.��م

...(د �د روز ازھ�ون �� را�ط�...�ود ��ره �� ��  



 

 �رر���ر �.�	 �رو�ده ن�ا �و  ��ر��وش و �ط.و� �3دم ی�� ی�0 �دا(�م (; ���د ��:

.ا�ت ���# ی�� ی�0 از  

....�(� �ل �� دا(ت �م %��� دو $#ط ��زل ن�ا زدم�� �دس �� ھ�و�طور  

�ر�زم ���م �� (د�� �ل �ھ�  زود�ر ��ش $#ط� � �د0ور �� ������ �� �آ(� وا�� ذا(�م�

....�ود (ده ��, �راش د)م  

 

۵٢٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.���0ا آورد�ش �  ی�را دو��ت��� ھم 	ودش او)ش  

 و د�0و �� ��	ن ��'��� و �&$� �ر$ت��� �0وا� �و� و د��ر� �� رو .ش�د) ھ�ش
.داد�� $�ش ز��ن و ن�ز� �� )ب ر�ز  

 ��و�م �ن �� �رد 2ل �وھم ا��(��(و.�(��م روش �� رو و �#ب دم��( رو �'�د)

�(	ص ����#ر ز�  ھ��.ر$ت �� (; ن�ا از (�ر�� د���� �رو�ده ن�ا.�م��� رو )رز((ون 

 و ا�دا	�م اش �رده �رق 'ورت �� ����ھ...�ط.و� $رھ�د یر�د��� �� 	'و'� �ود (ده
:�23م �-د  

 ھ�� ھم اول  ; ��ھ�ون...�ط.و� $رھ�د...م�3ر$� رو ��وت ��ر ش�� ���ت �� �دود-

...داد )و رو �   

؟؟؟!�رم�� �رف �� �وروھم �� ی��� �رف �� ��:  

:زد )ب ��, و 3�S �-د و (د ره�	 �/م ����ورا��  

�ن- �؟!��� ا��راف �  �� د��� $رھ�د...$رھ�...$ر...د�ز��� �رف �  در�ورد د�دار دو�م��  

�و ��'��)� �� �:�23م و دم��و� ز�  



-� �� ھم ���رو و ��داره راه ���ر� �� ی	وا�� $رھ�د از �و..�دو��� ھم 	وب �.�	 �دو��

�و� اون/��ل از �� �ا�� �و �%(و�ش و ��� 	��ش ی	وا�� ازش...��� و�وت � 

��رو�$ و یر��� .م�$ �� �3ذا(� ��ر �وش ن�دور�......  

:�و��ه �%ث ��.�ردم �%ث  

-���ن ؟؟!�دم ادا ���و�ش Eررت �� �د ��� � ��وھ و �دم ادا� � �رف....%�م�

�� �� �� ���زم وا�ت یا �رو�ده  ��ن و3ر�� �زن �رف...�زن���� ھ�راه را�ت �� 

....دار ی��: ی�ر ��ر��وت  

 ر�ز (ده، �(	ص ���& ز�  ا�� د�ر� ن�#� �� �� �در��) زد �-د.ا$��د )رزه �� �د�ش
:23ت و ��3ر  

�ن- �  .م�$  �د�� �� ا��ق �و �%(و�ش 	وا��م $رھ�د از $#ط �ن...(��� ی�0ور�ا دو���م��

 ش���) �� 	ورد او�#در )0ن ی �رو�زاده �در�, $رھ�د دو���م��� م�ر��� �%س و
....�(د  

 ی��ز ز�; 	�)� و � �و�� ی��را ن�ا ��...ده�$�  � ���د �و) زد�� زار.ا$��د ھق ھق ��
.....3ر$�ن �2رو �� 0ون ھ�(ون  

:�23م ��د ��د و ��'�.	��� دا�(د و �ودم ر�درW�' 3 از  

 د���� �� یز�  اون (د  ون �%ن ھم یزار ��3ر ��داز راه ��)� و آه �ن وا�� ن���-
�.  �� �زن �رف �س...(د�  

:23ت �رس ��  

-�)�� �)�� �...�م�  

:23ت �2رت �� و �رد ��ک ا(%�(و �-د و �رد �%ث  

  �د ��..�ود ��%�� ی ر(�� یدا�(0و.(دم آ(�� ن�ا$( �� �� �ودم �ن ن�ا ���ر از �ل-

 ی ���2(.�ودم (ده اش ���2(...د�ش�د �� ق�طر ن�ا از و م�دا(� �(�رک دو�ت ��
�ن...ھ�رش و ��وغ و ھوش 	�.� � �ر ;��زد و ;��زد �/ش دا(�م �م �م. 	وا���ش�

����ش 23ت ���ر �� (دم��� �%س ��رھ�ش ��و�� از �� 	واد�� یا �ر$� �%�س �� 

 (د (روع �ن یھ� ��د�	� روز ازھ�ون �رد�و ش��-ر$..ن�ا$( از �/�ر �� �23م...��دازه

�ن ��...%رد��� �و�0 �ن �� ���د...(دن دو�ت ��ھم ن�ا$( و ���ر  ون � �2ت�

�ن...ھ�...�آ�0 � د�ش�د �ن �� ی��ر و�د�� زورم...و�د�� زورم ��(م ش�ا�0 	وا��م��

....�ره�در�  ��م از ��ده او�#در ��Q$ت ���ر رو او�ده 	و(م ازش اول �ن  



....(د��� �� (د��� �و) �(م �)ش�	�� 	وا��م�� �ذ(ت�� �� ھرروز  

 (ده ھر0ور 3ر$�م م��'� �%��ا ��...�%��ا ��....د�(ون�د�� ��ھم �و� (دم�� �روا�

�دل �� ا�� �23م �/ش رو �ھ� .�ردم '��ت ��$رھ�د ن�ھ� وا�� ��م 	راب رو را�ط(ون 

 �و او�#در..درآورد  ��م از �(#�و ھرزه اون ا�� م��ود ھم ��(ق ن�ا$( ��و �23م..���د

 ���رو �و� 	ود(م ا)���..��� ��%م را�ط(ون زدن �/م وا�� �رد �ول �� 	و�دم 3و(ش

.�رد (روع رو ی��ز 	ودش ل�� �� ���د د�د  

 $ر���دم و 3ر$�م �%س از(ون �-د و دادم رار(ون �رراھم ��$� �و �/و��  �د ��  �د��ر

 ��ود ��Eر �� ��	وا��ش او�#در ن�ا$(...�رده ��ت�	 �/ت ���ر �23م و ن�ا$( وا��

 '��ت $رھ�د �� �%��ا �� �دا(�م روز و (ب...%رد�� ی�2ر ��و ن�ھ� و ��� �ول

�و� ��...م��%( �#(� �� ��� ی	وا�� ���رو ا�3 �و...%����� ��ور ن�ا$( �23م.�ردم/� راه �

...م�3ذا(� ن�دور� ھم 	واب ا��ق �و م�ا�دا	�  

....��: ر$�ن �-د��ھم �	وره �(روب �رد وادارش �ود ی�ر$�د ھر �� $رھ�د او�د �� ���ر  

�ن و �رد �%وت ��:�23م 	ودم رو ادا  

��ت $رھ�د �� �و� �� رن�� ش�� 	ود(ون ل�� �� %م� �-د- � ��0وز ره���� م��'

 �� 	وره�� ��; $رھ�د از او�#در �و) �#ب ده�� ھ.ش %���� د$�ع 	ودش از ���ر...���

 �� ��� $رار 	واد�� ��زم اون �و) %���� ��0وز �/ش $رھ�د...و����� �راش ��وا� ����#ر

�� ز��ز ی��ر��و..$رھ�د) �� �� ���0� Eر�� �� �ره د	�ر �ر �� ��ر٢٣ �آھ� 

� ن�دور� (%��ن �� 	ورده �3/  � ������ و �د�� 	ودش �� �و�  ھم آ	ر�ر....ز���
... آ(>�: �و �دازه�� و �رت ی�0 �� �ره��  (�و�� رو ��0زه  

:23ت �>ض ��  

�ن....�ن.....�(� ی�طور�ا %ردم��� $%ر(م  وت�ھ �ن-....  

:�23م و 0.وش ا�دا	�م ھ�رو �ر�3  

 ���ه  �د�2رو ی �ده�آ  �و �ز�% 	�)� ���دت....�ط.و� �3دم ��ش ����ف 	ودت ی�را

!درک �� �رو....�رد  

 

�ن�*��*  

 



 ا(�/� �.�	 ا�� 	ودم.ز�� یرو 3ذا(�م  و �ردا(�م  او�ن یرو از رو ل�و�� �%� �%�

.�دا(�م  

.�ودم (ده �&$� و 	��� ��ن�ا �ورد در �23ن دروغ و �	و(��) �� �ردن وا��ود از ���د  

�� را�ت �ل���	 �و��ت�� و �ود 	وا�و�ده اھورارو .داھم� ���.(دن 0�1 ز�� دور ھ

....�	وره رو (��ش  

3و(�� ظرف �ردا(�م �� �-د و ز�� یرو 3ذا(�م رو آب ��رچ  

 

.در ��ت �ودم،ر$�م �رده 0دا �ل از �� ا�E$� یا  

��ن��:د��ر�   

؟!یر�� ��0 ؟!���ن�-  

-�ھ� 3ر�� � � �دم �و�ا 	وام��...�ط�� �و رم�  

:23ت و ((ون�� �رم �� �رد ا(�ره  

�	ور یز�  �� ��� 	ودت $-& �و...ھ�رو 3ر�� � � ول-  

رم��� م�رژ 	وام��.	وردم ��:د...	وردم �ن ��-  

�:23ت �ط�- (وخ �� ن�ر���ا  

؟؟...!6ذا (د ھم �.ف آ	�-  

....	ورن�� ��:دو %(ن�� رو �.ف-  

...(ده ی�.د  � ��-  

.رون�� ر$�م و �ردم ��ز درو  

�ون دا�0د �� ��ھ� 3ر�� ��ت ر$�م راس ��/�....�ودن (ده �� �ط��   

...(��	�ن�� ����#ر ���د.���م او�دن دن�د �� ��و  

��م او�د �2ر �� و ��ز(د در �� دادم�� 6ذا �/(ون دا(�م�...  

...�ود و ��ن�ا �2ت�� ��م  

....(��	�م�� رو اد�.�ش ی�و �ن  



 

۵٢٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.�(�ت ���رم  

�.. ر�, �ه�� ;��و  ی 3ر�� ی0.و ا�دا	�م 3و(ت %��� ���� �ود �&ش در و %رد�� و�و

.�	وره دور�ر ��ره رو 3و(ت ی %���  

:زد 'دام  

�ن�-��             ....  

 زود ره،�� �دش� رو اش �.#� �� �آد�. %ردم�� �و�0 �/ش د���  را ا'&.�%ردم ���ھش

�'�� �� ��ت�	 ��...�� �آد� ره�� در �وره از زود (�،����%....  

!���/و� یر$��/� رآب�ز �� و �(ق ا�راز ��! �ز	رف روش ن�ا �� �ف! �ف  

....��: �و).�ود �ن ��(ق اون.��ود ی�طور�ا �ن ��ن�ا  

:23ت �� (د �د�ز او�#در م��و0/ �� و �%و�م  

؟؟....!��� ���م ����� ��Eر ��� �� ید)	ور ازم �#درررر�ا-  

�.و�م 	��وم....����....  

:23ت و ���ر دم��( 	ود�و ��1ر �.�	 �� ��� )��م 	وا�ت  

!�زن د�ت �ن ��-  

 �� و �%(� طول �#در�ا د�وا و ��ث ن�ا %رد��� �'ور 	ود(م د�(�.(د ره�	 �/م ر�د)�

!ره��� 	ودش �� یا ی0د ل�(�� و (%ل �د ن�ا ��  

:23ت و  (��م دو�� �و زد زل  

 ی�ر3رد ��...��ز� �رف ��ھ�م ��...م���	( �� ��م %�ر�  ؟!��  �(%.ت �و ���ن�-
؟؟؟!ھ�ن...	و��  

:�23م و (دم �.�د  



�	وا�م رم��.�دارم �ردن '��ت �و'.�-  

:23ت و 3ر$ت د���و �� �(م رد ���رش از 	وا��م و �23م �و�ا  

....�د��� �و ��ر �� 	وش ز�ون.(���� ی�0ور�ا �%��ا �Qل ��-  

:دم��ر� ت��'��� ��  

.�م�� �ن و)م...��ن�ا �ن و)م...�وام �� یھووو....د���و �ن ول �%��� %�ر� -  

2ل. رون�� �ردم �ط�� از �(ون �(ون.�داد �ن ی�#&ھ� �� ���اھ� �7ھ )�� ��ز رو �ش�

 د���و (ده ھر0ور �ردم ��- ��ز.دم��ر� ازش آن ��.��� %�ر�  	واد�� دو���م���. �رد

.د��ر� زورم ا�� ��م آزاد  

... �ن و)م... ��ت��� 	وام���.�ر�م �رف ��ھ�ت 	وام���....�ن و)م ��ن�ا-  

 �-دھم.�(�ت ���رم ھم 	ودش و ن���( �و داد ھ.م و �رد ��ز درو �ر$/�م، �� �و�0 ��

)��  ا$��د راه و �رد رو(ن رو ن�

:زدم داد ن���( �و  

�ن �ردار �ن �ر از د�ت- � �م�� دار ���....دار ��� �و���(...�م�� ���0 ���و 	وام��

��ن�ا....  

:23ت �را��د3 ن�� در  

؟!�)0 �ن �� �#در�ا  را ؟!د	�ر (ده  ت �و-  

:زدم داد  

.....ی�د ی�د ی�د �و  ون-  

:23ت آھ��� و آروم �.��ن،	 �ر	&ف  

� �و �� ام �ھر  �ن.�دم �ن ��(�-���...  

 ��'��� ازش �.�	.�ر3ردو�دم ازش رو و دم��( ��ر�ر' ا�� ق��� �2س
 روز  �د ن�ا... ��م ��3ر 	وا�ت�� د)م.�ود م���را�� ت��'��� از �د�ر...�.�	.�ودم

��وم �و او�م ���/و� ی�رد�/� ��3ر �ود (ده ��رم.��(م را�ت و ��/� ��	ودم �و���م���.  

 و (د ھ�م ��3ر ��و�0 دن�)رز �� ھ�م (و��...(دن ر��راز  (�/�م از �ر�ا	� �� ا(%/�م
:23ت  



 ��3ر ی�طور�ا �و �� �ردم 6.ط  � �ن ؟!�  وا�� آ	� ؟؟!���ن� �%��� ��3ر یدار-
�؟!ھ�اان ؟؟!�%��  

���و�ا ���د (د ��ورم.(ده 	راب م�ز�د3 ���د (د ��ورم دم�د رو �%س اون �و� از 

��ن �� ���د  را و �رده 3م رو اش �.#�  را (د ��ورم.��(م دا(�� �و�م�� �� و ل�&� 

...�داره یا  

.دو���م�� ��رو�ا ی ھ�� 0واب ���د آره  

:23ت و 3ذا(ت ام (و�� رو د��(و  

�ن�...�ده 0واب ���وام ����-��....  

:�23م ت��'��� �� و ���ش �ر3ردو�دم �ر�و  

�رد �� �و...ی���%�ر�	 �و ؟؟؟!ھ�ن....ی	وا�� 0و�م از �  ؟! �� ؟!�� - 

�د�� �دم ازت...���%�ر�	 �د�� �دم ازت... �دم ادا�� ��ھ�ت 	وام��� ���د...ی���%�ر�	  

�ش �� و �ود �0ده ��  (�ش �� �� �در��).او�ده رون�� �ن دھن از �  �(د ��ورش)  

:د��ر� �ن ��      

؟؟؟!ھ�اان ؟؟!�ردم %�ر�  �ن ؟؟؟!� -  

:�23م و زدم �وز	�د  

��ه...�ر$� )و �و) ؟!آره ی�ر )و زود �#در�ا ی%رد��� $%ر ؟!ھ�ن ؟؟!�0و( �رد �� - 

�و����� ا�ر �(ت...  

:�23م �>ض �ر ی'دا و س�	 ی (�� اون �� و.�ردم ��3ر دو��ره  

��ن�ا ی���رد �.�	-...	�.�...  

:23ت ��  �� �  دو����� وا-� �� ا���ر  

- ��؟!آ	� �ردم ��ت�	 �و �� �� �ن....�ن.. آ	� �دوم ��ت�	 ؟!���ن� ���  

:زدم داد  

  � و ���0ت ات �.#� �داره ت�اھ� وا�ت �� ن�ھ� ی�را.ی�رد ��ت�	 �ن �� �و آره-

.او�ده �رش ���&  

:23ت ����ورا��  



E ا�3 ���ن� ن���...�دارم 	�ر �� �ردم ��ت�	 �و �� �� �ن ؟!�ردم ��ت�	 �ن-�� �#.� 

 ا��.�(د �و) ��م '��ت ��ھ�ت در�وردش 	وا��م�� ش�� وت �.�	 ��.. �� ��م د��� اس

....��WوE ا:ن  

:�23م و دم��ر �ر$(و  

-Eن درد �� ���ت��و� �....��ت�	 ی�رد ��ت�	 �و. 	وره��  

 وا�م  �� ��%� و م�3و( ی�3)ر �و ر$�م.آوردم رون�� �م�0 از �و�3و( و �23م �و�ا

��ش �ردم �ر�ش �2رت �� و آوردم ��: رو �ودن $ر���ده�....  

...�رد ���ه ��وE %��ز� اون ��  �%�/�ش �� �-0ب �� و �ردا(ت رو �3و(  

 

۵٢۴_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.دا(ت ��� رو ن���( و �ر�ز یرو زد  ��(و ا$��د  	ودش ی�%�/� �� ��  (�ش  

!�ره )و زود �#در�ا اش ا�./��� و ف��	2 ��ر %رد��� $%ر �)ش�	 ��.زدم �وز	�د  

 �� و ��ت�	 �� د�ر� زود  #در. �ود �م �� ی ��(#��� ظ�ھر �� �ز�د3 ن�ا دوام  #در
...��و$�  

؟!(دم ��و$� �� و ��ت�	 �زاوار �� �ردم %�ر�  �ن ��� ؟!�ود ن�ا �ن �زد آ	�  

:�23م و زدم ���ر رو ا(%/�م )���م ن�آ�� ��  

 اون �� %ت��. و �&م و �	�د ��و �� اول روز ھ�ون از...�.�	...��ن�ا ی���رد �.�	-

....و ��� �	�) ر���و�ز ی�0ور�ا روز �� راره دم�$/� (د (روع ��وE %��ز�  

:�رد ط1 �وا)ش �� �ر$�و  

؟!3ر$�� �� �%��رو ن�ا-  

:�23م ی��د )�ن ��  

-�  � �$ر���%!  



:23ت و داد �%ون رو �3و(  

؟؟!3ر$�� �ن از ���/و� �%��رو ن�ا �� ��و....%���� $ررررق-  

:زدم داد  

-�   �ر �ر$� ��وE زن اون ��.ی�رد �� ی%رد�� ��ت�	 �ن �� د���� �و....%���� �$ر

���2رم ازت...�د�� �دم ازت ���د....�(��2 3ل و ��23 3ل....رار....  

:23ت و 3ر$ت د���و  

�ن� ���ن� ���ن�-��..  

�ر�� ز�ون �� ��و ا�م ���د-  

؟!3ر$�� �� ��و...��و ؟!3ر$�� رو �%س ��.ر��� دھن �� ز�ون �ااا��ن�-  

 �طو:� ���$ت �� �� ��� ن�� �ودم ا$��ده �2س �2س �� �� �ودم زده �رف ��د ��د او�#در
:دادم 0واب �%ث ��.��(� ده�دو رو  

.3ر$�ن �%س ازت دن�د �ا��2 �ورو �ودن ھ�و��0 ���� و �/زاد-  

:زد (	�د��  

 ن�ا �� ��.�رده ��ت�	 �/م (وھرم ��.ی�رد $%ر 0ور �� ھزارو ��	ودت ��(�� �و �-د-
؟!�3ر$� �د� �� از �رد�/�رو �Eوت زود ن�ا �و.�� روھم 	���ر %��ز�  

:�23م ��1ر �.�	 .%�� �%ث �� �� ���ر�ا  

 �دت� �ھ�  و ��طق �� ی(د�� ��'� او�#در ��3ھ (��ھ� �� ی�ود  �و...�ووووو از-

��Eوت زود �� ی�ز�� ���د ا:ن �و)...�%ردن �� �ردن �Eوت زود �� �ر��  � ر$ت� 

�-.وم و �(	ص ز�  ھ��.�ت�� �ردن....  

:23ت 	�طر ده�ر�0 د�(�...�� �� آھ��� و د��( �#��� �2س  

�ن� �%��� ا(���ه-��....  

:�23م و زدم �وز	�د  

 او�ده دا(�� �د(�� ���و �2ر ��.$�و(�پ :�د...%�م�� ا(���ه رو �  ؟؟؟!%�م�� ا(���ه-

... �ورو  

.�ن �س ���ن�-  



 �/زاد و ���� ی0.و ��و �و  ون...ی�رد وارد )ط�� 6رورم �� �و   ون.%�م��� �س-

 ارزش و ت�اھ� اول یھ� ��ه ھ�ون $#ط وا�ت ی$/�و�د �ن ��  ون...ی�رد زده 	�0)ت

.....(�ر�� �� دا(�م  

:23ت ���ف �� و ����ورا�� �-د و �رد �S رو �رش %م�  

... ا�دازه و �د ن�ا �� �� ؟!���ن� یا����د �� �ن �� ���ت �#دررررر�ا �و �-��-  

:�23م و دم��( �#��� آه  

� �رام �و ��.�ت�� �/م �رام � �ھ ���د-/�!	ودم ی�را 	ودم �� �  

�ن ��.3ذ(ت �%وت ی�و یا #��د  �د � از د$�ع �� ل�� اون �� و دا(�م زدن �رف �� ل�

  	ودش

��ط�Oن ھ� ده�د و ھ� ده�(� در�ورد (�ر�� ��و ن�ھ � $%ر �/ش  #���� �و�  و.%رد�

�.ر$ت �� ش�� دن��( �وت �رز �� �>زم %ردم�  

)��.�رد رو(ن رو ن�  

 �� رو اون ی د$�رده و �%ر ���ه و م�(د�� رد از(ون �� �ود ����و���	 �� ره�	 �ن ���ه

��...ر�  

.(د �رور �رام ز�  ھ�� ��ز  

�)� �� � و (د�� ��ور 	ودش �� $ر���د وا�م ���� و 	واھش ��. �-داز �%�/�رو ���
.د�/�(ون�(� 3ل و �23ن 3ل...	ورد�/�(ون /وه....�ن ��  

��-� �� و دارن 6.�ظ ش�آرا �� ی�.و�د �و ید	�رھ� ���م ؟!ا�ت ��	ره �#در�ا ز�  ھ
؟!�%�ن ���) �3د رو ���د یھ� �ز�د3 ���م د��� $و���ل �وپ د یھ� ���� و  یا �ر�� ا�دام  

؟!�ره�� )ذت ؟!�ره�� یو$�دار یا .وه )ب و �.و�د ی�و  

....!)ذت اون �و �3  

)�� و (دم �ده��.��ون�	 ��ت اون ر$ت و �رد ول ��و.(د �ده�� و دا(ت ��� رو ن�
...�� ���د ���ر�ا...�� �و) ��� 	ر 	رو �ن 	وا�ت�� دو��ره ��م $%ر.�ردم ���ھش  

.(م�� �ر3(ت �-د #��د  �د �� ن���( �� �ودم داده رو ام ���% ���� �� د�ت  

:�23م �	م و ا	م �� و ل�� ��.3ر$ت ���م �� رو �ود 3ر$�� �رام �� یا �د���و( وان�)  



- �....	ورم��  

....ر��� �و�ا �و) ��ش /ر �ن ��...ر���-  

.3ر$��ش ازش ��:	ره �� دا(ت ��� ��)ت ھ�ون �و د��(و او�#در  

:23ت �-د و ن���( �� داد ���% ���رم  

 23ت �/م و دم�د در 0.و رو ن�ر���ا� �و) 	و�� م��ر و د���)ت �م�� �� او�دم (ب اون-

 را�ت �و �� رون�� زدم ��م 	و�� �م�� �ت�� رار و (.وغ �رم �ن ��23 �/(ون �و ��

)���...  

 او�د 	��م اون او��0...��ذرو�م رو وت �� ��$� ر$�م �-د(م و زدم ��ون�	 ی�و � ر	 ��

 �راش در(و 2ل ��رھم ��...د�ش�د  �$رو( ���ر�( ی�و دو��ر �%� �&.�(�ت (م��

 ش�� زا�  ن�ھ� $#ط �و) داد ��2رش /وه...�(� ق�ر$...�ز�� 3پ او�د.�ردم در�ت
.ر$�م و (دم �.�د �ن �-دش  ون.او�د  

....�ت�� زن اون و �ن ن�� � �ھ  

�& او��0ھم �ود��ون و �دارم ��ھ�ش (�ر�� ��آ(�� و (��	ت ی�را �.�د)�� �ن.�ود �ا��2 

....�ن ��ور....�ت�� 	�طرم ا��ش ���  

 

۵٢۵_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

� 6ش و 6ل �� و �ود رک اون.��ود  وت�ھ �-��.�ت�� ��درو�6و ��ر ��ن�ا دو���م�

 و 	ت�ر �� �/م ذھ�م ��2دم�� �%�/� �د� �� �و) �ت�� ��ر(ون �و ��ر و دروغ �� او�� از.
.ر$ت�� �وال ر�ز اون از �'ورا�م  

:د� �� 3و(/�م �و اش �ردا�� و آروم ی'دا  

�ن.�%ردم ��ت�	 �و �� �ن ���ن�- ��� � �/ش د��م �ودم ���� �� ھم �و

 م��0رد ز��ن...�%ردم �و) ��م �%س ��ھ�ش �� دا(�م �و�ا $ر'ت ��ر و�/��.��....�	ورد
�%ن م����ھ. ز��ن �و �%��� $%ر �و �� (ده�  ��: �%ردم �%�را�ا از ��� ���  � ��ر ن�ھ



Q��2� ون  ��(م؟ �رده  	�.�  یا ���� �� �%��ا .ش�د) (دم رو �� رو د	�ر �� �� �ا��2
؟؟! ھ�ن ؟؟...����� م�� ر�ز  

! �دو�م 	ود�و ف��%. ��و �ھ�� ا�3 ؟!یا����د �� �ن �� ���ت ا�دازه ن�ا وا-� �و  

 (.وارش ب�0 �و د��/�(و ��0ش و 3ذا(ت ن���( یرو د��(و ی�و �د���و(.�رد �%ث

:23ت و �رد $رو  

...��2م�� �/ت زو�  ھ�� و�د�و�� اول از د��� �ن.	ودم ر��#' ز�  ھ�� ا)���-  

�� (��2ن ی�را دا�(د ���ر�ا.�ردم ���ه �/ش ؟؟؟!�ود �  ز�  ھ�� از ��ظورش ؟!ز�  ھ

.�ودم ��0%�و �ر$/�ش  

 �رف �� ����ف ����� و د��( 3رد�ش �(ت د��(و.دا(ت د��رد زدن �رف وا�� %م�

:او�د  

3�ش ا�� ی طور و ��0 و �� �د��� �دم� در'دھم ;� ���....�ردم 3م رو �.#� �ن- 

! � �ھ.�د��� 	�طرم � �ھ �� �ردن ��ک �-د �� (ب اون از رو ام ��$ظ� ا���ر....�ردم  

:داد ادا�� ��و��ھ �%ث �� �-د و د��( �#��� �2س  

 وا��(ت دو���م�� �� �ود ن�ا 	�طر وا�� #��د %ردم�� د���� �� �ردم ��/و�ش ازت ا�3-

�ن و ی(د�� د)	ور �و.�دا(� ��Eر �و �� ��ھ�و� � ازت 	وا��م��.��( 	وا��م��

2	�....(د ی�طور�ا او�Eع و �%ردم...	ب ا�� ��م داش�� �� �و� �� دارم ��/ش �  

�ن �� ا�3 ��	ودش �رده $%ر  را آ	� ��(� ن�ا ��0را را�ت ا�3 ���%�� ��� رو �  ھ� 

.�د�� ش�� ی�ر ا��2ق  

 ��ھم ��� و د�ش��	(��.�ود �%رده �� �ل.�2ت�� �/م رو �  ھ�� اول روز ھ�ون د���

�...م�%رد�� داش�� �و��(��  

:دم��ر� و (%��م رو �%و�م  ��م ��:	ره  

؟!ی�رد 3�ش-  

...آره-  

؟!��-  

-�....دو�م��  

�ن �� رو ��E را�ت د��� �و- ���2��.  



:23ت و دو��ت ���ط# ��و �رف.داد �%ون �ر(و  

 �� �و) �ردم 3م رو  �.#� �ن...���ن� ن���..�(د 	ب �و) %ردم�� �%�رو�ھ� د���...آره-

 �و او�ده اش 	و�� ��زه �� دو�م�� $#ط.(���م��� رو ز�� اون �ن.�%ردم ��ت�	 �و

.23ت 	ودش او�م ��...��ل  

.دا(�م �و)ش ��م ا��راف د��� ر$�م $رو $%ر �� د�و��( �#��� �2س  

.�ت�� دروغ اھل دو���م�� ����#ر دا(�م �/ش �� �(��	� �� �و�0 �� �-��  

�ن �� یروز اون ن��.��(� �طور�ھ� وا-� د�(� 	�.�  د�(�.(دم رو �� رو ن�آ� �� �ا��2
...��(� (ده رو �� رو اون �� �ا��2 وا-� او�م  

�ش��.�ردم $%را�و �ن.3ر$�م ��: �ر�و)	�.  

