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 :خالصه

انتقام دوست ساده لوحش که به  یره،تا انتقام بگ یادم یوا،به اسم ش دختری
براش   یزهاچ  یلیکرده..خ  یکه توش کار م  یبازه به صاحب مغازه ا  یم  یسادگ 

 که...  یکنهرو شروع م یا یمبهمن و فقط با خوندن خاطرات ناقصش، باز

 

 

و دستنوشته، مثل نور  یادداشتباز کردن دفتر، هجوم اون همه خاطره،  با
 ینم یکلمات شروع کردند به سوختن چشمام ول ید،بچشمام تا یتو

 بستمشون.

 ..یداشتمر نمو دست از خوندن ب یدنچک یینقطره اشکام پا قطره

پر   یکتاب واقع  یهکرد،   یرمان م  یهرو نوشته بود، انگار من رو وارد    یز چ  همه
 از بغض!

 :خوندم



 یکشیدشم ییزیباد پا یهکوتاهم،   یرو موها یکشیدمرو که هر دفعه م شالم
 یدکاله به سر داشتن، با یدمبازار د یکه تو ییدخترها یشتر عقب.. امروز ب

 .یخریدمرو هم من م یکیش

کردم،   یرفتم حساب کوتاه  یخسته، سمت خونه م یکه با قدم ها  همونطور 
کاله  یمتمن ق ید؟کاله خر  یشدکه امروز فروختم، م ییبا پول دستبندها

 !دونستم ینم یزمستون 

 باز شد. یر ج یر ج یخونه رو هل دادم که با صدا یتازه رنگ خورده  در 

 ینجااز داخل خونه تا ا یهشهره با زن همسا یسوت و کور بود و حرفا حیاط
 :یزنهداره غر م یدم. جلو که رفتم فهمیشدم یدهشن

 ..یخوابننم یگیرنمن و هم بد عادت کرده شبا بهونه م ی_بچه ها

 پردم.و کنجکاو گوش س متعجب

 :یدپرس یهزن همسا ثریا

 مگه؟ یکنهم یکار _شب چ

 جواب داد: شهره

شبم  یفروشهر مشه تو یرهم یبندهپاکت م یزاییچ یه_از تو چه پنهون، 
 !یکنهم یکار پول هاش و چ یدونمنم یگرده،برم

 منظورشون منم. ینکها یصنبود، تشخ سخت



آروم بشه، چون ممکن بود برم   یتمعصبان  یشهم گذاشتم تا آت  یرو  چشمامو
 سرشون خراب کنم. یخودمم رو رو یشکه صاحب اصل  یو خونه ا

هامو کندم و وارد کفششونم گذاشتم و رفتم سمت در خونه.   یرو رو کیفم
 شدم.

 در برگشتن. یدو از باز شدن ناگهان  هر 

 یاکنم. با ثر  یدادچون فکر کرد قراره داد و ب یدکردم شهره رنگش پر  حس
نگاه به سر تا پام  یهنبود بلند شد و  یلما ینکههم با ا یاکرد. ثر  یحافظ خدا

 انداخت و بعد رفت.

 ییسمت شهره. با صدا مدیدر بسته شد چرخ ینکهتکون دادم و هم سری
پشت سرم صفحه   ینیکه بش  یرو دعوت کرد  ینوار گفتم: باز ا  یدخسته و تهد

 ینی؟بچ

 یب  یدختره  یگیم یگفت: چ   یوفتادهن یکه انگار اتفاق   یکرد و با لحن  اخمی
 سالمت کو؟ یتترب

 یستخراب شده آدم ن ینا یزدم و گفتم: جاش گذاشتم، ِد تو نیشخندی
 بهش سالم کنم!

 خوره. یبود حرص م ملومع

سمت اتاقم راه افتادم که دنبالم اومد و با لحن غر غروش گفت: تو خودت  به
به خونمون  یخودتو بکش یخوایرو با من و محسن فلک زده جمع نبند، م

 نگو خراب شده!



رو   یرهنمپ  ی. همونطور که دکمه هاینانداختم زم  یفمواتاق رو باز کردم و ک  در 
 نتون؟!گفتم:خو  یکردمباز م

 دم در. دیستابه کمر ا دست

 و حرفمو ادامه دادم: یدمتاپم پوش یرو رو پیرهنی

منه، که  یخونه عمو ینکنم ا  یادآوری یشیباعث م یکبار _چرا هر چند وقت 
 !زده به نام شوهر مفت خورت

 کرد و گفت:  یسرفه ا عصبی

مون دختر؟! شوهر من دلش به حالت سوخت و اجازه داد باها  یی_چقدر پررو
 یکردبود پرتت م  یسال تر و خشکت کنم، وگرنه هرکسو من هفت    یکن  یزندگ 
 ..یابونتو خ

کردم گفتم:منم دلم واسه   یکوتاهم و با انگشت صاف م  یکه موها  همونطور 
من  یدر ضمن وقت  یزدی،چادر م یابونوگرنه االن کف خ یسوزهبچه هات م

 !یکرد  یمبزرگ بودم تو تر و خشکم ن یگهخونه د یناومدم تو ا

 گفت و رفت.  یزیلب چ یر کون داد و زهوا ت یتو دستی

از کف  یترسیدچون م یدچون حق با من بود، شا یدآورد، شا یجوش نم زیاد
 چادر زدن! یابونخ

کنم، چون خونه به نام من نبود..   یرونشونب  یابکنم    یتونستمنم  یمن کار  البته
 .یکردشهره احمقانه باور م یول



 تخت. یر ز یلفتم سر وقت وسار  و یدمکش  یا خمیازه

بو بودم،   ینتو مشامم. من عاشق ا  یچیدپ  یگار خوش س  یرو بو کردم. بو  یکی
 رفتن. یبه فروش م یخوب  یمتفردا با ق

 کردم.  یمشونقا یفور یدچرخ یاتاقم م یپوالد پسر شهره که حوال یصدا با

 یکل شدیم یگاریو س یکردم یداها رو پ ینپسر دوازده ساله شهره ا اگه
 داشتم. یبدبخت 

 شدم رفتم تو آشپزخونه. بلند

کرد. گفت: اگه گرسنته   یپاک م یاجاق و داشت سبز  یگذاشته بود رو  غذا
 آمادست.. یبابخور، تقر 

 !یخورمبا شما م یدهمزه نم یی_نه، تنها

و بدون مزاحم  یکبود با شوهرش رمانت ینا هاشیاز فانتز  یکی میدونستم
 .یشدمم یثخب یدبا رابر شهرهخب، در ب یشام بخوره ول

 هست من انجام بدم؟ ی: کاریدمآشپزخونه زدم و پرس یتو یچرخ  یه

کارهامو ظهر   ی..من همه یرسیچپ نگاهم کرد و گفت: تو که شب م چپ
 انجام دادم.

 .یونگفتم و رفتم سراغ تلوز  آهانی

 یکردم؟م یازلجب یاگه شهره نبود با ک  نمیدونم



بودن کوفتم و با ته  یدهکه تازه خر   یونیه تلوزتو صفح یتا ضربه، الک  چند
 خنده داد زدم:چرا آنتن نداره؟..

 زد: یغ ج یدنمکج کرد و با د  سرشو

 !!یدهبر  یسگ  یبا اون دار یکار _چ

 کردم.  یدار خنده ام دخترش رو ب یکه با صدا  یدمغش خند غش

 یتشتا عصبان یزدبه جون پوالد غر م ،یدمحسن از سر کار رس یشب وقت  تا
 بشه!... یالخ

که   ی. با وجود دستپخت خوب یمشام بخور یماومدن محسن، سفره گذاشت با
 نداشتم. یادیز یداشت اشتها

 اتاقم. یجمع کردن ظرف ها ندادم و رفتم تو یتو کمکی

 داشتم. یواپاسخ از ش یبرداشتم چندتا تماس ب  یفک  یو از تو گوشیم

 شده بودم.بزرگش آشنا مغازه مادر  یگفت تنها دوستم بود. باهاش تو  میشه

 هم شارژ نداشت. یالر یهزنگ نزدم چون خطم،  بهش

 و به خواب رفتم. یدمدراز کش یکمتخت کوچ روی

 بود. یگهد یروز ابر  یهشدم، صبح  یدار ب وقتی

 آماده شدم. یعو سر  یدماز جام پر  یگارافکر فروش س به

 .یدمپوش ژاکت جلو باز زرد یهو روش  یاهس یر مردونه لباس دگمه دا یه



 .یاهشلوار و شال س با

 .یرونرژ زدم و حرکت کردم سمت ب یشههم مثل

 دلباز خوشگل بود. یکوچه   یه یاطاز ح خارج

که   یگلدار  یها  یچک ها سبز بود و پر از پ  یاطح  یواراید  یباال یشد،که م  بهار 
 .یدبخش یبه کوچه م یخوب  یبو یه

 .ودب یو کوچه نارنج  یختنر یحاال درخت ها برگ م ولی

که جوان ها   ییجا  یدبازار بفروشم با  ی. قرار نبود تویدمبه پارک دو  یدنرس  تا
 رفتم. یبودن م یشتر ب

و  یمکتن یه یخلوت بود، خب صبح زود اومده بودم. نشستم رو کمی
 زدم و چشمام رو بستم. یهتک یمکتبعد به ن یدمبساطمو کنارم چ

 یا کفش ها و پالتونفر باعث شد چشمامو باز کنم. ت یه یقدم ها صدای
به چشمم خورد خودم رو جمع و جور کردم.. سرمو باال گرفتم   یکشمردونه ش

 چهره اش جا خوردم! یدنو با د

دارم  یباکالس ینبه ا یآدم یکه جلو  ینزم یآب بشم برم تو یخواستم دلم
 !!یگار..سیاونم چ  نم،یکم یدستفروش

 .یکردنگاه منتقل م  یک ا  که غم رو ب  یداشت، اما سرد بود جور  یجذاب   ی  چهره

 بودم! یدهند ییچشما ینحاال همچ تا



ها انداخت. دستش رو جلو آورد  یگار لحظه به خودم بعد به س یهو  نگاهش
 .یدشد و دستش رو پس کش یمونپاکت برداره اما پش یهتا 

 به خودم اومدم و صدا زدم: یره،داره م یدمد وقتی

 !یکنه.. آرومتون مید_آقا بخر 

معلوم  یچیسردش ه ینگاه کرد. پشت چشما یبهم طوالن  رگشتو ب ایستاد
 بگه. یزیچ یستشد، فکر کردم قرار ن یسکوتش طوالن  ینبود. وقت 

 یستم؟من آروم ن یکنیبالخره گفت: چرا فکر م یشاز مکث طوالن بعد

انگار  ین،ها گفتم: دو دل بود یگار قورت دادم و با اشاره به سدهانم رو  آب
 !ینبخر  یخواستینم

 نشست. یمکتن یه یحرف ازم رو گرفت و رفت جلوتر رو بی

. مسخ صداش شده بودم! مطمئن بودم دورغ یرمازش چشم بگ نمیتونستم
 .یستاش معلومه حالش خوش ن یافه. از قیگهم

پسرونه  یپاک یهستم به سمتش برم که از پاکت ها رو برداشتم و خوا یکی
 به سمتم اومد.

ها رو بهشون  یگار شتن، اما تونستم نصف سدان یطرز نگاه و لحن درست  زیاد
 بفروشم.

فروختنم بهم  یگار ادبانه بخاطر س یرو کردن چند تا لفظ ب  یدشونخر  وقتی
 دادن و دور شدن.



ها رو  ینا یغرقه و صدا یاالتشخ یتو یپهبودم اون آقا خوشت خوشحال
 !یشنوهنم

 یه ید،و دها ر  یگار که س  ینساله به سمتم اومد و هم یدختر حدودا س یه
دندون نما زد و گفت:   یلبخند  یکنممن به اون نگاه م  یدد ی. وقت یدپاکت خر 

 !یستحالش خوب ن یافش.. برعکس قیدمشد یادنشو، من ز ینا یر گ

 داشتم.رو گفت و رفت. با شوک چشم ازش بر  این

 من حالم خوب نبود، که انگار جادو شده بودم. نه

 انداختم. یینرو پا سرم

که اون   یبها نمونده بود و عج یگار از س یزیچ یگهظهر د یها یکینزد تا
 سر جاش نشسته بود. یپخوشت یآقا

 یتا االن مثل مرغ  یدشد وگرنه با ینم یاز شهردار یخبر  یچآوردم ه شانس
 .یکردمها رو پنهون م یگار س یشینه،تخم هاش م یکه رو

. میستادژاکتم گذاشتم و رفتم سمتش. کنارش ا یبج یرو تو یآخر  پاکت
 انگار خواب بود!

 رو با فاصله از صورتش تکون دادم و صدا زدم: آقا؟.. دستم

 نشد. خم شدم و با پاکت به شونه اش ضربه زدم. بیدار 

 یه.. دوباره یینو گوشه چشماش رفت پا نگاهم کرد یجگ  .یداز خواب پر  یهو
 !یقغم عم



 بکش! یعشق  ینجوریرو بهش دادم و گفتم: هم پاکت

انگشتاش گرفت. گفت: تو از کجا  یرو ال یلترشو ف یدکش  ونیر ب یکی. گرفت
 بچه؟ یکنهآدم رو آروم م یگار س یدونیم

 نگاه به خودم گفتم: من بچه ام؟ یهتکون دادم و با  سری

 !یباش تر یک از من کوچ ی.. ده سالیدباال گرفت و با پوزخند گفت: با سرشو

با فاصله   یمکتن  یرو  گلوم رو صاف کردم و رفتم کنارش  یسرفه مصلحت   یه  با
 برداشتم و سمتش گرفتم. یتکبر   یک  یفمنشستم. از ک

 .     نگرفت

 یجور یما از لحاظ عقل یفاصله سن ید.. شایشهنم یلدل ینآقا، ا ین: ببگفتم
 باشه که من بزرگتر باشم!

.. یعقل ندار یرو سمتم پرت کرد و با پوزخند گفت: االن ثابت کرد پاکت
عقلت و به کار  ی،و مردم رو معتاد کن یبفروش یگار س یفرستهتو رو م یهرکس
 گرفته!

 مشتم فشردم. یکردم و پاکت رو تو  یز ر چشمامو

خودم  یمن رو نفرستاده. من خرج  یحرص تکون دادم و گفتم: کس و با پام
 !یخرنم یگار س یانکه م  یگارَینآدما خودشون س ینبه نظرم ا یارم،رو در م

 بلند شد.خت و اندا یدست مشت شده ام نگاه  به



به مردم قالب نکن،   یگار به نظرم س  یول  ی،باهوش باش  یرسید: به نظر نمگفت
 !یستنن یگاریس یابعض

 هنوز دستش بود. حرکت کرد و رفت. یگار س اون

 رو با چشم دنبال کردم. رفتنش

 بود! یبیناراحت شدم. چه آدم عج خیلی

گشتم تا   ود. مغازه ها رورو چقدر شلوغ ب  یادهرو برداشتم و راه افتادم. پ  کیفم
 یپف  یز چ یهبود و  یاهنظرمو جلب کرد. س یدخترونه ا یبالخره کاله زمستون 

و سرم کردم، شالم رو به عنوان شال گردن دور   یدمخر   یرو سرش داشت. وقت 
 اومده بود. مخودم رو نگاه کردم. به یشهش یه ی. تویچیدمگردنم پ

به  یدن. قدم زدم و تا رسیکردر متوش کا یواکه ش  یبودم به مغازه ا نزدیک
م مثل قبل چپ چپ نگا یشن،که از کنارم رد م یاونجا متوجه شدم کسان 

 .یستمن یهکه حس کنم مثل بق  یکنندنم

 یموها یشال سرم بود همش از رو یلباسام افتضاح بودن اما وقت  درسته
 .یشدممسخره م یلیافتاد و خ یکوتاهم م

مغازه شون،  یونرنگ روشن دکوراس ا،ویمادربزرگ ش یورود به مغازه  با
 یدا فهمزدم و جلو رفتم. سرش رو باال گرفت و ت یچشمم رو گرفت. لبخند

 منم متقابال لبخند زد و دستم رو فشرد.

 یدادی؟و نم یامامتو؛ چرا جواب پ یگفت:کجا بود  سریع 

 گفتم:نت نداشتم!  آروم



 یراییبود ازم پذ  ازهمغ  یکه تو  ییها  یک و با ک  یختر  یچا  .ینمکرد بش  تعارف
 خوردم تا گرم بشم. یاز چا یکرد. تشکر کردم و کم

 نه! یا یتا االن از دستش داد یدونمنم یبرات دارم ول یز سورپرا یه: گفت

 ی؟: چ یدمپرس کنجکاو

 ینجا.. همیشلوازم آرا یکردم، فروشندگ   یدانشست و گفت: کار برات پ کنارم
که خواهره  یکردندر توش کار مخواهر و برا یهمغازه خودمونه،  یروبرو

 کردن..  یداپ یاز ازدواج کنه و به فروشنده دختر ن یخوادم

 

من و  یگی؟مگهم یروشنش گفتم: جد یبا نگاه به چشمان عسل مشتاقانه
 یکنن؟قبول م

 : چرا قبول نکنن؟گفت

 ..یکردن_آخه هر جا رفتم بخاطر سنم ردم م

 رو استخدام نکردن.. یگهد یکیتا  یزودتر بر یدعجله دارن، با ینا: نه اگفت

تشکر کردم. تا دم در دنبالم اومد و مکان مورد نظر  ییشدم و بخاطر چا بلند
 ساختمون قشنگ بود نشونم داد گفت: یهکه 

 یکه پسره فروشندگ  یچیساندو یندرست کنار ا یعنیمغازه دوقلوئه  ین_ا
 .یشیهلوازم آرا یمغازه  یکنه،م

 _تو از دور حواست بهم هست؟



 و شونم و هل داد: خندید

 ..ورنتیخنم یستن_برو بابا، لولو ن

که بسته بود. کنارش   یستادما یچیساندو یرفتم و جلو یلبخند مضطرب  با
. از یشدم یدهد  یشیبرچسب لوازم آرا یترینو  یگفت از تو  یواهمونطور که ش

 نشسته بود  یا  یشهش  یز م  یهدختر پشت    یهباز عبور کردم و رفتم تو.    یمهدر ن
 ی. جلو رفتم و سالم کردم. چهره یدادگوش م  یشدکه پخش م  یکیو به موز

 داشت. یبامزه ا

زد و جوابمو  یاز من بزرگتر. لبخند یدو سال یدنداره شا یسن یادبود ز معلوم
 داد:

 _سالم!

مغازه ها  یشهبود و اون ش یشهش یوارشطرف د یهکه   یشکل یاتاق مربع به
 : یدمو پرس نگاه کردم یکردرو از هم جدا م

 داشته؟ یاجحتبه فروشنده ا یکس  ینجا_ا

 از خودش بپرس. یرسهباال انداخت و گفت:االن صاحبش م یا شونه

گفتم:       یست؟ن  یچیخواهر صاحب ساندو  ینا  یعنیافتادم،    یواش  یگفته    یاد
 یستین؟مگه شما صاحبش ن

جاش، تا  یستادممغازه پسرخاله منه و منم امروز ا ینجالبخند گفت: نه، ا با
 .یادبره کارشو انجام بده ب



 رو گفت، نگاهش به پشت سرم افتاد و بالفاصله بلند شد و اضافه کرد:  ینا  تا

 _اها خودش اومد..

بود پس  یکنزد یدنشباز شدن در باعث شد برگردم و نگاه کنم. با د صدای
 یخوش حالت و چشما یموها یک،ش ی..! همون قد بلند و لباس هایوفتمب

 !ینغمگ

قرار   یرمکه تحت تاث  یصدا موندم. چطور ممکنه آدم  یشوک فرو رفته، ب   توی
 !ینممغازه ها بب ینبار به عنوان صاحب ا یندوم یداده بود، رو برا

جذابش رو به دختر خاله اش گفت:   یتوجه به من رد شد و با همون صدا  بی
 .یبر  یتونیممنونم تو م

 یشد: چیدبه حضور من ازش پرستوجه    یبه ابرو داد و ب   ینیخاله اش چ  دختر 
 که گفتم؟  یدکتر  یشپ یرفت 

برو   یا  یونهباز کرد. رفت تو و گفت: خودت د  یرو هل داد و در  یشهش  همون
 !یششپ

که برداشت رو دوباره بهم دوخت و با ابرو   یحضور من که شد، نگاه  متوجه
 ی؟رو رد نکرد یباال انداختن به دختر گفت: چرا مشتر 

شده، حاال هم که حرفام  یرمد یگهت و گفت: خب من دبه سمت در رف دختر 
 هات برس. یخودت به مشتر  یسبرات مهم ن

 گذاشت رفت.  بعد



     ی؟الزم دار یخارج شد و گفت: چ  یشهش یسوآن از 

حرکت موندم  یب  یدد یوقت  یست؟براش مهم ن یامن رو نشناخته؟  یعنی
 ی؟صداشو باال برد و گفت: ما رو گرفت 

حاصل  یدونمکه نم  یهم قفل کردم با لکنت  یتوو انگشتام و خودم اومدم  به
اگه هنوز  ین؟داشت یاز کدوم استرس وا مونده بود گفتم: شما به فروشنده ن

 من هستم. ین،دار

واد فروش م یهبه  ینگاهم کرد و با پوزخند گفت: هه.. نکنه فکر کرد سنگین
 یدم؟مغازه ام کار م یتو

فروختم،   یگار بارم بود س  ینآقا! من اول  یدنکنو پشت سر هم گفتم: اشتباه    تند
 بفروشم! یگار دوباره برم س یندخترونه است، نذار یزایکار من دستبند و چ

 جواب داد و قانع شد. ینجاا صداقت

 نشست.. یصندل یو رو یرونرو داد ب نفسش

    ی؟استخدام بش یخوایخب، م یلیآرامش گفت: خ با

 بهش زل زدم. ادامه داد: منتظرانه

جذب  یکه وقت شناس باشه، با تجربه تو  یخوامآدم قابل اعتماد م یه_من 
در  یسی،وا ینجاا یو امتحان  یایفردا صبح ب یتونیو با نظم، فعال م یمشتر 

 ندارم! یمن حرف  یکنیتومنه، اگه قبول م یستدو یضمن حقوقت فقط ماه 



 یمدر  یستدو یکج و کوله کردم. خب خودمم با همه زور زدن ماه   لبامو
 آوردم که!

 یام؟تکون دادم و گفتم: قبوله.. فردا ساعت چند ب سری

و  یایکرد، جواب داد:ن ُه صبح م  ینگاه م یزبینانهطور که به حالتام ر همون
البته اگه فردا کارت   ی،ناهار بر   یبرا  یتونیظهرها م  یشی،شب هفت مرخص م

 خوب باشه.

 زدم و گفتم: باشه. لبخندی

افتاد. با  یکس  یا یزیچ یادانگار حو لبخندم شد. چرا حس کردم م نمیدونم
 گفت: خداحافظ.  یدادکه غم رو نشون م  ییمکث نگاهش رو گرفت و با صدا

 خونه.  یبرداشتم به سوکنجکاو شده بودم از مغازه خارج شدم و قدم    ینکها  با

 دوباره تشکر کنم. یوارفت از ش یادم حتی

که   یدمکش  یفیخف یغ ج .رت شدسمتم پ یپامو تو خونه گذاشتم، مالقه ا تا
ناباور گفت:  یشهره با سر و وضع شلخته از تو آشپزخونه در اومد. با نگاه 

 ی؟چرا انقدر زود اومد یی؟تو

 و جواب دادم: یدمکش  یقیعم نفس

 !یشد_آخه دلت برام تنگ م

 اخم کرد و صدا زد: یکالفگ   با

 !ینجازود برگرد ا یده_پوالاااد ورپر 



 اتاق غر زدم:کردن راه تا   یط  با

 یدادی؟پولشو م یشکستبه دماغم م یخوردبود.. م یمالقه ات چ  ین_حاال ا

 صاف کرد و گفت: موهاشو

 پولم کجا بود؟ یچاره_نه من ب

 و در اتاق رو محکم بستم.شدم  وارد

 که!  یهزدم. هوا همش ابر  یدرو د یرونپنجره ب از 

بذارن؟ من خودم  یر با چهره اشون تاث یتوننم یا. چطور بعضینهآ  یجلو رفتم
 چهره ها چقدر نافذ اند! یدمامروز بود که فهم

 چهره ها حساب کنم؟ یندارم که خودم رو جز ا یچ  من

نذاشتم بلند باشن. فکر  یچوقتشتم که هدا یاهیس یکوتاه پسرونه   موهای
 !یادم یشتر شاد ب یبلند به دخترا یمو یکنمم

 یبرجسته. وقت  یب هاو ل یمعمول ینی. بیدهکش یو ابروها یدسف پوست
 استفاده رو ازش داشتم!  ینافتاد و من کمتر   یگونه ام م  یچال رو  یخندیدمم

فروختن مسخره  یگار بگذارم. مثل امروز و س یر تاث یکس  یرو یتونم. من نمنه
. یدونستماسمشو هم نم  یکه حت   یفروشنده ا  یندوباره با ا  ییام. بعدش روبرو

 ودم..بودم؟ چطور ب  یاالن در نظر اون چ 

 !یادسر و ته خوابم م یب  یفکر ها ینا یخستگ  از 

 .یمکن  یبا توپش باز یاطح یتو یمبا پوالد رفت یاز ظهر  بعد



بود که نه  ی. اخالقش جوریافشباباش بود. هم اخالقش هم قمثل  پوالد
بود!   یواشکی  یکردم  یو هرکار  یزدحرف نم  یادحس. ز  یو ب   یسرد نه گرم. خنث 

 ینافتاد به جونش مثل هم یکرده. م  ییخطا همیدفیشهره م یامان از وقت 
 مالقه پرت کردن ها!..

 و کوفته. رفتم حموم. یبا تن خاک  یباز بعد

 حالمو خوب کرد. یپاهامو شست و کم یاز سرم تا رو انگشتا آب

 از تنم بره. یم. اجازه دادم همه خستگیسوختبخاطر باز بودن م چشمام

 یکوبیده دختر کوچولوشون، به در مقم. پونتو اتا  یدمحرکت چپ  یهبا    یچپ  حوله
 تو.. یادب یخواستو م

 یخاکستر -یاههارخونه سرو قفل کردم و تنم رو خشک کردم. بلوز و شلوار چ  در 
 .یدمپوش

 چطور خوابم برد.. یدمتخت که افتادم نفهم روی

رو شهره نگه داشته  یشبمکه شدم، صبح بود. همه خواب بودن. شام د  بیدار 
 بود.

 بپوشم. یردن غذام رفتم تا لباس خوب خو از  بعد

 یچوقتداشت رو برداشتم. ه ینکه از کمر به بعد چ یبلند بنفش مانتوی
 دخترونه است شاده.. یگفتمبار.. چون م یه یبودمش. حت  یدهنپوش

 االن وقتش بود دختر باشم. اما



 رو کامل کردم. یپمت یشال و شلوار مشک  با

بام زدم تا صورتم با روحش رو به ل شده بود یککوچ یلیخ یگهکه د رژی
 هماهنگ بشه.

شم. اونجا با یدبا یگهساعت د یمرو برداشتم ساعت رو نگاه کردم ن گوشیم
 گذاشتمش و از خونه خارج شدم.  یفمک  یتو

بود و فکرم به زنگ نخوردنش..  یمرفتم. حواسم به گوش یراه م یابونخ کنار 
 اقوامم رو کرد.دن با حرف ز  یتلفن یدلم هوا ییبعد از سالها تنها

خاله، که با هم ازدواج کرده بودن. عموم همه  یهعمو داشتم و  یه یادار دن از 
موندگار  یکاآمر  یتو یشههم یبرا یهوییش یداشت، اما با برشکستگ  یز چ

 شد..

 ازشون نگرفتم چون دوستم نداشتن. یخبر  دیگه

گذاشته  باهاشون نداشتم تنها ینسبت  یچکه ه یرو با شهره و محسن من
 بودن..

ه و محسن مجبور بودن بزرگم کنن، بود. شهر  یکار چ   ینفکرش از ا نمیدونم
اول خوب بود اما بعد  یگذاشت. سالها  یارشونچون عموم خونه و کار در اخت

. من یتوجه یو ب  یمهر  یاست نگه داشتن من و بعد شد ب  یهودهب یدنفهم
شه یده بود. اون همهشت ساله بودم زن یپدر نداشتم اما مادرم تا وقت 

 :یگفتم

 واهرت..شکل خ یشیم یخندی،م ی_ وقت 



 یشهرفت. اما هم یطفره م یدمکه هر وقت در موردش از عمو پرس  خواهری
 .ینهزم یکره   یکجا  یدونمدارم که نم  یمطمئن بودم خواهر 

 یوار اعتماد به نفسم از دست رفته بود. کنار د یدم،به فروشگاه رس وقتی
خوب به  یدباش تو با یقو یاسوف یتونی. تو ممشت کردم و دستامو یستادما

 ..ینظر برس

مغازه باال رفتم. در  یجلو یبه خودم دادم و از پله ها یتکون  یقعم ینفس با
 رو باز کردم.

خم شده بود،  یز م ی. رویدمبود که د یزیچ ینخوش حالتش اول موهای
 چشماش بسته بودن.

همونجا   یداشتم. مدت جلو رفتن ترس    کنم. راستش از   یکار چ  یددونستم با  نمی
محوش شدم که با باز کردن  ینگاه کردم. به قدر یقبهش دق و یستادما

 به در! یدمزدم و چسب یفیخف یغ چشماش، وحشت زده ج

 یونهد ین! خب درست عیستادهجلوش ا یونهد یهنگاهم کرد که انگار  جوری
 ها رفتار کردم..

بود تعادلم و حفظ کردم، دستم و به  دیکه تند بودنش ازم بع  یضربان قلب با
 . با لکنت سالم کردم: یستادمدر گرفتم و ا

 _س..سالم! 

