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. نوشم می ای جرعه و دارم می بر میز روی از را آبمیوه گیالس

 رنگ مشکی لباس ی لبه و اندازم می پا روی را تراشم خوش پای

 می تکیه صندلی به و اندازم می سیاهم بوت نیم روی را بلندم

 برای همگی. شود می بلند موسیقی ی کننده کر صدای. دهم

 روشن نور رقص و خاموش اه چراغ. روند می سالن وسط رقص

 بر نتیجه بی که کنم می جو و جست را آراد چشم با. شود می

 دورم دستی که دارم می بر جمعیت سمت به قدمی و خیزم می

 بلند پایش مچ به زدن ضربه برای را راستم پای. شود می حلقه

 می نفس عمیق و کرده فرو موهایم میان را صورتش که کنم می

 و گردم می بر. نشاند می لبم بر بخندیل آشنایش عطر. کشد

 لب. اندازم می گردنش دور را هایم دست چشمانش در خیره

 وار زمزمه و کشم می عقب که گذارد می هایم لب روی را هایش

گویم می : 

اتاق؟ تو بریم ـ  



 و زند می چشمکی. زند می موج چشمانش در شادی برق

 می آورد، می رد حرکت به ام گونه روی را هایش لب که همانطور

 :گوید

اختیارتم در کامال شب. عشقم نمیشه که االن ـ . 

 خودش مثل و گیرم می بازی به ریشش ته روی را هایم لب

گویم می آهسته : 

خوامت می لحظه همین االن،. ندارم طاقت شب تا ـ . 

 که ببینم چشمانش در را هایم حرف تاثیر تا کشم می عقب

 زیر. کند می بلندم حرکت یک با و اندازد می پاهایم زیر دست

 رقصیدن حال در اطرافشان از فارغ که جمعیتی به چشمی

 تخت روی آرامی به. زنم می عمیقی لبخند و کنم می نگاه بودند،

 فرو موهایم درون را اش بینی. زند می خیمه رویم و گذارم می

کند می زمزمه و کند می : 

 این با رم؟بردا چشم ازت نتونستم ثانیه یک امشب دونی می ـ

نکن کوتاه موهاتو وقت هیچ. شدی محشر لباس ! 



 بوسه. رساند می گردنم به را، هایش لب و کشد می بو عمیق

 به. دوزد می چشمانم به را خمارش چشمان و زند می عمیقی

 می هاش لب روی را انگشتم که شود می خم هایم لب سمت

. منشین می و کنم می حلقه گردنش دور را هایم دست. گذارم

. کنم می باز آرام و برم می کراواتش ی گره سمت به را دستم

گویم می وار زمزمه و خارج تنش از را کتش : 

سرابه؟ اسمم چرا دونی می ـ ! 

دهد می تکان منفی عالمت به را سرش . 

نیستم بیش سرابی چون ـ . 

 های دکمه کردن باز به شروع و اندازمش می تخت روی

 روی فرضی های خط و زنم می پوزخندی. کنم می پیراهنش

 می نجوا و برم می گوشش نزدیک را سرم. کشم می اش سینه

 :کنم

 زمین دادم قول خودم به پیش سال دو! محضم توهم چون ـ

زدم که! بزنمت . 



 صدای. گیرد می را دستم مچ که برم می بالشت زیر را دستم

 پرتم عقب به و شود می بلند که شنوم می را دستم شدن خورد

کند می .  

سراب؟ گی می چی ـ !  

. کند می نگاهش متعجب چاقو دیدن با که دارد می بر را بالشت 

 در برگشتنش با و کشم می بیرون بوتم نیم از را کوچیکم چاقوی

کنم می فرو شکمش .  

روزیم همچین منتظر دوساله! یزدانی آقای نگیر کم دست منو ـ ! 

گویم می و کنم می فرو بیشتر را چاقو : 

مریمم من یادته؟ هک ماکان ـ ! 

 به محکمی مشت و شده بلند دستش که زنم می پوزخندی

 سرازیر دهانم از خون و شوم می پرت تخت روی. زند می صورتم

 گلدان و پرم می پایین تخت از که آید می سمتم به. شود می

دارم می بر را تخت کنار .  

کفشته به ریگی یه دونستم می اومدی که اولی روز همون از ـ . 



 و کشد می بیرون شکمش از را چاقو. آید می پایین تخت از

 آید می طرفم به که قدمی هر با. گذارد می جایش را دستش

کشم می عقب . 

 همه به امشب خواستم می. شدم عاشقت که بگو خرو من ـ

نامزدم عنوان به کنم معرفیت ! 

زنم می ای قهقه . 

چاکتم؟ سینه عاشق که کردی، فکر چی ـ !  

گویم می و کنم می پرت جلویش ار دهانم آب : 

 تا، موندم منتظر ماه شش این. عوضی قاتل متنفرم ازت من ـ

کردی پرپر ماکانمو که سردی پاییز همون شب ... 

چکد می ام گونه روی اشکی ی قطره . 

بگیرم نفستو ـ .   

گوید می و زند می پوزخندی : 

بگیر بیا ـ . 



 را دستش. شود می بلند اش ناله که کند می باز را هایش دست

 به. روم می سمتش به بلندی قدم با که گذارد می شکمش روی

 از گلدان.  دهد می تاب دستانش دور و زند می چنگ موهایم

 می پرتم تخت روی. شکند می بدی صدای با و افتد می دستم

 پیشانیم روی گرمی مایع و خورد می تخت ی لبه به سرم که کند

خورد می سر . 
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 تیر سرم. اندازم می تخت روی پشت از که کشم می باال را خودم

 می بر خیز چاقو سمت به و زنم می چنگ را تختی رو. کشد می

 دستم از چاقو تا دهد می فشار و گیرد می را دستم مچ که دارم

 .میفتد

دیگه بگیر گیرم؟ می نفستو گفتی؛ نمی مگه شد؟ چی ـ !  

 بازوی دستش کیی آن با و کند می بیشتر را انگشتانش فشار

گیرد می را دیگرم . 



 مونده خیلی هنوز  کوچولو؟ خانم کردی فکر خودت پیش چی ـ

بشناسی و آراد تا . 

 در محکمی سیلی حرصی که نشیند می لبم ی گوشه پوزخندی

 دوباره که کنم می تف صورتش در را دهانم خون. زند می صورتم

 می بر را صورتم که رود می سیاهی چشمانم. کوبد می صورتم به

 را لبش انزجار با. گذارد می هایم لب روی را هایش لب و گرداند

. شود می بلند اش ناله که دهم می فشار و گیرم می دندان به

 که زنم می لبخند. چکد می صورتم روی لبش خون از ای قطره

. زند می صورتم به پی در پی های سیلی و گیرد می را هایم مو

 و گیرد می را ام چانه که بیفتند مه روی خواهند می هایم پلک

گوید می چشانم در خیره : 

گرفتم می رو نفست االن همین وگرنه دارم دوست حیف ـ . 

 توان.  آورد می بیرون کتش جیب از را موبایلش شود، می بلند

 ناله با و گذارد می چاقو جای را دستش. نداشتم را حرکتی هیچ

گوید می : 

کنم چکارت دونم می ـ . 



 و برداشته که سطحی زخم به. کند می تن از کامل را پیراهنش

 می لب زیر ای ناله و زنم می زل است، شده پاره پیراهنش بیشتر

 می پرت ای گوشه را پیراهنش. کند می جلب را توجهش که کنم

گوید می و کند : 

زدی؟ عمیق کری فکر ـ  

زند می پوزخندی . 

 مرده پیش وقت خیلی که بیاری در پا از منو تو بود قرار اگه ـ

 .بودم

گذارد می گوشش روی را گوشی . 

باال بیاید ـ . 

 می لبش روی دستمال. کند می پرت توالت میز روی را گوشی

 می فشار هم روی را هایم پلک. دارد می بر قدم سمتم به و کشد

شوم می بلند تخت کمک به و دهم . 

بود؟ عشقت! کیه؟ ماکان ـ ! 



 به ام کرده پیدا کجا از دانم نمی که قدرتی با و زنم می پوزخندی

زنم می گوشش در محکمی سیلی و برم می هجوم سمتش . 

نیار کثیفت دهن به اسمشو ـ . 

 کند می بلند زدن سیلی برای را دستش گیرد، می را دستم مچ

 عقب را سرم اکراه با. کند می نوازش و نشیند می سرم روی که،

گوید می و زند می چنگ را موهایم که کشم می : 

 تا امشب. کنی می دیوونم داری بازیات وحشی این با دونی می ـ

ش می خودم مال ابد ... 

 خون غرق پوش کف و میفتد پاهایم جلوی. ماند می نیمه حرفش

شود می .  

 که دستش در ی مجسمه و مانی دیدن با کنم، می بلند را سرم

 مجسمه. دارم می بر عقب به قدمی بود، آراد به خیره حرکت بی

اندازد می را . 

بریم باید ـ ! 



 سمت به. کشاند می خودش دنبال به و گیرد می را دستم مچ 

. آیند می باال سمت به عجله با آراد های آدم که رویم می پله راه

 سخت برایم کشیدن نفس و کوبد می ام سینه به شدت به قلبم

 می باز را کناری اتاق در که بود مانده حرکت بی مانی. شود می

 به کلیدی جا از و بندم می را در. کشانمش می اخلد به و کنم

 اسمش آراد دیدن با، کنند می باز را اتاق در. کنم می نگاه رو راه

 باز احتیاط با را در. شوند می اتاق وارد عجله با و زنند می صدا را

 در که جمعیتی میان از. کشم می خود دنبال به را مانی و کنم می

 می خروجی در سمت به و شویم می رد خوردند می ول هم بغل

 موهایم روی شالی مانی که کشم می عقب نگهبان دیدن با. رویم

دهد می دستم به پالتویی و اندازد می . 

داشتم بر اتاق از ـ .  

 حالی چه ببیند من تن در را شالش و پالتو رویا اینکه تصور از

 گذارد می لبم روی را دستش مانی. زنم می پوزخندی شود، می

 لبم خون. کنم می مرتب را شال و پالتو. کشم می عقب اخم اب که

 جیب از دستمالی او که کنم پاک خواهم می شال ی گوشه با را



 می پاک نرم را شالم و پیشانی و آورد می بیرون اش مشکی کت

 می نگهبان سمت به و گیرم می سیاهش چشمان از چشم. کند

  .روم

کنید باز و در ـ . 

بدن اجازه آقا باید خانم شه نمی ـ .  

گویم می و دارم می بر قدم سمتش به خشم با : 

گفت؟ چی آراد دیروز که نرفته یادت ـ  

کند می خم را سرش . 

 از بعد گفت؛. بندازم یادت بذار پس کردی، فراموش اینکه مثل ـ

من خودش ... 

 باال سمت به بلند هایی قدم با که گویند می گوشش در چیزی

 این از باید شدند، می آراد ی متوجه مهه اینکه از قبل. رود می

 و گیرد می را دستم مانی نگهبان رفتن با. رفتیم می بیرون خونه

شویم می خارج عجله با . 
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 نگهبان به. شویم می پنهان حیاط بلند و قطور های درخت پشت

و کنم می نگاه در جلوی های   

گویم می  : 

نارک برن در جلو از تا بمونیم منتظر باید ـ .  

تونیم نمی دیگه نریم بیرون االن اگه! گی؟ می چی ـ .  

گویم می و گردم می بر سمتش به خشم با : 

! کردی؟ قاطی خودتو چرا! کنی؟ می غلطی چه اینجا تو اصال ـ

کردی؟ پیدا کجا از رو اینحا ! 

 اسپرتش کت ی لبه حرصی. دهد نمی جوابی و زند می پوزخندی

گویم می و گیرم می را : 

کردی؟ دخالت حقی چه به ـ  

نبود معلوم االن که کردم نمی دخالت اگه ـ ... 

کوبم می اش سینه روی . 

چه تو به! هان؟! چه؟ تو به ـ ! 



شود می جمع ابروهایم درد، از که گیرد می را دستم مچ .  

بود منم دوست ماکان ـ . 

 بیرون دستش از را دستم. نشیند می گلویم در سنگینی بغض

 که را سمجی اشک ی قطره. کنم می او هب را پشتم و کشم می

 هایش دست که کنم می پاک خشم با چکد می ام گونه روی

 روی را هایم پلک. چسبانم می خودش به و شود می حلقه دورم

. دهم می را هایم اشک شدن جاری ی اجازه و گذارم می هم

گوید می و زند می هایم مو روی ای بوسه : 

من مریم ـ ... 

 از ساختمان های چراغ شدن روشن و یموسیق شدن قطع با

 می نگاه گیرد می را دستم که مانی به و آیم می بیرون بغلش

  .کنم

بریم باید ـ . 

 نگهبان دو سمت به. دهم می تکان موافقت ی نشانه به را سرم

 از را دستم. روم می کردند، می صحبت گوشی با داشتند که

کنم می جدا مانی دست . 



بیرون برم باید کنید باز رو در ـ . 

گوید می و کند می نگاه مانی و من به اخم با نگهبان مرد : 

خانم شما حتی نداره خروج ی اجازه هیچکس ـ . 

مگه؟ شده چی چرا ـ  

گوید می مشکوک و آید می مان سمت به دیگر نگهبان : 

ندارید؟ خبر شما ـ ! 

چی؟ از ـ ! 

نبودید؟ پیشش شما. کرده حمله آقا به یکی ـ ! 

 به قدمی صورتم در خیره نگهبان. گیرم می اندند به را لبم

 بیرون کمرش پشت از کلتی مانی ناگهان که دارد می بر سمتم

گوید می فریاد با و آورد می : 

عقب برو ـ ! 

 ولی روم می در سمت به. کشد می عقب قدم چند شوکه نگهبان

گویم می عصبی! شود نمی باز در : 



کنید باز رو در ـ . 

 بیرون کتش جیب  از را کلید نگهبان. ندک می در به اشاره مانی

 نفر چند و شود می باز ساختمان در. کند می باز را در و کشد می

آیند می بیرون .  

باش زود مانی ـ .  

 کلت و کند می حمله سمتش به نگهبان که چرخد می طرفم به

 می فریاد با که بروم سمتش به خواستم می. افتد می دستش از

 :گوید

برو مریم ـ . 

 که دارد می بر خیز سمتم به و کند می رها را مانی دیگر هباننگ

گوید می و گیرد می را پایش مانی : 

برو نیستم تو با مگه ـ . 

دوم می خیابان در توانم تمام با و شوم می خارج در از . 
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 بودند، پارک که هایی ماشین پشت و پیچم می فرعی خیابان در

 شود، می خیابان وارد که را کسی دویدن صدای. شوم می پنهان

 روی را دستم و چسبانم می ماشین به بیشتر را خودم. شنوم می

 دیدن با که شود می نزدیک هایش قدم صدای. گذارم می دهانم

 می ماشین دور تا دور. کشم می ماشین زیر  را خودم کفشش،

 حبس نفس. دارد می بر قدم دیگری ماشین سمت به و چرخد

 راه بلند هایی گام با و ایستد می که دهم یم بیرون را ام شده

 و دهد می تکیه ماشین به را دستش. گردد برمی را شده طی

 فشار و گذارم می هم روی را هایم پلک. شود می خم پاهایش

 آقا هی". کنم می باز را هایم چشم مردی صدای با که دهم می

 سمت به و کند می صاف را پاهایش مرد "کنید؟ می چکار دارید

شمام؟ با آقا هی". دارد می بر قدم خیابان !"  

. آیم می بیرون و کشم می ای آسوده نفس شد، خارج که دیدم از

کنم می پاک را ام پیشانی روی عرق و شوم می بلند .  

کردید؟ می چکار من ماشین زیر شما ـ ! 



 چشمان به را نگاهم و تکانم می را بلندم لباس روی خاک

دهم می رویم به رو مرد متعجب .  

بودم توپم دنبال ـ ! 

 به کمی را اش گنده هیکل و کند می جمع را پشتش پر ابروهای

کشاند می سمتم .  

ی دختره بده منو جواب درست ـ ... 

 شده کلید های دندان میان از و دارم می بر سمتش به بلندی گام

غرم می ام . 

ی؟ دختره ـ  

 به را سرم. پرند می باال و شود می باز هم از ابروهایش ی گره

 می طرفش به سر زنی صدای با که دهم می تکان جواب ی نشانه

 .چرخانم

اشکان؟ شده چی ـ ! 



 گرفته محکم را چادرش که زن از را نگاهم پریده باال ابروهایی با

 می پایش تا سر به نگاهی. دهم می اشکان به و گیرم می بود،

شنوم می را زن صدای. کنم می گرد عقب و اندازم . 

"  اون از بود معلوم! شناختیش؟ می اشکان؟ بود کی خترد این

؟۱۱۰ نزنیم زنگ! وضعش و سر اون با دختراس " 

 خیابان در. دارم می بر تندتر را هایم قدم و زنم می پوزخندی

 را گوشی. لرزد می پالتویم جیب در چیزی که پیچم می اصلی

 عکس دیدن با. ایستم می اش صفحه به خیره و کشم می بیرون

. کند می تپیدن به شروع قلبم بود، سیو داداشی نام به که آراد

 لمس نرم و برم می رنگ سبز ی گزینه سمت به را لرزانم انگشت

پیچد می گوشم در ضعیفش صدای. کنم می . 

 اشتباه اینکه مثل ولی هستی باهوشی دختر کردم می فکر "

 ضربه یه با که حرفاس این از تر جون سگ خیلی آراد! کردم

ولی! شه تموم ..." 

شود می بلند مانی ی ناله صدای  . 



"  کسی شه راضی نکنم فکر شناسم می من که سرابی شنیدی؟

اون سر ..." 

باش نداشته بهش کاری تقصیر بی اون ـ ! 

" فقط خودت خودمو بیا پس ..." 

نکن گوش حرفاش به مریم ": زند می فریاد مانی " 

 با. شود می قطع تماس و شنوم می را چیزی کوبیدن صدای

دوم می خیابان سمت به و گیرم می را شماره عجله . 

 

00:26 09.08.19, ]سرد پاییز ] 
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 می گوشم در هایم نفس صدای و ایستم می حیاط در دیدن با

 در سمت به بلند های گام با و اندازم می اطراف به نگاهی. پیچد

 می عقب را خودم و کنم می نگاه در رکنا دوربین به. روم می

 شوم می خیره آراد عکس به. لرزد می دستم در گوشی که کشم



 در که کنم می اخم دوربین به خیره. ایستم می دوربین جلوی و

 سمتم به نفر چند حیاط داخل به گذاشتنم قدم با. شود می باز

گویم می بلندی نسبتا صدای با که آیند می : 

نزنید من به دست ـ ! 

 می ازشان چشم. ایستند می کنار و کنند می همدیگر به نگاه

 چند. دارم می بر قدم ساختمان سمت به تند هایی گام با و گیرم

 آراد. شوم می ساختمان وارد و روم می باال را ورودی در کنار پله

 سرش روی باند و نشسته اش سلطنتی رنگ طالیی صندلی روی

 به را سرش و نشیند می ایشه لب بر لبخندی من دیدن با. است

 او به را خودم بلندی گام با. دهد می تکان برایم تشویق ی نشانه

رسانم می .  

کجاست؟ مانی ـ  

 تکیه صندلی به را سرش و گذارد می چپ روی را راستش پای

 می تکرار دوباره را ام جمله قبل از بلندتر صدای با. دهد می

 چرخاند می بود، هایستاد سرم پشت که مردی طرف به سر. کنم

 هم بقیه به و شود می خارج ساختمان از مرد. کند می اشاره و



 هایی گام با رویا که دهم می او به را نگاهم. بروند کند، می اشاره

 می بر خیز سمتم به. آید می پایین باال ی طبقه ی ها پله از تند

گوید می مانند جیغ صدایی با و دارد : 

 بود رسیده بهم پاریس از کادو که پالتویی کردی جرات چطور ـ

 !بپوشی؟

 می پرت فشار با و گیرم می را دستش که گیرد می را بازویم

 حرکت بی آراد فریاد با که دارد می بر خیز سمتم به دوباره. کنم

ماند می . 

نیا بیرون نگفتم هم وقتی تا اتاقت تو برو ـ .  

 می باال ها هپل از گریه با و شود می خیره آراد به ناباورانه رویا

کند می پرت کناری مبل روی و گیرد می را بازویم. رود .  

امشب تویی، باعثش اتفاقا این ی همه ـ ... 

 خونی صورت دیدن با. دهد نمی ادامه را حرفش در شدن باز با

 بی جسم. شوم می بلند است، مرد دست در بازویش که مانی

 سمتش به .ایستد می ای گوشه و اندازد می سالن وسط را حالش

 بر سمتش به خشم با. گیرد می را بازویم آراد که دارم می بر قدم



 می جمع صورتم. کند می بیشتر را دستش فشار که گردم می

 سمت به و کند می رهایم. زند می بخشی رضایت لبخند که شود

 می چنگ را مانی موهای و شود می خم. دارد می بر قدم مانی

  .زند

تهانتظار در سختی روزای ـ .  

 مرد. کند می مرد به اشاره و کند می رها را موهایش ضرب با

 می دیدم جلوی. نشاند می مبل روی و گیرد می را مانی بازوی

گویم می خشم با که ایستد : 

نامرد؟ کردی چکارش ـ ! 

گوید می پرید باال ابروهایی با : 

نامرد؟ ـ ! 

کشانم می خودش طرف به و گیرد می را پالتو ی یقه . 

زندگیم؟ تو اومدی نقشه با که من یا تویی نامرد ـ !  



. کند می پرتم مبل روی. شود می تر جری که زنم می پوزخندی

 می لبخندی. چرخاند می صورتم در را نگاهش و شود می خم

گوید می و زند : 

راهه تو اصلی سوپرایز! عزیزم داریم درازی شب ـ !  

 و اندنش می هایم لب روی ای بوسه که کنم می نگاهش متعجب

 می و کوبم می اش سینه روی خشم با. کشد می عقب سریع

 :گویم

زنی می دست بهم باشه آخرت بار ـ . 

آید می سمتش به نگهبان که زند می ای قهقه . 

آقا رسیدن ـ . 

مطمئنه؟ ـ  

راحت خیالتون آره ـ . 

س؟ آماده مدارک ـ  

آقا بله ـ . 

بیارینیش پس خوب خیل ـ ! 



گوید می هایم چشم در خیره و نشیند می کنارم مرد رفتن با : 

رسید راه از گفتم که سوپرایزی ـ ! 

 با همراه مردی و شود می باز ورودی در که اندازد می پا روی پا

 می مانی به کوتاهی نگاه. شود می وارد دست در بزرگ دفتری

 می تکان جواب ی نشانه به را سرش آراد. کند می سالم و اندازد

 تا چند. کند می باز میز روی را تردف و نشیند می مبل روی. دهد

 روی شناسنامه دو آنها از یکی و شوند می داخل محافظین از

 خیز نیم ام شناسنامه دیدن با. گذارند می مرد دست کنار میز

 کند می وادارم و گذارد می ام شانه روی را دستش که شوم می

زند می لب آهسته و آورد می جلو کمی را سرش. بنشینم : 

 جلوت رو عشقت یا شی می شرعیم و قانونی زن االن نهمی یا ـ

کدوم؟ خب! کنم می تیکه تیکه ! 
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 را گردنم های مهره صدای که چرخانم می طرفش به سر چنان

زنم می پوزخندی. شنوم می . 

باشه یادت همیشه اینو شم نمی تو زن بمیرمم ـ . 



شی می ـ ! 

 چرخاند می ،است ایستاده مانی مبل کنار که مردی طرف به سر

 کمرش پشت از را اش اسلحه نامحسوس مرد که کند می اشاره و

 و زند می پوزخندی. گذارد می مانی سر پشت و کشد می بیرون

گیرد می بغل سینه روی را هایش دست .  

لطفا کنید شروع ـ . 

 به شروع و دهد می تکان چشم ی نشانه به را سرش مرد

 گذارد می دستم ویر را دستش. کند می عقد ی خطبه خواندن

 بر قدم ورودی در سمت به و خیزم می بر کنارش از انزجار با که

 می کنار آراد به نگاه با که ایستند می جلویم مرد دو. دارم می

 قاتل زن مانی خاطر به که کرد می فکر خودش پیش چی! روند

 برای خانه این در گذاشتم پا که روزی من. نه! شدم می ماکان

 امشب که ای مانی حمایت بدون آمدم، تنها کانما خون انتقام

 ولی نشیند می در دستگیره روی دستم! کرد می رفاقت ادعای

 ام شده مشت دست به خیره! نشد کشیده پایین کردم کاری هر

 در کنار عقاب، بزرگ ی مجسمه سمت به زد، می سفیدی به که



 آراد سمت به زنان نفس نفس و کنم می پرتش دست با و روم می

 که دار دفتر مرد به خیره و است انداخته پا روی پا لبخند با که

 می کنارش تکی مبل روی. روم می بود، شده خیز نیم ترسیده

 شروع کرد، می نگاهم زده شوک که مرد آراد دستور با و نشینم

 می پایم روی را ام شده مشت دست. کند می خطبه خواندن به

 به را نگاهم مرد صدای با .دهم می فشار توانم تمام با و گذارم

چرخانم می سمتش . 

خانم؟ عروس وکیلم ـ  

 دهم می مانی ی بسته های چشم به و گیرم می مرد از را نگاهم

پیچد می سرم در صدایش و . 

"  داری آبرو ی خوانواده ما. نچسبون من به داداشتو لطفا مریم

 می جا هر االن بود، من دوست زمانی یه داداشت. هستیم

 زمانی یه بگم شه می کسرشانم چون کنم می کج موراه بینمش

 خورن، می قسم محله کل من پدر اسم رو! بودیم دوست هم با

هم دیگه اسمشو؟ کنم خراب بیام داداشت خاطر به حاال  ..." 



 و گیرم می مانی از چشم زند می صدا را اسمم که آراد صدای با

گویم می رسا و محکم صدایی با و دهم می مرد به : 

لهب ـ . 

 سمت به و شوم می بلند. گوید می را بله مکثی بدون هم آراد

دارم می بر قدم مرد .  

کنم؟ امضاء باید رو کجا ـ  

 هم آراد. کشد می عقب و دهد می نشانم را محل ترسیده مرد

 که مردی سمت به را دستش. کند می امضاء و ایستد می کنارم

 مرد. کند می بلند بود داشته نگه مانی سر بر هنوز را اسلحه

 جیبش از کوچکی ی جعبه و دهد می جای کتش زیر را اسلحه

. کند می باز را جعبه در و ایستد می آراد کنار. آورد می بیرون

 می خودش دست را یکی. بود داخلش ظریف ساده انگشتر تا دو

 را انگشتر. زنم می پس را دستش که گیرد می را من دست و کند

گوید می و زند می زخندیپو. کنم می دستم و گیرم می : 

شدی؟ دیدی ـ  



 می بر سمتش به قدمی و زنم می پوزخندی خودش مثل منم

گویم می آهسته و برم می گوشش نزدیک را سرم دارم، : 

دادی بهم پر خشاب با اسلحه یه االن تو ـ ! 

 می که روم می اتاق سمت به بلند هایی گام با و زنم می لبخندی

 :گوید

سرابم ری می هاشتبا داری رو راه ـ ! 

 به رو و کند می باال به اشاره که چرخانم می طرفش به سر

گوید می هایش بادیگارد : 

کنید هدایت باال به رو خانم ـ . 

گویم می و کنم می درهم را ابروهایم که آیند می سمتم به : 

بلدم خودم ـ . 

 با و است کرده شلوارش جیب داخل را دستش که آراد به

 پله از و زنم می نیشخندی. کنم می نگاه ،بود ام خیره خونسردی

روم می باال ها . 
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 به بلندی گام با. آید می بیرون اتاق از تی و سطل همراه ستاره

 می سرم در که فکری با. ایستم می ناگهان که روم می سمتش

 این نه: کنم می زمزمه خود با و دهم می تکان را سرم چرخد

نداره امکان ! 

 کنارش هم تی و افتد می دستش از سطل من دیدن با ستاره

 از گیرم می تهوع حالت! شود می رها راهرو چوبی پوش کف روی

 به لرزان هایی قدم با. کرد می کجی دهن برایم که واقعیتی

 پشتش تا رود می عقب به قدمم هر با هم او که روم می سمتش

. کند می برخورد بود، حکاکی رویش عقابی سر که چوبی در به

 می را اش چانه. دهد می اطراف به را نگاهش او و ایستم می

چرخانم می هایم چشم سمت به را نگاهش و گیرم .  

 تو که بگو! بهم؟ نکردی خیانت تو که بگو! دروغه؟ که بگو ـ

 خیانت ماکانم پاک عشق به که بگو! آراد؟ به ندادی رو شناسنامم

  !نکردی؟

گویم می فریاد با و کنم می بیشتر را هایم انگشت فشار : 

لعنتی بگو ـ ! 



 و کشد می تیر قلبم اش پریده رنگ صورت و بدنش لرزش با

 مرگ ناقوس مثل آراد صدای. آورم می پایین را حسم بی دست

 ام تیکه تیکه قلب عمق تا خنجری هایش حرف و شود می برایم

رود می فرو .  

 شب یک ی وعده با رو تو داداشت عشق! زدی حدس درست ـ

فروخت ابیدنخو کنارم ! 

کند می زمزمه گوشم زیر و ایستد می کنارم : 

یانه؟ برسونمش اش خواسته به کنم؟ چکار بنظرت حاال ـ  

 کفش ی پاشنه روی. ایستد می ستاره کنار و دارد می بر قدمی

 وارد را هایش دست. گردد می بر سمتم به و چرخد می هایش

زند می چشمکی و کند می شلوارش های جیب . 

 رو خیانتش تقاص! کنم نمی خیانت عشقم به هیچوقت من ولی ـ

ده می بد هم ! 

 او بازوی به را خودش و چرخاند می طرفش به سر ترسیده ستاره

چسباند می .  



آراد؟ چیه منظورت ـ !  

 آراد به ناباورانه ستاره که کند می سرم پشت به اشاره نگاهش با

کند می خیس را صورتش هایش اشک و دوزد می چشم . 

کنی؟ نمی من با کارو این تو! نه ـ !  

 که دارد می بر خیز طرفم به خشم با و کند می نگاهم انزجار با

غرد می و گیرد می را موهایش آراد . 

من نه مراد تو لیاقت. عزیزم ندار بر دور دیگه ـ ! 

گوید می گریه با و اندازد می بغلش در را خودش : 

 ازت شناسم می مارمولکو این من! کشه می رو تو آخرش مریم ـ

دارم دوست من! گذره نمی ! 

. آورند می هجوم گلویم به ام معده محتویات و سوزد می قلبم

 با را برادرم عشق. آورم می باال را عشقش و ها دارم دوست تمام

 سر و کشم می هایم لب روی را دستم. زنم می عق توانم تمام

 بود تهگرف را ستاره بازوی درشتش هیکل آن با مراد. چرخانم می

 به قدمی! کرد می مقاومت و کرد نمی رها را آراد دست او ولی



 که ایستم می رویش به رو. رود می عقب که دارم می بر سمتش

 روی قدرتم تمام با و برم می باال را دستم. زند می پوزخندی

آورم می پایین صورتش . 

ماکانم برا این ـ ! 

 دیگر یکی. آید می پایین آراد دست با که آورد می باال را دستش

زنم می صورتش آنطرف . 

 به بستن دل برا این... خیانتت برا این... عشقش برا این ـ

خودم برا اینم... نامردیت برا این... وفاییت بی برا این... قاتلش .  

 فحش بهم و زند می جیغ که خورد می سر لبش ی گوشه از خون

 عقب تلو تلو مست های آدم مثل و زنم می پوزخندی. دهد می

روم می .  

یه خودت مثل هم ماکان ـ ... 