:�23م و �ردم ���ه �/ش  

....%�م�� ��ور �ن-  

:23ت و �ز3ردو�د ���م رو(و  

؟!�%��� ��ور-  

...ی�%رد ��ت�	 �� %�م�� ��ور آره-  

 وا�م ���� �� ���%�/� �-د و آوردم رون�� �م�0 ی�و از رو م�3و( �رف ن�ا �23ن ��

.(دم ره�	 �/ش و �ردم �ذف دو�� دو�� رو �ود $ر���ده  

 3و(م �(ت رو (�)م از او�ده رون�� ی�وھ�.�(��م 'ور�ش یرو ی)�	�د ��رم ن�ا از

:�23م و $ر���دم  

 دو�ت �-��ش �� %���� 3م رو اش �.#� �� �ھر�...�ت�� �/م ا'& �.#� (دن 3م-

....�ا�دا	� دور او�و ��د از 	ودت �و %ردم�� $%ر �ن...�ن.�ت�� �#��ل طرف �دا(�ن  

:23ت و زد ��.	 )�	�د  

.�%�م ی��ر ن�ھ�  د���  را زم��ز ��-  

... آ6و(ش �و د��( ��و ام (و�� یرو د��/�ش 3ذا(�ن �� و 23ت �و�ا  

.�د�ز  #در...دا(�م �ج�ا�� �%�رش�ا ��  #در  



 �و ق��� رو ��ش �طر ��م �/�ره د�(�.دم��( �#��� �2س و 3ذا(�م اش ���� رو �ر�و

 ��� از �	ت  #در.�ود (ده ��, ھم �.�	.�ود (ده ��, �رام د)ش �� ی�طر...دم��(
....	وره�� �/م �-�د:ت ���م او�وت.یدار دو��ش دا�(د �� ��ر�0  

 د)م  #در �� 2/�م�� ا:ن ا��.�ودم ده�ر�0 ازش ھم دا(�م دو��ش ھم.�ن ن�� در�ت

.�ود (ده ��, �راش  

�� در�ت و م��(���� اول از ا�3 د�(�...آره.(د �ل زدن �رف �� ت��'��� و �2رت او�/

  و�د��� ش�� ���E ن�ا م�زد�� 3پ ��ھم ����� و

:�23م �-د و �ردم �.#� ��رش دور د����و  

؟!	ود�ون 	و�� م��ر...ا�(ب-  

:23ت و د�	�د 3.و �و  

؟!(د '�در ورود �ق �س.آھ�ن-  

:�23م و دم��( ��رش رو د���و.دم�	�د  

!�-.� �زر�3رھ� ی ا�0زه ��-  

 

۵٢۶_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.	و�� م��ر3(� و م�(د ن���( �وار ھردو (د ر$1 �� �دور�/�  

 �و) زد �م�6 /و�  را �� دا(ت �-0ب ی�0 وا�(ون ظ�ھرا.�ودن زده ز�, �/م ��ر  �د
�.(د را�ت �)(ون�	 ���م�ا ھ�راه �23م �/(ون �و  

.	و�� م�د�ر� �� �ود ;� ���ت ����#ر  

 (دن 3م اون ا)���.��ود دروغ اھل اون.دا(�م ��ورش �ن.�ود د��ش �و د��م �دت ���م

.��رم (; �/ش �ود (ده ���ث و �ود زده دا�ن �ن �'ورات �� ھم ر��'�و اون و �.#�  

��ن�ا �� $ر���د�و )-�ت �	�م �� و 	�م�ر ا(;.�ردم ی	ود	ور �� ��ھ� )�ظ�  �! َ◌اَه 

!!$�ش  



.دا	ل �رد رو ن���( در، �ردن ��ز �� و زد رو �وت�ر د�م�ر� �� 	و�� 0.و  

 'دا �رو �� و دا	ل م�ر$� �����ھ�د و ھم د�ت �و د�ت.اون �-دھم و (دم �ده�� �ن اول

.م�ر$� ھ�رو��: �.�  

 �ش�0 از رو دش��. د���.�ود (ده ��, 	و��ون وا�� 	ود�م دل ��� روز  �د �-داز

:23ت و آورد رون��  

...ھ� (���� آدم 	ود 	و�� �0 �7ھ �و)-  

:�23م و 3ر$�م رو ��زوش  

...�%ن (; آره-  

.�(�ت 'ور�م یرو ��E�ر )�	�د 3ذا(�م دا	ل ���و ��.دا	ل م�ر$� ��ھم و �رد ��ز درو  

 ن�ا ا�� �ود �.� ��  �د اش ھ�� $�'.� در�ت ��:! 	و�� �� �ر3(�ن �ود �	و� �س  #در
!�ود ر�و�ده $ر�Z ھزار  �د �� �.� ��  �د از رو $�'.� او�ده ش�� ا��2�ت  

:23ت و 3ذا(ت ���ر رو د��. د��� ��ن�ا  

...�م�� �(ور�و 'ور��و و د�ت �� �رم �ن-  

.	واب ا��ق ��ت ر$�م �-د و �23م یا ��(�  

 ��� �� ھر �د �ود آ��ون �� ن�ز� 	واب ا��ق �%� اون �� رش��و$ 	واب ا��ق ن�ا ا�� و
.�ود 	ودم ا��ق او�م  

�دل �� ن�0  �و��ه (ور�; �� و  درآوردم )�����و � �-د و �ردم ��م �ود ��ره و �ز	

ا�� (دم ر�, ��(% ��زک ی دو��ده ��پ دن��و( �(>ول  

.�ردم ���ه رو ��ن�ا و 3ردو�دم ب �ر�و ���ده،�ا ��)ت ھ�ون �و  در، (دن ���� ی��'دا  

 �دم، ص��(	 $�'.� ن�ازھ� رو  (��ش ی	��ر �و���م �� 3ذرو�د، �ظر از رو ��م �ر��

 (د ���ث 	ورد 'ور�م �� �� 3ر�ش ی��2/� ھرم 3ر$ت، رار م�د�  �د ی�و و او�د 0.و

 0.و�ر.��م �س �و���م�� �ر���ش ��وم از رو 	وا��ن....�2ن�� ھم یرو آھ��� �.%/�م ��

�-دھم و �ر(د ;��زد �/م و او�د  

:زد )ب 3و(م ���ر  

...���� �ود (ده ��, وا�ت د)م �.�	-  



...(�ر�� �ن-  

:داد ادا�� �2س �2س �� ��ت، �#ش )�م یرو ت�ر�E یرو از ی)�	�د  

...��م  �ت )#�� �� �ورو �� ام آ��ده ا:ن �ن-  

 از (��م ���ھش �(و�د، 	ودش طرف �� ��و و (د �.#� دور��رم د��ش �ر�ت �� �و

� )�/�م یرو�Z ،و�د� ��م �� د��و� �� یطور. (%�ر�رد )�/��و دا6ش ی)�/� �-د ی �د و 

... ر	و�د دھ�م ی�و و ز�و�ش و د��% دھ�ش ی�و )���و آوردم، �م 0.وش  و (د ��ت  

 ��&$ 	وا�ت�� د�(�.�رد  ��چ (�ر�� ھزار��ر رو �ود زده �.�� �� ��ھ�و��0 در�ت
���....  

!�ود ی�د�	و(� ��&$  

 �و�( ی �(�� �ن ��وا- ن�ھ�  در.دم�	�د �.�د �.�د. �رد �ر�م �	ت یرو ی/و� �.�	 
.�ودم �ش���ز  

�2/��ون ی'دا ا$��د، )�/�م 0ون �� ��زم و زد ���	 روم ��ز�ود، ���� �.%/�م ھ�وزم � 

.�ود �ردا(�� رو 	و�� �ل ��ون���ز )ب ن� � وھم  

 آھ��� ���و �ش،�د د�ت و �ود �وھ�م یرو د��ش ��. ر$ت ��ر���� (د ر�� �� از)��م

�س( �...�رد �  

.ن�ر�( ی 	.�� �� ی�و ر$�م )ذت و �	و( از  

...	ودش از (�ر�� ��� �ود 	واھ��ش ��م  

.�رد ��ز ��و��و� 2ل (ده 0ور ھر و رد�رد رھ�م�� ر�ز از د��(و   

 6رق �دون ��در ا�واج رو (دن ���� و ��: یھ� ���� �و ��� �� ��م �� د��/�ش �ر	ورد

.�ود (دن  

.ز�ا�� �0ن�ھ و ن�ر�( ھ�و�#در  

� رو 3رد�م�%� ھ�م ��)� آورد �/ش �� ی$(�ر �� �رد، )�س ��و.�� د��ش و د�

.دا(�م دو�ت $(�رھ�رو ن�ا....�.�د(د  

 ���ه �� و د��( رون�� ��م از )����و �رد، �رش ی0ر �� �ردم $رو �وھ�ش ی�و د���و

 یرو از ��و���د�و�  �-د و �رد را�ت ��ر(و %م�... (د ره�	 �د�م �� و�ش.(� �� ا)وده
.اورد ن���� (و�م  



.�ده ا��0م �%�رو�ا زود�ر 	وا�ت�� د)م  

 (ون�%� 0ون �� ھ� �(�� �Qل ا$��د، رون�� $ر�م 	وش یھ� ���� �م،��و� دراوردن ��

�رم �� وس )ذت از(دت و �ودم اورده �م 0.وش د،���) و�%� اون �ش�د د�ت و�� ا$��د� 

��و ی0ور اون  �� ھر �د �ردم �� ��)� و دادم ��� �� %� ا���ر �� داد�� $(�ر و د�

�-...�ره�در� ��و ا)���س ی'دا 	وا�ت �� وا  

Eو�وا��� �	�!  

(د �.�د ��م رو از زود �.�	   

 ��ز�ردم، رو ��ر��دش ��-ط. �دون  و ��و�دم %�ر�� ��م د��( رون�� از��ش )���(و

...داد ادا�� و��ر(و ا$��د 0و�م �� �ل از �ر �(��ق ��  

 ��ز )ذت از یا ����Q �� ھم  (��م و زد �� �د�م یرو �در� �� یھ� �و�� دا6ش ی)�/�

�.(دن ��  

 و �رد ��ز ا(و د��� ط�ت ��.�رد دا�� (دت ��م  ی3ر�� �(�ت، (.وار�م  و�ط �� د��ش
 رو �د�م ���س ی �#ط� ر�ز )��س یرو از و د��( ن���� زا�وم ��  رو (.وار�م �-دھم

(��.د�  

 �(دار ی'دا و�� (د ��و�0...(�ر�� ���ر�ا ���/� �ودم (ده �ل از ا)���.(دم س.�	 $ورا

:23ت ی	��ر و  

  #در...�ر�� ا�(ب 	وا�ت�� د)م  #در.. 	ورم�� آ����ت ن�� �ورو �ن....0وووووون-

�ود (ده ��, وا�ت د)م  

 ��. �رد �.م از �ر داغ ھم و 	�دو�د ��و ھم 0رداد�ش ی'دا.د�و�( 3ر$ت �(�ش (ور��و

دش���و د،�ر� �/(�م �� �� د���) (%�م از  ��1ر ��ر���  

 

...�رد 	ودم�� ،از	ود �ردو�ش ی��2/� و  

 �(�ت، ھ(�م.ب یرو ز�و�ش و�-دھم (د 	م �� �ردم �.#� 3رد�ش دوطرف ��ھ��و 

...(دم �� ن����:�� �	ت یرو )ذت از  �ن و �رد 	ورد�ش �� (روع ��د��د  

....دا(�م دو�ت �	��و�و $�ر ی'دا �ن  

....دا(�م دو�ت رو دو��ره �آ(� ن�ا  



 

۵٢٧_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

.دا(�م دو�ت رو �	��ون $�ر ی'دا �ن  

.دا(�م دو�ت رو دو��ره �آ(� ن�ا  

 ��.�%رد )S ��.د���)م او�د �� �ودم 	و(��ل  #در.�ردم �.#� 3رد�ش دور د����و

 ��WوE �رام رو �  ھ�� �%��ا از �ودم 	و(��ل.�%رد دا�� ��.ط ��ط#ش �� 6رورش
!�ودم 	و(��ل دل �� از....داد  

 (رف�� ھم ��)ت ن�ا �و ��� ا�� �ود �رده �رق 'ور�ش.3ذا(�م )�ش رو ا��(��و

!�ود �	وا���  

:�23م  (�/�ش �و ره�	 و )�	�د ��  

��ن�ا-..  

0و�م-  

؟!��  ��م!�ود (ده ��, ز�  �� ��وا د)م ��م-  

....��و-  

:�23م �رد�و ���ش طون�(  

...و 	و��...�و-  

 3و(�و آھش �� 3ر$�م د��م ی�و رو اس �ده �.2ت (و��ردو�� و �ردم ن���� د���و

:�23م اھ��� و 3ر$�م د�دون �� )��و...�ر�رد  

...ن�ا و-  

:23ت و د�	�د  

!م�%��� �د)��� ر$1 ا:ن...�داره ��3ر �%��ا-  



 3ذا(ت )�م یرو )�(و د���)ش �� �ردو م���ظ  �د�م �� رو (و��ردو�� اون و م�د�	�د ��ھم

��'رف م��د ا��0م م�	وا���� �� ی��ر از رو ادم و ��)م �ن 0�D ی'دا ����ا� �� ��%� 

 �ط(�و ��ھ�ش �ھ �� �ودم یز�  اون  ی �(�� (د، ر��راز م�(و��� از �3ر� �رق...

:دم���) 3ر$��ون )ب ن�� وا�� و   �ز�م �د�$ر �	�طرش 	وا�ت �� د)م... %رد�� (�ر��  

�'�و اون ���د �%ن-:...  

 یرو )�/�ش دو��ره  3ذا(�ن �� و �رد واردم �&�ظ� �� و  (دت �� و 23ت ی�(دار 0ون
....(د 	�2 3.وم ی�و >م�0 )�م،  

  �ود �رده ش�و�( �#در�ا 	ودم ی#رار�� و �ق�ا(� ا)���

 �� �-دش ���.�ود اش ��او) درد از (�ر�� �را�ر 'دھزار )ذ�ش �� ا�� %�م�� ا��راف

...�رد (روع ھ�(و �.��  و �رد واردم �/(و  

.�ود ��ز و /ر روز  �د  ����'ل ا���ر و م��دا(� ا�(ب �دا6 �� �(�  

!���د داره ��و��6 ھم /ر  

 ��ھم  ا��ق ی�و و��)�ون، آه... %رد�� �%رار Eر���(و ��د��د و د��% دھ�ش ی�و )��و 

.�ود (ده ب��ر�  

... (دن�� ��ز زور �� )ذت از  (��م  

  �� �و� �� (د  �د�را�ر )ذت ن�ا �رد (�ر�� �� �ر��(و

...ا$��د روم و (د �E.ار دا	.م �دا6 آب �ردن و�س ،یا ��)� دن��( ��  

��د ی��2/�� )�ظ� اون ی'دا ن��ر �	ش )ذت .�م ��ش �ر �/م ازھ�� و ھردو�ون 

....�ود  

 رو اش (و�� زد�و ی)�	�د.�ود ��م یرو ھ� ��ن.�ردم ��ز ازھم د����و ��ل�� و 0ون��

.او�د ���ر ��م رو از آھ��� او�م دم��و�  

:23ت و ��: داد د��ش دو �� �وھ�(و  

...�ااا�داد ��ل �.�	! ھوووووف-  

�م �� �و� �� م�(د ره�	 �#ف �� �%وت �و %م�.��زوش �� زدم آھ��� و دم�	�د)  �� 

.داد�� د�ت �/م ی�د �س ر$�م ��� ا�3.��وم ر$�م �� د���.ا$��د  �م�	 یرو�/�  



 �/ش  ����ھ. �>.ش �و ا$��دم دو��ره و (د ده��( د��م  /و� �و) �رم ��وم �� �� �.�د(دم

:23ت ��ل �� �� ا�دا	�م  

��0؟-  

�وم-�.  

 	ورده �رش �� ی�%ر $%ر �� ا���ر.(د ��ز�ر  و در(ت  (��ش �.��، ن�ا دن�(� ��

.�.�د(د   و زد )�	�د ��(�  

:�23م و  �ردم ���ه �/ش  3�S و �3,  

؟!��0 �و-  

:23ت و ا�دا	ت ��: ا�رو   

.م�ر�� ��ھم-  

�وم �� یدو�2ر �� ی��ر ن�ا	ر. �ردم ز�ز�� 	ودم ��"�و�Qد یا" )ب ر�ز و دم�	�د� 

 �.�	  	ود�م �ود؟ا)��� ��� ھم یا  �ره  �و) (د ��%� را�د �� �� ا��0م �� ��0ر م،�ر$�
.و�د��� �دم  

:�23م د�و�	�د.م��ود ��درزاد )	ت دو���ون..ا$��د راه �� �رم �(ت  

ا�(��ااا ی(د ھ�ت �و  #در-  

:23ت و زد ����م �� �آرو� �.�� �(ت از  

....ھ�ر ھم (م�� ھ�ت ھم ��م�� �ورو-  

�وم �رد وار�د �� ��%م �� دا	ل داد ھو)م ی0ور ��وم یورود �� دم�	�د� 

  ��م �� دن� �� و (دن ;��زد �� اون و �ردم ���ھش زده �0ن�ھ و ��-0ب.دم� ��

:د�و��) �(�ت �/(�م یرو دو��ره د��ش و 	ورد )���و ����و�(  

-�!��%� ھم �0ھ�رو ن�$%را د��� یر�� راه 0.وم )	ت �و  

...�س �و ر$�م ��زم و (د ��ت ��ھ�م �� د���) �د��و ��د��د  

....3ر$�م �3ز ��2(و و 3ذا(��و ھ�ش (و�� رو د����و  

� �د��و اون� (�� ھم ��3ھ و �ردم�� $رو ��ش 3و(ت �و ��	���و �د�ز )ذت از �ن و د�

� ��(و� (��..دم�  



.�رد ��زش و �رد دراز آب ر�( ��ت ��  ازاد(و د�ت ��)ت ھ�ون �و  

رار ر���Q ��ت و0ود�و ���م  	وب �س �� و د�)رز  (��م �.;  �-د و ر$ت وا �د�م 

....داد  

....(دن �	�) �س  

...وان ی�و �رد ��و د��م 3ر$�ن �� و 3ر$ت $�'.� ازم  

.م����د�ا آب دوش ر�ز ھردو ���ر�ا  

:د��ر� و �رد 'ور�م �ب د���(و  

؟!�ھ�� ���د را�د �� ����-  

:زدم )ب و�د�� $رود 'ور�م رو اب طرات �� �در��)  

؟؟....��و�ش �وع از-  

�و�( و ��وم �وع از-  

ھ��م-  

....� رخ �س-  

....3ر$�م طر$ش �� �����و و دادم ���% ھ� ���( �� د����و. ر	و�د �د��و 	ودش  

��م��دا(� �����) و �دا6 ن�ا �� �(�  وت�ھ   
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.�ردم ��ز رو  (��م او�د �� �رق و ر�د ی'دا  

 ��ر ��در"ی(و �.�د ��ش زود"  ی'دا در�%م �� �آ:ر�.�ود آ:رم یھ� ���� �و یز�  ��

����% !  



.دم� ر	 ��0ره ��ت �� داد�و �د�م �� �و� و �ش  

 د)م  #در.�م��� رو ��رون ھ� (��( �(ت از �و���م�� $�'.� ھ�ون واز �ودن ���ر ھ� �رده

 یرو از. (دم �.�د زده ذوق ا�� 	وا��)ود ی �$�� ھ�ون ��....�ودااا (ده ��, ��رون وا��
�ت ا$��دم راه �ود ��م ر�, �	رد) 3(�د ژا�ت �� $#ط �� �در��) ن���� او�دم �	ت� 

....��0ره  

 و ���م رو  (��م ��	وادا�3ه...	وردن 'ور�م �� ��رون یر��3ر طرات �ردم ��زش ��
.زدم )�	�د  

:23ت یا�رژ �� و �م ی'دا ��  ��ن�ا �و1 ھ�ون  

....�ااا��ن�-  

:�23م و ���ش  ر	و�دم �ر�و  

؟!ی(د دار��-  

�:23ت و د��( یا �زه�	  

...ی	ور�� �ر��...�د�� ��رون  داره رو ��0ره ���د ؟!�%��� %�ر� -  

 �ود (ده ��, ��رون �	ش )ذت (ر (ر ی'دا ن�ا وا�� �.�	 د)م �� �ودر��) �0ن�ھ ��

:�23م  

...دم��د ��رون وت �.�	-  

:و23ت اورد ��: )	�ش �ن رو ��ورو  

 و ���دش.;�ا)�� در�د م�	ور�� �ر�� م��ود ��وم ھرد (ب�د��....���ن� ���د رو ��0ره-
زم��ز �ر3رد  

.�	ت ��ت �ر3(�م دو��ره �-د و دم��( ھ�رو �رده ���م، رو ��0ره  

:�23م و دم��( دراز ���رش دو��ره و ��: دادم ��ورو  

...��ره�� ��رون داره-  

:23ت 3رد�م �� �رش �ردن ;��زد و ��رم یرو د��ش 3ذا(�ن �� و د� ر	 �/.و ��  

....�م �م (��� (روع داره ھم ز���ون...دو�م�� آره-  

:�23م �-د و �دم �0 	ود�و آ6و(ش �و 	ود�و ��و�م �/�ر �� دم� ر	 �/.و �� ��م  



؟!��ن�ا یدار دو�ت رو ��رون �و-  

-���؟!��(� �دا(�� دو�ت رو ��رون �� ھ�ت ھم ���   

�س �� و 3ذا(�م )�ش رو ا��(��و( �:�23م �ش��( دل �� ��ر  

....�اااا�.�	 آره-  

 رن����  �ر ��رون �و �� ��ن��  ��ھ�و�� ا����: �ز��� �رف از(ون �و �� ��.�	 اون-

؟؟؟!��د�زن �����ون �و د��(ون  

 دم�%(�� د��ش یرو وار �وازش د���و �� �در��) و ا�دا	�م ��ش یرو ���و و دم�	�د

:�23م  

؟!����� �� ��م �  ��...��ن�ا-  

؟!���2م  (م �ن �� ��23 یز�  ����: �و-  

�� �2ت���  وت�ھ و �ود یا�رژ �ر (��ھ� اون! �� 0دا.دم�	�د آھ�����	...&-$ 

!��ل ودرھ�� (��ھ�.�ود ���� (��ھ�.م��ر �0 $&ن $-&...م��%� �%�رو�ا  

�� ��:�23م و �ردم ���ه اش ���� ی (  

 یھوا �و ؟!ده�� ��ل �.�	 ا:ن! ی3رد ��$� م��ر ��ھم و م���و( 3رم )��س 	واد�� د)م-
 از 	وام��...	و�� �و �م��  ��و�م رون�� ا�روز�و ی ھ�� 	واد�� د)م ا'&..ا'&...�رو���

��ول....(ب 	ود �� م���( ��ھم ا:ن ن�ھ ���%� �� ��ن� ��� ی	وا���  

؟!��و  س...ک  

:23ت و د�	�د.�رد ��ز رو  (��ش ��:	ره  

؟!ی�	وا �� ھروت ��ااااا در	د��م ا:ن ن�ھ� از �ن �ن-  

:�23م و �ردم �وازش �ردم ����� ا�� �رم یا��(�� �� رو ش 3و��  

؟!یر��� �ر��ر-  

...ھ��م �و �ر�درا	� در��ت ا�روز....رم��� ا�روز....�� ا�روز ��-  

:�23م و (دم �.�د زده ذوق و 	و(��ل  

�ن �س- �.�(م آ��ده رم�  



 )���/�م �� ھم رو ر��م �طو� (�ل �-د �رد�و ��م ��(% ���وت رو �زر(% ��$ت  ��

�$�Eا...  

 �/��ھ�.�ردم ا��	�ب رژ3و�� �م �� و رژ �� ��/� ش�آرا ل�و�� ���م ن�� از.���ا ��ت ر$�م

!�ودن ���$  

 (و�� رو �وھ�ش دا(ت �� �����ا �� و ا�دا	�م �رم �ود ��$�م �� �� �ر�� �زر(% (�ل

�:�23م زد�  

!ام آ��ده �ن-  

:23ت (وخ �)�� �� و �رد ���ھم ��-0ب  

...(���2 ا'&....���0اا وا-  

:�23م و دم�	�د  

؟...!	�طر  � �� �و ی(���2 و ���0-  

 ی �ردا�� ���$�� �&ه �� �-د و �رد �ر�ب رو (ر�ش��و �&ه.���آ ی0.و 3ذا(ت رو (و��
:23ت و 3ذا(ت �رش رو �طو�  

؟!�داره...داره ���0 و (���2 ��( آ��ده �ن از زود�ر �و �%��ا-  

:�23م و اش (و�� ��  زدم اھ���  

�ن! �������د �.�	- �.(م�� آ��ده زود (��ھ  

�و ��%م و (د 	م 3ذا(ت، 'ور�م طرف دو د���(و �-د و داد �%ون �ر(و �ر�وز��( 

 و طو�ش�( ���ه �-��.��ود �&� اظ/�ر �ود ھر � ���3/�� ی �و�� ن�ا از 'دش.د��و�
....�2ت�� �%��ا  

:�23م ����(�� و �#ب دم��( 	ود�و  

...ی��د ��ااان؟؟؟)���و�ا �%��� %�ر�  ��-  

:23ت �ود �ن ر�ز رژ �� آ6(�� �� )�/�ش رو د�ش��( �� و �ردا(ت د����ل �� و د�	�د  

...	وب ��:....آھ�ن-  

 �ردن ��ک $#ط د�م��و� از ھد$ش �س! �-.�. ر	و�دم ���آ ��ت �ر�و $ورا 3#ت �و�ا ��

:�23م و �ردم ���ھش �رص �� و ��ر �� د�ت.�ود رژم  



��ن�ا- ��ت�)%...  

.ر$ت رون�� ا��ق از �دو �-د و درآورد ز�ون وا�م  

...رون�� زدم ا��ق از و �ردا(�م رو �3و( ن�ھ� وا�� �ز�م رژ �دا(�م �و'.� ���د  

 

۵٢٩_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

�و�د و$�دار ھم و)ش �� 	و(�	���� و م���( ھم �ر�درا	� در��ت �ود داده ول.  

...او�د و �$رو( ����� م��ر 	وا��م �ن  

.م�ر$� و ر��وران م��ر �23م...او�د و د�	ر م��ر �23م  

.م�ر$� ��ھم و 23ت  (م ��زم �� �ود -ت�ط� �ل ام �ر�.� ن�آ	ر و  

 �.#� ��زوش دور د���و م�ر$� �� راه �ل رو ، (و�� �� �و�� ز��ن دم �� ھ�و�طور

: �23م و �ردم  

...دارم دو�ت �.�	 ��0رو�ا �ن ����0ر در-  

:23ت و �رد $رو )���ش ب�0 �و د���(و  

�وم �ن�در0ر �ن آره-� �.دارم رار �و یھ� �&  

�ت ���:�23م و 3ذا(�م  �ل �آھ� ��2ظ رو د���و.م����د�ا �ل از   

 ��ز �� �ودن 0وون 3روه ��  ون.(�ر�� ز���و��...���0ا م�او�د ���� �� (�ر�� 'د��ر-

�...�ود او�ده 	و(ش �.�	 زد�� .ون�و �� �او� از ����...زدن�  

.�ود �(ده ��ورش ��م $%ر.	�ده ر�ز زد �23م �و�ا ��  

:�23م �رد�و ���ه ر	ش م�� ��  

-�...�م�� ی0د �ن ؟!ی	�د�  

؟!(د�  و �ود �� طرف ��:-  



:�23م �-د و رو �� رو �� دو	�م ���ھ�و ���ر�ا  

-� اون ��م $%ر... ون�ھ�� ا��ش م�د�$/� ر$�ن و او�دن (و�'د��ر �-داز $#ط...دو�م��

�دت ���ره اون ��ز ف�� �و �ود 	���ر �و:(و ���م ���  

:23ت و �رد ���م.ا�دا	�ش 	�ده �� �ن ی 	�طره  

؟؟!�-دش...	ب-  

� �-دش....0�&ت �� 	ب-��� �داره دو��ش �� ��� �/ش و 3ر$ت م��'  

؟!23ت-  

 رو ا'ول و ادا �د�� 	و(ت ��� از ا�3 ���ا (-�رش ا'& ����...ی�رد $%ر �  آره-

 �/ش �� 23ت ��ره �� ر$ت �-دش...��و �/ش �رو � %( و 	(ن ��1ر و ���ر �زار

�!ھ�ت ش�ز�د3 �و �2ر �� 23ت و �رد ��ذر	واھ ازش �/ش ھم ��ره داره �&  

:23ت و د��( �وھ�ش �و �د��  

!(د د�(د ��(# د �ر(%�ت �-د(م :�د-  

.�ر$ت�� �(�ت ���� �� ���ت (��	�ش ���ود از �ر$ش ن�ا �23ن  

 ی�د �س 	ودش �#ول �� ��آد�� �و��ت�� 	وب ��0ورا ��.��ود ی�طور�ا ا'& اون
.��� $را�وش رو �ر$ت�� از(ون  

:�23م �رم دادن �%ون �� و $(ردم روھم )���و  

�...�ت�� ی�0ور�ا �� ����! �ووووچ-��� ����ر 	دا��ل �� �وح � ���...� ��د� ���
!��� ��را�ت 	ود(و یزور�� ��ر  �د�� وا�� �	واد ا�3 ا��ق دوروزه  

:23ت و د�	�د  

؟!م��	ور )�و م��ر. ����ل �.�	 �ون�	 �)� ���� ن�ا ����-  

:�23م و رون�� او�دم ���� $%ر از.(دم زده ذوق  

؟!ام ی�0ور�ا یھوا �و )�و 	وردن ��(ق �ن یوا-  

:23ت و �رد دراز د��(و  

....م��ر �س-  

.م�ر$� او��0 از ��ھم و 3ر$ت د��(و  



��و 23ت � از )�و(ون و �ر 	و(�زه �زا�� از �&)(ون �� ���0...�ل از ����)�ر �0 �� �ره�

! دو�ون ����7دو  

... ذا(ت�� �رم �� �ر ھر��ر او�م و م�ر� �� �� دم��ر��� ھ�ش ھ� � � ن��  �وراه  

��ر  �و��ت�� �  ��د� �و وا-� �د��:�ت�ز 	وش دل �ت� و.�ود 	وش د)م/�از   

!��(� 	وش دل و ��&�� ، ارا�ش دا(�ن  

.3ذ(ت �	ت �/م  #در 3ذ(�� روز  �د �و دو���م�� 	ودم $#ط �ن و  

 )�ظ�ت �د�ر و.��م ���و0 ���� ��ج ی 	و�� �و رو �و�د�م �� ��2م�� �رھم �(ت دروغ

.�ودم 3ذرو�ده �%س ��  �د اون دن�د �-د  �� �ود ��	�  

 $%ر ��� �� �ود 3ذ(ت �	ت �/م او�#در ����ش ��0ورا ��.�.�	...�ودن 	ت� و �د �.�	

.%رد�� �د ��)�و ھم �/س �ردن  

؟!���ن�-  

:دم��ر�.او�دم رون�� $%ر از ��ن�ا ی'دا ��  

؟!��  ھ�ن؟-  

...ی$%ر �و-  

-�� ��...  