 اشاره کرد: یشکرد و به ساعت مچ  اخمی

 بهت نبود. یازین یگهد یاومد یم یرتر د یقه_فقط چند دق



 یکردم خودم رو خونسرد نشون بدم و تا حد  یخونسرد!  من هم سع چقدر 
 هم موفق بودم:

 شروع شده؟ _خب کار من

. یدمکش  یرفت. جلو رفتم و سرک  یچیتکون داد و به سمت دِر ساندو سری
 !یکنمم یبگیمن احساس غر  ی؟بد یحتوض یکم یمیریم

 شده بود. یدهچ یلانواع وسا یچیمغازه ساندو توی

 یشگرینشستند. لوازمات آرا  یم یهاالن بق  که تا  یزیپشت م  یستادمو ا  رفتم
 یج. هنوز گیکردشم رو نوازش مروشنشون چ شده و رنگ یدهچ یباییبه ز

و  یکردمکه خودم درست م  یبودم. حاال چطور بفروشم؟ قبال چند تا دستبند
بلند  وغشل یجاها یاتو پارک ها.  ینشستمم یادادم  یمغازه ها م یلتحو یا

 !یانهاش ب یمشتر که   یکردمبلند اعالم م

اخراجم  یعمًا سر سلم یدم،د یکه م یآدم ینهم همون کار رو کنم؟ ا حاال
 .یکردم

. یستین یخوب  یکارت اشتباهه، تو فروشنده   یگفتو م یکردنم یاری ذهنم
مغازه ها فاصله  ینکه ب  یا یشهفکر به ش ین. با ایدونیها رو نم یمتاصال ق

نگاهم کرد. کاله و لباس آشپز   یزدم. برگشت پرسش  یگذاشته بود بهش تقه ا
 اومد. یبود، انصافا بهش م یدهها رو پوش

 !یدونمها رو نم ینا یمت_ من ق



که تنها فاصله   یقرار گرفت. جور یشه. اومد و روبروم پشت شیدنشن انگار 
ذهنم حک شد.  یتو یشنقا یهبود. چهره اش مثل  یشههمون ش ینمونب

 یبا ابروها ینشغمگ یاهس یداشت. چشما یمردونه ا یصورت استخوان 
متناسب و ته  ینیهم تر لب و بداشتند. از همه م یو مرتبش همخون  یمضخ

 یی. موهاش خرمایساختازش م یجذاب  یکه داشت چهره   هیکوتا  یشر
 .یدبار یم یتاز سر و روش جذاب یلاستا ینبود. با ا

تکون دادم و  یمنتظر بهم چشم دوخته تا حرفمو تکرار کنم، سر  یدمد وقتی
 ..یدونمها نم یمتاز ق یزیگفتم: من چ

 یز؟م یها رو نگفتم نوشتم و گذاشتم رو یمتگفت: ق  شد. در رو باز کرد. گیج
 !ینکن یحساب جمع ببند قاط  ینبا ماش

 !ین_نه نگفته بود

 بود؟ یاخم گفت: تو اسمت چ  با

 . یا_سوف

لب گفتم:از  یر ! زیچیشکه برگشت به سمت ساندو   ی؟بپرسم تو چ  تمخواس
 !یخود راض

 گرون بودن.  یلیخ ییها رو نگاه کردم. خدا یمتنشستم و ق یصندل روی

 یعنیمشغول بود.  یلها رو گذاشتم و نگاهمو دوختم بهش که با وسا برگه
 یه؟اسمش چ

 اومد. یهم نم یمشتر  یه یو حت  یرفتحوصله ام سر م داشت



خسته   یلیخ  ی؟چ   یادن  یداشت. اگه تا شب کس  یادز  یمشتر   یچیساندو  ولی
 کننده بود.

انگشت هام رو دون  شونها یشهش یتا از الک ها رو برداشتم. سرما چند
 .دون کرد

 ینباشه با اول یادمبودم. اگه  یدهتا حاال نخر  یالک دوست داشتم ول منم
 .دارمیها بر م ینحقوق از هم

که   یزیشد. هرچ  یداخانم و دخترش پ  یه  یساعت بعد، بالخره سر و کله    نیم
 . و دخترش چندتا رژ خوش رنگ برداشت.یدخر  یخواستم

 :یدمجذاب باشه پرس یکردمم یکه سع  یلحن با

 ین؟ندار یاز ن یا یگهد یز _چ

 رفت؟ یادر ی:نه جانم.. راست گفت

  یا؟_در

 :یدتکون داد و پرس یسر  

    ی؟_تو تازه وارد

آقا  یناشاره کرد و جواب داد:خواهر ا یا یشهبه در ش یدسکوتم رو د وقتی
 ه دادتر آورد و ادام یینبود که نگو.. صداشو پا یدختر ماه  یهداتام، 

 برادرش بد ُعنقه.. ین_مگه مثل ا

 داشته باشه. یا یمعن یدداتام! با ی،! چه اسمجالبه



 ..یدمخانوم رو ند یامن اصال درفکر در اومدم و گفتم:نه  از 

 یدمهاش رو حساب کردم. کارت کش  یدگفت.  خر   یحرف آهان   ینا  یدنشن  با
 !یاول کار ینو مراقب بودم اشتباه نکنم هم

پخش شدم تا استراحت کنم اما  یصندل یکردن و رفتن رو  یخداحافظ  وقتی
 همون لحظه سه تا دختر اومدن تو.

 یشتر سالم کردم. دختر ها ب  یتصنع  یو با لبخند  یستادمو سر پا ا  یدمکش  پوفی
 حواسشون به داتام بود تا من!

تا توجه  یخوام،اون و م یخوامو م ینکه ا  یکردنو شلوغ م یزدنحرف م بلند
 .یرونتکش هاش رو در آورد و اومد بن. دسشد. انگار شناختشو داتام جلب

سر تر  یهاز دخترها که از بق یکیکرد.   یو احوالپرس یستادا یز من پشت م کنار 
 !ینخبرم نذار یب  یشاز عروس یابودم خودت و در یدوار بود بهش گفت: ام

عقد ساده گرفت،  یهنداشت. با مکث گفت:  یکردم، حوصله چندان   نگاهش
 زود اتفاق افتاد. یچ  همه

اخم کرد و با اشاره به من گفت: مثل فروشنده مغازه ات؟ داتام من گفته   تر دخ
 کار کنم..  ینجابودم دوست دارم ا

 مو انتخاب کردم. من فروشنده یبینیکرد و گفت: فعال که م  اخمی

با  یبسته دستمال کاغذ یهقفسه ها بود و  یکه تو  یلیرفت سمت وسا بعد
 خودش برد.



 ینجا. اون دوست داشت ایزدحرف م یذوقش خورد و با من عصب یتو دختر 
 !یات معلومه بچه پولدار یافهمن مجبورم، تو که از ق یکار کنه؟ لعنت 

واسه روز  ینهم اومد. ا یگهد یو بردن، چند مشتر  یفشونتشر  یوقت  بالخره
 شد. یخوب محسوب م یماول کار

 هار برم.  نا یبرا یتونمظهر داتام اومد و گفت م یها نزدیک

 یواش یشحلقه کردم و تا رفتن پ یفمکردم و دست هامو دور ک  یخداحافظ  
 آروم قدم زدم.

 داتام.. ی. از بداخالق یدپرس یز همه چ از 

که ذهن من   یطرفه. در حال یروان  یهکه انگار با   یکردم یفازش تعر  جوری
 بود. یبداخالق نبود! فقط جد یاد. اون زیکردم یازش طرفدار

اصرار کرد صبر  یلیناهار. خ یکه بخورم برا  یدما هل و هوله خر چندت ازش
 گرسنه بودم قبول نکردم.  یلیاما چون خ یم،بخور یارهکنم مادربزرگش ناهار ب

 

بود که ما دوتا،  یی. روزهایگذشتمغازه م یاز شروع کارم تو یهفته ا یک 
حثش ام بباه یز روزا سر همه چ یو بعض یکردیمبه هم سالم هم نم یحت 
 باهاش برخورد نداشته باشم. یادکردم ز  یم ی. سعیشدم

 رو بفهمم نشد. یشناراحت یلتالش کردم دل یهرچ  ولی



 یدناز محل کارم د  یادام و قرار شد ب  یبود مشغول فروشندگ   یدههم فهم  شهره
 کنه!

آبروم و  یان یگفتم. میمرفت یبود. با شهره تا مغازه با تاکس یبارون  روزی
 مطمئن بشه. یخواستوشش بدهکار نبود، مما گ.. ایبریم

 اومد داخل. یاول رفتم و شهره به عنوان مشتر  من

چنان با شک و خشم بهش زل زد که داتام هر از چند گاه  ید،داتام رو د وقتی
 .یکشیدبه موهاش م یدست 

 اون بنده خدا رو؟ یکنینگاه م ینطوریگفتم: چرا ا  آروم

بند   ینجاخودتو ا  یپسره اومد  یناطر انه بخ.. نکیگمد و گفت: مبهم کر   اخمی
 آره؟ یکرد

 آروم بشم: یکردم با لحن شوخ   یبهم برخورد! سع راستش

 کردم؟..       یدااون پ یبه خوب  یکه صاحب کار  یشهم یت_بهم حسود

گفت: چقدر رو   یرفتکه رو به باال م  ییحرفم و کامل نکرده بودم، با صدا  هنوز 
 .یزنهمشکوک م یلیپسره خ یندستمونا.. ا یبد یمبادا کار یاتو.. سوف یدار

 :غریدم

استخدام شدم چرا  یمن به سخت  یزنی؟_هوف..حالت خوبه؟ چرا توهم م
 یکنی؟فکرا رو م ینراجع به آدما ا



که بزرگت کردم   یدختر جون، فقط به احترام هفت هشت سال یدونم_من نم
.. یردیکم یپارک ها دستفروش ینشو.. تو یکشو نزد حرفمو گوش کن
 فرق داره..! ینجافضاش باز بود، ا

 ی. ادایخندیدمدلم بهش م یرفت تو یو تا وقت  یزدمحرفاش پوزخند م به
 آورد.. یدلسوز ها رو در م

 ممکنه راست گفته باشه! یکردمفکر نم هیچوقت

 یکه پشت پنجره   ینهاش بخرم. هم یچگرفتم از ساندو  یمناهار تصم برای
برام آماده کنه،  یچساندو یهو ازش خواستم  دمیستامانند مغازه ا یشخوانپ

 ..یمخور یم یچبا هم ساندو یازد و گفت: منم ناهار نخوردم، ب یلبخند کج 

رفتم تو.  یا یشههم تعجب کردم. رفتم داخل و از در ش یلیشدم خ کنجکاو
گوشه اش قرار داشت با سه   یز م  یهبزرگتر بود.    یشیلوازم آرا  یاونجا از مغازه  

 دورش. یتا صندل

کوتاه دوتا همبرگر آماده   یقینشستم. ماهرانه در دقا یاطرفتم و با احت جلو
 انداخت..     یباب اسفنج  یادکرد. من و 

به لبخندم باعث شد  ینشنگاه سنگ یشمثل دفعات پ یدلبخندم رو د وقتی
 ببرم! یادخنده رو از 

م دوخت و همبرگر با ظرفش رو جلو یز نشست. نگاهش رو به م مروبرو
 !یخوریمبه بعد نرو، با هم ناهار م ینا گذاشت. تشکر کردم که گفت: از 

 چم شده بود.  یدونمخودمم نم  یرفت؟م  یینشد. مگه از گلوم پا ینسنگ  نفسم



دفعه  ینبود، ا ییشرتسو یه یشگیشهم یپرو از صورتش گرفتم. ت نگاهم
مدل  ییشخرما یدستش ساعت بسته و موها ی. روینلوار جبا ش یمشک 
 داشت. یه اساد

به   یسوال  یکردمدندون خورد م  یر رو ز  یچمساندو  یجاتکه آروم سبز   همونطور 
 یپس چرا گذاشت  یمهربون باش یادو بدون فکر گفتم: بهت نم یدذهنم رس

 استخدام بشم؟

 مکث جواب داد: یکم  با

 بهت کمک کرده باشم. یخواستچون دلم م ید! شایدونم_نم

 :یدمپرس یتام رو قورت دادم و با جد لقمه

 یکنی؟ترحم م ی_حتما دار

 ینجوریا یسوزه،نم یچکیداد و گفت: نه من دلم واسه ه یهتک یشصندل به
 .یکنممغزم حسش م یرو تو ینمن ا ین،من رو نب

 _ها؟

 یزد. چقدر لبخند بهش م  یلبخند کم رنگ   یناول  یکنجکاو شدم، برا  یدد  وقتی
اصال چون   یست،بوط نبه تو مر   یه؟چ  یدونیشد و گفت: م  یجد  یع اومد.  سر 

 دلم خواست!

 داره که بخواد بسوزه؟ یمگه دل اصال

 ین؟_شما هم دل دار



 کرد و گفت: نه، من دلم و دادم رفت!  یتلخ  ی خنده

 داتام عاشقه؟ یعنی ینفکم متوقف شد. ا حرکت

 مات و مبهوت مونده بودم که با ته خنده گفت: غذاتو بخور کار دارم.  طور همون

 فاصله گرفت. یز شد و از م بلند

سرخ شده  ینیزم یبهمبرگر رو خوردم و از جام بلند شدم. س یمونده  باقی
گفت:   ید. برگشت و نگاهم رو که دیگذاشتم  یکاغذ  یپاکت ها  یه  یها رو ال

 ی؟بلد یآشپز 

 _نه!

 _معلومه.

 :پرسیدم

 _از کجام معلومه؟

 .ییست دخترا ن یهکه اصال شب  یگمم ییتمسخر گفت:از کجات؟.. از جا با

 آقا داتام! یدونستمتکون دادم. خودم زودتر از تو م یسر یناراحت  یجا به

 :گفتم

 ..    یستممثل دخترا ن من

 کردن خودش بود اما متوجه نشد.  یبه آشپز  منظورم

 اختم و رفتم به کارم برسم.باال اند یا شانه



رو بست و رفت. تا ساعت  یچیمن، ساندو یدناون روز داتام با رس فردای
به  ییسرک ها یه یرفتمنبود م یمشتر  یمونده بودم. وقت  ییتنهاهفت 

 .یشناختنهمه هم و م یشبود و اهال یکی. شهر کوچیزدمم یابونخ

تو  یگفتم دیمیز دوست و آشنا داشت اما هروقت باهم حرف م یکل  شیوا
 مثل خواهرم دوست دارم..  یستی،دوستم ن

 کجاست.  یستنکه اصال معلوم   یخواهرم! خواهر  یادافتادم  بازم

.  یستادما یز رفتم پشت م یع دختر به سمت مغازه اومد. سر  یهموقع  همون
 رنگ بود. مانتو شلوار با شال. یلباس هاش سراپا خاکستر 

و از هر دو جهت  یاهشس یکرد. موها  یابیاومد و نگاهم صورتشو ارز جلو
مادر   یرنگ چشما یادکه من و    یخاکستر   یبود. چشما  یختهکنار صورتش ر

به  یدمرو د ینشنگاه خشمگ یانداخت. در کل خوشگل بود. وقت  یامرزمخداب
 :یدمخودم اومدم و پرس

 یید؟_بفرما

 کجاست؟  یپسره عوض ینت: ابود گف یعصبان  یلیکه خ  یفیظر  یصدا با

 گشاد کردم و گفتم: منظورتون آقا داتامه؟  چشمامو

 رفت و داد زد: یچیساندو یشهکرد و به سمت ش  اخم

 آقا داتامتون..کجا رفته.. نی_آره..هم

 اشاره کردم: یرونتر کردم و به ب لبامو



 .یومدن_صبح تا حاال ن

 :یدغر  عصبی

 یشعور؟رفته مزاحم ب ی_کدوم گور

 !ید_خانم درست حرف بزن

 یزنه؟بهم نگاه کرد و گفت: نه که خودش درست حرف م برگشت

 باشن؟شعور  یمزاحم ب  یه یشونرو کج کردم و گفتم: فکر نکنم ا سرم

 که ماتم برد.  یدخند عصبی

 !ینهآ  یمن جلو یحالت خنده  یخندید؟م ینجوریا چرا

 یقرار افتاد رو یباز شدن در هر دو نگاهمون برگشت سمتش. نگاهش ب  با
 دختر.

 بلند خودش و بهش رسوند. ییبا قدم ها یدتا اون و د دختر 

 ی؟برگشت  یزمگفت: عز   یقرار یبا ب  داتام

 یغ زد. ج  یلیدستش و باال برد و بهش س  یهوش کرد و  چند لحظه نگاه  نورین
 خودم خفه کردم.. یرو تو یفمخف

.. تو هم محض یستمن یزماشاره اش رو باال گرفت و گفت: من عز  شتانگ
 یستما ن  ینب  یزیچ  یدونیدفعه به حرفام توجه کن، خودت م  ینخدا ا  یرضا

 یجلو یادر ن.. انقیکنمخودم و م یبوده تموم شد! من دارم زندگ  یو هرچ 
 مزاحم من و شوهرم نباش.. یگهخونمون، د



 هلش داد: یفشک  با

 ..!یمن یهمش دنبال بدبخت  یگه،ن د_خب نفهم بس ک

. با بغض و یدمد ینم یغرور یچه ینجا. ایدو کش یفشبند ک یع سر  داتام
 !  یگی؟م یدار یچ  ینگفت: نور  یتعصبان

 ی؟ادامه داد:_تو ازدواج کرد ناباور 

 :یدغر  نورین

دوست  یچوقتبشن؟ من ه یدتا موهام سپ یمونمتو م یبه پا ی_فکر کرد
 نداشتم.. ُمَتوِهم!

 جمله زد: ینآخر رو با ا شکست

 یدی؟فهم ینمتبب یگهد یخوامنم یا،سراغ مون ن یچوقته یگه_د

 بعد از مغازه خارج شد.    و

 یه و از کلمن یدم. دویکشیدنفس م یدر پ یزده بود و پ یهتک یوار به د داتام
ون نشسته زمزمه سرخ و به خ  یآب برداشتم به سمتش بردم.  با چشما  یوانل

 کرد:

 ..یکشمشون_م

کردم که ازم گرفت، اما  یک آب رو بهش نزد یوانل یلرزیدکه م ییدستا با
 ..یواربه د یدشکوب



گفت؟ فقط گفت   یدختره چ   یه؟مگهکرد. با حرص گفتم: چ  یسرو خ  یوار د  گچ
 یه؟دوست ندارم زوَرک

زد  یبد بود وگرنه حق داشت م یلیحرفا رو زدم. حالش خ ینچرا ا ونمیدنم
 گفت؟  ی.  ناباور گفت: هوم؟ چ یکردتو دهنم و دندونانم و خورد م

 حالش خراب بود. یلی. خیترسیدمداشتم ازش م دیگه

 لحظه بخند! یهگفت:   یبعج یرو چنگ زد و با نگاه  شالم

 ترس ازش فاصله گرفتم که دنبالم اومد. با

بود.  یدهکامال بهم رس  یگهبرخوردم، ترس همه وجودمو گرفت. د یز به م وقتی
 داد زد:

 یخندی؟_چرا نم

گرفت.   یز که دستش و به م  یوفتهبود ب یک رفت. نزد یجلحظه سرش گ همون
 یدچشماشو چند لحظه بست و با باز کردن، نفرت زده نگاهشو ازم گرفت. کل

 کرد و رفت.در آورد و به سمتم پرت   یبشها رو از ج

 گناه بکشه؟  یاگه راست بگه و بره و اون ها رو ب  یره،داره کجا م نمیدونستم

 قدرت رفتن به دنبالش و نداشت. پاهام

 موندم. همونجا

 و در رو بستم قفل کردم. یرونغروب، رفتم ب نزدیک

 .یواسمت مغازه مادربزرگ ش رفتم



 شده. یچ  یکردنمو.  مادربزرگش اونجا بود. نگران سوال رفتم ت سراسیمه

. با تعجب یرونب یدمرو گرفتم با خودم کش یواکردم و دست ش  یخواه  عذر 
 چت شده؟؟ یهگفت:چ

 پسره زد به سرش! ین..ایوا:شگفتم

 سرت آورده؟! یی..بالی_چ 

داتام  ینکهدختر اومد و سر و صدا راه انداخت، مثل ا  یه..تو گوش کن.._نه نه
 ییبال  یهرفته باشه    یترسممرفت من  گذاشت    یادوستش داره، مثل روان  یلیخ

 !یارهسر دختره ب

بذار هر  یا؟به من و تو چه سوف یشاون و نامزد قبل یکرد و گفت: زندگ   اخم
 بکنه.. یکنهم یغلط 

 یهمه چ  یکردبود که اگه کنترلم نم ییدستام گرفتم. از اون وقتا ینرو ب سرم
 من رو فرستاد خونه. یوا. شیکردمخراب م یزدمرو م

. بدون جلب توجه رفتم یدند یم یلمشهره و بچه ها داشتن ف یدم،رس وقتی
 تو اتاقم و خودم و پرت کردم رو تخت.

 جهت.. یخود و ب  یب  یزدشور م دلم

موضوع  ینخب؟چرا ا رو دوختم به سقف باال سرم و گفتم:به من چه نگاهم
 من مهم باشه؟ یبرا



به خودم اومدم  یقت اتاق شلوغم رو جمع و جور کردم. و یلشدم و وسا بلند
. دوباره یفماتاق نگاهم رفت سمت ک  یک تار  یمهن  یهوا  یکه شب شده بود، تو

اول بهم داده  یکه همون روزا  یشماره ا یشدافکارم به سمتم هجوم آورد. م
نداشتم که  ور  ییشتوانا یعنی. یتونستمبود بردارم و بهش زنگ بزنم اما نم

 حرف بزنم.

در چه   ینمشنوم تا ببرفتم تا حداقل صداش و برو برداشتم و شمارشو گ  گوشی
 .یبرهبه سر م یحال

 یچیددختر پ یه یخواستم قطع کنم که صدا یدمبوق اول و خورد ترس وقتی
 :یتو گوش

 _بله؟

 گفتم: الو..  ینگران  با

 شما؟ یید_بفرما

 ..      ی:_من با آقاپرسیدم

تام کار دارم، شما اضافه کردم:_با دا یاجبار ینهم یبرا یدونستمنم فامیلیشو
 ین؟هست یک 

 جواب داد: دختر 

 ..یرنتماس بگ یگمکه شدن م  یدار الوند خوابن، من خواهرشونم، ب ی_آقا

 گذاشت و رفت نگران شدم!  یمغازه ام، وقت  یگفتم: من فروشنده   سریع 



 _آها، حالش خوبه، مچکرم.

 کردم و راحت سرم و گذاشتم رو بالش..  یخداحافظ  ازش

 .یدمشهره از خواب پر  یغ ج یغ ج یا صدابود که بچه وقت  نمیدونم

 سر کارت؟ساعت دهه! یری_دختر مگه تو نم

 ..یدمکش  یبلند یساعت، چشامو باز کردم و ه  یدنشن با

 ..یکن  یدارمزودتر ب یزدم:_تو کجا بود داد

 کردن توام؟     یدار اخم گفت: عجب!من مسئول ب با

 .یرونرو گفت و رفت ب این

 .. یخوردزنگ م  یم. گوشیدمبرداشتم و پوش  ینتو و شلوارسمت کمد و ما  دویدم

 :یدملب غر  یر موهامو جمع کردم و ز یتعصبان با

 تو روحم پونزده ساعته خواب بودم؟! ی_ا

 دادم_الو.. جواب

 خانوم؟ یندار یف_کجا تشر 

 نگاه کردم. شماره داتام..  یبهت به گوش با

 !یزنهحرف م ینطوریا چرا

 !یاممن سوف یه؟_خانوم ک

 یست؟مگه خره که خانوم ن یاتمسخر گفت: سوف با



رو  یدارفت کل یادم ز یرومغازه باش، د یگهساعت د یمکردم. گفت: ن  سکوت
 رفتم مردم؟ یفکر کرد یرم،ازت بگ

 ازش، آماده شدم و حرکت کردم. یهکردم و با خداحافظ  عجله

. به موتورش نشسته بود  یگذر کردم. رو  یابونو از خ  ییدماسترس لبم و جو  با
 .یدمترس یم شدت از موتور 

باهام  ینشون داد، معلوم بود برخورد بدتر  یلکه پشت موبا یبداخالق  با
 خواهد داشت.

 اش مواجه شدم. یشهتر از هم یختهبه هم ر یکردم که با چهره   سالم

 . دستش جلو آورد:یدمنشن یسالم جواب

 ..یادرد کن ب یدو_کل

طولش  یکردم و حساب   یفو کمو تدست یدکردن کل  یداپ یکردم و برا  اخمی
 و از دستم گرفت..      یفمجلو اومد و ک یتدادم. با عصبان

 یزنی؟دختر دست م یه یفاجازه به ک یگفتم:چرا ب   یغ ج با

در  ی،ندار یدخترونه ا یز مسخره گفت: چ یتوش انداخت و با لحن نگاهی
 یستی؟ضمن تو که دختر ن

که   ردمیکدادم از درون ذوق م یبه ظاهر خودم و ناراحت نشون م ینکها با
 !یزنهحداقل باهام حرف م

 اخم گفتم: درست صحبت کن! با



 و رفت در رو باز کنه. یرونب یددستبند هام کش ینرو از ب یدازد و کل پوزخندی

 رفت تو، دنبالش رفتم. وقتی

 مالقاتت. یایمزندان ب یفردا تو یکه داشت   یبا اون حال یروز د یکردم_فکر م

 ..یکشمزد و گفت: اگه بخوام برم زندان، اول تو رو م یدار صدا پوزخند

 رفتم و گفتم: آدمکش! یز سمت م به

  توجه رفت سراغ کار خودش. بی

 .یکردهم خشن رفتار م یلهنوز حالش بده.. با وسا میدونستم

 و ازش تشکر کردم. یصندل یآماده داشت. نشستم رو یتزاناهار پ موقع 

 ی؟_منتظر تعارف 

 . یخوردآروم شروع به خوردن کردم. اما اون تند تند غذا م شتم وبردا چنگالی

چون هر  روانشناس. یشپ یرفتم یدبا ینحرف دختر خاله اش افتادم. ا یاد
 :ید. پرسیدادحالت م ییر دم تغ

 _خونتون کجاست؟

 اطراف.. ینخوردم و با مکث گفتم: هم یتزاپ یا تکه

 لوس! یدخترا یول یی،ادختر  یهبهم نگاه کرد و همونطور گفت: االن شب یکم

 یبم؟غر یبموجود عج یهمن  یکنهفکر م چرا

 کرد:  اضافه



 فهمه؟ ینم یکس  یپسرونه بزن  یپاگه ت یدونی_م

 ثابت کنم دخترم؟ یخوایم ی؟چ  یعنی_

 ی؟ثابت کن یتونیم یشد:_چطور یطون. لحنش شخندید

ش عشق یادبخندم و  یخواستکه بخندونتم! حتما م  یزدباهام حرف م شاید
 .یوفتهب

 یه یادم یشثابت کنم.. چون کمتر پ یستن یازیگفتم:من دخترم، ن جدی
لحاظ من  ینکار کنه تا خرج خودش و جور کنه، از ا  یاددختر هفده ساله ب

 یکنی؟فکر نم ینطوریمردام، تو ا یهشب

 یجوجه ا  یهتو    یکنمو با نگاه بهم گفت: من فکر م  یداز غذا خوردن کش  دست
 ..یرو داررگا م بز آد یکه ادعا

 یتزا. در سکوت پیشهکردم دود از سرم بلند م  یحرفش بدم اومد. حس م از 
 رها کردم و برگشتم سر کارم.  یمهرو نصفه ن

 یتاهم یدکنه. من نبا  یبا حرفاش عقده هاش و خال یخوادحالش بده م اون
 .یدادمم

 یانتظار داشتم قو ییش! خدایشترجوجه بودم؟ نه کمتر نه ب یهدر حد  من
 .ینجوریبشم نه ا یدهد

اون و  یبدون خداحافظ  یو حت  یفمبا برداشتن ک یدکه رس  یساعت کار پایان
 مغازشو ترک کردم.



 یخوبه هنوز اتفاق   یگفتمخونه. شهره سوال کرد که اوضاع چطوره.  منم م  رفتم
 .یوفتادهن یکه منتظرش

 اونجا چه خبره!! یکردو فکر م یخوردحرص م چقدر 

. دوست داشتم یشدز شد اخالقام داشت عوض مو راهم سبداتام جل یوقت  از 
 !یکردمن و جوجه حساب م یفبمونه! اما ح ینبهش کمک کنم و نذارم غمگ

 ام! یمن ک  یفهمهحالش و عوض کردم م ی. وقت یرهدست کمم بگ بذار 

 کردم خوش اخالق تر باشم.  یبعد سع روز 

رو سرم هم . کالیاهس یپالتو یهو روش  یدمپوش ییدسف یاسک  یقه ژاکت
از خونه  یشگیمهم یاهس یفبا برداشتن ک یدم،پوش یدگذاشتم و کفش سف

 خارج شدم. 

 یشهصورت آسمون رو پوشونده بودن. کوچه مثل هم یبارون  ی یرهت یها ابر 
شلوغ و پر   یلیخلوت بود. برعکس اون قسمت شهر که مغازه وجود داشت خ

 رفت و آمد بود.

خونه  یدند یمحسن و شهره من و سر بار م ینکهرو دوست داشتم با ا اینجا
 .   لبخند زدم و به راهم ادامه دادم.یدونستمشخودم م ی

 یشدعسل نم یلوک یهکه رفتم تو، باهاش چشم تو چشم شدم. با  همین
 قورتش داد!

 کردم.         سالم



 سال گذشت تا جواب داد:_سالم! یه

 . بلند شد و رفت سراغ کارش.یکردبهم نگاه نم حتی

 کردم. جدا اون بداخالق بود!  میخا

 وارد شد. یگرم کردم که کس  یز م یو دستمال کش یلوسا یدنرو با چ سرم

به تن داشت  یل و شلوار  ییشرتکه سو  یا یزهم یزهو باال گرفتم. دختر ر سرم
 جلو اومد.