 می بر سمتش به بلندی قدم بزند خواست می که حرفی درک با

 و شود می گنگ برایم صداها. چرخد می سرم دور راهرو که دارم

افتم می پوش کف روی برساند بهم را خودش آراد اینکه از قبل . 
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 می آشپزخانه ردوا و اندازم می حال داخل مبل روی را ام کوله

 دیدن با. دارم می بر را درقابلمه و کنم می باز را یخچال در. شوم

. شود می نمایان ام چهره روی داری کش لبخند سبزی قورمه

 اجاق ی شعله. بندم می پا با را یخچال در و دارم می بر را قابلمه

 کمی. زنم می هم را ها سبزی قورمه قاشق با و کرده روشن را

 صدای با. بندم می را هایم پلک خوبش طعم از که کنم می مزه

. دارم می بر قدم حال سمت به و گیرم می قابلمه از چشم در

 می را در و آورد می در کفشی جا کنار را هایش کفش ماکان

 به قدمی نگران. آید می سمتم به هراسان من دیدن با بندد

 می اش سینه روی و گیرد می را دستم که دارم می بر سمتش

 سینه داشت امکان لحظه هر که تپید می جوری قلبش. گذارد

 عمیقی لبخند هایم چشم در خیره! آید بیرون و بشکافد را اش

گوید می و زند می : 

مریم؟ شه می باورت ـ ! 

دهم می تکان چی ی نشانه به را سرم . 



شدم عاشق ـ !  

 دستم ناگهان که شود می باز خنده به هایم لب حرفش تجزیه با

 می فوران اش سینه از خون که دارم می بر را دستم. دسوز می

 به قدمی. شود می ایجاد اش سینه در عمیقی ی حفره و کند

 اش سینه به. افتد می زانوهایش روی ماکان که دارم می بر عقب

کو؟ قلبم: گوید می من به خیره و کند می نگاه ! 

 جیغ قدرت تمام با و گذارم می هایم گوش روی را هایم دست

زنم یم . 

 های دانه. زنم می نفس نفس و کنم می باز شدت با را هایم پلک

 نگاه اطرافم به گیج. افتند می ام چانه از و خورند می سر عرق

 همه دیواری کمد روی عقاب سر حکاکی دیدن با که کنم می

 با که زنم می کنار پاهایم روی از را پتو. آورم می خاطر به را چیز

 می هم در ام چهره داشتم تن به که یکوتاه خواب لباس دیدن

 لبه و گذارم می اتاق سرد های پارکت روی را لختم پاهای. شود

 می سرم در شدن باز با. دهم می فشار دست با را تخت ی

 به نگاهش. شود می داخل و زند می محوی لبخند آراد. چرخد



 و شوم می بلند اخم با که شود می کشیده ام برهنه پاهای سمت

رسانم می او به را خودم بلندی گام با .  

زدی؟ من به دست حقی چه به ـ ! 

کند می پر را بینمان ی فاصله و پرد می باال ابروهایش . 

 شب دو که نرفته یادت. منی زن االن تو که حقی همون به ـ

گفتی؟ رو بله پیش ! 

 رنگش کرم شلوار جیب داخل را دستش که پرد می باال ابروهایم

گوید می و کند می : 

 می پیش وقت خیلی بزنم آسیب بهت خواستم می اگر من ـ

بخوام وقت هر زنمی که االنم. تونستم ... 

 کنم می بلند زدن سیلی قصد به را دستم که زند می پوزخندی

 دیوار به که کنم می تقال. دهد می فشار و گیرد می را مچم که

غرد می اش شده کلید های دندان میان از و چسبانم می . 

رسم می حسابتو دیگه جور بشه تکرار دیگه یکبار ـ .  

داشتنم نگه زنده از شی می پشیمون ـ . 



 می سرم پشت و پیچاند می را دستم. شود می جمع ابروهایش

 جری که زنم می پوزخند ولی گیرم می تهوع حالت درد از. برد

 کنم می احساس که کند می بیشتر را دستش فشار. شود می تر

 که زنم می دیگری پوزخند. شود وردخ که االن مچ از دستم

 در شدن بسته با. شود می خارج اتاق از و کند می رها را دستم

 را پاهایم. چکند می هایم گونه روی هایم اشک و خورم می سر

گیرم می دست در را دردمندم مچ و کنم می دراز . 

" سوختم آی ." 

" برم؟ قربونت شد چی !" 

" سوزه می داره. مردم مامان وای ." 

"  برا مرغ تخم یه تونه نمی هنوز سالش هیجده گنده تردخ

سوزه می بیچارت شوهر حال به دلم. کنه درست خودش " 

"  مامان کنم؟ درست غذا بخوام که کلفتشم مگه. بخواد دلشم

 خدمتکار یه که لیست تو بذار اینم اومد بعد به این از کی هر

کنه استخدام باید هم ساعته چهار و بیست " 

" من؟ خواهر زده رو خونه این در هم کسی حاال تا مگه !" 



" گه؟ می چی ببین مامان " 

" برم قربونت نکن اذیت خواهرتو ماکان " 

"  درج شرایطم همه زنم، می اعالمیه یه شدفردا اینطور که حاال

 ی اجازه کرد قبول شرایط کی هر. چسبونم می در به و کنم می

 چولوشکو دستای این با خوشگلم عروسک آخه. داره رو ورود

لیاقت بی لندهور اون برا کنه کار نیست حیف " 

 می بلند دیوار کمک به. نشیند می هایم لب روی تلخی لبخند

دارم می بر قدم دستشویی سمت به و شوم . 
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 لرزم می. پاشم می صورتم به آبی مشت و کنم می باز را آب شیر

 می آیینه در خیره. پاشم می صورتم به دیگری مشت دوباره ولی

 می کرد، می کجی دهان که ام پیشانی زخم روی را دستم. شوم

 روزی زخمی هر. بود کرده پیدا التیام کم مدت این در. گذارم

 بسته با فقط که من ی پاره تکه قلب این جز به شد می خوب

 های چشم سمت به نگاهم. شد خواهد خوب ها چشم این شدن

 های ابرو و ندبل های مژه. شود می کشیده ایم قهوه درشت،



 صورتی و برجسته و کوچک هایی لب کوچک، دماغی کشیده،

 روزی. داشت را آرزویش دختری هر که زیبایی. گرد سفید

 هر با که داشت همراه به را دختری هر حسادت ام زیبایی

 هستم پرواز حال در ابرها بر سوار کردم می احساس حسادتی

 خوشگل ادرش،بر عروسک دیگر که زیبایی این از حاال ولی

 اشک از ای پرده. بودم متنفر نبود، مادرش ی فرشته و پدرش

 و چکد می ام گونه روی زدنم پلک با که گیرد می را دیدم جلوی

کند می واضح را تصویرم . 

 

قبل؛ سال یک  

. دهم می فشار و گذارم می سرم روی را بالشت قطار صدای با

 می خیز نیم. شود قطع کل به صدا تا گذرد می ای دقیقه چند

 می بر را ام گوشی. زنم می کنار صورتم روی از را موهایم و شوم

 را در آهسته. شوم می بلند کنان لند و غر ساعت دیدن با دارم

 در. شوم می آشپزخانه وارد پاورچین پاورچین و کنم می باز

 و خودم تولد کیک ی باقیمانده ی تکه و کنم می باز را یخچال



 و دارم می بر صدا کمترین با چنگالی. شمک می بیرون را ماکان

 گذارم می دهانم در بزرگی نسبتا ی تکه. نشینم می میز پشت

 با. افتند می هم روی هایم پلک شکالت و قهوه تلخ ی مزه از که

 با. شود می روشن چراغ که گذارم می دهان به دیگری برش ولع

 اند گرفته را مچش االن و دزدی آمده که مجرمی مثل پر دهان

 به شروع تند که دارد می بر سمتم به قدمی پدر. زند می خشکم

 می و زنم می نمایی دندان لبخند. کنم می بلعیدن و جویدن

 :گویم

 ی خنده تک! صبحی؟ دم کرده کیک هوس جونمم بابا نکنه ـ

نشیند می صندلی روی و کند می آرامی . 

 هرسون می رو حسابشون داره کوچولو موش یه رسید خبر نه ـ

ببینم رو کوچولوم موش خوردن اومدم . 

نشانم می اش گونه روی محکمی ماچ و شوم می بلند . 

برم صحراییم موش قربون من الهی ـ . 

 و بشقاب. گوید می لب زیر ای سوخته پدر و زند می ای قهقه

 جلویش و زنم می برش را کیک از مقداری. دارم می بر چنگالی



 به خیره لبخند با و دهم می مدست به تکیه را ام چانه. گذارم می

شوم می گذارد، می دهانش داخل کوچکی برش که پدر .  

شده تر خوشمزه همیشه از واقعا نکنه درد مامانت دست ـ . 

 تولد سالمتی نا. شد می تر خوشمزه هم باید معلومه خوب ـ

ها بود ایتون افسانه دوقلوهای . 

بخورم کند می اشاره و زند می لبخندی پدر .  

شدم سیر ـ . 

گوید می پریده باال ابروهایی با  : 

واقعا؟ ـ ! 

 چشمم دوباره که دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم خنده با

گویم می و زنم می دیگری برش. افتد می کیک به : 

زنه می چشمک المصب ـ . 

 کیک بازم بریزی داخلش کیکم کل لعنتی شکم این المصب ـ

زنن می چشمک بهش بعدی های . 



 صندلی که ماکان به ای غره چشم من و زند می ای قهقه پدر

روم می نشیند، می و کشد می را کناری .  

. خوب بزنه چشمک یکم هم من برا بذار انصاف بی آخه ـ

ها؟ بود منم تولد کیک ناسالمتی ! 

 در دیگری برش و کشانم می خودم سمت به بیشتر را بشقاب

 وار تهدید ار چنگال که آید می پیش ماکان. گذارم می دهانم

 می دستم از را بشقاب و چنگال حرکت یک با. کنم می بلند

 که دارم می بر خیز سمتش به. شود می خوردن مشغول و گیرد

 به را پاهایم. چرخد می میز دور و شود می بلند کیک همراه

 تهدیدهایم خیال بی او ولی کنم می تهدیدش و کوبم می زمین

 می شکمش روی دست و ردگذا می دهانش در هم را آخر ی تکه

 .کشد

چسبید آخیش ـ . 

 ماکان و پدر که شوم می خیره میز روی خالی بشقاب به ناباورانه

 چوب چهار به تکیه که مادر سمت به نگاهم. زنند می ای قهقه

 هایی لب با. شود می کشیده کرد، می نگاهمان لبخند با داشت



 می و کشد می آغوشم به ماکان که روم می سمتش به چیده بر

 :گوید

شکموم قل بگیری آبغوره خواد نمی حاال ـ .  

گوید می که آیم بیرون آغوشش از خواستم می : 

ببینی؟ خوای نمی بودم داده قول بهت که کادویی ـ  

چرخانم می سر طرفش به متعجب . 

صبح؟ گفتی که دیشب ـ  

دیگه صبح االنم خوب ـ . 

 های ونهگ روی ای بوسه. گیرم می او از را هایم چشم غیض با

 کند می وادارم. شویم می خارج آشپزخانه از و نشانیم می مادر

ببندم را هایم چشم .  

 دونی می خودت وگرنه باشی گذاشته کارم سر حالت به وای ـ

انتظارت در چی ! 

کن باز حاال ـ . 



 جیغ داشت، دست در که رنگی ای قهوه چوبی گیتار دیدن با

کنم می انآویز گردنش از را خودم و کشم می بلندی . 

داداشی عاشقتم وای ـ .  

گوید می و نشاند می ام گونه روی ای بوسه : 

 براش من و بخواد یچیزی م قل که نباشم دنیا این تو من فقط ـ

 .نگیرم

گویم می و کنم می بیشتر را هایم دست فشار : 

داداشی دارم دوست ـ .  

                                               *** 

چکند می هایم گونه روی هایم اشک و افتم می نوهایمزا روی . 
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 تخت ی لبه لختم پاهای دیدن با که گیرم می را در ی دستگیره

 چسبانده دیوار به که آراد های عکس سمت به نگاهم. نشینم می

 می بزرگش عکس به خیره و شوم می بلند. شود می کشیده بود،

 هایی چشم با و نشسته رنگی سیاه بزرگ پیانوی پشت. ایستم



 عکس سمت به چشمانم. بود ای قطعه نواختن مشغول بسته

 پدر. رود می کرد، می جذب خود به را کسی هر نگاه که دیگرش

 به چشمک با و است گرفته آغوش به پشت از را مادرش و

. آید می درد به قلبم دیدنش با بار هر مثل. خندد می دوربین

 تا باال از و گیرم می را عکس ی هگوش دو کنم می دراز را دستم

 که آراد به خیره. دارم می بر عقب به قدمی. کشم می پایین

 می باز را دیواری کمد در و زنم می نیشخندی مانده، تنها خودش

 و کت دوم در. بود هایش کفش و کمربند در، اولین. کنم

 های لباس دیدن با که کنم می باز را سوم در. بود شلوارهایش

 شلوار و تونیک. پرد می باال ابروهایم جفت دار، مارک ی زنانه

 تقه. کنم می تعویض کوتاهم خواب لباس با و دارم می بر جینی

 به نگاهش که زند می لبخندی. شود می باز و کوبیده در به ای

 روی و دارم می بر رنگی مشکی شال. رود می عکس سمت

. شود می هکشید پشت از بازویم ناگهان که اندازم می موهایم

غرد می نشسته خون به هایی چشم با آراد . 

کردی؟ رو کار این حقی چه به ـ  



بودم متنفر ازش ـ . 

گویم می و دارم می بر قدم در سمت به : 

متنفرم دیگم چیزای خیلی از ـ . 

 می مارپیچی های پله از. شوم می خارج و کشم می را دستگیره

 با که بودند هارنا میز چیدن حال در بقیه و خانم اکرم. گذرم

 میان چینی. شود می کشیده سمتم به شان نگا من دیدن

 وقتی گردم می زینب دنبال به چشم با و اندازم می ابروهایم

 می بر قدم خروجی در سمت به شوم، نمی کردنش پیدا به موفق

  .دارم

وایسا ـ .  

 طرفم به و پایین ها پله از. گردم می بر و کشم می عمیقی نفس

 می پوزخندی. کند می میز به اشاره سرخ ای چهره اب. آید می

. کشاند می خود دنبال به و گیرد می را بازویم خشونت با که زنم

 خدمتکارها. بنشینم کند می وادارم و کشد می کنار را صندلی

 من سمت به آمیزی تحقیر نگاه اکرم که کشند می عقب ترسیده



 آشپزخانه به بقیه ههمرا به که کنم می نگاهش تنفر با. اندازد می

نشیند می رویم به رو صندلی روی آراد. روند می . 

 بیرون خونه در از رو پات دیگه نداری حق من ی اجازه بی ـ

برمت می خودم بری خواستی جا هر! بذاری . 

گوید می که زنم می داری صدا پوزخند : 

 وگرنه کنی گوش سابق مثل گم می بهت چی هر خودته نفع به ـ

کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی که یارم می تسر به بالیی .  

کنم می طوالنی ای خنده . 

بخنده؟ باید کی نخندی تو ـ  

 می نگاهم خشم با. نشیند می و کشد می عقب را صندلی رویا

گوید می آراد به رو و کند : 

کنی؟ تموم خوای می کی رو بازیا مسخره این بگی شه می ـ   

گیرم می بغل را هایم دست و دهم می صندلی به تکیه .  

 عقدش زندگیمون، تو اومده ازت گرفتن انتقام برا که کسی ـ

میز؟ سر آوردیش و کردی ! 



دهد می ادامه رویا که شود می مشت میز روی هایش دست . 

که االن بود محکمتر کم یه عشقش، ی ضربه اگه ـ ... 

 پوزخندی. شود می ساکت رویا میز، روی مشتش شدن کوبیده با

گذارم می راست روی را چپم یپا و زنم می .  

کنم می چکار دارم دونم می خودم من ـ . 

چرخاند می طرفم به را نگاهش تنفر با   . 

کنم کار چه باید دونم می بهتر من ولی ـ . 

کشم می جلو کمی را خودم و گذارم می میز روی را هایم دست  . 

بجنب نشده دیر تا پس ـ .  

گوید می رویا به خطاب خشمگین، نگاهی با آراد : 

حاضره پاریس مقصد به امشب ده ساعت آریا و خودت بلیط ـ . 

گوید می ناباورانه رویا : 

گی؟ می چی ـ ! 

شنیدی که همینی ـ . 



ذارم نمی تنها دختر این با رو تو من ـ ! 

منه زن االن دختر این ـ . 

اون ولی ـ . 

 اوکی رفتنتون کارهای ی همه. باشی من نگران خواد نمی تو ـ

 عقد. میان عاقد همراه مادرش و پدر و آریا دیگه عتسا دو. شده

منتظرتونه فرودگاه هم آران. پاریس رید می امشب و کنید می .  

تنها رو تو االن تونم می چجوری من ـ ... 

 بازم نکردی قبول باشه یادت اینو ولی خودت با تصمیم دیگه ـ

 نمی بر عنوان هیچ به تصمیمم از و کنم می مخالفت قبل مثل

مگرد . 
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گوید می من به رو و کشد می عقب را صندلی : 

بیا دنبالم ـ . 

 می بر رویا ی برنده نگاه زیر که رود می خروجی در سمت به

 می بدنم در شدیدی سوز ساختمان از شدنم خارج با. خیزم



 به. ایستم می کنارش اخم با که کند می نگاهم منتظر آراد. پیچد

 حرکت دنبالش هم من که افتد می راه باغ ته ساختمان سمت

 می بودند، خشکیده برگ غرق که هایی درخت کنار از. کنم می

 را در ما دیدن با که بودند ایستاده ساختمان کنار مرد دو. گذریم

 مردد. بروم داخل کند می اشاره و رود می کنار آراد. کنند می باز

گوید می لب زیر که کنم می نگاهش : 

بزنم آسیب بهت بخوام زوده خیلی حاال ـ . 

گویم می  خودش مثل و اندازم می ابروهایم میان اخمی : 

دیر خیلی من برا و ـ . 

 چهره با. دوم می سمتش به مانی دیدن با که شوم می اتاق وارد 

 زانو کنارش. بود شده بسته صندلی به زخمی و پریده رنگ ای

 محوی لبخند. کند می باز آرام را سنگینش های پلک که زنم می

 ازشان خون کمی و شود می باز هایش لب های ترک که زند یم

 که رود می طناب ی گره کردن باز قصد به دستم. زند می بیرون

گوید می و کند می بلندم خشم با. شود می مانع آراد دست : 

زنی می زانو کسی جلوی باشه آخرت بار ـ . 



کن بازش ـ . 

دارم کار زنم سابق ی معشوقه با حاالها حاال ـ . 

زنت؟ ـ ! 

 دارد می بر سمتش به قدمی آراد. چرخانم می سر مانی سمت به

گذارد می صندلی روی را کفشش و . 

زنم آره ـ . 

 و آراد گویی. کند می تکرار را حرفش باز هایم چشم در خیره

 ی پایه به لگدی خشم با آراد. شنود نمی و بیند نمی را صدایش

شوم می افتادنش مانع دستم با که کوبد می صندلی .  

این؟ گه می چی ـ ! 

غلتد می ام گونه روی اشکی ی قطره اراده بی . 

 ولی خواست شه می رو چیزا خیلی شدم متوجه مدت این تو ـ

 می که نزدیکش ولی قشنگ دور از چیز همه. داشت شه نمی

 خیالی! نبوده بیش خیالی که سرابی! محض سراب بینی می شی



. بود هیچ پایه از که پوچی. پوچه و واهی رویایی از سراسر که

تو و من قلب مثل . 

چکد می ام گونه روی دیگری ی قطره .  

ابد تا شد سراب مریم ـ . 

 می اتاق سنگین هوای از و گیرم می اش اشکی نگاه از چشم

 .گریزم

 روزی که هایی برگ خش خش دارم می بر که قدمی هر با

 می فرو قلبم به خنجری بود، ام زندگی موسیقی ترین شاعرانه

کشاند می هایم خاطره مرگ تا و رود . 

 

قبل؛ سال یک  

 

. شنوم می را عمرم سمفونی بهترین دارم می بر که قدمی هر با

 پلک. زنم می چرخی و کنم می هایم جیب داخل را هایم دست

 آواز با که هایی برگ خش خش صدای و بندم می را هایم

 ام شانه روی از را گیتارم. بلعم می را بودند شده یکی پرندگان



 می بیرون کاورش از. نشینم می درختی زیر و آورم می پایین

 گرفته یاد تازگی  به که جدیدی ی قطعه نواختن به شروع و آورم

 سر احساسم تمام با و بندم می را هایم پلک. کنم می بودم،

 هایم پلک قطعه شدن تمام با. زنم می تارهایش روی را انگشتانم

 فیلم گرفتن مشغول که مانی و ستاره ندید با که کنم می باز را

 می جیغی بود، نشسته کنارم که ماکان و بودند اشان گوشی با

اندازم می آغوشش در را خودم و کشم . 
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آییم می بیرون همدیگر آغوش از مانی و ستاره صدای با . 

خواست دلمون بابا بسه ـ ! 

 می و تهنشس من کنار اخم با هم ستاره. نشیند می ماکان کنار

 :گوید

 عشق همدیگه به اینجوری فرزند، تک تا دو جلو وقت هیچ ـ

ها قلو دو نورزین ! 

 ادامه و کند می بلند طرفمان به وار تهدید را اش اشاره انگشت

دهد می : 



باشه؟ ـ  

 مانی که کنیم می نگاه همدیگر به ماکان و من گرد چشمانی با

 ستاره. ندیمخ می او با هم ما و زند می خنده زیر دفعه یک

 می بر را گیتار مصنوعی اخمی با و آورد می پایین را انگشتش

: گوییم می هم با همگی که نشیند می تارها روی دستش. دارد

بابا نزن اه، ! 

. کشد می تارها روی محکم را هایش انگشت سر باز و خندد می

 روی. دهم می قرار کاورش در و کشم می بیرون دستش از را آن

 فلک به سر های درخت به و زنم می زانو چهار خشک های برگ

 سرش و کشد می دراز ستاره. دوزم می چشم عریان ی کشیده

 هوای و گذارم می هم روی را هایم پلک. گذارد می زانویم روی را

 می ای دقیقه چند. کنم می لمس وجودم تمام با را پاییزی سرد

شنوم می را مانی آرام صدای که گذرد . 

ماکان؟ ـ  

م؟هو ـ  



 هنوز گفت زد زنگ احسان دیروز کردی؟ چکار رو گیتار پول ـ

 ...یه

 به ماکان. گردم می بر ها آن سمت به مانی صدای شدن قطع با

 با که کرد می نگاهش گم در سر مانی و است گشته بر سمتش

گوید می و زند می محوی لبخند من دیدن : 

کنید؟ می نام ثبت کی گم می ـ  

فردا ـ . 

 هایش پلک و دهد می تکیه درخت ی تنه به باز را سرش ماکان

بندد می را .  

 باعث ستاره و تو مطمئنم ولی نداشتیم عرضه که ماکان و من ـ

شید می محلمون افتخار .  

گوید می لب زیر و کوبد می پهلویش به آرنج با ماکان : 

 ولی نخوندم خودم من! نکن خودت های عرضگی به قاطی منو ـ

نشدی قبول تو . 

گوید می مصنوعی اخم اب مانی : 



داشتیم؟ ـ  

 هوا این از ستاره مثل منم یکم بذار. هیس هم حاال. اوهوم ـ

ببرم فیض . 

 زده زانو چهار من مثل که مانی به و گیرم می ماکان از را نگاهم

 می همدیگر از چشم. زنم می محوی لبخند و دهم می است،

 نفس و ستاره به که گذرد می سکوت به ای دقیقه چند. گیریم

 جلو آهسته بود کنارش که را کیفش. کنم می نگاه آرامش های

 بلند صدا کمترین با. گذارم می آن روی نرم را سرش و کشم می

 نگاه است، هم روی هایش پلک همچنان که ماکان به. شوم می

 کنم، می اشاره دست با کرد می نگاهم که مانی به و کنم می

 رویم به رو مانی که گیرم می فاصله ها آن از کمی. بیاید دنبالم

گوید می و ایستد می : 

چیه؟ ـ  

گویم می و اندازم می ماکان به نگاهی : 

گفتی؟ بود چی گیتار قضیه ـ  

بابا هیچی ـ . 



 به و چرخاند می سر. گیرم می را بازویش که گردد بر خواهد می

گویم می و کشم می عقب که کند می نگاه دستم : 

دیگه بگو ـ . 

کشد می پوفی . 

ها؟ نیستی کن ول بدی گیر! تو دست از ایو ـ ! 

 می نگاهش منتظر و کنم می بغل سینه به دست را هایم دست

کند می ای خنده تک که کنم . 

بدهکار احسان به دیگه مقدار یه فقط نیست چیزی ـ . 

چقد؟ ـ  

شود می کشیده هایش لب و دارد می بر سمتم به قدمی . 

هجوج کنی فکر چیزا این به خواد نمی تو ـ ! 

آخه ـ ... 

گوید می هایم چشم در خیره و کشد می جلو کمی را صورتش : 

جوجه آخه بی آخه ـ . 



 از چشم ماکان صدای با که شود می هایش چشم قفل نگاهم

گیریم می همدیگر . 

شده؟ چی ـ  

گویم می و روم می سمتش به تند هایی قدم با : 

هیچی ـ . 

 که دارم می بر را گیتارم. شنوم می را مانی های قدم صدای

 و زند می گره هم در را هایش دست و شود می بلند هم ستاره

کشد می . 

رفتم خوابی عجب ـ . 

آلودی خواب و تنبل بس از ـ . 

گوید می و گیرد می ماکان از چشم غیض با : 

 هوا، این با ها، درخت این با کوچه این. نیست اینطور هم اصال ـ

رو کی هر هست، جادویی پاییز، این با ... 

دهد می ادامه و کند می ماکان به هاشار : 

کنه می جادو ـ .  



 فصل کوچه این گفت می راست ستاره. خندد می آرام ماکان

گوید می و شود می بلند ماکان. رویاست مثل پاییز : 

بریم خب ـ . 

 دانم نمی. خورد می گره مانی نگاه در نگاهم که چرخانم می سر

. افتم می راه ها آن از جلوتر و دزدم می او از را هایم چشم چرا

 مهمان اراده بی لبخندی و دهم می جای ام شانه روی را گیتار

شود می هایم لب . 
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 کنار را گیتار. چرخانم می قفل در را کلید و شوم می اتاقم وارد 

 آوری یاد با. نشینم می تخت روی زانو چهار و گذارم می دیوار

 پلک اتاق سقف به خیره و کنم می رها را خودم هایش چشم

 از را شال. شود می خارج ریتم از قلبم تپش. بندم می را هایم

 مادر، و پدر ریز ی خنده با. زنم می بیرون اتاق از و کنم می سرم

 به و دهم می تکیه در چوب چار به. شوم می آشپزخانه ی روانه

 پدر دانم نمی. دوزم می چشم عاشق کفتر دو کردن پاک سبزی

 خیره. شود می قرمز بناگوش تا که گوید؛ می مادر گوش زیر چی



 مادر های لب سمت به پدر که شوند می دیگر هم های چشم به

 بیرون کوتاهم مانتو جیب از را ام گوشی شوق با. شود می خم

 می رخ یواشکی بار هر که ای عاشقانه ی صحنه از و کشم می

 پدر. گیرم می فیلم شد، می مواجه شکست با کردنش ثبت و داد

گویم می جیغ با که کشد می عقب را سرش : 

کردم شکار رو ای صحنه چه ببین بیا ماکان وای ـ ! 

 با هم مادر. گوید می لب زیر ای سوخته پدر و خندد می پدر

 می شان طرف به که خندد می و کند می خم را سرش خجالت

 رو صندلی روی. گیرم می هایشان گونه از محکم ماچ دو و روم

 زل شان عاشقانه ی صحنه به ذوق با و نشینم یم مادر روی به

 زیر حیایی بی و کند می پرت سمتم به تربی سر مادر. زنم می

گویم می چشمک با و خندم می. گوید می لب : 

 لبی عجب جون! جونم مامان برسون رو سالمش دیدی رو حیا ـ

بابایی گرفتی ! 

گوید می مادر به رو و زند می ای قهقه پدر  : 

س خوشمزه مامانت که بس از ـ ! 



دهم می او به را چشمم ماکان، کشیدن سوت با . 

کنید رحم مجردا ما به بابا! اینجا؟ خبر چه ـ ! 

گیرم می جلویش را گوشی ی صفحه و کنم می ای خنده . 

کردم شکار چی ببین ـ . 

 می خالی جا که کند می پرتاب سمتم به دیگری ترب سر مادر

 روی. گیرد می دستم از را گوشی و خندد می ماکان. دهم

گوید می و نشیند می صندلی : 

 تا چند ببینم پیجم، بذارم. کلک کردی شکار چیزی عجب ـ

خوره می الیک ! 

 از زودتر را گوشی من و داریم می بر خیز سمتش به سه هر

 ی نشانه به را هایش دست ماکان. کشم می بیرون دستش

برد می باال تسلیم . 

ها جنبه بی. بابا کردم شوخی ـ .  

 مادر. خیزند می بر و کنند می نگاهش چپ چپ پدر و مادر

گوید می دستوری : 



کنی می تمیز رو همه ـ . 

متنفرم کردن پاک سبزی از من. مامان نه وای ـ . 

کن پاک گم می همین خاطر به خوب ـ ! 

بابا. نه مریم جون ـ ... 

گوید می و کند می ای خنده پدر : 

نشی کسی خصوصی حریم وارد بگیری، یاد باشی تو تا ـ . 

گوید می خنده با ماکان : 

 عمومی حریم مامانش بابا، دونست می کجا از بیچاره این خوب ـ

خصوصی کردن رو ! 

گوید می و کند می پنهان هایش لب پشت را اش خنده پدر : 

 تا کنی می کمک آخر تا شینی می هم تو پس. اینطور که آها، ـ

نکنی دیگه بیجا دخالت بگیری یاد . 

 ی بسته مندانه پیروز شود می خارج ماکان دهان از که یا نه با

 پدر که کند می نگاهم غیظ با. دهم می هل سمتش به را سبزی



 ی خنده ماکان. روند می بیرون خنده با و گیرد می را مادر دست

گوید می و کند می ریزی :  

کنن اجرا رو فیلم ی ادامه رفتن ـ . 

گفتی چی شنیدم باد بی ":گوید می که پدر توبیخ صدای با " 

 بماند البته. شویم می کردن پاک مشغول وسواس با و خندیم می

 کمی مقدار و شد هایش آشغال ی روانه بیشترش قسمت که

گردید واقع کردن پاک مورد . 

 سمت به و کنم می خداحافظی ستاره از دانشگاه نام ثبت بعد

 می هایم لب روی لبخند گذشته، آوری یاد با. افتم می راه خانه

 .نشیند

 را ستاره و کشم می بلندی جیغ سامانه در خودم اسم دیدن با

کشم می آغوش به بود چسبیده صندلی به زده شوک که . 

 ی صفحه به دوباره! بیدارم؟ یعنی! ستاره شه نمی باورم وای ـ

 بودم، شده قبول هنر ی رشته دهم ی رتبه که اسمم و تاپ لپ

 می کنارم حرصی ستاره. کشم می دیگری جیغ و شوم می خیره

گوید می و زند : 



کردی داغون رو گوشم ی پرده. ببینم بیرون برو کووفت ای ـ . 

گویم می و نشانم می اش گونه روی ای بوسه : 

عاشقتم که برم گوشت اون فدای ـ .  

چخان بریز زبون کمتر حاال خوب ـ . 

عشقم دیگه لیاقتی بی. کووفت ـ . 

 آرنج با و خندد می کرد، می جستجو را خودش اسم که همانطور

 می بلندی جیغ اراده بی اسمش دیدن با. کوبد می پهلویم به

 می بلند ضرب با و گذارد می اش سینه روی را دستش که کشم

گوید می کند، می بیرونم اتاقش از که همانطور. شود : 

نکردی کر مملکتو آینده دکتر تا بیرون شو گم ـ . 