...(و �ده��-  

.م��ود او�ده ��0ا ��ھم دو��ر �%� �& دم�$/� (دم �� �ده��.م��ود ده�ر� �س  

 �� 	وردن�� �&ل �� و �ودن زده �.#� ش�آ� رور 0وون و ر�� ��. �%��ا ����)�ر.�ود (.وغ
..  )�و  

:د��ر�  

؟!�&ل �� )�و ؟!�دوم 	ب-  

:��3م ��-ط. �دن  

...)�ووو-  

%�:23ت و زد � (  



. (م �� یا-  
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�ون زور �� ���د �� �و�...	و�� م��ر3(� �� �ود (ب آ	ر���دام �� �و�.(د�� ��ز  ( 

.م�%رد�� �د� 	وا��ون �	ت از ا��رام و �(ق ��  

��ن�ا )��.او�د���م و (د �ده��-د� و �رد ��رک �,���ر� �و رو ن�  

:23ت و ا�دا	ت ام �$�� �� ����ھ 3ر$�م ��  د��(و زار ��)ت اون ��  

؟!�د�� 	وا�ت �.�	-  

:�23م و 3دا(�م (%�م رو د���و  

� درد (%�م �د�� 	وا�م �%��ا از (�ر��-���%.  

:23ت و د�	�د  

 و ی	ورد�� )�و �ھ �� �و1 اون.�(�وم ازت رو 0�.� ن�ا راره دو���م�� #��د! آھ�ااان-
 �%� $#ط ���د �%� �� �� ی%رد�� ا)���س و ی(د�� )وس �ھ و ��� ���ن� ��2م�� �ھ

...ی%رد�� ھم ��0(و�ا $%ر د��� ���د  

 �-دش �� �ذر� دو�� اون ����د ��:.	وردم )�و �ن �2ر ��S ی ا�دازه ��.�2ت�� در�ت �و�ا

!رگ �� زدم  

 �رم ���0 و د�ت ��0ور درد دل �� �� د��� ا:ن �وEش 	ب �و) د� �� م�.�	.د� ��

�.%ردم�  

 �� ھر �د.�(�وه ��� ھ��و�و دم ی'دا �� ��: م�ر$� ھ� از�.� �رو'دا �� و آروم

.ن���� �%وت ��.�ود �%وت در 6رق ��	��ون  

:23ت و ر$ت ���ر در �ردن ��ز �� و ا�دا	ت د��. ��ن�ا  

�و دا	ل �رو-%)!  

�و��:23ت و د�	�د �� درآورم وا�ش  (  



- ��( د�(� دار 	�ده...�(��� �ر���ک ���)� �7ھ در �و....���ن� �%ن ی�0ور�ا �$�و�
�را �ر���ک �و)�....  

S�� و��( S� �23م و �ردم:  

.�ر����م م�.�	 �ن-  

:23ت و زد ����م �� �آرو� ی Eر��  

...�دو...�و �رو....ا'& �� ر���0...آ���ل �و ا'&...��(�-  

.	واب ا��ق ��ت ا$��دم راه ول و (ل ید�/� �� �2(/�م درآوردن �-داز و دا	ل ر$�م  

 ش��.�د �� 3(�د د��2 (رت�� �� دن��و( �� �-د و درآوردم �ن از )���/��و ھ�1 از اول
.�ود ��ھ�م رون یرو �� ����#ر  

 و (��م رو 'ور�م اول.ر$�م ��د��(و �� �(ون �زه�	� �-د و درآوردم رو �وھ�م �ش
.رون�� او�دم و زدم ��واک �-د  

 �� ر$�م 	واب ا��ق  ��ت (��ھ� از �ر �(��ق و �ردم 	��وش �%� �%�  را6/�رو

.�%�م وا  (م $ردا ظ/ر )�, �� و �	ت رو ��م �رت 	ود�و  

��م او�د ر�ز )��س �� �� ��/� و درآورد �� از رو (.وارش و رھن�� ��ن�ا�.  

�.�(م رد ذا(ت��� و �ر$ت�� 0.و�و �ھ  ون ��� ت�اذ 	وا�ت�  

�و�� �:�23م زد�و ن�ز  

...�د�� 	وا�م....�%ن ��ن�ا ��-  

 دراز د)م  #در ا:ن دو��ت�� �و� او�م �رد�� )ذت �رد�م ت�اذ از  ون �%رد 3وش �رف

.	واد�� �ردن )ش و دن��(  

 و�دم�� �ر ��ش از �و�.%رد�� �%�رو���زھ� ر$�م�� را�ت 0.و و�د�� ر$�م ��  پ

دم آ	�...�� �� ���� یرو �رم 3ذا(�ن �� و �ردم �.#� (%�ش دور د����و ��� 
:�23م ��0زا�� (%�ش، رو ��م �ود �/�ر د�س�ر�  

�ااا�%��� ت�اذ یدار ��ن�ا-  

:23ت و 3ذا(ت ��رم رو د��(و  

.دو�م�� 	ودم-  



:�23م و زدم �/ش �آرو� ی Eر��  

!ی�د �.�	 �دون �س-  

 �ر0.%�ز و آروم �(��و �� �در��) �-د.ام (و�� رو �ر(و و 3ذا(ت ����م رو د���(و
�� (��:د��ر� د�  

؟!�(د 	وب دردت دل-  

�� ��:�23م �	وا��)ود3 (دت از (ده )ش ��'دا و ���� ی (  

-��....  

 و د��ر از�رم �ھ�  و 	واب �� داد $(�ر ��%م او�#در �(�/�ش �و رو ����م طرف دو
0�D )#ب. دم���و �.3ر$�م $�'.� ازش درد از (ده � �)� �'ور� ��  ر$�  

�ن دن�	�د �رد (روع ��:�23م ت��'��� و ���رص ا  

��ن�ا ��د��0 �.�	-   	�.�  

:23ت و 3ر$ت 	ودش �� %رد�� ی�2ر ��و ����� �� ��ژ��/� اون از �%�  

؟!�د��0م �ن ؟؟!�ن-  

....��رو�م �رت از 	واب �23م.�د�� 	وا�ت ��23 	ودت ؟!�د��0م ��0 �ن  

� �� �در��) 3ذا(��و ����م رو د����و دو��� (��:�23م �(� ���ر درد(ون �� د�(ون�  

-Eو�ود� �و از �ر �	�!  

:23ت و د�	�د �.�د �.�د ��ز  

....ا(و �$�� 0وووون-  

 ھردو�و�و ���ر�ا و 3ر$ت �(ت از د���و ��ز �� �(م رد 	وا��م و ��2ش �� زدم د�ت ��

....�	ت رو ا�دا	ت ��ھم  

!�ود (ده وو���د ����� ا�(ب  

 

۵٣١_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  



 

 یاو�#در ��و دم�د م�3و( رو ���� از �� ������/� �-داد رون،�� او�دم �� ��وم از
.(دم .ب ��ش د �ر ��	وا��� �� �ر�و�د  

.$ر���ده �م�� و ز�, �/���ا �� ا$��ده ��0ور ا��2ق �� �دا(�م (;  

 ��2م.3ر$�م 3و(م �� ;��زد رو �3و( اش (��ره 3ر$�ن �� و �ردا(�م رو �3و( �Eطرب

.�د 	�ر �� دن�(� �رس از �ود (ده ��س ���� �و  

:د� �� �3و( �و اش زده �0ن�ھ ی'دا �� �	ورده رو دوم �وق  

.�ود داده 0واب ����: �ودم زده ز�, �را�پ �� ��وE �اااا��ن�-  

:�23م و دادم ورت دھ��و آب  

�رده؟ ��� ا$��ده؟ �ا��2....دارم د�(و�(� ط�ت �ن! (ده�  ��و! �ودم ��وم- ��� 
؟!(ده ش�ز�   

:23ت �.�د �.�د زش،�� ی'دا اون ��  

 ف��%. �(� �م �رم از �و ��ر ��.�(� م�ز�  �ن �%�� 	دا...ر��� �3ز رو ز�و�ت �رو-
؟!(��� �  	�طر	واھ�م  

:�23م و آ(�ز	و�� ��ت ر$�م  

 ی	ود�� �ودن �#ل $�د ھردو���و(ن �� ��دا(� (�ر�� 	�طر	واه دو�� ��رت ی�و �و-
�� ���....  

؟!����0 ��: 	ب-  

...	و��ون-  

ی�(�و ا�3 (���� ��ورت.���ن� ا$��ده �/م ا��2ق ��-  

؟...(ر �� ر�	-  

! رررر�	-  

 (��ھ� �� ن�ھ�.(%رت ��	دا.دم��( را�ت �2س �� و 3ذا(�م .�م رو د���و 23ت �و�ا ��

 �!	و�� ��(� 	طر�� و آروم �ھ  

.(�وم�� ��و 	ب-  



؟����/�.(ت�� 	و�� �م�� ا:ن.(���� ی�0ور�ا ��-  

ره�� ���د #��د ده �� �و) ھ�ت ھم ��ن�ا.��-  

!او�دم ��م ��� در�ت 	و(ر�, و د�ش �� � �� �� �س-  

:�23م و ا�دا	�م �3و( ی '2�� �� ����ھ.�رد ط1 رو �3و( �	دا��$ظ ��  

-� ��رھ�ش �� آد�و �� اول.دھ�م ی�و او�د :�'�م .ب.ت��ر� �� ادب �� وز��2 ی ���

�.ی��0%�و و ی	��ر �و زاره�� �� �-دھم �ر�و���  

 ن�ا �� ھ�ز��ن و �3ز یرو 3ذا(�م 0وش آب �-د و آ(�ز	و�� او�ن رو 3ذا(�م رو �3و(
. داره ی	�ر  � ��ز ���� �� �ردم $%ر  

��ن�ا �� :23ت �-د و د��و( راه �و (ر�(و��. رون�� او�د ا��ق از 	وا��)ود یا �$��  

!(ده رم�د �زن ا�و ��و رھن�� ���ن�-  

 #��د  �د.(دم رھ�ش�� زدن ا�و �(>ول و 	واب ا��ق ی�و �ر3(�م �ن و �وا)ت رت اون

:23ت و د� �� �/م �(ت از.(م�� ا��ق ی�و او�د �-د  

؟؟!��وم �ر$�-  

!اھوم-  

؟! �ن ��-  

.���ت  �د (د�� یا #��د  �د ��وم �� ر$�م�� �و ��-  

:�23م و دادم �%ون رو ام (و��.�رد �.#� دورم د��(و �-د و د�	�د 3.و �و  

...�وزه�� رھ�ت��...�%ن-  

:23ت ��م دن��و� �� و ن���� داد ام (و�� یرو از رو �و)� از %م�  

؟!یزد�� �رف �� ��-  

:�23م و دم��( رھ�ش�� ن�آ�� رو آروم �.�	 رو ا�و  

-���� !�!راه �و ا:�م... داره ��%رد� ��ور 	�ر �� �2ت�  

 ��ز.3ر$ت د�دو��ش ن�� ���و 3و(ت ��0ورا ��...�� �� �3ز.3ر$ت �3ز آروم رو ام (و��

:�23م و دادم �%ون د���و  



.�وزه�� رھ�ت�� �%��....��ن�ا �%ن-  

 و س�	 ی�وھ� �و �رو $رو �ر(و.�ود ر$�� ���ر ���& ام �و)� طرف ��.��: آورد د��(و
:23ت و دارم �م  

...ن��و� �دون....ر�ز ی�ور ھ�ون...��وش رو 	و(�.ت )��س اون 	و�� او�دم (ب-  

 ��ھ�ش ���رو� �د� را�د و �(م ��ت �%��ا از �ل �ن و �رد ام ���� �ب د���(و

:�23م یدار 	ش و آروم ی'دا �� ��ذرو�م  

 ��...د���)ت �د�� �-�ر$ �ت�� رار ���...�(ده رت�د ��� �و ا'&... �%ن... ��اااان�ا-

....ھ� (��� ر�د ���و( )��س و ی�	ور �� �  

:23ت و داد $(�ر آھ��� رو ام ����  

-����....�%�را�ا وا�� زارم�� ���د یزا�  و �� � وا�� �زارم د��� �� �  

�و���� �0ش �دا(�م (; �� ھ� ��چ اون از.�رد ��چ ��%م 3رد��و.  

:�23م �-د و ���ر 3ذا(�م رو ا�و ��وزو�م 	ود�و �%��ا �ل  

..�رو و ��وش.(د ��وم...���-  

:23ت و 3ر$ت ا�و  و��.	ودش ��ت 3ردو�د �رم و 3ذا(ت ام (و�� رو د��(و  

...�%ردم ی��ر ھ�وز �� �ن ؟!�رم-  

:�23م د�و�	�د ��0زا��  

�ن ر�م �ن یاو��0 �� �%���� ر�م 	ودت ��ر ��...��اان�ا ��-  

.	ورد ز�, �.�2ش �� �زاره )�/�م رو )�/�(و 	وا�ت  �د�ز (ور �� و د�	�د �.�د �.�د  

:23ت �-د و ا�دا	ت ش�3و( '2�� �� ����ھ و �ر3ردو�د رو �رش ��)ت ھ�ون �و  

...��-�ر$-  

:�23م درآورد�و ز�ون �راش �دا(ت ھم ��و دن��و� وت اون.3ر$�م $�'.� ازش د�و�	�د  

!��را�3ه یا� �رو...�رو-  

�Qل ��:23ت و �رد ���ھم ث�	� یآد  

.م�در	د�� (�و...�درر$� ا:�و-  



  �2ت ��رم دور رو �و)� ی (ده ول و (ل  ی 3ره.)���/�ش دن��و( �رد (روع ���0.�

:دم��ر� �رد�و  

-� �� �؟!ی	ور��  

:23ت �0.� �� �-د و �ردا(ت رو .ش�و��.��ت ��ر��د(و  

؟!ی�دار ی��ر.�رم د��� ��-  

:�23م ��د ��د  

... را  را-  

��ش ���ن �� اون و 3ذا(ت )�/�ش رو )�/��و (د�و �.�د ��ھ�م �وک رو.���ش دم�دو)  

:�23م �-د و ر$�م �#ب و دم�	�د.داد طو)ش رو �و�� %م�  

-:�� �...ی�ر ��و��  

%�:23ت و �ذا(ت �� ��م ش�ھ�راھ 	وا��م.ردن�� زد 	و�� از و زد � (  

�ت���� (ب...ی�	ور �ر�� �� ��وش 3رم )��س.دا	ل �رو �و-�..  

.��و(م )��س �� ا��ق �و �ر3(�م و �23م یا ��(�  

 

۵٣٢_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر ��  

 

.او�ده ���� دم�دراو�د$/� 'دا �� �� در ز�,  

�ت ر$�م 	ودم در �ردن ��ز �� و زدم رو د��� دم�(� رو 'داش �� و �ردا(�م رو 2ون�آ� 

.آ(�ز	و��  

:23ت و دا	ل د��ر �� 	�م�ر �� �� � دا(�م  

!او�د �0رت �� ��� ؟�ھ�� ی3ور �دوم '��	و��...�&ااام-  

:�23م آ(�ر	و�� ھ�ون ی�و از  

��( آدم راره �� و ی�ود آدم �� �و-  



��چ آااا�دار )��و.آ(�ز	و�� �و او�د �-د و �وھوا �رد �رت 2(و��2(/�ش،� درآوردن �� 

.�'�د) رو �(�ت و �رد  

:�23م د�و��( )�م رو ��و�آ�� �(ت  

-�� �و یر����� �(� 	� !�-ی�رد ��2 )��و ���م..23ت �و�ھ� �/ت د��� �� وا  

:23ت �0ن�ھ ��  

���د 	و�� ش�2�ُ ��چ 	ب-  

:�23م ا�ز�0ر ��  

....اَه اَه-  

:23ت و �رد یور �� ((و��  

��  ن�ھ�  �ورو 0و�ت ��ن�ا ا�3 ��: ؟؟؟!اه اه-� �!ی%رد�� آه آه  اَه اَه ی��0 �� %رد�  

:�23م �رد�و ���ش  پ  پ  

!ت��ر� ��-  

:23ت و د���) ھم �� د���(و �ف  

� �� ��ورت (ده�  ��م �/ت ا�3 �� �ر�� د�(�م �� � اون ن��( ���...���ن�-���) 

�ت�� �ن �� �ش���Oو) یدرآورد (�خ ا�3 ا)��� یدرآورد (�خ دم�(�...�7ھ  

 �ردا(�م رو ����.(دم ھم ��0%�و�ر ���� �0ن�ھ  و (ور ن�ا دن�د �� و �ودم ��0%�و

:�23م و �(��م روش �� رو 	ود�م و ز�� رو و3ذا(�م  

.(ده�  �م��� ��و ��و ��و-  

:23ت و داد .م���و یژ�و�د )�	�د  

� دا6ش داغ �� �...�	ورم �و�� � اول �زار-���� ..  

.���د دا(ت �رم.�ردم ���ھش 	(ن 3ذا(��و ام  و�� ر�ز د���و  

.�(�ت��� ���0ا 	ودش و %رد��� ��0%�و ��و �� �دا(ت �رم ا�3  

 �	�) وان�) �-د و �رد �و$ت ھم ��و)% دو�� �� دو �-د و 	ورد رو ش�� � از 0ر��  �د
:23ت د���و داد رو  



...ز��ر ���د �%�-  

؟!���د (ده�  ��و ؟	ب!��رو �3ر$�-  

 �� و�د��� طو�ش�( �$�� �� ا'& �� �و�0 ��)ت �� �-د و �رد '�ف ��ر زده ذوق

:23ت �-د و 3ر$ت 	ودش  

...�رد ی	وا����ر ازم-  

:�23م �رد�و ���ھش ره�	  

؟!ھ�ااان-  

:23ت ��(� �(ده ��ورش ھ�وز 	ودش �� ا���ر و �0ن�ھ و (ور ��ھ�ون  

....�رد ی	وا����ر ازم-  

؟!ی	ر �دوم-  

...ات ��ر	�)�-  

:�23م زد�و زل �/ش ����ورا��  

؟!�ت�� �� ُ	.� �/زاد ��طورت ؟!�ن ی ��ر	�)� ؟!����� -  

:23ت و �(�ت ��. ی�0 �ر3(ت دو��ره �-د و 	ت�ر 	ودش وا�� �� � ��.(د �.�د  

 زا�و 0.وم ر��وران �و  اون (���� ��ورت.���ن� یوا...�/زاد ��ظورم #��د ا��2�  را-

 ن�ھ�  ا'&.�رد ی	وا����ر ازم �.ت 0.و و 3ر$ت طر$م �� 	و(�ل ی �.#� ��  �-د و زد
�ون�$ �� $رداس ا�روز � �ااا��ن� آخ...�اا��ن�.... �(� �	ش ی��0ز ی��د� .

��د) ن�ا ام �ده�آ ھ��ر 	وا�ت�� د)م �ھ�م�رو �و (��ھ�. �ردم ف��  #در �دووووو���� 
. و�ت�� #ت��# �� ت�0و� دو�ت ی��رو..���ن�....�%�� ی	وا����ر ازم  

 6.ط� ن�ا اھل ا'& آ	� �/زاد.��(� �رده �6.ط ن�ھ�  وا-� �/راد (د��� ��ورم ھ�وزم

�ر�.� ن�ا �� او�� �� ��رش  وت�ھ �و) دا(ت د	�ر دو�ت �رش یھ� �وه د.��ود ��� 
 ی�و0ود ن�ھ� .%رد�� و)(ون �و)د(ون روز و �ر$ت�� رو ��دوھ�ش �و)دش روز.د�ر�

. �ود  

:�23م و او�دم رون�� $%ر از  

� ؟��ورم!�رد ی	وا����ر �و از وا-� �/زاد-���)!  



.دارم ھم �درک �ن...�(� ��ورت-  

 	و(�ل ;��و  0-�� �� و�-د �ود زون�آو �'�د) د��� �� �� 2ش�� ی�و �رد د�ت

:23ت و آورد رون��  

.داد ��ھد �/م �� یا �.#� �م�ا...�2ر��ااا-  

 دو��ره! �ود ا'ل �%��ا �Qل! ��.�ردم ���ھش  �و(%�$��� و �ردا(�م رو �.#� ����ورا��

:دم��ر� ��(� �رده �%�رو�ا �/زاد د�0�3 ��� ��ورم در ھ� ��ن �� �ودر��)  

-�؟!داده �و �� �/زاد وا-� �و�ا ���  

:23ت و 3ر$ت ت��'��� �� رو 0-��  

...�ط&$رو( �ردم..ا'ل ا'&...�ن ���ھش.داد �/م ام ���.�س ��-  

...�� �ازدوا0 �/زاد ا'& آ	� ����-  

 ��Eر �� داره دو�ت ��و یاو�#در.�ن ��(ق اون....�ردم ش�ازدوا0...��ود �ازدوا0-

 3ر$ت و �رد �(ف ��و  ون ی3وھر �� ���� ��/� ؟اون  ��  �دو���...�%�� دل ازم �ت��

�ده د��م از د���� ��  

:23ت و �رد ��ط ����� �� دم�	�د او�#در...	�ده ر�ز زدم  

؟!دار 	�ده ��0ش آ	�...ھرھرھر!ی�	�د آب رو! �وووو$ت-  

 ��  ��23م؛ �ر$ت�� �ر (�� �/زاد �� ���ت (��	�م از �� �����اط  

�رااا ؟؟!ازدواج و �/زاد آخ! 3ذا(�� �ر��رت ����-�  

:23ت و �رد یا رو � د�دون  

���ش...ررر��	-�����م �� ����0-�) ی 	�)� �(� �� �� �ن�� $ردا(ب راره.3ر$�� ���س  

 ؟؟!آ	� ��و(م �  $ردا(ب �ن.���ن� یوا...	���� 	��م �دون �دو���� ی	وا����ر

...��� رود�ر �و...��� �ن  ون ؟!ی��� ام �و �را��  

 ��� ��/� ��م ا��راف د��� ا)���.��ود �ر$/� ن�ا $�ز �و ا'& �/زاد آ	� ؟!�2ت�� �  ن�ا
�.ش �و��ت�� و دا(ت �ھ�	و� و��ھ�ش 	ورد�� �/زاد �� ���� ���  � ن�ا و �ود ���

E.دا(ت ھم �ر�%س ��)ت ��  

1!�ودن (ده 0ور ھم وا�� 	وب �	�� درو دروا  



:23ت �-د و ا�دا	ت ش��  ���ت �� ����ھ  

 	�رو ن�ا و �م�� �� دا(�م ذوق  #در �دو����. د�	ر �رم راره.�رم د��� ���د �ن 	ب 	ب-

.�دم �/ت  

 )��س ی�و �ن (م�� �دا$  � ��  یوا...(م�� �روس دارم...	دا یوا

.�رم 	ودم ر�ون....اوووف..�روس  

:�23م �رد�و ���ھش ���� �� د�ت  

-�؟!���  

؟!ھ�ن-  

3�(وووو-....  

:23ت و د�	�د  

-��ر ��رت روزا ن�ھ  

 

!$-&...در	و�� �د�� �0رت �و�  

 ��ر ن� �د� ی�را  �-دھم و د��و( رو �2(�ش.در ��ت ر$ت �0.� �� و �ردا(ت 2(و��

 ���ھم از �� �� دم��2/� 	ود�م ا�� �ردم اش �در�. رون�� ر$ت 	و�� از  �رد �	دا��$ظ

.(د ��/ون  

 ��ھم راره  ل و 	ل دو�� ن�ا وا-�! (ده�  ا'& �� %ردم�� $%ر ن�ا �� ھ� ��ن �ن

!��ن ازدواج  

!%ردم�� �-0ب ���ر �ن �ردن ��.� ن�ز� �� ھ� ��$�E ��2ن�� ا�3  

 

۵٣٣_��رت#  

��آ� ��ج د	�ر��  

 

��ن�ا*  *  



✍Sara✍: 

۵٣٣_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر��  

 

* ��ن�ا*   

.�دم ا�!�م رو � �ر�ا �ودم ل��� و �ودم ده���ر �راش یا ��ھد ��ھ �� �ود و�ت ����  

! ��'� �$ &��د� د��� ز�$  اون دو�#�م��� &��د� �ود�م ا�� ��رم �راش یز�$ �� �وا#�م�� � ��ا �� ��"

؟!�$ �� !واھر اد��ن؟ +ل؟؟ د#�� ؟!(��س  

!�ر�ز رز /�'ق �� ھم �#�ن� و....�ود +ل د��ر د�ر# ذھ�م �� �� یز�$ ن�او( , ر  

 �� رو  ��ون�� �و &��د� �� یا �,رو' +ل #�ت �� �وا#�م اول.'دم �ده�� �رد�و ��رک رو ن���'

 +و'� �� �� �,رو' +ل زن از +ر,�م م���2 و 'دم �ون��' �1دش �و( �رم �ود رو �ده�� او�ور و ��رو

2�د( یرو� ��#'��م د��ر 3رو�ت�� +ل و �ود �.  

�ده +رم یھ� (��س� یا ��رو� �� ا�� ھم �� $#�و�دم ھوا ی#رد 'دت از ��ھ�'و و �ود ��ش ی�د�ز ی �
���و آ��...��ر +ل ���زدت وا#� ��� !وون...+ل ���م...+ل ا��...+ل +ل" 35ت�� �دام یا�رژ �ر و '�د�� 

...."+ل...�ن �و'��ل +ل د#�� �� ��  

 ��م یرو د#��و �'#�� ���(� �و ن�ز� #ط6 از ,���2  م� �� و 'دم �م ر,�م #��ش �� ز��ن (���د

:+�3م و +ذا'�م  

...ان ��و'�5 ی+��8-  

:+3ت 'وق و 'ور و (���د ��  

؟!ن���ر د��ر�ون دو#ت ی�را د��وا��...ا�� �و'5ل �� ���-  

:+�3م و دم���د �و��ه  

-����م ی�را ��...  

 اد��ن ھزار�� ی�و از �و''ون ی�و...ان ؟��زه!$طوره �ر�ز رز ی+��8 اون �ب..�����ون ی�را آھ�اا-

&�.. ��8ره �ت�+رو  

...�رم�� رو ھ�'ون...�و��-  

:+3ت زده !�ن�ھ  

؟!'ون ھ��-  



...ھ�'ون ���-  

...$'م �� یا-  

:دم��ر# ازش ��  رد�� آ��ده �رام +��8رو ی ھ�� دا'ت  

؟!��م �و'��ل �����و �و�م�� یا ��5د ز�$ $� �� +ل �!ز �ن '�� ��ظر-  

:داد !واب �#رز�د+ �� و  ��1ط� ��  

 ط; �و(...�'� ��ور�ون د�'� ا2;! ��5د �و'� ��زھ��$ ن�ھ�$ �� �ز�د+ �و ز��8 دل...ط;...ا�� ط;-

....ده�� �د(5ر� و �3س �� ا/���د زن ��  

�م �و'��(ش ط; �� ��'� ��8ر د�'�. آره.�ود �طور�ھ� ا����" و 35ت��� ھم راه�� �ر ��م , ر�.  

:+�3م و �ردم �#�ب +��8رو د#�� �ول  

!�ون��راھ��� از ���ون-  

!!وون  �م�� �واھش-  

 �'ت  �1د و +ذا'�م /&ب یھ� �2�د( رو �ط�ا�� �� +��8رو د#�� ن���' #�ت �ر+'�م و 'دم ���د

�'#�م ,ر�ون.  