 داتام.     ی! دختر خاله شناختمش

 .یچیکرد و رفت سمت در ساندو  سالم

که دختر نگرانش بود   یدماما د  یدرس  ینا مفهوم م  هیشاز پشت ش  صداهاشون
 .یدپرس یو پشت سر هم سوال م

 :یدمرو فهم یندفعه برگشت و سرش داد زد که هم یه

 !یبساز یوان ر  یهکه از من   ینی_تو دنبال ا

 .یزدو باهاش حرف م ینهبا آرامش دعوتش کرد بش دختر 

من کرد و با دو از مغازه ه  ب  ینگاه   یم. نیروناومد ب  یکه با ناراحت   یدنکش  طولی
 خارج و دور شد.

زده و  یهرو به دستش تک یشونیش. پیکردکار نم  یگهداتام نگاه کردم. د به
 .یکنهمعلوم بود داره فکر م



 وقت روز. یننبود ا یا یمشتر  هیچ

سرم داد بزنه. اما رفتم و روبروش  یدادم. احتمال میششرفتم پ یاطاحت با
 یست؟.. گفتم: حالت خوب نین نشستم. بهم نگاه کرد، طوال

 !یدونم_نم

 ی؟استراحت کن یبر  یستزدم و گفتم: بهتر ن پلکی

 !یستمو گفت:نه..خسته ن یدکش  یز م یرو دستاشو

 شده؟ یگفتم: پس چ   یکنجکاو  با

 .یدشد و دور خودش چرخ بلند

 و گفتم: آقا داتام.. یستادما نگران

و  باه کردم ولش کردم. با اخم گفت: اشتیستادشد و روبروم ا یک نزد بهم
 ین؟به نور یدمچسب

 ی؟:_چ یدمپرس گیج

 .یدکش  یقعم یبست و نفس چشماشو

 نباشه تا همش به فکرش باشم.. یگهو تموم کنم، که د ینکار نور  ید_با

 .یدادآدم نظر م یهزد. راحت راجع به کشتن  یحرف ترسناک  چه

 !یسترحم ن یآدم عاشق ب  یستی،: تو عاشق نگفتم



رو دور و اطراف چرخوند و گفت: تو از عشق حرف نگاهش زد و  نشخندی
 بودم! یونشجوجه، من د یزنیم

 ازت بزرگتر باشن! یتوننآدما م یقبال هم گفتم؛ بعض ستم،ی_من جوجه ن

 !یتوننم یاگفت: فقط بعض  یتدست چونه ام رو گرفت و فشرد.. با عصبان با

 یکار  گفت:من  وارانه یدکه صورتش و جلو آورد و تهد  یدمعقب کش خودمو
 یدی؟فهم یستی،ن یانتو هم اصال در جر  یکنم،رو م یخوامکه م

تکون  یو سر  یدماز صداش ترس یدی؟ند تر گفت:فهمحرکت موندم که بل بی
 دادم.

 یلمو. ساعت و نگاه کردم. وقت ناهار بود. وسایشیمغازه لوازمات آرا  یتو  رفتم
مادربزرگش نبود بختانه ..  خوشیواش یش. با دو رفتم پیرونبرداشتم و زدم ب

 راحت باهاش حرف بزنم. یتونستمو م

 ..یواش یوا_ش

 یباز چ  یاسوف یهبلند شد و گفت:چ یشاز رو صندل یمناگهان یدنبهت از د با
 شده؟

 دارم.. یاز گفتم:به کمکت ن  یزدمکه نفس نفس م  همونطور 

 یننشستن انتخاب کردم و رو بهش گفتم:بش  یها رو برا  یچوب   یاز صندل  یکی
 ..یقهدق یه

 ها.. ینزد یپسره جلو من حرف زد ینحرص نشست و گفت: دوباره از ا با



 رو بهم بده.. یشتو فقط اطالعات نامزد قبل..یوا_ش

 یکار؟چ یخوایکرد و گفت:م  اخمی

 باهاش حرف بزنم. یخواممن و من گفتم: م با

 یدار یادهنش گرفت: سوف یشد و مشتش رو جلو یعصب یهاز ثان یکسر   در 
 نکن! یناا ی..خودت و قاط یکنیم ر یکاچ

 رنگ خواهش گرفت: لحنم

 ..ینمشبب ید..من بایوا_ش

 چشمام ثابت موند. یتو نگاهش

 ی؟دار یکارش:چپرسید

 چرا جدا شدن.. ینکهمطلع بشم، ا یز از همه چ یخوام:مگفتم

 از تعجب دهانش باز مونده بود: دیگه

نامزد کرده.. االن ته وق یلیدختره خ ین.. ایخل شد یا؟یاسوف ی_تو خل بود
ندارن و شخم  یکه اصال بهت ربط   ییگذشته ها  یخوایحاملست بعد تو م

 ی؟بزن 

از قبل  یکنمحس م ییجورا یهکنجکاوم،  یلی_نه من نسبت بهش خ
 حامله است نگران تر شدم! یاالن که گفت  یشناختمش،م

 یحق ندار یول یدم.. من بهت آدرس رو میاسوف یهست  ی_عجب کله شق 
 ..یکندرست   دردسر 



 که!  یبرمماز تو ن یمن اسم یزمزدم و گفتم: عز  لبخندی

 یگم؟بخاطر خودم م یفکر کرد ی،نامرد یلیهم کرد و گفت:خ یتو اخماشو
 یداسالها پ ینا یکه ط  یهست  یدوست  ینتو بهتر  یکنممن حس م یونهد

 !یریم.. اصال باهم میتر از خودم یک کردم..به من نزد

 یچوقتچون ه یدمن و دوست داشته باشه، شا در ق ینا یواش یشدنم باورم
 بهم نگفته بود براش مهمم! یکس

اما اون که آدِم  یم،بزن یدور یه یریمم یماومدن مادربزرگش، بهش گفت با
 یرین،دور زدن نم  یوقت روز فقط برا  ینا  یدونمم  ینکهبود، گفت: با ا  یمتفکر 

 .ینو زود برگرد ینمراقب خودتون باش

 .یابونکنار خ  یمرفت یوابهش زدم. همراه شا نمدندون  لبخندی

 یدهفا یتکون داد و گفت:مطمئنم رفتن ما ب  یتاکس یه یدستش رو برا شیوا
 ازدواج نکرده و حامله نبود!  ینمحکم بود که االن نور  یوندشوناگه پ  ینااست، ا

کردم   یشونیمبون پ  یه. دستم و سایدتاب  یصورتمون م  یابر ها تو  یاز ال  آفتاب
 دادم:ب واو ج

 یهبدونم  یندرمورد خود نور یخوامم یست،مهم ن ینادادن ا یوندپ یگه_د
 !یخورهداره ذهنمو م یزاییچ

 خل و چل! یزد و گفت:آخه مگه تو ذهن دار پوزخندی

 آدرس داد. یواو ش یمپامون متوقف شد. سوار شد یزرد رنگ جلو تاکسی



رو روشن  یبخار هیشو خطاب به راننده گفتم:آقا م یدمبه هم مال دستامو
 ید؟کن

رو فشار داد و به سمتم برگشت و با  یدکمه ا یکرد،م یکه رانندگ   پسرجوانی
 نرمال بهم نگاه کرد:_داغ کرد! یر لبخند غ

 ی؟چ  یعنیشد و گفت: یظنگاه کردم که اخمش غل یواتعجب به ش با

 ..یدشما رو که دشد،  یباز گفت:روشن نم یشبا همون ن راننده

 ینبهتر بود تا از ا یپیچیدیاز سرما به خودت م ییگفت:خدا  کنار گوشم  شیوا
 !یبخوا یزینکبت چ

 نگاهمون کرد: ینهآ  یتکون دادم که از تو یزدم و سر  نیشخندی

 !ی؟شنیدماگفت   ی_چ 

 داد زد: یتبا عصبان شیوا

 _نگهدار..

 گفتم نگهدار!  یدی؟شن ی_حاال چ 

 .یینپا  یدیمپر   د و هر دومتوقف کر   ینوفکر ماش  یب   یده،که معلوم بود ترس  پسره

 !یچندش یلیبهش نگاه کرد و با انزجار گفت:خ شیوا

 ..یمگز کرد  یادهرو پ  یبلند  یباتقر   یر و مس  یمگرفت و با هم ازش دور شد  دستمو



 یدونمم  یشن،نخورده پسر خاله م  ییکه چا  ییه.. از آدمایحرص گفت:عوض  با
 ینشماش ینشستن تو یحت  یکنمحس م یبکنه ول یتونستنم یغلط  یچه

 !یزنهحالمو بهم م

 نگفتم.. چیزی

 یناومد. من بودم به ا یاخالقش خوشم م ینقدرتمند بود. از ا یلیخ اون
با حرف مردم   یمحرفا.. نصف زندگ  ینعادت داشتم به ا  یدادم،نم  یتاهم  یزاچ

 .یگذشتم یاضاف  یو آدما

تر   یجا  یهبه    ینکهتا ا  یکرداز همه کوچه ها عبور م  یوا. شیدیممحله رس  یه  به
 .یستادیما یاطح یهدر  ی. جلویم. جلو رفتیدیمتر رس یز و تم

 یا؟کرد:_چته سوف  نگاهم

 .یکنمدارم به تو فکر م یچیلبخند گفتم:ه با

 ی؟شد یونهرسما د یا یکنیم ی:_شوخ یدخنده ابروهاش باال پر  با

 یه؟ک  یخونه  ینجا:_ایدمدر روبرومون نگاه کردم و پرس به

 داد: جواب

 !ینهر نور_خونه شو

 ی؟_خب تو از کجا آدرسشو بلد

 گفت:  یو با خستگ  یدرو مال چشماش



من  یننور یهم بودم، ول یشونعروس یتو ی_شوهرش.. پسر خالمه، من حت 
 بزن! یدار یباهاش هر حرف تو  یرمزنگ و که زدم خودم م یشناسه،و نم

 !یکنمخواهش م یوا_عه..ش

 یبه مادربزرگم بگه عصبان وردم  در م  یزیپسر خاله ام چ  ینکرد و گفت:بب  اخمی
 بهتره! یننتتنها بب یشه،م

 ازم دور شد. یاز دکمه ها رو فشرد و خودش چند قدم یکی بعد

 !یکردمبود. بازم که داشتم بهش فکر م باهوش

 :_بله؟یفونآ  یتو یچیدپ یننور یفظر  یاز چند لحظه صدا بعد

 یین؟پا یدیارب یفچند لحظه تشر  یشهزل زدم و گفتم:م ینچشم دورب به

 گفت:شما؟  متعجب

دم  یادب یخواستمازش م یدچرا با یکنم؟م یکار اونجا چ یم؟ک یگفتمم چطور 
 در؟..

 و پس بزنم، اون هنوز منتظر جوابم بود.کردم افکارم ر   سعی

 ..یمغازه  ی.. من فروشنده ی: فکر کنم بشناسگفتم

 یتو  یایب  یتونیخب، م  یلیکه معلوم بود از اول منو شناخته گفت:خ  یلحن  با
 .یاطح

 باز کرد. یکیت یرو با صدا در 



 نگاه کردم. یواش به

 سر عالمت داد "برو"، در رو آروم باز کردم و رفتم داخل. با

کوتاه. نو ساز و مرتب بود و توش درخت   یوارایداشت با د  یککوچ  یاطح  یه
 یپر از برگ ها یاطباعث شده بود کف ح یزونکه برگ ر  ییداشت.. درختا

 خشک بشه.

اومد و روبروم  یینپله رو پا ییخارج شد، ده،دوازده تا یاز در ورود نورین
 .یستادا

از درخت ها اشاره  یکی یر ز یمکتیکردم که کنجکاو جوابمو داد و به ن  سالم
 کرد:

 ..یدار یکار چ ینمبب یا_ب

نشستم و اون هم با فاصله  یمکتن یرو یدم،نگاه منتظرانه اش رو د وقتی
 کنارم نشست.   

 .یچرخیدصورتم م یدائم رو ینشرنگ اهنگ

 یچشما یزدن،رنگ خورده اش برق م ییطال یوهابهش نگاه کردم. م منم
 .یکردخوشگلترش م یلیبرجسته اش خ یبا لبا یکشکوچ  ینیو ب ینرنگ

 یتونمنم  یگهکنم؟ د  یشحال  یبه چه زبون   ید_نگو که داتام تو رو فرستاده؟من با
 تحملش کنم..



به دستام زل زدم:_نه اون من و نفرستاده..  ودم اومدم وکه زد به خ  یحرف  با
 خودم اومدم، اومدم باهات حرف بزنم. من

 بود. یینچون سرم پا یدمالعملش رو ند عکس

رو خودش بهت  ینجاآدرس ا یمطمئنم حت  ی؟منبا من دار ی_تو چه حرف 
 داده..

ت بدونم، راجع به خودت و گذشته ا  یخوامگفتم: م  یتباال گرفتم و با جد  سرمو
 الوند نداره! یام به آقا یربط  یچه

 !ی؟کرد و با پوزخند گفت:چ   یز ر چشماشو

 به اطراف گردوندم و دوباره به چشماش نگاه کردم: نگاهمو

 ی؟داشت  ی_تو، خانواده ا

 بلند شد: یتو با عصبان یددر هم کش اخماشو

 ش رونوع یهبس کنه نه؟.. هر روز  یخوادتو دختر جون؟ داتام نم یگیم ی_چ 
 !یدهنشون م

! خانواده ات االن کجا یسوال و بد  ینکه جواب ا  یتونیوم گفتم:مو آر   ایستادم
 هستن؟

سواالت و  ینا یداره؟اصال چرا دار یبه تو چه ربط  ینمردد گفت: ا یلحن با
 یپرسی؟م



خواهر من گم شده و  یشلحظه به من گوش کن، سالها پ یهخانوم،  ین_نور
 ..یشک دارم که خواهرم نباش امسال که با تو آشنا شدم

 و ادامه دادم: یدملبام کش یرو رو ستمد

 !یاز نشونه هاش رو دار یلی_تو خ

 یادت ییکرد. بعد با حرص گفت:چه مزخرفا  یا یعصب یشد و خنده  گیج
 یگهکه م ینفهمه.. اون  یچکسیماجرا ه یناز ا یمداده..ما عهد بسته بود

 زده؟ حرفا رو ینعاشقمه چطور اومده به تو ا

 ..یخواهر گم شده ام باش یتونی..تو میه_ماجرا؟پس واقع

برو  یادستاش چنگ زد و گفت: ب یشالش رو تو یها یشهر یتعصبان با
 !ینتتشوهرم بب یخوام..نمیرونب

 ..یرونکرد سمت ب  یتمهدا مستقیم

 شده بود! یرمدستگ یزاییچ یهمقاومت نکردم.  یگهمن د اما

 ینکهزده..با ا یهه شدم خودش به در تکدر رو پشت سرم بست متوج وقتی
 بهش داشتم.. یهنوز مطمئن نبودم اون خواهرمه، حس خوب 

 .یرماز دور وادارم کرد از اونجا فاصله بگ یواش صدای

 یا؟سوف یکرد  یکار _چ

 .یمسمتش رفتم و باهم شروع به قدم زدن کرد به

 ..یکننم یو کجا زندگ  انیخانواده اش ک یدمفقط ازش پرس یچی_ه 



 ی؟گفت   یبهت گفت: چ  با

ذره  یهاحمق چرا  ی؟حرفا رو زد ینا یو گفت:چرا بهش رفت  یستادا روبروم
 پسره جدا شده خب بتوچه؟ هان؟ یناگه از ا یکنی؟هم فکر نم

چشماش که حاال رنگش سبز شده بود نگاه کردم و شمرده شمرده گفتم:  به
 یینشونه ها تر،دخ ینکنم.. ا  یداشخواهر گمشده دارم و کنجکاوم پ یهمن 

از  یحس یهمن  یو نگاهش.. حت  یدنشاز خواهر من داره، مثال مدل خند
 کردم..  یدابهش پ یدمشد یوقت 

 به پوزخند کش اومد: لباش

 ینکه به ا  ینها  یشمعن  یکنیکه م  ییکارها  یدونممن م  وفیایکنی؟س_بچه خر م
 ی ه چهر  یهنداره اون فقط  یچیداتام ه یا،..سوفیپسره داتام دلخوش شد

 یدرصدم به تو عالقه نداره پس الک   یه  یده،عقده خواب  یکه پشتش کل  یباستز
 دلت و صابون نزن..! 

 ردوندم:پر از اشکم و دور نگاهش گ یو واج مونده بودم. چشما هاج

 !یکنیاشتباه م ی_دار

خنده اش گرفت. به اطراف نگاه کرد و دستمو گرفت   ید،رو د  یمنگاه اشک  وقتی
 یبود، گرم و پر مهر. ول یش دست دوست ودش برد. دستمنو دنبال خ یدکش

 یکردانداخته بود. ذهنم حرفاشو ترجمه م یدنحرفاش مخم و به سوت کش
 اما باور نه!

 به پارک. یدیمتا رس یمو رفت رفتیم



و بهم نگاه  یمنشست یمکتن یه ی! رویدمبار داتام و د ینکه اول  همونجایی
 کرد.

 یه؟_چ

 ..یکه گفت   یفیاراج ینا ینم،گفت:بگو بب  هم فرو برد و یتو اخماشو

بهت نگفتم،  یزاچ یلیتوئه، من خ یحرفا یفخودش با اخم گفتم: اراج مثل
 یه یدونستمم یشهمردن.. و نگفتم هم ساله یلینگفته بودم پدر و مادرم خ

خواهر  ینا یفهمممنه! اما االن دارم م یهخواهر گمشده دارم که اتفاقا شب
 کردم.  یداگمشده رو پ

 شد:_خب؟ گیج

 پامون زمزمه کردم:  یر صاف ز  ینکنترل کردم و نگاهمو دوخته به زم  عصبانیتمو

 !یگهد ینه_خب منظورم نور

پولدار   یخانواده    یهدختر    یگی؟نورینم  یلومه چ ! معیونه! دیونهگفت: د  ناباور 
 یتو  یبهبعد چطور بچه غر   یکننم  یها زندگ   یمثل اشراف   ینابوده.. پدربزرگش ا

 یدن؟راه م یمشونحر 

 کردم و چند بار پلک زدم:  نگاهش

خواهرم چطور   یدونهاون م  یوا،با عموم حرف بزنم ش  یدداره..من با  ی_چه ربط 
 گم شد و کجا گمش کردن!

 از پارک. یعجله بلند شدم و شروع کردم به رفتن طرف خروج  با



 خورده مطمئنم! یی_تو سرت به جا

 یادمداشتم.  یراز بر م ینه از اردپ ید..بایزدمرفتم با عموم حرف م یم باید
 رفته بود که مغازه رو به حال خودش رها کردم و نرفتم سراغ کارم. فقط

 !یزدمبه عمو زنگ م یدبا یدونستمم

 اخم کردم..  ی.. با کالفگ یدمکش  یلموسا ینب یرو باز کردم و دست  کشو

 دفترچه کجاست؟ ینا یعنی_

 و صدا زدم:_شهره؟ یدمرو محکم کوب کشو

 اومد و غر زد: یروناز اتاق ب رهشه

 _چه خبره؟پونه رو به زور خوابوندم!..

 :پرسیدم

 کشو بودن..  ینا یتو یزامدست زده؟همه چ یلمبه وسا ی_ک 

 !یدونهپوالد بهتر م یدونمهوا تکون داد و گفت:من چه م یتو دستی

 حرص گفتم:شهره پسرت اومده سر وقتشون آره؟؟     با

 آشپزخونه. یوفت تو ر  یدنزد به نشن خودشو

اومد باال گوششو گرفتم و  یبود. از دم در صداش زدم. وقت  یاطح یتو پوالد
 با حرص گفتم: یچوندمپ

 یکردی؟م یکار کشوم چ  ی_پوالد تو تو



 ی؟کرد خودشو آزاد کنه:_چ   سعی

 زدم:_دفترچه ام کو؟؟ داد

دستور پخت غذا ها  یرش،بگ یاب ینهاز پشت سرم گفت:_اگه منظورت ا شهره
 !یسمنو یرو توش م

دفترچه رو از شهره گرفتم. چندتا از صفحاتش چرپ   یدمکردم و دو  و رها  پوالد
 رفت بازم با شهره کل کل کنم.  یادمعمو بودم که    یشده بود. انقدر فکر شماره  

عمو رو   یکه گرفته بودم رو وارد کردم. شماره    یبرداشتم و اول شارژ گوشیمو
 نجات( ار یبد خط نوشته بودم:)اسفند یرشکاغذ و ز  یبا خودکار قرمز رو

 اومد! یبهشون نم یلیشوناسحاق نجات بود..فام بابام

اهل نجات دادن نبودن. حداقل عموم که من و نجات نداد  یچکدومه اونا
 غرقم کرد! یچه

 یسبزو زدم. صدا ینوشتم و دکمه  یمگوش  یلرزون تو یرو با دستا شماره
 یه عمو رو جلو چشمام آورد. یه هر چ یخوردکه پشت سر هم م  ییبوق ها

 یاخالق بد  یزد،م  یداشت و پوستش به قرمز  یجو گندم یمرد الغر که موها
 دوستش داشتم..اما اون انگار منو فراموش کرده بود! یشهنداشت و هم

.. یینهتختم انداختم و رفتم جلو آ   یرو رو  یگوش  یدیپاسخ نداد. با نا ام  کسی
 یدمفهم  یم  یدبا  یکنم؟ چطور  یکار .. حاال چفتمیگر م  یخودم حس منف   یافهاز ق

 یخودهکردنم بهش ب  یلهو پ یهک  یقادق یندر کاره؛ کجاست؟ نور یاگه خواهر 
 هم داره! یا یدهفا یا



بلند شد، متعجب به صفحش  یمزنگ گوش یکه همزمان صدا  یدمکش  آهی
 تماس رو وصل کردم: یجاننگاه کردم. عمومه! با ه

 دخترم؟ ییتو یا،الو..سوف:_یدش به گوشم رسعمو با خش خ ی_الو؟ صدا

 صدام رو شناخته گفتم:سالم!  ینکهاز ا ناباور 

 ی؟واضح تر شد:_سالم دخترم..خوب  صداش

 خاله چطوره؟ ین_خوبم، شما خوب

 ! یمتوا یشرمنده  ی..ولیم_شکر خدا،زنده ا

 کرده بود.  ییر با باالتر رفتن سنش تغ صداش

 .یدمو بغضمو بلع یدمکش  یقیعم نفس

بود! اون ها تنهام گذاشتن مثل بابا و  یدهفا ی. اما ب یخواستگله کردن م  دلم
 نمونده بود! یراه برگشت  یگهمامان..و د

 ..یبزرگ شده باش یددلمون برات تنگ شده..با یا_سوف

 ..!یکنهآدمو بزرگ م یزدم و آروم گفتم: آره بزرگ شدم..سخت  یکج   لبخند

 یگذره؟بهت بد م یشیم یتاذ یا:_سوفیچیدپ یگوش  یناراحت تو صداش

 شد! یدهچ ینجور ا یرمتقد یست،هم فشردم. عموم مقصر ن یرو چشمامو

دفعه جواب  ینازت بپرسم و ا یخوبه، من زنگ زدم تا سوال ی_نه همه چ 
 ..!یرمبگ



کوچه قدم   ینازکم تو یاهس یمن با مانتو یسوزناک  یهوا یروز بعد..تو صبح
 یکردمم یو سع یرفتم یجگ  یسرم گاه  . حالم هم بد؟نه.. خوب بود.یزدمم

 ..یادقراره برف ب یدونستمنداشت. م یدهفا یکردمدستامو گرم کنم. ها م

 خودم جمع شده بودم. یبه مغازه تو یدنبدجور گرفته بود. تا رس آسمون

 یکه وارد شدم نگاه غضب آلود داتام منو نشونه گرفت. ناراحت  همین
 یو برا یستاد. روبروم ایدد یشدم و یتعصبان یشتر معلوم نبود ب یشگیشهم

 ی؟سرشو خم کرد. _کجا بود ینگاه کردن بهم کم

     _َس..سالم!   

 یرو گذاشت   ینجاا  یک   یاجازه    ی؟باتوجه دوباره سوالشو تکرار کرد:_کجا بود  بی
 دستت سپردم؟ یمغازمو الک  ی؟رفت 

 م که..! کار داشتیروزبخاطِر د یخوامعقب رفتم و گفتم: من معذرت م کمی

 زد: داد

 ..یگفتیم ید_خب قبلش با

 یعصبان  یشتر شده باشه.. ب یبهش نگفتم عصبان  ینکها یبرا یرسیدنظر نم به
 بوده که من کجا رفتم! 

 _نشد.. واقعا متاسفم.

 یتقبل یفسراغ شغل شر  یبر  یو گفت: تو دوست دارهم کرد  یتو اخماشو
 مگه نه؟



 !ینبذار مونم اگه شما یم یر،کردم و گفتم:ن خ  اخمی

 !یشمم یخیالدفعه رو ب ینو گفت:فقط ا یدتو موهاش کش دستی

و به من  یدلباسش پوش یآشپزخونه رو رو یدلباس سف یدسته صندل یرو از 
 کرد و رفت.  ینگاه  یمکه هنوز سر جام مونده بودم ن

حاال فکرم  یشدمم یعصبان  یدبود با یشو تکون دادم. اگه چند روز پ سرم
 مشغول بود. یلیخ

لبم اومد..دلتنگشون شده بودم  یرو یمغازه انداختم لبخند یلبه وسا اهیگن
 !یزود ینبه هم

. کنارش یدادر هاشو انجام م. همونطور داشت کایششناهار رفتم پ موقع 
 یر و بهش نگاه کردم. دوست داشتم ازم کمک بخواد. اما فقط ز یستادما

 یه؟نگاهم کرد و گفت: چ یچشم

 .یرمرفتم، امروز هم م یناهار مهمونم نکرد یروز م:دزدم و گفت یمصنوع  لبخند

 تا کارام تموم بشه! ین.. بشیست:الزم نگفت

 د.حواسش نبو یشد. ول یواقع لبخندم

 یحت  یو صندل یز ها و م ینتکاب  یشتر قرمز داشت، ب یاش رنگ بند مغازه
به خون   یداشته باشه، وقت   یخطرناک   ی  یهروح  یخورهرنگ نم  ینظرف ها. به ا

 .یکنماشتباه م یداومد که نه شا یادمردم تازه فکر ک



 یکردن نقشمه. نقشه ا  ینشستم با خودم گفتم وقت علن یصندل یرو وقتی
 فکر کردم. یدنشکش  یکه کل شب رو برا

حس  یکمک کننده باشه؟ آره من برا  یتونهم یده؟که اصال جواب م  یا نقشه
 !یکنمم یهر کار یمخواهر 

چندتا  یخواستمگذاشت. گفت: م  یز م یت و روهاش رو برداش یتزاتا از پ دو
.  هایکنم واسه نشستن مشتر رو بزرگتر    ینجاا  یا  یرونبذارم اون ب  یو صندل  یز م

 ینجوریا یدونستمکرد و با اشاره به خودش اضافه کرد:_نم  یز چشم هاشو ر
 !یشهم

با خودم کلنجار رفتم انگار از ذهنم  یشبکه د  یو پام و گم کردم. هرچ  دست
 ده بود..پاک ش

 شد؟ یزور دو کلمه گفتم:چجور به

بعد از پشت چنگال نوشت.    یزیچ  یههوا    یو رو  یدهوا کش  یرو تو  چنگالش
برم و نابودشون کنم  یخوامشدم، م یجور یهنگاهشو دوخت به من و گفت:

که خواست   یکردم که رفت؟ هرچ   یکار تا بفهمه فقط خودش آدم نبود، من چ
براش درست کردم داد زد،   یاما جا زد، زندگ بهش دادم، من عشق بهش دادم  

 براش ساختم، خراب کرد! یارو

 از قهر! یز بچه ها بود لبر  یه. نگاهش شبیکردمبهش نگاه م فقط

هم داشت.. من در  یاقترو با چشم دنبال کرد و با زمزمه گفت: ل یرونب نور 
 نبودم که روم حساب کنه.. یحد



 زد. یداشت با خودش حرف م انگار 

 یهکه)  یزدمخودم داد م  قفل کرده بودم و داشتم از درون سر   یز م  یر از ز  دستامو
 بگو..( یزیچ

 !یدنبالشون بر  ید..نبایکنهم یوالو نفرت آدم و ه ینهگفتم: ک  آروم

 !یوالسته یهشب یشتر طرز نگاه کردن ب ینکرد،ا  نگاهم

 ! یکنمم یمونشکرد، پش  یوالم_خودش ه

 بهش آلوده نکن! یشتر : بذار زمان ثابت کنه، خودت رو بگفتم

 داد. نگاهشو دوخت به باال سرش! هیتک یو به صندل یدکش  نفسی

 دادم: ادامه

دنبال  یرهحتما م یرهکه م  یکنن نه با نفرت.. اون   یبا لطافت زندگ  ید_آشپزا با
 !یاقتشل

 پا داشت: یهانگار اون مرغش  یر از حرفام خوشم اومده بود و نخ خودم

مقصر   ینکهقبل از ا یرم،م  ینمن از ب  یکنه،نم یکار  یچثابت کنم، زمان ه  ید_با
 بره! یناز ب

 یدونمبود. نم یر خوردم. اما اون هنوز فکرش درگ یتزاموشدم و پ یالخ بی
باشه دوست ندارم تجربه  یهر چ  یاره،آدمو از پا در م یچطور یه،چ یعاشق 

 هست! یوندر م یکس  یمرگ و زندگ  یپا یکنم.. مخصوصا وقت 



خودش  یآسمون  یبال دوست نداره تجربه کنه یرو کس ایز چ یبعض گاهی
 داره تجربه کردن! یو چه تاوان  یشهنازل م

 یآدم با زندگ  ین. ایدیدمرو به چشم م یشاز عشق قسمت زهرمار من
 عشق؟ یعنی یشزهرمار

سطل انداختم. نگاهش روم   یتموم شد، جعبش رو برداشتم و تو  یتزامپ  وقتی
 . گفت:تموم شد؟یدچرخ

 ی؟زدم:_کجا رفته بود لبخندی

 عمل نشده.. یاالت..خیاالتم_تو خ

 ..یو زمزمه کردم:_عمل نا شدن  یستادما یز م کنار 

 یریکرد و به خودش اومد. دوباره بد اخالق گفت:ضد حال! تو چرا نم  اخمی
 ی؟کاراتو انجام بد

 !   یرمگفتم:م  سریع 

 بود یکار کاف   ینجایهم تا

 داره. یتآدم چندتا شخص این

 یشتر بد اخالقه و ب یکم یفهمه،م یکم یاره،در م یباز یونهد مکی یعنی
 !یهاحساسات

بسته مواجه  یمثل هر روز اومدم مغازه، با درها یهفته بعد وقت  یک  درست
 شدم.