 می محکم را در و دهد می هلم خشم با که کنم می ای خنده تک

گویم می و کوبم می در به مشت با. کوبد : 

تبریک ولی مملکت ی آینده دکتر بیشعوری خیلی ـ . 

شوم می خارج شان ساختمان از عجله با و کشم می جیغی . 
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 به و پرم می شوق با روم، می راه ریل ی لبه روی را مسافتی  

 را هایم قدم کنارش سریپ و ماکان دیدن با. دوم می خانه سمت

شنوم می را شان مشاجره صدای. دارم می بر تر آرام .  

 دیگه روز سه دو تا نگفتم مگه اینجا؟ اومدی حقی چه به ـ

دم؟ می بهت رو اش بقیش  

خوامش می االن همین شه، نمی حالیم چیزها این من ـ . 

 می شود، می حیاط وارد که همانطور و گیرد می پسر از رو ماکان

دگوی : 

دم می دیگه روز دو... ندارم االن ـ . 

 برش خودش طرف به خشم با و گیرد می را ماکان ی شانه پسر

 هیکل. کوبد می دیوار به و کشیده بیرون حیاط از. گرداند می

 با و بخشم می سرعت را هایم قدم. شود می دیدم مانع درشتش

گویم می بلندی صدای : 

کنی؟ می غلطی چه داری آقا، هی ـ  



 می استفاده فرصت از ماکان که چرخاند می سر سمتم به پسر

. کوبد می چاقش صورت در محکمی مشت و دهد می هلش. کند

 می صورتش به محکمی گرگی کف و گیرد می را ماکان ی یقه

کنم می حمله پسر به ام کوله با و کشم می بلندی جیغ. زند .  

لندهور؟ کردی غلطی چه ـ   

 شده اصالح ابروهای. شود می مخ و گیرد می را صورتش ماکان

گوید می و زند می گره درهم را اش : 

بزن حرف درست ـ .  

کوبم می اش سینه به کوله با و روم می پیش قدمی . 

ها؟ کنید، چکار خواید می نزنم حرف درست ـ  

 اش یقه. برد می هجوم پسر سمت به و زند می کنار را من ماکان

گوید می و گیرد می را : 

 غلطی هر کن، شکایت برو. بدم بهت رو اش قیهب عمرا دیگه ـ

بکن داری دوست . 



 می و کشد می بیرون ماکان الغر ها دست از را اش یقه مرد

 :گوید

بگیرم حقمو تونم می خودم چون، نیستم شکایت اهل من ـ . 

 گیرد می را مچش مانی که بعدی مشت برا شود می بلند دستش

اندازد می پایین خشم با و .  

احسان؟ داشتی بر دور چیه ـ  

 را گیتار. شوم می حیاط وارد سرعت با. شود می درهم ابروهایم

 و ماکان. شوم می خارج اتاق از و دارم می بر دیوار کنار از

 می صحبت داشت آرام مانی و بودند شده جدا هم از احسان

. خورد می را حرفش شود می من ی متوجه وقتی مانی. کرد

گیرم می پسر طرف به را رگیتا که چرخاند می سر ماکان . 

خودت مال گیتارت این بیا ـ .  

گوید می خشم با ماکان. کند می نگاه گیتار و من به مردد پسر : 

مریم؟ ـ  



 پسر به خیره و کشم می کنار که آورد می سمتم به را دستش

برم می باال را گیتار . 

سه دو، یک، ـ . 

 دستم فک. گیرد می دستپاچگی با پسر که کنم می ول را گیتار

گوید می و گیرم می جلویش را : 

پولش ـ . 

 می حیاط در کنار تا خود دنبال و گیرد می را دستم مچ ماکان

 .کشاند

کنی؟ می چکار داری هست معلوم ـ  

حرفیه؟. بدم پسش دارم دوست خودم مال ـ  

 خیره. کشد می گردنش پشت را دستش و کند می ول را دستم

گویم می قرمزش، دماغ به : 

 خوام می گیتار. نداره خراشتو یه ارزش چیزی هیچ دنیا این تو ـ

 درد تو باشه نرفته یادت اگه ضمن در دارم؟ رو تو وقتی چکار



 بهترین شده که خودمم خاطر به! ها؟ کشم می درد منم بکشی

گرفتم رو تصمیم ! 

کشد می آغوشم به و گیرد می را دستم. خندد می .  

نکنید هندیش فیلم دیگه خوب ـ .  

 روی را کاور که پسر و داشت دست در پول چک چند که نیما به

 آغوشش از ماکان. کنم می نگاه رود، می و انداخته اش شانه

گردد می بر مانی سمت به و آورم می بیرون . 

رفت دادش مریم بهتر همون ـ . 

 و لحنش بار این ولی بود آورده زبان به را اسمم بارها اینکه با

 می سرازیر قلبم به خوبی حس! ودب دیگر جور یک برایم بیانش

  .شود

مریم؟ چطور. خریم می دیگه یکی ریم می فردا ـ  

 که گیرد می باال قلبم تپش. شود می قفل هایش چشم در نگاهم

. آیم می خودم به صورتم جلوی ماکان دست خوردن تکان با

گویم می و دهم می تکان گیج را سرم : 



چی؟! ها؟ ـ ! 

 می بر مانی سمت به. کشد می پوفی و دهد می باال ابرویی ماکان

گوید می و گردد : 

 که ای مغازه همون بریم دنبالت یام می عصری! نیست باغ تو ـ

دیدیم قبال .             

شود می کشیده مانی سمت به دوباره نگاهم . 

آورده گیر برام کرده کار تا چند گفت؛ زد زنگ پیش روز چند ـ . 

حتما داداش باشه ـ . 

 می ازش را نگاهم زده خجالت که کند می اهمنگ چشمی زیر

گذارد می مانی ی شانه روی را دستش ماکان. گیرم . 

افتادی زحمت به خیلی. فدات ـ . 

هم مریم نکردم کاری ـ ... 

کند می نگاهم. کنم می نگاهش . 

خواهر ـ ... 



 به و اندازم می حیاط داخل را خودم. شنوم نمی چیزی دیگر

 روی ضرب با را ام کوله. ومد می ساختمان ورودی در سمت

 می در را مانتوام و مقنعه. کنم می پرت اتاقم متری شش فرش

 دست و نشینم می تخت ی لبه. اندازم می کمد داخل و آورم

 می پنجره سمت به و شوم می بلند. کنم می قفل هم در را هایم

 خیره و زنم می کنار آرام را کهنه رنگ سفید نازک ی پرده. روم

 می کشیده سمتش به نگاهم قطار بوق صدای با. شوم یم مانی به

 مانی. گیرم می ازش چشم نگاهی سنگینی احساس با که شود

. کشم می کنار و کنم می رها را پرده زده هول. بود ام خیره

 خواهرت من: کنم می زمزمه و نشیند می ام سینه روی دستم

 !نیستم
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 می کنان نعره که وحشتناک صدایی و شدید سردرد حس با

 گوشی دیدن با. شوم می خیز نیم تخت روی زده وحشت خواند،

کنم می لمس را رنگ سبز ی گرینه خشم با صفحه روی اسم و . 

ستاره نیارم گیرت فقط! گذاشتی؟ زنگیه چه این احمق ـ !  



. کنم می قطع خشم با و دهم نمی او به را کردن صحبت ی اجازه

 میان دستی حرص با و ارمگذ می کوچک میز ی لبه را گوشی

 اتاق از درهم خورده گره ابروهایی با. کشم می لختم موهای

 با که شوم می حیاط وارد پوششم به توجه بدون. زنم می بیرون

 و کنم می بغل را هایم دست. لرزم می خود به سردی باد وزیدن

 یوسف حسن و شمعدانی گلدان چند کنار حوض، ی لبه

 که پاشم می صورتم به آبی مشت. منشین می شاداب و خوشرنگ

 و کشم می موهایم میان را خیسم دست. لرزم می خود به بیشتر

 بلند حالم، شدن بهتر با. پاشم می برگها گل روی آب مشت چند

 باال شود می منتهی ساختمان در به که ای پله چند از و شوم می

 و پدر آرام صدای. شوم می مان کوچک هال داخل و روم می

 را هایم گام سرعت. کند می ترغیب را ام کنجکاوی حس مادر

کنم می کم . 

" کرد؟ قبول گفت؛ چی خوب " 

" بفروشه خودمون به رو ها پارچه کل شد راضی باالخره. آره " 



"  انداز پس این دونی می خودت سعید؟ نباشه کفشش به ریگی

 شینیم می سیاه خاک به افتاد اتفاقی اگه! زندگیمونه عمر یک

 "ها؟

 کنم نمی ریسکی هیچوقت من راحت، خیالت. عزیزم سنتر "

بندازه خطر به رو ام خونواده ی آینده ." 

" سعید ترسم می چرا دونم نمی !" 

"  ببین خودت پیشش، ریم می هم با کار سر رفتیم که فردا

 داشت، باالیی ریسک یا بود ضررمون به اگه کن کتاب حساب

عزیزم؟ خوبه. کنم می فسخ رو معامله " 

همینطور حتما نفعمونه به گی می تو وقتی زیزمع نه " ." 

شود می هایم لب مهمان عمیقی لبخند سکوتشان با . 

" دارم دوست ." 

"  بزرگتر رو تولیدی تونیم می سودش با. عزیزم دارم دوست منم

 راحت قطارشم وقت بی و وقت صدای و خونه این شر از. کنیم

 ".شیم



" عزیزم انشاهلل " 

 می عقب پشیمان که کنم می کج هآشپزخان سمت به را راهم

 پرده. بندم می را در شوم، می اتاقم وارد صدا کمترین با و کشم

 خیره شد، می دیده ماه نور زیر که قطار ریل به و زنم می کنار را

. کشم می کنار را خودم کمی مانی و ماکان دیدن با. شوم می

 او ستد به را گیتاری رنگ سیاه کاور و ایستد می راه میان مانی

 نزدیک با. شوند می جدا هم از و دهند می دست هم با. دهد می

 گردن تا را پتو. خزم می تخت روی و روم می کنار ماکان، شدن

 می گوش ساختمان ورودی در شدن باز صدای به و کشم می باال

 با هم او و بوده کجا کنند؛ می سوال ماکان از مادر و پدر. سپارم

: گوید می که مادر حرف با. دهد می را شان جواب شاد صدای

عزیزم آرومتر خواب، . 

 بی ماکان. گذارم می هم روی را هایم پلک و چرخم می پهلو به

 می نزدیک که کنم می احساس را حضورش. شود می وارد صدا

 را آغوشش هوس دلم. نشاند می موهایم بر نرمی ی بوسه و شود



 ام شده بسح نفس در شدن بسته با! نبود خوب حالم ولی دارد

کنار گیتار به. چرخم می در سمت به و فرستم می بیرون را   

 از زود صبح. شود می سنگین هایم پلک تا زنم می زل دیوار  

 امان در مادر و پدر رگباری های سوال از تا آیم می بیرون تخت

 که ماکان سفید دست یک اتاق وارد ها آن رفتن از بعد. بمانم

 روی را صبحانه سینی. شوم می ود،ب تمیز و مرتب همیشه مثل

 که گنجشکی پر. گذارم می می اتاقش ی گوشه کوچک میز

 فرو اش بینی در بار چند بودم، کرده پیدا کوچه داخل از صبح

 می بر خیز ستم به. شود می بیدار متعجب و خشم با که کنم می

 با که شود می بلند حرصی. کشم می عقب را خودم که دارد

 می فروکش خشمش تشکرم و اش شقیقه روی ای بوسه نشاندن

 که ماکان. نشیند می اش چهره بر عمیقی لبخند جایش به و کند

 با و گرفته تماس بار چند که ستاره دیدن قصد به رود می بیرون

 می ترک را خانه ببینمت، باید حتما گفت؛ می گرفته صدایی

 را نیما روان، همیشه جوی از عبورم و کوچه به پیچیدنم با. کنم

 محله و کوچه آن در که شان ساخت تازه ی خانه از که بینم می

 رهگذری هر چشم و کشید می کسی هر رخ به را بودنش مدرن



 آستین سفید شرت تی. آید می بیرون کرد، می جلب خود به را

 رویش هم ای مردانه پیراهن همیشه مثل و پوشیده بلندی

 با کمی را موهایش. داشت پا به هم سیاهی جین شلوار و انداخته

 معمولی ای چهره. است ریخته اش پیشانی طرف یک حالت

 می متمایز بقیه با را او درشتش های چشم و تیپ ولی داشت

 شدن نزدیک و ام بینی زیر بویش خوش عطر پیچیدن با. کرد

 می بر عقب به قدمی. آیم می خودم به ای قهوه چشم جفت یک

 که کنم می تقال دستم به رهخی. گیرد می را مچم مانی که دارم

آید می جلو قدمی .  

 از بعد نشدم متوجه کنی می فکر! روز؟ چند این شده چت تو ـ

کنی؟ می فرار ازم داری روز اون ! 

کنم نمی فرار من ـ ! 

 کردم صدات چی هر سوپری جلو روز اون چرا پس جدی؟ ـ

 واینسادی؟

نشنیدم ـ ! 

نشنیدی؟ ـ  



 وقتی. نداشتم را او با شدن رو به رو جرات ولی بودم شنیده

دهد می ادامه بیند می را سکوتم : 

بود؟ چت دیروز ـ  

گویم می لب زیر و دهم می نجات را دستم مچ : 

هیچی ـ . 

گی؟ نمی که دروغ بهم ـ  

 از. شوند می بسته زود خیلی که شود می باز نه برای هایم لب

 کنارش

گوید می و کشد می ای کالفه پوف که گذرم می : 

بگی تو چی ره باشه ـ . 

کوبد می ام سینه به تاب بی قلبم  .  

مریم؟ ـ ! 

 وقتی. نبودم زدن جا آدم من. ایستم می که دارم می بر قدمی

 دستش به تا کردم می را تالشم تمام خواستم می را چیزی

 و روم می کالس به وقفه بی ساله چند که موسیقی مثل. بیاورم



 به تا کردم تمرین روز و شب هنر دانشگاه در شدن قبول برای

 به. بود ایستاده منتظر هنوز مانی. گردم می بر. رسیدم نتیجه

 گام با و اندازم می گذری نگاهی ای جنبنده هر از خالی ی کوچه

 می بغل سینه به را هایش دست. رسانم می او به را خودم بلندی

گوید می و گیرد : 

خب؟ ـ  

نیستم خواهرت من ـ ! 

 و شوم می بلند هایم کفش کنو روی که کند می نگاهم گیج

 می زده شوک. گذارم می هایش لب روی را هایم لب ناغافل

 تا و زنم می هایش لب روی ریزی ی بوسه که بکشد عقب خواهد

دوم می ستاره ی خانه . 
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 گذشته سال خیلی شان قدمت از که قدیمی های خانه کنار از

 مثل آن رنگ از زیادی مقدار که آبی در جلوی و گذرم می است

 صورت به دستی. ایستم می است، پریده کوچه آجری دیوارهای

 دور قدم چند. کشم می عمیق نفس چند و کشیده ام کرده عرق



 ی نقشه که قلبی ضربان شاید تا گردم می بر و شوم می

 چند و ایستم می. بگیرد آرام پروراند، می سر در را رسواییم

 آید، می جا کمی نفسم. کنم می هایم ریه خارج و وارد بلند نفس

 می دراز خورده ترک ی کهنه زنگ ی دکمه سمت به را دستم

 اینکه از قبل و شود می کشیده پشت از بازویم دفعه یک که کنم

 می اثابت صورتم به محکمی سیلی دهم، نشان واکنشی بتوانم

 دریدنم حال در هایش چشم با که معصومه به مبهوت و مات. کند

 می باعث بلندش های کشیدن نفس صدای. نمک می نگاه بود،

 می خود دنبال و چنگ شالم به که دارم بر عقب به قدمی شود

 می نجات دستش از را شالم خشم با و آیم می خودم به. کشانم

 .دهم

وحشی؟ کردی رم! چته؟! هوی؟ ـ ! 

 به نشده کنترل خشمی با و شد منفجر باروت مثل حرفم با

 می و کوبد می ام سینه به محکم را دستش. برداشت خیز سمتم

 :گوید

بوسی می روشن روز تو رو مردم پسر که تویی وحشی ـ ! 



 و شود می متوقف هایم رگ در خون جریان کنم می احساس

 و زند می پورخندی که شود می متوجه. افتد می شدت به فشارم

آید می پیش قدمی . 

چیه؟ خجالت دونی می هم تو یعنی! عجب چه ـ  

 ادامه و فشارد می دست در بیشتر را سیاهش نازک چادر، ی لبه

دهد می : 

 خودتو داری که حاجی پسر مانی به چه رو تو قرتی، دختر آخه ـ

چسبونی می بهش ! 

 است پایم مچ تا که چسبانم جین شلوار سمت به نگاهم اراده بی

 کشیده بود، تر پایین باسنم از کمی که کوتاهم ی ساده مانتوی و

شود می .  

این با رو مانی که دور بنداز بکش گوشت از رو نبهپ این ـ ... 

کند می نثارم آمیزی تحقیر نگاه . 

 بخواد که ایناست از تر پاک دلش و چشم مانی! کنی بدر راه از ـ

استخونی بره هرز تو بدن قوسای دیدن با چشمش ! 



 گلیم از بیشتر را پایش داشت خورد، می گره هم در ابروهایم

کرد می دراز ! 

 ادعای که تو. محترم اصطالح، به خانم بفهم رو دهنت حرف ـ

 رو کسی اینجوری ندادن یاد بهت شه، می خوبیت و پاکی

 که ره می هرز کی نگاه معلوم کامال هات حرف از نکنی؟ قضاوت

 از که چیزایی این به تاحاال، که رو دختر یه تیپ مریضت، فکر با

 تو، ولی نکرده فکرم حتی اومده، بیرون رفته شسته دهن

 با و مسلمونی ادعای و گذروندی نظر از رو بدنش انحناهای

 که بدتری مرد تا صد از که بکش خجالت شه می خداییت

 و کنی می جنسی و ابزاری نگاه خودت جنس هم یه به اینجوری

 رو دختر مقام شماها همین که بینی می مقصر رو جنس هم من

 مردا ی کننده لاغفا چشم به رو اونا فقط که کشیدین گند به

بینین می جنسی ی رابطه برای . 

گویم می وار زمزمه و شوم می نزدیکش قدمی  : 

 های حرف و ها نگاه همین که خواهر کن درست رو نگاهت ـ

کشیده گند به رو عشق شماست . 



 به عصبانیت از که سفیدش صورت ی حواله خودش مثل نگاهی

 دارم می بر یقدم. گردم برمی و اندازم می بود، شده خون رنگ

چرخم می سمتش به که . 

 دنبال دونم نمی نکن فکر بگم؛ بهت اینو رفت یادم راستی آها، ـ

ها؟ هستی مانی ! 

 ی خانه سمت به و زنم می پوزخندی که پرد می صورتش رنگ

دارم می بر قدم ستاره . 

# 17_پارت  

 کاسته درونم آتش از ولی کشم می سر هم را آب لیوان سومین

 می زانو چهار پاهایم پایین گرفته ای چهره با هستار. شود نمی

گوید می و نشیند : 

نه شده؟ چی بگی خوای نمی ـ ! 

 دستی. دارم می بر سر از را شالم و دهم می دستش به را لیوان

 صدای که شوم بلند تختش روی از و کشم می موهایم میان

 می جلویش زانو چهار و آیم می پایین. شود می بلند فنرایش

 .نشینم



 و سر چه این چته؟ بگو حاال خوب! خیال بی نیست، چیزی ـ

کردی؟ درست خودت برا که شکلیه ! 

شود می خیره معلوم نا ای نقطه به و گیرد می بغل را زانوهایش . 

دانشگاه برم تونم نمی ـ . 

گویم می گرد هایی چشم با : 

نکردیم؟ نام ثبت دیروز مگه ـ ! 

گوید می لب زیر و شود می خارج گلویش از آهی :  

چرا ـ . 

گی؟ می چی پس ـ  

 پاک انگشتش سر با را چکد می اش گونه روی که اشکی قطره

کند می . 

کنه پرداخت تونه نمی رو بعدی ترم پول گه می بابا ـ ! 

گویم می زده شوک :  

ه؟...ن ـ ! 



 به. ببارد باران دیدگانش از تا بود کلمه همین منتظر انگار

 ماندن ساعت چند از بعد. فشارم می خود به و کشم می آغوشش

 قدم با که همانطور. آیم می بیرون شان خانه از کردنش آرام و

 پا با هم کوچکی بطری رفتم، می خانه سمت به آهسته هایی

 از آهی. بودم ناراحت خیلی ستاره برای. کنم می خود همراه

. کنم می بلند سر مردی سالم صدای با که شود می خارج گلویم

 زانتیای از شدن پیاده حال در شان خانه جلوی پدرش و مانی

 عقب به را پایم جلوی بطری پاچگی دست با. بودند اشان مشکی

 را مانی صورت به کردن نگاه جرات. کنم می سالم و دهم می هل

زند می لبخندی پدرش. نداشتم . 

 بکشونمشون آب از خوای می. قشنگم دختر ماه روی به سالم ـ

 بیرون؟

. شنوم می را مانی ی خنده تک صدای هک کنم می نگاهش گنگ

کند می اکتفا لبخندی به هم پدرش . 

گه می رو هات کشتی ـ . 



 داشت، چهره به عمیقی لبخند که مانی به ای لحظه چشمی زیر

آید می پیش پدرش که کنم می نگاه .  

خوبن؟ ماکان و مادر پدر، دخترم؟ شده چیزی ـ  

گویم می و زنم می محوی لبخند : 

خدمتتون دارن مسال. خوبن ـ . 

گوید می شکری را خدا و زند می لبخندی . 

برسون رو سالمشون حتما ـ .  

چشم ـ . 

دخترم بینا چشمت ـ .  

گوید می و دارد می بر قدم اشان خانه در سمت به :  

دخترم؟ تو یای نمی ـ  

مرسی ممنونم ـ .  

. گردد می بر سمتم به پدرش. کند می باز را حیاط در مانی 

 شخصیت با مرد این. کند می خداحافظی و زند می لبخندی



 وقتی مانی. کند خود مرید را همه که داشت حق مهربانش

 کمک به تنهایی حسینی آقای و رفت دنیا از مادرش بود، کوچک

 حریم به را زنی هیچ حال به تا و کرد بزرگ را او خواهرش

 همسرش به وفاداری همین و است نداده راه اشان خصوصی

 برگشتن و در شدن بسته با. شود محله زده نزبا شده باعث

 سمتم به قدمی. شود می جدی صورتش. آیم می خودم به مانی

 سمت به. پیچم می کوچه از دو با و کنم می گرد عقب که آید می

. روم می خانه سمت به و گردم می بر را رفته راه که روم می ریل

. ومش می آشپزخانه وارد ها کابینت در شدن بسته صدای با

 طرفم به سر کردنم سالم با. بود گوجه کردن خورد مشغول ماکان

 می بر لیوانی. دهد می تکان جوابم در را سرش و چرخاند می

 ماکان دیدن با. کشم می سر هم سر پشت آب لیوان چند و دارم

گویم می بود، ام خیره گرد هایی چشم با که : 

چیه؟ ـ  

هیچی ـ ! 



 صورتم. نشینم می ندلیص روی و گیرم می ازش چشم غیض با

شوم می خیره ماکان به و گذارم می میز روی را .  

خوری؟ می املت ـ  

اوهوم ـ . 

 نیم. کند می خورد و کشد می بیرون یخچال از دیگر ی گوجه دو

 جلویم و شود حاضر اش خوشمزه املت تا کشید طول ساعتی

 دستم به و گیرد می ای لقمه همیشه مثل. بگیرد قرار میز روی

 از بعد. گذارم می دهانم در و کنم می تشکری لبخند با. دهد می

. گیرد می را دستم که شوم بلند خواهم می ناهار شدن تمام

گوید می که کنم می نگاهش سوالی :  

چته؟ بگو حاال ـ  

گوید می که کنم می باز حرص با را دهانم : 

 نه کن خسته رو من نه پس بگی، تا کنم نمی ولت دونی می ـ

رو خودت . 



 صبح، های اتفاق بیشتر سانسور با و کشم می ای کالفه پوف

 و شود می هم در صورتش. گویم می برایش را ستاره جریان

 خارج گلویم از آهی. کشد می گردنش پشت به دستی عصبی

گوید می که شود می :  

کنه؟ چکار خواد می حاال ـ  

دولتی برا بده کنکور دوباره باید کنه؟ تونه می چکار ـ . 

 در دولتی هم دیگه سال اومدیم چی؟ که بیفته عقب سال یک ـ

چی؟ اونوقت نیومد  

اندازم می باال را هایم شانه . 

واال دونم نمی ـ . 

گوید می و شود می بلند :  

بزنم حرف باهاش باید ـ . 

 بذار. تر افتضاح خیلی تو و من از حالش االن اون بشه؟ چی که ـ

شه بهتر حالش یکم فردا برا .  

بزنم حرف باهاش االن همین باید یارم ینم طاقت ـ ! 



کنم می نگاهش گرد هایی چشم با . 

بعد برا بذار گم می ـ ! 

 می را دستش و شوم می بلند که دارد می بر قدم در سمت به

  .گیرم

ماکان؟ ـ ! 

 با. رود می بیرون و کشد می بیرون دستم از ضرب با را دستش

 در شدن بسته صدای با که کنم می نگاه اش خالی جای به بهت

شوم می خارج عجله با . 
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گردد برمی گیرم، می را دستش که کند می باز را حیاط در . 

کن درکم لطفا مریم ـ ! 

 دوست من مثل هم رو ستاره دونم می. من عزیز کنم می درک ـ

 تو، وجود با که کنه می القا بهم خوبی خیلی حس این و داری

احساس هیچوقت ستاره ... 

مریم؟ ـ  



 با قلبش. گذارد می اش سینه چپ قسمت و گیرد می را دستم

. بود آشنا برایم او قلب تپش چقدر. کوبید می اش سینه به شدت

 های مردمک در را برادرم عشق و شوم می هایش چشم در خیره

 آغوشش به هایش مژه شدن تر با. کنم می یافت زیبایش، سیاه

فشارم می خود به و کشم می . 

 در دیدم اومدم خودم به تا ولی افتاد اتفاق این کی دونم نمی ـ

 خواد می دلم وقتا گاهی مریم؟ شه می باورت! پرستیدنشم حال

بچینم ستاره براش آسمون از بپرم ! 

آیم می بیرون آغوشش از . 

ترین پاک که خوشبخته خیلی ستاره ـ ... 

 سمفونی زیباترین اجرای حال در که اش سینه روی دستم

گذارم می بود، ام زندگی . 

داره نیاز خیلی بهت برو،. تاب بی براش ـ . 

 می بیرون لبخند با و نشاند می ام پیشانی روی عمیقی ی بوسه

گردد می بر سمتم به که بود  نداشته بر قدمی چند هنوز رود . 



دارم دوست راستی؟ ـ . 

گویم می در به تکیه و گیرم می بغل را هایم دست : 

عاشقتم ـ . 

 می برایم بوسی و خندد می که ذارمگ می پسوندش هم چشمکی

 .فرستد

زنیم می حرف هم با برگشتم ـ . 

 می خارج دیدم از وقتی. دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم

 می بر زده وحشت مانی صدای با که کنم می گرد عقب شود،

گوید می و پرد می باال ابروهایش. گردم : 

خوبی؟ ـ ! 

کنم می زمزمه و دزدم می او از را چشمانم : 

نیست خونه ماکان مرسی، ـ . 

 می مانع دستش که ببندم خواهم می را در شوم، می حیاط وارد

 .شود

دونم می ـ . 



 را در و آید می داخل که شود می کشیده دستش سمت به نگاهم

دارم می بر عقب به قدمی. بندد می . 

مریم؟ ـ   

 ،دارد می بر سمتم به گامی. لرزد می پناه بی ای پرنده مثل قلبم

جنگل. گیرد می را دستم  

شود می گرمش کوچولو پرنده. گیرد می آتش  . 

کنی؟ نمی نگام چرا ـ ! 

 می پر سوختن از رهایی برای کوچولو پرنده. گیرد می را ام چانه

. کنم نگاهش کند می وادارم و  بیشتر را دستش فشار. زند

کند می زمزمه صدا ترین دلنشین با و آورد می جلو را صورتش : 

ها؟ گیری می ازم رو ها چشم این باشه آخرت ربا ـ ! 

 کوچولو پرنده. شود می سبز جنگل. رود می کنار ناگهان آتش

گیرد می سر را خواندن آواز مستانه و گیرد می آرام .  

 مردمک در را خودم و شود می غرق شبش، سیاهی در نگاهم

بینم می لرزانش های . 



 پرنده. بوسد می نرم و گذارد می هایم چشم روی را هایش لب

گیرد می اوج آسمان سمت به و کند می پرواز کوچولو . 

 آواز ترین دلنشین و کند می جدا هایم چشم از را هایش لب

نوازد می برایم را ام زندگی . 

ام ابدی عشق دارم دوست ـ . 
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 خود به را تنم  و پیچد می دورم پیچکی مثل هایش دست وقتی

 سنگینی و نشیند می ام سینه بر هکو بزرگی به غمی فشارد می

 مثل او! نداشتم دوست را مانی من. آورد می درد به را قلبم اش

 به گل مثل آب، به ماهی مثل! بود حیاتم ی ادامه برای نفس

 بی رویا مثل و شیرین و تکرار بی همانقدر خواب مثل. آفتاب

 !انتها

 و شود می حلقه کمرش دور هایم دست خورد، می که تکانی با

 باال من قلب مثل او قلب. نشیند می ستبرش ی سینه روی سرم

 می کاش. کنم می حس را بدنش گرمای ولی پرید نمی پایین



 تا و کردم می متوقف لحظه این در همیشه برای را زمان توانستم

ماندم می آغوشش در ابد .  

عزیزم؟ ـ  

 را هایم دست. آیم می بیرون آغوشش از و زنم می لبخندی

 را دستش. دارم می بر عقب به قدمی و کنم می قالب سر پشت

 لب که شود می لبخندم زوم و برد می فرو شلوارش جیب در

 به خیره و زند می لبخندی هم او. آیند می کش بیشتر هایم

گوید می سرم پشت : 

بخرم؟ برات گلی ماهی چند خوای می ـ  

گویم می و گردم می بر ای فیروزه حوض سمت به : 

میرن می روز چند از بعد بار هر ،که دونی می ـ . 

گوید می و ایستد می کنارم : 

شه نمی چیزیشون بار این ـ ! 

 آرامی ی خنده که چرخانم می طرفش به سر پریده باال ابرویی با

شود تر عمیق هم من لبخند شود می باعث و کند می . 



بخر تا دو پس ـ ! 

کند می صدایش چاشنی خاصی شیطنت . 

تا؟ دو چرا ـ  

گویم می و دوزم می چشم حوض به : 

 زالل و پاک همیشه آب این مثل خوام می! عشقمون نماد ـ

چطور؟. بمونه  

گوید می آب به خیره : 

بخوریم؟ قسم ـ   

گویم می ذوق با : 

قسمی؟ چه ـ  

 نذاریم هیچوقت بخوریم قسم... باشیم آب همین مثل ابد تا ـ

شیمببخ زندگی هم به ابد تا بخوریم قسم بشه، کدر یا گندیده . 

خورم می قسم ـ . 

قسم منم ـ ... 



 و خنده با که مادر و پدر سمت به دو هر حیاط در شدن باز با

 می سالم زمان هم و چرخیم می شوند، می داخل پر های دست

 از بعد بودند شده خوشحال خیلی مانی دیدن از که ها آن. کنیم

 داخل به را او ایم ایستاده سرما در چرا که من کردن سرزنش

 مورد غذای که پیتزا ای تکه خوردن از بعد. کنند می یتهدا

 و پدر. شود می بلند رفتن قصد به مانی بود، ماکان و من ی عالقه

 از بعد. شناختند نمی پا از سر خریده های پارچه شوق از مادر

 بزرگ نسبتا های تولیدی از یکی پدرش که او نظر و مانی تایید

 به و شود می برابر چند شان شادی داشت، عهده به را تهران

 به مانی. است کرده رو ما به مان زندگی شانس بهترین نظرشان

 و کند می نگاه بودند، کردن صحبت مشغول که مادر و پدر

گوید می آهسته : 

بخریم؟ رو عشقمون نماد بریم ـ  

دهم می تکان بله عالمت به را سرم و کنم می ای خنده تک .  