 #�ت �� و 'دم �ده�� �1دھم و �ردم دا�� ��رک ی!� �� �#�� �� ��ون،�� �'�و> �و �1د &��د� $�د

 ��"�ره �� �ردم ���'� ��8رو��ر�و از ���� �د�ز و#واس ��.ر,�م �ود ط;,رو'�8 ��2وص �� ی��#�ژ

.+ر,ت رو $'�م ط; س�#رو ��  

 �و���� �� ام �ھ�و� �ن.��ر ��و ���" +3ت �8م �ردم �س اول ��5ه ھ�ون �و و او�د �و'م ازش

�� �و'��ل �#���و�و��!!! "  

.دا�ل ر,�م و زدم ی(���د  

 ?�#ر ���� او�م و �ردم ا'�ره رو �وا#�م�� �� یز�$ �ن و �رد ا#�&��ل ازم ��رو �وش �� ,رو'�ده
:+3ت �ز�و� $رب �� و اوردش �رام  

.... د��� ا����ب د��و�#��� �� ��#��8#رو ن���8ر از � � ن�ا.ز��را�5 ن���# وا��1 &�ون�#�-  

 �� '��ل س�#رو. �ردم ��5ه �ودم �رده ا����ب �� یز�$ �� ,رو'�ده یدھ����! و ف��1ر �� �و!� ��
�د،�� و #��ره و �8' �ن طرح $ون �د�� �و'ش ازش �#�ن� �دا'�م 'A.'د�� +و'واره د#���د، +رد

.�ود ��ه  

:+�3م و +ر,�م ��" #ر�و د��رد ��  

...دارم��ر� رو ن�ھ�-  

:+3ت و زد ی(���د  



...��'� ���ر��ون.یا &��#� �#ن $�-  

.رون�� او�دم او�!� از س�#رو �ول �#�ب �1داز  

.�و�� #�ت ا,��دم راه  �1د و �ردم ��� �&��و# ��.�'#�م ,ر�ون �'ت دو��ره  

 �ر و ن���8ر 5ذرو�دم�� �#�ن� ���ر �� �(�ظ��.�و�� �ر#م زود�ر دا'�م دو#ت ا�� ��ودم �#��

.�ود م�ز�د+ (�ظ�ت ن��ر آرا�ش  

 از �3ر �� �� ��م ��ز رو /&ب یھ� �2�د( در �وا#�م و 'دم �ده��.�ردم ��رک �و�� ی!�و رو ن���'

:+3ت �'ت  

... #;اااام-  

 ظ�ھر آدم !�و !ن ن�/ '��ھ�... ل�د( �� ا(��� و �ود را���>�,�5 د�ش�د.دم�د رو ��ھ�#� زن �ر+'�م ��

�د و '���+ ����....�� ز  

؟!ن�ھ#� �وب-  

 رون�� اش ���# #رو ���م.��ود رھن�� ا��5ر �� رھ�'م�� و. �ود +رد�ش یرو #رش ی�!� '�(ش

؟!�ود �$ �ش�د( �و'ش �وع ن�ا آ��...�ود  

:دادم !واب #رد  

-�/�A م;#.  

:+3ت ��ز و >�زه ��  

؟!ن�ھ#� �وب-  

�ون-��.  

:+3ت دو��ره �� �رم �وا#�م و �ردا'�م ن���' /&ب از ��دورو !��1 و +��8  

.�ودم +��8 �وع ن�ا /�'ق ��$5 از....�ر�زم رز /�'ق �ن...��+; $� یواااا-  

 ی�!� �ن �ر#و�د،و( �� رو �و�? ن�ا دا'ت �ر,�8 اون �� و  �دم �8ش 'و� � دا'ت �و�?  ��م , ر
:+�3م � �رو�ا � ��ا  

.�دم ��ھد زم�/ز ���م �� او��رو ی ھ�� �وام�� � ��ا ی�را �دم ��8ون +��8 ن�ا از �و�م��� �� د����'-  

:+3ت �1د و ��� !ور و !�? �ود'و �رد �#1 ا��.د���# (�ش رو (���د  

؟!ن��رد �آ'�-  

...م��ود � رده �8ر ��-  

:+3ت و زد ��2�و/ ی(���د  



�و��ون �آ'� ی ��ھد ن�ا �ردم , ر-� ...  

:+�3م ی!د ����  

�� طول '�ر�� #�/ت $�د �8ر اون م��� ھم �8ر ا+� �� م�دار دو#ت ھ�و او�&در ��-��' ....  

:+3ت و آورد رون�� �ش�! از ��#رت ط��� دو��.'د ���? �ر,�8ش �� �� �رم �وا#�م ��ز  

 �وش  م� و ��#رت م��ر ��ھم ��دو�� م��و��� ن���وا ا+�...دارم ��#رت ط��� دو�� �ن �را#�-

�.م��5ذرو  

:+�3م ی!د ���� و � ردم �را/�ت ���ر�ا.�ورد�در� رو 'ورش دا'ت ��5د ��م , ر  

ا �Dل '�� ���رم ���م-  

 

�� � ھر �� ��#رت �� �� �� �م����� ھم ���د( ��ھ دار�و دو#ت �����و...���ھ�م �ن.�#��� ��و!� ا2; 

...�رم یا ��5د !8�م  

....ن�ر��5 �رار �ن راه #ر �ا��3� ر�> و �ا��3� ��5د ا+� 'م�� ���ون  

��5ه �� �1داز و �#�م رو ن���' در �� ر,�م و 'دم رد ���ر از �ر2ش، �ر و !��ورده 2ورت �� ���2

....�و�� #�ت  

 

۵٣۴_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

��5ه �� �1داز و �#�م رو ن���' در �� و 'دم رد ���رش از �ر2ش، �ر و !��ورده 2ورت �� ���2
 +�و�م و �دس �و(  ���� �م '��ھ� وا#� رو 'رش زدم �رف (�ن ن�ا �ردم , ر.�و�� #�ت ر,�م

:+3ت و او�د د���(م $ون �ود ا'���ه  

... د� ��� , ر ا'���ه �ن را!ب '��-  

:+�3م و دم�$ر� #ر �'ت �� آھ#�� و #��دم�ا  

�م��� و � ردم ی, ر ��ھ '�� را!ب �ن-  .  

:+3ت و او�د #��م �� �دم $�د  

�� �د , ر ا+�-��ن؟�زد �ن �� �ر,�8رو اون $را د�   

:+�3م 2�6ر و رک  



 �ن �� �را��3��> و �ا��3� ��5د (ط�3 �س.�داره دو#ت '��رو �� �ن 'دن ھ��2�ت ھ�#رم $ون-

... �'م ھ�#رم ر�!ش ��/ث �وام��� ا2; $ون ن��' ھ�2��ت  

����ود ر,�ن رو از اھل! .  

:+3ت   او�د #��م �� ھم ��5د �دم دو � �  

�� ا2; �ن در�ورد ���5 �و-���م �ن �و( � Gر �د �ط� , ��� آ�� �5م ��8ون د��زار �س...� 

 '��.�دم �ردن 2��ت ا,���ر �8ش ی�!ور�ا و �د�� �و'م �رد �� از �د�� ش�� �م ���� �ن...��ن�ا

....�و از'��  �ن....���& �� �دا'� ,رق �ن وا#�  

:+�3م و �ز�� �ر,'و �دادم ا!�زه د#�م �ردن ��" ��  

��ظرم ����م �رم د��� �ن د����'-�...  

:+3ت �/�2  

-��؟!د��'�و ��و �رف ��� د��وا�  

:+�3م �� م ��  

-��.د��� �3ظ �ود�و�و '�ن د��ر ��ل ن�ا از د��وا��� ا+�! ا2;   

 ر,�م در �ردن ����ز و دا�دا��م���. ر,�م �و�� #�ت �� ,ورا.� ردم ��1ل و �2ر یا ذره ��5د ���ر�ا

.دا�ل  

H1�� �8 از� ز��8 �ز�د+ �و �� �� �دن �ود'ون �� یا ا!�زه ن�ھ�$ �و�ن�� $طور دو�م��� �ردھ� و ز

!�ز�ن �8م رو �ھ�$ و �زارن ���ھل ی�ردھ� و  

�� ازھر..�3ره��D ���ھر!�� از ن�ا!���!  

...'دم ��2رف �و( ��م ��ز درو د��� د#�� �� �وا#�م او(ش.��" ر,�م ھ�رو ���  

 

*�#�ن�*  

 

.�ود ��#� یھ� �ورا! ���م �� د���G �8ر �� +ر,ت ����ن �� ��(� �� ����#  

!م�ا,��د رو �/رو# �� وا��1 �� � ��ا �Dل  

 در��ر یا �و/رو# ی�وا#��5ر و �را#م  ا+�  �� �ردم , ر ن�ا �� و دم��' #ر �3س �� رو آب وان�(

؟!��و'م �$ د��� وا��1 �ن ��'�  

 /�� ����.دا'ت د��� �ودش �� �ود ا+� ��'� ��ن�ا �و�#ت���.آورد !� #ر �وا#�و در ز�I ی2دا

!�ز�� >ر او�ده ��ز.�ود  



 در ی!�و رز +ل د#ت �� /�� ی ��� ی�!� �ردم ��زش ��.در #�ت ر,�م و +ذا'�م ا�ن یرو وا�و�(

.دم�د  

 و �رد �K رو #رش ��ن�ا �� �و�� �� � رد ���ودش یا یر�+ یا !���� ��ھ �Jزم و !��وردم ����
:+3ت  

....#;ااام-  

:+�3م و زدم ��8� و �ت (���د ����ورا�� و زده !�ن�ھ  

؟! ید��ر �ن وا#�...!و�م ��اااان�ا یوااااا-  

...پ ن پ-  

؟! رو ھ��-  

...پ ن پ-  

 +ل د#�� اون دن�د از #را�� ��زم ا�� داد�� �م���و" پ ن پ"  �� �'و� �� �35م�� �ھر$ �ھ +ر$�

.�ود ��2ر +�3�ش از ز�ون �� �ودم  زده ذوق  $��ن  

:+3ت و داد �8م +��8رو  

�!��ھ� ��و 6�2 �� ی�وا��- �� �5�؟! یدار ��5 در !�و �� (  

...او�ددا�ل و �#ت درو ��ن�ا. دم��' �و ق�/� +��8رو �� �8م +ذا'�ن روھم �� و ر,�م ���ر راه #ر از  

:+3ت (���د ��  

؟!�� َ�دم �ن $&در-  

:+�3م و �ردم ��ز $'���و  

؟!$راااا-  

...دم��ر�� +ل �رات ھرروز �'�� �و'��ل �&در�ا +ل دن�د �� �و �ودم ����ر ا��-  

:+�3م �8ش دل �� از  

!!وووو�م ��ن�ا یز�/ز �ن ی�را +ل �� $� +ل �� $� �و-  

 و آوردم �زرگ یا '��' +�دون �� آ'�ز�و�� از و ر,�م �1د و �ردم ��چ 2ور�'و.#��ش �� دم�دو
.دا��ش +ذا'�م رو #رخ یرزھ�  

:��ر#م ��! �وا�� 'د ��/ث �� �ود ھ�راھش ھم ��5د ز�$ ��  

؟!�ن وا#� او�م ؟!��$ اون ��ن�ا-  

:+3ت و ز�� یرو +ذا'�ش  



...'�� وا#� ا��م...���-  

 ھ�و�!� روھم +�دون.ز�� #�ت ر,�م ?�#ر ی�د��8 �� ���ر�ا ؟!�ود �$ �ش�د( �و!� ����8ا.'د��� ��ورم

:+�3م و �'#�م روش �� رو  �1د و +ذا'�م ز�� یرو   

!#ت�� �� ���3 ن�دور� ؟! �ن !ووون-  

:+3ت �1د و د���د  

-��...�م�� ��م /وض (��#�و �رم! �دا/' ا��! ��ب �وش...رررر�  

. آوردم رون�� !�ش دا�ل از رو !��1 ط��ت �� و زده !�ن�ھ �ن و ا��ق #�ت ر,ت اون  

. ��ن�ا او�دن �� ��� �دا'�م �2ر ا2; �ن  

A' دا'�م�.'دم ره�� روم ش�� یط; س�#رو �� و �ردم ��ز رو درش.�ود !واھر   

؟؟؟ �ود ده��ر �ن ی�را  

.'دم ���'�ش ��و و �رد ���م  

....����.�ود ���ز ����  

:+3ت د�د ط; س�#رو اون ی���'� ��و او�!ور ��و �و��.رون�� او�د ا��ق از ��ن�ا  �1د &��د� $�د  

؟!آره ی�رد ��زش-  

:+�3م �رد�و ���د #ر  

... ����...�اااا����! ��و� ���� �و ��ااان�ا یوا-  

:+3ت و �'#ت روم �� رو دو��ره �1د و داد � ون �رام �'و� �� ا(��� و ��#ف �� #ر'و  

؟!�و�م ���� دم��ر �و�ا $ون-  

-��! ��و� ���� '��ھ� �; �و   

؟!یدار دو#�ش-  

�دا'�م ��و'�5 ن�ا �� ���ھد ����"...دددد�'د-  

#���:+3ت �راH �ود از �D; ی �,��� �� �� و �رد #�ر   

...�ر�� آ��ت وا#� ��$� �� ���د'و �' ر وا#� ��" �س-  

:+�3م و 'دم ���د و�ت ,وت ��  

....$'����م �� یا-  



 �� �� 'دم ط; س�#رو ی���'� �'Jول 'وق 'دت ��ھ�ون دو��ره �ودم و آوردم ��$� �راش و ر,�م

:+3ت ط�ت�'  

....�وام�� ھم ��5د ز�$ �� ��$� �!ز �' ر ی�را-  
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:+3ت ط�ت�' �� �� 'دم ط; س�#رو ی���'� �'Jول '1ف و 'وق 'دت ��ھ�ون  

...�وام�� ھم ��5د ز�$ �� ��$� �!ز �' ر ی�را-  

.�ردم ا�م ھم +ر,ت ام ��ده ھم زد رو �رف ن�ا Dش��� و طون�' �,��� اون �� �و��  

�د��:+�3م و +ر,�م ام ���# !�و  رو +رد  

..#ت�� ط�? �� اُھ��و�م و ِاھنُ  ��ھ �� #;��ون...د�+ر+ ن�/ ھ��ون �ردھ� '��-  

:+3ت ��ده ��  

!م��� ��ش �ذا�ره �� ���-  

3�م �#�م�� د#�م �� رو د#���د �� �در��( ���ر�ا و +ذا'�م ���ر �ط�ا�� �� رو +رد��د+:  

؟!�� ' ��ر ازم �$ ن�/ ی�وا�� ید��ر �رام ط; $ون.�و�و�وام-  

:+3ت ھ�ز��ن و دھ�ش +ذا'ت و �ردا'ت دو��8ر�� ��  

-��؟!ی�د �8م ��و��� ��5د �� '��و �و(.#�م�� �� د�ز� و '�ر...�د ن�ا �� �� ��5د ��   

�و�م�� '��و...���1-  

:+�3م و +ر,�م !�وش د#��و �رف ن�ا زدن ��  

؟!�د�� د#�م ��-  

 یا  ��د �س د#ت رو +�3م.د�ش��ر ن�ھ� ی�را..�وUG د#ت �د�� �� ��!� ���8 �� ا2ن...�������-
��'� �#�ن� ���ووووو وا#� د��� ,&ط ن�ا.'��� ف�� ��'�  

 �ش���و" '��#�ت�� �ودم از ��8ر �رد�و �زر+ت �ورو �ن �روووو"���5 �� ھ� ��5ه اون از � �

:+�3م و دادم  

...��ز ز�ون یا-  



؟!او�ده �و'ت ازش ؟!یدار دو#�ش �م��� �5و ��"...��ز ز�ون �ن ��'�-  

:+�3م ��2وص 'ب ن�ا از �#رور  

..../�'&'م! او�ده �و'م م���و�! او�ده �و'م �� ��1وم-  

:+�3م +رد�ش دن��و# �� و �ردم ��Jش �'ت از.#��ش ر,�م و ���د'دم  

....��اااان�ا �ن /�'&�م-  

:+3ت و 'د طون�'  

؟!���( ���(-  

:+�3م و +ذا'�م اش ���# رو د#���و  

؟؟؟!�د���ون �دم  ھ#ت ِ��و ��'�؟؟ �$ �� ھ�راه-  

 �� �رد�و �و(زش ا'و ���#.... ��و#م ھوا �و ھ�'و ��ده ی2دا �وا#ت�� د(م $&در.د���د ���د ���د ��ز

:+3ت  

 ���ل #رآ'�ز ی'��8د�� ی�ورد ا(��� �دازم�� ھم ��و �� ���5ھ �� �1دا....�ر�ن ��رو ی�; ��دق ,1;-

 ا��را��ره

!د��وا�� رو ��ده ی'��8د�� �ورد '�� �س...آھ�ن-  

-���!  

$'����م-  

�م�� آ��ده ھم رو '�م و رم�� ا"ن .  

ا��، یز�$ ھر از ��ل.داد 2ور�م �وازش �� رو ام �و#� !واب و زد (���د  

.ا��ق ی�و ر,�م �1د و +ذا'�م اش !��1 ی�و ط;ھ�رو  

...آ'�ز�و�� #�ت ر,�م �1د و دا�ل +ذا'�م #�و�#رو و �ردم ��ز رو ��د در  

.�'م �و'��ل ا�دازه ن�ھ� �� �و�#�م�� ھم +ل د#�� ھ�ون �� �ن  

...����, داره دو#�م ��ل 'دت �� و و��دار �8م ا�د �� ��� ��Dت �8م ��  رد�� ر,��ر ی!ور اون � ��ھ�  

�م�� , ر �� �ن  �8� م�دار دو#ت �� ت�ا�Dر.ھ#�ن یز�/ز  و #��و���د ت���8 �� �و!ودات ز
�1�� و ��Aو$ �&در�ھ� �� یھ� �د(�و'.��و�� و,�دار و ��'� و,�دار.��'� �وب ھ�#ر�ونH�� ان!  

....دو�#�ن�� �و�ا ��د� ی�ردھ� ���ن ��ش  

.آ'�ز�و�� �و او�د و �رد ���د رو ون�ز���و یا#ن،2دا ا��ده '�م +�3م �و��  



:+3ت �#رت �� �1د و ا�دا�ت '���ون �� ���5ھ.�'#ت ز�� �'ت  

؟!'��� ��ورت م���' دا#�� �و,�� ا�'ب '�م وا#� �وا#ت�� د(م �و�� �م�� � ��ا ��ل �5م ا+�-  

:دم��ر# و +ذا'�م ظرف �و ھم #�"د �راش  

!دا-  

�ودم �!�ن آره-  

.�رد در#ت /��-  

ه-  

�� درد ھ�ر��د ی /�� د#ت! آخ- � �� وا#� زا�$ ن�ا از ی��وا �� ی��3د�� راه او�&در �وھ�وز +�3م...

!ی��ز  

:'دم ا��و.�رد دن���د �� 'روع ���د ���د �� ر,�م �8ش یا >ره $'م  

!�و�� ���م د#ت م���� �ن-  

!�2وات �ر�� رش-  

��ااان�ا /�-  

:+3ت و آورد ��" م��#� ��(ت �� د#�'و  

����������د� آ'�ز ن���8ر �و ا2;! ��5 �و �ھر$...د����'....��'� ��'�-  

:+�3م و ا,��دم ��#� �د� 8و� �ودم ��ورده او(و (&��  

�� ��ورت �� دارم اول د#�� ��ر ��! �را#� �ھ-��'!  

:+3ت  رد�� ل�� رو '��ش ا'��8 �� �� �در��( ��ن�ا  

  ؟!'ده�$-

؟!�د�� �واد�� ن�ھ� وا#� ا2; و داره �8م ��ر �� �35م�� �� �دت�...�!��ا او�د ��#�-  

؟!�ب-  

! ش��وا#��5ر �ره �راره �8زاد �� ���ا ��8ش ��ر-  

� رد �1!ب �ن �Dل ����.��:د��ر# ,&ط � رد �1!ب ا1� ;2  

؟!'دن آ'�� ��ھم و دن�د ھم �!� ���ا ��"-  

...�� ��و/رو#-  



�� �Hر��� �� �� �8زاد،#ر'و و ��#� �/رو# �� �ود /�� ی �و'�زه یھ� ���&� �و,�� ���طر دو�م�

:+3ت دادو � ون  

ر�� ��/ث م�'د �� �س! �و��.ھووووم-  

آره ��!ورا ��-  

:+3ت و زد �$'�   

!�ودت و �ودم �#;��-  

 �1دش ا(���.م��رد !�? رو ز��  ��ھم و �و�د ��ن�ا '�م �وردن �1داز.م�د���د و �8م م�زد وا���و�و�(

.��8دا'� س�#رو �و ر,�م ھم �ن و ����� ,و���ل ر,ت اون  

�واب ا��ق �و او�د و '#�م رو 2ور�م و د#ت زدم �#واک  

 ,وق �واب (��س �� ا����ب و ���'� �'Jول و دو�#�م �ت�> رو ,ر2ت ��م.د�د �� ,و���ل دا'ت ��ن�ا

.....'دم �# #  

 

۵٣۶_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر��  

 

 �واب (��س �� ا����ب و ���'� �'Jول و دو�#�م �ت�>� رو ,ر2ت ��م.د�د �� ,و���ل دا'ت ��ن�ا

.'دم �# # ,وق  

.'د /وض ر��85 ی ���& � رد در �ظرم ���3دم (��#�8 از � � �� $'�م ��  

 ��'  #ت ن�#و� �� ����5 +ل و'ورت ن�#و� اون ی�!� و �ردم /وض رو ��م یرھ��ز (��س اول
 و �ردم ��م �ود �ور دورش ی ����' �#�ت �� د�#3 �واب (��س �� (��#�8م ر+�ل �1داز... �ردم  ��م

���آ #�ت دم�دو ��/!��.  

 ی2دا ��5د �� �در��( /!�� �� و ��د ��د.د�ش��' (��8م یرو ,'�ر �� و �ردا'�م رو #ر�م رژ(ب
.زدم اد�ل +رد�م و د#��8 �� �� �رده ���و'ش د�ر# �� ��ظر و و�د��� ون�ز���و  

�م ور+ل �ر+ل �راش �ود�و ��#�� ��ن�ا او�دن از ��ل �وا#�م���.  

.دا�ل او�د ��ن�ا و 'د ��ز در �و�? ھ�ون ��  �ردم �را�داز �ود�و و ر,�م /&ب �دم #� دو  

:+�3م �# # ��(ت �� +ر,�ن !8ت او�م �ودم �ردن �K �� و دادم ���  ��ر �� د#��و  

! ِھ�وووو-  



:+3ت و ��رو�د رو 'ش�ر ��  

-�/�A ؟!��$ دا#��ن ؟!����ر...ھ�و  

؟!��$ دا#��ن 35ت�� �1د روش �� رو �ودم وا#��ده �# # ,وق ��(ت اون ��! �ن ��5ش یوا  

؟!��$ دا#��ن �ر#�د �� آ�� �1د �ودم �ن �� �� د �# # ی�&در�ا ت�ا#�ر وال +رگ �و �را� ��ر+و  

!یا ��5د ز�$ ھر ��* ��م�/�� ی آ��ده �ن رم�/ز* ���ا ش��1� �و'��� (��س ��د( ن�ا زن �� �و��  

���� �آ��د+ ا/;م # س وا#� داره �ب ید��ر ن�ھ�$ �دو�� ا+� ��I �ن ��را+�ه 'وھر $&در  

!��5د  

؟!#ت�� ��'ص دا#��ن ؟!دا#��ن-  

:+3ت و ��ت رو �'#ت ر,ت ���'� ��غ �و ا��5ر ا2; و �ل����  

-��!  

 #��د�و�ا روش �� رو ���ر�ا.طر,ش �� ر,�م دو��ره.وث�د دا'ت�� �ن #ر �� #ر دا'ت ��م , ر

:+�3م �1د و ھوا �و دادم �وھ��و (و�د ید��را ن�ا ن�/ و �# # �����(�  

؟!�'��5 (��#م-  

:+3ت و �رد �را�دازم  

آره-  

����� ی�!ور�ا ��و  ردم�� , ر �ردم ��5ش ��1!ب ���� ���� ��ود و �ه�# ��و ��#�� و #��م  

����.زد�� �رف  ���� �� �1د  و 5ر,ت�� �زد'و !��+ ن�/ $را دو�م��� �و(    

:+�3م �رص ��  

!ن�ھ� ,&ط! ن�ھ�-  

:+3ت و +ر,ت ��" #ر'و  

؟!��م  �ر�$ یدار ا��ظ�ر �ب-  

:+�3م و $'��ش �و زدم زل ��ا�م  

���3 ��م �!ون �'ن و ���و# ��و �' ���د دارم ا��ظ�ر-�!  

:+3ت و د��' /&ب �ود'و  

-��� �رو�ا..  ���م� !  

 و�1د #��ش ر,�م.���� � /!ب ؟؟؟ ��� # س �ن �� �وا#ت��� ��ن�ا.او�د در ��#� از $'��م

:+�3م و ر,�م طر,ش �� ��ت رو �$�ر$�5و(  



؟!�و�� ��(ت �و-  

:داد !واب #ر��ل و �'�ار  

!�/�( �وووووپ-  

:+�3م �رد�'ون ن���� و ��" و +ر,�م ھ�م ���# ر�ز د#���و  

؟!ی�'د ی�'ر $را �س-  

:+3ت 2�6ر و رک  

�م # س ��ھ�ت �وام��� $ون-�!  

:زدم داد  

-��؟!ی�وا�  

-��!  

!�ودت د#ت ��5-  

-��  ؟!#ت�� �ودم د#ت ؟!�$ �1

-��!  

؟!��� د#ت �س-  

:+�3م �رد�و ا'�ره �ودم ��  

!�ن د#ت-  

-��؟!��� �!�وز �8م ی�وا�� �1  

:دادم !واب ی!د ,وق یا $8ره و ت���ط1 ��  

��8888 �� $را ��'� "زم-...  

�� �:داد !واب � س�ر ���� �1د و زد (���د �$��  

...��!�وز ���م �دارم '��رو �� # س �2د ل�د( دو �� ��ده-  

:+�3م و #��دم�ا زا�وھ�م رو  

؟!$را �ب-  

 �ن....��� ی, ر ن�ھ�$ �وام���.+ر,�م �رات �� ��ا ��ھد ���طر � ��� , ر �و ��م # س ��ھ�ت ا+�-

.��'م دا'�� # س ��ھ�ت ��و�م /�رم آ�ر �� ا+� ��� دارم دو#ت �ورو  



�� $�! یوا�&'�/ !�$ ���د و 'د �2ف د(م +3ت �� �و�ا.�Aر����) � ��5د.�'#ت 2ور�م یرو ��8

�.ره���5 �ود'و ی!�و �ھ $را �ودم ده�,�8 $ون ��ودم �/��2  

�دا'ت  رد�� , ر �ودش �� یز�$ اون �� �ر�ط ��ھ و �وا#ت�� # س د(م �ودم وا��1 �ن �و(.  

!���وا� ��ھ�م ��طر ن�ا �� �� ن �و  �م��� , ر ا2; �ن ��ن�ا-  

وا��1؟-  

-�888�1�  

�د��) �Hت (��8ش یرو ���ر#'� ر,ت ذھ�م �� دادم�� � ون ��ر�و �ھ و �ردم (وس وا#ش �ود�و.

:دم��ر# ن�ھ� وا#� و دو�ش ل�د( ��  

؟!��$ دو�ت ل�د(...ود� او(ت ل�د( اون...�ب-  

�5�:+3ت و ا�دا�ت روھم دراز'و ی(  

....#��م ی��� �و ��رم �� �واد�� د(م �ن...�م�� �ن اش ھ�� # س وا#� $را � ��ا دوم ل�د(-  

!�'م �دم ش�� �ن دا'ت دو#ت آ�� �س...آھ�اان  

 

۵٣٧_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

 

.�ردم ��5ھش $��� �� د#ت  

.�'م �دم ش�� �ن س*#A وا#� دا'ت دو#ت آ�� �س  

:+�3م و +ذا'�م (��8م ی" ا�5'��و  

؟....!!�و �م�� �ن ی�وا��...دم�,�8!آھ�اااان-  

��:+3ت �ود +ردش در ��م یرو ��5ھش �� ��1ددر��( زد ی(���د �'����  

...!ذا��ره ی��� �و...�� �� !را آره-  

؟!#را>ت �م�� ��د( ن�ا ���وا#� ازم ����" $را !ذاب ا+�-  

:داد !واب (���د ��  



 و ی��� ���ودت ��م �2ر �و�#�م��� �ن �� ی�ود !ذاب او�&در "�2ب ی�و  د,�1ت اون ���م �و  $ون-
زدم�� ا#��رت �ودم  

:+�3م و زدم ���ر ھ�م ���# یرو ھز �وھ�م  

؟!آره ی�ورد�� ز�ون یداد�� #�3رش �� ��$� ��� '��ھ� �و-  

$طور-  

...یدار ز�ون ���� $ون-  

.ر,�م ��" ��ش از �� و $�8رد#ت و 'دم �م  

 ی(��8 یرو +ذا'�م ا�و ا'�ره ا�5'ت...��ش رو �ودم زده ���� �ن و �ود دراز اون ��!ورا ��
�ر�ش....  