دور و ورم و نگاه کردم.  یجگ  کرد.  یدندر مونده و بارون شروع به بار پشت
 یدنمبا د یوافتم تو، شکه از در ر   ین. همیناا یواش یبه سمت مغازه  یدمدو

 ی؟شد یدهآب کش یسگفت:تو چرا خ

 یومده؟چرا ن یست_سالم! در ها قفل بود، داتام ن

خودتو گرم کن تا سر و کله اش  یبخار یشپ یاب یدونم،: سالم.. منم نمگفت
 بشه. یداپ

 یشبه حرارتش گرفتم. فکرم رفت پ یکنشستم و دستامو نزد یبخار کنار 
 ..یننور

 اون!ه سر وقت بازم رفت نکنه

 تا از استرسم کم بشه. ییدمرو جو لبم

ساعت  ینتا حواسمو پرت کنم و ا یزدماز هر در حرف م یوابا ش یساعت  یک 
 از داتام نبود. یتر شده و خبر  یدبارون شد

 !یبندنرو نگاه کرد و گفت:االن مدرسه ها هم م یرونب یشهاز ش شیوا

 نی؟یتوو که مت یری؟زدم و گفتم:چرا نم نیشخندی

 کالم رو بندازم باال!   یدهم با  یرمم  ینکالس آنال  ینصاف کرد و گفت:هم  گلوشو

 با تاسف براش تکون دادم. سری

 خسته شدم.. یگهد یومد؟_چرا ن

 ..یرهبم ییجا یههمون بهتر بره  یزامب ی:اون پسره گفت



 ی؟دار یکارشاخم گفتم:چ با

 ..یادنمخوشم ازش  یکنهزد و با خنده گفت:چون داره اغفالت م چشمکی

حرف بزنه. خب بد  یشاز بد یاومد کس یرو پررنگ تر کردم. بدم م اخمم
 داشت! یادینبود فقط مشکالت ز

 منتظرش موندم. یخونه.. به حد کاف  یرمگفتم:من م  یخستگ  با

. از یدکوب  ی. بارون خودشو به سر و صورتم میرونسرعت از مغازه زدم ب به
و حالمو   یدادم  یتازگ   یداد. بارون آرامش مپر از آب پرش کردم  یچاله چوله ها

 .یکردخوب م

 یکردیمم  یکه زندگ   یی.. جایمرفت  یبارون راه م  یمادرم زنده بود با هم تو  وقتی
خاک و  یکردمپام م یاهموس یها ینبود، هر بار پوت یتموم جاده هاش خاک 

 .یختر یگل ازشون م

من و   یره،نم  یادم  رو  یممادر  ینسرزم  یچوقت! هیامبچگ  کردمیم  یفچقدر ک  و
 مادرم رو از دست دادم. یتا وقت  یکردیمم یشمال  زندگ  یالمامان با خاله سه

من و برداشت آورد تا از عموم سهم ارث مو  یالموقع بود که خاله سه اون
رفتن..  یشرفتپ یکه خودش عاشقش شد و باهم ازدواج کردن و برا  یرهبگ

عموم بود! حق و سهم   ی  خونهکار   یمحسن که کارگر ساده    یشگذاشتن پ  منو
 بود و بس.. یزندگ  ینهم یمن از ارث پدر



هول کرد و  یدنمبودن. شهره از د یسلباسام کامال خ یدمبه خونه رس وقتی
بچه ها  یپرتقال یدوش آب گرم قرار گرفتم. با شامپو یر فرستادم حموم. ز

 کوتاهمو شستم.  یموها

 چشمام نقش بست. م جلوداتا ی..چشماینهجلو آ  یستادمتموم شد ا وقتی

 یبشکمش آس یو بچه تو ینکنه و بره به نور  یونگید ینکهترس از ا دوباره
 بزنه به دلم چنگ زد.

 خواهرش باشه.. یشپ یدخودم گفتم شا با

اگه  یکرد،م یرونمبازهم ب یننور یشپ یرفتماگه م یبه شور افتاده بود ول دلم
حوصله  یگهره بود. دسخم یلیخ ینو ا یشدنم یدمعا یزیمغازه چ یرفتمم

 زدم. یخیالینداشتم فکر کنم، پس تا شب خودم رو به ب

و   یدمصبحونه نخورده لباس پوش  یشهداشتم و زودتر از هم  یجانصبح ه  فردا
 و گرفته بود. ی.. چقدرم هوا ابر یرونزدم ب

 کاسه، البته هوا از سال قبل بهتر بود!  ینآش و هم ینهم یشدکه م  پاییز 

قدر  ینکهرو ثابت کنن؟ا یتا چ  یانسرد م یفصل ها .. یدمکشجلو تر   کالهمو
 ..یمتابستون ها رو ندونست

 بشم.. یخکوببسته مغازه از دور باعث شد سر جام م یها در 

 نوشتم بردار.. یهرچ  ر یو بگ یستل ینا یانره گم بشه  یر دست پونه رو بگ یا_



لحظه ام   یه  یدونسترو ازش گرفتم. م  یدخر   یستو بالفاصله ل  یدمکش  پوفی
 تحمل پونه سخته!

 .یستادگوشه ا  یه شهره

 :یختمسبد ر یرو تو یلوسا یر درگ یفکر  با

 دندون پونه!    یر _خم

 برداشتم. یشخندن با

 ..ی_دستمال کاغذ

 ..ی_ماکارون 

سبد  یها رو محکم تو یکجاست؟ بسته ماکاران   داتام ینکه. ایکردولم نم فکر 
 .یدمکوب

 ه؟یدجواب نم یشوحداقل گوش چرا

 ..یمبخر  یبستن یم. گفتم:بر یرونب یم. رفتیمها رو حساب کرد خرید

 یه؟چه کوفت یسرما بستن ینکرد و گفت: تو ا  اخمی

 موخوام! ی..بستنینق زد:_بستن یدبه گوشش رس یتا اسم بستن پونه

 !یگیرمدوستم م یاز مغازه  ینجاو گفتم: هم یدمخند ریز 

 هر دو جوابمو گرم دادن.تو. سالم کردم. مادربزرگش هم بود.  رفتم

 بده، شهره منتظرمه. یو آروم گفتم: زود چند تا بستن یستادما یواش جلوی



 ی؟گفت:ک   سوالی

 ..یادمن نگرانم داتام نم یواش یگم،بعدا بهت م یچکیگفتم:ه  آرومتر 

 بگم؟ ی انداخت و گفت:چ باال یا شونه

 رو بهم بده! ین_آدرس نور

 اشاره کرد. یکردنگاهم م بینانهز یسرفه و اخم به مادربزرگش که ت با

 زدم.   یرونعقب گرد کردم و ب  یها، مجبور  یزدم و با گرفتن بستن  یزورک   لبخند

 یی؟با حرص گفت: بچه خودشو کشت کجا شهره

 بهش دادم که آروم گرفت. یا یبستن یع به طرفم اومد، سر  پونه

 سر کار؟ یریچرا نم ی،رو. گفت:نگفت  یادهسمت پ یمرفت باهم

 .یومدصاحب کارم ن یچی،و با من و من گفتم:ه یدمرم کشت سپش دستی

کله   یحرف تو یته؟سر جات کار واسه چ ینبش یر بگ یگمکرد و گفت: م  اخمی
 .یرهات نم

 !یگیرمم یرم افسردگ من دو روزه کار نکردم دا یگیم یحرص گفتم:چ  با

 عموت  یگمبه محسن م  یخطا کن  یشه؟م  یکه چ   یدونیم  یوفته،ب  یاتفاق   ینم_بب
 ر کنه!و خب



 ی . چند قدم دورتر شد.. داد زدم_تو چ یستادمزدم و سر جام ا نیشخندی
 یتا ک  یستحبابه معلوم ن یهمثل  یممن زندگ یدونی،نم یچیه یدونی؟م

 نکن! یدسرجاشه، منو تهد

 تکون داد و با بچه اش رفت. تو هوا دستی

 .ییناومد پا ینم نم م بارون

 یحرفا رو از رو ینحرف بزنه. ا یینجورگلومو گرفت. حق نداشت ا بغض
شده بودم که  یچارهبشم. من چقدر ب یتکه اذ یگفتم یزد،نم یدلسوز

 رو نداشتم!  یچکسیه

به  یدمرس ینکهفرو بردم و شروع کردم به راه رفتن تا ا یبامج یتو دستامو
 !یدمبار داتام و د ینکه اول  یپارک. همون پارک 

کنن،   یخاکستر  یامودن یشتر ا که بفروش، واسه فروختن دود ه یگار س یه من
 شدم..  یوارد چه داستان 

از اشکم آروم سر   یشدم به آسمون. قطره ا  یرهنمدار نشستم و خ  یمکتن  روی
 .یکردمم یهلباسم. من داشتم گر  یو افتاد روخورد 

 یشهکه لحظه به لحظه اش رو م  یا  ی.. زندگ یآورده بودم، هفده سال زندگ   کم
تا به خودش  یزدمبا داتام حرف م یاکه با دوستم بودم   ییاز وقتا یر ُعق زد. غ

 !یارمشب

کمتر به   یشو افسرگ ینیکه غمگ  یاییبودم سوف یا یگهد یایانگار سوف اونجا
 اومد. یچشم م



سخت و خسته  یگذشتکه م  یهر چ  ی،مرحله ا یباز یه یهمن شب زندگی
چندم؟ حله  :_مر یدمصورتم گذاشتم و با بغض نال  ی. دستامو رویشدکننده تر م

 !یبرمو نه م یبازمچرا نه م

کردم و سبک شدم. اشکامو پاک کردم و توجهمو به  یهگر  یا یقهدق چند
کارت اشتباهه  یدونمم یانوشته بود:)سوف یوادادم. ش یدکه برام رس یامکیپ

 شد من کنارتم!( یبعدش هرچ  یفرستم،آدرسشو م یول

کم کردن دردم. حداقل   یبرا یرفتمم یدرو باز کردم، آدرس بود. با یبعد پیام
بهتر بود.  بلند شدم و به فکر رفتن به همونجا دو قدم جلو رفتم  یخبر  یاز ب 

 نشسته بود! یمکتن یه یرو ییتام جاکه سر جام خشکم زد. دا

 یمکتن یدستمو به لبه  یوفتمبود..!   پام سر خورد و تا اومدم ب ینجاا اون
 گرفتم.

 .یکردم نگاه یشبود و به گوش یینپا سرش

 صد بار زنگ زدم و اون! من

 و خودمو جمع و جور کردم. یدمکش  آهی

 بودم. یاز دستش عصبان  ییجورا یه

سرش و باال گرفت. اخم کرد. چشماش   یدمبهش رس  یتند کردم و وقت   قدمامو
 سرخ بودن.

 جلوش. یستادهاخم کردم. همونطور ا منم



 یخوای؟م یگفت:چ   سرد

 ی:_چ یاهشس یچشما یم و زل زدم توردک  یدندون غروچه ا یتعصبان با
 ین؟چند روز کجا بود ین..ایخوامم یخوام؟کارموم

 سوق داد. ینزم یرو یین،نگفت و مردمک چشماشو به پا هیچی

 ..ی؟زنده ا یزدم:_چرا به من نگفت  داد

به خودش  گرفت. حس  یتعصبان یکرد و خنده اش جا یتلخ  ی خنده
 یر حوصله است. ز یب  یلیود خچون معلوم ب یهظاهر  یتشعصبان یکردمم

ا هنوز جذاب ه  ین. با همه ایدبار  یازش م  یچشماش گود افتاده بود و خستگ 
 .ینداختم یجانقلبم رو به ه یبیبود، به طور عج

به چشمام نگاه کرد و  یکم  یلیخ ی. با فاصله یستادبلند شد و روبروم ا یهو
 زندم؟ یمثال االن خوشحال ی،گفت:خب که چ 

 .دیام لرز چونه

 باال برد: صداشو

من؟       یایوسط بدبخت یپریبخاطرش م یکه ه   یهچ یزنم،م یش_مغازه رو آت
عقب رفتم.. بازم فاصلمون رو پر کرد و  یدستشو باال آورد و هلم داد که کم

اصال واسه خودت! قبول کن بخاطر خودت به  یخوام،گفت: من مغازه رو نم
 .یدیم یتمن اهم

.. اون دختره هم ینهم  ین:_همتون عیدشار داد. غر رو گرفت و محکم ف  بازوم
 دور شو..  چشمام  یتو هم برو و از جلو  ید،شما قلب ندار  فقط دنبال پول بود،



 درخت. یههلم داد که محکم خوردم به  بازم

 .یدنشروع کرد به بار بارون

 بارون و نگاهم کرد. یر ز یستادبا خشم ا همونجا

بود. پوست کمرم بخاطر   یشتر ب  یمدرد روح  یول  یپیچیدبازوم تا استخونم م  درد
 .یسوختبرخورد با درخت م

درشت  یقطره ها یاومد و قاط  ییناشک از گوشه چشم چپم پا یا طرهق
 بارون شد.

. لباش خشک شده یکشیدپوستش رو به رخ م یدیبود و سف یاهس لباساش
 بغض کنم. یشتر ب یشدبود. نگاه کردن بهش باعث م

اش رو صاف کردم و  یقهساس و رفتم. با تموم احدرخت جدا شدم و جل از 
منم تنها  ی،در موردم فکر کن ینجوریگفتم:منو ببخش که باعث شدم ا

 ندارم.. یگهمحل کارم بود که به لطف صاحبش د یمدلخوش

 زمزمه کردم. یسرد خداحافظی

منو  یستادمنرفته بودم که دستمو گرفت، تا ا یافتادم و هنوز چند قدم راه
 آغوششم! یتو یدمفهم بارهکیو  یدکش

افتاده بود. دستشو دورم  یر گ  یاهشس یرهنپ یصورتم تو یدمد ینم هیچی
 چون خودمم آروم بودم. یرمازش فاصله بگ یتونستمحلقه کرد. نم

 ..یکرد:_فکر نکنم تو مثل اون باش  زمزمه



 یچکیاون پارک ه  ی. تویدام کوب  ینهس  یخودش رو به قفسه    یجانبا ه  قلبم
 اومد. یبارون نم یر ز نهیومثل ما دوتا د یانگار کسنبود.. 

باال گرفتم که نگاهم به چشماش خورد. نفسش بخار داشت.. هوا سرد  سرمو
 وسط تابستونم! یکردمبود و من از گرما حس م

 برم..  یخوام:من نمگفتم

به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم.  دستشو آروم از دورم باز کرد. حلقه
 یجانمنگ بودم درست اما ه.  یشونیشچسبونده بود به پموهاشو بارون 

 دستم و به نشونه قول باال آوردم و گفتم:قول بده! یک داشتم. انگشت کوچ

 ی؟نگاهم کرد و گفت:چه قول پرسشگر 

 ! یفراموش کن  یکننم  یتتکه اذ  یزاییو همه چ  یگفتم:قول بده خوب بش  آروم

تم آورد. انگشتشو دور  صورتم گردوند و آروم دستشو طرف دس یتو نگاهشو
 ..یکارا رو بلد  ینو لبخند زد:_تو ا یچیدمن پ یفانگشت ظر 

 یگه؟زدم و گفتم:قول د یپر رنگ  لبخند

 .یدرس یبد به نظر نم یداشت ول یچه حس نمیدونم

آدم اخمو و بد اخالق روبرو بشم،   یهبا    یستقرار ن  یگهد  ینکهاز فکر ا  خوشحال
اومد و  یرونخوابالو از اتاق ب گرفتم. شهرهخودم لقمه   یو برا یدملباس پوش
 یری؟بارون کجا م ینگفت:تو ا



صاحب کارم اومده پس  یستنگاه کردم و با لبخند گفتم:بارون مهم ن بهش
 حتما برم.. یدبا

 !یهاخالق یر ف و غجل یلیاخم وارد آشپزخونه شد و گفت:صاحب کارت خ با

 ی؟و گفتم:چ  یدمگرد شده خند  یچشما با

 تعجب داشت. یشهره واقعا جا یبعج تصور 

 ینجوریه؟بخند، کدوم صاحب کار ا یچیکرد و گفت:ه  اخم

کردم و با شور خودمو رسوندم مغازه. در   یازش خداحافظ  یو سرسر  بیخیال
 یهتک  یوار دستش به د  یتو  یچا  یوانل  یهباز بود. با لبخند بازش کردم. داتام با  

 زد. سالم کردم و جوابمو سرد داد.

 ی؟کردم و جلو رفتم:_بهتر   فظح لبخندمو

 نگاه کرد و گفت:بهترم! بهم

 یچ. هیکردار مرفت یضضد و نق یکمنکرده بود.  ییریخسته بود. تغ چهرش
 بخونم. یتونستماز چشماش نم یحس

 یو همونطور که چشمش به استکان بود رفت تو یدسر کش ییشوچا بقیه
 مغازش.

 :_َاه..یدمحرص غر  با

 یز م  یرو  یلهوس  یسر   یهو    یو رفتم سمت صندل  فتمکو  ینحرص پامو به زم  با
 .یدمچ یا یشهش



 نبود. یداپ یا یمشتر  هیچ

 یستادا یو م یکشیددست از کار م ییوقتا یهبود و نگاه کردم، مشغول  بهش
 .یکرددوباره شروع م

 نبود! یروز همون آدم د ینانگار ا یکردم؟چطور بهش کمک م حاال

باز شدن در بلند شدم  یردم که با صدام کگر   یلرو با نگاه کردن به وسا سرم
در جواب لبخندش  یلبخند یوا،ش یدناومده اما با د یچون فکر کردم مشتر 

 زدم.

 به داتام انداخت و بعد به من:_چخبر؟ یاومد و سالم کرد. نگاه  جلو

و نشست. خودم هم نشستم و گفتم:خبر؟ مثال   یدمبه سمتش کش  یا  صندلی
 برگشتن داتام به مغازه..

 دنبالش؟ ی:_رفت پرسید

 یخودش رو تو ی،که داد  یتر کردم و گفتم:نه..اصال نشد برم به آدرس لبمو
 ..یدمپارک د

و  ینقراره نور یمآوردم:_باهم حرف زد یینشدم سمتش و صدامو پا خم
 فراموش کنه..

 کرد و گفت:اونو فراموش کنه به تو دل ببنده؟  یزیتمسخر آم لبخند

دارم،  یفکر نکن من بهش حس خاص یواکه نه! شکردم و گفتم:معلومه    اخم
 ..یسوزهمن فقط دلم م



 ها؟  یکنیم یگفت:حتما واسه خواهرت دلسوزهوا تکون داد و    یتو  دستاشو

 یگم،دارم م یچ  یننگاهش کردم که گفت:خوب گوشاتو باز کن بب همونطور 
مثال  یدهنم یتاهم یشرو دوست نداشته باشه به خودشو زندگ یآدم تا کس

 دوست دارم که دل نگرانتم.الن تو رو من ا

کردم جواب دادم:_ازش  یز که قفل م ییو با چشما یدمدندون کش یر ز لبمو
و  ینمن هدفم کمک به نور یول یدونم،دوستش هم..نم یستم،متنفر ن

 ..یبیعشق مسخره اش بهش آس  یبره و از رو  ینا  یخوام.. نمیواش  یششهآسا

حرفمو  یادامه  یا یشهباز شدن در ش یر ج یر داتام و ج یپا یصدا یدنشن با
 خوردم.

انگشتاشو به  یر سر به ز یوابه هر دومون انداخت. ش یو نگاه پرسشگر  اومد
 .یچوندهم پ

 از مغازه ها خارج شد. یالخ یباال انداخت و ب  ییکرد، ابرو  یکوتاه   نگاه

 از چشمم دور نموند. یواش یآسوده  نفس

 ..یادحرص گفت:ازش بدم م با

 کرده؟  یکار باهات چ _چرا مگه

 !یلیهواسه تو دردسر شده خودش خ ینکه_هم

باال انداختم و گفتم:واسه من نشده، اگه واسه تو دردسره بگم باهات  وییابر 
 حلش کنه!



 جادوگره.. یهدر هم برد و گفت:اون  ابروهاشو

 یحاال توقع دار ی،کرد  یداکار رو برام پ  ینرفته خودت ا یادتزدم:_ پوزخندی
 ولش کنم؟

 بهت بگم! یکردمغلط م یجنبه ا یانقدر ب  یدونستمتحکم گفت:اگه م با

 کردم؟  یکار مگه چ یریدبگ یرادا یهازم  یخوایدچرا همتون م یه؟جنبه چ ی_ب 

 یکبهش نزد یادیچشمش به من، آروم گفت:ز یهچشمش به در بود و  یه
 آقا! یندنبال خواهر گمشده ات، توسط ا یبر  یکردیخودتم فکرشو نم ی،شد

شحالم ادامه خو یزدم و گفتم:حاال بد شد مگه؟من تا وقت  یهتک یصندل به
 رو کنترل کنم. یزاچ یسر  یه یخوامدارم که م یاالن حس خوب  یدم،م

 !یشد و با نگاه به چشمام گفت:کاش انقدر ساده نبود بلند

 گذاشت رفت.        و

 یدخر  هسیبود با ک یرونکه هنوز نگاهش به ب  یاز رفتنش داتام در حال بعد
 اومد تو.

 کمه.  یلیخ ی:امروز مشتر گفتم

 برو. یخسته ا یدونم،اگهاال انداخت و گفت:مب یا شونه

 !یمباهم حرف بزن یشتر _برم کجا؟ ما قراره ب

 زد و گفت:جدًا هنوز تو شوکم من ازت کمک خواستم! یشونیشبه پ دستی



 .یکردم یکالمش بهم دهن کج   تمسخر 

 ..ی؟حوصله حرف زدن داره داد:_چطور شدم که ادام یرهتعجب بهش خ با

 !یه؟کردم و گفتم:منظورت چ  اخم

 ..یکمک و بهم کرد  ینآروم بمونم بزرگتر  یرو باز کرد و گفت:اگه بذار در 

آرومت کنم، تو  یخوامشدم و دنبالش رفتم. پشت سر هم گفتم:خب م بلند
 که حالت خوب شه.  یکن  یبا من همکار یدبا

 ینزد و گفت:اول  یشخندعقب رفتم که ن  یکمرد.  نه اش بهم خوبرگشت و ت  یهو
به برق وصلم  یو چهار یستمن ب یکنیبود، فکر م ینهم یکه بهم زد  یحرف 

 و آرامش ندارم؟

ترسناکش بهم نگاه   یبگم، سرشو خم کرد و با چشما  یزیباز کردم که چ  دهن
حس  میکن  یهم آرومم.. هر کار یبهم آرومم، عج یلیکرد و آروم گفت:خ

 احساس دارم!  یهگرده، من فقط   یبر نم یمقبل یها

 چرا انقدر ناراحت شدم. یدونماز اشک حلقه بست. نم چشمام

 ..یروززمزمه کردم:_د دلگیر 

 بود! یروز د یروز لب زد:_د کالفه

 ینگاه  یفمبا برداشتن ک یدممژه هام گم شد، عقب رفتم و دو یاشکم ال نم
 زدم. ز مغازهبود، ا یستادها یشهبهش که خونسرد از اون ور ش

 بمونم. یتونستمغرورم خدشه دار شده. نم یکردمم حس



و  یسوختتوجه بودم دماغم م یسوزناک ب  یکردم. به هوا  یدنبه دو شروع
 خواستم بهش فکر کنم. ینم

ردم!   بردم. اونجا رو رها ک یعجوالنه ام پ یمخونه، تازه به تصم یدمرس وقتی
 دادم. یتام و چقدر بهش اهم یک بفهمه   یخواستمتنها تر بشه. م یخواستمم

پونه  ینشسته و برا یبا عجله از پا کندم و رفتم تو. شهره کنار بخار کفشامو
 .یخوندکتاب داستان م

 تو اتاقم که صداش بلند شد:_حاال چتونه ملکه؟ دویدم

 رو محکم به هم زدم و پشتش نشستم. در 

 صورت سردم گذاشتم و آه از نهادم بلند شد. یور  دستامو

 دردسره. یهاون  یگه،راست م وایش

 یتونمازش بگذرم و نه م  یتونمترش که نه م  یُترش! به حد  یتنها  یب   دردسری
 ادامه اش بدم..

 ینقش یشزندگ ی. من اصال تویکردمم یتبهش احساس مسئول یگهد نباید
 نداشتم.

       یکردم؟م یکار که بهش دادم چ  یکه بهم زد و قول  ییخب با حرفا اما

 یخواستمم یوقت  ینطورینرم. ا یروناز خونه ب یبودم چند روز فتهگر   تصمیم
 نه! یادارم  یتیکه اصال اهم  یدیدمبرم م



 یدمفهم یواش یشرفتم پ ی.  وقت یرونو رفتم ب یاوردماون روز طاقت ن فردای
 کنم.  یکار چ یدونستم. نمیومدهداتام خودش هم ن

 یاگر بگم تعهد و چقدر تلخ بود یدادنشون نم یز چ یچنسبت به ه تعهدی
 نسبت به من هم نداشت!

 یکردم؟م یفکر  ینبودم که چن یشزندگ یمن کجا اصال

 به اتاقم همونجا موندم. یدنگرفتم و با رس  یشراه خونه رو در پ غریبانه

و  یگرفتنم ختم رو معزادار ها که روز هفتم، مراس یه. شبیدروز رس هفتمین
روزها   ینلباس هام، با شهره که ا  ندیرو رد کردم و با پوش  ییتموم! مراسم تنها

 کردم و راه افتادم سمت مغازه.  یخداحافظ   یچیدیمپ  یهم نم  یبه پر و پا  یادز

 یک از  یشتر ب یچوقتسالها ه ینا ی. ط یکردم یپام احساس دلتنگ  یر ز زمین
باعث شد بمونم  یبودم. چ  یموندم. من از خونه فرار یخونه نم یهفته تو

 تنگ بشه؟ یتا دل

 سخت تره؟ ینداتام از زم یعنیپام دلتنگه،  یر ز زمین

ازش  ییمغازه باز بود و چند تا کارگر داشتن کارتن ها یدر ها یدمرس وقتی
 شدم و قلبم فشرده شد. یج. گیچیدنم ینیماش یو تو یکردنخارج م

رنگ ساختمون نگاه   یب   یها و نما  یبه کنده بودن کاغذ رنگ   رفتم و ناباور   جلو
 کردم.

 .یدمد یب مم خواداشت انگار 



 بود رو کنار زدم و به سرعت رفتم تو. یستادهکه دم در ا  کارگری

 اومد. یم یگار دود س بوی

 شده؟ داتام! یقاط  یک   ی! اما حاال با نفس هایمدوست داشتن یبو همون

 .یگرفتدستش بود کام م یکه تو  یگاریو از س یزدحرف م یلشموبا با

 رنگ نگاهش عوض شد. یرفتم که نگاهش بهم افتاد، لحظه ا جلو

 یو منتظر موندم تماسشو قطع کنه.  با خونسرد یستادمبهت روبروش ا با
به شخص پشت تلفن گفت: آره دو سه روز  یکردهمونطور که من رو نگاه م

 ستم.رو ه یچند شب یه یدم،م یلشتحو یگهد

 یزیو هرچ یلوسا ی،و صندل یز چندتا کارگر به سمتم برگشت. داشتن م نگاه
. حتما فشارم یکردنو تنم رو سرد م یبردنمن پر از خاطره بود رو م یاکه بر 

 افت کرده بود!

اون نگاهشو  یکه مبادا از پاسخ بهم در بره. ول  یزدمهامو با فاصله م پلک 
 یدبا  یگه،بود ادامه داد:_اره د  یابکه کم  یو به لباسم دوخت. با خنده ا  یددزد

 !یستن یازمن یگهرو بدم بره..د یزاچ یلیخ

 برسون! یاکردم که گفت:باشه داداش، سالم به در  یز ت نگاهمو

 چخبره؟ ینجالرزونمو باال بردم و گفتم:ا یصدا یش،خداحافظ یدنشن با

 یکارگر که پسر   یهافتاد و شکست.  یبلند یبا صدا یزیچ یهلحظه  همون
 آقا.. یدهم سن و سال خودم بود با ترس گفت:ب..ببخش



 سرت..نباشه غمت! یش کرد، گفت:فدابا همون لبخند رو به داتام

 کرد.  یمسخره ا یخنده  و

 یکنی؟م یکار چ ینجابا ا یدستم رو مشت کردم:_دار یتعصبان با

 یگرفتم؟اجازه م یدفت:از تو باترسناک بود! بهم نگاه کرد و گ یلیخ لبخندش

 یه؟چ یشمعن یکنیکه م  یکار  ینسرمو تکون دادم و گفتم:نه..اصال ا عصبی

 یستم،ن ینجاصاحب ا یگهکه من د ینها یشگفت:معن یبعج یبا آرامش 
 تموم! یستی،ن ینجاا یهفته ست فروشنده  یهفروختمش.. تو هم 

پسرونه امو  یم موهانکرد یبه سرم و شال عقب رفته ام کرد. تالش نگاهی
 پنهون کنم.