نتظرتمم بیرون منم شی آماده تا پس ـ .  



 برای شنوم می را صدایش که کنم می ترک را آشپزخانه شوق با

گیرد می اجازه مان رفتن بیرون . 
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 شلوار و مانتو سمت به را دستم. کنم می باز را کمدم در عجله با

 سختی به بلندتر دست یک و کشم می عقب که برم می کوتاهم

 به زیادی ی قهعال. کشم می بیرون هایم لباس انبوه میان از

 مدل تولیدی از مادر هم همیشه همین خاطر به داشتم لباس

 چه هر باید. خریدم می خودم هم و آورد می جدید مختلف های

 تیکه از  تا خریدم می بهتر دست چند و رفتم می بازار به زودتر

 بقیه نظر. ماندم می امان در مانی ی خاله دختر معصومه های

 انجام توانستم می کاری هر مانی خاطر به ولی نبود مهم برایم

 آرایش. بگذرم هم خودم ی سلیقه از باشد قرار اگر حتی دهم

 اتاق از نور سرعت به و دارم می بر را پالتویم کنم، می ملیحی

 ایستاده منتظر زنان قدم حیاط در جلوی مانی. شوم می خارج

. آید می سمتم به و زند می عمیقی لبخند من دیدن با که است



 لباس و چهره به که همانطور. روم می سمتش به و بندم می را در

گوید می کند، می نگاه هایم : 

بودم؟ نکرده نگات دقیق حاال تا دونی می ـ ! 

گویم می خنده با : 

شدی؟ پشیمون نکنه ـ  

کند می نگاهم متفکرانه کمی . 

 بسازی، دیگه جور یه رو خودت من، خاطر به باشه قرار اگه ـ

نشم پشیمون دم نمی تضمین ! 

 گیرد می گرمش دست در را سردم دست که کنم می ریزی اخم

گوید می صدا ترین دلنشین با و : 

 می هستی که همینجوری رو تو من! نشو عوض هیچوقت ـ

 تحمیل بهت چیزی من خاطر به دم نمی اجازه وقتم هیچ. خوام

اصل اصل باشی، خودت همیشه بده قول پس بشه، . 

کنم می ایینپ باال باشوق را سرم . 

قول ـ . 



 می موهایم روی تندی ای بوسه و اندازد می اطراف به نگاهی

کشاند می خود دنبال به و گیرد می را دستم. نشاند . 

 تلخش عطر بوی و گیرم می ماشین بخاری جلوی را هایم دست

 پخش فضا در که موسیقی صدای با. کنم می استشمام عمیق را

 چهره به. گیرم می فاصله بخاری از و باز را هایم پلک شود، می

 با که  شوم می خیره بود جذابترین برایم که اش معمولی ی

 می جذابی چشمک. گیرد می ضرب ماشین فرمان روی خنده

کند می خوانی هم به شروع خواننده با من به خطاب و زند . 

توست دست در من ی آینده من آرامش  

توست مست سر ببین رو قلبم من ی پروانه  

بسازم تو با من روشن ای هآیند   

مهتابم گل زیبا رازم مرحم ای کن بغل دنیامو  

من دارم بر دست تو از که هرگز هرگز هرگز   

دارم دوستت دنیا دنیا وای چشمانت آن به شد وابسته قلبم  

خوانم می خواننده با او به خطاب هم من و خندم می . 



من بردارم دست تو از که هرگز هرگز هرگز  

دهم ادامه او به اشاره و گذارم می قلبم ویر را دستم : 

دارم دوستت دنیا دنیا وای چشمانت آن به شد وابسته قلبم ـ  

 تیپید می شدت با که قلبش روی و گیرد می را دستم خندد، می

گوید می و گذارد می : 

 دست کاری یه دیدی یهو! دختر؟ تو کنی می چکار من با داری ـ

ها؟ دادم مون دو هر ! 

 و گیرد می تر محکم را دستم که کشم می عقب. رمگی می گر

 مغزم و شود می تاب بی قلبم. زند می دستم پشت نرمی ی بوسه

 روی عمیقی ی بوسه و شوم می خم. کنم عاشقی دهد می فرمان

 می عقب. نشانم می آمد، می اش چهره به شدت به که ریشی ته

 می و زند می کنار. پوشانم می دستانم با را صورتم و کشم

 .ایستد

 می هم به را هایم پلک هایم دست روی هایش دست نشستن با

 می حرکت بی ای ثانیه و چرخانم می خودش طرف به. فشارم



 باز را هایم پلک. کند می دادن قلقک به شروع دفعه یک که ماند

کنم می کردن التماس به شروع خنده با و . 

دکش می آغوشم به که شود می سرازیر هایم چشم از اشک . 

نکن دیوونم اینجوری هیچوقت دیگه ـ !  

زنم می گره کمرش دور را هایم دست . 

خوب دارم دوست ـ . 

زندگیم ی فرشته بشم داشتنت دوست این قربون من الهی ـ . 

 تمام با را وجودش عطر و گذارم می اش شانه روی را سرم

کشم می نفس وجودم . 

# 21_پارت  

 با و کنم می اهنگ جلویم ی کشیده فلک به سر های درخت به

 با که خورد می جا حرکتم از. آیم می بیرون او آغوش از ذوق

گویم می خوشحالی : 

بزنیم؟ قدم بریم ـ  

دهد می ریزی فشار گیرد، می را ام بینی . 



شدی؟ بیخود خود از درخت، تا دو به افتاد چشمت باز ـ  

خندد می که روم می ای غره چشم . 

پاییزیتم لطیف حساسا اون و خودت مخلص دربست من بابا ـ . 

دارد می بر عقب صندلی از را پالتویش . 

 ترین عاشق تو رو، عاشقونمون روی پیاده اولین بریم بزن ـ

کنیم تجربه سال فصل . 

 تنها و کنیم می زدن قدم به شروع هم کنار و شویم می پیاده

 را بینمان سکوت که ست پاییزی های برگ شدن خورد صدای

 دهم می هل پالتویم های جیب داخل را هایم دست. شکند می

 می گره هم در هایمان انگشت و گیرد می را راستم دست که

 می هایمان لب مهمان عمیقی لبخند همدیگر به خیره. خورند

 می پریشانشان و شود می رد موهایم زیر از مالیمی نسیم. شود

 و زند می کنار نرم را موهایم صورتم، به خیره و ایستد می. کند

 و وزد می تندی باد. چشم می را زندگی ی بوسه ترین شیرین

 خیره و کشد می عقب. آورد می در رقص به را پاییزی های برگ

. شوم می حل آغوشش در که کند می بغلم جوری هایم چشم در



 به خنده با و آییم می بیرون همدیگر آغوش از عابری شدن رد با

 قرمز ماهی جفت یک خریدن از بعد. رویم می ماشین سمت

 مادرش معصومه، کوچه به شدنمان وارد با. شویم می خانه راهی

 را ماشین مانی. بینم می اشان خانه در جلوی را حسین هاج و

. شوند می کشیده من سمت به ها نگاه همه که کند می پارک

 بار اولین تنهایی ولی بودم رفته بیرون بارها مانی با ماکان همراه

 پدر حسین هاج فقط که کنم می سالم و شوم می پیاده. بود

 و دست دختر و مادر ی درنده نگاه از. دهد می را جوابم مانی

 که بیفتد خواهد می دستم از ماهی تنگ کنم، می گم را پایم

 می سالم بقیه به رو که زنم می محوی لبخند. گیرد می را او مانی

 می اش گونه روی ای بوسه و آید می جلو خانم مهین. کند

 .نشاند

منتظرتم؟ ساعت یک عزیزم بودی کجا. جان خاله سالم ـ  

دهد می ادامه و اندازد می من به گذری نگاه : 

 تنگ برات دلش داره گردنت به مادری حق که ت خاله گی نمی ـ

شه؟ می   



شلوغ خیلی سرم روزا این خاله بخدا ـ . 

 نگاه. کشاند می خود سمت به را ها نگاه معصومه بلند پوزخند

گوید می لب زیر و کند می پرتاب من سمت به را شآمیز تحقیر : 

شلوغ سرت چقدم ـ ! 

گویم می حسین هاج به رو و زنم می زل معصومه به خشم با : 

خداحافظ اجازتون، با ـ . 

 خداحافظی خانم مهین از که کردم بزرگی ادبی بی دانم می

 روی تند هایی قدم با. بودند هم ی لنگه دختر و مادر ولی نکردم

 بزرگی اخم. شود می کشیده پشت از مچم که روم می هرا ریل

کشم می بیرون را دستم و کنم می . 

یهو؟ شد چت ـ  

 خواستن می چشماشون با دخترش و خالت ندیدی! شد؟ چم ـ

کنن؟ پارم تیکه ! 



 رفتارش از باید پس چیه دردش معصومه دونی می که تو ـ

 مه دیگه. همین نگرانمه فقط هم مهین خاله. نشی ناراحت

بزنی حرف اینجوری موردش در ندارم دوست . 

 می بغلم پشت از که دارم می بر قدمی گیرم، می را نگاهم دلخور

گوید می وار زمزمه. گیرد می جلویم را ماهی تنگ و کند : 

جیغو؟ جیغ بگیری رو عشقمون نماد خوای نمی ـ  

 که گیرم می را تنگ کنند، می شنا ترسیده که ها ماهی به خیره

 فاصله. افتد می بودند، مانی و من خیره که مادر و پدر به چشمم

گوید می مانی که گیرم می : 

شد؟ چی ـ ! 

گویم می دارم می بر قدم سمتشان به که همانطور : 

مامان بابا ـ . 

رفت آبروم وای ـ ! 
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گویم می ترسیده پریشانشان، ی چهره دیدن با : 

شده؟ چیزی ـ ! 

 ایستد می کنارم مانی. کنم می خم را سرم شان سنگین نگاه از

گوید می ای آهسته سالم و . 

 که دهد می را مانی جواب عصبی کمی و آشفته صدایی با پدر

گوید می مانی : 

کنید باور عمو ـ  ... 

پرد می حرفش میان پدر . 

زنیم می حرف هم با بیا امشب دارم، عجله االن ـ . 

 می هنگا "چشم": گوید می خم سر با که مانی به چشمی زیر

کنم می بلند را سرم مادر صدای با که کنم . 

داریم حرف هم تو با ـ . 

دهد می ادامه مانی به رو و . 

باش اینجا نه ساعت ـ . 



جان خاله چشم ـ . 

پسرم بال بی چشمت ـ . 

گویم می عجله با که کنند می خداحافظی : 

کجا؟ ـ  

گوید می نگران و پریشان صدایی با پدر : 

تولیدی ـ . 

 مانی. شوند می خارج دیدم از تا شوم می انش رفتن به خیره

کند می رها شدت با را نفسش . 

کنیم؟ چکار باید حاال ـ  

 می لب زیر دانمی نمی و اندازم می باال خیال بی را هایم شانه

 .گویم

رفت؟ آبرومون نیومد بدت زیاد انگاری چیه ـ ! 

دارم می بر قدم خانه سمت به . 



 هم دیگه شد، خوب هم یخیل اتفاقا. عزیزم نرفت آبرومون ـ

بگم بهشون خودم نیست الزم . 

گردم می بر سمتش به و ایستم می . 

باشه؟ پنهونی مون رابطه خواستی نمی که تو ـ ! 

کشد می ای کالفه پوف مکث کمی از بعد . 

 نوزده فقط من! زود خیلی دومون هر برای چون! اتفاقا؟ چرا ـ

مریم؟ سالمه ! 

زماندا می ابروهایم میان ریزی اخم . 

 زیر بریم االن قرار مگه. دانشگاه برم خوام می منم باشه، خوب ـ

سقف؟ یک  

مریم ببین ـ ... 

پرم می حرفش میان . 

 ای رابطه هیچ وارد م خونواده اطالع بدون من مانی، ببین تو ـ

شم نمی . 

کند می ای خنده تک . 



بود؟ چی خودت صبحی و من پیش ساعت یک ی بوسه پس ـ ! 

گویم می و خندم می خودش مثل : 

 شدم مجبور شد، نمی بلند بخاری که تو از! آقا داشت فرق اون ـ

شم کار به دست خودم ! 

آید می جلو قدمی و خندد می . 

خوشگلم؟ شی کار به دست هم دیگه کارای برای شه می ـ  

گویم می حرص با و کوبم می بازویش به آرامی مشت : 

حیا بی ـ . 

کند می لندب تسلیم ی نشانه به را دستش و خندد می . 

ها خوام نمی بزن دست زن من ـ ! 

خودت؟ دست مگه نخوای کنی می بیجا تو ـ ! 

کشد می بیرون دستم میان از را ماهی تنگ و خندد می . 

عشقم توئه دور دور که االن واال، نه ـ . 

شود می دوانده پوستم زیر نابی حس حرفش با . 



تیبیف پس خوشحالی از ترسم می که برم شوقت اون قربون ـ ! 

 می نفس یک حیاط در خود تا که دارم می بر خیز سمتش به

گویم می و زنم می نفس نفس خنده با. دود : 

مانی جنسی بد خیلی ـ . 

 مانی. گردیم می بر سمتش به ماکان سالم با که زند می چشمکی

گوید می و شود می پنهان ماکان پشت خنده با : 

ستهب من قتل به کمر خواهرت این که داداش کجایی ـ ! 

 است، گرفته سنگر ماکان پشت که مانی به گرد هایی چشم با

کنم می نگاه .  

دروغ؟ ـ ! 

داداش کن باور ـ ! 

گوید می من به رو و رود می کنار خنده با ماکان : 

برسی؟ رو حسابش بگیرمش خوای می ـ  

خندد می بلند صدای با مانی . 



بگیریم دادش ترسم می ـ ... 

دهد یم ادامه و زند می برایم چشمکی : 

برا بچم خیلی هنوز من بده، هممون دست کار ـ ... 

 و خنده با ماکان. گریزد می که دوم می سمتش به شوم می سرخ

گوید می تعجب : 

چی؟ برا ـ ! 

برا ـ ... 

نرسه بهت دستم فقط مانی ـ ! 

گوید می و زند می ای قهقه : 

ترسم می عواقبش از چون رسه نمی ـ ! 

 ریز هایی چشم با و ایستد می که افتم می خنده به اش جمله با

گوید می شده، : 

پذیرم می رو عواقبش دل و جون با البته ـ ! 



 و گردم می بر کرد، می نگاهمان خنده با که ماکان سمت به

گویم می کنان خنده : 

مانی آق باش خیال همین به ـ ! 

خانوم جدیدتم زبون مرده کشته اوه ـ . 

 محکمی ی سهبو و کشم می آغوشش به رسیم می که ماکان به

 ظهرش ی گرفته حال از بودم خوشحال. نشانم می صورتش روی

نبود خبری . 

خواست دلمون بابا ـ ! 

خودمه مال خودم، خواهر بخواد، کرد غلط دلت ـ ! 

 کوفتی و آیم می بیرون ماکان آغوش از مانی دار معنی ی قهقه با

 می خنده با ماکان. شود می بیشتر اش خنده شدت که گویم می

 :گوید

ها؟ هست چیزیت یه امروز تو درد ای ـ ! 

 مانی سمت به ای غره چشم و دهم می هل در سمت به را ماکان

روم می . 



که؟ شناسیش می خله ـ  

. کند می نثارم وحشتناک ای غره چشم مانی و خندد می ماکان

 به پشت از مانی که شود می داخل و باز کلید با را در ماکان

کشد می آغوشم . 

ره؟آ خلم من که ـ ! 

آره ـ ! 

شویم می حیاط وارد هم با و خندد می . 
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. شود می ملحق مان جمع به هم او ستاره با گرفتن تماس از بعد

 چیزهایی هم مانی شان، گاه بی و گاه های خنده و نگاه از

آورد نمی طاقت و شود می دستگیرش :  

خبریه؟ گم می خداییش ـ ! 

 از هم ماکان کند، می ریختن چایی مشغول را خودش ستاره

 ایستاده آشپزخانه وسط که همانطور مانی. گریزد می آشپزخانه

کند می باریک را هایش چشم و چرخد می من طرف به . 



خبریه؟ پس ـ  

 تکان نامحسوس را سرم و دهم می تکیه دست کف به را ام چانه

کند می ای خنده تک و پرد می باال ابروهایش جفت. دهم می . 

خبرم؟ بی من حاال تا چرا پس ـ ! 

که کنی نمی باور خلی گم می ـ ! 

 آید؛ می سمتم به حرصی مانی که کند می آرامی ی خنده ستاره

 می حیاط داخل. کنم می ترک دو با را آشپزخانه و کشم می جیغ

 آرام و ایستد می رویم به رو مانی. ایستم می حوض پشت و شوم

. زنم می دور خودش مثل هم من که چرخد می حوض دور قدمی

زنم می نمایی دندان لبخند . 

دیگه؟ بگیر و من بیا تونی می اگه شد؟ چی ـ ! 

 جیغ با که آید می سمتم به و شود می زومم شکارچی یک مثل

 چرخد می کوچک حوض دور بلند حرکت یک با او ولی دوم می

گرداند می بر را من خودش طرف به. گیرد می را دستم و . 

کنم؟ چکارت حاال ـ ! 



گویم می خنده با که کند می ارهاش حوض به : 

 خیلی حوض این ببین، بعدم! بزنم؟ یخ من خوای نمی که تو! نه ـ

 میاد دلت ببین؛ خدا رو تو! شم نمی جا توش که من کوچیک

بزنی؟ بهم رو خوشگال این خلوت ! 

 ای خنده تک. کنم می اشاره چرخیدند، می آرام که ها ماهی به

کند می . 

بیاد دلش که کیه واال نه ـ ... 

گوید می آرامی صدای با و آورد می نزدیک را صورتش : 

بزنه بهم عشقمونو نماد خلوت ـ ! 

 به خیره. کند می رها را هایم دست و خندد می. خندم می

 دست و شوم می است، رقص حال در حوض وسط که ماه انعکاس

ماکان و ستاره ی خنده صدای با. گیرم می بغل را هایم   

. گردم می بر آیند، می بیرون دست به چایی سینی و گیتار که 

 مانی. نشیند می حوض ی لبه و دهد می دستم به را گیتار ماکان

 چای های فنجان ستاره. گیرد می جای حوض دیگر ی گوشه هم



 می طرفش به که ماکان روی به رو و دهد می دستمان به را

 می دومین روی و روم می ها پله سمت به. نشیند می چرخد،

 روی لبخندی مطبوعش گرمای از که نوشم می ای جرعه. منشین

 با که نوشم می دیگر ای جرعه لذت با. گیرد می جای هایم لب

خندم می صدایشان . 

چیه؟ ـ  

دیگه بزن اه، ـ ! 

 نوازنده مثل و گذارم می کنار را فنجان گویم؛ می لب زیر ایشی

 ستاره. خندم می که گیرم می ژست دست به گیتار معروف، های

گوید می خنده با : 

بخون رو دنیامه عشقت ـ . 

کنم می مصنوعی اخم . 

خانوم؟ نیست ای دیگه امر ـ ! 

بعد تا بزن اینو فعال ـ ! 



 دست آرام. خندیم می همگی که کنم می نثارش پررویی بچه

 تمام با و کنم می صاف را صدایم کشم؛ می ها تار روی را هایم

نوازم می احساسم . 

مهربونم مهبا جا همه دنیامه عشقت  

تو با تهش تا هستم  

شونم روی دستاتو بزار   

 همدیگر به خیره عشق با که ماکان و ستاره سمت به هایم چشم

زنم می عمیقی لبخند و شود می کشیده بودند، . 

نم نم بزنه بارون  

کم کم تو و من  

دیوونه بشیم  

اندازس بی تو به حسم  

تازس امید یه  

خونه تو تو با  



واسم بمون تو  

حساسم تو ویر اگه  

حواسم پرته تو به که نیست من دست  

دنیایی یه تو   

 قفل و چرخد می است، صورتم زوم که مانی سمت به نگاهم

خوانم می هایش چشم . 

رویایی چشمای اون با  

دریایی دل  

شناسم می اینجوری رو تو  

 را نظرم. آییم می خودمان به ماکان و ستاره زدن دست صدای با

گوید می ذوق با ستاره که دهم می ها آن به : 

دوباره دوباره، ـ . 

خوام نمی ـ . 

گویند می معترضانه هم مانی و ماکان : 



بزن ـ . 

گویم می خنده با : 

دیگه آخریش ـ ! 

خانمی بگی تو چی هر بابا، باشه ـ . 

زند می قهقه که روم می مانی به ای غره چشم . 

ها میشم پا که نکن اینجوری ـ ! 

 کشم می تارها روی را انگشتانم سر. خندند می ستاره و ماکان

 به شروع خواهم می بیخیال شود؛ می بلند ام گوشی صدای که

. شود می بلند هم با مانی و ماکان موبایل صدای که کنم نواختن

 مانی ولی کند می خاموش و گیرد می ماکان از را گوشی ستاره

دهد می جواب . 

مگه؟ شده چی... پیششونم آره بابا، سالم ـ ! 

 سمتم، به مانی نگاه با که گیرد می اوج دفعه یک مقلب تپش

کند می زمزمه تر آرام. شود می منجمد هایم رگ در خون :  

رسونیم می رو خودمون االن باشه،! مطمئنید؟ خوب، ـ . 



 می که ماکان و من به. دهد می هل شلوارش جیب در را گوشی

مانی؟ شده چی ":گوید " 

گوید یم پریده رنگ صورتی با و کند می نگاه : 

بیمارستان بریم باید ـ ! 

 بدی صدای با گیتار که شویم می بلند زمان هم ماکان و من

 من به را نگاهش نگران ماکان. افتد می ها کاشی روی پایم جلوی

گویم می لرزان صدایی با که دهد می : 

افتاده؟ اتفاقی مامان بابا برا ـ ! 

 رویم به رو و آید می سمتم به. زند می موهایش به چنگی مانی

 به محکم چنان را تلخی حقیقت خیسش های مژه. ایستد می

 می باز را در دوم؛ می حیاط در سمت به که کوباند می صورتم

کنم می سقوط و رود می سیاهی هایم چشم که کنم . 
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 می خارج دانشگاه از و کنم می جا به جا ام شانه روی را گیتار

 .شوم



 کنار گذشتند؛ می سرعت با که هایی ماشین به توجه بی 

 پاهایم زیر که هایی برگ میان در را خود و روم می راه خیابان

 می جستجو دهند، می سر جانسوزی ی ناله و شوند می خورد

 کنار آن با باید و ست طبیعی امری بقیه نظر از که دردی. کنم

 گام و دهم می هل پالتویم جیب داخل را ام کرده یخ دست! آمد

 همه به که رسی می ای نقطه به گاهی. دارم می بر ندتربل را هایم

 ات زندگی فرد عزیزترین بتوانی شاید تا اندازی می چنگ چیز

 جز به ولی دهی نجات است، ایستاده پرتگاه ی لبه در که را

 نظاره است دردناک قدر چه و آید نمی بر دستت از کاری تماشا

 تو از قدر آن او و بنشینی وجودت از ای تیکه شدن ذوب گر،

 های برگ شدن پخش و ماشینی گذشتن با! شود گم تا گردد دور

 دست تاکسی برای و ایستم می. آیم می خودم به خیابان کنار

 در جلوی نفر چند دیدن و کوچه به ورودم با. کنم می بلند

 می جستجو را ماکان چشم با. بخشم می سرعت پاهایم به حیاط،

 به و کشم می جیغ اندام، درشت دمر با شدنش گالویز با که کنم

 حال در سینه به دست که مانی من، دیدن با. دوم می شان سمت

 جلوی. کند می جدا هم از را ها آن و آید می پیش است، تماشا



 لبخند که بیاید جا نفسم تا مانم می ای لحظه و ایستم می مرد

 می هم در هایم ابرو ی گره. نشاند می صورتش روی چندشی

 .شود

دم؟ می بهتون رو اش بقیه فردا تا نگفتم مگه ـ  

 دادشت که رسیدم خدمت دیگه چیز برای جاشه، سر که اون ـ

آورد جوش ! 

 میان از که کنم می نگاه بود، زده زل مرد به خشم با که ماکان به

گوید می اش شده کلید های دندان : 

کنیم تخلیه باید دیگه ماه چهار تا گه می مردتیکه ـ . 

چرخم می مرد متس به متعجب . 

بمونیم؟ شده معین کرایه با دوسال تا نبود قرار مگه ـ ! 

 بد اوضاع این با کردین فکر بچه؟ کردی فرض چی و من ـ

بدون خونه تو بمونید ذارم می اقتصادی ... 

پرم می حرفش میان . 

چقد؟ روش، ذاریم می باشه پول، دردتون اگه ـ  



ندارم دوست! شماست کردن بلند دردم ـ  ... 

دهد می ادمه و اندازد می سرم پشت به نگاهی : 

باشه خونم تو معتاد ارازل یه ـ . 

مردتیکه بفهم رو دهنت حرف ـ . 

 اخم که مرد صورت در خشم با و ایستم می ماکان جلوی

گویم می بود، کرده ماکان به شدیدی : 

 دوست هم ما چون کنیم؛ می تخلیه فرصت اولین در حتما ـ

دیگه نیمبمو خونه این تو نداریم . 

 با ماکان که اندازم می پایش تا سر به آمیزی تحقیر نگاه

غرد می عصبانیت : 

پاشیم خونه این از عمرا ما! ببین؟ هی تو؟ گی می چی ـ ! 

شوم می مانع که بگوید چیزی خواهد می مرد . 

بفرمایید شما! شیم می پا ـ . 

 از را اش عصبی نگاه و کشد می پشتش پر سیبیل به دستی

رود می کوچه انتهای سمت به و گیرد می ماکان .  



پول؟ کدوم با ری؟ می کجا! خودت؟ برا گفتی چی ـ  

دونم نمی ـ .  

گیرد می پشت از را بازویم که شوم می حیاط وارد . 

جواب نشد من برا دونم نمی ـ !  

گویم می جیغ با و کشم می بیرون دستش از خشم با را بازویم : 

 افتی می شه شکایت ازت یریدرگ جرم به دوباره اگه دونی می ـ

 نشنیدی مگه؟ داشتم هم ای دیگه ی چاره ضمن، در زندان؟

باشه؟ اش خونه تو معتاد ارزال یه نداره دوست گفت؛ !  

 پاهایم زیر پاییزی  های برگ مثل و کنم می خوردش شکند، می

کنم می له را غرورش . 

 هی تو من نظر از ولی نیستم معتاد که من بگی خوای می حتما ـ

 خوره می خرخره تا هاش غصه از فرار برا شب هر که بزدلی آدم

تا کنه می عیاشی و ... 

گویم می جیغ با دستش آمدن باال با : 



 تو دست از تا مامان بابا پیش برم منم کاش! لعنتی دیگه بزن ـ

شم راحت یکی ! 

 رنگ! است خون پمپاژ حال در هنوز ولی زند می یخ قلبم

 چشم در خیره و آورد می پایین را دستش پرد، می صورتش

 در چوب چهار در مانی. رود می و دارد برمی عقب به قدمی هایم

 در. شوم می ساختمان وارد و گیرم می او از چشم. ایستد می

 با. اندزم می تخت روی را گیتار و کنم می باز ضرب با را اتاقم

 داخل را دستش من به خیره مانی گردم، می بر هایی قدم صدای

 می کنارش از بلند هایی گام با و شوم می پا که کند می شجیب

گوید می که شوم رد خواهم :  

رفت ـ ! 

چرخانم می طرفش به سر . 

اومد خودش به شاید باشه، تنها بذار ـ ! 

نالم می رگه دو صدایی با و گذارم می ام سینه روی را دستم : 

شکوندمش جور بد کنه، می درد ـ ! 



 سر. خورم می سر زمین روی که افتد می چشمم از اشکی قطره

 انگشت خیسی به خیره و کشم می چشمم زیر را هایم انگشت

نالم می بغض با و شوم می مچاله خود در هایم . 

خودم؟ با کردم چکار من! کنه می گریه داره ـ ! 

 بلند صدای با و رها را هایم اشک او، آغوش در گرفتنم جای با

زنم می زار . 
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 به چشم و چسبانم می زده زنگ آهنی ی نرده به بیشتر را خودم

 لرزیدن با. دوزم می روزهاست،  این روشن عضو تنها که دری

 می بیرون آغوش از را سردم دست مانتویم، جیب در گوشی

 و کنم می لمس را اتصال ی گزینه. آورم می در را گوشی و کشم

گویم می شنوم، می زور به خودم که صدایی با : 

ی؟کرد پیداش ـ  

 چند من برای که ای ثانیه چند از بعد و کشد می بلندی نفس

پیچد؛ می گوشم در اش گرفته صدای کشد، می طول قرن  



 ".آره"

کشم می ای آسوده نفس و بندم می را هایم پلک . 

 "...ولی"

گیرم می نرده از تکیه و باز را هایم پلک وحشت با . 

چی؟ ولی ـ ! 

پیچد می گوشم در اش عصبی نفس . 

تنش؟گرف ـ  

 "نه"

 باال را ام خسته و حس بی تن. شود می سنگین و تند قلبم تپش

 با و ایستم می است، افتاده گز گز به که پاهایی روی و کشم می

گویم می آورد، می درد به را قلبم لرزشش که صدایی : 

افتاده؟ اتفاقی براش که نگو ـ  

 کمک به که شود می خم زانوهایم لرزم، می سنگینش سکوت با

 هر و شود می سنگین زبانم. گیرم می را سقوطم جلوی افظمح

توانم نمی بچرخانم، دهان در کنم می تالش قدر چه .  



" نباشی نگران بگم بهت زدم زنگ بیمارستانیم، االن " 

گردد می باز تکلمم قدرت و گیرم می ای تازه جان حرفش با . 

شده؟ چی ـ  

 می نداغو رو پسر صورت شه؛ می بحثش پارک تو یکی با "

 "کنه

کشم می راحتی نفس . 

شکر رو خدا ـ ! 

 پول ازم پسر قدر چه دونی می! مریم؟ شکر رو خدا چیو چی "

نکنه؟ شکایت تا گرفت !" 

 شوم، می هال وارد که همانطور و کشم می هم در را هایم اخم

گویم می : 

 چیزی تنها چون خوبه، حالش برادرم چون شکر رو خدا گفتم ـ

نداره گشتی بر که ... 

 می کاملش رحمی بی با مانی که کنم کامل را ام جمله توانم نمی

 .کند



 عزیزم، ولی نیست تو گفتن به نیازی دونم می خودمم. مرگ "

 روزی رو هاشون بری و دور کنن می که کارایی با ها آدم بعضی

کشن می بار هزار !" 

شود می خشک اتاقم در ی دستگیره روی دستم . 

خودتی؟ مانی ـ ! 

 کنترلش بر سعی که صدایی با و کند می فوت حرص با را نفسش

غرد؛ می داشت،  

 چی ماه دو این دونی می! مریم دیگه شدم خسته! خودمم آره "

 گردن نفر چند جلو حاال تا دونی می! ماکان؟ کارای از کشیدم

 و این ی خونه و پارک تو از بار چند حاال تا دونی می کردم؟ خم

دیگه شدم خسته! آدمم منم بابا کردم؟ جمعش اون !" 

 برادر یه مثل و بودی کنارش اینجا تا گرم دمت. دونم می ـ

وایسادی پشتش ... 

پرد می حرفم میان . 

گم؟ می چی شی نمی متوجه چرا " !" 



شوم می اتاق وارد و دهم می فشار را دستگیره . 

 تمام خاطر به مرسی! جان مانی شدم متوجه خوب خیلی اتفاقا ـ

صورتم تو وبوندیک منت با که هایی کمک . 