:+�3م د�و���د ���د ���د...+ر,ت د�دو��ش ن�� ا�5'�و �1د و +ذا'ت ��8وھ�م رو د#��'و  

....�ااا�ر��5 +�ز-  

؟....!$را +�ز ھ#ت دن��  و �وس ��-  

....د�ش�#�( �ودش ی$'�� ی!�و و د�ش��' رون�� دھ�ش از.�رد د�ش��  �� 'روع  

.د��' ��م ی!� ھ�� د#��'و و ��" داد ���و ی�ور (��س  

 �و $'��م �#�ن �� و �رد ��ل از �ر ��I د#��'و ی ��&� +ذا'�م (��8ش یرو رو (��8م �رد�و �م #رم

.�رد م�ھ�راھ �و#�دن  

...ی���ر �و �زار�ش و ��م ا�5و( ش ی�!ور�ا �� �ردم ��ھ�ش و#ط ����#وس ���و  

د��و# رو +رد�م و �رد ,رو ��8م �و د#��'و. ��م '�ر�� رو �وا#��ش ش�آ� � ���ا�  

 �رد /وض ��!�م !�'و �ر�ت �� �و �1د و �رد '�ر�� ھ�'و �و#� #ر/ت �� ��ھ�ش و#ط �ردم د#��و