رو  یدکه از گوشه چشم چپم چک  یبودم که قطره اشک  یناراحت و عصب انقدر 
 کردم.هم پنهون ن

 :چرا؟گفتم

 نداره! یرحمانه گفت:چون به تو ربط  بی

 بود.. یصدام انکار نشدن  بغض

..حاال بهم مربوط یخواستیم ینوبهت کمک کنم، تو هم ا یخواستم_من م
 یست؟ن

 زد: داد



 !یکار؟چ  یخوامجوجه کمک م  یهمن از    ی؟گرفت   یکردم، چرا جد  یغلط   یه_بابا  

 ه!منو در هم شکست یدرد شد و نفهم ازم

از خودش  یر رو غ ینباشم. اون کس ینکهشد و اصال انگار وجود ندارم، نه ا رد
 ینه؟ب یم

 ییدن،پا یکه منو م  ییکارگراتوجه به   یگلو خفه کردم و ب   یام رو تو هقهقه
 یچوقته یگهاومدم د ی! اگه نمیکردیسمتش رفتم و گفتم:حداقل خبرم م

 دم.و تو رو.. حرفمو قطع کر  ینجاا یامب یتونستمنم

نگاهش کردم و گفتم: واقعا  یسخ یتر رفتم و سرمو باال گرفتم با چشما جلو
 ی؟احساس باش یانقدر ب  یتونیکه.. چطور م

 .یکنهم  یمکه حس کردم با نگاهش داره متالش  ید طورش  ینخشمگ  چشماش

 ..یدبعد بذار یرو برا یهتخل یهبق یدزد:_بر  داد

. دستام یرونهمه کارگرا رفتن ب  یشگوشام گذاشتم که با داد بعد  یرو  دستامو
 یتبا عصبان  یددستام به منو به جلو کش  یدنگوشام برداشت و با کش  یرو از رو
بهت  ی.. کسیاومد یامروزم نم ینی،منو بب یچند روز که نخواست  ینگفت:ا

 نداشت! یاجاحت

 .یکنساعد دستام از درد به شکسته شدن نزد یکردمم حس

 .یشدمفشرده بود که حتما کبود  انقدر 

 کردم؟!  یشبود، من عصبان یعصبان  یلیقرمز شد خ صورتش



 و ول کن..!.. دستامیاومد گفتم:آ  یکه انگار از ته چاه م  ییصدا با

 یو..چرا همه چیکار کن  یبود یومدهن یخوای؟مگهم یتوجه داد زد:_تو چ  بی
 ی؟کشوند  ینجابه ا

 ی؟باور کنم بخاطر من مغازه رو فروخت  یعنیدرد لب زدم:_ با

 بلندش قلبمو به لرزه در آورد. ی هآر 

شد، حرفشو  یمونبفهمم پش یتونستمبود م یرهچشمام خ یکه تو  همونطور 
 یم یش،شده آت یاومدم، همه چ  یاز پسش بر نم یگهعوض کرد:_نه، من د

 تموم کنم.  ینجوریا یخوامم ی؟فهم

 ر یشتزد و دستامو ب  یگونه هام. پوزخند  یرو  یدنکه بستم اشکام چک  چشمامو
 زدم.. یغ که ج  یفشرد جور

 الوند؟ یالوند؟..آقا ینفر از دم در گفت:آقا یک 

حس شده بودن نتونستم خودمو  یداد و چون دستام ب به عقب هلم  محکم
 ..ینبند کنم و افتادم زم ییبه جا

 اومد و دستشو جلو اورد. جلو

 حرکتشون بدم. یتونستمکه نم  یکردنانقدر درد م دستام

 که از درد اشکم راه افتاد.  یدگرفت و به باال کش  ینرو زمشد و دستمو از  خم

 الوند؟.. ی_آقا

 یه؟شت:_چبه سمتش برگ داتام



وسط دعواتون با خانومتون  یدبه من اشاره کرد و متعجبانه گفت:ببخش پسر 
 بخورن.. یسکارتونا خ  یرهاالنه که بارون بگ یمما االف یپرم،م

 سخت بود. فشیبهم دست داد که توص یحرفش حس یدنشن با

 ..یخوامرو آماده م ینجاساعت ا یمن یخب، تو یلیبا اخم گفت:خ داتام

. دم در برگشت یمو باهم خارج شد یددستش بود کش یکه هنوز تو  دستمو
 بهم نگاه کرد و گفت:شالت افتاده..

شالم   یدم،جمع شد. دست دردناک و لرزونم رو کش  یرونسرد ب  یاز هوا  صورتم
 شدم. یرهکه پر از حرف بود بهش خ  یاه رو صاف کردم و با نگ

 یم؟حرف بزن یکم یحس گفت:حال دار بی

 ..یمنو بکش یقصد داشت  یشپ یقهگفتم:تا چند دقکردم و    اخم

 خودم نبود. یر تکون داد و گفت:تقص سری

.. من جلو بودم. خودشو بهم رسوند و کنارم حرکت کرد. یماونجا فاصله گرفت  از 
 زد. یششگوشه لبش گذاشت و آت  یگاریس

 ..!ینبود یگاریطعنه گفتم:س با

 بکش؟  یکنهآرومت م  یگار س  یت بار بهم گف  یه  یادتهکرد و جواب داد:_  یا  سرفه

 یا یرسمبه حرفت م ینمتا بب یکشمنا آروم ترم، م یشهکرد_حاال از هم  اضافه
 نه!

 و سر دستم رو مالش دادم.. یدمکش  آهی



 یذارهو نم یکنهتر م یمو حجبغض ر  یکنه،آروم نم یگار :اشتباه کردم، سگفتم
 بترکه!

 هوا پخش کرد. یو دودشو تو خندید

 یدی؟کش  یلی_انگار تو خ

 بدتر.. تا دلت بخواد! یگار از س یدمگفتم:درد کش  آروم

 یشگفت و همچنان منتظر حرف اصل  ینم یزیچ یگه. دیمپارک شد نزدیک
جاده  یهقدم زدن کنارش تموم بشه. دوست داشتم  یخواستبودم اما دلم نم

ارش بودم کن  یچون وقت  یدافتادم.. شا یکنارش راه م  ی،زندگ  یبود به بلندا
 نرفته. ینکه سراغ نور  یشدراحت م یالمخ

 .یمکتن یهبه  یدیمکوتاه بود. چون زود رس  یزندگ  ی جاده

 .یستادا یمکتنشستم و اون کنار ن من

 ام؟ یمن آدم بد یدونی:مگفت

 .. من بدم!یهست  یو آدم خوب باعث شد بهش نگاه کنم و بگم:_ت حرفش

 یدشجد  یر خودش هم از خنده هاداد. انگا  یهتک  یمکتو دستاشو به ن  خندید
 یکه بخاطرش شاد باشم، ول  یستن یچیه یم،زندگ یمتعجب بود، گفت:تو

 هست؟ یچه مرض یدونی! تو میخندمم

ربط گفتم:خوشحالم که  یکه حاال دردش کم شده بود گره کردم و ب   دستامو
 !یخندیو م یدسرحال ش



 ..یستنخنده ن یناخنده گفت:ا ین. بیدخند دوباره

 یلو تبد  یدپرت کرد و کنارم با فاصله نشست. خنده اش پر   یطرف   یه  سیگارشو
 رنگ. یلبخند ب  یهشد به 

 اند از نوع دوم! یهگر   یناداد:_ا ادامه

 نگاه کردم.. یمرخشکردم و به ن  سکوت

 یهبه بق یدگیرس یب، من فردا براسر اصل مطل یمکرد و گفت:بهتره بر   فوتی
 یبرا یمن نباش یگیر پ یگهو برو، د یر بگ یابتو هم حقوقت رو  یام،کارام م

 یدست از بد  یتونمام نم  یباهات بد تا کردم، من آدم بد  یلیخودت بهتره، خ
 بکشم.

 یبود. کاش حاال که داشت از اون آدم تلخ و جد ینجوریهم یشههم کاش
 !یرمفاصله بگ یخواستماز من ن یگرفت،فاصله م

اش با خودم،   یهنشو! بق  یموارد زندگ  یگهو گفت:تو د  یستادشد و روبروم ا  بلند
 .یکنمنمونده تمومش م یزیچ

 ی؟کن  یکار چ یخوای:_میدمکردم، پرس  بغص

 بار.. ینآخر  یبرا یبینمت،نداد و به جاش گفت:فردا بازهم م جوابمو

 راه افتاد و رفت.لب گفت،  یر که ز  یرو گفت و با خداحافظ  این

 نمونده بود که دنبالش برم، قفل شده بودم.  یرمق   یخواستم،اگه م  یگهبار د  این



 یختنر  یبرا  یاشک   یموندم. حت   یرهروبروم خ  یمثل مجمسه به درختا  همونجا
 نمونده بود.

 مهم تر بود، دنبالش نرفتم. غرورم

پسش بود که از  یکار  ینکنم، ا  یخواست ازش دور یبود؟ م یچ  منظورش
 یام؟بر ب

صورت خسته   یرد شدم، اتفاق   یوقت   یتم، ولنداش  ینهآ   یبه نگاه کردن تو  میلی
 .یدمام رو د

 :اون چش شده؟ینکهشده بود ا فکرم

 !..یترسمچم شده؟  م من

شال هم  یهبا  یدمپوش یاهس یمانتو یهزردم و در آوردم و به جاش  ژاکت
 رنگش.

دوست داشتم  ینتخاب کنم، حت ا یدنپوش یبرا یبهتر  یز چ یتونستمنم دیگه
 برم! ییو دمپا یبا لباس خونگ 

 آخر رو بزنم. یر ت یبینمشباره که م ینبرم و اگه آخر  میخواستم

که من کنجش  یآشپزخونه ا یآب خوردن اومد تو یخوابالود، برا پوالد
 ساعت هشت. یدنبودم و منتظر رس یستادها

 یکنی؟م یکار چ ینجا:_ایدپرس گیج

 .یشمفت:_دارم آماده مام گر  یازهش خما یافهق یدند از 



 اتاق. یو برگشت تو یدسر کش یوانیل یدرو که شن این

امروز خونه  یری؟ماکجا م  یاگفت:سوف  یدنماومد و با د یرونشهره ب بالفاصله
 ..یمشراره دعوت یآبج  ی

 شراره. یخونه  یام:من کار دارم، اگه قبل از ظهر برگشتم خودم مگفتم

 کردن؟  یلمغازه رو تعط ی:_مگه نگفت یدتکون داد و پرس سری

حساب  یهواسه تصف یدصاف کردم و در حال رفتن به سمت در گفتم:با شالمو
 برم.

 !یکردمحساب م یهآدم تصف ینبا ا یدبا آره

انداختم و شروع کردم به قدم  یابر  یمهبه آسمون ن یخروج از خونه، نگاه  با
 زدن.

کنار جاده برام جذاب   یپشمالو  یبه توله سگ ها نگاه کردن  یگهد یر مس توی
 نبود.

کار   یه  یمزندگ  یبار هم که شده تو  یه  یبرا  ینکهخوب نبود فقط ا  یچیه  دیگه
 انجام بدم. یگراند یبرا

 مغازه داتام بسته بودن. یتازه مغازه اشو باز کرده بود و درب ها شیوا

متم اومد به س یدنم. با دباال رفتم و سالم کردم یوامغازه ش یجلو یپله ها از 
 خاموشه؟ یتچند روز؟چرا گوش ینا یو نگران گفت:تو کجا بود

 رفت نزدمش شارژ.. یادمبستم و آروم گفتم: چشمامو



 ..          ینبش یا:بگفت

روبروم  یع نشستم. خودش هم سر  یشگیهم یچوب  یصندل یرفتم و رو جلو
 جاینپسره چه مرگشه؟چرا ا  ینا  ینمکن بب  یفنشست و دستام رو گرفت:_تعر 

 رو بسته؟

 یهربط داره، داره  ینهست به نور یهرچ  یول یدونم،و گفتم:نم یدمکش  آهی
 ..یول یارمکه ازشون سر در نم  یکشهم یینقشه ها

اما سر کارم  یشتر بکنه، منم درسته ب یتونهنم یغلط  یچو گفت:ه یدبر  حرفمو
 یدبا یدمشاگه هم ند یدم،بهت اطالع م یکنهم یکار چ یفهممم یدمشاگه د

 ش شک کرد.به

 رو فروخته.. ینجاکه ا  ینگفتم:ا  یناراحت  با

 یدانداره حاال کار پ یبیکرد، ع  یکار شد و گفت:تو رو هم ب ینغمگ چشماش
 ..یشهم

فقط   یلشدل  یدهکه قلبم رو تحت فشار قرار م  یسرد زدم و کاش درد  لبخندی
 شدنم بوده باشه. یکار ب

 د.در مغازه باز ش یازدهبه  یمده و ن یحدودا ساعت

 کردم.  یخداحافظ  یوالرزون تا دم در رفتم و با ش یپا با

 به جونم افتاده بود. یداشتم. استرس یدورود ترد یبرا یدمرس وقتی



ضربان قلبم  یدنش. با دیرونکه در باز شد و خودش اومد ب  یستادما همونجا
 تند تر شد.

که خودش زودتر به حرف  یکردیمدو بدون سالم به هم نگاه م هر 
 .یارمصبر کن االن پولتو م ی؟اومداومد:_

 و منتظرش موندم. رفت

 ی. به خودم قول دادم قویستادمخلوت ا  یجا  یهاز مغازه فاصله گرفتم و    کمی
 عضو خانوادم فکر کنم. ینفقط به آخر  یز توجه به همه چ یباشم و ب 

چشمش بهم افتاد به سمتم   یمغازه خارج شد دور و برش رو نگاه کرد و وقت   از 
 اومد.

 !یومدمپول ن یگفتم:من برا  یتهارو به سمتم گرفت. با جد پول

 ی؟ازم دار یا یگهباال انداخت و کنجکاو گفت:طلب د ابرویی

 یهفقط  یاگفتم:اومدم بهت بگم، بگم که از دار دنشدم و   یرهچشماش خ به
 نفرو دارم..

 نییکزد و گفت:اگه فکر م  یادامه بدم.. پوزخند  یتونستمگرفته بود و نم  زبونم
 عالمم! یمن خودم تنها ی،تو رو پر کنم در اشتباه  ییتنها یتونمم

باال بردم:_منظور من تو  یزدتکون دادم و صدامو که خشم توش موج م سری
به تو ندارم چون   یازیبا تو بودن رو التماس کنم.. من ن  یخوامنم  یعنی  یستی،ن

 .یهست  یتو آدم خودخواه 



 وقتش نبود صادق باشم. ی. ولیدسرم کوب یجمله هامو تو صداقت،

اون خواهر   ینه،منظورم نور  گفتم:  یتبگه، با جد  یزیکرد و تا خواست چ  اخمی
 ..یبهش فکر کن یحق ندار یگهمنه، تو د

 .یکردحالت ممکن بهم نگاه م ینتر  یجباز موند و با گ دهنش

 نه؟ یهشمشب یلیو گفتم:االن خ خندیدم

 ی. با صدایشدم  یدهد  یقرمز   یباز کرد توش رگه ها  یرو بست و وقت   چشماش
 .و برو یر تو؟ پولت و بگ یگیم یگفت:چ   یخفه ا

سرمون پرت کردم و با  یهوا رو یها رو از دستش گرفتم و تو اسکناس
کن  یمنه، سع یاون خواهر گمشده  یگم،شمرده وار گفتم:بازم م یشخندن

صاحب کارم  یگه.. چون دیاریخم به ابروش ب یتا حت  ینش یک بهش نزد
 !یکنمم یخواهرم هر کار یبرا یام،که در برابرت کوتاه ب  ییست ن

و نگاهش کنم.  یستمرو گرفت. باعث شد با ینمکردم برم که آست عقبگرد
 .یدیدرو م یاسوف یرو ینا ینکهمتعجب بود از ا

 حرفا..دروغ بود؟ ین:اگفت

 تلخ تر.. یقت:از حقگفتم

 یتیبود اهم رمیرانگکه از درونم و  یحس یگه. دیدلرز یچشماش م مردمک 
 رفتن مطمئن باشم. قبل از  یخواستمتنها رفتن مهم بود. م ینجانداشت ا



 یهتوص یه ین.. ایبریم ینو احساستو از ب یداری_دست از سر خواهرم بر م
 است!

مصمم ترم   یول  یبه،عج  یلیلب نشوند و گفت:خ  یمسخره اش رو رو  ی  خنده
 ..یکرد

 حرف به سمت مغازه رفت. ینگفتن ا  با

 مغازشون برخورد. یجلو یوا،رفت. نگاهم با نگاه ش یلتحل ومنیر 

 رسوندم. یواو خودمو به ش دویدم

 .یدچک یینآغوشش انداختم. دو قطره اشک از چشمام پا یتو خودمو

 ..یا؟سوف یکرد  یکار ازم فاصله گرفت و گفت:باز چ یکم  متعجب

 اشکام دست خودم نبود. ریزش

 .مینو بب یننور یداضطراب گفتم:با با

 یشده؟چ یگیداد و تشر زد:_م تکونم

 اونو بکشه! یخوادبغض گفتم:داتام م با

باور  ینوچرا انقدر ساده مزخرفات ا یه؟داد زد:_احمق مگه الک یتعصبان با
 یکنی؟م

 به سرش زده.. یونگیمعلومه دوباره د یشناسمش:نه.. من مگفتم



در و انق یممغازشون نشست ینتونست در آخر تو یآرومم کنه ول یکردم سعی
 .یکرداومده بود با تعجب نگاهم م یدخر  یبرا یا یکردم که مشتر  یهگر 

 حرصش در اومده بود. شیوا

رو کف دستش  یعوض ینحق ا یدکنارم نشست و گفت:با  یرفتن مشتر  با
 گذاشت.

! یستن یمتورمم رو با شال پاک کردم و هق زدم:_اون عوض یچشما زیر 
 !یریزهزهرشو م یمکن  یکار  یموا.. تا ما بخیستنکاراش دست خودش ن

 ی؟رو دوست دار ینتو واقعا نور یگم،گفت:م  آروم

عموم بهم  ینکهبهش نگاه کردم و گفتم:قبل از ا یسوختکه م  ییچشما یال از 
اگه خودمم  یم،خواهر  یمبفهم ینکرد که من و نور  یتنگفته بود مادرم وص

خواهرم،  دونمیحاال که م یدوستش داشته باشم، ول یتونستمنم یخواستمم
 ره،دا یا یگهبحث د یهخبره  یمادرم از وجود من ب  یتهم خون من به وص

 یخوامکنم، م یکار یهبراش  یخوام..  با بغض ادامه دادم:_میخواممن م
 نشون بدم. ینجوریاحساسم رو ا

 به خودش گرفت. یرنگش حالت سرد یعسل چشمای

 قاتل نشه! داتام یخوایگفت:من فکر کردم تو م  آروم

 بدون فکر گفتم:خب اون هم بود.. سریع

 ی؟_دوسش دار



 ..یدونمنم یعنیگفتم:نه..  یجرفت.. گ یادماز  گریه

خواهرتو  یخوادکه م یآدم یگهشونم گذاشت و گفت:عقل م یرو دستشو
 ارزه.. امان از قلب غافل!  یبکشه، مفت نم

 گمی.. میهرچ   یاکرد و گفت:منم عقلم    یتلخ   یبهت نگاهش کردم که خنده    با
عاشق شده! مگه   یگهاست که م  یونهآدم صفر درصد احساس نداره، د  ینکه ا

موقع شکست، اون  یحت  یاره،آرامش ب یدبا یزم؟عشقعز ینجوریهعشق ا
 .یستکه توش دعوا با مغز خودت باشه عشق ن  یعشق 

با مغزت  یناز ا تر یشاشاره کرد و اضافه کرد:_تو هم ب یشونیمانگشت به پ با
 ..!یشیم یونهد یو کم کم دار یقرار گرفت  یرشتحت تاث گمینجنگ..من که م

 کردم.  یار برابر حرفاش سکوت اخت در 

 غلط. یدرسته و چ  یچ  نمیدونستم

اتفاقات رو ثبت  ینبعد مدت ها اومدم سراغ دفتر خاطراتم و همه ا امروز 
 کردم.

ن نکنم و هروقت بخوام فراموششو یچوقتچرا دوست داشتم ه نمیدونم
 ..یلمف یه یدند یاکتاب   یهرو مرور کنم، مثل خوندن دوباره همه 

 انداختم. یواپاسخ از ش یب  یبه تماس ها یرو روشن کردم و نگاه  موبایلم

آشپزخونه. شهره و  یاز ده شب گذشته بود. بلند شدم و رفتم تو ساعت
 محسن شامشون رو خورده بودن.



 یری؟کارت نمسر   یگهتو د یانگاهم کرد و گفت:سوف یچپک  یدنمبا د محسن

 حس گفتم:کدوم کار، جمعش کردن! یکردم و ب   نگاهش

 شراره خانم؟ یخونه  یومدین ی:_پس امروز کجا بودپرسید

 ..یرونباال انداختم و گفتم: ب یا شونه

 یا،ثر  یکهزن ینا ینطوریشهم یم،ندار یالک  یرونگفت:ب  یندناخوش آ  یلحن با
 حرف زده.. یپشت سرمون کل

حق  یدن،رو قبال واسش چ ینهتم و با پوزخند گفتم: زمبه شهره انداخ نگاهی
 داره حرف بزنه.

 .یزیونوشهره اخم کرد و نگاهشو دوخت به تل یمتوجه نشد ول محسن

 و سر پا خوردمش. یدمکش  یماکارون  بشقابی

خودمو  یخوادشده که محسن ازم م یگفته و چ  یخانوم چ  یانبود ثر  مهم
 حبس کنم.

 بود.ساکت و حوصله سر بر  خونه

شده بودن مخصوصا پوالد که تا غروب با پسر خاله   یهوشب  یها از خستگ   بچه
 کرده بود!  یاش فوتبال باز

 یراحت که کم  یخواب   یدبه ام  یدمپتوم خز   یر به اتاقم رفتم و ز  یحوصلگ   یب   با
 دورم کنه. یاز نگران 

 خواب ها.. یای..دنیرینیستش یایدن چه》



بزن، کار بکن..   ند که بلند شو راه برو، حرفنکن  یدار را به زور ب  یکس  یدشا  آنجا
 کن..!  یزندگ  یا

 تا صبح.. یکندو روحت در آسمان ها پرواز م ینزم یجسمت رو آنجا

 انجامد.. یهرگز به سحر ن  یشب ها، شب ینا ینب یدشا و

گاه   یچپرواز، به آن باال ببرد و ه  یجسمش را همراه خودش، به بهانه    روحی
 《بر نگرداند..

 .یکردمخم رو داغ م اط،یهام، کف ح ییشدن دمپا یدهبسا صدای

 .یکردمو من لرز م یدوز یم یبه تند باد

 .یشمم یونهدارم د ی؟چ  یعنیو گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

رو گرفتم. نگاهم و  یواش یشماره  یزدمرو قدم م یاطهمونطور که ح دوباره
 دوختم به آسمون.

 یواش یسرگردون بودم. با صدا کار ی. همه امروز رو بیکردحالم و بدتر م غروب
 به خودم اومدم.

 شده؟ یچ  یواگفتم:ش  ی. با نگران یزد..   نفس نفس میا_الو سوف

خونه پسر خاله ام، فکر کنم داتام داره   یرممن االن دارم م  یا،عجله گفت:سوف  با
 اونجا! یرهم

 یه؟گفتم:پسر خاله ات ک  گیج

 .یدمشن ییفاحر  یه.. ازش یننور یخونه  یره_هوف.. داره م



 گفت؟  ی..؟ چ یگفتم:چ   یغ . با جیددور سرم چرخ یاطکل ح  

 خودتو برسون. یتونیاونجا، اگه م یرم_آروم باش دختر من م

 رو قطع کردم و با وحشت به موهام چنگ زدم. تماس

شال  یهو انداختن  یا یتونیکوتاه ز  یمانتو یدنخونه و با پوش یتو دویدم
صدام زد   ی. شهره تا دم در دنبالم اومد و هرچ یرونموهام، از خونه زدم ب  یرو
 .یدو نشن یدازم ند یدنجز دو یعکس العمل یچه

 گرفته بودم هنوز داشتم.  یوااز ش یشوقت پ یلیکه خ  یها، آدرس یامپ توی

 آوردم و التماسش کردم زودتر بره. یر گ  یتاکس یه

 .دیکر م یرانندگ  یکمال خونسردراننده اصال عجله نداشت و در   پیرمرد

 تر.. یعلرزون گفتم:آقا سر  یصدا با

 تکون داد. ینگام کرد و سر  ینهآ  یتو از 

. همه خاطراتم یدترک یکز کردم. بغضم داشت م  ینماش یگوشه   یهبغض  با
 یروز  یادخوب بشه.    یخواستچشمام رد شد. اون که م  یاز جلو  یلمف  یهمثل  
 .یدقلبم لرز هاش در آغوشم گرفت، یبدبخت پارک از سر  یبارون تو یر که ز

 یه یکردماما فکرشو نم یبیه،آدم عج یدونستمکه باهاش آشنا شدم، م  روزی
 برسه که بخوام از کاراش بترسم! ییبه جا یروز

مدت کابوسم   ینتمام ا  یاره،و بچه اش ب  ینسر نور  ییبال  یذاشتمم  یدنبا  اینکه
 شده بود.



 .یکردمم ر یداکابوس تلخ ب  ینو هم خودمو هم اون رو از ا یرفتمم باید

 بدم. یتبهش اهم یشدنم یزد،خودش حرف م یکه قلبم برا  یهمه وجود با

رو به داتام   یمحِس هر چند کوچک اما واقع  یدبار، ق  ینو آخر   یناول  یبرا  من
 و زدم تا از خواهرم دفاع کنم.

 هام!  یکس  یب  بخاطر 

 

 فصل اول پایان

 دو ساعته؟ یخونیم یو با حرص گفت: چ  یدرو از دستم قاپ ایسوف دفتر 

با  یدملباسش رو کش یدمچشمامو پاک کردم و دو یر انگشتام محکم ز با
 ..ینمو بغض دو رگه شده بود داد زدم: _بدش بب یتکه از عصبان  ییصدا

ام چسبوندم.. متعجب گفت: رمان عاشقانه   ینهو محکم به س  یدمرو کش  دفتر 
 است؟

مغازه  یتو یایبمگه مادرجون نگفته  ینمکردم و گفتم: به توچه؟بب اخمی
 دنبال من؟ یخوایم یسی؟چیوا

رمان  یداشت  یگمم ی..ولیرمگفت: م یشخندکرد و با ن یبشتو ج دستاشو
 ..یخوندیم

کردم   یههم گر   یلخ، کلرمان ت  یه..یخوندمصدام باال رفت: _آره رمان م  دوباره
 رو بگو فقط تنهام بذار.. یناو داغم تازه شد..برو هم



پامو نگاه  یر رسوندم.. ز ییپل هوا یها یلهبه م و خودم و یدمدو یهگر  با
مردم  یپا یر ز ینِ زم یافتاد..رو یکجا م  یدونمو نم یختر یکردم.. اشکام م

 ..یناسقف ماش یا

 تو؟ یوا؟چتهگفت:ش  یرتح با

 آدم چقدر بدبخته؟.. یهه..آخه مگه :_هنالیدم

      جنبه من رفتم.   یو شونه هام و ماساژ داد:_باشه ب  یستادا کنارم

 هق زدم.. دوباره

 یوضع دختر عمه ام انقدر خرابه وگرنه زودتر خودمو م یدونستم_بابا من نم
 رسوندم!..

ادامه داد:_مادربزرگ گفته بود  یخم کرد کنار گوشم و با لحن شوخ  سرشو
 ی؟..نکنه عاشق شدیستشده و دست و دلش به کار ن یونهد یداجد

و ازش فاصله گرفتم. دستمو به  شونه ام پس زدم یتوجه دستشو از رو بی
که  یانیتلخ..پا یانخوندم! با پا ی. چه رمان یدمو دو یدمکش یلهم یکناره 

 بو.. ینو من دلتنگ ا یدادخودشو م یبو یاخراب شد. دفتر سوف

که من بهش زنگ زدم و خبر دادم اون پست   یسال و چند ماه از روز  یک   االن
 .یگذرهسراغ خواهرش م یرهفطرت داره م

 عذاب وجدان راحتم نذاشت. یچوقته یگهکه د  وزیر 



با خودش حرف داشت  یدمداتام و شن یمغازه صدا یشهروز از پشت ش اون
کردم   یداپ  یقین  یدم،دستاشو د  یاسلحه تو  ی. وقت یدها خند  یونه. مثل دیزدم

 یهمطمئن شدم داتام    یکردمرو باور نم  یاسوف  یکه حرفا  یمن  یهکه قصدش چ
 !یهروان یمار ب

کاش   یخبر دادم و خودم هم دنبالش رفتم و ا یارفت بالفاصله به سوف تیوق
 یر د یول یمردم،اون تصادف م یتو یا یکردکه توش بودم تصادف نم  ینیماش

 !یدمرس ینم

 یبا دست شکسته برد سر قبر  یمارستان.. مادربزرگ منو از بیر د یدمرس دیر 
 .یاستمال سوف یگفتنکه م

 ..چرا؟ یگفتمم یزدمداد م امیغج یننداشتم و فقط ب باور 

 .یاسوف ینجات بود، عمو یار به اسم اسفند یکه جوابمو داد مرد  یکس  تنها

 بچه گفتم خواهرش زندست.. ینمن که به ا یر گفت: تقص  بهم

کوچه   یه یجونش و تو یآروم تر شدم بهم گفتن جسم ب  یبا بدبخت  وقتی
چه   یدونننم  یته ولدنبال خواهرش گش  یاکه سوف  یدوننم  یدمکردن..فهم  یداپ

 سرش اومده. ییجور بال

توش قرار  یننور یکه خونه  یجونش درست همون تو کوچه ا یب  جسم
 داشت افتاده بوده..

حرفشو   یچکسبودم که احتماال ه  یاونو کشته من  یک   یدونستکه م  یکس  تنها
 .یکردباور نم



درست  ینگم چون دردسر بزرگ  یچکسباهام حرف زد که به ه مادربزرگ
 .نمیکم

 یاومد تا بخوام حرف  یزده بودم، که صدام باال نم یغ اون روز انقدر ج البته
 بزنم.