گردم می بر را شده طی راه و زنم می چنگ میز روی از را کلید . 

 خودم داداش برا کردم کاری هر من نیست تشکر به نیازی "

منتی دادم، انجام ..." 

پرم می حرفش میان تلخی پوزخند با . 

 قشنگ وایسادن هم پشت منت، بدون قشنگ گرفتن دست ـ

 تو به من از. منت ونبد قشنگ بودن داداش منت، بدون

 بدو، فقط و بردار تو کوله وسط اومد منت  دیدی جا هر نصیحت؛

یاره می در پا از رو تو منت همین رسه می روزی یه چون !  

زند می عصبی ای قهقه . 

"  من آره گی، می تو چی هر اصال! عزیزم بریم هم با شو پیاده

کارام؟ نداره منت خودت نظر به! گذاشتم منت !" 

نشیند می هایم لب روی دیگری پوزخند . 



پا سر کنی می دارت عزا رفیق کمک داری نه، ـ ... 

نیستی؟ دار عزا تو " !" 

 قربانی با یکی. جور یه کسی هر برای درد اومدن کنار و تحمل ـ

اش دارایی تنها به انداختن چنگ با هم یکی ش، زندگی کردن !  

باشم دارایی اون جزو منم کاش " !" 

هستی ـ . 

 که رود می فرو ام سینه در آگین زهر خنجری مثل شپوزخند

نالم می : 

مانی نشو بد ـ ! 

 ام گونه روی گرمی اشک تماس، قطع و دیگرش پوزخند صدای

 سطح جان بی های ماهی و حوض سمت به را نگاهم و چکاند می

کشاند می آب . 
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 اتاق وارد و گذرم می طوالنی راهروی از لرزان هایی قدم با

 خودم روی به ولی شوند می سست پاهایم. شوم می نهسردخا



 برگردم کند، می التماس هایش چشم با حسین حاج. آورم نمی

. ایستد می عقب حاجی. دارم می بر گام قبل از تر مصمم من ولی

 که کند می نفوذ پوستم زیر عجیبی سرمای. لرزند می زانوهایم

 فلزی کشوی دو در  مرد. کوبند می هم به شدت به هایم دندان

 سمت به را دستم. ایستد می کنار و کشد می بیرون و باز را

 بر. کشم می عقب راه میان که کنم می دراز سفید های پارچه

 پریشان هم مانی. شود می وارد در از ماکان ناگهان که گردم می

 وحشت با که دارد می بر قدم من سمت به. آید می سرش پشت

نه گویم؛ می ! 

 می پیش ماکان جنبند، می خودشان به تا یمان و حسین حاج

 رود می عقب قدمی! زند می کنار را ها پارچه مکث بدون و آید

 و زن ی سوخته های صورت به و آیم می جلو قدم دو من ولی

. دوزم می چشم بود، نمانده باقی ها آن از چیز هیچ که مردی

 نبود مشخص که صورتی لمس با و کنم می بلند را لرزانم دست

 روی ضرب با و شود می خم زانوهایم است، شان کدام به تعلقم

 ولی دوند می سمتم به پرستار مرد و حاجی مانی،. افتم می زمین

بیند نمی را من و است خیره ها آن به همچنان ماکان !  



 روز آن کابوس هم باز. کنم می باز زده وحشت را هایم پلک

 زیر از تا ورندخ می سر صورتم و سر از عرق های دانه! لعنتی

 میز صندلی روی را خودم. کنند می پیدا را خود راه ام چانه

 کنم می جا به جا بود، دبیرستانش دوران یادگار که ماکان تحریر

 می ام کرده عرق صورت به دستی. کنم می باز را شالم ی گره و

. زنم می زل ماکان خواب غرق ی پریده رنگ صورت به و کشم

 به چنگی سرش دور باند. ایستم می تخت کنار و شوم می بلند

 بینی، ها، چشم ها، لب. دهد می فشار وحشیانه و زند می قلبم

 تفاوت تنها. گذرانم می نظر از را صورتش اجزای تمام و ابروها

 خود صورتش روی مدت این که بود جذابی ریش ته فقط او و من

 و گذارم می دارش تب ی گونه روی را دستم. کرد می نمایی

افتد می چشمم از اشکی طرهق .  

 شدم من شد چی افتاد؟ بینمون فاصله همه این شد چی ـ

زندگیت؟ آدم ترین غریبه  

 در الی از را سرش که ستاره سمت به در آرام شدن باز صدای با

 را سرم. بروم بیرون کند می اشاره. چرخم می است، آورده داخل



 او پیشانی یرو نرمی ی بوسه. دهم می تکان باشه ی نشانه به

 هم روی به رو مانی و ستاره. شوم می خارج اتاق از و زنم می

 بی را سرم که کند می سالم ستاره ورودم با. بودند نشسته

. نوشم می آب و دارم می بر لیوانی. دهم می تکان حوصله

 ش چایی فنجان به مانی. نشینم می و کشم می کنار را صندلی

 من. کند می سالم لب زیر رفمط به نگاهی نیم بدون و بود خیره

کنم می ستاره به رو. دهم می جواب خودش مثل هم . 

داشتی؟ کارم ـ  

آره ـ . 

 و اندازد می مانی به گذرایی نگاه که کنم می نگاهش منتظر

 دو حرفش گفتن برای. زند می گره فنجانش دور را هایش دست

گویم می که بود دل : 

بذاری؟ تنهاش خوای می هم تو ـ   

 سکوت. کنم نمی توجهی ولی کنم می حس را مانی گینسن نگاه

دهم سر تلخی ی خنده که شود می باعث ستاره .  



 رو اطرافت آدمای باید سخت روزهای تو گن می که درست ـ

تا دو شما بودید توهمی عجب. شناخت !  

گویم می و شوم می بلند :  

سالمت به ـ . 

 که مانی به. گیرم می او از چشم. کند می نگاهم عصبی ستاره

 صدا پوزخند و اندازم می نگاهی نیم بود، خیره فنجانش به هنوز

 صدایی با و دارم می بر قدم آشپزخانه در سمت به. زنم می داری

گویم می نلرزد، کردم می سعی که : 

فراموش رو تو یادم ـ ! 

 با مانی. شود می کشیده خشم با دستم که شوم می هال وارد

 اش شده کلید های دندان یانم از نشسته خون به هایی چشم

غرد؛ می  

 شه باز دهنت کنی می غلط بگه، خواد می چی دونی نمی که تو ـ

کنی قضاوت و ! 

کنم می آزاد دستش از خشم با را دستم . 



شدی؟ خسته گفتی پیش ساعت چند نبودی تو خود مگه ـ  

 لمس را صورتم هایش نفس داغ هرم که آید می سمتم به قدمی

 را حالم. کند می تپیدن به شروع ام لعنتی قلب. کند می

. زند می موهایش به چنگی و رود می عقب که دهد می تشخیص

. خورد می بهم داشتم مانی برابر در که ضعفی همه این از حالم

کند می ام حواله را دلخورش نگاه و آید می بیرون ستاره . 

من! مریم کنی می اشتباه خیلی داری ـ ... 

پرد می حرفش میان مانی . 

کنم می ش توجیه خودم نشده؛ بیدار تا تو برو تو ـ .  

. بندد می را در و شود می ماکان اتاق وارد حرف بدون ستاره

 می هلم اتاقم، داخل و گیرد می را دستم آید، می سمتم به مانی

 خواهم می. بندد می را در و آید می سرم پشت هم خودش. دهد

گیرد می رتشصو جلوی را اش اشاره انگشت که کنم اعتراض . 

شکارم ازت بد که نگو هیچی ـ !  

دوزم می چشم ریل به و روم می پنجره سمت به . 



کنه کات ماکان با خواد می ستاره ـ ! 

زنم می پوزخندی . 

دونم می خودمم که و این ـ . 

 روز دو بهش ستاره! شه تموم حرفام تا شو خفه لحظه یه ـ

 از خاطر هب داره دوستش اگه کنه، جمع رو خودش ده می فرصت

 گم می چی شد حالیت حاال. کنه می کاری هر ندادنش دست

خانم؟ مریم  

 خاطر به ماکان گفت؛ می درست مانی! نرسید؟ خودم فکر به چرا

کرد می کاری هر ستاره . 

 مانده جا برایم عطرش بوی فقط که گردم می بر خوشحالی با

 !بود

# 27_پارت  

 سوپ کردن ستدر به شروع و آورم می بیرون یخچال از مرغی

 سمت به سوپ ی کاسه همراه که گذرد می ساعتی یک. کنم می

 را در ستاره که کوبم می در به آرامی ی تقه. روم می ماکان اتاق



 می من از را صورتش که ماکان به سرش پشت از. کند می باز

کنم می زمزمه آهسته. کنم می نگاه گیرد : 

شد؟ چی ـ   

کند یم زمزمه لبخند با و زند می چشمکی : 

خواهر؟ گرفتی کم دست و من ـ  

دهد می ادامه که زنم می عمیقی لبخند : 

کار دنبال بره قرار فردا از ـ ! 

کنم می نگاهش گرد چشمانی با . 

بانو؟ مریم گیری می کم دست و عشق ـ ! 

 می دستش به را سینی و نشانم می اش گونه روی ای بوسه

 .سپارم

هستی که مرسی ـ . 

هست که مرسی د،بو مانی ی نقشه همه ـ . 



 تکان حرفش تایید ی نشانه به را سرم و زنم می جانی کم لبخند

 مانتوی. روم می اتاقم سمت به اتاق در بستن با. دهم می

 از و اندازم می ام مشکی ی ساده بلوز روی را رنگم خاکستری

 سمتش به اراده بی پاهایم قطار ریل دیدن با. زنم می بیرون خانه

 خودم. ماند می ثابت ای نقطه روی راه بین ولی شود می کشیده

. بینم می بودند، مان خیره که را مادر و پدر و مانی آغوش در را

 را هایم چشم ی کاسه و اندازد می چنگ گلویم به سنگینی بغض

 مادر پدر، و خودم مانی، به و دارم می بر قدمی. کند می آب پر

دارم حرف هم تو با". شوم می نزدیک ."  

 به. کنم می دراز شدند، می دیده تار که شان سمت به را دستم

 و افتد می اشک ی پرده. کنند می حرکت کوچه انتهای سمت

کند می خیس را صورتم .  

مامان؟ ـ   

 چون شان سمت به. کنند می نگاهم و گردند می بر. ایستند می

 می بر! شوند گم شب سیاهی در ترسیدم می! دوم می ها دیوانه

 و اشک خیسی از صورتم. دهند می ادامه شان راه به و گردند



 زنان نفس. ایستند می کوچه سر که است افتاده گز گز به سرما

 با که کنم می دراز پدر ی شانه گرفتن برای را دستم و ایستم می

 زل شان خالی جای به. شود می پوچ و خالی دستم زیر لمسش

 سمتش به آشنایی ی خنده شنیدن با گانم دید که زنم می

 می خارج خانه از خنده با معصومه و مانی. شود می کشیده

. کند می باز او برای را در و زند می را ماشین ریموت مانی. شوند

 کم و کهنه برق چراغ تیر زیر که لبخندی عشوه، و ناز با معصومه

 ی لبه و خم مانی. شود می سوار و زند می بود مشخص هم نور

 می مکث ای ثانیه. دهد می دستش به و کند می جمع را چادرش

 و کهنه آسفالت به پاهایم که دارم بر خواهم می قدمی چرا؟! کند

 راننده در سمت به و بندد می را در. بود شده زنجیر خورده ترک

 می من سمت به نگاهش ای ثانیه که کند می باز را در. رود می

 چشم جلوی از سرعت با و شود می سوار توجه بدون. چرخد

 نگاهم و نشیند می چراغ تیر روی دستم. شود می دیدناپ هایم

شود می کشیده سرم باال رنگ زرد چراغ سمت به . 

ندید و من نه، ـ ! 



آرامشه هات خنده تو  

نوازشه صدات رنگِ  

عشق وُ من بینِ که ماست بینِ چی  

نیست ای فاصله آهم یه قدِ  

بده رخ اتفاقی هر  

نیست ای گله هیچ تو وُ من بینِ بازم  

مرز وُ حد بی زیباییِ از تعریفی تو چشمای  

ببینه تورو جز من نگاهِ نمیده فرصت تو زیباییِ  

باشم جایی هر  

باشی که جا هر  

همینه حالم نمیشم عوض  

رحمه بی خیلی دنیا که دونم می   

زخم یه ایش دیوونه هر قلب رو  
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 اشک دهم می اجازه و کشم می بیرون گوشم از را فری هندز 

 برخورد و برق و رعد صدای با. شوند بالشت ی نهروا هایم

 را هقم هق و جمع خود در شیشه به باران قطرات ی وحشیانه

 زنم می چنگ تخت روی از را گوشی. کنم می خفه بالشتم میان

 بیشتر قلبم تپش بوقش هر با. کنم می لمس را مانی ی شماره و

 سینه لحظه هر ترسیدم می که کوبید می را خود چنان. شود می

 دست آلودش خواب الوی صدای با! آید بیرون و بشکافد را ام

 روی بالشت به تکیه. کنم می قطع اراده بی و شوم می پاچه

 لرزد می ای ثانیه از بعد که گوشی به و زنم می زانو چهار تخت

 گوشم روی و برم می سمتش به را دستم مردد. دوزم می چشم

 به صدایی هیچ که شود می باعث بمش و زیبا صدای. گذارم می

نشنوم او جز . 

" ترسیدی؟ برق و رعد از بازم " 

 نمی را من خودش نبودن مثل برقی و رعد هیچ دانست نمی

کشد می آهی بیند می که را سکوتم. ترسانید . 

" گشتیم می بر قبل ماه دو به شد می چی ! 



 رو ها اتفاق جلوی تونستیم می ها وقت گاهی شد می چی

 "!بگیریم

 شوم، می بلند. کند می خفه برایم را اتاق هوای شصدای بغض

 باران قطرات برخورد. کنم می باز را پنجره و زنم می کنار را پرده

. کند می سبک را اتاق سنگین هوای صورتم، به سرما سوز و

 شود می دهنده آزار برایم مانی سکوت. کشم می عمیقی نفس

 می هایم لب روی لبخندی. پیچد می گوشی در باران صدای که

 .نشیند

 "مریم؟"

 تمام. ندهم را دارش بغض و گیرا صدای آن جواب توانم نمی

 جاری صدایم در را عشقم تمام و گذارم می کنار را ها دلخوری

کنم می : 

جانم ـ . 

کند می سکوت طوالنی . 

" دی؟ می بهم قول یه " 



باشه چی داره بستگی ـ ! 

" دی؟ نمی قول االن یعنی " 

گویم می و ریزم یم صدایم در خاصی شیطنت : 

بشنوم اول باید نچ، ـ .  

 "چرا؟"

گویم می که ترسم می چرا دانم نمی : 

کنی؟ ترکم خوای نمی که تو ـ  

. کند می جدا سینه از را قلبم و شکافد می را ام سینه سکوتش 

گوید می ای خفه آه با که افتد می شماره به هایم نفس : 

 ".نه"

خورم می سر پنجره کنار و گذارم می هم روی را هایم پلک . 

 "...فقط "

 که حرفی شنیدن از ترسیدم می. دهم می فشار را هایم پلک

داد می جدایی بوی ! 



"  ترسم می. هست مون دو هر نفع به! نبینیم و هم باید مدت یه

 که باشه شده گیرمون گریبان گذر زود و بچگانه ی عالقه یه فقط

بگذریم هم از راحتی این به تونیم می !" 

زنم می ای ناخواسته پوزخند . 

 بریدم،... ساله هفتاده پیرمرد یه شدم! مریم م خسته خیلی "

کنم پیدا رو خودم بده فرصت بهم !" 

 را گوشی. شود می یکی گویم؛ می که ای باشه با اشکی ی قطره

 به تکیه و دارم می بر. روم می گیتار سمت به و کنم می قطع

نوازم می دیوار . 

چشامو اشک شوره یم سرم رو زنه می بارون   

صدامو راه گرفته دلم تو حرف  

شبامو خراب حال ببینی نیستی  

زدنامون قدم شب تو واسه دلتنگ بارون  

تامون دو بین فاصله افتاده که حاال  

بارون زیر منی با که بینم می خواب شبا  



 که دهم می هل کناری را گیتار. نداشتم را دادن ادامه توان دیگر

 نمایان چوب چار در ماکان بلند قامت و ودش می باز ضرب با در

 در را خودم پریشانش و نگران نگاه زیر و شوم می بلند. شود می

 با و زنم می گره گردنش دور را هایم دست. اندازم می آغوشش

گویم می گریه : 

اینجایی که خوبه چقدر ـ . 

 می کمرم دور هایش دست که چسبانم می او به بیشتر را خودم 

شوم می غرق داشت را مادر و پدر بوی که غوشیآ در و پیچد . 
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 ماکان ی تکیده و خسته صورت به و برم می سر زیر را دستم

 و سوخت هم ماکان مادر، و پدر رفتن از بعد. شوم می خیره

 های پارچه آن جای به مادر و پدر شد می چی. شد خاکستر

. آمدند می بیرون زودتر تولیدی آن از و بودند ما فکر به شوم

 پدر از بودم گیر دل. کنم می پاک خشونت با را گرمم های اشک

 بی ی پارچه مشت یک فدای را خودشان جان که مهربانم مادر و

 هم ما زندگی ها آن رفتن از بعد دانستند نمی! کردند ارزش



 در را مان زندگی کل بیشتر، آسایش برای! شد؟ خواهد ویران

 تا را پتو شوم، می بلند ماکان کنار از آهسته! باختیم شب یک

 پر خرمایی موهای روی نرمی ی بوسه و کشم می باال گردنش

 بیرون و گشایم می صدا کمترین با را اتاقم در. نشانم می پشتش

 در آسمان و نبود پیش ساعت چند طوفان از خبری. روم می

 دست. کشاند می زمین رخ به را ماهش طنازی کامل، آرامش

 داخل را دستم. نشینم می حوض ی لبه و گیرم می بغل را هایم

 بی ماهی جفت یک و کنم می فرو کثیف و جلبک سراسر حوض

 تا سینه در من قلب و رقصد می آب در ماه. دارم می بر را جان

زند می یخ ابد . 

 روز یک فقط قدمتش که عشقی از کامل خبری بی در ماه یک

 آن از بعد !زندگی ساعت بیست و هفتصد  و کنم می سر بود،

 زنگ زند می سرم به ها وقت گاهی! کردیم فرار هم از دو هر شب

 کرد توصیف بچگانه او که ای دلتنگی و دهم فشار را شان خانه

 از همیشه مثل را کار این اجازه غرورم ولی کنم تمام آغوشش در

 ام جیگری بلند پالتوی های جیب در را هایم دست. گیرد می من

 مصاحبه برای که شیکی و بزرگ ساختمان وارد و کنم می فرو



 فرش یک در روز چند از بعد ماکان. شوم می داشتم، قرار

 زبان با است، جوانی پسر خودش ی گفته به که بزرگ فروشی

 همه من و بود شده کار به مشغول و است کرده نرم را او چربش

 وارد. بیاید عقل سر ماکان شد باعث که هستم ستاره مدیون را

 از را گوشی. زنم می را دکمه و شوم می آسانسور بزرگ کابین

 شب "مضمون با ستاره برای اسی ام اس و آورم می بیرون جیبم

 می خارج آسانسور ایستادن با و کنم می ارسال ".بینمت می

 آسمان به. آیم می بیرون فروشی شیرینی ی مغازه از. شوم

 پلک پشت تا که بغضی و دوزم می چشم تیره ابرهای از پوشیده

 داشتیم فرصت دیگر ماه سه. زنم می پس است آمده پیش هایم

 چه هر باید! نداشتیم بساط در پولی هیچ و کنیم تخلیه را خانه

 دانشگاه از گذشتن هم راهش تنها و کردم می پیدا کار زودتر

 و گذارم می راننده مرد دست کف را جیبم ی مانده ته پول! بود

 روان آب به خیره و شوم می کوچه ردوا. آیم می بیرون ماشین از

 پچ پچ صدای دارم می بر که قدمی هر با. کنم می حرکت جوب

 و ماکان که بپیچم خواهم می کوچه نبش از. شنوم می را کسی

 خودم و ایستم می چرا دانم نمی. بینم می برق تیر کنار را ستاره



 در و اندازم می مانی ی خانه طرف به نگاهی. کشم می عقب را

 خودم ستاره آرام صدای با. نرسد سر وقت یک کنم، می دعا لد

بشنوم تر واضح را صدایش تا کشم می جلو کمی را . 

 تو بریزم باید خاکی چه االن من گی می تو چی؟ که خوب "

 "سرم؟

 قول ":گوید می زند، می موج آن در التماس که صدایی با ماکان

کنم می جورش دیگه روز چند تا دم می ." 

اندازد می ابروهایم میان چینی ستاره بلند پوزخند . 

 اینایی از تر عرضه بی تو! شه بلند بخاری تو از کنم نمی فکر "

بتونی که ..." 

مریم؟ ـ  

 در از که طور همان مانی. گردم می بر صدا سمت به ترسیده

آید می طرفم به پریشان گرفت می فاصله شان حیاط .   

مریم؟ ـ ! 



 لبخند بودند، زده زل من به که رهستا و ماکان به و چرخم می

کنم می سالم و زنم می مضحکی . 
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گوید می نگران و کند می سالم مانی : 

شده؟ چی ـ  

گویند می بهت با ماکان و ستاره : 

چطور؟ ـ ! 

مریم آخه ـ ... 

پرم می حرفش میان و شوم می پاچه دست . 

کنید شیرین رو دهنتون ها بچه خوب ـ ! 

 سه هر. گیرم می شان جلوی و کنم می باز سرعت به را جعبه در

گوید می مانی که شوند می خیره حرکاتم از متعجب : 

مناسبت؟ چه به ـ ! 

گوید می هیجان با ستاره که شود می باز هیچی برای دهانم : 



کردی؟ پیدا کار ـ  

 بر شیرینی و گوید می تبریک کشد، می آغوشم در که ستاره به

دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم و زنم می زل دارد می .  

 دانشگاه تو مگه کار؟ دنبال رفتی کی ی اجازه با وقت اون ـ

  نداری؟

 خود به و کنم می غرور احساس رود، می غنج دلم اش نگرانی از

 اش مردانه های دست و برم می پناه آغوشش به وقتی. بالم می

 دننشان با. دارم را او که گویم؛ می شکر را خدا پیچد می دورم

 می بر شیرینی. کنم می آغوشش از دل هایم مو روی ای بوسه

کند می ریزی اخم و دارد . 

 ساعت هست؟ کاری چه زنه؟ نمی صدمه دانشگاهت و درس به ـ

مرد؟ یا زن نه؟ یا اعتماد قابل کارت صاحب چند؟ تا چند کاریش  

 باز متر یک دهان و ساکت ماکان حرفش، و ستاره ی خنده با

شود می ستهب هم من ی شده . 

 نفسم یه وایسا! ری؟ می داری گاز تخت ماکان خبرت چه ـ

 !بکش



نگرانم خوب ـ . 

 اصال شاید نیست، معلوم هنوز ولی بشم نگرانیت قربون من ـ

نکردن استخدامم . 

رود می طرفم به ای غره چشم . 

نکنن استخدامت کنن می غلط ـ ! 

 می شموهای به دستی ماکان که خندیم می صدا با ستاره و من

 دنبال و گیرد می را دستش ستاره. کند می ای خنده تک و کشد

کشاند می خود . 

نزدی گند این از بیشتر تا بریم بیا ـ ! 

گویم می که کنند می خداحافظی : 

کجا؟ ـ  

زند می ای مزه با چشمک و گردد می بر ستاره . 

عشقوالنه های حرف و زدن قدم ـ . 

 به دست که انیم از چشم. روند می و خندند می. خندم می

 به. پیچم می کوچه داخل و گیرم می بود، ام خیره اخم با سینه



 می حلقه شکمم دور هایی دست که کنم می حرکت خانه سمت

 خود به تر محکم که لرزم می. کشد می آغوشم به محکم و شود

 و مانیم می حالت همان به سکوت در ای دقیقه چند. فشارم می

 روی پا باید ناچار به ولی بودم وب و آغوش این محتاج چقدر من

 روی را دستم. کردم می پنهان را ام دلتنگی و گذاشتم می دلم

 و چرخاند می مرا او ولی کند رهایم تا گذارم می داغش دست

 و من میان سدی شیرینی ی جعبه. کشد می آغوشم به کامل

 بی خریدن برای را خودم چقدر من و بود اش سینه ی قفسه

 کند می وادار هم را من و کشد می عقب! مکرد لعنت جایش

 ثانیه چند. بدهم او به و دارم بر سفیدش اسپورت کفش از چشم

 روی داغش های لب که شویم می خیره هم های چشم به ای

 قلبم و گیرم می گر. زند می بوسه عمیق و نشیند می ام پیشانی

 لب. گیرد می سبقت مغزم از هم باز قلبم. کند می پاره افسار

 مثل حرفش با که شوند می جدا هم از دارم دوستت برای هایم

شود می بسته و باز ماهی دهان .  

متاسفم ـ ! 



 باران ی قطره اولین سقوط با که شوم می اش خیره مبهوت مات

 بر سمتش به قدمی. کند می کج را راهش و گیرد می من از چشم

نالد می باران نم نم به خیره و ایستد می که دارم می : 

! آوردم کم که متاسفم! نیست خوش پیشت حالم که متاسفم ـ

 دوست دیگه که متاسفم! بودم راهتون نیمه رفیق که متاسفم

 پا قلبم های خرابه بر و کند می ویران گوید، می... متاسفم! ندارم

 همراه را من دل و گیرد می شدت باران. رود می و گذارد می

کند می خود . 

فهمی نمی تو منو دل با رحمی بی   

میرم می و من حال دیگه نه  

حالت خوبه کی پیش بگی   

بارونو نم زیر تو یاد خیابون یه  

داغونو منه کشه می داره   

خیالت عین نیست که تو   

تنهایی این قلب تو زنم می تنهایی  



اینجایی هنوز کنم حس بذار کن کاری یه  

آخرش رفت اون شه نمی باورش دلم  

مشدار کردم می فکر که زدم توهم  
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 می بیشتر بدنم لرزش و زنم می گره فنجان دور را هایم دست

 بد را حالم و چکد می صورتم روی موهایم از آب قطرات. شود

 زیادش خیسی از که کنم می باز را خیسم شال ی گره. کند می

. روم می اتاقم سمت به و شوم می بلند. شود می جمع صورتم

 موهایم. پوشم می و کشم می نبیرو کمد از مشکی شلوار و بلوز

 می ای تازه چای. آیم می بیرون اتاق از و خشک سشوار با را

 صدای  با که دارم می بر ای خامه شیرینی. نشینم می و ریزم

 می اولش جای را آن ماکان آمدن داخل و ورودی در شدن بسته

 میان دستی و اندازد می دستش روی را سیاهش کاپشن. گذارم

 می سالم لبخند با. کشد می چسبیده اش پیشانی به که موهایی

دهم می تکان جوابش در را سرم که کند .  

خوبی؟ ـ  



خوبی؟ خودت. اوهوم ـ  

شد تر عالی هم یهویی بارون این با. عالی ـ . 

شوم می مانعش که بنشیند خواهد می صندلی روی . 

خوری می سرما کن عوض و لباسات برو ـ . 

نداره آفت بم بادمجون ـ . 

 سمت به شود مستقر صندلی روی اینکه از قبل و شوم می دبلن

دهم می هولش خروجی در . 

 یه منم کنی عوض بری تو تا. ندارم داری مریض ی حوصله من ـ

کنم می پا و دست شام برا چیزی . 

 می بر! بود شده تنگ هایش خنده برای دلم چقدر و خندد می

ردب می باال تسلیم ی نشانه به را هایش دست و گردد .  

فقط. بانو چشم روی به ای ـ ... 

 می متمایل کمی طرفم به را سرش که کنم می نگاهش سوالی

 .کند

حاال؟ شام یه برا نشیم بیمارستان راهی ـ ! 



 بعد. گذارد می فرار به پا قهقهه با که دارم می بر خیز سمتش به

 رود نمی پایین گلویم از هم لقمه یک که املتی کردن درست از

 زیر که لرزی با و کشم می دراز باز طاق. برم می ناهپ اتاقم به

. بندم می را هایم پلک و جمع را خودم شود، می دوانده پوستم

 با پنجره که پیچد می سرم در باد ی زوزه و باران شرشر صدای

 را هایم پلک. شود می کوبیده دیوار به بدی صدای با و باز شدت

 و دست. شوم مین موفق ولی کنم باز کنم می سعی تالش با

 برخورد صدای. بودند ناتوان و حس بی دهم، تکان را پاهایم

 صداها و لرزم می شود؛ می اکو سرم در باران شرشر و باد پنجره،

. روم می فرو کسی آغوش در کنم می احساس که نامفهوم برایم

 می بر در را جا همه سیاهی و لرزد می سوزد، می وجودم کل

 و لرزیدم تمام روز سه! سوختم عشق درتب تمام روز سه. گیرد

 خاکستر و گرفتم آتش تمام روز سه! آوردم باال را نخواستنم

 با ام جسمی حال! نیامد و رفت و برید که اویی برای شدم

 روحی ولی بود، شده خوب ماکان روزی شبانه های مراقبت

 جان حال در مانی پاهای زیر گوشه یه اش تیکه هر و متالشی

 رنگ صورت به و ایستم می کمد قدی آیینه ویجل. بود دادن



 بیماری یک مثل عشق. شوم می خیره مقابلم روح بی و پریده

 آید می خبر بی. کند می گرفتارت ممکن شکل بدترین به ناگهان

 برای اوایل. کند می اسیرت اش فوالدی های پنجه در ابد تا و

 و زند می پس را درمان بار هر ولی کنید می تالش شدن خالص

 قدر چه بیشتر، شدن مبتال این و کند می  غرقت خود در بیشتر

! ست معالجه بدون کردن رها آن از تر جانسوز و است دردناک

 باران از خبری. دارم می بر را ام کوله و کنم می آیینه از چشم

 و خیس را صورتم و گرفته بر در را فضا صبحگاهی مه ولی نبود

 راست و برم می فرو پالتو جیب در را چپم دست. کند می نوازش

 و برق چراغ تیر به رسیدنم با. چسبانم می ام کوله بند به را

 و باز حسین حاج ی خانه حیاط در اصلی، ی کوچه به پیچیدنم

 پاهایم و دست. ایستد می شود، می خارج ماشین بر سوار مانی

 و کند می زدن طبل به شروع قلبم. شوند می حس بی و یخ

 و محکم هایی گام. باختم می جلویش نباید. گیرد می گر صورتم

 که شوم رد خواهم می کنارش از. دارم می بر سمتش به استوار

 شده اصالح صورت روی و روند می هرز کارم خیانت های چشم



 روی دستش که همانطور و شود می پیاده. چرخند می جذابش ی

گوید می سالم است، ماشین در . 

 برایم شیکش تیپ و پیچد می سرم در رسایش و محکم صدای

 و کشد می تیر قلبم! بود؟ خوب حالش او. کند می کجی دهان

 شوم می رد ماشینش کنار از. سوزند می کارم خیانت های چشم

کنم می زمزمه لب زیر و : 

خوشبخته دیگه یکی کنار ما از کدوم هر میاد روزی یه   

سخته دومون هر واسه باورش امروز که چیزی  

نیاییم هم یاد بارم یه سالی دمیا روزی یه  

نخواییم چیزی هیچ فراموشی جز گذشتمون از   

شه رد تونه می خاطراتمون ما فکر تو از  

شه بد حالمون لحظه یه حتی اینکه بدون ... 
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 بیرون طالفروشی از و چپانم می ام کوله داخل را ها پول چک

 با که ندازما می ها خانه داخل یکی یکی را ها اعالمیه. آیم می



 و خلوت پارک. کنم می کج را راهم رویم به رو بزرگ پارک دیدن

 کتاب خواندن و روی پیاده حال در مرد و زن چند. بود دنجی

 را پاهایم سینه، به دست و گیرم می جای نیمکت روی. بودند

 نیمکت سمت به نگاهم. کنم می دراز خورده نم های چمن روی

 ی محله پارک یاد به و شود می کشیده ورزشی وسایل و ها

 گلویم از ای خفه آه. نشیند می لبم ی گوشه پوزخندی خودمان،

 چند. گذرم می درد از فارغ مردمان کنار از و شود می خارج

 از. کند می جلب را نظرم زنی صدای که بودم نداشته بر قدمی

 زنی. کنم می جستجو را صدا کشیده فلک به سر سروهای میان

 با رفتن ور حال در که دختری کنار پشت، به هبست ای بچه با

گوید می التماس با و نشسته است، همراهش گوشی : 

 در روشنی ی آینده چه بگم تا جونم بده رو دستت کف ـ

 !انتظارت

 گوشی صفحه زوم دوباره و اندازد می او به تفاوتی بی نگاه دختر

کشد می جلو را خودش کمی زن. شود می اش . 