.�رد دو(�5م ن�� #ر'و (��#م زدن ��" �� و  

م��وا#��� �'������ ��ھردو  

.....م��ز� ر�م ��ھم رو ��ص 'ب ��  

 

~~~~~~~~~~~~ 

 

.رون�� ر,�م �رد�و ��ز درو 'دم �ط�Gن �� و1Hم #رو �ودم �ر�ب از  

!�$ �� در#ت وا��1 �8زاد ی��!را ��ر#م ����ن از �وا#�م��  



! �ره�در� ی��ز �#�ره داره ��#�  ردم�� , ر ھ�وزم �ن آ��  

1�� �س.و�د�� 2دا  ����ن ا��ق از. دا�ل ر,�م �1د و دم��' #رک �� اول.�ود ��ز ���� در� �!�.�ودن او  

:+�3م �رد�و ��ز درو ا���ش #�ت ر,�م  

  #;م-

 ��1!ب �ود �رده ور+ل �ر+ل ��#�� �� /�� ھم و ����ن ھم �1��. $ر�و�دن #��م �� رو #ر'ون ھردو

:+�3م  

؟!ن� ���  �ر�$ ن�دار-  

:+3ت /��  

 رو �#�زآ� ن�ا �!�ش ��و'� ��'  5م�� �ن ��و'� رو ��'  یرو#ر ن�ا �واد�� ��درت-

 ���� ی�وا��� ��5 �و ؟!�#��� آ��ده $را �و.. �م��� ا2; ؟!#ت�� ��8ر ن�ا �#�ن؟� ��...��و'�

؟....ی���  

:+�3م �رد�و ��5ھ'ون واج و ھ�ج  

؟! �!�-  

:+3ت و $ر�و�د ��#� �و وا#م $'��'و  

 ����(� د��� ��5د #�/ت �� �� ��    'وھرت ھم �و ھم...'و ا��ده ��" �رو زود��ش ؟! �!� �$ �1�� وا-

!��ش زود....ی�وا#��5ر �را#م  م��ر ���ا ات  

؟!م��ر د��� وا��1-  

:+3ت ی��د (�ن ��  

؟!�!�#ت ��ن�ا.'و آ��ده �رو زود��ش....م��ر�در� رو ر,�ن یادا م��وا��....پ ن پ-  

؟!�واب-  

:+3ت و �رد ��5م ا�ز!�ر ��  

... �رو... �ن دارش�� �رو �دو...�دو...ی�رد �وا��(ود �ودت �Dل روھم �#ره-  

!رون�� او�دم او�!� از و +�3م �$'� ��$�ر  

��!�8زاد ا#م �� ��را� ���! ��# $� �� او�م.�ود 'ده ��ز ��#� ��ت  �را#� �را#� � ��ا �Dل   

 

۵٣٨_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر��  



 

 

 رو�ز (��#�و ��د �ل �� �ا/��2 �� �ن و ��ت رو �ود �'#�� #�/ت �� از '�ر�� ، �!#�� ن�/ ��ن�ا

�م دا�� رو �وام�� �� یز�$ ��و�#�م آ�ر'م و �ودم �رده رو�.  

�م ا����ب (��س �� �و�د�� �ن ���ظر ھ�� ن�ا �ود ی��ر ن�او(�.  

.�ود ب�/!� !ز # و�ش ا2;  

�'#ت د(م �� (��#�8 از $ دوم�ھ �� �و�� آ�ر در�.ا�دا��م ن���� #ر�و و �ردم ��5ھش �رس ��   

:د��ر#  

؟!ی� رد ا����ب �س....�ب-  

:+�3م و ا�دا��م ��" #ر�و  

�ووووچ-!  

؟!$ دوم�ھ-  

....اھوم-  

؟!�#�ن�-  

 یھ� ���� �و یز�$ �� �� ���(�  �� اون و  'دم ره�� �8ش و دادم �ورت دھ��و آب.+ر,�م ��" #ر�و
:+3ت �ود طو,�ن ��ل آرا�ش  

 �زرگ ��د ��.#�/ت #� '��� �� ی�ود ��د ن�ا ی�� �!��ا �و �ن، ��ل از..�!�م�ا �ن �� م�� #�/ت ��-

 �!ز ر,�ن ھ��...ده��ر# ی��داز ھم ��5ه �8'ون � ��ا �و�ت ����" ھ�'و�و ���� �� یدار (��س

 رو $ دوم�ھ ���5 �ن �� ی5رد�� �ر آ�ر'م...���  �ر�$ ی�وا�� �8ش �م��� �� �'#�م.��

�د#��؟!ید�  

:+�3م و ر,�م /&ب �رس ��.'د ���د  

�دارم ��و� (��س ��ھ �ن ��م  �ر�$ �ب...�ب-  

 ا'�ره ��. ��'� �#�ط ���ر�ش ا/�2ب �ر �� �ود �;ش در ی�د�ز.'د +رد $'��ش �رف ن�ا دن�'� از

:+3ت و �رد (���8# ��  

�� (��س ��#�ژ �� '��� �و یھ� (��س �� "�2ب-�� �ن ؟؟؟ی�دار (��س ���5 او�و�ت �رد س���#  ز

....�#�ن�  'م�� �ورو  

�� ر�I #�ز �ر�5 ف�ط $�د از ����ر� �� ��!�# (��س ��.��د #�ت ر,ت و 'د رد ���رم از ز��ن �

:+3ت �'م �� و د��' رون�� ��د �و از �ود  



!��وش �و�ا-  

:+�3م ا�م ��  

�و�ا �ن �و(-....  

:+3ت �'ر+و�� و ی!د ���� و �رد یا �رو$� د�دوم  

��وش-  

-���و'م�  

...�� ��وش-  

:+�3م ��ر �� د#ت  

؟!�! ��-  

-���رد #ر �و �� '���� ی�!ور�ا � ��ا �Dل   

 �� �رد 'روع.�رد ���ط 8و� ا�� ��ود ,8م ���ل �ن ی�را ���� �� �رد ز�ز�� ���ودش ر(ب�ز یز�$ ��

:+�3م ��1!ب...(��#�8م درآوردن  

؟....��ن�ا � ���  �ر�$ /�-  

:+3ت �ورد�در� ��م از (��#��8و �'ن و ��د ��د �� ھ�و�طور  

�م�� (��ت- ...  

.م�دا'� # س 'ب�د �� �� �و(-  

....'م�� ��ر �� د#ت �ودم �ن �'��� �!�ب �و��.��م ��ت ��رو�ا ��  �م�� (��ت ��#� �5و $ر�د-  

�د �ره ش�� ��واد ی�!ور�ھ� ا+� و 'ده �'�آ� ی�د�ز دم�د �و��+ ����:+�3م 'م�آرا �� ز  

�و'م�� �ودم �ن �ن ول �و....��'� ��'� ��'�-  

-��� �'و ادم �و... ��#�  

....�و'�ش�� ��ن�ا �!ون-  

:+3ت ��ون د��8د و +3ت و آورد ��" د#�'و �1د ر,ت /&ب �دم ��.�رد و(م +�3م �� �و�ا  

رم��  �م�� و(ت ����' ن���� ��5د &��د� ده �� �#�ن� �ودت �!وم-  

�م���� ��5د ن�� ده �� ��'�...�ق �ق �ق �ھ /�-.  

.رون�� زد ا��ق از ش�+و' �ردا'�ن �� و د��' ��ر�ر2 �3س �1د و ا�دا�ت �8م ا(ود >Hب ��5ه ��  

.دم��و' �� رو ن�ھ� د��� و ��ود یا $�ره � ��ا �Dل.ھووووف  



��#ب ر�5ش �� �'�(.دم��و' رو (��س ,ورا�� �� I���5ھ �1دھم و ا�دا��م #رم یرو رو �ود (��س ر� 
���دان $ �Hر���.رون�� زدم �و�� �1دھم و ا��ق از 3م�� �ردا'�ن �� و ا�دا��م ���آ ی�و �ودم �� ���دا  

.داد�� � ون ��'و �/�2 و �ش���' �� �ود داده ���   

:+3ت و ا�دا�ت ش��$ #�/ت �� ���5ھ د�د ��و ��  

� �A....یاو�د &��د� ده #ر یآورد '��س-�D�� ن�ھ� �و �ن ی رد�� ر�د �� ھم �� ز�دو�ت �و

! ردم��  

.'دم ن���' #وار �1د و ا�دا��م �8ش ی#رز�'��ر ��5ه  

:+3ت و �رد '�ر�� رو �&��و# ی2دا  

 �و �!��ھ� �ود �'ده ر�ون�د ا2; �� او�&در...�ر ��ه ھم ��ه از.ی'د ��ه ��'� (��س ن�ا �و ا"ن �و-

 �و ����.� ��� �1طل ��رو #�/ت #� �$ #ر �83م��� او�و�ت م� رد�� ��ھم ��و( و ��ل �� ن���'

�م ���( �8ت ی$!ور �ن �و�ا �د�� �8ت ���ووو' �ھر$�  

:+�3م ��ا�م و ���# �� د#ت  

�ز��� �ر,� ن�ا از ��� �رم ی�وا�� ھرو�ت-  

:+3ت (�م دن��' �� و د���د  

.5م�� ی!د �ودت �!ون....��وا#�� "اا�2ب-  

�'#ت د(م �� (��#� �8ر �م �م �� �رد ف��1ر ازم او�&در.  

:+�3م و ا�دا��م �ودم �� ���5ھ ���آ �و از  

�و�م؟ وا��1-  

ی�رد داغ ��و �� ��و� او�&در آره-  

:+�3م د�و���د  

�دا> '���وھ�-  

...�ردم دراز ��ھ�ش #�ت د#��و ط�ت�' �� �1د  

 

۵٣٩_��رت#  

��آ�� ��ج و��ر  ��  

 



 او�!� ��زه و  ردم�رو� , رش و �2ور �� �ود یز�$ اون از ����(�ر و ��8ر ��#� ی�وا#��5ر �را#م

 دن���د در��ل ھ�ش ���8و� آ�ر �� اول از آ�� �ن�� �8م ���واده دو�� ن�ا $&در 'دم �ط�Gن �� �ودم

.م��ود  

.�ودن اش 'وھر��(� و ��(� ��'� ��#� ����ل ��در و �در ��!ورا ��  

 ��2وص +ر,�ن ازدواج �� م���2 دو�� ن�ا �� 'د�$ �� �ودم ن�ا 'وک �و ھ�$��ن �ن �� ھر$�د

 �ر#� $� �ود در,رار ھم �دت دراز �دو#� از و  رد�� /وض د��ر دو#ت �$ ن�/ �� ی�8زاد.�8زاد

!ازدواج ��  

:و+�3م �'#�م ��#� ���ر  

....��و'م �و�ھ� د��� +3ت زور �� ��ن�ا #�م�� �راH ا2; �� �ودم �د؟�� �8م ؟! �و�� (��#م-  

:+3ت و �رد ��5م $پ $پ  

؟...!�وUG ی�وا#��5ر ا�روز ا��5ر �ز��� �رف (��#ت �ورد در ی!ور ��-  

-UG !"�� ؟ �و�م �5و �و  

  ��و� آره-

.�ود ��ن�ا زور-  

:+3ت و +ر,ت �ودش �� �د!�س یا �,���  

���� ��ھ�ت یا یزور ی��را $� ��5د ��ن�ا- !  

:+�3م و �ردم ��5ھش �$�   

��رف-�....  

:+3ت و +ذا'ت +رد�م رو ا�5'�'و-  

��رف �'�ص ھ�ت ی��ود از �'�I آره-� ���!  

:+�3م و �ردم �� م +رد�م دور '�(�و د#���$�  

�دت�آ �ورد در 5ن�� �$ ن��� �ده +وش �ر,� ن�ا ی�!� ؟!$ر���� !� ھ�� �ھ $'��ت $را ا2; �و-!  

 ا��3ق زود �/رو# و /&د  �وا#ت�� اون �� ھم ی�!ور�ا./&د ز��ن رو �'و�د رو ��ث ��(� 'وھر

 �ود ازدواج ن�ا �'��ق '�ر�� �ودش ��#� � ��ا از >�,ل �'� �ون��' ��#� د��ر# �� ��م , ر ����3

!;�+ودز ی ده��د 'وھر ی د��ره  

 +�و ن�/ �� �8زاد �� ر#و�دم �ود�و �رد�و رو ا#��3ده ت���8 �'�و> اون از 'د�و ���د ���رش از

.�ورد�� وه��  

:+�3م و �'#�م ���رش  



�ن , ر ��ور ی!ور �� "ا�ل! و�ت �� ���ر�- � ن�����و ���� ,&ط ی�وا#��5ر �� او�دن از ھد,ت 
!�وده  

:+3ت و د���د  

�دازه�� ا'��8 �� آد��رو ن�ھ�$ /'ق..�#�ن� یا..�#�ن� یا یا یا-....;D� ا"ن �ن �� �وردن ���وا

... دارم رو ل�, ��  

:+�3م �رد�و ��5ھش $پ $پ  

 یا ��� �� �� �ودت �� ھر$�د یداد ��� �� دم آ�رش �� 'د�$.�5و را#�'و �ن !ون �8زاد...وث�د یا-
؟!  

:+3ت و د���د  

!&ت�ر, �رد ز�ورم�$... 'دم ا>�3ل-  

...�8زااااد-  

�5ت از رو ��#� ��   �8زاد +�3م.�ود �س ��5د ی�!رد.ن���..��'� �ب-$ � د#ت �وردن�در

 و م�+�3 رو ] �ر��� �/� (ذا و ��ن ا�دام �� +ذا'�م ون�در� ت�� اھل �� رو ���H �� �ود ن�ا...�!��ون
.م��رد ا�دام  

.�د�� د#�ش ��ر �#�ب �� �ردم (5د ��'و ت�/��2� �� ن�ھ� وا#�. رد�� �#�ره دا'ت دو�م��  

:+3ت ���ن اخ آخ  

...�� +ر,�� زن #ت�� ��1وم �5و رو $�ره�� ��ن�ا...�ده '�3ت �دا!"�2ب �و � ���  �ر�$-  

!����3 از#رت �/رو# , ر �; �� ز�م�� ت��!� �� ���ر�ا ��5 یور یدر ی��وا یھو یھو-  

:+3ت و �رد ��5ه �'� 'و �رس ��  

...��(� د��ر �اا�'د �و�'-  

:+3ت �� �'#�م ���( �2�د( رو ��ن�ا ���ر ر,�م ���ر�ا ���د'د�و ���رش از  

!� ن �و#ت �رام ب�# ��-  

  ردم�� !دا �راش $��و �� �و#�'و �� ھ�و�طور و �'&�ب ی�و +ذا'�م و �ردا'�م #�د از ب�# ��

:+�3م  

؟ اداره یر�� ,ردا-  

�م , ر- �؟ $طور.  

!�ن ��8ون...��!� �� م��ر ��ھم دارم دو#ت-  



...��ول �ر,�م ا+�-  

�د�� �8م ���� (��#م +�3م ��#� �را#�-  

�:+3ت و زدم ی(���د �$��  

!یر��5 ���& از �!وا� ن�ھ�$ �� ��  �م�� ��ت (��س �ودم زور �� �1د �� ن�ا از -  

:+�3م و اش 'و�� �� زدم  

!��D,ت-  

 �ردم �س �� ��8وم �� زد $��ن آر�K �� �ود �'#�� ر���ن ا�� ���ر و د#�م �Jل �� /�� (�ظ� ھ�ون

!'ده #وراخ  

+�3م؛ و $ر�و�دم #��ش �آرو� �� #ر�و داد�و ,'�ر د�دون ر�ز (��و  

!ظ�(م؟ �ود ی��ر $� ن�ا آ��...#��5ر ی /��.../��8888-  

:+3ت +و'م ���ر اھ#��  

 ن�ر�� '��� زده ازت �#3ردا ,ردا! ��D,ت ��5 'وھرش �� د��ر #ت�� �وب ��و�� �دت� �� زدم �و�ا-
 و ��D,ت 5م�� 'وھرم �� ��5 '��� روت �ودت �و �1د ��$ ط;ق ل�د( �ر#��� ���H داد+�ه  �و داد+�ه

!؟... و ,;ن  

 و ,رت ��زه و �و'ن�� ی�ر#��ر و ���وا� و ������ (��س د��را روزا ن�ا �داره ��ر.��ش ��رو ی /��
!�'� +ر��ر و دا>�ر را�ط'ون �� ز�ن�� ز'ت �رف ,رت  

�د��� �دش ا2; ��ن�ا �1د'م! آ�� ��$ �ر,� ن�ا! !ووون /��-  

!�د�� �و'ش '���� ل�د( �� �ره���  ز�ون �� $ون-  

����وام ا+�  �ن دو�م� ��/ 2�؟!�م��� رو �� د��� &��د� � �� ��م�  

.رون�� م�زد او�!� از �� �ود ا�ر'ب ����&ر �� او�&در.د��' طول ���� ی�وا#��5ر �را#م  

.�ودم �#�� ��#�� $ون م��ر# زود�ر دا'�م دو#ت  

:+�3م و دادم ���  /&ب �� #ر�و  

!دو��د و /روس �'ن �راره �ا(  �ا( ...�8زاد و ��#� از �م�ا-  

:+3ت و د��' �وھ�ش �و �د#�  

 یارزو ,&ط �و!��ن ازدواج +ر,�ن م���2 �� دارن دو#ت ھ�و �ب! '��� ھم �ا(  ازدواج ��5-
.ن�ھ� �ن ��و'���  

:+�3م ھ�م 'و�� ا�دا��ن ��" �� و دم��' یا �زه���  



..$� �ن �� وا��1...اره �ب-  

�:+3ت �'و� �� �1د و ا�دا�ت �8م ���5ھ م�  

 درد �� ��# �8زاد !ز �ورد��� �8زاد درد �� ��# ��#� !ز �1�� ھ�ن ی (��5 دو�� ن�ا �ن ��ور �و(-

�#�� ��!�د�� ��د� �ون ,'�ر �$'ون...ھردو �� ن +و(�.�ورد�  

+�3م؛ د�و���د  

!ھردو ��ن و �ت... �ااا�+�3 +ل-  

 

_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

 �� �و�م�� �ودم �ل�� �� �� �ز�رف و �د �س �� �� �ودم ���8 �ن ��1ول ط�ق و #ر��ر �ود ر,�� ��ن�ا

�م دورش از�ودم �ر�و�� د��'و دوش ���.  

 رو  ردم�� ��ھ�ر ���ن 2رف د��� �� یا یا�رژ ن�ھ� ی�را �د�� ��ھ�ر ی�را #ت�� �رار دو�#�م��

.��#�� در#ت و �وپ '�م �� ی�را �ردم ره�ذ�  

�وع �� �م�ا 5�!��در و /�� �� ��5ھ�#� ���#ن از وا(���.��5د �ود �زر  

.��#� �� �1د و �ردم 2��ت ���3� �دا� �� اول ,را>ت او��ت +ذرا�دن ی�را  

...�ور ا����ب ی�را ش�#ردر+� از  ��#� و زد�� �رف اھورا از �دا�  

� ��ا �����؟!ھ�وش �� ��واد رو �وش�( دو  

�� رم،��5 دوش � �م، �واب ��ت از دل دا'�م م���2 ز�/ز دو#��ن یھ� د>د>� از ,�رغ ا�� �ن���2 

�م ا����ب رو �'#ت د(م �� '�ر�� �� ھر�دوم ����ن و /�� ی>ذا ن�� �1د ��ورم،�.  

��# 2��ت ��� از �1د و �ردم $A �و�+و' دور �� اول ���ر�د /�دت ��'� رو از ��"�ره ���ودم �روا

.'دم  ��ت  

...آ'�ز�و�� �و ر,�م و +ذا'�م �&��و# �� �1دھم و +ر,�م دوش '#�م رو 2ور�م و د#ت  

.�'م �(ش����  ردم�� �#1 �دام �ھ ا(��� �� دا'�م �د����و'� �س �� د(م ��  

.#�م�� '��ھ� �#ر��( �� $�د�ن  ردم�� �س ��زم دوش +ر,�ن و!ود �� ��!ورا ��  

.دارم � � �دوم �وردن �� ل���� �م��� �� �ردم ��ز رو �$�ل� در �1د و ��م�ر �ودم ی�را ��$� وان�( ��  



�� دارم دو#ت /#ل +ردو ��  ردم�� �س (�ظ� اون �و �1��...ا"ن ا�� دا'�م دو#ت ��; رو ھ�� �ن 

�ده و#و#� �ت����و �� �#ت و �ون �� �ر�� �ره��....  

�8� ��م '��1 �ردن رو'ن �� و ��م�ر رو>ن �������ھ �و.آوردم رون�� �$�ل� از �رغ ��م دو�� �� ت�در

...���� دا�ل ا�دا��م و ' #�م رو �رغ  

.'د ھم �د�ر ��زه ��ھ �'د �� ��8ر ��(م ا�� �وردم ��$�  م� �رغ ��م 'دن آ��ده �� و ز�� رو �'#�م  

...�رم�� ��" �راره �ردم �س �� �ودم ��ورده '�ر�� (&�� دو.آوردم رو �رغ ��م و 'دم ���د  

.ر#و�دم  �وا(ت �� �ود�و �دو �دو �1د و +ذا'�م دھ�م رو د#��و  

'د، د�#3 �� او�Hع.آوردم ��" �ود�و �ورده �� ھم یا (&�� دو�� ھ�ون �1د و زدم دل دل  

 ��رH ���دا �� دم��ر# رون�� او�دم زد�و 2ور�م �� آب �'ت $�د دن���' �� و دم��' آب دھ��و
.�د�� �دم �ازھ�$ و 'ده �د ��(م ی�!ور�ا ��8و� �� +ر,�م یز�$  

.'دم ��2رف �1دش ا�� �ز�م ز�I ��ن�ا �� �� �ردا'�م رو ��3ن د�و��' دھ�م یرو د#���ل ��  

��.+ذا'�م ���ر رو �+و' ن�ھ� ی�را ��م �5را�ش �وا#�م�  

.'دم�� ��8ر زدم�� �$ر� �� رون�� ر,�م�� ا+� ��م , ر  

.رون�� زدم �و�� از (��س دم��و' �� و ا�دا��م ��I# �و رو �������ھ  

 ��زم ا�� د�د 'د�� رو د��ور' ی+ر�� !�ھ� ��H1 ��� و �ود �رده رو'ن  !�رو ھ�� د��ور' +ر$�

.�ود #رد ھوا  

.ا,��دم راه �� ��ون�� �و �و ز��ن �دم �1د و $ر�و�دم +رد�م دور +ردو��و '�ل  

 �س ��!ورا �� آ�� �'� ��8ر ��(م د�'� � �م یرو �ده�� �م �� � ��ا ھم و ��م د��ر  م� ھم �و�#�م��

.'ب�د ی�ر�ور ���طر ��(م ی�د ا����"  ردم��  

.��ورم �و�#�م رو �32ش ,&ط ھم رو ھ�ون ا�� �وردم +ر,��و وه�ا�� �� #رراه  

 �و( �'م ود��ر �ود �رار ��م , ر.ام �و��2 �� $&در �� �ردم , ر ن�ا �� و ز��(� �و ا�دا���ش
�� ن�ا �� $را ا2;.�'دم ود��ر �� و�ت ���� �ن 'دم �ط�Gن '�ر�� �ردم , ر ���ودم '�ر�� ��  م�...

�� �؟؟!� ردم ��و!8   

.ا,��د دار�و�� �� $'�م �� ر,�م�� راه دا'�م , ر >رق  

.��رم $A �� �� �� و �رم 'دم و#و#�  

 د(م �� و دا�ل �رو 35ت�� د(م ��.'دم ره�� دارو�و�� یورود �� اHطراب �� و #��دم�ا در یرو �� رو

!���& و ��ن�ا ی �H� � �'�� دا'�� َ�رت �����5 ,�ز یزد �وھم ��ز ���� �رو 35ت��  



 ن�ا ����&ر � ��ا ھم و �ا,��د+ /&ب ن�ا ھم.�رد ��2ر,م م�ود��ر �ا,��د+ /&ب �و( �ر+ردم �� او�دم
. ردم�� #;م ��ھ�ش �ھراز+�ھ ��ه دو � � ن�ا �و رو ��ر�� و �د ��ل و �س  

.��" ھ�ر,�م ��� و ��در �� زدم رو دل ��"�ره  

�� �� A$ م زود ���� �� +ر,�م در�#ت ����# ��.رون�� زدم �1دھم د�و��ر� �ر#و�م  �ود�و ��و

��.�و  

��ود د(م �و دل $A �� �� �ردن �#ت وا#�.  

�دا'�م �راش ��و!8 ل�د( ��ھ ��  #راا>م �ود او�ده ���د( �� ���+رو� ودل د('وره.  

 �ره �� و�د�� ن���� ھ� ��� از �� دم�د رو /�� �ود، د��ر یھ� #��� ��د د#�م ھردو�� �� �در��( #رراه

��. �ود'ون ی �و  

:+3ت و �رد #د راھ�و #ر ��  ��" �رم �وا#�م �رد�و #;م ی��د  

 وزن �و�� ؟2د! ��" یر�� ن���� ی�داز�� #ر�و +�و �8و�/ ی�!ور�ھ� �!�..�م��� #��وا...#��وا #��وا-

؟!ی�دار �ردن #;م /ر�H �1د �د یا �ورده و 2د یدار  

:+�3م دا'�ن دراو�دم ��#� از �2د /�� ی�ر,�8 د#ت از ر#�� ��5د �� ��$'��8 ��  

!�ردم ھم #;م در�Hن....�وام��٦٥ ھ�ش �ن �وام�2دو� �!� �ن /��-  

 وام ی�'�ورز ���A �رو....وام���� ۵٠ ���5 ا��5ر �وام��۶۵ اااااش ھ�� ���5 !ور ��!اوووھ�-

....او�!� داره آ'�� آ�� ر���ن!ر��5 ��' #�(  

�� �ردم ��5ھش �رص ��  

:+3ت و د���د  

��� ا�Hف ھم ��5د �و�� ��K ی��ور �دارم 'A.�ردم در#ت �A در!� ,#�!ون �� ��ھ�ر...ن���- � 
... ر�د �و�� ھ��3د �'��  

$'م $'م-  

�ون �� �;ه �� #رت ��ر# ر�د...ھ�ااا �ره �دت�-  

 

...�ردم د/وت $���و ��در و �وراک �وش �در اون !ن  $ون ه  

.دا�ل ر,�م �رد�و ��ز درو و دا�دا��م��� ��" ر,�م /!�� ��! /�� د#ت از./!��اا  

��8 و ا�ن رو +ذا'�م �ود�و ده��ر �� ��زا�$ اون ھ��� �� �� A$ دا�ل ر,�م و �ردا'�م رو 

!��د#�'و  

.�ود +�I �ودم ی�را ��(م و �س  



����D� �$ 3ت $� !واب دو�م��� �$ Dل ی�و یر�����وا(م و �ر�ا �وا#ت�� د(م ,&ط �ن داره ا��� ��5د 

�م در#ت یا ��1'� �ودم وا#� �!ن�ھ�...�ده د#ت �8م �'ر��د+ ا�#�ش ���طرش �1دا ��   

 

_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

 �دوم �و و �!�#ت ا2; و ���  �ر�$ و �واد�� �$ �دو�� �� ��# ن�و/ او�دم رون�� ��د#�'و از

.ا�دا��م اطراف و دور �� ���5ھ !�8ِن،  

 و 'A د$�ر ��زم ا�� +ر,�م !واب ��و �ردم ا#��3ده ��رو ھر#� �ودم ده��ر �� �$  �� �� �� #� 
.�ودم د��رد و '��  

:+3ت ���د ی2دا �� ھ�ل ی�و از �ود �ر+'�� #ر��ر از 'د�� �#�/� �� �� ��ن�ا  

؟ ���!�-  

:+�3م د#���$�  

�!��ھ� �1��..!� ��ھ-..�� ��!اه...�1  

:+�3م و #��ش ر,�م ��/!��.5م�� یور یدر دارم دو�#�م��  

؟! ی�وا�� �$ ؟! ��$-  

:+3ت و ا�دا�ت �Hطر�م 2ورت �� ���5ھ ��  

... م� ن�؟ھ�$��#� ��$-  

؟!�$  م�-  

��8'و���:+3ت �1د و د��' �ودش (پ رو آروم ����   

-��؟! ی�ر�� ی�را ��$� �� ��#�...ا2; �ن و(ش.. م� ا��5ر �و( دو�م�  

 یاو�!ور +��3و ��ل د,�1. �ودم دودل �8ش ��!را +�3ن ی�را.آ'�ز�و�� �و ر,�م و دادم � ون #ر
 �ن وا#� ,&ط �8ش �� #��ت ی��ردار �وھم �ن وا#� ا#�3راغ و درد دل ��! �H� � 'دم.'د

.آورد �'ر��د+  

#��.'ش�� ر,�م و �ردا'�م رو ��$� �  

#�� و �رد ن���� و ��ل آھ#�� ��ل رو د#�'و �� �م��' روش �� رو �وا#�م و +ذا'�م ز�� یرو رو �
:+3ت  



�م��' �ودم ���ر...�!��ا ���-.  

 ی���'� �'Jول و +رد�م دور ا�دا�ت د#�'و و ز�� یرو �رد دراز رو ��ھ�'و �'#�م �ودش ���ر ر,�م
.'د ,و���ل  

 ھزار �ن , ر ا�� ون�ز���و ی 32�� �� دو��م $'م �ودش �Dل �1د و اش 'و�� رو +ذا'�م #ر�و

.�ود ��5د ی!�  

 �� �ودم �و�ودم  'د�� ���? �رس �س �� ھ�ش ا��...ا�� �5م ��ن�ا �� رو �$ ھ�� �وا#ت�� د(م

:+3ت  

�� ا�'ب $را �ن �طوط-���؟! �و  

:دم��ر# ا�م ��.دن���د �رد 'روع ھم �ودش و +3ت �و�ا �ودش  

�� وا��1 ؟!� ��� �#�ره-  

 �و اش �وھ�� او�دم �ن �و�� از ��" یزد�� �رف و ��'#��� �ن ���ر �ھ �و�? ن�ا '��ھ� �ب-

!���و' �$ ��#� و �8زاد �/رو# 'ب �و �� ���ا , ر �و ا"ن از �� �5و !دت ارواح..��ود�  

:+�3م �رد�و ��5ھش $پ $پ  

-�888�  

�م��� �5و �س- ��$!  

,و���ل، اول ی ���� 'دن ��وم �� �و�? ھ�ون  

��ر�' ھوس (�ظ� اون د(م $&در...�ااا��دا آخ.�ردن ��ش رو ���ر�' �وع ��  `���� ���زر+�� �م�� �و� 
:دادم !واب و دادم �ورت دھ��و آب.�رد  

!ل���ر+ ط1م �� �واد�� ���ر�' د(م �&در�ا ,&ط...,&ط #ت�� م�ز�$-  

:+3ت و 'د ره�� �8م �م  ,���2 ھ�ون از و $ر�و�د #��م �� #ر'و  

؟!ا"ن ؟؟؟!���ر�'-  

:+�3م �رد�و ��5ھش �ظ�وم  

..��ر �رام �رو ���د'و ��#� !ون.�واد�� ���ر�' د(م �ن....��ن�ا ��ن�ا ��ن�ا آره-  

�5ر,ت م�!د:  

..�رات �رم�� ���� �,رو' ���ر�' از ��ر+'�� ,ردا...��#� �ل����-  

��: +�3م �'م �(ش���� �و�#�م��� وا��1 �� �ودر��( (!و!�  

-��.��#� !ون  �م�� �واھش...��ن�ا �وام�� ا"ن �ن   



:+3ت و 'د ���د ��$�ر �� د�د ��و یا2رارھ� �� �1د �و( �5ر,ت ی!د ل�اوا  

-H1�� �8��ا"ن...��#� ھ�اا �'�� �$� ���� و �!�'��  'روع دوم ���  

:+�3م �1د و �ره�� �� �و�#ت��� ��5د �� ھ� ��5ه اون از.�ردم ��5ھش (وس  

....ز�م�/ز...!و�م ��ن�ا...��#� !وووون-  

:+3ت و 'د م��#�  

-�'�� �'��...�'��...  

:+�3م �رد�و ��چ �� م (�'و 'دم ���د  

!�وا�ت�� ����-  

 ��ن�ا زود�ر ��ش.�وا#ت�� ���ر�' د(م $&در  یوا.ر,ت رون�� �و�� از �1د و د��و' رو +ر��و'ش

.و�د��  

 (� (� ی�!ور�ا  ھم ھ� ��ورا� ��H1 وا#� �ورد�� �8م ��(م زا�$ ��H1 (ز.�ودم 'ده �2ر�� و &رار��

.زدم��  

.دا�ل او�د  ��ن�ا  'دو در��ز �� د�� ' طول &��$�دد�  

��I ��I #��ش �� ھم�ردم��   ���.د�ر# �� زود �&در�ا د�  

:+�3م #��د�و�ا زا�و رو  

؟!'د�$ ���ر�' ؟!یاو�د زود $&در ��ن�ا-  

:+3ت و �رد ا'�ره د#�ش ی�و �'&�ب ��  

.داره �$�ل� �و +3ت ���م ,ر��ده �و( ��رم �رم �وا#�م��...���ر�' �م�ا-  

.'دم �وردن �'Jول ی�د�ز و(? �� �1د و +ر,�م ازش رو �'&�ب.#��ش دم�دو و 'دم ���د  

:د��ر# �1د و �رد ��5ھم ��1!ب ��ن�ا  

...'د 'روع ھم ,و���ل!  ��ور ن��'! د��ر ��5 �ردن د���(ت-  

 �� و اش 'و�� رو +ذا'�م #ر�و �'#�م ���رش دو��ره.'د ,و���(ش ی���'� �'Jول و ��ل رو �'#ت

.دادم ادا�� ھ� ���ر�' �وردن  

:+3ت و ا�دا�ت �8م ���5ھ  

؟!+���و ید�� ��م ��....�ردم ھوس ��م ی�ور�� �وب �&در�ا-  

�� K�:+�3م و ��8وش �� زدم آر  



.دم�� �8ت آره....�دا/' ��ود� +���و-  

�و ا�5'ت ھم و +ر,ت +�ز رو ���ر�' ھم اون �و( +ذا'�م دھ�ش  ��� ���...  

 �رد�و ��5ه ا�5'�م رو  د�دو��ش ی!� ��. دم��' رون�� دھ�ش از ا�5'��و �1د و �ردم ��5ھش ظ�> ��

:+�3م  

؟؟ی�رد  �ر�$ ن���...����و�'-  

:+3ت و د���د  

...�ود ���ر�' از �ر �و'�زه ن�ا آ��-  

 

_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

 دا'�� ��5 ���3 ازھ�� رو �� �� ا,��ده دو�#�م��� �� �ا��3� ھ�$��ن �ن و �ود +ذ'�� روز دو  � �

.�د�� 'م�آز�� !واب �� �و�� �� �ودم  

�� ا'���ه �د#م دو��ره �1د و �5م یا ��5د ھر�س ا2; �� ����ن /�� ��ن�ا �� یز�! �� ��ز �وا#�م�

.�'م ?��H و �د�در�  

 رو !واب و �رم �ود و��ش ��" و دادم ش�آز�� ���8و� ی!ور ��  ھ�'ون $'م از دور ن�ھ� ی�را

.زدم دش�د �� ��� و �ردم ��ز رو $�م $'م ی".   رم��5  

.�#ت�� ب��ر� �� و �و��2 #ر رو رھ�ش�� یھ� د��� و  �ود #��ده�ا ���آ یرو �� رو  

.رون�� �ز�م �و�� از و ��م �;ه و '�ل ,ورا �1د و �ره �� �ودم ���ظر  

.5ر,�م�� رو ش�آز�� !واب و ر,�م�� �ود 'ده طور ھر ا�روز د���  

 2دا آھ#�� رو ا#�م و �ردا'ت ��ت یرو از رو ش��$ #�/ت �1د و زد '�وارش ر�ز رو  رھ�ش��

:+3ت و زد  

�و'��5 ��#�...�#�ن�-  

.دارم�� ���83 �� �#�م رو $'�م ی��د  

:+3ت و د��' د��>�و �وک �1د و د���د  

 �� �ن ��ز...�ن ��ز ؟؟؟...آره ی�د �2�و�� �� �واب �� یزد رو �ودت...��A یدار�� دو�م�� �� �ن-

�م��� �ن ��ز....یدار�� دو�م��...  



:+�3م و �ردم ��ز $'���و ن�ھ� ی�را دارم�� �ود ده�,�8 و ��ود $�ره � ��ا �Dل �ب  

؟!ید�,�8 �!� از-  

:+3ت و زد ���ر م�'و��� یرو از �وھ��و  

...32ر یدار 'وھر ؟! ی�د �2�و�� ��واب �ز��� �ود�و....�ااا�'د ��� ...د�ت�د ���آ �و-  

:+3ت و د��و# رو (�م و 'د �م  

.�م�� ا����" ظ8ر...#ر��ر رم�� �ن-  

؟!����� �� �س-  

�رات ��رم �3ر#ت �م�� �8م ��وا#� یز�$ زود�ر د��'�� 'ب ا����"-  

-�'��...  

�:+�3م و 'دم ز�� م�  

....�1د�رو ��م آ��ده �2�و�� �رات �زار-  

:+3ت �1د و �ردا'ت 'و�+و'.'د ���د ���رم از  

؟! س�رG ی�د �2�و�� �� �واب �� ی�زد �ود�و ��5-  

:+�3م و �ردم ��5ھش ا�م ��  

-�� �ن �ن �2ر &��د� $�د �� ��" ���د�'م �رم و +رم ی!� ن�ا از �دا'�م ��ل ,&ط �ن...ررررر�

���م آ��ده رو �2�و�.  

:+3ت و د���د +�و �و  

�ن /!�� ,&ط! ��'�-  

$'م-  

.�ردم آ��ده ی���2ر ی �2�و�� و آ'�ز�و�� �و ر,�م �1د و '#�م رو 2ور�م و د#ت  

.�ود ش�آز�� !واب ر�در+ ھ�ش ذھ�پ  

�م  �ر�$ �ود ���3 ا+� ��م  �ر�$ �ود ��Dت ا+� � ��ا� !  

:+3ت و 'د ���د �2�و�� �وردن �� ��ن�ا  

؟ی�دار ی��ر...'ده رم�د �رم د��� ��5د �ن �ب-  

-����ش �ودت �واظب...   

�وھم-  



.رون�� ر,ت �و�� �1داز و د��و# (���و.'د �م  

 ا��ق �� ر#و�دم �ود�و ظر,�8 '#�م �� و �ردم !�? رو ل�و#� ���د'دم ,ورا ��م ��ن�ا ر,�ن ��ض ��

.�واب  

.رون�� �ز�م �و�� از �� 'دم آ��ده �1د و دم��و' (��س  

.�ودم 'ده د$�ر �8ش �ن رو �آ'و� دل و ���+رو� دل ا�واع �;�2 و اHطراب و د('وره  