 و نا مفهموم. یدو سف یاهشد. س یدر برابرم شطرنج  دنیای

کردم که دستم دوباره   یتو انقدر خودمو اذ  یختمکردم اشک ر  یهتونستم گر   تا
 .یمارستانو مادربزرگ برم گردوند به ب یدد یبآس

 یهبود،  یتواقع ینع یز خطش و نگاه کردم. همه چتزدم و دس ورق دوباره
 تلخ.. یتواقع

 یمن تو  یتا جا  یادداره م  ییمپسر دا  یار مادربزرگ بهم خبر داد کام  یوقت   صبح
که   یشهره و محسن، زن و شوهر  یگرفتم برم خونه   یممغازه کار کنه، تصم

. بهم گفتن دمشونید  یاسر قبر سوف  یش. چند روز پیکردنم  ینگهدار  یااز سوف
 یز عز  یلیخ مبردارم چون من دوستش بودم و برا یلشواز وسا یبرم و بعض

 .یدماز زمان مرگش چقدر درد کش یدونستنبود. اون ها م

و  یدخند یدنماشکمو در آورد اون با د یکشوناز در رفتم تو دختر کوچ وقتی
 !یاصدام زد:_سوف

 :دهنتو ببند پونه..تبزرگ تر بود سرش داد زد و گف یکمکه   برادرش



. با کمک یاتار از نم اشک، نگاهمو ازشون گرفتم رفتم تو اتاق سوف ییچشما با
رو بهم داد و گفت:دفتر  ی. شهره دفتر بنفش رنگ یمشهره لباساشو جمع کرد

 خاطراتشه..ببر و بخونش.

ازش گرفتم. بدرقه ام   یا،از سوف  یعکس کاغذ  یهبا ارزش، همراه    یءش  یه  مثل
 کرد.

 ی؟کوچه بود. نگام کرد و گفت:هنوز فراموشش نکرد  یتو شونر پس

 ی؟:_تو فراموشش کردیدمزدم و پرس ینیغمگ لبخند

 !یکردم یکرد و با بغض گفت:نه..اون مهربون بود باهام فوتبال باز  اخم

 ازم دور شد. یدرو گفت و دو این

 .یدخوندن سرگذشتش طول کش یساعت  چند

 آورد! یو خم به ابرو نم یکردحمل م شرو با خود یبزرگ  یدرد ها سوفیا

اراده   یبه داتام دل نبنده.  خودش هم نوشته بود.. قلب ب   یگفتمبهش م  یادمه
خراوار ها خاک   یر که بود االن ز  یمهربونش کار دستش داد. بخاطر هر کس  ی

 مرگش دست داشته. یو من با همه وجود باور دارم داتام تو یدهخواب

 ی.. ولیکردصورتم پخش م یتاب رگه هاشو تو.. آفیستادمو ا یدمکش  آهی
 یکردم یر که قلبم رو درگ  یزی.. به چیکردمنگاه نم یدیدمکه م  یزیمن به چ

 دوستم.. ینبهتر  یا،توجه کردم..داغ سوف

 رو ازم گرفت. یاکه سوف  یآره وقتش بود، وقت انتقام از کس 



 ینهبه آ و نگاهم رو  یدمصورتم پاش یپر از آبمو تو یمشت ها یانبار توی
 یشهسرخ افتاده بود و رنگ چشمام از هم یحاله  یهدوختم. دور چشمام 

 !ینهروشن تر بود، درست رنگ آ 

 یشونی؟در گفت:چته تو..چرا باز پر  یاز جلو کامیار 

 برو کنار.. یاگفتم:ب  یکردماخم بهش نگاه کردم و همونطور که شالمو صاف م  با

.:چقدرم موهات یچوندرفت و پموهام رو گ از  یسیجلو آورد و تار خ دستشو
 یلیدل یگهاگه خوشگل بودم د یگهم یشههم یشناسمو م یکیخوشگلن..من 

 واسه غصه خوردن نداشتم.

 !یزدم و با تمسخر گفتم:البد اون خودت  پوزخندی

 ی؟مگه کور ی،خوشگل ینجلو آورد و متعجب گفت:من به ا صورتشو

 خارج شدم.  یم و از انباراعتماد به نفسش خنده ام گرفت. از کنارش گذشت از 

هنوز   ینارها بود، معترض گفتم:چرا ا  ینزم  یکه رو  ییها  یکارتن خال  یدند  با
 ینجان؟هم

جمع و جور کردن  یفمرو به سمت در شوت کرد و گفت:االن من وظ یکیپا  با
 یستم؟اب یزممحترم پشت م یفروشنده  یهمثل  یا ینجاستا

 یزتم؟من م یستادیا ینجاالن اگفتم:_ا  یبه کمرم زدم و با تند دستامو

 .یستماون پشت با یدتک خنده گفت:_اره و با با



و گفت:االن لنزات  یدگرد شده نگاهش کردم که خند یچشما با
 ..خودت جمع کن..یوفتهم

 من نشست. یتوجه بهم رو صندل یرفت و ب  یز سمت م بعد

 یبردمم یرونارتون ها رو دستم گرفتم و همونطور که بحرص چند تا از ک با
 غرولند کردم:_مادرجون کار منو دو برابر کرده با اومدن تو..

 آشنا روبرو شدم.. یاهخروج از در با دو چشم س با

 .یستادکردم زلزله اومد، قلبم از تپش ا  حس

 یدو سه بار اومده بود تو  یدمش،بعد از چند ماه دوباره د  یکرد؟م  یکار چ  اینجا
 ش بود.که حاال مال دوست  یشقبل یمغازه  ینهم

بود  یکردمکه بهت زده بهش نگاه م  یاومد و همونطور که نگاهش به من جلو
 رفت داخل.

برگشت و  یپله ها پرت کردم. چندلحظه بعد با دو تا بستن یر ها رو ز کارتون
 .یینرفت پا

 .یهک  یدمشد، که نفهم یادهدختر ازش پ یهباز شد و  ینماش هی در 

نسبت  یمتوز ینهزنده شدن حس ک ها رو بهش داد و من از  یاز بستن یکی
 کردم.  یخ یبابهش، تقر 

دفعه بدون مکث نگاهش و به همون دختر دوخت و باهاش  ین. ایدو د من
 صحبت کرد.



 یدنجا که به داخل دشدم و از او یمقا یشهعجله برگشتم تو و پشت ش با
 نداشت زل زدم بهشون.

و  یشو اون بستن یخوردم یزده بودن. دختر بستن یهتک ینهم به ماش کنار 
 دستش نگه داشته بود. یتو

از  یدینشست. کل  ینماش یبهش گفت که دختر تو یزیچ یه  یبا کالفگ   داتام
 در آورد و بهش داد. یبشج

ما. با وحشت عقب رفتم که  یرفت، داتام اومد سمت مغازه  ینماش وقتی
 .یارخوردم به کام

 یرمل ما، مسط یو انداخت تو ینشبا حرص نگاهش کردم که گفت:بست 
 !یدمزش خند ی.. و به حرف ب یکنمم یتازش شکا

که قبال توش کار  یهمون ساختمون  یکو نگاه کردم. رفت نزد یرونب سریع
 .یکردنم

 و باهاش دست داد. رونیپسر اومد ب یه

 عشقته؟ ینکنار گوشم گفت:پس ا  کامیار 

 :_خفه..یدملب غر  زیر 

 .یخوندلب م یر ز یزیچ یهواسه خودش  یرفت و با مسخرگ  عقب

 .یرونسمت ب یدمبرداشتم و دو یرو از انبار کیفم

 به مادربزرگ بگم؟ یترسینم یری؟کجا م  یزد:_ه  داد



 ذار، لطفا!سر به سر من ن یار گفتم:کام  یتعصبان با

 اشاره کرد. یرونو گفت: قبوله بدو تا از دستت نرفته.  و با خنده به ب خندید

 دست تکون دادم.    یا یتاکس یو برا یینپله ها رفتم پا از 

که همون موقع داتام سوارش شده   ینیدادم دنبال اون ماش یحراننده توض به
 بره.

 .یماون ماهم دنبالش رفت ینِ حرکت کردن ماش با

 گرفته بود.  یلرو از دوستش تحو یدرس یکه نو به نظر م  یاهس ینماش یه

 یه یمتوقف شد. جلو ینماش یمکرد یکوتاه رو ط  یباتقر یر مس یه وقتی
 گرفتم.  یخودم ازش غذا م یرستوران که گاه 

 و دنبالش رفتم تو. یدمجلو کش یکموارد شد، شالمو  ی. وقت شدم

 بود. یخال سالن

انداختم و متعجب دور خودم   یقرمز قهوه ا  یونبه کل دکوراس یطوالن  نگاهی
 شونه ام نشست. یاز پشت رو یکه دست   یدمچرخ

 یآشپز  یدداتام که روپوش سف نیدو با د یدمحبس شد. آروم چرخ نفسم
 تنش بود، جا خوردم.

 ی؟کار دار  یزد و گفت: با ک  پوزخندی

 اومدم ناهار بخورم!  یچکس،خودم اومدم و گفتم:با ه به



 ی؟لبخند گفت:جد با

عصره، تا االن کجا  یشساعت ش یرو نشونم داد و گفت: ول یشمچ ساعت
 خانوم؟ ینبود

 ضول؟ف یا یحرص گفتم:شما االن گارسون  با

 من آشپزم! یر و گفت:نخ خندید

انداختم و ناخود  یکردنکه با لباس فرم کار نگاهمون م  یبه چند نفر نگاهی
 اآلن حق غذا خوردن ندارم؟  یعنیامروز دنبال کار بودم،    ین همه  آگاه گفتم:م

 !یجذاب زد و گفت:نه، حق دار لبخندی

 مخصوص رستوران برگشت. یسمت آشپزخونه  به

به دستم داد و  یینفر منو یهنشستم.  یدمکه بهش رس  یدلصن یناول روی
 ید؟دار یلم یگفت:چ 

 .یزدم به صندل یهمورد نظرمو سفارس دادم و تک غدای

بهت  یساعت من بودم. هنوز تو ینا یاومد و تنها مشتر  ینم هیچکس
که ازش متنفرم غذا   یمدت از دستپخت کس ینمن ا یعنیکه گفت،   یزیچ
 یخوردم؟م

وقت مشخصش! وقت   یبود رو  یدهعقربه چرخ  یخوردم،م  یدهم با  و حاال  آره
 انتقام بود.



نگاهم کرد و روبروم   یکمو داتام اومد بهش گفت بره.    یدرو چ  یز نفر برام م  یه
 یاکه سوف  ینیغمگ ینشست. چشماش اصال مثل گذشته نبودن، اون چشما

 برق خاص داشتن. چهره اش نسبت  یهگرفت.    یذهنش عکس م  یازشون تو
 تر.. یز به قبل جذاب تر بود و نفرت انگ

 ی؟_دنبال کار بود

 و گفته بودم.  ینافتاد که خودم ا  یادمشدم. کار؟ تازه    یجگ  یدکه پرس  یسوال  با

ها رو با سس   یو صاف کردم و چنگال رو برداشتم. همونطور که ماکارون   صدام
 یناشدم،  یخیالب یجواب دادم:_آره ول یساختگ  یبا خستگ  یکردممخلوط م
 !یدنها هم کار نم یسانسهروزا به ل

 زد و با لبخند گفت:خب؟ یهتک یصندل هب

 داشتم با داد باهاش حرف بزنم! دوست

 شغله! یهغذا بخورم خودش  ینجاا یامآروم گفتم:ب ولی

 ی؟_پس اون فروشگاه چ 

 .یستادهمن ا یجا ییمپسر دا یگی؟اونجاگفتم:فروشگاه؟ اها مغازه رو م  آروم

به پولش  یادنمبهت  ی،کار کن  یخواستیم ید و گفت:واسه چ تکون دا سری
 !یداشته باش یاجاحت

 .یرماخم کمرنگم و بگ یجلو نتونستم

 !ی_نه فقط واسه سرگرم



 ..یتر شده بود بلند شد و گفت:پس واسه سرگرم یقکه عم  یلبخند با

 یلبه سمتم متما یدر آورد و کنار بشقابم گذاشت، کم یکارت   یبشج یتو از 
خوشم  یلیمنه، حتما بهم زنگ بزن، ازت خ یشماره  یناضافه کرد:_اشد و 

 اومده..

 یبه چشما یرهاز نفرت قائم کرده بودم، خ یاییکه پشتش دن یلبخند با
 یم؟:_از چیدمپرس یاهش،س

 چطور از دشمنش خوشش اومده. واقعا

 بود؟ یشد و گفت:اسمت چ  یلسمتم متما به

 .یدادروغ گفتم:ش به

 !یداش ی،خوشگل یلی_خ

 یو پرسش یستادله کردم. بلند شدم که صاف ا یالیمخ یادندون یر و ز حرفش
 یری؟گفت:م

 تکون دادم:_اره، خسته ام. سری

 ینهم یکه پر بود از اسرار گذشته   یگذاشتم کنار دفتر  یفمک  یرو تو کارتش
 آدم.

 _بهم زنگ بزن.

 :حتما!گفتم

 .یستادمگذشتم و کنار صندوق ا  ازش



 .یحساب کن یزیچ یستو گفت:الزم ن قرار گرفت کنارم

 که!  یشهنگاه کردم:_نم بهش

 یستی؟زد:_چرا نشه؟برو استراحت کن مگه خسته ن لبخند

 .ینهو سمت در چرخوندم تا پوزخندم و نب صورتم

 _باشه، خداحافظ!

 و از رستوران خارج شدم. دویدم

 الوند.. یآقا یرسونمتکارت م  یسزا به

 یزد؟ همون دختر االن قصد جونتو کرده ول و به هم یتعروس یک   یندار خبر 
 خودش! ی یوهبه ش

و لمس  یبام. با آژانس خودم و رسوندم خونه. جیشدم یکداشت تار هوا
رو  یاکرده بودم تا دفتر سوف  یمغازه خال یرو تو یفمهمرام نبود. ک یدکردم کل

 توش جا کنم..

 :_بله؟یچیدپ یفونآوا در آ  یدر رو زدم. صدا زنگ 

 نم!_باز کن م

 ی؟ا ی_تو ک 

 :_خر!یدمحرص به در کوب با

 تو..لگد نزن! یاو گفت:حاال ب خندید



به خودم  ینهآ  یکه باز شد به سرعت رفتم تو و سوار آسانسور شدم. تو  در 
کم رنگم داشت از  یشاز نفرت داشت. آرا یسبزم برق  ینگاه کردم. چشما

 .یشدصورتم پاک م

 ینهمرنگش و شلوار ج  یمانتو  ه،یر ت  یروشنم دو طرف صورتم، شال آب   موهای
 یا. البته بعد مردن سوفیکردمانتخاب م  یرهتنم بود. معموال لباس هام و ت  یدسف

 بودم. یاهپوشماه س ۳از دست دادنش تا  یشدم.. من شوکه  ینجوریا

دوستت که زنده  یاهیبا س یکشیخودت و هم م ینجوریگفت ا مادرجون
 !شهینم

اومد  یگذشته دلم نم  یسال و خورده ا یهکه   رو در آوردم اما هنوز  هاسیاه
 رنگ شاد بپوشم.

نتونست   یمن و دوباره به حالت اولم برگردونه ول  یکردم  یسع  یلیخ  مادرجون
.. ینداختحس ها خط م  یهمه    یرو تجربه کرده بودم که رو  یچون من حس

 داغش هنوز همراهم بود!

. یبافترو م  ییشطال  یوهاشدم و در خونه رو باز کردم. آوا مآسانسور خارج    از 
 یجواب دادم و رفتم تو  یلب با خستگ   یر سالم کرد. سالمش رو ز  یشهمثل هم

به صورتم  یعوض کردم. آب  یو شلوار مشک  یزرشک  یشرتاتاق. لباسام و با ت
 ار اومده؟ی. آوا از همونجا داد زد:_کامیدمبه موهام کش یزدم و دست 

 جواب دادم:_آره.     

 .یومدن ییداازش ص یچند لحظه ا



من  یدار تنش بود. با نگاه به لباسا ینبلوز آست یهکنار در. شال و  اومد
 !یایب یار کام  یها جلو ینبا ا یدهگفت:مادرجون اجازه نم

 از خودمونه.. یار خنده و تمسخر گفتم:_کام با

 .یزنهمادرجون غر م ه زشته..:_نگفت

 یتونمبمونه.. منم نم  یا ک ت  یستباال انداختم و گفتم:_اون که معلوم ن  یا  شونه
 بشه. یمادرجونم عاد یبرا ید. باهمش خودمو خفه کنم.

 زنگ در بلند شد. یلحظه صدا همون

تا در رو  یدو دستم داد و دو یمبا استرس اومد تو و از کمد شال مشک آوا
 براشون باز کنه.

کوتام نگاه کردم. من   یها ینبه آست ینهآ  یسرم گذاشتم و تو یرو رو شال
 حجاب داشته باشم. یتونستمخونه اصال نم یمحجبه نبودم، تو

 .یرونزدم و با شال رفتم ب یطونیش لبخند

 پختم از گرما..! یار بدو آب ب یوابا ورود به خونه صدا زد:_ش مادرجون

 برگشتم. یخه آشپزخونه کج کردم و با پارچ آب ب راهمو

 بهش داد: یواب کوتاه و اون ج یکردم یسالم احوالپرس یار با شوق با کام آوا

 _ممنون.

کرده ها، قبال   ییر تغ ینجامبل نشست. به دور و ور نگاه کرد و گفت:_ا یرو و
 نشستن نداشت! یخونتون جا یماومد یم



دخترام بزرگ شدن شلخته   یگهبا اشاره به من و آوا گفت:_ماشاهلل د  مادرجون
 ..یستنن

:_آره اتفاقا زبون گفتیکه داشت م  یار و رو به کام یختممادرجون آب ر برای
 هم دراز شده! یواش

 براش پر کردم. یوانیبا آب به سمتش رفتم و ل یدی؟:_کجاشو دگفتم

نگاهش به لباسام افتاد و   !  یدمکرد و با تمسخر گفت:_ترس  یز ر چشماشو
 یه؟چ ینآروم با خنده گفت:ا

 یدی؟شال ند یه_چ

 ..یچیکرد و گفت:ه  یک رو به لباش نزد لیوان

 دست آوا. یعقب برگشتم و شالم رو کندم انداختم رو اخم به با

 ها نشستم.از مبل یکی یتوجه رو یبهم کرد که ب  ینگاه تند مادرجون

از آوا خواست  ینو درهمون ح یرهگشد و با اخم رفت تا وضو ب بلند
 کنه.  یداچادرنمازش رو براش پ

گفت:فکر   نیوتلوز  یبه صفحه    یرهگذاشت و خ  یعسل  یز م  یرو رو  یوانل  کامیار 
 از ماهواره باشه.. یاعتقادات سفت و سخت خبر  یننکنم با ا

 ینا یجا ینجاا ی،گفتم:درست حدس زد  یشخندپام انداختم و با ن یرو پامو
 .یستها ندم و دستگاه

 !یاد..اصال بهت نمیکه مومن  یدیشعار م یدار یکنمَشک گفت:حس م با



 فکر به مخت خطور کرد؟ ین_چرا ا

 یزنی؟حرف م ینطوریچرا ا یوا،_گرمم شد ش

 پا کنترل رو جا به جا کردم و دستم گرفتمش. با

مسخره   ینجاجان ما ا  یار کام  یخچال،سردت بشه برو تو    یخوایدادم:_م  جواب
 .یمباش یسالم یقراره همخونه ها یمندار یباز

 روشن شد. یتکرار یالسر  یه یرو یونقرمز رو فشردم و تلوز دکمه

 پوزخند زد. کامیار 

 .یدادزنده رو نشون م یبرنامه  یه یکی ینرو عوض کردم. ا الکان

 کنم.  یحرصم رو روش خال یخواستمکل م  در 

 گرفت.  یبرگشت و کنارم جا آوا

 یم؟سفارش بد یچ  یددر گوشم گفت:شام درست نکردم، با آروم

 !یتزاگفتم:پ  بلند

 ..یتزابا همون لحن آهسته گفت:نه زشته پ آوا

 _ب من چه اصال؟برو از ننت بپرس.ابروهام نشوندم: ینب اخم

 گفت و بلند شد رفت.  نوچی

 یگینم گفت:جالبه بهش نمبود خطاب به  یهمونطور که سرش تو گوش  کامیار 
 تون کرده! ِمامان..مثاًل بزرگ



 توچه؟در هم گفتم:ب یهمون اخما با

 متعجب شد. فقط در سکوت نگاهم کرد. یحماز پاسخ صر  انگار 

 شدم. یم یعصب یلیروزا خ ینبرخورد کردم، ا روز اول باهاش تند همین

 یکنیم یکار چبودم. مادرجون صدا زد:_  یدهتختم دراز کش  یشام، من تو  موقع 
 شامت و بخور.. یاب

 یخاون داتام وا مونده رو نوشته و م ی. شماره یکردندادم. سرم درد م جوابی
 شده بودم. یلشپروفا

 آورد. یصم و در محر  یدنشداشت و چقدر د یجذاب  یمرخغروب ن توی

 حالش خوب بود. ینکهبودم از ا عصبانی

 یکنه، هرچ   ییر اخالقش تغ دوباره سر پا بشه و یونهاون آدم د یکردمنم فکر 
 .یدلنگ یکار م  یجا یه یکردمفکر م

اش شد دختر   یجهکه ولش کرد و با پسر خاله ام ازدواج کرد نت  ینینور  همون
طالق گرفته بود و  ینن. نورم یدست خاله  یکه موند رو یچند ماهه ا

بود از  یک نزد ی،با ک  یدمفهم یازدواج مجدد کرده، وقت  یدیمشن یناگهان 
 منفجر بشم.. یتعصبان

 یشگاهآرا  یجلو  یمبا پسر خاله هام رفت  یادمهرو خوب    یشونعقد و عروس  شب
 عروس.



گذاشتم. چون   یوننقشه ام رو در م یدناراحت بود، گذاشت رفت. با سع سینا
 بود به خون هر دو تشنه بود. یدهداداشش رو د یت ناراح

 وارش کرد.س یشگاهآرا یگل زده جلو  ینیبا ماش داتام

من خودم و انداختم   یگذشتنداشتن م  یو وقت   یستادیمجلوتر کنار جاده ا  یکم
 .ینماش یجلو

 .یدمنشد. بلند شدم و دو یزیمکم بود و شانس آوردم چ  سرعتش

 ینماش یکه من جلو یموقع یگفتم ید. سعافتاد یاز اون اتفاق جالب بعد
 یوقت   یریزهصورتش آب م  ی. داتام شوکه تویکنهاز ترس غش م  ینافتادم نور

 !ینماش یجلو یدبود که پر  یا:_اون دختر، سوفیگهم یادبه هوش م

 !یدچرا توهم زد و چهره اون و د نمیدونم

بال دن  یابونخ  یپخش شده بود و با لباس عروس تو  یششآرا  یگفتم  سعید
 !یگشتهم یاسوف

 به هم بخوره. یشوناتفاق باعث شد عروس اون

 یمو ازدواجشون رو عقب بنداز یمشونفقط بترسون یخواستیمم یدعو س من
خواهرش  یاسوف یدهدلش صاف نشد. خبر نداشتم که فهم یگهد یناما نور

 نه! یابوده 

دوباره  ینو نور یدمد یو سالم م یحصح ینطور که بود حاال داتام رو ا  هرچی
 برگشته بود. یناس یشپ



 با خاله ام ارتباطش و کم کرد. مادرجون

 باز کردن! یناس یشر اون دختر رو به زندگ  یدوباره پا میگفت

 .یدمرو ند یننور یچوقته یگهد من

 ی. دخترایستتوش ن  یاز ناراحت   یخبر   یچه  یدمداتام فهم  یدنحاال با د  ولی
بخوام بهش  ینطوریث شد اباع ینو هم یدمد یرو دور و برش م یادیز

 .یرمبشم تا ازش اعتراف بگ یکنزد

بعدش  ی! ولیرهدامنم و بگ ینکنه دردسر بزرگ  ینکهاز ا یدمترس یدلم م ته
 .یشدمم یخیالب

حاال نظرم   ینشه ول  یانکه وارد جر   یکردمم یحترو نص  یاسوف  یشههم  خودم
 یاسوف  یدرست از وقت   یعنی  یدمفهم  یرو م  یهمه چ   یدعوض شده بود من با

 تا به خواهرش کمک کنه..رفت 

 بودم. یار اومدن کام منتظر 

 یریمخسته نباشه امشب رو م یار من مادرجون گفته بود؛ اگه کام یشنهادپ به
 .یرونب

امشب   یخواستمو برداشتم. هنوز به داتام زنگ نزده بودم. چرا؟ چون م  گوشیم
 کرده.روزه فراموش   یه یا یادم یادشو بفهمم هنوز منو  ینمشبب

 یرشرستورانشون غافلگ  یشب تو  یخواستمرفت اما..م  ینم  یادیانتظار ز  خب
 کنم!



زنگ در رو زد و آوا از حموم   یار حموم بود. انقدر به ساعت نگاه کردم که کام  آوا
 .یروناومد ب

 یخواستمغازه تا دلش م ی. تویرسیدخسته به نظر نم یاداومد باال، ز کامیار 
 یجورایی. با وجودش مشکل نداشتم. یکردمو استراحت  ردیخوم یخوراک 

 داشتم. یحس خوب  یگیرمهپ یدیدمچون م

 یراز ش یدونستمبود و قبول کرد. م یهرو بهش گفت و اونم پا یهقض مادرجون
ما قفس  یو خونه  ینجا. انگار که اومدن به ایگشتکه بود شب و روز ول م

 بود براش!

روشن انتخاب کردم   یشلوار آب   رو با شال و  ییدسف  ی. مانتویمآوا حاضر شد  با
 زد. یا یقرمز مشک  یپو آوا ت

 یموهاش کوتاه بود. موها یشههم یادلم گرفت. سوف یبافتمموهام و م وقتی
شادم که  یلیمن خ یا؟سوف یگفتیم ی..! چ یادم یشتر شاد ب یبلند به دخترا

 دارم؟ یبلند یلیخ یموها

مدرسه  یو حت  یکردمار مک  یر نداشتم. خودم و درگ یادیآره غم و غصه ز قبال
که  ییرفتم تا آزاد باشم. حسرت اون روزها رو دارم روزها ینم یحضور

 یمغازه  یمعرف  یبه جا یتونستمزنده بود، م یا. سوفیدونستمقدرشون رو نم
 وشتانگار سرن یبدم کنار خودم کار کنه ول یشنهادبهش پ ی،اون لعنت 

 نخواست!