 پا ترسه می ولی داره دوست خیلی! گیره تو پیش دلش اونم ـ

بذاره پیش ! 

چرخد می زن سمت به متعجب دختر . 

دونی؟ می کجا از رو اینا تو ـ ! 

 خودش کمی است خورده هدف به تیرش شود می متوجه که زن

کشد می اش پولکی سراسر روسری به دستی و کند می جمع را .  

! دارم خبر یچ همه از من! جان؟ عزیز گرفتی کم دست و من ـ

ولی خواییش می هم تو که دارم خبر ... 

کند می زن نزدیک کمی را خودش دختر . 

 می یکی با بار هر ولی خوام می خاطرشو ساله چند منم آره ـ

هم رو ریزه !  

گوید می پاچه دست زن : 

توئه زیاد داشتن دوست از همش ـ ! 

پره؟ می یکی با روز هر منه داشتن دوست از ـ ! 

کنه اثبات بهت رو قشعش خواد می ـ !  



کارکنم؟ چه باید من گی می تو خوب واقعا؟ ـ  

جان عزیز شه نمی که همینجوری ـ ! 

. کند می کیفش به اشاره زن که کند می نگاهش گیج دختر

 چک زن. آورد می بیرون کیفش از پولی چک و خندد می دختر

 می بود، آویزان گردنش از که ای کیسه داخل و بوسد می را پول

 شباهت که کجی لبخند. کند می پنهان اش سینه داخل و ردگذا

 را سردم دست. شوم می دور و زنم می است پوزخند به زیادی

 شوم می خارج پارک از. کنم می ها چند و گیرم می دهانم جلوی

 می باز دهانم دارد، کاخ به زیادی شباهت که ای خانه دیدن با که

 قدم دربزرگ سمت به و رمآو می در کوله از را ها اعالمیه. ماند

 گرد عقب و کشم می ای کالفه پوف دوربین دیدن با. دارم می بر

. افتم می زمین روی سختی جسم به برخوردم با که کنم می

 چنگ است، افتاده کناری که ام کوله و گذارم می پشتم را دستم

 می نگاه رویم به رو جوان پسر به و شوم می بلند اخم با. زنم می

 .کنم

کردین؟ گنده هیکل قطف ـ ! 



 و گیرد می خیابان کف ی شده پخش های اعالمیه از را نگاهش

دهد می باال را ابروهایش جفت . 

منید؟ با ـ ! 

 ندازه می و سرش فقط یابو مثل که بودم همسایمون پسر با نه، ـ

ره می راه خیابونا تو و پایین ! 

 تری غلیظ اخم که شود می کشیده کمی لبش کنج کنم می حس

 که دارم می بر قدمی اندازم، می ام شانه روی را ام کوله. کنم یم

گوید می : 

زنی؟ می گیتار ـ  

زنم می تنبک نه ـ ! 

واقعا؟ ـ ! 

 صدایش که گذرم می کنارش از. گیرم می را نگاهم عصبی

کند می متوقفم . 

 بهت خوب پیشنهاد یه تونم می باشی تر اخالق خوش یکم اگه ـ

 !بدم



 می سمتم به کفشش ی پاشنه روی .گردم می بر طرفش به

  .چرخد

دی؟ می آموزش چند ساعتی ـ  

دهد می ادامه که کنم می نگاهش گیج : 

دم می بهت رو برابرش دو من ـ ! 

 عطر. دارد می بر سمتم به قدمی که پرد می باال ابروهایم جفت

 می عمیقی نفس اراده بی. پیچد می ام بینی زیر بویش خوش

 سیکلتی موتور صدای با که افتند یم هم روی هایم پلک و کشم

 دنبالشان فریاد با پسر. آیم می خودم به ام کوله شدن کشیده و

 موتور. دارم می بر قدمی افتاده، اتفاق درک با که دود می

 نفس پسر و شود می گم ها ماشین میان نور سرعت به سیکلت

آید می سمتم به زنان .  

بود؟ تون کوله تو بخصوصی چیز! بود فرض و تیز خیلی ناکس ـ  

دهم می او به و گیرم می خیابان از چشم . 

خوبی؟ ـ   



 ضرب با را نفسش که دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم

دهد می هدایت باال به را پشتش پر موهای و کند می فوت . 

میارم گیرش ـ ! 

 نا که شود می کشیده دوربین سمت به هم من نگاه نگاهش با

گوید می امید : 

 شماره که موتورشم. باشه افتاده ش چهره نکنم فکر ولی ـ

زیاد خیلی بودنش دزدی احتمال نداشت؛ ! 

 بلند را دستم. دارد می بر سمتم به قدمی که رود می گیج سرم

ایستد می که کنم می .  

شه می پیدا انشاهلل کنم، می بررسی ـ .  

کشد می بیرون اسپرتش کت جیب از را اش گوشی . 

 خبر بهتون کردم پیداش وقت هر بدید بهم رو تماستون شماره ـ

 .بدم

گیرم می اش میلیونی چند گوشی از چشم . 

۰۹۱ ـ ... 



 از لوندی دختر. کند می قطع را حرفم ماشینی ترمز صدای

 به موزون نا هایی قدم با و شود می پیاده باالیی مدل ماشین

 ی عشوه با و اندازد می من به گذرایی نگاه. آید می ما سمت

گوید می صدایش رد خاصی : 

! اینجا تا رسوندم و خودم چطوری دونم نمی عزیزم؟ خوبی ـ

نشده؟ که چیزیت  

پارکینگ بردن فقط و ماشین که؟ بینی می عزیزم نه ـ . 

  آسوده نفس
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 می رنگ سبز ی گزینه روی را لرزانم دست ماکان عکس دیدن با

 .کشم

عزیزم؟ جانم ـ  

 می آرام نا هم را من دل و پیچد می گوشم در پریشانش صدای

 .کند

 "کجایی؟"



چرا؟ خیابون، ـ  

" فعال. هیچی " 

ماکان؟ ـ  

 اش شماره. افتد می جانم به بدی ی دلشوره تماس، شدن قطع با

 پا. شوم می نگران قبل از پیش ندادنش جواب با که گیرم می را

 پسر. کنم می نگاه عقب به کسی صدای با که کنم می تند

 با. آید می سمتم به کرد می صدایم گیتاری که همانطور

 کتش جیب از کارتی. شود می هم در ابروهایم ی گره ایستادنش

 کارت، به را دیدگانم. کند می دراز سمتم به و کشد می بیرون

دهم می او به بعد . 

کنیم صحبت کار مورد در بگیر تماس شب ـ . 

گذارم می ام کوله جیب در و گیرم می را کارت . 

دانشجویی؟ ـ  

 پشت سمت به نگاهم. دهم می تکان مثبت ی نشانه به را رمس

 خیره ما به سینه، به دست عصبی، دختر. شود می کشیده سرش



 می سوار و گویم می لب زیر خداحافظی. ایستد می ماشینی. بود

 می گوشش سمت گرفتن تماس ی نشانه به را دستش که شوم

 هنوز چرخانم؛ می عقب به سر. کند می حرکت ماشین. گیرد

 می پاهایم روی را ام کوله و گردم می بر! کرد می نگاهم خیره

 می دیگر بار چند خانه به رسیدن تا را ماکان ی شماره. گذارم

 گام با و شوم می پیاده تاکسی از! بود خاموش بار هر ولی گیرم

 که پیچد می جلویم مانی ماشین. کنم می طی را کوچه تند هایی

 عقب به قدمی و بگذارم ام سینه روی را دستم شود می باعث

کند می باز را ماشین در اخم با مانی. بردارم . 

دختر؟ کجاس حواست ـ ! 

 که شوم می خیره بلندش نسبتا ریش ته و درهم ی چهره به

غرد می عصبی . 

زدی؟ زل چی به ـ  

 کندنی جان هر به! لرزد می ترسیده و کند می کز ای گوشه قلبم

. پیچم می کوچه انتهای سمت هب و گیرم می او از چشم بود

 هایم قدم. شنوم می را هایش گام و ماشین در شدن بسته صدای



 کشیده بازویم برق چراغ تیر به رسیدنم با که کنم می تندتر را

چرخانم می خودش سمت به خشم با و شود می .  

فرار بعد دی می جواب اول کنم می سوال وقتی ـ ! 

 چشمانش از را نگاهم! باختم یم سیاه گوی دو آن به دوباره نباید

 می توان تمام با و گیرد می دستش میان را ام چانه که دزدم می

 با. کنم می مقاومت هم باز و چرخاند می را صورتم. فشارد

. دهم می نجات را ام چانه خشم با و لرزم می زند می که فریادی

غرد می عصبی . 

 برابرم در هنوزم کنی؛ فراموشم تونی نمی چون کنی نمی نگام ـ

عاشقمی هنوزم چون کنی نگام ترسی می! ضعیفی !  

 به را حقیقت سیلی و نشاند می جانم و قلب در تیری اش قهقهه

 کشیده دوباره بازویم که کنم می گرد عقب. کوباند می صورتم

 می هایم لب روی هایش لب آیم می خودم به تا و شود می

 با! دهد مین اجازه قلبم ولی بزنم پسش خواهم می. نشیند

 کشیده عقب به ناگهان که کند می بوسیدنم به شروع خشونت



 روی را دستم صورتش روی محکمی سیلی نشستن با و شود می

کشم می درد او جای به و گذارم می ام گونه ! 
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 اش گونه روی دیگری سیلی افروخته بر صورتی با حسین حاج 

 زده خجالت. کند می پرت او پای جلوی را دهانش آب و زند می

 می کنار را او که کنم می پنهان مانی سر پشت را خودم لرزان و

! کند می خاکستر و سوزاند می را استخوانم مغز تا نگاهش و زند

 با غرورم! کرد؟ می نگاهم برانگیز ترحم و حقیرانه آنقدر چرا

 پایین صورت به دیگری نگاه! شود می پودر قلبم و خرد نگاهش

گوید می مانی که کند می کج را راهش و زداندا می مانی : 

من حاجی ـ ... 

 دور تا و کند سکوت شود می باعث حسین حاج خشمگین نگاه

 سنگ تکه. دارد نگه سینه در را اش شده حبس نفس شدنش

 به محکمی مشت و کند می پرت خشم با را پایش جلوی کوچک

 برم؛ می هجوم سمتش به ترسیده! کوبد می برق چراغ تیر



 در را صدایش و زند می پسم خشم با که گیرم می را تشدس

کوباند می صورتم . 

 نوزده که حسینی حاج شدی باعث امروز تو! توئه تقصیر همش ـ

بزنه سیلی تا دو نگفت، تو یه من به سال ! 

 را دستش عصبی که شود می باز دهانم. چکند می هایم اشک

گذارد می صورتش جلوی . 

باشه؟ شو، ساکت مریم ـ ! 

 درد از اش چهره و فشارد می هم به را دردمندش های نگشتا

. دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم هق با. شود می جمع

 را اش اشاره انگشت و کشد می عقب که گیرم می را دستش

کند می بلند وار تهدید . 

ها؟ زنی می دست بهم باشه آخرت بار ـ !  

 می را نگاهش که برم می پایین باال باشه ی نشانه به را سرم

. خورم می سر دیوار به تکیه. رود می شان خانه سمت به و گیرد

 از بعد. زنم می هق و گذارم می صورتم روی را هایم دست

 و حس بی بدن خورشید، شدن پنهان و ساعت چند گذشت



 ریل سمت به نگاهم که کشم می باال دیوار کمک به را دردمندم

 می خانه سمت به دست در چیزی داشتن با که ماکان و قطار

 را خودش و اندازد می اطراف به نگاهی! شود می کشیده آمد،

 سرد و حس بی پاهایی با! کند می پرت حیاط داخل جورایی یک

 ماکان که شوم می هال وارد. دارم برمی قدم خانه سمت به

 سالم. کشد می ای آسوده نفس! پرد می بیرون اتاقش از ترسیده

 قدمی صورتم در خیره و گردد می بر که چرخد، می و کند می

آید می پیش . 

کردی؟ گریه ـ ! 

 به. دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم و گیرم می را نگاهم

 می خودش طرف به و گیرد می را بازویم که روم می اتاقم سمت

شود می دقیق صورتم و هایم چشم در. چرخانم . 

نگو دروغ بهم هیچوقت ولی شده چی نگو باشه، ـ ! 

 گرمای کشد؛ می آغوشم به که اندازم می پایین را سرم شرمگین

 را هایم رگ در منجمد خون قلبش، تند تپش صدای و تنش

اندازد می جریان به دوباره . 



 خواب از که را چشمانم و زنم می رختخواب در دیگری غلت 

 می پنجره کنار و آیم می پایین تخت از. گشایم می اند، فراری

 می توری نازک پرده پشت از ها ستاره همراه به ماه. ایستم

 گذاشته نمایش به زمین اهل برای را زیبایی تابلوی و درخشیدند

 بهتر برای را پرده. کرد می خیره خود به را کسی هر نگاه و بودند

 ی صحنه دیدن با که گیرم می را دستگیره و زنم می کنار دیدن

 ریل، کنار اندامی الغر پسر. ماند می حرکت بی دستم رویم به رو

 پی در پی های پوک با و گذارد می هایش لب میان سیگاری

 ناباورانه! کند دود و بسوزاند را هایش درد تمام خواهد می گویی

 خارج اتاق از و کنم می جدا دستگیره از را لرزانم نگاه و ها دست

 روی نگاهم که روم می ورودی در طرف به بلندی گام با. شوم می

 می اتاقش وارد. شود می کشیده ریل کنار جوان سرپ اتاق در

 می تمیزش و مرتب همیشه اتاق دور تا دور هایم چشم و شوم

 و میز تخت، زیر نگاهم و کند می حرکت اراده بی پاهایم چرخد؛

 گردم می چه دنبال دانستم نمی! کند می جو و جست را کمد

 دست ناامید! است پنهان اتاق این در چیزی بودم مطمئن ولی

 تابلو را نظرم ناگهان که دارم می بر قدم در طرف به و کشم می



 گام با. کند می جلب خود به دیواری کمد کنار دیوار، کنج فرش

 زانوهایم روی دارم؛ می بر قدم سمتش به لرزان و سست هایی

 آشکار زیادش قدمت که فرشی تابلو روی دستم و افتم می

کنم می سقوط همیشه برای و نشیند می است، ! 
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 دیگری نخ از گرفتن کام حال در نشسته، من به پشت ریل روی

 چند خمیده، های شانه چسبان، سفید شرت تی آن در. است

 وزد می خنکی نسیم. آید می چشم به آشکارتر کردنش کم کیلو

 ریگ روی بر هایم قدم صدای. لرزم می خود به او جای به من و

 نواخته بلندی موسیقی مثل ،شب سکوت در درشت و ریز های

 کمرش روی را پتو! کند می سر دیگر دنیای در او ولی شود؛ می

 شانه روی را هایم دست. آید می خود به ترسیده که اندازم می

 ریل روی کنارش. شوم می برخاستنش مانع و گذارم می هایش

 ما مثل نیمه تا که سیگارش نخ و من به. نشینم می آهنی سرد

 ای و! کند می پرتش پنهانی و اندازد می نگاهی است، سوخته

! زد ندانستن و نفهمی به را خود من، االن مثل شد می کاش



 اش گرفته صدای! درداند و درد درد، درد، فقط ها دانستن بعضی

چرخاند می طرفم به سر و کند می صاف کمی را . 

نخوابیدی؟ چرا ـ  

 شد؟ فلج هم با زبانم و قلب کی! نداشت بویی سیگار کاش ای و

 و سیاه قدر این ما، زندگی کی پیش؟ ساعت یک یا بود غروب

 حرف من با خواستند می مادر و پدر که بود کی شد؟ تاریک

 جان و سوختند جان بی های پارچه میان که بود ماه چند بزنند؟

 شدیم؟ پیر و سوختیم هم ماکان و من که بود روز چند دادند؟

 رویم به رو تاریک صحرای جز هب مغزم چرا آید؟ نمی یادم چرا

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ کرد؟ نمی تحلیل و تجزیه برایم را چیزی

 ویرانم گاه تکیه آغوش در و شد گذاشته دوشم روی پتو کی

 و نفهمی به را خودش خواست می امشب مغزم چرا! گرفتم؟ جای

 زندگی از جایی یک شد می کاش ای و چرا؟! بزند؟ فراموشی

ماند خواب در همیشه برای !  

ببینم پاشید ـ ! 

مرد گاهی شد می کاش ای و ... 



 هایم پلک شوم می مجبور هم من و خورد می تکان گاهم تکیه

 چرا. بگشایم ام زندگی حقیقت روی به روز، روشنایی مثل را

 می یمان شبانه های کابوس هیوالهای ها روز بعضی مامورین

  !شوند؟

هستید؟ شما موسوی ماکان ـ  

 می بلند دستپاچه که دهد می را تنم ی پاره ویرانیِ خبر دلم

گویم می و شوم : 

نه ـ ! 

گفتم می زودتر کاش ای و ! 

خودمم بله ـ . 

 می نگاه بودیم شده حرف دو زمان هم که ماکان و من به مامور

گوید می من به خیره و زند می گره درهم را ابروهایش و کند : 

 گمراهی، برای قانون مامور به دروغ، اطالعات دادن دونید می ـ

شه؟ می محسوب جرم  

گیرد می را دستم ترسیده ماکان . 



ببخشید شما خواب، هنوز ـ ! 

 سربازی به رو و اندازد می خوردیمان گره های انگشت به نگاهی

دهد می دستور : 

کنید دستگیرش ـ . 

ندارم؟ خبر خودم که کردم کار چه جرمی؟ چه به ـ ! 

کند می نگاه ماکان بعد و من به دار درجه . 

سرقت ـ ! 

 می یخ دستم میان دستش و پرد می ماکان صورت رنگ چرا

 چرا. دارد می بر عقب به قدمی دار درجه و آید می سرباز! زند؟

 آن زدن با چرا! کرد؟ نمی نگاهم چرا! کرد؟ سکوت ماکان

 زده حلقه هم من گردن دور هایش، دست روی آهنی دستبند

 سر مرغ مثل و افتم می! شود؟ می قطع نفسم چرا! شود؟ می

 دهانم ماهی مثل اکسیژن ای ذره برای و پیچم می خود به بریده

 ماکان و رود می عقب ترسیده سرباز چرا! شود می بسته و باز

 راه دار درجه محکم سیلی با چرا! دود؟ می سمتم به گریان

شود؟ می فراگیر سیاهی ولی باز تنفسم ! 
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 از را سرم عجله با موقعیتم درک اب که کنم می باز را چشمانم

 تسویه از بعد. زنم می بیرون اورژانس از و کشم می بیرون دستم

 را دستم. شوم می تاکسی سوار و خارج بیمارستان از حساب

 نداشتن همراه آوری یاد با که کنم می مانتویم جیب داخل

گویم می تاکسی راننده به رو گوشی، : 

بزنم؟ زنگ یه گوشیتون با میشه ببخشید، ـ  

 به را اش گوشی و کند می نگاهم آینه در تعلل با کمی راننده

. گیرم می را نظرم مورد شماره و کنم می تشکر. گیرد می سمتم

دارد می بر را گوشی ستاره بوق چند از بعد . 

بفرمایید؟ بله ـ  

 و کنم می قطع را تماس که شود می باز زدن حرف برای دهانم

 می دستم از را گوشی اخم با. گیرم می راننده سمت به را گوشی

 .گیرد

تومن دو میشه ـ ! 



 داشبورد روی و دهد می تکان را گوشی که کنم می نگاهش گیج

اندازم می ابروهایم میان چینی. گذارد می . 

نزدم حرف که من ـ ! 

 گرون چقدر مکالمه دونید می! چرا طرف اون ولی نه، شما ـ

 مقصر گن می رو چیزا یهبق! ندازه می هزار گفتی الو یه شده؟

 با باید چرا هست دولتی که این موندم کنن؛ می گرون که مردمن

بشه گرون تورم !  

 می سمتش به پول مقداری و کنم می جیبم داخل دست عصبی

  .گیرم

ندارم دیگه ـ . 

گیرد می را آن و اندازد می من به نگاهی . 

 ایمقصرکس! شده اینجوری دنیاش! آبجی نباش ناراحت من از ـ

 اگه که باشیم خودمون فکر به فقط دادن یاد ما به که دیگن

 که بچم فوت از بعد! بگیریم دستمون گدایی کاسه باید نباشیم

 رو جاش و کشیدنش بیرون قلب پیوند لیست از پول نداشتن برا



 می پول رو چی همه اول حرف گرفتم یاد دار، پول یه به دادن

کردن بدمون آدماش و روزگار نبودیم؛ بد ما. بس و زنه !  

 آینه از ترش های چشم حاال که رویم به رو درد پر مرد از چشم

 وارد از بعد. شوم می خیره خیابان به و گیرم می است، فراری

 دستبند نیمکتی روی تنهایی که ماکان دیدن و کالنتری به شدن

 که پسر این و من دریافتم است؛ نشسته سربازی کنار دست به

 گرفته، هایش دست میان را سرش و دوخته ینزم به را نگاهش

 و کشم می آغوشش به تنگ! نداریم خودمان جز به را هیچکس

 بعد. کرد خواهم خالصش اینجا از شب تا دهم می اطمینان او به

 هزارش پانصد دارد ادعا و است دوستش که شاکی مرد دیدن از

 او دست به دارد قیمت میلیون یک که ساعتش همراه به را

 نمی رضایت نگرفته را پانصد و میلیون یک تا و شده یدهدزد

کنم می ترک را کالنتری دهد، .  

 تحقیرم و خرد نگاهش با دیروز که مردی ی خانه جلوی وقتی

 چقدر کسی بی شوم می متوجه تازه ایستم؛ می بود، کرده

 زنگ شدم نمی مجبور تا داشتیم فامیلی کاش! است دردناک



 که اندازم می پایین به را نگاهم. رمبفشا را مرد این ی خانه

 به تکیه. شنوم می را گذاشتنش و آیفن گوشی برداشتن صدای

 هایی لباس با مانی. کنم می نگاه در به منتظر و دهم می دیوار

 و اندازد می ابروهایش میان چینی. آید می بیرون شیک و مرتب

کشد می کنارم آیفن جلوی از گیرد، می را بازویم .  

ببینمت؟ خوام نمی دیگه گفتمن مگه ـ ! 

 می بیشتر هم دستش فشار راند، می زبان به که حرفی هر با

شوم نمی موفق ولی دهم نجات را بازویم کنم می تالش! شود . 

بهم؟ چسبیدی کنه مثل چرا ـ ! 

نبود مهم قلبم درد االن ولی کشد می تیر قلبم . 

 لبخند با و کند می رها را دستم رو به رو ی خانه در شدن باز با

 که سلطانی خانم برای سالم ی نشانه به را سرش مصنوعی

 رفتن از بعد. دهد می تکان کرد، می نگاه او و من به مشکوک

غرد می دوباره سلطانی خانم . 



 که پر محله کل فردا شد؟ راحت خیالت خواستی؟ می و همین ـ

 لب که آید می پیش قدمی عصبی! بودم گرفته رو خانم دست من

کنم می باز . 

گرفتن رو ماکان ـ ! 

کند می نگاهم زده شوک و ایستد می . 

چی؟ برا ـ ! 

کنم می زمزمه و دزدم می را نگاهم . 

دزدی ـ ! 

 می اش خیره پوزخندش، با که گذرد می سکوت به ای ثانیه چند

 .شوم

اینجا؟ اومدی چرا خوب! بود مونده همینش ـ  

گوید می که پرد می باال ابروهایم جفت : 

 خاطر به رو بابام ساله چند آبرو کردی فکر نهنک! چیه؟ ـ

برم؟ می داداشت ! 

مانی دوستت ماکان ـ ! 



 هم تو! شناسمش نمی اصال دیگه که کارشم این بعد! بود ـ

زنی نمی رو خونه این زنگ هم دیگه! جانم اومدی اشتباه ! 

چسبم می را بازویش پاچه دست که گردد برمی . 

 رضایت بیا فقط تو! دارم؟ ور کی تو غیر من! مانی؟ گی می چی ـ

 هم رو پولت. نزنم رو خونه این زنگ دیگه قول بگیر؛ و مرد اون

! مانی پونصد و یک همش. گردونم می بر بهت فرصت اولین تو

 رو ش پرونده بگیریم رو رضایتش نتونیم دیگه ساعت دو تا اگه

 منم دیگه، نیست دوستت ماکان...باشه! دادگاه فرستن می

 ...دیگه

خورم می سر پایش کنار و زنم یم هق ! 

 اون بدون من. زندان بره ماکانم نذار گذشته حرمت به فقط ـ

مونم نمی زنده ! 

نالم می و گیرم می را پایش که دارد برمی قدمی . 

 مادرت روح به! معرفت؟ بی شدی سنگدل قدر این کی تو ـ

کن کمکمون دم می قسمت ! 



کشد می بیرون هایم دست از را پایش ضرب با . 

ها دی می قسم و مادرم روح باشه آخرت بار ـ ! 

 کلید های دندان میان از هایم چشم در خیره و شود می خم

غرد می اش شده . 

! شناسم نمی و هیچکس باشه میون در بابام آبروی وقتی من ـ

 نداشته انتظار پس هست و بوده زندگیم اولویت بابام همیشه

 باش

خاطر به ... 

دهد می ادامه تری آهسته صدای با و کند می مکثی . 

 آبرو ی خوانواده ما! نچسبون من به لطفا رو داداشت و خودت ـ

 می جا هر االن! بود من دوست زمانی یه داداشت هستیم، داری

 زمانی یه بگم شه می کسرشانم چون کنم می کج و راهم بینمش

 خورن می قسم محله کل من پدر اسم رو! بودیم دوست هم با

... دیگه رو؟ اسمش کنم خراب بیام داداشت یا وت خاطر به حاال

نبینمت اینجا !  



کند می طرفم به را پشتش و گیرد می فاصله . 

 داداشت که گندایی با حاال ولی داشتم دوست زمانی یه شاید ـ

محاله زده !  

. شود می تکرار سرم در بار چندین در بستن صدای و رود می

 اراده بی هایم لب .شوم می بلند و کنم می پاک را هایم اشک

کنم می زمزمه و خورند می تکان : 

شدن عاشق این شد آن یک  ـ  

بود لحظه یک همان دنیا  

مرا چشمانت که دم آن   

ربود چشمانم عمق از  

شدم عاشق من که وقتی  

کرد سجده نامم به شیطان  

کرد سجده آدم به عالم و شد تر زمینی آدم  

تو چشمان و بودم من   



گلی نه و آتشی نه  

عاقلی و دیوانگی این از دانم نمی زیچی  

بیشتر هم کمی شاید شدم چشمت عاشق من  

یقین آنسوی در چیزی  

تر کیش هم کمی شاید  

ماجرا ختم و آغاز   

بود تو تماشای لمس  

من تصویر فقط دیگر  

بود تو های مردمک در  

 سمت به و گیرم می نبود بیش توهمی که ای خانه از را نگاهم  

دارم یم بر قدم قطار ریل . 
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 سر زمین روی دیوار کنار و کوبم می حیاط در به محکمی لگد

 ها آن روی را هایم دست و کنم می جمع را زانوهایم. خورم می



 و من مهمان پیش ساعت چند که ای نقطه به. دهم می قرار

 نور سرعت به قطار.  دوزم می چشم است، قطار حاال و بود ماکان

 می را اویی جور بار هر که عاشقش دل و ماند ریل رفت؛ و آمد

 کار گذشتن و زخم جز به که عاشقی ای لحظه برای کشید

 عمر یک و وزد می ای ثانیه که نسیمی مثل! نبود بلد دیگری

 با بار هر قلبم ولی کرد می تالش فرار برای مغزم! کند می گذر

 انتهای سمت به و شوم می بلند! داد می شکستش رحمی بی

 می ظاهر جلویم دفعه یک حسین حاج که دارم می بر قدم کوچه

 میان ریزی اخم که دارم می بر عقب به قدمی ترسیده. شود

افتد می ابروهایش . 

افتاده اتفاقی چه شنیدم و خبر ـ ! 

 با که دهم می براقش سیاه، های کفش به را نگاهم زده خجالت

 یم خیره بود، برده ارث به او از مانی که هایی چشم به حرفش

 .شوم

شرط یه به فقط گیرم می رو شاکی رضایت ـ ! 

قبول باشه چی هر ـ ! 



 چشم در خیره و کشد می اش گندمی جو مرتب ریش به دستی

گوید می هایم : 

 می ازت و مانی! نیای مانی سراغ هیچوقت دیگه بدی قول باید ـ

 کنی فراموشش باید! گردونم می بر بهت رو برادرت ولی گیرم

بزنه خط خاطرش از ور تو  اونم بذاری !  

قبول ـ ! 

پرند می باال تعجب از ابروهایش ! 

 و شم می رد! مونم نمی نباشه، توش مرده که قبری سر باال من ـ

هم شما پسر جای! ذارمش می جا همیشه برای ... 

دهم می نشان شصتم انگشت با را سرم پشت . 

اینجاست دیگه ـ !  

دهد می تکان را سرش . 

گرده می بر داداشت دیگه ساعت یک ـ ! 

گویم می که کند می گرد عقب : 

یام می منم ـ . 



داشت می بر گام که همانطور . 

نیست نیازی تو به ـ !  

 دیدم؛ نمی پسرش شان در که را مردی پوزخند با و رود می

کنم می بدرقه .  

. پرم می حیاط داخل و کشم می باال در از را خودم زیاد زحمت با

. آید می در صدا به خانه در نگز که تکانم می را مانتویم خاک

 ی پریده رنگ و عصبی ی چهره دیدن با که گشایم می را در

دهم می قورت صدا با را دهانم آب. خورم می جا ستاره . 

که و...ت تاره..س ـ ... 

دارد می بر شانه روی از را اش کوله عصبی . 

مریم؟ گی می چی ـ ! 

 به و تدایس می حوض کنار. شود می داخل و زند می کنارم  

 می بر اولش جای به عصبی را اش کوله. گردد می بر سمتم

شود می سینه به دست و گرداند . 

ده؟ نمی رو جوابم چرا دیشب از کو؟ ماکان ـ ! 



 چرا رنگ! خونه؟ نه دانشگاهی نه که! کجایی؟ خودت اصال

 !پریده؟

بندم می را در و کنم می رها را ام شده حبس نفس گردم؛ می بر .  

 ماکان خوردم؛ سرما کنم فکر بیرون زدم زود صبح شتمدا کار ـ

رفته کجا دونمم نمی نیست، خونه که بینی می هم !  

گیرد می را دستم که گذرم می کنارش از . 

زنم می زل نگرانش های چشم به . 

نیومده؟ خونه یعنی دیشب از ـ ! 

چرخم می سمتش به کامل . 

بهم شده چیزی اگه! ستاره؟ چته تو ـ ... 

پرد می عصبی محرف میان . 

کنم واریز زودتر چه هر رو ترم پول باید ـ . 

داره؟ ربطی چه ماکان به تو شهریه پول اونوقت ـ ! 

شده دیرم دیگه، برم من! گفتم کلی هیچی، ها؟ ـ ! 