��D� �$ 3ت $�...رم��5 �� �ھر!وا� ا+� ��م دا�� ��# $� �راره دو�#�م��� �ود�م��!  

.رون�� زدم �و�� از در �ردن �3ل �� و ا�دا��م دو'م رو �3و�� ��د  

 و �����8' �� دو��م $'م و �'#�م /&ب �2�د( '�5ه�آز�� آدرس دادن �� و  +ر,�م در�#ت ����# ��
...آد��8  

 �$� �� اش /;�� دا'�ن از $و�ت�ھ ��ن�ا �� ھر$�د ��'� ��Dت ش�آز�� !واب �وا#ت�� د(م �� �� ��

.زد��� �رف  

�ده�:+3ت �1د و دا'ت ��5 رو ن���' را  

...م�د�ر# �3ر�� ���م-  

�ون-��!  

.'دم �ده�� �1د و دادم �8ش رو ���را �ول  

 اون +ذا'�ن ���ر و ق�/� �3س �� دن��' �� �1د و ا�دا��م '�5ه�آز�� آ�د و �رر,ت یورود �� ���5ھ

.ر,�م '�5ه�آز�� #�ت �� اHطراب و �دود(  

.+ر,�م رو ش�آز�� !واب �'��2ت دان �� و '�وان�� #�ت ر,�م  

.��3د�� ن�ز� یرو د#�م از ��>ذ �+�ھ �د�ز !�ن�ھ از و زد�� ام ���# �و ��د ��د ��ب  

.�و�دم رو دا��ش ��ن �1د و دا'�م �رش 'دم �م  

.'د��� ��ورم  

؟؟!! ��ردارم �ن �1��.�ود ��Dت !واب  

:+�3م و '�5ه�آز� ی��2د �� دادم ��>ذرو زده !�ن�ھ  

؟!��Dت ن؟��5 �8م رو !واب '��� ���م-  

:+3ت و ا�دا�ت �8ش �و��ه ���5ھ. +ر�ت ازم رو �ر+�  

....��'� ���ر��ون ���-  

....�ود ��Dت �ن ش�آز�� !واب.'د��� ��ورم! یوا  



 

_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

!�ود ��Dت �ن ش�آز�� !واب.'د��� ��ورم   

 از ش�آز�� !واب �ودن ��Dت د���G و!ود �� ��� �� �ودر��( 'دم ره�� ش�آز�� ی �ر+� �� ر����

:دم��ر# ازش دو��ره ن�ھ� وا#�  ��م ��ور ��و�#�م ��زھم '�5ه�آز�� ی��2د طرف  

� '�� 5م�� ���م-G؟؟ ��ط� �Gت؟؟؟ �ن ش�آز�� !واب ��ط��D�  

:+3ت  دادو !واب ��د/�& �� و �و��2 ��  

!��5د ��Dت! ��ر#�� $&در ���م ���-  

�م  �ر�$ و �5م�$ دو�#�م���.'دم د#���$��!  

���ودا+�ه  ا�� �5م �8ش و رم��5 رو ��ن�ا ی '��ره �وا#�م و درآوردم �م�! از رو �+و' ,ورا 

.'دم ��2رف  

��.#ت�� ��ن�ا �� زدن ز�I و�ت ا"ن �ررم �س �و(.. �و( $را دو�م�  

.رون�� زدم '�5ه�آز�� از /!�� �� و +ذا'�م 3م�� �و رو �+و'  

 دو�#�م��� ا�� �زارم ون�� در �3ر �� �� رو �وب ا�#�س ن�ا �وا#ت�� د(م دا'�م ��و� ا�#�س ��"

؟!��  

 �دا� ا#م !�و ��A �� ذھ�م �و ��"�ره و �ردم , ر ��3دم�� 8د'ون� (�ظ� �و �� ��آد�� ��وم ��

.دادم�� ��رو او�و و زدم�� ز�I اون �� د���! آره...زدم  

.+ر,�م رو �دا� ی '��ره زده !�ن�ھ درآورد�و 3م�� از رو �+و' دو��ره  

:داد !واب �ورد �� رو #وم �وق  

!!�ن �رادر زن #;م-  

:+�3م #رھم �'ت و ��د ��د  

�و��؟؟ ن�ر�#�ا� �و��؟ اھورا ؟��و� �دا� #;م-  

:+3ت و د���د  

 $� �و! #ر��ر �م�ر�#�ا� ده��وا� '��� یا &��د� ��K و �ورده رو رش�' اھورا ���...��ره �ر�زت-

؟!�و�ن !ون ,ر��ده و ���� �و��؟ ��ن�ا ؟��و� ��ر؟  



+�3م؛ 'وق و !�ن�ھ و اHطراب 'دت ��ھ�ون ھ�س �ا�وا(�ر# ���م �� �و!� ��  

ا,��ده �ا��3� �� �دا�-  

�د ن�ھ� ی�را.د��ر# ��م , ر$ ��D�� د #��ت  یا��'دن �ط? ���ت از 'دن �ط�Gن ��ض �ن �� �و 

:��ر#م �+و'  

���وام ��دا.....�دا�...ا(وووو د#�ت؟؟ �+و' �دا�-  

��.دارم ط���'و �ن �5و! 'ده�$ �#�ن� یوا...آره آره- �ا,��ده داد'م وا#� �ا��3�   

�� �'A ر'و�' و دھ�ش �و �ره�� ���'و ھ� ��(��,�� ن�ا و � �� ��(��,�� �رس از � ��ا از ��ل � 

:+�3م  

....�دا� ام ����� �ن-  

:+3ت ����ورا�� �1د.�رد # وت  

!���5 دروووووغ-  

:دادم !واب و دم���د  

-��...رون�� او�دم '�5ه�آز�� از ا"ن ن�ھ�...��ھ�� ��  ا����".ام ����� �ن...��ن�ا !ون ��   

:د��ر# ذوق �� �دا�  

-��....' دت ���دا یوا ؟!�� ����� وا�1� �1  

؟!�+�3 �8ش.'���� ��ورم...'���� ��ورم ؟!'ده ����  ��ن�ا �1��... 'دم /�� �ن...'���� ��ورم  

:+�3م �1د و 'دم رد ��ون�� از �ط�ا�� ��.آورد 'وق #ر ھم �دا��و� ذوق  

-��؟!�5م ��ظرت.��و�#�م �و( �5م �وا#�م��...ا2;   

�م �ن..�5و �8ش �و�� او�د �� 'ب �� �1��! �ن زش�#ور�را �و(...��5 د��� �� ��1وم �ب-Gاز �ط� 

...�ره�در� ��ل ��و'��(  

؟!وا��1-  

-�8888��...  

دم�� م�� �8ت 'ب.�و�� �رم �ن �س-  

�م�ز�ر�/ز ���رک 'دت ����ن.�را#�...��'�-!  

�'#ت 2ور�م یرو ی(���د .��:زدم (ب و 'د د�#3 و #رخ ھ�م +و  

...�دا� ���و�م-  



 و +ر,�م ���ر�' !��1 �� او�!�....��ن�ا �در �,رو' ���ر�' ر#و�دم �ود�و +ر,��و در�#ت ����#
....�و�� او�دم �1دھم  

��ود د(م �و دل 'د�ش �در ��ر +�3ن و ��ن�ا او�دن وا#�.  

!�ود +ذر در��ل �� ن ��(ت ن���د�ر �� �� �ود �ز��� ھ�� از �د�ر و  

���'� آزاردھ�ده ���� �� �5ذرو�م #ر �'ت ��!ورا �� رو ز��ن ی��د ن�ا �ردم �#1 ن�ھ� ی�را.  

.دم��و' ��و'ر�5 (��س و �ردم ��وم  

 �� دو��م $'م ��ن�ا او�دن ا��ظ�ر در �رد�و آ��ده ��$� +ذا'�م ز�� یرو ���ر�'. ��,�م �'ت از �وھ�م

. در  

.�و�� د�ر# دا'�م ا��ظ�ر'و �� �#�/� #ر  

 و داد �م���و ی(���د ,���2 ھ�ون از �1د و ز�� یرو +ذا'ت رو د��� د#��.دا�ل او�د و �رد ��ز درو
:+3ت  

! +ل �س� ی$طور-  

:+�3م و ر,�م ا#�&��(ش ��  

!!و�م ��ن�ا �و�م-  

:+3ت و داد �د�ش �� ��و# و �ش  

 �رو�ده ا�روز ن�ھ� /وHش �رم ا,��ده دور یرو#�� �� �� دو��ره 'دم �!�ور ا�روز! ام �#�� $&در-

.�ردم �ل رو  

 د��رش �� ده��  ا�وا('و و ��ل �2ف  دا'�� �#راش از ی�ر دل �� او�!� از ا,��ده ��ر از ر�رد�� ��

...و $�ه �و ا�دا��ن !��ز'و و �'�ن �واھر'و�و �رادر $�8ر��.. رده�� �را��ت ازش ��  

A',ر��3م؛ د�و��ر +  

؟!م��ز� �رف �'��ر و �'ت از '���-  

:+3ت و د���د  

.5م��� ��5د ��'�... ی/�د �وھم وا#�  �م�� , ر �� 'ده ی/�د �ن وا#� �&در�ا زا�$ ن�ا...��'�-  

:+�3م و زدم ���6 ی(���د  

!��ور دم ��زه ��$� ��� �'ورو 2ور��و و د#ت �رو-  

�'#�م ا��ظ�رش در �2�د( رو ��م.ر,ت و +3ت �$'�.  

.'م�� او�د  رد�� �'A �و(� �� رو 2ور�ش و د#ت �� �در��( �1د &��$�دد�  



:+3ت �� زدم (���د.�'#ت روش و /&ب داد رو �2�د(  

-$�� A��...د �ھ���) ���؟!ی�وا�� یز�$ ؟!�ز  

:+�3م داد�و � ون #ر�و  

  �وام��� یز�$! �وووووچ-

:و+3ت �ردا'ت رو ��$� وان�(  

! �ر�5 /!ب �� ��-  

:+�3م و طر,ش +ر,�م رو ���ر�' ظرف  

!��ور ھم ���ر�' ���-  

؟!ید��ر ���ر�'-  

! آره-  

:+3ت و د��و' ش��$� از  م� ھ�ز��ن و زد د#�ش ی�و ���ر�' �� �آرو� و ��Aو$ +�ز  

؟!��$ ���#��ش �ب-  

:+�3م و #��ش دادم #ر 'و�آز�� !واب  

  ...'د�ت ����-

 

.زارم�� #رش �� #ر دارم �'�وه �� �ود ���ظر +�و�م �� و  رد�� ��5ه ��و �رو�ر �ھ  

 زود�ر ��و�� �� داد �ورت ده��!و �ود، �رده �زرگ رو (�ش طرف �� �� رو دھ�ش ی�و ���ر�' ی  ���

:�ره�� ز�ون �� �ر,'و  

؟!یزار�� #رم #ر�� یدار ��#�-  

�� اون دو�#�م��� �ن �� �� � '��ھ� ا�� دو�#�م��� وا��1.��را�ت �� �'� �و'��ل ��ر ن�ا دن�'

.#ت�� 'دن دار �$� و�ت ,1; 35ت��  

 و!ود ھم �ظرش 'دن /وض ا�وان و 5ذ'ت�� ��را+�ه !��ب ی ��اط;/ ن�ا +�3ن از ی�د�ز ز��ن ا(���

.دا'ت  

:+�3م $'��8ش �و ره��  

؟! �م�� �'و� � ��� , ر-  

:+�3م و +ذا'�م د#��8ش �و �ودم رو �ر+�  



...��5د ��داز... ��داز ش�آز�� ی �ر+� �� ��5ه �� �ودت   �م�� �'و� دارم � ��� , ر ا+� �ب-  

 ؟! �ود �'ده �و'��ل �1�� ��'� 'ده زھر��رش دھ�ش ی�و ���ر�' �� �ود ��# ��'� اش �,���
��ود �'�ص یز�$ ھ�وز +ر$� �ود داده د#ت �8م �ا,#رد+ ا�#�س ��" ن�ازھ�!  

 �ش�ھو ��!ورا ��...��.�ود ل�د( �� �رام �� �اHطرا� و د(8ره.دا'�م ھم اHطراب و د(8ره ��� �ن

.دارم ا#�رس ل�د( ن�ا �� �5م �ط�Gن ���� �و�#�م��� �D;.�ود ���'�ص  

.ا�دا�ت �8ش ���5ھ و د��' رون�� ���ت دا�ل از و �ردا'ت رو �ر+�  

:د��ر# �1د  

؟! ی��ردار ی!د ی!د-  

:دم��ر# ن�>�5 و وس���  

؟!ی�'د �و'��ل-  

.�$�ھ.��ود �'�ص �$�ھ اش �,��� از  

.'د ره�� �8م و �رد ���د #ر'و ��"�ره �1د ا�دا�ت ��5ه رو �ر+� دو��ره  

:+3ت �1د او�دن �ش طرف دو از (��8ش آروم ����  

؟! ی��ردار-  

..#ت�� ی�ر�ور ���طر ��(�م ی�د...�� در��ر �ا'���ھ ��ھ ��5د �د,��1ا...آره-  

.�ود 2�6ر و رک.'����م�� �وب ���و�ا �ن.'ده �و'��ل �ودم �ط�Gن ��5د ��".دم���د  

!��ر#� $�د��ر رو #وال �� �ودھ��� �ود از ن�/ � ��ا �� �ورد�� ز�ون �� 'د������ ��را�ت ا+�  

 و د��و# (���و �ن، #�ت �� �د�ش �ردن �م �� �1د و +ذا'ت ز�� یرو د#��'و 'د، ���د �2�د( رو از
:+3ت  

�م ����ن-��....  

 ھم ا"ن �� دو�م�� و �'م ����ن �وا#ت�� د(م $&در و �ودم دو#ت �$� $&در '��ھ� �ن دو�#ت�� اون

����.دارم ��و� و �د��و'� ا�#�س $&در د(م �� دو  

...�ده �رواز ��ل دو�� آدم �� �� �� �� ��و� یھ� �س اون از  

 آھ�I" د(م �و و �ود ��ز ���+و'م �� 'م�� ش�� (�ظ� $�د �;ف ��" �� ��� �� و #ر!�ش �'#ت

:+3ت" �و�دم�� رو ��2ره ازش ز�ون �و'م او�&در �و'م  

؟!�+ر,� رو ش�آز�� ن�ا ��-  

:دادم !واب (���د ��  



...دادن �8م رو !واب ا�روز ن�ھ�-  

-�8�؟! '�5ه�آز�� �ر,� ���  

.�ود د(�ور (��ش  

:+�3م و دادم � ون #ر�و  

!آره-  

:د��ر# د(�ور (�ن ��ھ�ون ��ز  

� �رارو�ا ھ�ن؟$را ؟؟!���35 �$�ھ �ن �� $را- �8�؟یداد ا�!�م ���  

:+�3م �!�(ت ��� �� و �ردم �3ل �وھم ا�5'���و  

...ش�� د,D� �1ل.��'و� �ھ�$  ردم�� , ر.��'� در��ر یا ی��ردار �� ن ��ودم �ط�Gن �ود�م آ��-  

 ی�ر�ور �� ��2ل �ھ�$ �� �ر#م !���� ن�ا �� �1د و رم��5 ش�آز�� �رم �1د و �5م ��ز ا+� +�3م
��...'م�� ?��H ی�د�ز �ود ا��&�  

:+3ت ش�آز�� �ر+� دادن � ون �� �1د و دن���د �رد 'روع  

!#ت�� �'و� �� ��"-  

���و�د�ون ��8ون وا#� ��زا�$ �� رون�� م��ر ��ھم �و�� �م�� '��ازھ� زود�ر ,ردا ��$ �ظرت...5م�� 

؟؟!م�ر��5  

:+�3م زد�و �$'�   

؟!ی�دار ��ر! ی�ود 'ده �و�' ی�د�ز یآ�ر $�د��ر....��ودااا ھم ���و�ده ن�ھ�$-  

:�رد دم���G و د���د  

�ھ#� �#و�# ی�د�ز..�ود�� ر��&2....آره آره-  

:دم���د ���د ���د  

!�#و�#-  

-����!  

 ا�5'��م �ردن �3ل �ن و م��'#� ��ت یرو ھردو...�وب ا��ق #�ت م�ر,� ��ھم و +ر,ت د#��و 'د ���د

!�ردن �ورا! �ردم 'روع ��د ،��د �وھم  

 /�'ق �ن م��ر�� ر�I زرد ��(# � �راش...�و �ود د��ر ا+�  �م�� ا����ب �ن ا#�'و �ود �#ر ا+�-

I� ھم...م� ��� �و'5ل و �'�I �طو# و �2ور� یھ� یوار�د ��>ذ �� �راش ا���'و...زردم ر

...�واب ��ت ھم م��ر�� �راش +8واره  



.#�رد�� +وش ھ�م �ورا! �� و اش $و�� ر�ز �ود +ذا'�� د#�'و  

 ���; ��5د ��" � ��ا.�ود ��ن�ا  ��و'��( �ش�د( '�ر�� د�'� �ن ��8و� ���; !�ن�ھ و 'ور ����8ا

...'�د و �و'��ل �ن ی ا�دازه و �د �� او�م �ودم �ط�Gن  

'د، �� ��وم �ود، اش ھ��3 #� دو ,&ط ھ�وز �� یا �$� �� �ر�وط �8م �#�Gل در�2وص �ن ی�ر,�8  

:+3ت و د��' دراز �1د و داد � ون #ر'و  

!��5 �و �ھر$...$'م $'م-  

:�رد ��ز د#��'و  

....�Jل ��� �دو ��"-  

....#��رش ی ���# رو +ذا'�م #ر�و د�و��' دراز �ودش �Dل زد�و ی(���د  

....��د� ی!� ن�آرو��ر و ن��ر ا�ن رو  

اون؟؟؟ Hر��ن ی2دا از �'��5ر ��2دا $� و د�'� �� ���'و Hر��ن +و'م  

 

_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

.�ودم ��ن�ا دن�ر# #ر ���ظر آ��ده و ده��و' (��س  

.د��ر ��ره ��و �� �و�� �د�� ھوا � ���ر ��ل و '��ھ� از زود�ر ا�روز �ود +��3  

.�ود +ر,�� درد +رد�م �ردم ��5ه #�/ت �� و �ودم +ر,�� ��" #ر�و �س از  

3�م �� 'دم�� وس���  او�د�ش زود از دا'�م ��5د�� I�.�ورد ز  

 یز�$ اون � ��ا ��ل و �ردا'��ش #��'و �ردم ز�� ا,��د �+و' 32�� رو ��ن�ا ر��2و �� $'�م ��
:+�3م ��د ��د ��5  

 ز�I ر�د �&در�ا $را ���ظر�م؟ #�/ت $�د �ن �دو��� ؟ی��� زود ی�ود ���35 ��5 ��ن؟�ا ���!�-

؟!یزد  

:+3ت و د���د  

؟!�� � #;م ھ�#ر!��ت �� ی�وا�؟��!���ر# ��(�و اول ی�وا���...�#�ن� اوووو-  

:+�3م و +ر,�م �3س  



؟!��و�.#;م-  

:+3ت اھ#�� �1د و د���د ��زم  

��� یا آ��ده ا+� �م���� �ن! ��5د یا وو���د-  

آ��دم �ن #�/ت #�-  

��� �س-  

 �ودم ی!� ھ�� ت��#�# �� و �و' �,��� �� و �ود ���آ ر,�م �� یز�$ ن�او( #راغ.'دم ���د !� از ,ورا

.رون�� �زدم �و�� از راه �� رو �$ ھ�� �'دم �ط�Gن و � ردم �را�داز رو  

.زد�� 'و�� �وھ�'و و �ود �'#�� ن���' �و  

:+�3م و �'#�م و �ردم ��ز درو  

!#;م #;م-  

��:+3ت و دا'�ورد �و +ذا'ت رو ���!  'و  

�م ����ن #;م-��!  

 و �ز�م (���د و رم��5 �ود�و !�و ��و�#�م ��  آورد ذو�م #ر $��ن �زرگ ا�� #�ده ظ�ھر �� �#�ت ن�ا
�دم �����.  

! 'م�� �!�(ت...�5وووو ی�!ور�ا ��ن�ا-  

:+3ت و �رد رو'ن رو ن���'  

 ز�� ز�$ �$� ��در ی�را م��ر...�!�ااا م��ر اول...�ب! �ن +ل ��5د �داره ؟؟! داره �!�(ت 'دن ����ن-
؟!�$� �ود وا#� �� م���ر  

:+�3م و دا'�م ��5ه �2ف ��ر�و  

!�$� ��در اول..��1وم �ب-  

:+3ت و داد � ون #ر'و  

!ت�او(و در �$� ��در اول '��ھ�...�$� ��در اول! $'��م �� یا-  

 ی!�و رو ن���' �و��...�� �و( (��س ,رو'�5ه ��� �� ��,� �D; �� ر#�وران، م��ر �راره  ردم�� , ر
.#رش �و ��5د ز�$ �� دم�,�8 دا'ت ��5 �ط;,رو' ��  

:+3ت و �رد ��ز رو ��ر��دش  

...'و �ده��-  

؟!�ط;,رو' م�ر��-  



آره-  

:+�3م و +ر,�م د#�'و.��ود �راH د(م ا�� 'دم �ده��  

...�وام�� ط; ��35م �� �ن-  

:+3ت و ا�دا�ت ��" ا�رو  

!�$�� ����ن �� �ن ی ��ھد...ی��وا د��� �و د��� ��5-  

:+�3م و زدم 2دا �'دار ا#�'و.'د ��ز ���+وش �� ��ود �ودم د#ت ا2; �رش�ا�� �� �'�� ن�ا ��ز  

....��ااااان�ا-  

....!�اااان-  

!�ودم �!�ن...ام �راH ھم +ل '��� �� �� �ن-  

:+3ت ��2�و/ �ا�� ��  

 د��� +3ت 'وھرش �ھر$ �1��...��'� �ن +وش �رف د��� زن! ���م � ن د��(ت �ورد �� ن�ا �و '��-
....$'م...��5 ���� ��  

:+�3م �ن ھ�ز��ن و م�'د �ط;,رو' وارد ��ھم  

!$'���م-  

:+3ت و داد � ون ت�ر�H �� #ر'و  

...��#�� و در#ت !واب �� 'د ن�ا!ن�آ,ر-  

.م�#��د�ا �دا�� یا '��' ن��ر�و �'ت  

:+3ت �و�#ردا�� ��ن�ا  

 یدار دو#ت �ھر$ ن�ا !ز ��دا�و�� یط; س�#رو ا(���... ��� ا����ب ��و��� یدار دو#ت �ھر$-
ھ�اا '���� �#�ب  

.�ردم ��5ه ھ�رو +و'واره �ن و م�د���د ����5ھ�د  

 �ودن +ل '5ل �� ��ھ� +و'واره #�ت ا�5'��و ن�ھ� ی�را.��م ا����ب +رون ز�$ �� �وا#ت��� د(م

:+�3م و +ر,�م  

-��؟! $طورن او  

:+3ت و ا�دا�ت �8'ون ���5ھ  

!ان �/�(-  



:+3ت م� ��� ا����ب �$ �� ����� �ود ���ظر �� یا ,رو'�ده �� رو و +ر,ت ��" #ر'و  

!(ط�3 ھ� +و'واره اون-  

___ 'ده ش�را�و___   

۵۴۵_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

.�ودم ��ن�ا دن�ر# #ر ���ظر آ��ده و ده��و' (��س  

.د��ر ��ره ��و �� �و�� �د�� ھوا � ���ر ��ل و '��ھ� از زود�ر ا�روز �ود +��3  

.�ود +ر,�� درد +رد�م �ردم ��5ه #�/ت �� و �ودم +ر,�� ��" #ر�و �س از  

3�م �� 'دم�� وس���  او�د�ش زود از دا'�م ��5د�� I�.�ورد ز  

 یز�$ اون � ��ا ��ل و �ردا'��ش #��'و �ردم ز�� ا,��د �+و' 32�� رو ��ن�ا ر��2و �� $'�م ��
:+�3م ��د ��د ��5  

 ز�I ر�د �&در�ا $را ���ظر�م؟ #�/ت $�د �ن �دو��� ؟ی��� زود ی�ود ���35 ��5 ��ن؟�ا ���!�-

؟!یزد  

:+3ت و د���د  

؟!�� � #;م ھ�#ر!��ت �� ی�وا�؟��!���ر# ��(�و اول ی�وا���...�#�ن� اوووو-  

:+�3م و +ر,�م �3س  

؟!��و�.#;م-  

:+3ت اھ#�� �1د و د���د ��زم  

��� یا آ��ده ا+� �م���� �ن! ��5د یا وو���د-  

آ��دم �ن #�/ت #�-  

��� �س-  

 �ودم ی!� ھ�� ت��#�# �� و �و' �,��� �� و �ود ���آ ر,�م �� یز�$ ن�او( #راغ.'دم ���د !� از ,ورا

.رون�� �زدم �و�� از راه �� رو �$ ھ�� �'دم �ط�Gن و � ردم �را�داز رو  

.زد�� 'و�� �وھ�'و و �ود �'#�� ن���' �و  

:+�3م و �'#�م و �ردم ��ز درو  



!#;م #;م-  

��:+3ت و دا'�ورد �و +ذا'ت رو ���!  'و  

�م ����ن #;م-��!  

 و �ز�م (���د و رم��5 �ود�و !�و ��و�#�م ��  آورد ذو�م #ر $��ن �زرگ ا�� #�ده ظ�ھر �� �#�ت ن�ا
�دم �����.  

! 'م�� �!�(ت...�5وووو ی�!ور�ا ��ن�ا-  

:+3ت و �رد رو'ن رو ن���'  

 ز�� ز�$ �$� ��در ی�را م��ر...�!�ااا م��ر اول...�ب! �ن +ل ��5د �داره ؟؟! داره �!�(ت 'دن ����ن-
؟!�$� �ود وا#� �� م���ر  

:+�3م و دا'�م ��5ه �2ف ��ر�و  

!�$� ��در اول..��1وم �ب-  

:+3ت و داد � ون #ر'و  

!ت�او(و در �$� ��در اول '��ھ�...�$� ��در اول! $'��م �� یا-  

 ی!�و رو ن���' �و��...�� �و( (��س ,رو'�5ه ��� �� ��,� �D; �� ر#�وران، م��ر �راره  ردم�� , ر
.#رش �و ��5د ز�$ �� دم�,�8 دا'ت ��5 �ط;,رو' ��  

:+3ت و �رد ��ز رو ��ر��دش  

...'و �ده��-  

؟!�ط;,رو' م�ر��-  

آره-  

:+�3م و +ر,�م د#�'و.��ود �راH د(م ا�� 'دم �ده��  

...�وام�� ط; ��35م �� �ن-  

:+3ت و ا�دا�ت ��" ا�رو  

!�$�� ����ن �� �ن ی ��ھد...ی��وا د��� �و د��� ��5-  

:+�3م و زدم 2دا �'دار ا#�'و.'د ��ز ���+وش �� ��ود �ودم د#ت ا2; �رش�ا�� �� �'�� ن�ا ��ز  

....��ااااان�ا-  

....!�اااان-  



!�ودم �!�ن...ام �راH ھم +ل '��� �� �� �ن-  

:+3ت ��2�و/ �ا�� ��  

 د��� +3ت 'وھرش �ھر$ �1��...��'� �ن +وش �رف د��� زن! ���م � ن د��(ت �ورد �� ن�ا �و '��-
....$'م...��5 ���� ��  

:+�3م �ن ھ�ز��ن و م�'د �ط;,رو' وارد ��ھم  

!$'���م-  

:+3ت و داد � ون ت�ر�H �� #ر'و  

...��#�� و در#ت !واب �� 'د ن�ا!ن�آ,ر-  

.م�#��د�ا �دا�� یا '��' ن��ر�و �'ت  

:+3ت �و�#ردا�� ��ن�ا  

 یدار دو#ت �ھر$ ن�ا !ز ��دا�و�� یط; س�#رو ا(���... ��� ا����ب ��و��� یدار دو#ت �ھر$-
ھ�اا '���� �#�ب  

.�ردم ��5ه ھ�رو +و'واره �ن و م�د���د ����5ھ�د  

 �ودن +ل '5ل �� ��ھ� +و'واره #�ت ا�5'��و ن�ھ� ی�را.��م ا����ب +رون ز�$ �� �وا#ت��� د(م

:+�3م و +ر,�م  

-��؟! $طورن او  

:+3ت و ا�دا�ت �8'ون ���5ھ  

!ان �/�(-  

:+3ت م� ��� ا����ب �$ �� ����� �ود ���ظر �� یا ,رو'�ده �� رو و +ر,ت ��" #ر'و  

!(ط�3 ھ� +و'واره اون-  

 

۵۴۶_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

.م�ز�د+ یروزا ن��'��5ر �ودن 'ده دا'�م ا#�رس ���طر'ون �� ��روزا  

.دم���د�� 'م�� $�دروز ی��8��+رو� دل اون �� د(م �و  ��" $&در  



... ش�آز�� !واب �ودن ���3 �د(��+رو� ��...��ن�ا �'دن �و'��ل از �رس ��...ا#�ر#م ��  

 �$� ���ت  �8م ��� و �ود داده د��ر '��8د�� �8م �ودش �� �ود �و'��ل یاو�&در ��ن�ا �ود ا�� ��"

!داد ��ھد �رم�� ��د� �ود �رار �راش �� یا  

��5ه د#�م ی�و یر�وھ��+ �� (���د ��. رد�� �ھ��و� ��ھ�ش آھ#�� و �ود +ذا'�� '�د ��Aوز �� 

:+�3م �رد�و  

؟!دم��ر ر�و�+ �راش ر,�م �$� ت�!�# 'دن ن���1 ��ل �ن �� ا#ت �#�ره-  

:+3ت و �رد ��5ھم  

-��...داد ��8ون �و'5ل د��ر �� �دا د�'�... ا2;   

:+3ت و دا'ت ��5 رو ن���' �� زدم 2ورت ی�8�� �� ی(���د �2ورش از  

...��رم ���ر�' �رم �ن ��ون �!���وھ�-  

:+�3م �'� دور ازم ���� � ��ا و��ل ��د ��د 'د �ده�� ��  

#��وا #��وا...��ن�ا ��ن�ا-  

:+3ت و ن���' #�ت �ر+'ت  

؟!��$ -  

.�ردم ھوس �د!ور...��'� +رم...ر��5 ھ� �,�!و� ف�� ن�ا ز �رام-  

:+3ت و زد (���د  

...' �و ��'�-  

 �D;...ر��5ر�I یر�وھ��+ �D;.'دم م��ود ده��ر �� ��زا�$ ی���'� #ر+رم دو��ره �ن ر,ت �� اون

 �;ه و د#� ش و �3'�8... ���ل ی!ورا�� ��...��ر�ش و�د�� د(م �� ی�وزاد �و'5ل (��س

....�2ور�  

.او�د �� ��ن�ا دم���83 �� �ودم ���'�'ون >رق او�&در  

:+3ت و �ن د#ت داد ھم !��1 �� و +ذا'ت /&ب رو ���ر�' !��1 #� دو  

....#�3ر'ت �م�ا... �3ر��-  

.'دم �و'�زه و +رم و داغ یھ� �,�!و� ف�� �وردن �'Jول ��/طش و رون�� او�دم ل�و#� , ر از  

:+3ت ھ�ز��ن و �رد رو'ن �و���' ��ن�ا  

��...�ودت ��ل اش ھ��... �#�ن� ��ور آرو��ر- ��ھ�ا +�وت �و �ره��....�و �� رن�� در او  

:+�3م �ورد�ش�� و(? �� �� ھ�و�طور �ردا'��و !��1 از ��5د � �  



�&در�ا ا"ن $را دو�م��� ا�� �دا'��� دو#ت �,�!و� ��A ا2; ����� �ن- ��A م , ر...دارم دو#ت� از �

!�'م ���>ر ب�/! رات���J د$�ر �ن �1د �� ن�ا  

.آورد ���ودش رو ���ر�' یھ� !��1 ھم ��ن�ا و �ردا'�م رو ل�و#� �ن �و�� ی!�و م�د�ر# �و��  

!!�? ھ�'ون !�?...��� م�د�د م�'د �ط�� وارد � ��ھ�  

.دادن رو !وا��ون ��رو ���وش و م��رد #;م  

:+3ت ���ر�' ی !��1 دن�د �� ر���ن /�و  

��ر�' ا�� م�دا'� ��$�! �� ��-� ��....ش�آورد �و�? �وب �� �رش��...���� �ر��...ید�ر# ا"ن ��   

:+3ت ز��ن (���د ��ن�ا  

...$'��م-  

:+3ت و �درش د#ت داد رو ���ر�' !��1  

داره ���#�ت �� ھ�#ت ���ر�' اون از ن�ا ا(���-  

.�ود ���, او�� ی��! �و ��A�ر ی�را !��� ن�ھ� +�3ن  

  'دن ره�� ��ن�ا �� ی��! �و و !�ن���ھ $�8ر�3ر'ون ھر

:د��ر#  ط��ت �� ����ن  

؟ !�ن ��ن�ا ����ر-  

:+3ت و ا�دا�ت �ن ی 'و�� رو د#�'و ��ن�ا  

...�#�ن� و �ن....آره ��!ورا �� �ب-  

:+3ت ��"�ره و +ذرو�د �ظر از �ر#'5ر'و�و و ��! �و ی2ور��.�رد � ث  

....م�دار�' �$�  یزود �� �راره �#�ن� و �ن-  

:+3ت زده رت�� ����ن  

،!��رداره �#�ن�....�دا یوا-  

:+�3م �!�(ت ��  

....آره-  

.�ت�ر �8م رو !�? ��#�� ���1و( و #�ده ی آره ن�ھ�  

�&در�ا ��ر ن�ا دن�'� از او�� 'د��� ��ورم ا2; را#�ش.�ردن ��و'��( �ردن 'روع /�� و ����ن 

.�'ن �و'��ل  



.35ت�� ذ�ر (���د �� و �ود ا�دا��� ر�ز �� #ر ھم ����  

:+3ت ��و'��( �� ر���ن /�و.�ود ' ر #ر از +�3�ش ذ�ر ���ر�ا ��م , ر ا(��� و  

.دم�د ���و�ا 'دن دار �$� و ��ردم �� �دارو' ر-  

:+3ت و داد ر���ن /�و ل���و یدار �'ون و �ط ی >ره $'م /��  

!ن�دار #ن #�ل 'و�2د '��  ���� , ر �دو�� �ھر� ن�ز��� �رف ن�ھ�$...ر���ن آ�� واااا-  

!م�#��� ھم !وون ن�ھ�$ ھر��ل �� ��5د-  

:+3ت و �رد ��ز رو !��1 �1د  

 �وام�� �ن ��'� �وا,ق ���م ,ر��ده ا+� ھم ,ردا...داره �وردن ���ر�' ن�ا �� ن���ور ن�����...ن����-

�م �ر�� ���8و� �� +��رم ی �وه و +ل /روس و �#ر ا,���ر �� ��ھ�ر�  

:+3ت ����و'��( /��  

�� �� $را-!!!  

��ر'ون� �#'�:+3ت ھم �1د و �ن د#ت ����ن و داد ��ن�ا د#ت ��$� ����.م�  

�وده �#ر او(�ون �$� '��ھ� ��....�#ر �$� ���5 �#م-  

:+3ت �ط�Gن ����ن ی ا�دازه �� /��  

-��.....د��ر �$� ���5 د��ر ن�ا یرو و ر�I..دو�م�� �ن.د��ر �$�....,�ط��   

:+3ت و �'د �راH ����ن  

-��!�#ر �$�! ��....,ر��ده   

د��ر-  

!�#ر-  

:�رد دا�� ����� ��ث ���� �� م �ر ی2دا ��  

 ن�ا د��� ول...د��ر �ھ �#ر �؟ھ....!داره �,ر� ��5 ھم �#رش و د��ر �$�!  �ھر$ ��"-
!ن���ور �و�و���ر�'...+��8رو  

.د�د�� ������# �م�, دا'ت ا��5ر �� �ردم ��5ه �����ا �� د�و���د  

:+�3م �'#��و ���رش #��ش ر,�م  

-����� ی'د دار �$� �� �1د ؟ی�'د دار �$� 5ن�� ی�رد 'وھر �� ؟�1دی'وھر�رد 5ن�� �� اول...�
� رد 'وھر ���5ر,ت؟ زن ات �$� 5ن�� دو��ره �1د ؟!�#ر �� د��ر �$� 5ن��....  



:+3ت و د���د  

  ......��� �,�� �ودن ا�#�ن �;-

&��د�-  

 

۵۴٧_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

*�1د دو��ه*  

.دم��'  ' �م رو د#��و و #��دم�ا ���آ !�و  

��.'د��� �زرگ  م� $را دو�م��� #I �و(� �؟!���'� 'دن ل��'  در��ل ا2;   

؟! ن�ھ#� �راH زم�/ز-  

.�ردم ��5ه رو 2ور�م ���ر�ا و �ردا'�م  م��و$ ' م از ��5ھ�و '5ر�آرا ی2دا ��  

� دو ھر ش�آرا ن�� و ��� 'م�آرا � ��ا از ��ل�D�� �� آرا !ور $� &��د� ��  ردم�� د���� �8ش ��ر�'�  

�ده ی'��آرا از ��(م آ��....�وام�� ازش� '�ر�� �ھر$  �ن�� , ر �� ���ا از.�ورد�� �8م �رو��ا ی ز

.'د�� �ر/ س ز�! ھ�� ��وا�1 ن�درھ�$ � ��ا از >�,ل 'ن�� �'�I '�ر�� ���(ن  

�ن ��8ون ش�آرا �روارھ� �'ت رو 'ون�وا�1 ی$8رھد و 2ورت د���� آد�� �ن ��ظر�!  

 ف�ظر +ل ��ج �� ��"'ون در#ت و �ودن  زون�آو ���1و( و #�ده ���� م��; �وج �� �� و #�ده �وھ�م
.�ود �ر+س ی+��8 ف�رد از +ل ��ج ��...�ود +ذا'��  

.�وا#�م�� �� �ود یز�$ ھ�ون ����&ر '�م�آرا  

 �� ��ھ� +و�� رژ �دون....ب�>ر ب�/! ی$'��8 و �ط �دون....#�ده و ���1و( ����...���1و(

5�....و آ�ر�I �� ھ� �$� ی��ز ر�I ��رر  

�د��) �H�3م  �1د و زدم ���' ت�ر+:  

!�وا#�م�� �ودم �� �ود �ھ�و�....�وب آره آره-  

....�دارو' ر �ب-  

 �و(�و ��رت �ردا'��وو �3و��.�ودم +ذا'�� او�!� رو �م�و#� و �ول ف�� �� یا �2�د( #�ت �ر+'�م