راهرو صدا  ی. از تویادکنه ب  یشد راضبو یدوار . آوا هنوز امیومدن مادرجون
 ساختمون. یتو یچید!     صدام پیگهد یازدم:_آوا ب

که ما   یادمادربزرگ حتما نم ی،دار یخنگ  یبا حرص گفت:_عجب آبج  کامیار 
 ..یناگه نکردش کوفتمون و نگفت برگرد یم،خوش بگذرون یمبر 

 ! یمبر  یخوایمکه نم  یآسانسور شدم. با پوزخند گفتم:پارت  وارد

 یم؟بر  یای:_میدباال پر  ابروش

 :_آره جون تو!یدمکش  یشتر و ب پوزخندم

 .یریمنداره، م ی_خب کار

 یار؟_کام

 داد:_ها؟ جواب

 ی؟و چرند بگ  یشاد باش ینقدر ا یتونیزدم:_چطور م نیشخند

چون  یدنگاه کرد و گفت:شا یرمونآسانسور به تصو ینهآ  یو تو یستادا ارمکن
 شادم! یگمبه قول تو چرند م

رفته بود،  ییمنگاهش کردم. چهره اش به دا ینهآ  یام گرفت، از تو خنده
موهاش بور و رنگ چشماش روشن. قد بلند بود و ذاتن تنومند. ورزشکار نبود، 

و وضع  یراز ش یمهفته رفت یک  یراب یشاصال وقت ورزش نداشت، سال پ
 گردش  با دوستاش  یرفتبود. م  یرونشب و روز ب  یار کام  یدیم،رو د  یشونزندگ

 به دلش راه نده. یاصال غم یشدباعث م ینو سفر.. هم



رو بکنم که باعث بشن از مشکالتم دور  ییاومد کارها یمن هم خوشم م قبال
 یرفتم با مادربزرگ تو یبه خودم بودم. وقت  یدنمشغول رس یشهبشم، هم

 یمو رفته رفته هم صحبت شد یدمرو د یامغازه مشغول کار شدم اونجا سوف
 یبود سخت  یدوستام تنها دختر  ینب یادوستم. سوف ینشد بهتر و بعدش 

 تا خودش و به کشتن داد. یدجنگ یخواستکه م  یکار  یبرا کشیده،

 افتاد؟ یاون روز که من تصادف کردم، اونجا چه اتفاق  یدمفهم یم کاش

 .یمراه افتاد یار کام  یها یبا اومدن آوا و مسخره باز بالخره

 ینا یدمفهم یچند تا لباس بخره. نم یخواستم. آوا یمبود یدمرکز خر  توی
 یدعوت نم ییبار هم جا یه یالزم داره ما که سال یچ  یهمه لباس جشن برا

بهش نگفتم تا ناراحت نشه اما واقعا داشت حوصله ام و سر  یزی! چیمشد
 به سمتم اومد.  یدنینوش یها یوانبا ل یار برد. کام یم

 بود. یفرنگ  مزه مزه کردم. آب توت یکمداشتن.  نی

 گفتم:آوا رو متقاعد کن بس کنه!  روبهش

 بچه رو؟ یدار یکار تک خنده گفت:چ با

 کردم و گفتم:اها خودتم برو دو ساعت معطلمون کن.  اخمی

 .یهلبخند گفت:فکر خوب با

 !یاراسمش و صدا زدم:کام عصبی

 با خنده گفت:جان؟ کامیارهم



 .نفر  یهشونه اش چشمم افتاد به  یلحظه از رو همون

 حسش زل زدم که جلو اومد. یاباور به نگاه ب گرد شد. ن  چشمام

 مردونه با شلوار همون رنگ تنش بود. یاهس یرهنپ یه

 بود.. یرستوران م یداالن با یکرد،م یکار چ ینجاا داتام

 جان! یدازد و گفت:سالم ش یکج   لبخند

 تکون بدم. یتونستم سر  فقط

 انداخت. یار من و کام ینب نگاهی

 گاه کرد.و سوال وار بهم ن برگشت آوا

 کنم.  یشونبهم معرف یخواستنازم سوال داشتن و م همه

 بچه ها..دوستام هستن. ینو چرخوندم و رو به داتام گفتم:ا زبونم

خشک شدم:_و  یار پر از حرف بهم چشم دوخت که با حرف کام طوالنی
 ..؟یشونا

 ختم!گفت:منم خوشب  یار من ُسر داد و به کام ینگاهشو از رو داتام

 یرو گذروندم..اگه همه چ  یمزندگ یلحظه ها ین.. ترسناک تر یدمکش  هوفی
 رفت؟ یلو م

 بود؟ یآقا ک  ین:_ایدپرس آوا

 بود! یک   یدونمخودمم نم-جواب دادم: یکردمکه به رفتنش نگاه م  همونطور 



. یرونجون!  از اونجا رفتم ب یداکه گفت:معلومه ش  یار توجه به حرف کام بی
بود.   یقبال موتور  یادمهبود.    یستادها  ینشاشفروشگاه کنار م  دورتر از اون  یکم

داره نقش   یدشد. شا  یا  یگهآدم د  یهسال! اصال انگار    یه  یاونم تو  ییر چقدر تغ
آدم سالم  یه یشهبوده. وگرنه نم یناز قبل هم یکنهو وانمود م یکنهم یباز

 گناه، بازم راحت باشه!  یآدم ب  یهبتونه با هزارتا شکست و کشتن 

لبخند زدم   یدو من و د  یدمکه بهش رس  ینشد جلو برم. هم  باعث یرویین  یه
 شده؟ یزیو گفتم:چ

 تکون داد:_نه. سری

 یرون؟ب یاومد یهوکنارش و گفتم:چرا   رسیدم

سرد بهم زل زد. چند لحظه بعد آروم گفت:چرا   ییتوجه به سوالم با چشما  بی
 رفته بود؟ ی؟یادتزنگ نزد

 رفت! ینم یادمرو  ینههمه ک ینعامل ا یچوقته یرفت؟م یادم هه

 ..ینمتخونه کار داشتم وگرنه منتظر فرصت بودم بب یدادم:_تو جواب

داد و  یهتک ینو سقف ماش یشونیششد، دستش و به پ یلسمتم متما به
 یگی؟سوال وار گفت:دروغ که نم

 چشماش زل زدم. حق داشت باورش نشه.. یاهیزده به س بهت

 غ ندارم بگم!ابا..دروب یزدم و گفتم:ا لبخند



 یهمه چ  یدق یدصد در صد با یدفهم یم یزیاگه چ یدم،و به دندون کش لبم
 ..یزدمرو م

 رفتن ندارم. یحوصله  یجشن دعوتم، ول یهمکث گفت:فردا شب  با

 و مشتاق نشون دادم:_چرا؟ خودم

 زد:_چون تنهام..             یکج   لبخند

 باهات.. یاممن مگفتم:خب کردم و ناخود آگاه    یا یمصنوع  ی خنده

 یگی؟م یدهن خودم! گفت:جد یبود بزنم تو یک حرف نزد ینزدن ا با

 .یمکن  یدخر  یمگفت:پس بر   یدسکوتم و د وقتی

 عمل انجام شده قرار داد. یشدم، من و تو یمونپش یدفهم انگار 

اومد. دورم و نگاه کردم.  یم یخوب  یلیخ یبو .یملباس شد یک بوت یه وارد
 نکرده بودم. یدود خر وقت ب یلیخ

 اشاره کرد و گفت:خوبه؟     یکیتن مانکن بود. به  یکیش یها لباس

 ..یادگفتم:اره بهت م  گیج

 !ی؟گفت:چ   یدوخند متعجب

 یشم؟م یرو بپوشم چ  یناشاره کرد و گفت:ا یدار آب  ینلباس بلند چ به

 شده گفتم:ح واسم..نبود.. هول

 .یارهخواست همون لباس و ب . از فروشندهیستمکوک ن  یادز یدفهم ار انگ



شدم..دوست داشتم  یرهاتاقک، به خودم خ ی ینهآ  یتو یدمرو پوش لباس
بودن   یگهد  یجا  یهو آوا    یار کام  یتنم نگاه کنم از طرف   یو به لباس تو  یستمبا

 من بود. یباز یدر بود، طعمه  ینکه پشت ا  یو کس

:_چطور یدداتام پرس  رفتم،  یرونب  ی. وقت یدمدرش آوردم و مانتوم رو پوش  سریع 
 شد؟

 ید؟و بگ یمتشق یشهسمت فروشنده رفتم و گفتم:م به

 حوصله گفت:آقاتون حساب کرده. یب  فروشنده

 ..یکردمسمتش و آروم گفتم:خودم حساب م برگشتم

 کوچولو بود.  یههد یه ینو آروم گفت:ا یستادا کنارم

 . ازش گرفتم.یچیدکاور پ  یلباس رو تو فروشنده

 یم؟زدم و گفتم:بر  یروح  یب  لبخند

 اون دختر.. یبرا یرم،کادو بگ  یه ید:نه..باگفت

 ی؟کیباال انداختم و کنارش قدم برداشتم. آروم گفتم:تولد دختر دعوت  ابرویی
 هست؟

تو  ی یقهرو به سل ینااز ا یکیاشاره کرد. گفت: یشهپشت ش یدستبند ها به
 از دوستامه. یکیواسه اش، خواهِر  یگیریمم

شده بود  یینتز  یکه با الماس صورت   یکیند ها انداختم.به به دستب نگاهی
 !یناشاره کردم و گفتم:ا



که به سمتمون   یار آوا و کام یدنو با د یمزد یروناون دستبند، ب یداز خر  بعد
 اومدن ضربان قلبم باال رفت. یم

 بگن و نقشه ام و خراب کنن. یزیچ میترسیدم

 .. یرمم یگهزدم و گفتم:خب من د لبخندی

 .یوفتهو گفت:زنگ بزن شمارت ب تادایس

قطع  یدلرز یشکه گوش  ینو در آوردم و بهش زنگ زدم. هم یمگوش  اجباری
 کردم.

 _خب خداحافظ.    

. هنوز همونجا یدمحرف چند قدم ازش دور شدم و به بچه ها رس  ینگفتن ا  با
 .یکردو نگاه م یستادها

بعد بهمون  یقهچند دق یار . کامیمدست آوا رو گرفتم و از اونجا دور شد سریع
 بهم انداخت. یدار ینگاه معن ید،رس

فردا   یر خونه. فکرم درگ  یمرفت  یدمازش نفهم  یزیاز خوردن شام، که اصال چ  بعد
تنها باهاش  یتونستم..نمیکردمم یکار  یه یدمن! با یهویی یمشب بود و تصم

ه ساعت با نگاه ب  شد.  یدار ما ب  یمبل خواب بود و با صدا  یبرم.  مادرجون رو
 .یاینها ب یزود ینبه ا یکردمگفت:فکر نم

 بود. یمساعت ده و ن یگفتم راست

 تخت افتادم. یاتاق و با همون لباسا رو یتو رفتم



بود،  یپخوشت یلیگفت:خ  یکرداومد تو و همونطور که لباساشو عوض م آوا
تو و   یر مغرور بود، غ  یلیمخ  یدیم،اخالق سگش رو د  یدار،د  یه  ینهم  یتو  یول

اسمشو هم  یانگار.. حت  یمجوجه بود یار .. من و کامیدیدرو نم یدش کسخو
 فکر کنم دوستت داشته باشه من که ازش بدم او.. یبه ما نگفت! ول

 خودت؟ یبرا یگیم یشلوغش نکن..چ  یس:هیدمحرفاش پر  وسط

 تخت نشست. یلبه  یتاپش رو درست کرد و اومد رو بند

 ..یدیمهمما ف یول ینگ  یخوایآروم گفت:تو م آوا

 بالش فشردم و گفتم:پاشو برو بخواب! یو تو سرم

 ..یدادنسبت م یاکه به سوف  ی..همون اسمجوجه

 رستوران. یجلو یارو باز کردم:باشه آدرس نده، ب یدجد پیام

پس تو آدرس  یایم،باهم م ییممن و پسردا یشهبراش نوشتم:نه نم یکالفگ   با
 .ینیمیبرو بفرست اونجا همو م یگیکه م  ییهمون جا

 ی؟اومد دم در و گفت:آماده ا کامیار 

 !یرمآدرس و بگ یساسرم گذاشتم و گفتم:وا یو رو یمآب شال

 آدرس و فرستاده. یدیمفهم یاملحظه با باز کردن پ همون

 .یرونپاشنه دارم از اتاق رفتم ب یمشک  یکفش ها  یدنپوش با

 !یرین؟گفت:کجا م  آوا



 نگو باشه؟ یچیجون هتولد، به مادر  یریمسمتش و گفتم:م برگشتم

تو خونه و در  ینمتولد بعد من بش یرینبه کمر زد و گفت:خودتون م دستی
 بدم؟ یلشآخر دروغ تحو

 !یگهد یو گفتم:خب چون فرشته ا یدمرفتم گونه اش و بوس جلو

 ینگمش  ینبر  یکنهمن کار نم یمخ زدن رو یدگرد گفت:نوع جد  یچشما با
 اصال..

 .یرونزدم باز خونه  یار و با کام خندیدم

 .یمکه داتام داده بود رسوند  یخودمون و به آدرس یار دوست کام ینماش با

و  یار که بود کام  یشد تنها برم و بالخره به هرجون کندن و دروغ گفتن نمی
 همراه کردم.

و با   یستادسرجاش ا  یداون و د  یوقت   یار ساختمون بود. کام  یهدر    یجلو  داتام
 ینجاست؟پسره ا ینحرص گفت:ا

 امشبه.. یه یکنمخواهش م یار التماس گفتم:کام با

 !یکنمم یکار چ ینبب یند یحرو برام توض یحرص گفت:فقط همه چ  با

.. آروم باش، یگمم  یمبرگشت  یترس به روبرو زل زدم و گفتم:باش، باش.. وقت   با
 نشون بده! یخودتو عاد

 سمتش. یمبه نفعم نبود. رفت ینکرده بود و ا  ییها شک 

 گفتم:سالم.  یلبخند تصنع با



 ..یزمو گرفت و گفت:سالم عز  دستم

 نفرت! یگرفتم، از رو  یشتماس دستش با دستم آت از 

 دوستته؟ ینبا پوزخند گفت:تولد ا کامیار 

 .ییدنگاهش کردم که داتام به در باز اشاره کرد و گفت:بفرما نگران

 .یمگفت، چون دست من و فشرد و باهم وارد شد  یار و خطاب به کام  ینا  البته

 بود. یزوناز سقف آو . پرده و پارچهشدیباورم نم دیدمیکه م  چیزایی

به اونجا  یقشنگ  یلیخ یکه فضا  ینرنگ یاز شمع روشن شده و المپ ها پر 
 .یدادم

 َجوون. یاونجا حضور داشت، همه دختر و پسر ها ینفر  صد

 یارم؟:کجا مانتوم و در بگفتم

 ون داد.که آخر همون سالن بود بهم نش  یدر اتاق  داتام

 .یشدنده مرو باز کردم. دو تا دختر داشتن آما در 

 ینبه خودم نگاه کردم. لباس چ  یقد  ی  ینهآ   یمانتوم رو در آوردم و تو  فوری
 بازو. یهاش تا رو ینزانو بود و آست یین. تا پایددرخش یتنم م یتو یدار آب 

. پشت یکردم، کم رنگ و صورت  ینگاه  یشمرو صاف کردم و به آرا موهام
 داشت. یزده بودم و با رنگ لباس و کفشام همخون  یآب  ی یهشمام ساچ



 یصندل یمنتظر رو یار خارج شدم کام یزدم و به سمت در رفتم. وقت  لبخندی
 !یترسمم کردیبهش اصرار کرده بودم که فکر م ینشسته بود. جور یا

 رفتم و با چشم دنبال داتام گشتم. جلو

 ..یا تعجب گفت:خوشگل شدنشستم ب یار کام  یروبرو ی!  وقت نبود

 تا حاال زشت بودم؟ یعنیگفتم:  متعجب

 _خب آره!

 ..ینمکن بب  یفکه اخم کرد و گفت:تعر   خندیدم

 ی؟و به اون راه زدم:_چ  خودم

. بلند شدم و با یداومد. دستم و گرفت و منو کش  یمشد و به سمت صندل  بلند
 انوم!خ یداش میاز خودش بپرس یگی؟بذار بهت نگاهش کردم که گفت:نم

 ..یدمم یحبود؟ بعد از جشن توض یقرارمون چ  یار _کام

توجه به حرفم من و دنبال خودش برد و همونطور  یزد و ب  پوزخندی
 یکنیزد، فکر م یبشرفت غ یدختر  یهاالن با  ینهم ی،ساده ا یلیگفت:خ

 عاشق چشم و ابروته؟

 یکه کنار دختر و پسر   یک،درست همون نزد یدنشبگم، با د یزیچ خواستم
.. با حرص یدمدستم گرفتم و کش  یاز پرده ها رو تو  یکیبود، با ترس    یستادها

 ...یارگفتم:چرت نگو کام

 انقدر بلند بود که توجه چند نفر جلب شد. صدام



اون ها تکون داد و به سمتمون اومد. آروم گفتم:تو رو خدا  یبرا یسر  داتام
تو فقط  یگمه رو مبراش نقشه دارم، هم نگو باشه؟من ازش متنفرم و یچیه
 نگو؟ یچیه

 و باز کرد و کنجکاو دستم و ول کرد. اخماش

 شده؟ یزی:چیدپرس داتام

 به سمتش برداشتم و گفتم:نه. قدمی

 گرفتم.  یار از خواهش نگاه از کام پر 

 ..یبا دوستام آشنا ش یمخاص دستم رو گرفت و گفت:بر  یبا نگاه  داتام

 .یمبود، رفت که  یاهش به همون سمت تکون دادم و همر  سری

 یهپر از پف، که اون و شب یخوشگل با لباس صورت  یلیخ یکردم، دختر   سالم
و پنج سالش  یستب یخوردملکه ها کرده بود با لبخند جوابم و داد. بهش م

 بود. گردنش《باران》با اسم ییباشه. گردنبند طال

 عشق منه! یبا،ز یدایکمرم گذاشت و گفت:بچه ها ش  یدستش و رو داتام

 و به من گفت:بابک دوستم و خواهرشون باران.ر  بعد

 تکون داد. یبابک اصال دوستانه نبود. با اخم برام سر  نگاه

 کردم و رو به دختر گفتم:تولد شماس؟  یلبام نقاش یرو یمصنوع  لبخند

 تکون داد. ییدتا یبه نشونه  یلبخند سر  با



 _مبارک باشه..

 ..ینیدبش یینگفت:ممنونم، بفرما  یمهربون  با

 .یمنشست یز دور م یها یصندل روی

 چرا انقدر خوشگله؟ ینجاکنار گوش داتام گفتم:ا  آروم

اونا بهم  یجلو ینکهو برگردوند و نگاهم با نگاهش گره خورد. از ا صورتش
عشقش فقط و فقط همون   یدونستمنداشت چون م  یتعشقم گفت، برام اهم

 بود. یننور

بود. منتظر جواب بودم  جذاب تر  یک . صورتش از نزدیدادم یعطر خاص بوی
. یمپسر، نگاهمون و بهش دوخت  یه  ی. با صدایدمپرس  یرفت چ   یادشاما انگار  

 .یدشلوار سف یهتنش بود با  یلباس قرمز 

 ..ینجاستا یک   ینخنده گفت:به بب با

 لند شد، باهم دست دادن.بهش لبخند زد و ب داتام

 یگوشه که چ   هی ینکردم که جوابم و داد و گفت:داتام نشست  یآروم سالم
 !یمقر بد ینپاش

 ..یدادستشو جلو آورد و گفت:پاشو ش داتام

 :من خستم.گفتم

 !یدا_ش

 بشه. یاجبار بلند شدم و دستشو گرفتم و محکم فشار دادم تا حرصم خال با



دستش رو دور کمرم حس  یحلقه  یکه گرما  یمنرفته بود یچند قدم هنوز 
 کردم.

کردم ازش جدا بشم اما  یم و سعتفاوتش نگاه کرد یزده به چهره  اخم
 .یگذاشتنم

 چندتا شمع. یباال رو کندم و انداختم رو یاز پرده ها یکی یلجباز با

 ها پشت سرمون بودن.. شمع

 بلند شد. یسوختگ  یشد و بو یشتر ب گرما

 .یدمرو د یشآت یدختر، برگشتم و شعله ها یه یغ ج یصدا با

از سقف هم   یزونآو  یپرده    شد و چندتا  یشتر متوجه شدن و شعله ها ب  همه
 گرفتند.  یشآت

 اتفاق افتاد که خودمم شوکه شدم. یعسر  انقدر 

رو باز کرد من رو انداخت تو و خودش   یو در اتاق   یدبا خودش کش  من و  داتام
که   یشیو آت  شدیکه پخش م  یکیموز  یو داد تو  یغ به مهمونا که با ج  ینگاه 

 ؟شد یچ  یدونیگفت:تو م  یجشد کرد. گ یم یشتر ب

 گرفت!  یشآت یهو_نه.. 

زدم که از پشت لباسم رو گرفت و گفت:کجا   یرونشدم. ب  یار لحظه نگران کام  یه
 یری؟م

 اونجاست! ییمگفتم:پسر دا  یجانه با



شده از  یمونرفتن. پش یور و اون ور م ینبودن که فقط ا یدهانقدر ترس بقیه
 اما چطور؟ یکردمخاموشش م یدکه کردم. با  یکار

 رو نکردن؟ ینجاشپارچه بستن که قشنگ بشه؟ فکر ا همه ینا اصال

 .یادبهش ب یگمم یسا_وا

 یقهدردسر و درست کردم! چند دق ینا یشدو گفت و رفت جلو. باورم نم این
 ی؟گفت:خوب   یع اومد، سر  یار بعد کام ی

 یکنن؟و خاموشش نم ینگفتم:آره، چرا ا  یدهترس ییچشما با

منم  ینجا،ا یفکر اومد یکه ب   ییتو کلکه، واسه  یههم  ینا یدونم،:چه مغرید
 .یمبر  ید.. بدو بایآورد یکشوند

. یدماتاق مانتوم رو برداشتم و پوش  یو از تو  یدمآخرش دو  یجمله    یدنشن  با
 !دادمیبخاطر داتام خودم رو به سوختن م یدنبا

هم قبل  ی. چند نفر یرونب یمزد یسوختگ  یاز اون سالن داغ و پر از بو باهم
 به گوشمون خورد. یریآژ یصدا یرونب یمودن و در باز بود. تا زداز ما رفته ب

ها رو خبر کرد   ینا  یو آتش نشان وارد ساختمون شدن. ک   یسپل  یروین  چند
 !ینجاا یختنر یزود ینو به ا

 گرفتم.  یشد و منم کنارش جا ینسوار ماش کامیار 

 گفتم:کار من بود.  و آروم یدمکش  ینفس کالفه ا یمکه دور شد  کمی

 !!ی؟_چ 



 کار من بود!  یسوز یشکردم و گفتم:آت  نگاهش

 یوا؟ش یچ  یعنیو متوقف کرد و داد زد:_ ماشین

 ..حرف بزن!یگیم یبلند گفت:چ  یو با صدا یدفرمون کوب یرو مشتی

 با من برقصه، اون کار رو کردم که نتونه!  یخواست:_اون میدمکش  یقعم  نفسی

باهاش دوست بشم   یدبا  یلو  یزارم،گرد شد.  ادامه دادم:_من ازش ب  چشماش
 قاتله، دوستم رو کشته! یهاون  یرم،تا ازش انتقام بگ

 !ینماییه؟س یلمبهت گفت:ف با

 اون همه استرس خنده ام گرفت. وسط

بهت گفتم، چون بهت اعتماد جز تو خبر نداره،  یچکسه یته،_نه، خود واقع
 کردم.

 یوفت،گفتم:راه ب  یع اجازه ندادم بپرس، سر  یسرش بود ول یتا سوال تو هزار 
 خونه. یمبر 

 به روبرو چشم دوخت. یحرف  یچو روشن کرد و بدون ه ماشین

 برگشت و گفت:اگه قاتله، چرا آزاده؟ یهو

 یخواممو گفتم:چون بهش ثابت نشده، من مدرک ندارم    یدمکش  یقیعم  نفس
 !یرمبهش نفوذ کنم تا ازش اعتراف بگ

 .یدماتاقم چپ یتو یعبه خونه سر  یدنرس با



 .یکردعوض کردم. سرم درد م یو با بلوز و شلوار خاکستر  ساملبا

 به مغزم برسه. ییو شونه زدم تا هوا موهام

 ین؟گفت:زود اومد  یدنماومد تو اتاق و بالفاصله با د آوا

 نگاه کردم و چند بار پلک زدم. بهش

 _با تو ام؟

 اومد. یو گفتم:خوابم م یدمکش  یا خمیازه

 ه شکم پرت کردم روش و چشمام و بستم.سمت تخت رفتم و خودم و ب به

 .یرونحوصله ندارم، المپ و خاموش کرد و رفت ب فهمید

باعث شد سرم و بلند  یمزنگ گوش یآشنا ینگذشته بود که صدا یلیخ هنوز 
 !یدصفحه، ابروهام باال پر  یاسم تو یدن. با دکنم

 استرس جواب دادم:_الو؟ با

 ی؟:_چرا رفت یچیدپصداش تو گوشم  یهولحظه سکوت بود و  چند

 .یدمترس یم یش_خب..خب من نتونستم بمونم، از آت

 .یینپا یا_ب

 ..ی؟:_چ یدموار پرس سوال

 .یرونب یا_من دنبالتون اومدم، در خونتونم ب

 !ی؟چ  یعنیو با حرص کنار زدم و گفتم: موهام



 باهات حرف دارم!  یا،ب یدا_ش

 به سمت کمد رفتم. یرو قطع کردم و عصب گوشی

 یروناز پنجره ب  یپوشیدمو برداشتم و همونطور که م  یمو شال مشک  یب آ   مانتوی
 شد. ینم یدهد ینماش یهبه جز  یکیتار یو نگاه کردم، تو

 .یدد یمادرجون داشت مستند راز و بقا م یرون،اتاق رفتم ب از 

چفت   یهم گذاشتم ول  یو در رو رو  یرونکه متوجه نشه از خونه رفتم ب  جوری
 نکردم.

 باز گذاشتم. یمهو ن ینگ و در پارک یینرفتم پاآسانسور  با

 روم جلو رفتم.اومد. چشمام و باز و بسته کردم و آ  یسرد باد

 زده بود. یهتک ینشعقب ماش به

 یکنی؟م یبآدم و تعق یدونستم_نم

 صدام برگشت سمتم. یدنشن با

 یومد؟که با باال انداختن ابرو گفت:بدت که ن  یستادما کنارش

 !یستیتو که جاسوس نکردم و گفتم:  اخمی

 .یددرخش یم یک تار یمهن یاون فضا یتو چشماش

ازت  یشتر ب یخوامو رو کنم، م یر تا وجودت رو زکنم   یجاسوس یدگفت:با  آروم
 کشف کنم!



 شکل گرفت. یاراد یر غ پوزخندم

 چونه ام زد و صورتم و باال آورد. یر انداختم که دستش و ز یینو پا سرم

 . یدمترس یه بهش مکم، از نگا  یاون فاصله  از 

 برات موند. یبد یامشب خاطره  یزد:_از مهمون  لب

 (یبد من یدل گفتم)خود تو خاطره  در 

بلوزش  یرو برداشتبا ترس دست رو یزدم که قدم بعد یظاهر لبخند به
دستش و دورم انداخت و من و جلو  بار ینعقب رفتم که ا یو کم یدمکش
 .یدکش

خاطره امشب و  یاآورد و گفت: ب شوک کارش بودم که سرش و جلو توی
 یم؟قشنگش کن

 وحشت عقب رفتم که دوباره دستام و گرفت با

 ..یرونمفهمن ب ی_م..من برم..االن م

 یننفر ا یهدادم به  یبه خودم اجازه نم یچوقتصدام از ترسم بود، ه لرزش
 باشم. یک قدر نزد

را سخت چ  یخوام،که م  یهست   یهمون   یفهممگفت:تازه دارم م  یبیلحن عج  با
 ..!یگیریم

 یدهدفم. نبا  یهدفم کنارش بودم، فقط برا  یا. من بر یدکوب  یبه شدت م  قلبم
 دادم از خط قرمزهام عبور کنه. یبهش اجازه م



 گفتم:داتام..برو عقب.  یخفه ا یصدا با

 :چرا؟گفت

 دستام و ول نکرد. یو ازش جدا کردم. ول خودم

گوشش و همه رو   ینم توحرص مطمئنم قرمز شده بودم. دوست داشتم بز  از 
 آدم دوستم و کشت حاال نوبت منه! ینخبر کنم، بگم ا

 گفتم:بذار بهت اعتماد کنم!  یانداختم و با لحن آروم  یین. سرم و پایشدنم  ولی

 .یکنیام که فکر م یلحظه سکوت کرد و با مکث گفت:من امن تر از کس چند

 یم،زن یهم حرف مبا بینمتیو گفتم:بعدا م یدمم. دستام و کشزد پوزخندی
 تو هم برو دنبال کارات.

 .یستمثل تو برام مهم ن یکار  یچکرد:_ه  زمزمه

 زد! یحرف م یبانهدلفر  چه

رو دوست داره، اصال  ین. اون هنوز نوریدمخاک پاش یقلبم مشت  یزالل به
 عشق اول رو فراموش کرد! یشهنم

ت.. دوست داش یشهباور کرد و نم یشهشناخت، نم هیشنم یچوقتو ه اون
 ازش متنفر نبود! یشهنم یچ،دوست داستن که ه

 حس گفتم: خداحافظ.  ی. ب یچوندمو صاف کردم و مانتوم رو به خودم پ  شالم

بهش نگاه کردم  یکنارش رد شدم که دستم و گرفت و نگهم داشت. سوال  از 
 برات بمونه! یبد ینذار خاطره  یچوقتکه با لبخند مخصوصش گفت:ه



رفته  یادمبرام نمونده، من  یبد یگفتم:خاطره   تیو با جد یدمو کش دستم
 شد! یبود اصال که چ 

 یش،تکون داد. به سمت در رفتم که با باز شدن ناگهان  یو رها کرد و سر   دستم
 تپش قلب گرفتم.

 یوا؟و جا به جا کرد و گفت:ش ینکشع مادرجون

 مادرجون، اومده بودم هوا بخورم. یدهول شده گفتم:ببخشنگام کرد.  دقیق

تو   یدمگفت:آوا گفت خوابت برده، اومدم د  ینباز کرد برم تو، در همون ح  راه
 !یستیاتاقت ن

 ..یگهگفتم:شرمنده د  یعیاتاقک آسانسور و با لحن ضا یتو رفتم

 یدونستمشد. م یمونبگه اما پش یزیکرد و خواست چ یز و ر چشماش
 نبره. ییبو ینتر داتام کوچک  یباهوشه، دعا کردم از ماجرا یلیخمادرجون 

 شدم. یرفتن، راض یرونب یبعد با اصرار هاش، برا یروز ده

 .یدمپوش یرو با شال خوش طرح صورت  یا یشلوار مشک  مانتو

 دادیخودش و خوب نشون م یلیخ یم،حرف زد یلیخ یمدت تلفن ینا توی
 کرده!  یکار رفت چ یم یادم یکه گاه   یجور

 .یروننه زدم ببا آوا از خو یو خداحافظ  یممال یشآرا یهاز  بعد

آدرس خونمون رو بلد   ینکهحرص خوردم. از ا  یلیکوچه بود، خ  یتو  ماشینش
 شده!



رو از داخل باز کرد. نشستم و با لبخند بهش  یدر کنار ینبه ماش یدنرس با
 سالم کردم.

در هم  یشکار  یرستوران تموم شده بود، برنامه  یکار تو  یمبود. تا خسته
 برهم بود.

 یگهد یستگفت:بهتر ن  یطوالن  ینگام کرد، با مکث  یرهو خزد  یهتک یصندل به
 باشه؟ یدااسم من ش

 کردم:_چرا؟!  یمتعجب ی خنده

 ینم  یحت   یداتم،گفت:چون ش  ینشد و با روشن کردن ماش  جاش جا به جا  سر 
 تونم جواب سالمت و بدم!

دندون هام فشردم،  ینکنارم چرخوندم و لبم و ب  یو به سمت پنجره    صورتم
 و باور نداشتم.حرف هاش 

 یم؟من و به خودم آورد:_کجا بر  صداش

 ..یکه دوست دار  ییگفتم:هرجا  آروم

که دوست   ییکه توش خنده داشت گفت:هرجا  یسکوت با لحن یاز کم بعد
 برم..مثال تو رو دوست دارم!  یشهدارم؟ نم

بهش انداختم. دوست نداشتم از نگام حرفام   یطوالن   یبرگشتم و نگاه   سمتش
 یمچشم ازش برداشتم و گفتم:اها، خب من دوست دارم بر   یسخت   و بخونه به
 وقته نرفتم. یلیبام شهر، خ



 .یریمض کرد و گفت:خوبه، مرو عو مسیر 

 و روشن زدم، شروع به خوندن کرد. ینپخش ماش ی دکمه

بودن، داتام  ین. غمگیکردمبود. قبال کارهاش و دنبال م یانپارس یناس صدای
 !یدادهم گوش م

 با من همراه ترن تا تو.. ییام)تنها

 حالم، بهتر بشه اما؛ تنها ترم باتو.. یبر  شاید

خونه،  ینا یهروقت برگرد یول یریاندازه، م یب  یددوست دارم، شا خیلی
 درش به روت بازه..(

 که نگاهش به روبرو بود گفت:عوضش کن!  همونطور 

 گفتم:چرا؟  متعجب

 یول یانپارس یناهم سرو پخش کرد. باز  یرو جلو آورد و آهنگ بعد دستش
 آهنگ قطار.