 می سرش پشت محکم را در و کند می ترک را حیاط سرعت به

 .بندد
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 ساختمان وارد و کنم می پرت خالی کفشی جا کنار را هایم کفش

 پرت ای قهوه های پشتی کنار و کنم می تن از را مانتو. شوم می

 به. زنم می زل اتاق سقف به و کشم می دراز فرش روی. کنم می

 صدای ها مدت از بعد کند می هوس دلم و چرخم می پهلو

 تلویزیونی زیر سمت به حرکت یک با. بپیچد خانه در تلویزیون

 و دهم می فشار را دکمه. دارم می بر را کنترل و چرخم می

 باال را ها شبکه! پیچد می سرم در مرد، مجری ناهنجار صدای

 خط مغزم بر هم رو زیبا دخترک صدای حتی ولی کنم می پایین

 کنارش را کنترل و اندازم می ابروهایم میان چینی! کشد می

 عصبی سینک خورد بر با آب شیر ی چکه صدای. کنم می پرت

. خزم می رنگم قرمز پتو زیر و برم می پناه اتاقم هب. کند می ترم

گیرد می را جایش خواب دنیای و قطع کم کم صداها .  



"  این اگه! موندم قولم پای من! کنم می جور برات حتما فردا تا

 سنگ آسمونش از یا برد، خودش با و اومد سیل جا یک شهر

رسونم می دستت به و پول فردا تا من بازم بارید !" 

 سر سیخ و پرم می خواب دنیای از ها گرفته برق مثل پول ماس با

 روی را گوشم و آیم می پایین تخت از آهسته. نشینم می جایم

گذارم می در . 

"  بزنم؟ آتیش رو دنیا خوام می کنی می گریه وقت هر دونی می

اون یام می االن که نرو راه من مخ رو هی پس ..." 

 ماکان! کشم می قبع و خورم می جا در یهویی شدن باز با

اندازد می ابروهایش میان چینی . 

بودی؟ وایساده گوش ـ  

 گوش. شوم می آشپزخانه وارد و آیم می بیرون او به توجه بی

 با که اش مکالمه ی ادامه شنیدن برای کنم می تیز را هایم

بندم می را یخچال در. ماند می نتیجه بی ورودش، و خداحافظی . 

کرد؟ آزاد و نم اومد حسین حاج شد چی ـ ! 



 را صندلی. اندازم می سینک داخل را ها گوجه و او به نگاهی نیم

نشیند می و کشد می عقب . 

 نگاه! بودم رفته باال مردم دیوار از انگار کرد می نگام جوری ـ

بود بدتر هم سیلی و فحش تا صد از آمیزش تحقیر ! 

 یم نگاه هم او به چشمی زیر شستم می را ها گوجه که همانطور

 را گردنش پشت عصبی و گذارد می میز روی را گوشی. کنم

دهد می ماساژ !  

کردم؟ دزدی من نکردی باور که تو! ساکتی؟ چرا ـ ! 

چرخم می سمتش به شاکی و پرد می باال ابروهایم جفت . 

رفتم؟ کش من و ساعت و پوال اون پس ـ ! 

 می شود، می بلند که همانطور و اندازد می ابروهایش میان چینی

 :گوید

داشت فرق ش قضیه اون ـ ! 

دارم می بر سمتش به قدمی و کنم می باریک را هایم چشم . 

وقت؟ اون فرقی چه ـ  



 اجازش بی شدم مجبور داد؛ نمی و بود گرفته ازم که پولی جای ـ

بردارم و  پول مقدار اون و ساعت .  

دهد می ماساژ را گردنش پشت باز عصبی . 

 چه دونم می! عوضی ی رهپس رسم می رو حسابش موقعش به ـ

خورده کجا از ندونه که کنم کارش !  

روم می سمتش به عصبی . 

شدی؟ قیصر برام حاال تا کی از! کنی می جا بی تو ـ !  

 طرف به و چسبم می را اش یقه که گیرد می عصبی را نگاهش

چرخانم می را سرش خودم . 

 کنی اضافه افتخاراتت به هم ارازلیت و کشی چاقو خوای می ـ

دزدیت مثل !  

بازد می رنگ نگاهش . 

شدی؟ اینجوری کی از ـ !  

کنم می ناله و رها را اش یقه . 

شناسمت نمی دیگه ـ ! 



بیاورد کم خواهد نمی هم باز ولی پرد می رنگش ! 

دزد گی می بهم باشه آخرت بار ـ ! 

نیستی؟ دزد تو یعنی ـ  

 و زنم می کنارش. دهد می تکان را سرش و قورت را دهانش آب

 با و شوم می اتاقش وارد. آیم می بیرون آشپزخانه از جلهع با

 در. گردم می نیست، حاال که دیوار کنار فرش تابلو دنبال چشم

شنوم می را اش شاکی صدای که کنم می باز را کمد . 

کنی؟ می کار چه داری ـ ! 

 جوابش بودم، جو و جست حال در هایش لباس میان که همانطور

دهم می را . 

خوب یزچ یه دنبال ـ ! 

 که چرخانم می اتاق دور را نگاهم و بندم می حرص با را کمد در

 را نگاهش من، دیدن با! بینم می تختش به خیره را او های چشم

آید می سمتم به و دزدد می پاچه دست . 

نشدم کفری تا مریم بیرون برو ـ ! 



 تابلو دیدن با و دارم می بر را تختی رو که گیرد می را بازویم

 می صورتش در محکمی سیلی و آزاد را بازویم شمخ با فرش

کنم می پرت پایش جلوی و گیرم می را فرش تابلو! زنم .  

 سر و ننگ مایه فقط که برادری همچین داشتن برای متاسفم ـ

 !افکندگیه

 تا را اش دوباره دیدن آرزوی که نگاهی از چشم و زنم می خنجر

 محکم را در و شوم می اتاقم وارد! گیرم می گذارم، می دلم بر ابد

 در بستن صدای که نشینم می تخت ی لبه. کوبم می هم به

 بی قلبم و افتد می شور دلم. دهد می را رفتنش از خبر خروجی

زند می تاب !  

 را خواب قرص ی بسته و کشم می بیرون کابینت از را قرص سبد

 به که برم می پناه تختم به. خورم می هم با تا چهار و دارم می بر

گذارم می پا خواب دنیای به و شوم می گیج کشد؛ نمی ساعت . 

 با ماکان. پرم می جا از ترسیده که شود می باز ضرب با اتاق در

 زمین روی تخت کنار و آید می پیش پریشان و آشفته صورتی

 به نگران! بود پریده رنگش و عرق خیس صورتش. زند می زانو



. گیرد می دست در را دستم ترسیده و کند می نگاه سرش پشت

لرزاند می را تنم دستش خیسی . 

 و باشی قوی بده قول! بذارم تنهات مجبورم که ببخش و من ـ

کنی زندگی ! 

 و شود می بلند که بودم هایش حرف درک حال در مبهوت و مات

پش به دیگر بار ترسیده. کند می رها را دستم  

اندازد می نگاهی سرش ت . 

 می معذرت. بودم درد برات فقط مدت این کن حاللم! برم باید ـ

کردم افکندت سر خوام !  

 و افتم می خس خس به اش گونه روی اشکی قطره افتادن با

 بر من به توجه بدون! اندازم می چنگ گلویم به هوا ای ذره برای

 سمتش به را دستم. رود می خروجی در سمت به و گردد می

 از صدایی ولی "نرو":خورد می تکان هایم لب و کنم می دراز

 و گردد می بر که افتم می تخت کنار! شود نمی خارج دهانم

شود می قطع نفسم و نشیند می قلبم روی دستم... نگاهش . 



 که کشم می عمیقی نفس و کنم می باز وحشت با را هایم پلک 

! کند می درد شدت به قلبم و سوزد می گلویم. افتم می سرفه به

 می پاک دست کف با را قمعر خیس صورت و زنم می کنار را پتو

 پنجره سمت به اراده بی پاهایم توجه بی ولی لرزم می. کنم

. کنم می باز را پنجره و زنم می کنار را پرده. شوند می کشیده

 می بر در را جا همه کم کم داشت مه و بود میش و گرگ هوا

 ماکان و خوابم آوری یاد با که کشم می عمیقی نفس. گرفت

 ریل، طرف آن هایم چشم که ببندم را جرهپن تا کشم می عقب

 سیاه بلند قد مرد یک و بود ماکان. کند می شکار را مرد دو

 دلم! افتم می نفس نفس به و گیرد می شدت قلبم تپش! پوش

 خارج اتاق از! کنم عجله دهد می فرمان مغزم و دهد می بد گواه

زنم می چنگ را هال کف مانتو و شوم می .  

 دست و شوم می خم. ندارند را همراهی توان و لرزند می پاهایم 

 و شوم می بلند! کردند می دعوا داشتند. زنم می زانو به را هایم

 ماکان دست از را چیزی شانه چهار مرد. دوم می شان سمت به

 با اشان مشاجره صدای. چسبد می را اش یقه و کشد می بیرون

 به بدی صدای با که قطاری سمت به نگاهم. شود می یکی قطار



 ماکان و مرد. شود می کشیده آمد، می پیش و کوبید می ریل

آمدند می پیش ریل سمت به و بودند گالویز هنوز . 

نه ـ !  

 می داد فریاد با شود، می بیشتر پاهایم سرعت و بلندتر صدایم

 :زنم

قطار ماکان ـ ! 

 وحشی های چشم هم مرد چرخاند، می طرفم به را سرش ماکان

 که کوبد می ماکان ی سینه به محکم و دهد می من به را اش

 می اطراف و صورتم روی قطار های چرخ میان از خون ناگهان

 .پاشد
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 را نگاهم و گذرد می قطار! دقیقه چند یا کشد می طول سال یک

 از خالی که رویم به رو به! کشاند می خود دنبال شود می گم تا

 به هایم چشم دهم نمی اجازه و کنم می نگاه بود، ای جنبده هر

 حرکت کوچه سمت به و کنم می گرد عقب! شود کشیده پایین

 می ستاره ی خانه سمت به حسی و درک هر از خالی. کنم می



 خانه روی به رو آب از خالی جوی داخل ام برهنه پاهای. روم

 بی تن. افتم می زمخت سرد آسفالت روی زانو با و رود می اشان

. گذارم می شان خانه زنگ روی را دستم و کشم می باال را حسم

 ولی شود می بلند پدرش صدای و روشن اشان حیاط چراغ

 بیرون مادرش و پدر و شود می گشوده در. رود نمی کنار دستم

 هم باز و خورد می تکان هایشان لب و خورند می جا آیند، می

 محکم را اش روسری ی گره هراسان ستاره! رود نمی کنار دستم

 را دستش مچ که خورد می تکان هایش لب متعجب و کند می

 نجات را دستش کند می تالش. کشانم می خود دنبال و گیرم می

 هم او که حاال و کنم می تر محکم را دستم ی گره که دهد

 به و ایستم می. دویم می ریل سمت به کرد می ام همراهی

 ماکان که ای نقطه به اشاره انگشت با. چرخم می سمتش

چرخد می دهانم در سنگینم زبان و کنم می بود، هایستاد . 

بده اتش...نج! شده زخمی... کانم...ما ـ ! 

 می خراشی گوش جیغ چنان که گیرد می را دستم رد ستاره

 می سراسیمه مادرش و پدر!  شود می جمع ابروهایم که کشد



 یا صدای! کشد می جیغ و افتد می کنارش هم مادرش که رسند

 چندین سرم در ستاره زدن عق و مادرش یغج پدرش، ابوالفضل

 سمت به نگاهم و بچرخم کند می مجبورم و شود می تکرار بار

 وار دیوانه ریل روی ی شده له گوشت دیدن با. شود کشیده ریل

گیرد می بر در سیاهی را تاریکم دنیای تا کشم می جیغ .  

 مانع کسی صدای که کنم باز خواهم می را سنگینم های پلک

دشو می . 

" شده؟ چطور وضعیتش " 

 می هوش به فردا امروز اومده، در کما از که حاال: گفت دکترش "

 ".یاد

 آشنا صداهای این اصال! کردند؟ می صحبت داشتند کی مورد در

. کنم می باز را هایم پلک شود، می کشیده که آهی با! بودند؟ کی

. آید می پیش زده هیجان شود، می متوجه پدرش از زودتر مانی

نشیند می سردم دست روی گرمش های دست . 

عزیزم اومدی هوش به شکر رو خدا ـ ! 



 را هایش دست و اندازد می من و پسرش به گذرایی نگاه پدرش

آید می پیش. گوید می لب زیر شکری را خدا و کند می بلند . 

دخترم؟ خوبی ـ  

 می بیرون اتاق از عجله با مانی که دهم می تکان را سرم متعجب

شود می کشیده سمتش به نگاهم کشد می که آهی با. رود . 

 تا دو دیگه امروز از! دخترم کن حساب من رو داشتی کاری هر ـ

که متاسفم خیلی! دخترم بدون خودت پدر و من! دارم بچه ... 

 با دکتر. کند می رها نیمه را حرفش مانی و پرستار دکتر، ورود با

شود می ینهمعا مشغول و کند می سالم. آید می پیش لبخند . 

 گشودی رو خوشگلت چشمای ماه یک از بعد عجب چه ـ

دخترم کرد لب به جون که رو ما پسر، این! دخترم !  

 گیرم می است پرستار به هایی توصیه حال در که دکتر از چشم

 و بلند ریشش ته افتاده، گود هایش چشم پای که مانی به و

 می گینیغم لبخند. دهم می است، شده قبل از الغرتر خیلی

 آن از یکی! شوند می داخل و کنند می سالم مامور تا دو که زند

گوید می دکتر به رو ها : 



کنم؟ سوال ازشون شه می ـ ! 

اندازد می نگاهی من و مرد به مردد دکتر . 

فردا برای بذارید شما ولی شه، می ـ ! 

 می من از چشم و دهد می تکان باشه ی نشانه به را سرش مامور

چرخد می دهانم در سنگینم زبان که گیرد : 

کرده؟ کاری باز ماکان ـ !  

 و غمگین اتاق داخل های آدم تمام نگاه کنم می احساس چرا

 زبان به که شود می تکرار سرم در چیزی! شود؟ می انگیز ترحم

رانم می . 

کو؟ ماکان ـ ! 

 را نگاهش حسین حاج و شود می جاری هایش اشک چرا مانی

 رفتن ماکان، دزدی. کند می عالیتف به شروع مغزم! دزدد؟ می

 با را دستم! زدم صورتش به که سیلی حسین، حاج شرط مانی،

 می بیرون خون و آید می بیرون سرم که آورم می باال سرعت

 می گریه و تقال جیغ با که آیند می سمتم به پرستار و دکتر. زند



 سپ را مانی و دکتر پرستار، و گویم می ناسزا آدم و عالم به. کنم

 سیاهی هم باز و رود می فرو دستم در سوزنی که زنم می

 ...مطلق
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شود می تکرار سرم در بارها خودم صدای : 

 "  سر و ننگ مایه فقط که برادری همچین داشتن برای متاسفم

 می منعکس بارها تاریک فضای در سیلی صدای و ".افکندگیه

 توان تمام با و گذارم می هایم گوش روی را هایم دست! شود

 دست در بیمارستان تختی رو و شوم می خیز نیم. کشم می جیغ

 تا هوا سوز که کشم می عمیقی نفس! شوند می مچاله هایم،

 از و زنم می کنار ضرب با را تختی رو. سوازند می را ام معده

 مانع تخت کمک به که رود می گیج سرم آیم، می پایین تخت

 از مانی و ستاره کنم؛ می باز آهسته را در. شوم می خود افتادن

 دست و بندم می آرام را در. آیند می من سمت به رو راه انتهای

 و آید می پایین در ی دستگیره. ایستم می منتظرشان سینه به

شود می پیشروی مانع ستاره صدای که باز نیمه در .  



" ببینم وایسا !" 

دهد می را جوابش داشت، کنترولش در سعی که صدایی با مانی : 

 گفت دکتر که بودی خودت ها؟ کردم می باید کار چه گی می "

 هوش به کی نیست معلوم و شده وارد بهش بدی خیلی شوک

 "!بیاد

 بی را پاهایم مانی آخر ی جمله که دارم می بر در سمت به قدمی

کند می حس ! 

 تو هم ماکان جسد بمونیم؛ منتظر ماه یک این تو خواستی می "

باشه؟ خونه سرد " 

 می باز را در. شود می بسته و باز دهانم و پر هایم چشم ی هکاس

 قدمی زده شوک ستاره. ماند می حرکت بی من دیدن با که کند

دارد می بر عقب به !  

زمین رو داداشم ی جنازه خواستم نمی... فقط من مریم ـ ... 



"  کارای از کشیدم چی ماه دو این دونی می.مریم شدم خسته

 منم بابا کردم؟ خم گردن نفر چند جلو الحا تا دونی می ماکان؟

داداشم ی جنازه خواستم نمی! شدم خسته آدمم ." 

 سوراخ را مغزم آخر ی نقطه تا آهنی ای مته مثل هایش حرف

 به وحشیانه که دارد می بر قدمی! رود می پیش و کند می

 اش سینه تخت به محکم را هایم دست و برم می هجوم سمتش

 عقب قدم چند که نداشت را برخوردی چینهم انتظار! کوبانم می

 رو راه کف داد نمی در چارچوب به تکیه را دستش اگر و رود می

شد می پخش .  

کنی؟ و کار این دادی اجازه خودت به حقی چه به تو ـ !  

داداشم ـ ... 

پرم می حرفش میان . 

 تنهاش و زدی جا که روز اون! دادشم گی می باشه بارآخرت ـ

داداشت؟ شد حاال ودنب داداشت گذاشتی !  

من مریم ـ ... 



کوبم می اش سینه تخت به دوباره جیغ با . 

 نه، کنی؟ نگاه من صورت تو شه می روت! چی؟ تو ها؟ چی تو ـ

 گی می و هام چشم تو زدی زل رویی چه با بدونم خوام می

 از! مونه می تحفنش بوی همیشه زدی تو که گندی! داداشم؟

 هم حاال! بودم عاشقت روزی هی که خوره می بهم حالم خودم

زندگیم از کن گم همیشه برای و گورت ! 

نه صدایش ولی لرزند می هایش مردمک و هایش لب . 

نشو بد! نکن داغونترم مریم، داغونم ـ ! 

" مانی نشو بد !" 

گیرم می رو راه خروجی سمت به را ام اشاره انگشت . 

بیرون ـ ! 

من ـ ... 

 گونه روی هایش اشک که کوبد می اش سینه تخت را دستش

 رو راه سمت به و گیرم می خشم با را بازویش! چکند می اش

 را دستش خشم با که گیرد می را دستم ستاره. دهم می هولش



 که طور همان. دهم می هول را مانی دیگر بار و زنم می کنار

رود می سرعت با و کند می مکثی است طرفم به پشتش . 

 می بلندی نسبتا ایصد با و آید می مان سمت به پرستاری

 :گوید

خیابون نه بیمارستان اینجا خانم ـ ! 

 پاره تیکه را کسی هر توانستم می که بودم شده وحشی چنان

  !کنم

تو؟ زدی زر چی ـ  

 با و ایستد می جلویم ستاره که دارم می بر گامی سمتش به

گوید می پرستار به رو التماس : 

 االن من دبفرمایی شما کنم می خواهش نیست، خوب حالش ـ

کنم می آرومش . 

 و کند می تنگ را هایش چشم آرایشش غرق صورت با پرستار

گوید می : 

دم می نشونش حاال بکشه؟ عربده این که باشم آروم من ـ !  



بکن خوای می غلطی هر ـ ! 

 وار تهدید را دستش و دهد می من به را اش وحشی های چشم

کند می گرد عقب سرعت با و گیرد می سمتم به .  

کو؟ لباسام ـ   

یارم می برات االن ـ . 

بیمارستان تسویه برا س خونه کارتم ـ ... 

شده پرداخت ـ ! 

چرخم می سمتش به . 

کرده؟ پرداخت وقت اون کی ـ  

حسین حاج ـ ! 

فشرده هم روی هایم دندان و شوند می مشت هایم دست . 

بیار و لباسام ـ . 

کوبم می محکم را در و شوم می اتاق وارد . 
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 اتاق کف تا چسبانم می تخت ی لبه به را لرزانم های تدس

 وارد دیروزس مامور دو و خورد می در به ای تقه. نشوم واژگون

. دهم می را جوابشان سر با که کنند می سالم. شوند می اتاق

نشینم می تخت ی لبه که ندارم را ایستادن توان  . 

کردید؟ دستگیرش ـ  

رو؟ کی ـ ! 

قاتل ـ . 

 می رها ام گونه روی بر اشک قطرات چکیدن با حرفم ی ادامه

 به لب ای دقیقه چند گذشت از بعد و گویند می تسلیت. ماند

گشایند می سخن . 

رسیده؟ قتل به برادرتون دارید ادعا شما ـ ! 

دهد می ادامه که چرخم می سمتش به متعجب : 

 مشاهده که چیزی تنها اخیرا های بررسی و تحقیقات طبق ـ

قتل نشده، ! 

کشد می درهم را هایش اخم کشم، می که ای عربده با . 



خانم کنید صحبت درست ـ ! 

کنید؟ پایمال رو برادرم خون که کنم صحبت درست ـ !  

 عصبانیت شدت از که طور همان و کنم می هایم چشم به اشاره

دهم می ادامه زدم می نفس نفس : 

 حاال! داد هولش مرتیکه اون دیدم چشمام جفت همین با ـ

خودکشی؟ گید می من به شماها !  

 کردید، مصرف باال دوز با آور خواب قرص چند شب اون شما ـ

 چرا؟

زنم می پوزخندی زده شوک . 

برد نمی خوابم چون ـ ! 

برد؟ نمی خوابتون چرا ـ  

بود شده بحثم برادرم با چون ـ ! 

صبحش؟ دستگیری و دزدی ای؟ مساله چه سر ـ ! 

کنید؟ ثابت رو چی خواید می حرفاتون این با ـ ! 



 خاطر به شما های حرف فقط کنم؛ ثابت خوام نمی رو چیزی ـ

 چون! نداره ارزشی هیچ متاسفانه آور خواب داروی مصرف

زیاد خیلی زدید توهم اینکه امکان و نبوده جاش سر حواستون ! 

 ام شده کلید های دندان میان از و دهم می سر تلخی ی قهقهه

غرم می : 

 جلوی گید؟ می چی شما! دمدی حتی و مرد اون صورت من ـ

 حاال رفت؛ تنش از نیمی و شد له قطار چرخای زیر بردارم صورتم

کنید؟ می توهم به متهم و من شما ! 

گوید می قبل از تر عصبی مرد : 

 و پدر مرگ از بعد برادرتون قرار این از شواهد و مدارک تمام ـ

 و خوردن مشروب به که شه می شدید افسردگی دچار مادرتون

 بحثشون که شما با آزادی و دستگیری از بعد یاره، می رو یدزد

به دست شدید افسردگی خاطر به شه می ... 

 کوبم می اش سینه تخت به محکم و برم می هجوم مرد سمت به

گویم می جیغ با و : 

ببند و دهنت ـ ! 



 به قدمی متعجب بود خورده جا حرفم و حرکت از حسابی که مرد

 مچ و آید می پیش خشنش و عبوس همکار که دارد می بر عقب

 را شدنش خرد امکان لحظه هر که فشارد می چنان را دستم

 را دستم و آید می پیش او که شود می بلند ام ناله صدای! داشت

 می ماساژ و گیرم می دیگر دست در را دستم مچ. دهد می نجات

 .دهم

 و جسمی وضعیت پای ذارم می رو زشتت حرف و حرکت ـ

 هم با ای دوباره برخورد وقت هیچ کن دعا ولی بدت روحی

باشیم نداشته ! 

گوید می خشمگینش همراه به رو و : 

بریم ـ . 

گویم می پاچه دست که روند می در سمت به : 

یادمه خوب رو چشماش ـ ! 

چرخد می سمتم به . 

چشماش؟ فقط ـ  



گوید می که دهم می تکان حرفش تایید به را سرم : 

شد بسته یشپ روز چند برادرتون ی پرونده ـ ! 

 در اکسیژن و است ریختن فرو حال در سقف کنم می احساس

 چالی سیاه درون و شود می خالی پایم زیر ناگهان! اتمام حال

روم می فرو . 

 تلخ جام و شوم می مرخص لرز و تب و سیاهی روز دو از بعد

 و سوزم می! کشم می سر نفس یک را برادرم خون شدن پایمال

شوم می مست مست !  

 به و کنم می باز را دارم تب های پلک سردی سوز احساس با

 مندم درد های شقیقه که طور همان. شوم می خیره باز ی پنجره

 کردن فراموش برای هم فحش چند لب زیر دهم می ماساژ را

 صدای با ناگهان که خیزم می بر. کنم می خود نثار پنجره بستن

 می بلند ام ناله و جمع درد از صورتم پایم، زیر چیزی شدن خرد

 روی را ام خونی پای کف و نشینم می جایم سر دوباره! شود

 خون که کشم می بیرون را شیشه تکه و گذارم می راستم زانوی

 ناگهان که زنم می چنگ ای مشکی شال! کند می فوران زیادی



 و پیچانم می عکس قاب دور  وسواس با را شال و کشم می عقب

 می خود به باد سرد سوز با. کنم می مرتب را شلوارش و بلوز

 بلند باشد، سردشان هم ماکان و مادر پدر، اینکه خیال با و لرزم

 در گذارم؛ می جای سر پشت که خونی رد خیال بی و شوم می

 را پتوها احتیاط با. کشم می بیرون پتو سه و کنم می باز را کمد

 گرد عقب و زنم می بخشی رضایت لبخند! اندازم می رویشان

. رود می مشروب خالیه نیمه بطری روی راستم پای که کنم می

افتم می ها عکس قاب روی و دهم می دست از را تعادلم . 

 چشم به و گیرم می دست در را ماکان ی شده خرد عکس قاب

 سرد باد ناگهان که شوم می خیره خندیدند می که هایی

 و پدر ماکان، های لباس با را پتوها و وزد می داخل به شدیدی

 به! کوباند می اتاق ی بسته در به و کند می همراه خود با مادر

 می خیره جسم از خالی های لباس و جان بی های عکس قاب

پرد می جا یک سرم از ماه دو مستی و شوم . 
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 آیند، می فرود حیاط کف طنازی با آرام آرام که برف های دانه به

 ها پله از. کشم می لوج بیشتر را ام مشکی شال و شوم می خیره

 نگاهم که کنم می باز را در. گذرم می خالی حوض کنار از و پایین

 داداگاه ترازوی روی برف های گلوله که کاغذ تیکه چند سمت به

 حیاط از و گیرم می تاریخش از چشم. شود می کشیده نشسته

زنم می بیرون . 

هام غم صبوره سنگ من رفیق  

تنهام خیلی که بیا دیدنم به  

دارم حالی چه فهمه نمی هیشکی  

دارم زوالی به رو دنیای چه  

ها لیلی از زده دل و مجنونم  

ها خیلی از گرفته دلم خیلی  

نشونی جوونیام از نمونده  

جوونی ای تو پیر شدم، پیر  

جوونی ای تو پیر شدم، پیر  



 را سرم و کنم می پاک را سردم های گونه خیسی راننده صدای با

گیرم می تهگرف بخار ی شیشه از .  

 مردد که برم می پیش ماشین در ی دستگیره سمت به را دستم

کشم می عقب .  

نه؟ یا شید می پیاده خانم؟ شد چی ـ  

 می بود، ام خیره چشم جفت یک که ماشین ی آینه به را نگاهم

 شود می متوجه را ام گیجی انگار. کنم می نگاهش گیج و دهم

کشد می ای کالفه فپو! کند می تکرار را حرفش دوباره که . 

گردم؟ بر خواید می ـ  

 باز را در حرکت یک با و دهم می تکان منفی ی نشانه به را سرم

. گذارم می خیابان پوش کف روی را لرزانم پاهای و کنم می

 به رو پوش سفید و خلوت فضای در هایم چشم و رود می ماشین

 دمانمر آزارترین بی و تنهاترین به. آید می در گردش به رویم

 های خانه سمت به را لرزانم های قدم و شوم می خیره خفته

 به چیزی دارم می بر که قدمی هر با. دارم می بر سردشان

 توان تمام با و نشیند می ام سینه ی قفسه روی کوه سنگینی



 های سنگ به و زنم می چرخی خود دور گردان سر. فشارد می

 یکی یکی و مشو می خم. دوزم می چشم برف از پوشیده سیاه

 پیشانی روی عرق. زنم می کنار را ها سنگ ی نوشته روی برف

 های سنگ وسط و کنم می پاک حسم بی و زده یخ دست با را ام

 و زند می چنگ گلویم به سنگینی بغض. آیم می فرود شمار بی

 مانتو جیب از را ام گوشی. آید می پیش هایم پلک پشت تا

 که خورد می بوق تا چند. گیرم می شماره و کشم می بیرون

پیچد می گوشم در ستاره متعجب صدای . 

خودتی؟ مریم! الو ـ ! 

کنم می زمزمه لرزان صدای با و دهم می قورت را بغضم . 

کجاست ماکان قبر ـ ! 

 تلخی لبخند و شوم می خیره رویم به رو مشکی قبر سنگ به

گیرد می جای هایم لب روی . 

 ازت دونی می. اومدم رهباالخ ولی کردم، دیر خیلی دونم می ـ

 سیلی اون خاطر به... چیز یعنی...راستش کشیدم می خجالت

 ولی! کشیدم می خجالت سوزه، می داره هنوزم جاش که بود



 مقصر هم تو چون چرا؟ دونی می! کشم نمی خجالت دیگه امروز

 !بودی

خندم می سوز جان و تلخ !  

 اگه دونی یم. زدم دیر حیف ولی زدم خودم برا زدم، خودت برا ـ

 زنم می جوری بار این ولی! زنم می بازم عقب، به برگردم هم بازم

 چشمام جلو خوام نمی چون چرا؟ دونی می! شی بلند نتونی که

زیر بری ... 

 را ام پیشانی. افتم می زمین روی و ترکد می بلند صدای با بغضم

نالم می و گذارم می سرد سنگ روی : 

 ها؟ کنم کار چه باید ببینمت تونم نمی دیگه که منی بگو تو ـ

 و حال به چی بینی می شدم؟ تنها قدر چه رفتنت بعد دونی می

 بگو تو معرفت؟ بی بینی می شدم؟ چی بینی می اومده؟ روزم

هوم؟ بگیره آروم صاحابم بی دل این کنم چکار   

دهم می ادامه ام وقفه بی های هق ازمیان و زنم می هق : 

بگیرم ازش و تقامتان و کنم پیداش دم می قول ـ ! 



 قدم چند و زنم می پس خشونت با را هایم اشک. شوم می بلند

گویم می وار زمزمه و گردم می بر که شوم می دور : 

 منتظرم! شم می ملحق بهتون زود خیلی بگو بابا مامان به ـ

 !باشید

شوم می دور بلند های گام با و . 
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 می فرو نازکم تویمان های جیب در را ام کرده یخ های دست

 درخت کنار از. افتم می راه قبرستان خروجی سمت به و کنم

 سمت به و گذرم می برف از پوشیده ی کشیده فلک به سر های

 می ماشین، به تکیه جوان پسر دیدن با که افتم می راه خیابان

 آسفالت از چشم که کند می احساس را نگاهم سنگینی. ایستم

 با و گیرد می ماشین کاپوت از تکیه .دهد می من به و گیرد می

 اندازد می پایم تا سر به نگاهی. ایستد می رویم به رو بلندی گام

 بیان را ام زندگی دیالوگ ترین مسخره هایم چشم در خیره و

کند می .  



-  بی کشیدم چی ماه دو این دونی می! بود شده تنگ برات دلم

 با نیستی جهمتو چرا داری؟ رو نکردنات باز در شمارش انصاف؟

مریم دارم دوست من کنی؟ می نابودم داری کارات ! 

 شدن خارج با چرا! نبود؟ دیگر بیقرار ی پرنده آن از خبری چرا

گیرم؟ می تهوع حالت دهانش از ای کلمه هر ! 