:داد !واب �� د��' طول...+ر,�م رو ��ن�ا ی '��ره ھ�ز��ن و ��م �#�ب رو ���ھز �� دادم  

؟!��#� !��م-  



:+�3م #;م �� و ز��ن �ق  

؟!یداد��� !واب �و $را.زدم ز�I �8ت $�د��ر �دو���و؟� ���!� �ب-  

.رم��5 ��'و �'A '�وار�واز �ت �ودم ر,��.د����'-  

.د���(م ���-  

؟!یا آ��ده ��5-  

...و�ت ���� ���-  

�م���� �دون ��5د زدم ز�I.�م�� ��5د &��$�دد� ��... �م��زد-...  

-�'��  

.#��دم�ا ���آ رو رو�� دو��ره و +ذا'�م ���ر رو �+و'  

:+�3م د�و��' ' �م رو د#��و روش ��� $ت و یز�$ �� �� �ده ر�+ �ھ �� ��# ن�/ ��ز  

�� ر'د ��5 �و ؟؟!�'��� �زرگ  م� $را �و �$�-�� ' م ن�/ �ن ' م ھ�وز +ذ'�� دو��ه $را ؟� 

....�ورده ���( آب �' � �� �� ���#  

  ؟!�واھر�� �/رو#-

:دادم !واب و $ر�و�دم #��ش �� #ر�و.د��' رون�� , ر از ��و #وا(ش �� �� �ود '5ر�آرا ن�ا ��زم  

-���داره ���واھرم �,ر� ��ھ �و(...م����2 ق�ر,...!  

��'� ���ر�ش-  

�ون-��!  

3�م�� �� I�:+�3م یا /!�� و�1دھم دم��و' (��#م رو ���و ا�دا��م #رم '�(�و.��ن�ا دم�,�8 �ورد ز  

...�دا��,ظ....او�ده ھ�#رم ��م , ر-  

....�'� �و'��ت &ت�ر, '��aا.�5ذره �وش زم�/ز #;�ت ��-  

�ون ���� ����-�� ...  

.ر,�م ن���� /!�� �� +ر,��و (��#�و ن����  

.�رد ��ز �رام درو د�د ��و �� �ودش ��ن�ا  

:+�3م و �'#�م ���رش  

؟!زدم ز�I �8ت $�د��ر  �ن �دو��� ؟...�و � ��� ��د�و( $را-  



 'د ر�د ��و'م (��#��و و � �م ا2;ح �وھ��و '�5ه�آرا �رم ر�و��5 ��'و �'A از (��#�و ��-

....�اااا�د�� ر�+ �د�ز ھم ی'د �&و �ق ھم �#�ن� ی'د ��ردار �و�� از....��5د  

.او�دم ر�د $را �� ز���� ز�I �دام ھم ��#�... ��5د ام �و��2 �� �ب-  

:+3ت ی���و�#رد �ن �ر�;ف  

.... ر#و��ت �� �و�? �� �ورو �ن.���ش �5ران-  

:+3ت و �رد �را�دازم ط�ت�' ��. زد ی(���د �1د  

�� /روس...   ��ور�ت !ووووون-�؟!�'�� ام   

:+�3م و �ردم ��5ه ن���' ���آ �و 2ور��و +3ت �� �و�ا  

؟!'دم �و'5ل...!دااا-  

... �دم ��و��ر� ن���' ن�ھ� �و ا"ن ن�ھ� �!��ھ� �واد�� د(م �� او�&در..ی'د �/�(...آره-  

.�ودم ھ�ش �'و� /�'ق �� ��م و  ���� �'و� داره دو�#�م��...دن���د �رد 'روع و +3ت �و�ا  

:+�3م �رد�و ��زک �راش �$'� �'ت  

�م ر�د ا+� �� �/رو# �ر#ون ��و  زود�ر ی����ر#ر ی�ر,� ن�ا ی�!�....� ن �ز�و� ���ل-� �#�� ��� 

...'م�� ھم اش ��&� #��دو''م �ن... ���� !� از ا�و  

:+3ت و �رد �#�� ��زو $'��'و  

.ر#و��ت�� �و�? �� �ن ��ور �رص '��.. $'م...���م ����ن $'م-  

 

۵۴٨_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

....�وردن �ردم 'روع و آوردم رون�� �#�� �#�� �� ن���' دا'�ورد از  

 �'ت ��... ھو(� ھ�� ��� و آ(و$� و (وا'A و ��دام و �#�� از �ود �ر ��ن�ا ن���' ی!� ھ�� دا�!د

....آ(و$�  �1دھم و �ژا�� ���� �1دھم و ��دام #راغ ر,�م �1د و �وردم �#��  

:+3ت و �#ت رو دردا'�ورد  

؟!ھ� '��� �د ��(ت...��ور یز�$ �رھم درھم �&در�ا...��#� ��ور-  

:+&�م ���ن ��وچ ���  



!���83 �� ��' ����� د���...#ت�� �ودم د#ت �ب-  

:+3ت و د���د  

 ا�� ��ور یدار دو#ت �وھر$&در...د��ر!�ن �و( ��83م ��8ر �ورو �� �'م �����  �م�� �1#...��'�-

 �ھ �/رو# ی�ر �راره �1د'م دو�م�� �� �ن...��زه.'��� �د ��(ت.�� �رھم درھم ی�!ور�ا
...ی��ور �ھ...ی��ور  

�� ' �م �و( �ودم 'ده $�ق.ا�دا��م �ودم �� ���5ھ ����....  

:+�3م �1د و $#�و�دم دھ�م #&ف �� آ(و$� ��ر' از ز�و��و  

�� 5م��...��ااان�ا- �؟؟ ھوم ؟؟ �ر+ردم #��&م وزن �� ��و�م ��5د �1د و �'م $�ق ����� �Dل  و�ت ��   

+3ت؛ �ط�Gن  

-��.#ت�� �ھم��!ور�ا....����   

:+�3م و دم��' ' �م رو د#��و  

؟؟!�'م $���ر �� رم��5 م�رژ ھ�اا؟؟ ��$ ��>ذا م�رژ را!ب �ظرت-  

:+3ت و ا�دا�ت �1ن ��ر#��� و ا�م �ر ��د ��5ه +�3م �و�ا ��  

 �$� �� ���زا�$ دروا�? ی��ور ی�رد ھوس �و �� �ھر$ ؟؟یر��5 م�رژ �$ �1��....�وووود��-

....ھ�ااا ��� �� �#��ت �� #رت �� �ز�� ی, ر ن�ھ�$ �واد�س��  

:+�3م �رد�و ��5ش $پ $پ  

!�و���� �دم� �و�ا....��اان ��ن�ا ھ�اا ات �$� م�� �و �ر,�  ��" ن�ازھ�...��"�وھم �ب-  

:+3ت  ردم�� ��5ه ،رو رو �� رو ��ا�م �ود�و زده +ره درھم ا�رو �� �رد ��5ه ��� �� $'م +و'� از  

!(ووووس-  

:+�3م و +ذا'�م ��" ط��$�  

�م �آ'� �ن ��$م-�!  

؟؟!ی�8ر ��5-  

+�3م؛ (وس داد�و � ون #ر�و  

-���!  

:+3ت �1دھم و ر,ت�� 1Hف وا#ش ��ر' از '�ر�� �ن دل �� ھ� ��ده اون از.د���د +�و �و  

.دم�� ت�آ'� �ودم روش �� �واب ا��ق �و 'ب...'ب �� ��ون �8ر ,1; �س-  



:+�3م ��3'و �� زدم د�و���د  

...��D,����ت-  

!��ل ��������ود�-  

:+�3م �1د و  'ن�� �'ون و �ط �ز�و� �� ز�ون �� �� ھ� ��5ه اون از �ردم ��5ھش $پ $پ  

م��ر# ر�د �ر#م��...�رووو زود�ر ,1; '�� دو��ااا ">رم م���� #�م�� ��ل �ن او"-  

.ر#و�م�� ھ�� از ��ل �ورو �ن.م�ر# ��� ر�د...��رس-  

�� �� دا'�م �و�ا اHطراب �ن و �ود '�وغ ����.�رد ��رک ھ�و�!� و ��"ر �ط�� �و �رد رو ن���' � 

. ردم�� , ر ا'���ه �و'������ �� ��'م ده�ر# ر�د  

.دم�ر# �� زود�ر د��� و �ود �ن ش�� ھ� ��&�  

:دم��ر# ��ن�ا از و 'دم �ده��  

�و'�5م؟؟ �و�م؟؟-  

:داد !واب �ودم ده��ر# ازش رو #وال ن�ا �� ���� د,�1ت ���م �Dل  

-)�/�....)�/� )�/�!  

.زرد و د�#3 (��س ��....���'� �'�ص ���� ' �م �� �ودم �رده ا����ب �(��#  

.....م�ر,� ��"ر #����ون #�ت ھم دو'�دوش �1د و +ر,�م د#�'و  

 

۵۴٩_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر ��  

 

 

 ر�I ��'   ی�3'�8 ی ��'��...ا(���.    رد�� �را/�ت دا'ت ��!ورا ��.دا'ت��ر� �دم آروم �ن ���طر

��ودن ���د ھم ���� �ن �ن!  

:+3ت  م�د�ر# �� ��"ر در ��  

....دم�� !واب ��ز� ز�I �دا'� ��ر �� و�ت ھر �م�! �و �+و' �ن ن���-  

:+&ت و زد 2دا ا#��و �� �رم �وا#�م و +�3م یا ��'�  

....��ون...�#�ن�-  



:+3ت ��ز �� �و�دم ره�� �8ش و #��ش دم�$ر�  

...�'�� ت�اذ �ااا��ر�2 �د�ز-  

:+�3م �رد�و اط�/ت ��زم داد�و � ون #ر  

-�'��...  

.زد 2دام ��ر ن�$�د� ی�را و دو��ره اون ا�� �رم �� �ردا'�م �دم $�د �8ش �'ت و دم�$ر�   

:+�3م #��ش �� �ر+'�ن �� �رد�و ��وووو, �#��  

�؟؟�$ ��5د-  

:+3ت  و زد (���د  

؟!��'� ��ن�ا !ون � ن ھم ی�ر�ور...ن���-  

:+�3م �رد�و ا'�ره �ودم ��  

-��؟! $���(وام �ن ��5 ی�وا�� �1  

-���'� �د ��(ت �� 5م�� �ودت ���طر ,&ط ...  

:+�3م �'� را�ت و آ#وده �(ش�� � ��ا وا#�  

؟!ی�دار یا ��5ا�رد.$'م ��'�-  

:+3ت و ا�دا�ت ��" ا�رو  

�وچ-!  

 داده ���2 !�وه �ھش�# پ�� �� �� �ر�زش �روات �ردن �ر #3ت �� و 'دم  �ر��زد �8ش.زدم (���د

:+�3م �ود  

....��ن�ا-  

...!�ن-  

:+�3م 'ده د(�ر ی�د�ز (��س و پ�� ن�ا �و دو�#�م�� �� ��او�!� از و +ذرو�دم �ظر از !ذا�'و 2ورت   

-��!��5د ید��را ���& ی /'وه و ��ز  ی�� �ره ��5ت  �م�  

:+3ت و د���د  

....ر,ت دم�'�-  

:�ردم ��ر#��� ا�م  

��اااان�ا-  



:+�3م د#��8م آوردن ��" �� و د���د  

! ��ر ��('و �رو...�رو ؟!ھ�ن ؟!�رد , ر یا ��5د �س �� و دا'ت �ورو '��� ��5 ا2ن.��'� ��'�-

� ن ,را�وش روھم +�3م �� ��زا�$!  

:+�3م آ#وده �ل�� �� و زدم (���د  

-�'��  

�م و ر,ت �ردو�� #�(ن #�ت اون.م�!دا'د ��5ازھ�د� ��....ز�و  

 و '��8 از �ن....�8ران �وردن�� رو 'ون �و�� زود�ر ��ش.�ود ���( ن�ر�#�ا� و �دا� ی$&در!�
.�ودم 'ده �#�� ھم ����.�ودم 'ده �#�� �دا� �دون یروزھ�  

.+ر,ت د#��و �'ت از �3ر �� �� زدم #�(ن ی�و �$ر�  

.'دم رو �� رو ����ن �� �ر+'�م ��  

:+3ت #;م از ��ل  

...د��ر �و ید��� !واب ز�م�� 2دات �$راھر$-  

:�ود+�3م +ر,�� درد �&��و# آور #ر#�م و ���د  ی2دا از +و'م ھردو �در��(  

� �ب-'�...�ن ��در دم�  

:�ر#� +و'م �� �ر,�8ش �� ��" �رد 2دا'و  

؟!یاو�د ر�د �&در�ا $را-  

د��' طول ��را�ون-  

؟!�!�#ت ��ن�ا-  

... دو��د /روس.�ردو�� #�(ن �و-  

. 'د دا�� ا#��د ظرف �� ��(� ی #رو��� ���ر�ا �� �ودم ده���ر# ���ل #وا(�و  

 �رده �ن �� ھم یا روزه�, �آ� �و'5ل دا�ن و �ت �� و �ود ده�ر# �ودش �� ظ�ھر (��ظ از ��#��

....�ود  

 ھ�� �ود �رده دوزک �زک ھم و �دا'ت یرو#ر �� یا/�&�د ا2; ����ن �ر�;ف �� �ود �!��ا !�(ب

!یرو#ر �دون �ود �#�� دار �دل �وھ�'و  

:+3ت و �رد ��م�ر #رو �� یا ا'�ره  

....ا�روز �و ی'د �و'5ل $&در ��'�a ی؟وا!��(� ��و� ��#� #;م-  

:+�3م زده ذوق  



؟؟! ��(� وا��1-  

 !وووووون ���5 �د�� ز�ون �� �ودش ��داز ���آ �� ��5ه �� ی�دار ��ور ��و!!! $را وا��1! وا-

...��ور�ت  

:+3ت و ر,ت ��(� �� >ره $'م �� ����ن ا�� دم���د �ن  

....ھ�ااا ید��زا ' م �� ���#;�� ؟!ی�ر�� ��ر �� ������� $� ن�ا...�واھر وا-  

:+3ت و زد ����ن ی��زو �� د#�'و ��(�  

 $را  رو یرو#ر ن�ا ؟...ی�رد ��� �+و� ی�!ور�ا �ود�و $را ��"... ,�ط�� #ر!د�ون �ن و(�ون-

��.... �ده �ر و#ط �رو ؟؟ی�ر�در  

:و+3ت د�+ز (ب ����ن  

�ر,�ااا $�...#ر���م �� ��ک -  

....'د ���د #ر �'ت از ھورا و `�! ی2دا �� دم���د �� �ر,�8'ون �� دا'�م  

 

۵۵٠_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

.�و�د ����وم ��ھم �� ی2����8 د،�ر# +وش �� #ر �'ت از �� ھورا و �ل ی2دا  

"...او�د /روس...او�د /روس"�35ن�� �'ون `�! �و$و(وھ� د��ر  

.�ردم ��5ه �8زاد و ��#� �� (���د �� و ,���2 وازھ�ون دم�$ر�  

���ر�او( ی�را ��"�ره یدو��د '�وار �ت �و د(&A �8زاد و �ود 'ده ��ه �Dل د�#3 �ور ی�و ��#� �� 

I�.�ود دراو�ده زادھ��آد� ر  

؟!��ن ازدواج ��ھم روز #� دو�� ن�ا  رد�� رو , رش ��.+ر,ت ام ��ده ���وآ+�ه  

....�35ن�� �و'��د ��8و��8 �� او�دن ��  !�و ھم د#ت در د#ت �� �در��(  

:+�3م و #��'ون ر,�م ��"�ره ر,�م �1د و �'� ��وت  م� اطرا,'ون دورو دادم ا!�زه  

.....#;اااام-  

��ده ��#� 'د�� ��5 ا2;.وا'د ���+وش �� 'ش���!  

:+3ت ذوق ��  



�د و !�ف و �د ؟!�و�� $طوره؟؟ 'م�آرا...��#� ��#�-�؟!#ت�� �� ز  

:+�3م �رد�و �را�داز �و'�5'و 2ورت  

-��؟!'��ھ� ن�او�د ر�د �&در�ا $را ,&ط...�ھ#� �و'5ل و �/�( م����   

!/ �س درآورد ��رو �در....��5د �ودم 'ده �ر,� ن�ا و ی+�(ر و / �س ر�+-  

:+3ت و دا'ت ��5 2وف و �2ف ��ر'و �� �ود �8زاد ���ر�ا  

 $�....�!�س ید��را $�ره�� ؟!ی�ود ده�د �8زاد !ون �� ؟؟!ی�ود ده�د ����" ����و'� ن�ا �� �رد-

....دادن د#ت از رو �(��1  

:+�3م د�و���د  

....ی'د ر,? �� ی�ود �طر �� �و! وو���د �رو-  

 و ر#و�د ��#� و �8زاد �� رو �ودش �دو �دو  دادن�� 2دا �ق �ق �� ���دش ��'�� ی�3'� اون �� ��(�
دن���'�� +ل و �&ل #ر'ون رو او�طرف و طرف ن�ا از �ھ �و��  

:35ت�� و داد�� �ر ��ر'و ھ�ز��ن و  رد�� دود ا#��د اش ���3 دو�� #ر دور    

-a�'��...a�'#ود $'م.....+�م �#ر و د��ر �� ھزار���دور از�ون ل��� و ...  

:+�3م �'و� ��  

؟؟؟!ز���� $'م رو ���3 ن�ا �� ا�� ��(�-  

:+3ت ��2�و/ ��ا�م �8زاد  

 �� ��طر وا#� د��را ید/وا و ر�� و �رگ ن�'�ر�� ���83 �� �ن #رچ +و+ل �رو.��واد د(ت م����-
؟! �وده  

!�وده �� #�ل �رد ن��ر پ��و'� ن��� �زن ا2;  

:+&ت و د���د ��#�  

!�ردم �/رو# ت��رد� �� �ن �3ر�� �س-  

!ھ#�م !�و او�م از ��ھ #� �ن...ت�در� �5و ��$ ت��رد� ��و-  

�� !روا!ور ��"رو #&ف �8زاد �3س �� ا/���د �� ا"ن- �...  

:+3ت و ��#� ���ر او�د و +ذ'ت ت�!�1 از ز��ت �� ��#� ��در  

�&در�ا- �� ��5...�ر�ر ھرھر �ھ..د��ر � ن وا '�و�'��د �د�ز +3ت...+3ت �$ '5رت�آرا ید��� 

!����3 $روک دھ�ت اطراف  

:+3ت و داد � ون #ر'و ��#�  



�دم�� ���ر...$'م $'م-�!  

�د ا2; +�3م ���د ���ر ��35م-��....  

�د ��5 �ن �� �ھر�...����ن �ن !ون �ل����-��!ر��� ��5 �8م � ��ا ن�/   

.ر,�م /&د ی #3ره #�ت �1د و آوردم رون�� ھ�رو ��&� ی !��1 3م�� ی�و از ,���2 اون �و  

�'#�ن ھ� �2�د( یرو و او�دن �8زاد و ��#� ھم �ن �1داز &��$�دد�.....  

 �ودن 'ور 'رو ھم ��� �� �8زاد و!ق /!ق یر,&� ���ش ا�� ��و�ن رو /&د �ط�� �!��ھ� �ود �رار

 �� �ردو�� �#�ت �و �ردن �'ون �'ون و او�!� از زور �� رو �8زاد و 'د دا�� 'ون #رو���

....�ر��2  

.�ود /��د او�دن از ��ل  ��ط; ,ر2ت �� ا(��� ن�ا  

:+3ت و 'د ���د ھم ��#�  

 /�رم ���م �ن....!� �� ����' ن�ر�5 ن�#�5 د��� /روس +��3 �� ا2;!م��ر�2  م� و#ط ��� ��#�-

؟؟!�'� �$ �� !� ��  �م��' ��" �ودم وا#� �زارم ��وم #�I �ودم �/رو# �و �ودم ���ظر  

....#ر'ون رو �ودن +ذا'�� ��"رو ��#�� �� ��او�� ن�� او�د و +ذا'ت ���ر رو +�ش د#��  

:+�3م �رد�و ا'�ره ' �م ��  

-���� ���م ت�ر/� +��3 ��ن�ا....��رم ن���� و ��" �و�م��....  

�وم ���ر,�'و ��" �رد 2دا'و'�:  

 �� �� ���و �� رن�� راه �ود'ون !�و�راز $�8ر�دم ' �'ون �� ���او�� وا#� ن�ا...����اا �ل����-
؟؟!یدار ��#� $�د�� �و ��5 ��ر ��(2و �ر�ص...���� �ر�ص....و�ده�� ��(� و!�م  

����' ن�ر�5 ن�#�5 اون ��'م دا'�� �و�? د��� �ن $را آ��.دادم � ون �راش ��#ف �� ی#ر (���د �� 

!+و'� ��  

 دو#���� �راره ��.�ود دو#���� �راره �� ا��5ر.��ود �/رو# ا��5ر....!�(ب ھم و �ود ����ل ھم ز�$ ھ��

....'ور و 'ر �ر ی  

�'#��  �ر�� یا ��5د �س زن $�د�� و رزن�� $�د�� �!ز �� �ود �وب ����ل او�&در !و� ھ�� و �ود 

....�ودن � و���� و ی'�د و ر�ص �'Jول  

 �� �+�ھ و داد�� �ذ�ر ��#� �� �+�ھ �ود ھم یآذر ا��3�� و �ود ����(�ر �ودش از �� ھم ��#� ����ن

....�ر�و�د�� رو #�(ن ��#�� ش�آذر ر�ص  

....�ود ��(� �ود ن�/ ��!ورا ��. �د�ز ����.�ود ����ل ���� اون  

....'وخ و ��راق و '�د و �و'��ل ، یا�رژ �ر ھردو  



�3س ا�#�س و 'دم �#�� ��  م� 5�.رون�� او�دم !�? از و دم��' /&ب داد د#ت  �8م ��  

 و �م��' روش �� د��' !�و �رام �2�د( �� �ود $�درش دن��' #ر از �!��ش �و �;ل ت���8 �� ����ن
:+3ت �1د  

....ھ�ااا ' ��� �و �ر �ره �� ��ر ن���� و ��" �&در�ا-  

:+�3م �1د �رد�و ��5ه ش�/�2 ی �,��� �� و دم���د  

....�5ذرو�م �وش �وام�� �ب.../زا �را#م "ل ز�و�م و�دم�� �/رو# او�دم �ب !�ن ����ن-  

:+3ت �'ر ��  

.... ن��' !� �� آدم �$� ن�/! ' �ت ن���ا او�م..��5ذرو� �وش #ت�� "زم-  

:+�3م داد�و �ورت دھ��و آب. ر,ت�� ��" !و'ش �&ط� دا'ت �م �م � ��ا �Dل  

....$'م $'م-  

$'م +و'� از  

 

۵۵١_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

 

 و �ردن�� ن���� و ��" د>د>� �� و >م �� ��  ردم�� ��5ه رو ��د��را دا'�م �#رت �� $���، �� د#ت
....�ردن�� رو ا#��3ده ت���8 ز�/ز 'ب ن�ا از  

��85� �و( ��رم ض�, او�� �Dل �و�#�م�� ��م���رم ��در!�ن ا#م �� �� ��#'� � ون 35ت�� �ھ �� �ود 

� ن او� �رو � ن � �رو�ا ��ور....  

!'��� �د ��(ت...ره���5 درد ��رت...�ده �ودت وا#�...�ده ات �$� وا#�  

 ز�$ �� دل �ب ،ا�� ی� رار !�;ت ن�ا �راز �Jزم و �ود آ'�� ھ� �8و�� ن�ا دن�'� �� �ن ی+و'�8
!�وا#ت�� ��5د  

 یاو�&در �� ی�دار  �&�ر, ��ھ ��5د �و...�#�ن� ���د'و" 35ت�� +و'م � � اون �و �ھ �ن د(م
 ا2; و...�و�ده دو�� �� ن�ھ�...��� 'ر�ت ش�/رو# �و ی�وا� �� ���' �A,��ر و ����2 ��ھ�ش

 و ��#� ا2;...�زارم ��وم #�I !وره ھ�� ش�/رو# �و ��وام �� ل�,�� �و م�دار ُ�ل �8زاد $�د��
 $� '��� �' ل �رام ا����" ھم ر,�ن راه �� '��� +�ده یاو�&در �ن ' م ��5د $�د��ه...���ر �� �8زاد

...."�� �ر#�  



 ��#� ش�� �رم �� 'دم ���د �آ� م���A �2 در.�رد �ود'و ��ر دا'�م ���ودم �� ��2����8 ��"�ره و
:د��ر# و 'د ���? ����ن ��ز ا��  

؟! �!�ااا-  

-��'!�ع /�و �و  

:+3ت و $ر�و�د ��#� �و وا#م $'��'و  

؟؟!� ��� �#�ره ��و-  

-��...�رم دارم �!�رو �ب ��#� ش�� �رم �وام��...��م >�ط �ن   

  ��ون..� رده "زم-

:+3ت ����ن �� ورو �رد �م !�و �� رو �ودش  م� �ود �'#�� د#�م �Jل �� /��  

....�ده �ر �ره �زار ,�ط�� یدار  �ر�$-  

:+3ت ھ#ت ��5را� #ر از ��8ش��#�# و � �رھ��ا دو�#�م�� �� ����ن  

-�5� ������ ��ر ن�؟ا�$ داد ھ�ش ��# ا+� ؟�$ ����3 و�ت �� ا+� ؟...!ون ,ر��ده '�وغ $&در �

' �ش �و �ردم ا�و�ت...داره '��'  

؟؟....!�ده ھ�ش ��# ����و�وا 2ف ��5 وا-  

...!ون ,ر��ده ��5د ا��3ق-  

 �و�? اون و او�دن ھم ز�و�� �#�ت �� �ردھ� ��"�ره و 'د ��ز #�(ن �و#ط در او�� ی2����8 و#ط

!'د $�د�را�ر #رو2دا و � وب و �زن و �'�و> او���8 �� �ود  

��1� �H, �H,�� ود� �� #�� ���د !� �� �و�#ت��� ھم �وا#ت�� �'�!  

 و 2ور�ش دن��د ��و!ود ��� ، دور از �� 5'�م�� ��ن�ا د���ل ت�!�1 �و و  ردم�� $'م $'م دا'�م
�8�....�ودش دم���8  �ش�ھ �� ��5ه �� �  

.�ود �ر�ز �روا�ش ���8 و �ود زده �ه�# ���ل پ�� �� �ود اون ,&ط  

  �ش ازدوطرف #ر�م ی(��8.��ش��� �و�#�م�� ��8ر 'د��  �ر��زد �� �� و دور�ر �'�و> از ھر$�

.او�د  

....�ودم �رده دراز #��ش �� د#��و �� �در��( #��ش دم�دو و 'دم ���د �2�د( یرو از  

��8  ردم�� , ر...�ز��� ��...روز ��� #�� �� ���� ی�را داد�ش د#�ش از ی�را.ن�آ� ��� �و'���م �و
 'ب �Dل روزا�و...�ردم ی�ود�ور...��م�ر ا'A �ود ر��� د#�م از زود � ��ا ی�را �ود، ��و�ده � ��ا

  ا�دازه ن�ا �� �� رو ��# $و�ت�ھ ��5د.'م��� /�'ق $و�ت�ھ ��5د �35م�� ���ودم و دو�#�م�� �ه�#

��...��'م دا'�� دو#ت �و�م�  



 �رو�د� ��!ورا �� و 32ر �� �ود ده�ر# �3#م �� ا/���د.��م�ر �� ا'A  رد�و�� ��5ه / #�ش ��

 ا�دازه ھ�ون  �ودم ن�آ� ��طر�واه �� ا�داره ھ�ون روزا ھ�ون �و در#ت دم�د�� 'ده ��وم �ودم وا#�

.�ودم زار�� ��ن�ا از ھم  

 �� ی�و!ود ھ�ون ا"ن ا�� ن�ز� یرو �و!ود ن��د�ر و ن��Dر���  ردم�� , ر �دا'�م د�'و�د $'م

 یھ� ���� �و یز�$ �� �ود 'ده   ردم�� �2ورش ن��' دل �� یو"�ھ �� و �ودم زار�� ازش او�&در
��ودش �و...ژن�ا�# ��!داد ادا�� �ز�د+ �� 'د�  

...��Jش �و دم��' و +ر,ت د#��و م�د�ر# �� ھم ��  

:+�3م و +ذا'�م ��رش رو ود#��و دم���د  

؟!5ذ'ت�� �وش او�ور �ن �دون-  

-��.. یا ��و' $� �ودن �ور�ا '��� و داف ھ��... ����   

�و ی ز�و�� رت�> ھم ش�'و� ��� ا��  ���� �'و� داره دو�#�م��� A�&�� د +�� ن�ھ� وا#� داد���� 

:+�3م �'�� و  

....��اااان�ا-  

... !وووو�م-  

ی�!ور�ا �5ووووو-  

؟!+ذ'ت �وش �8ت �ور�ا! �$ �و �م��� �5و ��"...$'م-  

:+�3م �ظ�وم و (وس  

�ووووچ-!  

�وچ؟ $را �وچ؟-  

!م�دا'� �� �,�� �;�2...�'�و> �و �رو...��ور � ون... !� �� ن��' 35ت�� �ھ ����ن $ون-  

:+3ت و د���د +�و �و  

....� ن یدار دو#ت یوھر��ر �رو �وا#ت د(ت ھر!�...دارم ھوا�و �ودم-  

:+�3م و �ردا'�م اش ���# رو از #ر�و  

...م��ر�D� &��� 2ل م��ر-  

:د���د ھم �رد ا�م ھم ھ�ز��ن  

-��� �رااا�ا �� $� رو �� ����   



 ھوس �د!ور د(م �ن ا�� ده�� �'ون �&�و�ت �ودش از ��زا�$ ن�ھ�$ در�را�ر '��ھ� دو�#�م��

.�ود �رده � �رو�ا  

:+�3م و زدم 2دا �'دار ا#�'و....�'�و> و#ط دو�3ره ر�ص ��  

...!و�م ��ااان�ا....��اااان�ا-  

�م��� ��ول �� � ن ا2رار ��#�- ...  

؟!'���! '���� ��ر ھزار �� ��ر ��...��ر �� ن�ھ� ,&ط.�ن !ون-  

:+3ت و 'د �راH ��"�ره �� �ردم ا(���س و /!ز و �و�دم +و'ش ���ر او�&در  

-�'��....�'��!  

:+�3م �و'��ل و زده ذوق  

ن���� یاو�د طون�' �ر از �� �دارو' ر.. !ووو�م یا-  

:و+3ت د���د  

؟!�و �� طو�م�' �ر #وار �ن-  

�دا'� او�دن ن���� �2د  ردم�� یھر��ر � ��ا وا#�...�و �ب-�....  

!�طو��' �ود ا2; �و-  

:+�3م ��2�و/ ا�م �� و �ردم ��5ھش $پ $پ  

....م���ر ��('و و#ط م���ر�� ا"�م! �ده +وش ����ت ی�ر,�8 �� '��ھ�-  

 

۵۵٢_��رت#  

��آ�� ��ج د��ر  ��  

.د�د ��� رو $'م $'م �'�و> از �� ��!�...#�(ن و#ط م�ر,�  

 ی2دا �� �در��( �ودن دن�ر�2 در��ل ��دون �(� �� ھم د#ت �و د#ت �� د�د زوج ��� 'د�� �� ��!�
�ده آروم�....��A;# ی����8, ,�ز �و �ود �رده رو ھ�� ���ز ��Aوز و �وا  

.م�و#��� !�? �� و م�+ر,� ھ�و ید#��  

:+�3م +و'ش ���ر م�د�ر�2 �� رو  در ورو آروم آروم �� �در��(  

 ��(م و �س و ذھن و دل از $و�ت�ھ ��و'��� �س ن�ا...�و'���م ���� �ن ��ن�ا-

' �...دارم ��و'��( �س !8��م �و �ن ��و��'...��ش '��ھ� �ورو�دا.د��ر  



:+3ت +�وم دن��و# �� و �رد رو ا#��3ده ت���8 ���& ��وا#�ر� و �'�و> از  

 �8ت �وب ��ر �� ی�وا�� ��".. �$�ون و �و �دون. �وام��� �رو�د� �و �دون �ن...دارم دو#ت ��م-

؟!�دم  

؟�$-  

...�وام�� ��ژد+و�.دم��� ��ر�و �� ی�!ور�ھ�! /�-  

 ھم ��ژد+و� ����ش ��زه �� ��'� �و���� �$ ��رش �1�� �35م�� ���ودم �ھ.�ردم ��5ھش زده !�ن�ھ

 (��'و !�? �و �!�(ت ا�#�س �� 'دم،�� ی�2ر �� آدم ��وا�1 ن�درھ�$ �; �� او�!� از و �واد؟��

:+�3م �رد�و ��چ �� م  

�م�ا- �... �5و ��"...ت��ژد+و  

:+3ت و د���د آروم  

زد ز�I �8م ن�ر�#�ا�-  

�ب �ب �ب-  

:داد !واب (���د �� د��>�و رو زد ا�5'�'و  

...�8ران �ن�� '��ھ� ی�را ی �ده�آ ی ھ��3-  

�� �� دا'�م �/رو# ��ل $ون زاره�� #رم �� #ر داره دا'�م ��ن�اط� �وددر2د.زدم زل �8ش ����ورا

:+�3م ��1!ب ��(ت ��ھ�ون ن�ھ� ی�را �35ت �8م یز�$ او�د�'ون در�ورد و زدم�� �رف �دا�  

؟؟؟���5 دروغ-  

:زد (���د  

-��د��رم !�ن ��   

؟؟!د��ره �دو��� �!� از د��رت؟؟-  

....��5د ��5د-  

؟!���5 را#ت �ن �رگ ��ن�ا-  

...�دا#ت� د�ون�!د ��ھ�#� �1د ی ھ��3...��$ درو>م-  

 �ل���� و 'د ��ز ���+وش �� 'م��...�ود ��2ر +�3�ش از ز�ون �� �ود ��(�8 و �س اون از ��(م و �س

:+�3م و �ردم ��Jش �� م ر�ص  

....ن���8ر...�'�وم 'د�� �� �ود ی��ر ن���8ر ن�ا ��ااان�ا یوا-  

....�8زاد یداد��8 �ر و د#��8ش ر�ص و ��#� د�#3 �ور �� دو��م ��5ھ�و �رد�و ���د #ر�و  



.دا'�م دو#ت ا�'�و $&در  

.....� 'م دورش �رر�I �ط �� م�ز�د+ م��&و �و دا'�م دو#ت �� ز�/ز او�&در �ود /ز�ز �رام  

' ر ھ�ت داده ���ت ���دا  

!��ن�ا �2و�2  

.�رد #��ت رو !�? (�ظ� �� د�$�� #�(ن �و و 'د ��ش  رو,ن�� از �� آ�� ��ج ی2دا  

�'#�ن ی�!� �رو��ا یدو��دھ� و /روس ���م �;ف �ر �� ��#� و �8زاد �� �ودن دو��� $'م ھ�� 

.��5ھ�د �� زدن ھم،زل ید#��8 +ر,�ن �� و �ودن #��ده�ا ھم یرو �� رو �2�د( رو  

.دا'�ن �' � #�ت �2د ظ�ھرا  

.و�د��ر� وو���د دو�� ن�ا از � �را�ا ا(���  

 �2د آدم �$� �Dل دو��د و /روس و ��$ ���H +�3ن �8ش � ��ا �1داز و �'#ت �2�د( رو آ�� ��ج

 �واد�� د('ون �� طور ھ�ون داد ا!�زه ز�ن�� ھ'ت و ش�' َ��وره �� و �دارن �2�د( رو �'#�ن

.�ره ش�� او�Hع  

...ھ�� �ودن ��دون و �و'��ل !�? یآد�� ھ��  

....��(� 'وھر و ��(� ��2وص  

:د��ر# �;�ش �� �&د�� ی#ر �� �1داز �و�� اول ��ر ھ�ون ا��، آ�� ��ج  

؟ �م�و� ���م /روس-  

:+3ت �'دار و ���د ی2دا �� �ر#� #وم د,�1 �� ��ر �ده ا!�زه � ��ا �دون و ��1ط� �� ��#�  

-�88888888��  

:د��ر#  و د���د آ�� ��ج  

�م /روس-�� ��؟ی�ر�� +;ب �� ����$ +ل ����ا� ی�وا�  

:+3ت ���د ���د و �!�(ت �� �8زاد ��#� ی�!�  

-�� ھم ا(��س از 'وھر ��5د ا"ن.��ود �ب�+وھر�� 'وھر �� �ود ��و��� وا#� اون آ�� ��ج 

��...م�ر���5 رو ��� اول ��ر ن���ھ�...���ر�  

.�رد ��3!ر �د�ز ی ��ده از رو #�(ن �8زاد ی�ر,�8  

!!وا���د...�ود وا���د �ن ی �#ر��(�  

�ده #�ت د��ر یا �ر,� �ر�ت �� �ط ��(� 'وھر�:+3ت  رو,ون�� +ر,�ن �� و �وا  



 آواز دھن �� �وام�� د��رم ھم /رو#م ھم ا�'ب از �� �'�5م /روس و پ��و'� �#ر +ل ا,���ر ��-

...��و�م  

:+3ت و د���د ��ن�ا  

ات 'وھر��(� ن�ا ����ل ����-  

...��5د �8زاد ی����...آره-  

...�در از �'�ن �دارد �و �در-  

:�و�د�� ���د ���د �� 'وھر��(� �� #�ردم +وش و اش 'و�� رو +ذا'�م #ر�و و دم���د  

-!�I� !�I��د�� �8ران ی��" از ����� #�ز   

�د�� ��ز �� /رو#ت �و'���(ت !و�م �8زاد  

....��دا ���رک '��aا ��دا �ر���رک�  

....�ن �ھ�راھ...ی�ر ��د� از "ل...��'�a ھ�  

��دا ���رک '��aا ��دا ���رک �ر�  

 

 

 

....دارم دو#ت �ورا����  

دارم دو#ت �دار�د دو#�م �� ��#�� ���م ی ا�دازه ��  �ورا  

ل،�د( �� و /�ت �� �ورا  

/'ق، و ا��رام از ,را�ر �ورا  

�دار�د دو#�م �� ��#�� ���م ی ا�دازه �� �ورا  

����....دارم دو#ت  

 

 

���ن�  

١٣٩٨/١٠/٢٢  



 ساخته شده است@ Novelslands  چنل توسط رمان ینا

 

 