 بهش گوش سپردم. یدنو تا رس یدادم به صندل یهرو تک سرم

 .یمقدم زنان جلو رفت کنارهم

 .یمکرد  یسکوت اطراف و نگاه م یدو تو هر 

 ییجا یهحوصله نداشتم برم  یگهوقت بود، د یلی.. خیدمبلع یهوا رو م من
 توش سبک باشه. یدننفس کش یکه هوا



 گفتم:پام درد گرفت!  ینشستم و با خستگ  کتیمن یه روی

خسته  یاه اومدچند قدم ر  ی،مونده که نگشت  یانشست و گفت:کل دن کنارم
 ی؟شد

خونه موندم عادت ندارم!  با نگاه به غروب ادامه دادم:اگه آدم  ی_از بس تو
 ینعادت نداره، مثل ا یواراجز همون د یچیخونه باشه، به ه یتو یشههم

شدم، مادر بزرگم   ینخونه نش  یداچشمش و بزنه، البته من جدکه نور    یمونهم
 گهم داره!خونه ن یها تو ینقبل تر از ا یخواستم

 یکنه؟ات م ینهنگاه دوخت. لب زد:_چرا قرنط بهم

 یدمگرفتم. با باز کردنشون به سمتش چرخ  یقعم یهام و بستم و نفس چشم
برم  یخواستزرگم نمشدم.. مادرب یونهد یباو گفتم:بعد از مرگ دوستم، تقر 

 بهم بزنه. یزیچ ینیماش یحال یو از سر ب  یرونب

عکس  یچو زد، ه یفمک  یموتور یهبار  یهتلخ کردم و اضافه کردم:_ یا خنده
 و پس داد! یفنشون ندادم خودش برگشت ک یالعمل

 یدلم واسش خط و نشون م یو تو یدخند ی.. میدنکرد به خند شروع
 روز بود! خودش مسبب اون حال و یدم،کش

خنده چشماش و پاک کرد و با ته یر خنده اش تموم شد، نم ز وقتی
 اون موقع؟ یبود ی..چ یفت:واگ

که از خواهر   یامثل سوف  یمهمه، مخصوصا دوست   یلیگفتم:دوست آدم خ  سرد
 تر بود. یکبهم نزد



ابروش و باال  یخنده ام گرفت.   تا یداش رو جمع کرد و گفت:ببخش خنده
 :چرا مرد؟یدانداخت و پرس

 .ینمچشماش، تا عکس العملش رو بب یتو خیره

 : کشته شد.گفتم

 .یمیرنتکون داد و گفت:ناراحت نباش همه م یسر  عادی

 _مردن، تا کشتن فرق داره!

 حالت عوض بشه. ینیجلو تر غروب و بب یماطراف نگاه کرد و گفت: بر  به

 ید با  یگریه، بازراز   یه  یدموقت بود که فهم  یلیشدم و دستش و گرفتم. خ  بلند
 کامل باشه..  یزشهمه چ

 همراه حرص! یلبخند به روبرو چشم دوختم.. لبخند با

کم کم غروب کرد و آسمون رنگ شب به خودش گرفت. رو بهش  آفتاب
 .یمگفتم:برگرد

 .یامگفت:برو تا ب  یکردکه آسمون و نگاه م  همونطور 

 یم؟:چرا با هم نر پرسیدم

 در آورد. گار یس یکرد و پاکت   یبشج یو تو دستش

 برو، اگه نه که بمون. ییشم یت:اگه بخاطر دود اذگفت

 ی؟هست  یگاریگفتم:س  متعجب



 لبش گذاشت. یزد و رو یشو آت یدکش  یرونب یکی

 خودمم قبال باور نداشتم.. یکنه،_آره، واقعا آروم م

آدم و  یگار پارک بهش گفته بود س یه یروز تو یهافتادم،  یاسوف یخاطره  یاد
 !هیکنآروم م

رو قبول  یاحرف سوف یعنیکنه،   تا خودش و آروم یدکش  یاون به بعد م از 
 داشت و حتما بهش فکر کرده بود.

 و گفته؟! ینا یفرستاد گفتم:ک  یرونکه ب  یبه دود خیره

 َمرد بود. یلیکه خ  یکیزد و گفت:  یا یگهد پک 

 و از لباش برداشتم. سیگارش

 و گفته؟ ینا یه مردچ یه؟ر یا یذارهم یر حال آدم تاث ی_دود تو

 کرد و گفت:بدش.  یک و به دستم نزد دستش

 سوخته بود رو بهش پس بدم. یگهو که د یگارشباعث شد س جدیتش

 و پاش و روش فشرد. ینزم یرو انداختش

مثل خودم  ی. گفت:من و آدمادادیم یگار س یو جلو آورد، بو صورتش
 .یستفقط دود ن یگار که س  یمو بفهم ینا یتونیمم

خفه  یگار رست فکر کردن خودتون و با سد یشما ها به جا یمم، ولفه ی_م
 !یکنینم



که از   یزاییتو هم بخاطر چ یدونی،و گفت: م یدلبش کش یبه گوشه  دستی
 هایبعض یول یکرد یهگر  یدشا ی،تهش چ  یول یغصه خورد یدست داد

بعدش  یکشن،م یگار انقدر از دست دادن براشون تکرار شده، که فقط س
 ..یخندنم

 به درک.. یگنزد و گفت: و م یحس یب  لبخند

 .یمکه ازش اومده بود  یجمالت راه افتاد به طرف  ینگفتن ا  با

 .یدمبرداشتم و دنبالش دو یشخال یو از جا چشمام

 ..یخیالیو امروز از ب زدیاز آدم کشتن حرف م ینروز، اون بخاطر نور یه

 !یدکش  ینم ینجاو کار و به ا شدیم یالخ یکاش همون اول ب   ای

 داد،یکردم باهاش حرف بزنم اما جواب کوتاه م یسع یلیخ ینماش توی
 حوصله نداشت.

 شهر بهش گفتم من و به خونه ببره. یتو یدنچرخ یاز کم بعد

 .ینمترستوران بب یاب یشدم، گفت:بار بعد یادهپ وقتی

 گفتم:باشه، حتما.  یروزها با لبخند مصنوع   ینتکون دادم و طبق عادت ا  سری

 دادم و رفتم سمت در. تکون یدست  براش

بلند و با خنده گفت:خر   یو برداشت و با صدا  یفنکه زدم، آوا آ   یزنگ   یناول  با
 فرما شد.. یفتشر 

 تو! یاگفت:لگد هم نزن ب  بالفاصله



 رفتم و وارد خونه شدم. ینرو به دورب یباز شدن در چشم غره ا با

 اومد. یخنده هاشون تا راهرو م صدای

 شال دادم و سالم کردم. یر ز و موهام

 ی؟گفت:سالم قربونت برم..کجا بود  یبرگشت و با مهربون  مادرجون

 .یامحموم و م یرمکردم گفتم:م  یکه دکمه هام و باز م  همونطور 

 تو اتاق و با برداشتن حوله و لباس وارد حموم شدم. رفتم

شتم گذا  نمناکم  یموها  یاومدم. حوله رو رو  یرونب  یا  یقهحموم چند دق  یه  با
 .یهبق یشو رفتم پ

 .یمو خوردن شام مادرجون پز، گذروند یدند یالو با گپ زدن و سر  شب

 هم گذاشتم.. یاتاق و فکرام و رو یخواب رفتم تو برای

 نشستم. با نگاه براندازم کرد. یصندل یرو روبروش

 رفته بود.  یادشرو  یشهفته پ یک  ینکها مثل

 .ی_خوش اومد

 که کادوت و داده باشم!  یکردمدعوتت م  یدمبارک! من بالبخند گفتم:تولدت    با

دفعه هم الزم  ینتولد نگرفتم، ا یزد و گفت:من تاحاال کادو یکم رنگ   لبخند
 .یستن



 ینشوندم و گفتم:قبال تا االن فرق داره، راست  یشونیمپ یرو یفیظر  اخم
 بخونم! ینیدر موردت طالع ب یشتر تا ب یهست  یوریشهر  یدونستمنم

 .یشنها، با احساسن، زود عاشق م یورید و گفت:شهر ز  لبخندی

 اعتقاد دارن؟ یلیبه چشماش گفتم:به کارما هم خ یرهزدم و خ لبخندی

 یه؟:_منظورت چپرسید

 آوردم. یرونشده رو ب یجکاغذ پ  یک کوچ  یجعبه  یفک  یتو از 

 دستم فشردمش.. یتو لحظاتی

 ش؟دادم یبهش م باید

 شد؟یتموم م یباز ینجاا یعنی

ته  یارسال کردم و با انداختن گوش یامکیپ یار کام  یو برداشتم و برا مگوشی
 گذاشتم و سر دادم سمتش.  یز م یکادو رو رو  یف،ک

 لحظه بهش نگاه کرد و برش داشت. چند

 توشه؟ یگفت:چ   یکنجکاو  با

 !یزهزدم و گفتم:بازش کن، سورپرا یو واقع یظغل لبخند

 و بازش کرد. یدربان و کش آروم

که رفت و   یبه روز یدنچشمم اومدن و رس یجلو یاات سوفتک خاطر  تک 
 به سرش اومد. یچ  یدمنفهم



 جعبه موند. یکه بازش کرد، نگاهش تو  همین

 بهت بدم؟ یچ  یهمون لبخند گفتم:توقع داشت  با

رو در آورد و  یاسوف یقطعه عکس کاغذ ید،لرز یکه نا محسوس م  یدست  با
 چشماش گرفت. یجلو

 دختر!! ین..اینبهت گفت:ا با

 که کشته شد.  یهمون  یاست،گفتم:سوف  یخونسرد با

 یشناسیش؟دستش افتاد. ناباور گفت:تو از کجا م از 

 یشناسیش؟زدم و گفتم:تو، از کجا م پوزخندی

 م سمت در.کرد، بلند شدم و با نفرت نگاه ازش گرفتم و رفت  سکوت

 ..یداش یمکث، بلند شد و دنبالم اومد و صدا زد:_ه  یکم  با

 خورد. یار کام  ینچشمم به ماش یرون،رستوران رفتم ب از  وقتی

 کرد.  یمن کار م یپشت سرم گفت:اون دختر برا از 

 یم؟حرف بزن یمبه چشماش گفتم:بر  یرهرو چرخوندم و خ سرم

 .یادتا ب یستادمو در عقب و باز کردم. ا ینافتادم سمت ماش راه

 یچیه هشیاس یها یشهاز پشت ش یبه طرف راننده انداخت و وقت  نگاهی
 سوار شد و منم کنارش نشستم و در رو بستم. یدند

 رد و بدل کرد. ینمونب یبرگشت نگاه  کامیار 



 .یکردمم یوجودم حس خنک  توی

 ..یار:حرکت کن کامگفتم

 ی؟مرده رو به تولد من ربط داد یدختره  ینرا اگفت:چ  یبا لحن عصب داتام

 ..یفهم یبهش انداختم و گفتم:م ینگاه  نیم

 ی؟اینشد یونهفهمم، تو د یزد و با حرص گفت:نم ییجلو یندلبه ص لگدی
 یه؟کارا چ

 !یوامن و خطاب قرار داد:_ساکتش کن ش ینهآ  یاز تو کامیار 

در انتظارش  یخوب  یز دونست چ یجا خورد. انگار م یم،اسم واقع یدنشن با
 یه؟ک  یوامتعجب گفت:ش یست،ن

ساکت بمون، قراره  سر جات و  ینسمتش برگشتم و داد زدم:_منم من! بش  به
 .یمرو با هم بفهم یزاچ یلیخ

 زدم. یهتک یشهو به ش سرم

 .ینمرو بب یادن یتونستمدرست نم یکه حت   یشدت سر درد داشتم، جور به

 .یینپا یدپر  یار کام  ین،توقف ماش با

 .یاشو و باهامون ب یادهگفتم:پ  یکردنگاه م یالخ یکه خونسرد و ب   یداتام به

گفت:من   یتبا عصبان  یره،از کرد و تا خواست بازوش و بگو ب  یشدر کنار  کامیار 
 فرار کنم! یخوامنم یگین،م یخودم منتظرم بفهمم چ 



 سمت در انبار. یمکرد  یتشکنارش و باهم هدا  رفتم

 و خودم رفتم تو.و باز کردم  در 

 نگاه کرد. یکتار یمهسرم اومد و به اتاق ن پشت

 در و محکم بست. یروناز ب کامیار 

 اونجا رو روشن کرد. ی. نور کمیدمرفتم و پرده رو کش پنجره سمت

 رو من به هم زدم!   ینبا نور  یت. بدون مقدمه گفتم:عروسیستادمبه پنجره ا  رو

 نگام کرد. یزد و طوالن  یکردم که پوزخند  نگاهش

 حرص گفتم:با توام!  با

 یستی؟ن یگفت:به درک! متعجب گفتم:عصبان   بیخیال

 نداشتم؟ یچوقتکه ه  یدست دادن کسهمون پوزخند گفت:واسه از  با

 کار رو کردم؟  ینچرا ا یبپرس یخوای_نم

گرد   یننگاهم کرد که دوباره نگاهم و به پنجره برگردوندم و گفتم:زم سوالی
 یهمه چ   یکار رو کردم که فکر نکن  ینموند.. ا  یسر جاش م  یچیه  یدبود، نبا
 خوبه!

 یسه خودت ساده در رفت وا  ی،کرد  یفراموش م  یبغض ادامه دادم:_تو داشت   با
دفعه ازت اعتراف  ینا تا یوام،من ش یول ی،قرار داده بود یو حاال من و قربان 

 ..یرمنگ



 یناز ا یبه سمتش برگشتم و با بغض گفتم:که اعتراف نکن یاشک  یچشما با
ازت  یمبمونم و با هم بپوس یشتاگه شده خودم پ یحت  یرون،ب یریدر نم

 ی؟کرد  یکارشرو چ یاسوف یبگ  یدبا یبکش یزن .. اگه خودمم بیگیرماعتراف م

 نذاشت ادامه بدم. گریه

 . آروم گفت:دوست تو بود؟یستاداومد و کنارم ا جلو

 سکوت کردم تا حرف بزنه. یجوشش گرفت ول اشکام

اش گرفتم، من  یدهناد یشهمن هم یمهم بود ول یمزندگ یتو یا:سوفگفت
 بودم. یشعاشق خواهر لعنت

 یش؟فتم:فقط..بگو..چرا کشتگ  یدهکش  ینفس ها با

 ش!گفت:من نکشتم  ناباور 

 باور کنم؟ یخوایاش و چنگ زدم، داد زدم:_م یقه

 کرد من و از خودش فاصله بده.  یباال اومد و سع دستاش

..بهتره بگم یداش یکنیذهنم ازت دارم و خراب م یکه تو  یتصور ی_تو دار
 !یواش

 حس کنار بدنم افتادن. یب  دستام

 زدمش؟ یفرصت نبودم؟ چرا نم ینمنتظر هم مگه



 ی؟کشت   یرو چطور  یاصدام و باال بردم:_حرف بزن..سوف  میتونستجاش تا م  به
نامرد، من..من خودم بهش گفتم تو  یاومد دنبال تو یداشت م یدونممن م

 سراغ خواهرش! یرفت 

 .زدیسکوت با چشماش حرف م  یو بهم زل زد. تو یستادبا غضب ا  همونطور 

 یش؟رحمت بکش یبخاطر قلب ب  ی:_بگو! چطور تونست میدشونه اش کوب به

کرده بودم،   یغ ج  یغ از بس ج  ید،رس  یقلبم به گوشم م  یزد.. صدا  یهتک  یوار د  به
 سوخت. یگلوم م

اسلحه راه افتادم و رفتم.. من   یهبا    یچطور  یدمبد بود، نفهم  یلی_من حالم خ
 خودم و بکشم، خودم و! یننور یچشما یجلو یخواستمم

اونجا موندم، اون   یداد:_هرچ نگاهش کردم که ادامه    یسوال  یاشک   یچشما  با
اومد،  یارفتم که سوف یداشتم م یومد،ن یدر باز نشد، در زدم، داد زدم..کس

کنم، بهش گفتم خواهرش رو   یو حداقل سر اون خال یمدق و دل خواستمیم
 داشت،سر و صداش اون کوچه رو بر  یخت،بهم ر یدو شن ینا یکشتم، وقت 

 یدمو ند یننور یکه دروغ بوده، گفتم حت ار بار به غلط کردن افتادم، گفتم  هز 
 یخوادقلب خودش، گفت م  یباور نکرد، اسلحه رو ازم گرفت و گذاشت رو  یول
من باور نکردم که بخواد خودش و بکشه فقط سر به سرش گذاشتم..  یره،بم
باز  گهیو د بستکرد و چند لحظه بعد، چشماش و   یک شد و شل یونهد یول

 نبود! یگهنکرد.. چند قطره خون ازش اومد و بعدش، د

 گفت پر از درد و غم بود.   یها رو م ینکه ا  موقعی



قاتل بود، قاتل  یامرد قاتل نبود! سوف ینزده نگاهش کردم، پس ا بهت
 خودش!

چشماش بود  یدستش رو یکیگرفت و همونطور که اون   یوار و به د دستش
راحت   یکشتمداشتم، وگرنه چرا خودم و نمن  گفت:من نکشتمش، اصال جرات

 بشم؟

 بود.. یآخر باز اینجا

 خودش و بکشه؟ یگفتم:آخه چرا گذاشت   یهگر   با

هم فشرد و آروم  ی. لب هاش و رویدچشماش کش یو محکم رو دستش
 زد به سرش! یکحرف کوچ یهبا  یرم،گفت:نتونستم جلوش رو بگ

 ی؟بهش گفت  یگفتم:چ م  توان ینبود. با آخر  ینام سنگ ینهس یتو نفس

 زد و کالفه گفت:جوجه! نیشخندی

 تر شد. یدام شد یهکلمه، گر   ینا یدنشن با

 .یانبار یزانوهام نشستم، کف خاک  روی

با وجود اون همه  یکرد ول  یدر م یدو سرم شد یدنکش  یم یر پلکام ت پشت
 دلم آروم گرفته بود. یهگر 

 خم شد و گفت:بلند شو. آروم

 کمک کرد بلند بشم.  ی،حرف  یچه یرفتم و ب و باال گ یسمخ صورت

 چشماش نگاه کردم و گفتم:متاسفم! تو



 یرونبه سمت نور ب ینزم یبگه، در باز شد و خودم رو رو یزیخواست چ تا
 .یدمکش

 ..     یوازد:_ش صدا

 .یختو ر. حس کردم قلبم فر یزدبار بود به اسم خودم صدام م اولین

 ی؟رصت بهم بدف یه خواییسرم اومد و گفت:نم پشت

 دونم. یرفتم و گفتم: نم یار سمت کام به

 کرد.  یساراده صورتم و خ یخودم و انداختم و اشکام ب  ینماش توی

و گفت :درسته  یستادا یمکنار  ی یشهخواست روشنش کنه پشت ش یار کام  تا
تو نقشه   یبرا  ینا  یواش  یول  ..یو من و با نقشه عادت داد  یتو با نقشه اومد

 دارم.  بود، من دوستت

 هم فشردم. یحرکت کرد و چشمام و رو ماشین

کرده. من   یداحرف زدن به من احساس پ یو چند بار تلفن یدار چند تا د با
 ی؟چ 

 نکردم. یداهنوز احساس خودم و هم پ من

 گفتن نداشتم..  یبرا یفقط سکوت کردم. حرف  ید،پرس یهرچ  کامیار 

 حبس کردم.اتاقم  یتو یهفته ا یکبه خونه، خودم و  یدنرس با

 شدم. یاتاقم م ینشستم و بعدش راه  یجمع م یغذا خوردن تو برای



بار دستام و گرفت قسمم داد که بگم چرا حالم بده، بهش گفتم  یه مادرجون
 به مغزم استراحت بدم! یخواممن حالم خوبه، فقط م

 .یرمبگ یمدرست تصم یتونستمز فکرم آزاد بود و مچند رو ینا توی

 یول یدمکوچه د  یو تو ینشبار ماش یه یاتام داشتم و حت تا تماس از د چند
 نکردم. یکار  یچه

 کنم.  یرونو نفرت و از قلبم ب ینهک  ینا ینشستم تا خستگ  فقط

 داتام آرومم کرده بود. یشده بودم. حرف ها آروم

 ها بود. ینهم یقتکردم چون حق  یباور نم یگفتها رو م یناز ا یر غ اگه

کرد خودش و   یرو مسخره نم یاداتام اگه سوف گفتیبهم م یحس یه درسته
دوست  یلیخودش مسخره بود. آدما جونشون و خ ینا یکشت، ول ینم

 یدست به خودکش  یاز زندگ   ییجا  یه  ید.. شایرنبم  یخواننم  یچوقتدارن، ه
 کنن!  یندگ نخوان ز  یگهبزنن که د

 یی؟_پس تو کجا

 پشت سرت.. ینجام_ا

 چشماش برق زد. یدنمو با د برگشت

 .یستادمرو قطع کردم و کنارش ا وشیگ

 داشتم. یبهش حس خوب  حاال

 .کردمیخودم حس م یرو یو با دلتنگ  نگاهش



 ینداستان غمگ یاگفتم: اومدم بگم ب  ییپل هوا یبه غروب قرمز، از باال خیره
 .یممون رو تموم کن

 ی؟تو باورم کرد ینکهمن، بهتر از ا ی:داستان خوب براگفت

دستم اشاره  یدادم که درست فکر کرده. به دفتر تو نیناچشمام بهش اطم با
 یه؟چ ینکرد:_ا

 زدم و بازش کردم. لبخند

آخرش   یخوامم  یاست،دستم گرفتم و گفتم:دفتر خاطرات سوف  یرو تو  خودکار 
 بخرم. یگهشروع د یهاون همه خاطره رو بفروشم و  یخوامم یسم،و بنو

 بود؟توش نوشته  یتکون داد و کنجکاو گفت:خودش چ  سری

اگه بود و فقط   یدونیرو نوشته، من ادامه اش دادم.. م  یدادم:_همه چ   جواب
 کشوند!  ینم ینجاار رو به انوشت، ک یم یگهد یصفحه  یه

 یمونده، به نظرت چ  یندفتر و نشونش دادم و گفتم:ا یصفحه  آخرین
 یسم؟بنو

 یدادداشت جاش و به آسمون شب م  یگهکه د  یدیرو به خورش  یقعم  ینفس  با
باورم  یروز یهکه   ییهمون خدا یشپ یم،آرامش روحش دعا کن یگفت:برا

 رو بهم بده. یشد دوباره زندگ  ینم

 نوشتم. یو چرخوندم و جمالت  خودکار 



که فکرش هم   یکنهم یکار  یشهزدم و گفتم:خدا هم یهها تک یلهو به م دفتر 
 .یستمن یگهکه ازت متنفر بودم، د  یمن یحت  یم،کرد  ینم

 یستی؟ا نگفت:واقع  آروم

 آرامش گفتم:آره. با

همچنان  یدفتر، زندگ  ینآمد ا یانخط آخر نوشتم:_به پا یلبخند تو با
 !یا. خداحافظ سوفیستباق

 پایان

 

 

 :یسندهنو سخن

 مثل نفرت، مثل انتقام.   ید،رس  یانبه پا  یگهد  یزایچ  یلیقاتل هم مثل خ  جوجه

بودم که بالخره   دوار یام  یلیتالش کردم، و خ  یلینوشتنش خ  یبود که برا  رمانی
 عالقه ام رو نشون بدم. یااستعداد  یو بخونن و کم یسمرمان بنو

و گذاشتم و تموم دقتم و به  یلمنشه، چون من تخ یرمانم کپ از موضوع لطفا
 کار گرفتم..

در  یکنم،م یحاصل تالش هام رو ازم گرفته برخورد قانون  یکس  یدمجا د هر 
 .یستبل بخشش نهم قا یکار از لحاظ معنو  ینضمن ا

 



 یگرمد  یاطالع از رمان ها  یبرا  یسم،نو  یشما م  یرو هم با همراه   یمبعد  رمان
 :یبا نام کاربر  ینستاگراممن رو در ا

asal_zaheri1 

 با: یکادر روب و

asal_zaheri 

 .یدو خوند ید. ممنونم که وقت گذاشتیدکن  دنبال

 

 

  پراگمارمان 

 

 

 

همگانرمان بی  

 

 هارمان قصری بر روی ویرانه

 

 

آش نخورا  و اهان  وخشه  
هزام  نز گی اخشری را  بوان

کشززز ی لرشن  بزه انوز ام می
صرن مرق  زز ن ار مراا   

ر  ظاهها ا ززشی بهقاززاو 
آلوا  امزا پزاک رهزاناز   و  

 زززوا و  رهزازمزواگزرش مزی
مسززرر  ن گرو را ا  گا ا   

ر ززان ی   ززار میبه چشززمه
یزان  چزه همزان قزا زززیچازان

مانا ی  شزز  بر اهان میانگ
 ممم ماما

شام  مجبور سااگی  پانزده  از من 
باشاا   کوه  .باشاا   مرد بییر  یاد، 
ریزگب اما برود مرز گب تا صابر  
مان باا  باود  حاااما  ...!هارزاز 
عقل  وقت  از من نشاام، تحمیل 
باشاا   حام  خواساات  م  رساایم !
از جاما  کا  پنااه  ب  زن  پنااه  
اما بود؛کشاایمه  زجر بود ، مادر 
ک  شاام  زاه  تکی  او برا  وقت  
احسااا  هرچ  چشاامان   مقابل 

 ن گی و پاکی اا ز  ا  او گرتشا  
و صازززور من برایو مزاناز  ترر 

 خالص بوام

ات اقا  ا  وقشی  زروا  ز  تمام این  
کزه خزاطرا  را ار همزان مرو  گر   
و مرو  یر پو ز   زرا جاگل اتن 
کرا و گرشا را به ا ززز  ترامو زززی 
 زررام ار ننایشی اعماق قیدوی و اما 

رنو ز  ورقی ج ی  ار جایی ایگر  ز 
ا   نزز گزیه گزرزشززا را رونزمززایزی کزرا  

ت زاوتیم امزا اخشری آرام بزا نبزا  بی
نسزز  پشزز  این اان ر میتبط یک

گززاهزو چززه وبزیلزدزخزازز هززای گززا 
هزا آرامو قدزل ا  گزارا  تمزام اینمی

طوتان بوام تاوزا یک تیاگر نرزا  بوا تا 
تب یر آن روی خواش را نشان اه م  

روا اوا ا   و همان قشل ناگوانی  زز 
  ا  انشظار    «م

 مطال ه  مطال ه  مطال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/127933/
https://forum.1roman.ir/threads/176583/
https://forum.1roman.ir/threads/176672/


 

 

 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلما که درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 
 

امپریناا رمان    ا  صا رمان  رمان بوارمس  
به  زز   کاجشاو م با   یصززا  اخشر ززا 

  یم پر عن  ن ز،م صززامز یم زمزولز  یظززاهر
 یکه  ز   یخانواا م اما ارا زر زا ر اخشر

 زززرش بزه کزار خواش بزا زززه و  رشازهم
بنر  گا زشه رو تراموش کاهم  یها ارا زر 

بوان   ر اهم یم چون  زرا و برشزهاما نم
 رنکزه بزه توجزه و تحسززز   هزا یب اززز  یبرا

  اعشازاییبی  رازه زززاگ یزاایعزاا  اارنم  
اون ه  ا    رشهمه  ارا ر م یادار صزا  ا زا 

اخشر  یزک یتوجو یکزه ب  یطرف آرش پازاه
تحمزل کازهم  تونزهیو  زززاا  رو نم یم مول

 یخوا شه اون رو به  م  بنا   هایرریارگ
 یو صزا  راه  رششزززهم ییو ر زززوا ییآبرو

بر  کزه   یبزه  زززمز  کسززز   یاشزهنز ار م جن ا
و طرا  ییآبرو یترهزا خواش بزاعز  بقدزل

   ن ا  خانواا    ر

 

ی مشو ززط و ا»بوارمسزز « اا ززشان خانواا 
ی خوش آ  و هوای ماطبزهعزاایسززز  کزه ار 

امزاونز  ار خزانزه بزامی او طدبزه و کیاگی  نز گی 
  جایی  ززروا آرام و روترای اارن م اا ززشان ا

ای با رتشار و ظاهری خاص و  زوا که مریدهمی
ی اوم مرمو  بزه عاوان مسزززشزاجر بزه طدبزه

ا  طرتی یشی ا  اخشران   کا مکشززی میا ززدا 
برو ا  ی  زززو ن ر  کاجشزاو این خزانواا 

ایگران به این مرا مشززشوک ا زز  و اطمراان 
اارا ریگ بنرگی به ک شزو ا  م ار گرر و اار 

الدشه مشزشال  رین و ار ز    کشز  صبرب  و
ی کیاگیم برخوراهزایی برن این او رخ خزانزه

آیز  کزه گزاهی اهز  و مزاجراهزایی پرو میمی
تان  ا خاز   را به لدشزان مرزدورا و گاهی هرجزان

شزه آن او را نسزززدز  بزه ه  اچزار کاز  و الدمی
 کا  ور ؤت اه  می

ارمان با و ز  مالی ب ی که  
همه تال زززو را برای  اارا  

پزز، گززرتززشززن خززواهززر  
اش پریمزا م ا  پز ر بز   ُاراانزه

امزا  کاز م  زززرپر زززشو می
ار زززز  وقزشزی مزوتزق بززه  
بززرگززراانزز ن خززواهززرش  

ی   زوا که مشوجه رابطه می
پززاززوززانززی پززریززمززا  بززا 

تزریزن رتزرزبزو  صزززمزرزمزی
 ! وامورااا می

 خری   خری   خری  
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