 ام زندگی فرد ترین مضحک چشمان از را حسم بی های چشم

 می بر! زند می یخ دستم مچ که گذرم می کنارش از و گیرم می

 زاغی قار قار صدای با صورتش به دستم خورد بر صدای و گردم

 زل هایم چشم به ناباورانه و شود می رها دستش! شود می یکی

زند می .  

-  هیچ تو! شد شروع پیش دقیقه چند من زندگی ی تازه فصل

 خط! نشو نزدیک من به وقت هیچ دیگه پس! نبودی تو ش فصلی

دیش پاک خاطرم از ابد تا و خوردی ! 

 همیشه برای قلبم ی گوشه انتهاترین در و کنم می او به پشت

کنم می دفنش . 



 سمت به دیگر نگاهم  کنم می تالش و گذرم می برق تیر کنار از

 از پوشیده زمین به را هایم چشم. نشود کشیده گاهم شکنجه

 مردی صدای با که دارم می بر قدم خانه سمت به و دهم می برف

کنم می بلند سر . 

- اومد خودش یناهاا ! 

 برای پدر، به نزول پول کمی مقدار دادن با که مردی و سرباز به

 ماه یک عرض در را امان زندگی کل نحس های پارچه آن خرید

 و ها چشم در را نفرتم تمام و شوم می خیره بود، کشیده باال

ریزم می صدایم . 

-  به بالیی نشده شب تا عزیزام خاک به قفل، سمت بره دستت

بشنون شهر کل رو ضجت صدای که یارم می سرت ! 

 عقب و جدا قفل از را دستش که است محکم قدری به تهدیدم

 می سرباز به رو خشمگینش و ترسیده های چشم با. کشد می

 :گوید

- کرد تهدید شما جلوی و من! گفت؟ چی دیدی ! 

بدی شهادت باید کردم شکایتش ! 



دارد می بر عقب به گامی او که دارم می بر سمتش به قدمی . 

-  باید نداره کردن زندگی برای ای انگیزه که کسی از دونی می

 و زمین تونی می باشه، ات ثانیه هر آرزوی مرگ وقتی! ترسید؟

و کنی پاک کثیفش موجودات از خیلی وجود از ... 

-  خبر! هرزه؟ کنی می تهدیدم داری! آشغال ی دختره شو خفه

و مست دقیقه هر دارم ... 

 محکم صدای با که کنم حمله خواهم می رندهد گرگ یک مثل

 سمتم به ای برگه. شود می ساکت مرد و کشم می عقب سرباز

گیرد می . 

- کنید تخلیه رو خونه این االن همین باید شما حکم این طبق . 

دهم می سرباز قرمز صورت به و گیرم می برگه از چشم . 

- برم که ندارم رو جایی من ! 

گذارد می دستش در ی پوشه اخلد و آورد می پایین را برگه . 

-  االن همین یا یاید می کنار آقا این با یا خانم؛ دونم نمی من

کوچه تو ریزم می حکم این طبق رو وسایلتون تمام ! 



 می قفل داخل را کلید و روم می در سمت به. زنم می پوزخندی

 .چرخانم

- رو حکماش و قانون بنازم ! 

مشو می حیاط وارد و کنم می باز را در . 

- دادگاهه حکم این کنید؛ صحبت درست خانم ! 

-  تونن می رو م جنازه فقط بگید دادگاهتون همون به برید پس

بندازن بیرون خونه این از !  

کنم می قفل و بندم می محکم را در جنبند می خودشان به تا . 

"  حکم گرفتن دیده نا دونید می کنید؟ می کار چه دارید خانم

شه؟ می محسوب جرم خودش دادگاه !" 

زنم می تلخی پوزخند . 

-  می رو تنها دختر یه که شدید مرتکب شما خود رو اصلی جرم

کنید خیابون کوچه ی روانه خواید ! 

" کنه می توهین قانون کل به داره بینید؟ می !" 



-  آتیش که بزنه آتیش زنده زنده باید رو تو قانون عوضی، مردک

کثافت همه، زندگی به زدی ! 

"  کنم می پرتت چطوری االن ببین! دراز زبون ی دختره شو خفه

 "!بیرون

 می تکیه در به را پشتم پاچه دست که چرخد می قفل در کلید

کنم می منتقل در به را زورم تمام و دهم .  

" خبر؟ چه اینجا !" 

" آقا هاج سالم ." 

" خبر؟ چه اینجا گفتم !" 

" داریم رو تخلیه حکم ." 

 هاج. کنم می باز را در عصبی که گذرد می سکوت در ای دقیقه

 کمی هم سرباز کردند؛ می صحبت هم با داشتند او و حسین

بود ایستاده دورتر . 

- خوای می غلطی هر. پاشم اینجا از محال! عوضی ببین ... 

گوید می سرباز به رو و زند می چندشی لبخند : 



 !بریم-

آید می پیش قدمی حسین هاج که شوم می اش خیره متعجب . 

گرفتم مهلت ازش روز چند ـ ! 

گوید می و زند می ای قهقهه : 

-  ببوس رو دستش. هاجی روی گل خاطر به دادم مهلت آره

خیابونا تو بزنی لرز سگ سرما این تو بودی مجبور وگرنه ! 

 تمام حسین هاج به خیره و فشارم می هم روی را هایم دندان

ریزم می صدایم در را نفرتم . 

-  من! مهربون ینحس هاج بقیه برا بذارید رو کردناتون کمک

ندارم نیازی دیگه ! 

 محکم را در و شوم می حیاط وارد. گیرم می ماتش نگاه از چشم

بندم می . 
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. کنم می نگاه کوچه داخل به پنجره پشت از و شوم می اتاق وارد

 صحبت حال در هنوز مرد و حسین هاج ولی نبود سرباز از خبری



 شماره و کشم می بیرون مانتویم جیب از را گوشی. بودند کردن

گیرم می . 

-  فدات...آره پیشم؟ بیای االن همین تونی می ای؟ خونه ستاره

 می چی مردک این به داره حسین هاج ببین بیا زود فقط ممنونم،

بیا زود فقط تو مفصل جریانش. خونه صاحب. گه . 

 از را چکش دسته که حسین هاج به و کنم می قطع را گوشی

 دستم در را گوشی و شوم می خیره آورد، می بیرون کتش جیب

فشارم می قدرت تمام با .  

 شوم می خیره شود نمی بلند آن از بخار دیگر که چای فنجان به

کنم می محکمتر دورش را هایم دست گره و . 

ناراحتی؟ قدر این چرا حاال ـ !  

 میز ی گوشه را اش خالی فنجان که ستاره به را ام عصبی نگاه

دوزم می دهد، می هل . 

-  که کنم می زندگی دارم مردی ی خونه تو االن چون ناراحتم

بیزارم جاش بی سوزی دل نگاهش، صداش، از! متنفرم ازش !  



 می ابروهایم میان چینی دستم، مچ روی دستش نشستن با

  .اندازم

 چرا؟-

 .بماند-

اندازم می سینک داخل را او و خودم فنجان و شوم می بلند . 

- شدم؟ غریبه قدر این من حاال تا کی از  

افتم می ها فنجان جان به و دارم می بر را اسکاج . 

-  از تر داغون آوریش یاد با ندارم دوست فقط نیستی؛ غریبه

بشم هستم که اینی .  

چرخم می او سمت به و کنم می رها را ها فنجان . 

- بدی؟ قرض بهم پول یکم تونی می  

 می سوق میزی رو به را غمگینش نگاه و زند می تکیه صندلی به

 .دهد

- داری خبر بهتر ما وضعیت از که تو ... 



 لب زیر بیخیالی ام خواسته از پشیمان و پرم می حرفش میان

 ی گوشه با را دستم. کنم می کشی آب را ها فنجان و گویم می

گیرم یم جای صندلی روی و کنم می خشک شالم .  

- ره؟ می پیش خوب دانشگاه  

دهد می من به و گیرد می توری میزی رو از چشم .  

- کنم جور نتونستم رو جدید ترم پول! رم نمی دانشگاه دیگه . 

شوم می بلند و گیرم می او از چشم .  

- بعد سال انشاهلل . 

ایستم می کنارش کشد می که آهی با . 

- کنه؟ جور رو شهریت پول بود قرار ماکان  

 هایش استخوان صدای که چرخاند می سمتم به جوری را سرش

شنوم می را ! 

- گفته؟ کی! نه ! 

- آخه شد، سوال برام. کس هیچ ... 



 آشپزخانه از و کنم می قطع را حرفم فرش تابلو آوری یاد با

شوم می خارج . 

- چی؟ آخه  

گذارم می اتاقم در ی دستگیره روی را دستم . 

- بود ولپ کردن جور دنبال در به در آخه . 

- بوده خونه خاطر به حتما ! 

چرخم می سمتش به و کنم می باز را در . 

- گفت می من به وگرنه نکنم فکر . 

گشایم می را کمد در و شوم می اتاق وارد . 

- چی؟ که خوب  

پوشم می و کشم می بیرون کمد از را بلندم رنگ مشکی پالتوی . 

- که بود پول کردن جور خاطر به کنم فکر ... 

زنم می پس عمیقی نفس با را بغضم . 

 خب؟-



 .هیچی-

گویم می هایش چشم در خیره و دارم می بر را ام کوله : 

- کنم؟ پیدا رو قاتلش کنی می کمکم  

 !من؟-

دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم . 

- جوری؟ چه آخه  

- کنم پیدا رو عوضی اون باید شده جوری هر فقط. دونم نمی ! 

 ...آخه-

 .بیخیال-

گوید می که شوم می خارج مانساخت و اتاق از : 

- ری؟ می داری کجا حاال  

- کار دنبال و کالنتری . 

روم می بیرون و کنم می باز را حیاط در . 
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 از و کنم می پاک سردم ی گونه روی از را گرمم های اشک

آیم می بیرون کالنتری .  

موسوی خانم ـ ! 

 با دوم بار برای که داری درجه مکرر های کردن صدا به توجه بی

 کشیده پالتویم ی گوشه که داشتم می بر قدم بود، شده بحثم او

 هایم چشم به خیره که گردم می بر سمتش به خشم با. شود می

شود می .  

 چی دیگه. شنیدم منم زدید رو حرفاتون خواید؟ می چی ـ

باشید؟ تهنگف که مونده  

بودم متنفر زد می موج آن در ترحم که نگاهش طرز از  ! 

نکنید نگام اینجوری ـ ! 

 بر عقب به قدمی و کشد می اش شده اصالح صورت به دستی

دارد می . 



 تا ولی بد قدر چه حالتون کنم می درک موسوی، خانم ببینید ـ

 شده بسته ی پرونده احساسات روی از تونیم نمی نباشه مدرکی

بندازیم جریان به وبارهد رو ! 

غرم می صورتش در و کنم می پر را بینمان ی فاصله قدم یک . 

 مرد اون چشمام جفت با گم؛ نمی چیزی احساسات روی از من ـ

دیدم و ! 

کند می خورد بر صورتم به گرمش های نفس هرم . 

 به! نداریم مرد اون از تصویری هیچ ما چشماش جز به ولی ـ

 پر، تهران تو که روشن خاکستری چشم جفت یک با نظرتون

کرد؟ دستگیر قتل جرم به شه می رو کی مدرک بدون ! 

زنم می تلخی پوزخند . 

 می اجراش خودمم و دم می حکم! کنم می پیداش من ولی ـ

سروان جناب کنم ! 

شود می بلند اش عصبی صدای که کنم می گرد عقب . 

اضیق خانم شید می اعدام قتل جرم به هم خودتون اینجوری ـ ! 



کنم می بلند را دستم شوم می دور او از که طور همان . 

سروان جناب روز اون امید به ـ ! 

 دست. نشینم می و زنم می کنار را آهنی نیمکت روی های برف

 به و کنم می ها چند گیرم؛ می دهانم جلوی را ام زده یخ های

مالم می هم . 

 رویم به رو عریان درخت سمت به را نگاهم زاغی قارقار صدای

 روی های برف و بودند مبارزه حال در هم با زاغ دو. کشاند می

 با و گیرم می سمتشان به را سردم دست. تکاندند می را درخت

 خیزم می بر. کشم می عقب شود، می خارج ام سینه از که آهی

افتم می راه پارک خروجی سمت به و . 

 شخص بودنم کالس بی جرم به که شیکی رستوران از امید نا

 رو پیاده در هدف بی و آیم می بیرون کرد استخدام را دیگری

 را صورتم و بارید می وقفه بی برف. کنم می زدن قدم به شروع

 و جیغ صدای با که بود افتاده گزگز به پاهایم. کرد می نوازش

 که هایی خانواده سمت به نگاهم. آیم می خودم به ای عده فریاد

 می کشیده بودند، کردن ستدر برفی آدم و بازی برف حال در



 لب روی عمیقی لبخند مادر و پدر و ماکان خودم، دیدن با و شود

 گوله و دوید می دنبالم توانش تمام با ماکان. گیرد می جای هایم

 رها ها برف روی و زدم می جیغ. کوبید می صورتم به را برف ی

آمد می سمتم به نگران که شدم می .  

مریم ـ ! 

 را گردنش شال ی گوشه و گشودم می را یمها چشم جنسی بد با

 صورت با او و دادم می خالی جا خودم کشاندم؛ می و گرفتم می

. شد می شلیک هوا به من ی خنده و کرد می سقوط ها برف روی

بردم می پناه آغوششان به و دویدم می مادر و پدر سمت به .  

 می رویم به رو سراب از چشم پارک های چراغ شدن روشن با

دارم می بر قدم خیابان سمت به و رمگی . 
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 آیم می خودم به رهگذری، پای زیر چوبی تکه شکستن صدای با

 به و ایستم می. کنم می نگاه شناختم نمی که خیابانی به گیج و

 می چشم بودند، معج آتشی دور کدام هر که مردانی و زنان



 می خودم به جوان چند ی وقفه بی ی خنده صدای با. دوزم

  .لرزم

جان دختر ـ ! 

 روی تنها که پیرمردی به و گیرم می جوان پسر سه از چشم

 درون که آتشی به اشاره سر با. دهم می بود، نشسته نیمکتی

کند می اشاره است، روشن حلبی قوطی .  

- دخترجون؟ هی  

 نگاهش سوالی و چرخانم می کنارم نوجوان دختر طرف به سر

کنم می . 

- خوای؟ می چیزی  

 می او جای به و زند می کنار را او زنی که کنم می نگاهش گیج

گوید می و کشد می باال را دماغش آب. ایستد : 

- خانوم؟ خوشگل خدمتیم در خوای می منس جنس ! 

 می بر عقب به گامی که شود می چندشم زدنش حرف طرز از

  .دارم



- عروسک؟ کنه سرایت بت ما بدبختی ترسی می چیه؟ ! 

 می هم در هایم سگرمه که کشد می چنان را عروسک ی واژه

کشد می باال سنگین ای سرفه با را دماغش آب دوباره. شود . 

- ها؟ کنم خطی خط رو نقاشیت صورت اون نکن کاری ! 

 اندام درشت زن دست به دختر که دارم می بر طرفش به قدمی

گوید می ظریفش صدای با و چسبد می : 

- کن ولش مامان ! 

شود می ام سینه به سینه و دهد می هول را دختر .  

-  نمیاد کارت به خوشگلیت اینجا! نازی؟ می خیلی خودت به

 !عروسک

- بگیرم؟ گل برات یا رو دهنت چاک اون گیری می گل ! 

 چند ی خنده صدای که خورد می جا کمی کردنم صحبت طرز از

 تاریک نیمه فضای در کسی زدن کف صدای و شود می بلند نفر

پیچد می پارک . 

- اومد خوشمون ایول، ! 



 زن سر پشت و آید می پیش پارک تاریک ی نیمه از بلند قد مرد

 جمع آن در که شیکش العاده فوق تیپ به. ایستد می دختر و

 می دارتر کش لبخندش که شوم می خیره بود، ناجور ی وصله

 همان. کنند می سالم و گردند می بر دهترسی دختر و زن. شود

گوید می است، زن مخاطبش ولی خیره من به که طور : 

-  شی می مواجه شخصیت با خانم یه با وقتی که ندادم یاد بهت

کنی؟ رفتار درست باید ! 

- آقا ولی ... 

- نه؟ یا گفتم  

 .گفتید-

کجاس؟ کنن می پیچی سر درسام از که آدمایی جای دونی می -  

 اش بارانی ی گوشه التماس با و رود می مرد سمت به ترسیده زن

گیرد می را . 

-  خودتون بزرگی به شما کردم، اشتباه. افتم می پاتون به آقا نه

برم که ندارم رو جایی اینجا جز به دونید می! ببخشید ! 



 که کند می سخت هایی سرفه هم سر پشت و افتد می گریه به

 که دختر طرف به. افتد می مرد پای به و رود می سمتش به دختر

 می است نمایان اش زیبایی و معصومیت کثیفی همه آن پشت

 که زن به زده بهت! افتد می پایم به زن که کنم می بلندش و روم

 زنم می زل کرد، می بخشش طلب و چسبیده را شلوارم ی پاچه

 به قلبم بودم، خودم بانیش و باعث که رویم به رو ی صحنه از و

کنم می بلندش زمین روی زا. آید می درد . 

- شد تموم بود چی هر. عزیزم نکن گریه . 

- آقا ولی . 

- شن می خیال بی هم آقا ! 

کنم می بود ام خیره که مرد به رو . 

- نه؟ مگه  

. دهد می تکان بله ی نشانه به را سرش و پرد می باال ابروهایش

 هایش اشک. گیرم می آغوش در را زن و کشم می راحتی نفس

. کند می تشکر مرد از و پاک اش کهنه کاپشن تینآس سر با را



 که افتد می راه او دنبال به هم دختر رود، می سمتی به لنگان زن

گیرم می را دستش .  

- عزیزم؟ چیه اسمت  

 .زینب-

- کجاس؟ خونتون  

- جا همین ! 

 سمت به و کند می خداحافظی که کنم می نگاهش زده شوک

دود می مادرش . 
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 پارک ی گوشه گوشه هایی کارتن روی که مرد و زن چند به

 به هایم چشم زینب حرف با گویی. شوم می خیره اند خوابیده

 ها برف روی که هایی سرنگ به. شود می باز اطرافم روی

 و زدن چرت حال در آتش کنار که هایی آن و آشکاراست

 وجودم عمق تا را سرما و دوزم می چشم هستند مواد یدنکش

گوشم نزدیکی در مرد صدای با. کنم می حس : 



جایی؟ همچین میای اولت بار - ! 

 مثبت ی نشانه به را سرم و دارم می بر عقب به قدمی ترسیده

 داشته بر قدم و نشیند می لبش کنج کجی لبخند. دهم می تکان

کند می پر را . 

نشه تکرار دیگه هباش حواست پس - ! 

 و کند می ای خنده تک که کنم می پایین باال اراده بی را سرم

گیرد می فاصله .  

برسونمت بیا - . 

نیست نیازی ممنونم، - . 

گوید می که کنم می گرد عقب : 

 از پر جاها جور این! برسی سالم خونه تا باش مواظب پس -

 ...آدمای

شون یکی هم خودتون که - ... 

 داشتند، دست در پتو و غذا که اندام درشت ردم چند دیدن با

. شود می کشیده دنبالشان به نگاهم. دهم می قورت را حرفم



 به هم کوچکی های بسته و کنند می پخش را ها پتو و غذا

دهند می دستشان . 

شد؟ چی ادامش -  

چرخانم می طرفش به را سرم . 

 می بهشون پتو و غذا عوضش در کنن می پخش مواد برات -

 !دی؟

دهد می تکان تاسف با را سرش و زند می ای قهقهه .  

 این به سال هر من! دختر؟ من مورد در کردی فکر چی -

کنم می کمک جماعت ! 

زنم می پوزخندی . 

گیره نمی موش خدا رضای محض ای گربه هیچ - . 

کوچولو خانم نیست مهم اصال برام تو باور - ! 

گویم می شوم، می خارج پارک از که طور همان : 

 هم دادم لو باندت با رو تو و گرفتم تماس پلیس با اگه پس -

مهم برات ... 



 درختی ی تنه به محکم پشتم و شود می کشیده بازویم ناگهان

 ترس با که زند می زل هایم چشم به خشم با. شود می کوبیده

 می کشیده هایم لب روی نگاهش. دهم می قورت را دهانم آب

چسباند می تنم به بیشتر را خودش که کنم می تقال. شود . 

 می! آزاد باز و شدن دستگیر بار هزار بینی می که آدمایی این -

 بار هر! تعدادشون چیه؟ آزادیشون بار هر با فرقشون دونی

 کمتر و کم تعدادشون فقط کمپ میشن فرستاده یا دستگیر

 که هستن مرده مشت یه بینی می تو که آدمایی این! میشه

 می مواد و غذا بهشون! میدن جون ارند فقط بار چند روزی

کنه کاری هر تونه می خمار و گشنه آدم چون رسونم !  

کنی؟ می و کار این چرا - ! 

کشد می عقب و کند می رهایم . 

داره ربط خودم به - ! 

شد تموم آقا - . 

 به را سرش او و کنم می نگاه شلواری و کت اندام درشت مرد به

دهد می تکان باشه ی نشانه .  



میام خودم من برید ماش - . 

 ...ولی -

 دستش به را سوئیچی حرف بی مرد که چرخد می مرد سمت به

 نیم و کشد می موهایش میان دستی. شود می دور و دهد می

اندازد می من به نگاهی . 

رفتم تند خوام می معذرت - ! 

کنم می مرتب را شالم و گیرم می فاصله درخت از .  

نیست مهم - . 

 به شروع کنارم که شوم می  خارج پارک از و گذرم می کنارش از

ایستم می. کند می زدن قدم . 

افتادید؟ راه دنبالم چرا - ! 

چند؟ ساعت دونی می -  

 جلویم، اش مچی ساعت گرفتن با که کنم می نگاهش عصبی

پرد می باال ابروهایم جفت . 

زند می لبخندی . 



داشت همراه یه باید حتما شهر این تو شب، نیمه دو - . 

 می خودش دنبال و گیرد می را دستم مچ آیم، می خودم به تا

کند می تر محکم را دستش ی گره که کنم می تقال. کشانم .  

کن ولم - . 

 و ایستد می بلندی شاسی ماشین کنار هایم حرف به توجه بی

زند می را ریموت . 

شو سوار - ! 

کشم می بیرون دستش از عصبی را دستم .  

زدی؟ دست بهم حقی چه به -  

 و کند می سوارم زور به و گیرد می دوباره را دستم مچ عصبی

 که شوم پیاده خواهم می. گیرد می جای فرمان پشت هم خودش

کند می حرکت و شوند می قفل درها . 

 جرات ای زنده تا میارم سرت بر بالیی وگرنه جات، سر بتمرگ -

بیرون بذاری خونه در از و پات نکنی ! 

غلطی هیچ - ... 



 را اش اشاره انگشت عصبی که شود می بلند اش گوشی زنگ

دهد می جواب و گیرد می اش بینی جلوی . 

بابایی سالم مرجان؟ جانم - ... 

 آن ی بچگانه ظریف صدای شنیدن با که اش عصبی صورت به

 به چشم و کنم می نگاه  شود، می تبدیل لبخند به خط طرف

دوزم می خیابان .  

بابایی؟ جونم -  

 صورتش حالت. چرخانم می طرفش به سر شا طوالنی سکوت از

شود می تر هم در لحظه هر . 

 قربونت نکن گریه تو عزیزم باشه! کجاس؟ مرجان مامان مگه -

 برو پس پیشته؟ خانم محبوبه. کنارت دیگه ی دقیقه دو بابا برم،

 خودم مهربون دختر قربون الهی...بیاد بابا تا خانم محبوبه پیش

 بابایی خواب رخت تو بری تا پس. س قیهب فکر به قدر این که برم

خوشگلت لپای رو بوس. رسیده هم . 

 می. فشارد می را گاز پدال و کند می قطع عصبی را گوشی

 قرمزش ی چهره دیدن با ولی کند پیاده را من بگویم خواهم



 با و کشم می بیرون پالتویم جیب از را گوشی. شوم می پشیمان

 و قار صدای با. کشم می ای کالفه نفس صبح سه ساعت دیدن

 بیرون تلخی شکالت و کنم می ام کوله داخل دست شکمم قور

 کف پاهایم کنار و آید می بیرون همراهش کارتی که کشم می

 نوشته گیج. دارم می بر را کارت و شوم می خم. افتد می ماشین

کنم می زمزمه را کارت روی ی . 

یزدانی؟ آراد - ! 

شناسیش؟ می -  

دهم می مرد رخ نیم به و گیرم می کارت از چشم . 

شناسیش؟ می -  

# 48_پارت  

اندازد می من به نگاهی نیم که کنم می نگاهش متعجب . 

هستیم هم همسایه و دوست البته - . 

 خیابان دیدن با که دارد می نگه بزرگی ی خانه جلوی را ماشین

آورم می خاطر به را روز آن پسر کناری، ی خانه در و .  



دخترم آخه نرسوندم رو شما اول شرمنده - ... 

پرم می حرفش میان . 

نیست ای مساله - .  

. ایستد می رنگی مشکی زانتیای که گیرد می را در ی دستگیره

شود می پیاده و کند می نگاه فرمان پشت زن به عصبی .  

 حق نیستم خونه من تا نگفتم مگه! بودی؟ گوری کدوم حاال تا -

بری؟ بیرون نداری ! 

برد می باال را صدایش او مثل و شود می پیاده ماشین از زن . 

 کدوم من نداره ربطی هیچ تو به! نبر باال من برا رو صدات -

 می بخواد دلم جا هر باشه روزم شبانه ساعت هر! رم می گوری

کنی تونی نمی غلطی هیچ هم تو رم ! 

 به بالیی وگرنه هات عیاشی پی بری نداری حق منی زن تا -

بزنن زار حالت به آسمون مرغای که میارم سرت ! 

زند می پوزخندی . 

گوهی هیچ تونی نمی - ... 



دارد می بر او سمت به قدمی عصبی که شود می بلند دستش . 

بیارم روت جلو رو مادرت و پدر تا بزن داری جرات - ! 

 !جدی؟ -

 به دستش مچ که آید فرود خواهد می زن صورت روی دستش

شود می اسیر مردی ی وسیله . 

خبر؟ چه اینجا مهرداد - ! 

گوید می مرد به رو و آورد می پایین را دستش عصبی : 

حالش و عشق پی رفته گذاشته تنها شبی نصف رو نازیال ـ ! 

ها هستیم کوچه تو! آروم - ! 

کند می نگاه زن به قبل از تر عصبی مهرداد . 

 خانم که ذاره می تنها رو ش ساله سه دختر مادری چه آخه -

 بابایی زد زنگ بهم گریه با پیش ساعت نیم! کنه؟ می و کار این

 از بعد میگه کو؟ مامان بابایی گم می دیدم، کابوس کجایی

بیرون رفت خودت ! 

هست محبوبه و نیست تنها اوال - . 



 هیچ که رو مادری بچه اون! محبوبه نه صفت بی مادرشی تو -

خواد می نکرده مادری براش وقت ! 

دارد می بر قدمی زن . 

چرا تو پدرشی هم تو - ... 

 نگاه که پرد می باال ابروهایش و باز دهانش من دیدن با ناگهان

 می صدا با زن. شود می کشیده من سمت به هم مرد و مهرداد

غرد می عصبی مهرداد که خندد : 

پارک تو اتفاقی پیش ساعت دو و دختر این - ... 

آراد؟ نه مگه! دراز گوشامون هم ما -  

 سمت به و شوم می پیاده عصبی داشت سرش در که فکری از

 غلیظش آرایش. است تر واضح حال زن ی چهره. روم می شان

اندازد می ابروهایم میان چینی . 

 گذرونی خوش وگرنه نیست، شکی که درازیتون گوش در -

ددادی نمی ترجیح دخترتون جای به رو شبونتون ! 

شود می گشاد هایش چشم و باز دهانش .  



 بفهم کنی خودت سطح هم رو شوهرت خواستی بعدم ی دفعه -

کن باز رو گشادت دهن بعد کیه، طرفت ! 

 با و گیرد می را جلویش مهرداد که آورد می هجوم سمتم به زن

کند می نگاهم تحسین . 

خوردی؟ تو االن گوهی چه - ! 

نم؟ک تکرار بازم سنگین گوشات اگه -  

 که کند می تقال مهرداد های دست میان خشم با و زند می جیغ

کشاند می خانه سمت به و گیرد می را بازویش .  

دیدم؟ جایی قبال رو شما من -  

 چشم جفت یک دیدن با که چرخم می مرد سمت به عصبی

 برایم بیداری در هایم شب کابوس و زند می خشکم خاکستری

شود می تکرار .  

 بگیرید؟ تماس بودم منتظرتون قدر چه دونید می! شمایید؟ -

 صاحب دنبال ماهه چهار ولی کردم، پیدا بعد روز چند رو کیفتون

کنم نمی پیداش و کیفم !  



شناسید؟ می رو دیگه هم - ! 

کند می نگاه سرم پشت و من به متعجب . 

زدن رو کیفش گفتم که دختری همون آره، - ! 

تو نه کردم یداشپ من آخرشم! تصادفی چه وای! واقعا؟ - ! 

 !خوبی؟ -

 سینه شوند، می حس بی پاهایم که دارم می بر سمتش به قدمی

 برای ماهی مثل. شود می قطع تنفسم راه و شود می سنگین ام

 می تار هایم چشم که شود می بسته و باز دهانم اکسیژن ای ذره

گیرد می فرا را جا همه سیاهی و شود . 
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. گذرند می گیسوانم میان از خنکی نسیم و خوانند می ها پرنده

 هایم چشم موهایم در دستی نوازش با و کشم می عمیقی نفس

 و شوم می خیره رویم به رو سبز سر دشت به. گشایم می آرام را

 دوزم می چشم سیاهش مهربان چشمان به. چرخانم می را سرم

 به را دستم. شود می کشیده هم من های لب لبخندش با که



 باعث مردی صدای که کنم می دراز بلندش های ابریشم سمت

 را ای بابونه گل دسته ماکان. بچرخانم شان طرف به سر شود می

 سمت به خندان و خیزم می بر ذوق با که کند می بلند سمتم به

دوم می شان . 

- بیا هم تو مامان . 

 به زده وحشت. شوم می مواجه اش خالی جای با که گردم می بر

! گیرد می فرا مه را جا همه ناگهان که چرخم می آنها سمت

 می! کنم می صدایشان بلند صدای با و زنم می خودم دور چرخی

 حال در را ماکان و شود می ظاهر جلویم قطار ریل که دوم

 تابلو سمت به نگاهم! بینم می پوشی سیاه شخص با درگیری

. گیرد می او از را آن مرد که رود می ماکان دست در فرشی

 و زنم می فریاد زده وحشت که شود می اکو سرم در قطار صدای

 که چرخد می سمتم به ماکان! دوم می و کنم می صدا را ماکان

 می هول را او و زند می ای قهقهه خاکستری چشم جفت یک

 خالی پاهایم زیر انناگه که دوم می شان طرف به جیغ با. دهد

 شدیدی درد با! کند می خورد بر بزرگی سنگ به سرم و شود می



 تکه مثل گلویم! گشایم می زده وحشت را هایم پلک سرم، در

 آشنا نا مکان در را سنگینم سر. سوخت می و بود خشک چوبی

 گیجی از صورتم. ماند می ثابت سرم و دست روی تا چرخانم می

. آید می داخل آشنایی مرد و باز در انناگه که شود می جمع ام

 یک که بود خاطراتم آوردن باال حال در سرعت به ام حافظه

شود می وارد و ظاهر سرش پشت نگران خاکستری چشم جفت .  

-  ساعت دو خواستی می! دختر نگرانی از کشتی و من که تو

شه تکمیل ساعت۴۸ تا خوابیدی می هم دیگه ... 

 و مهرداد جای به خاکستری چشم مرد و زدنم نفس نفس صدای

 و شود می تر نزدیک. گیرد می جای نگاهم و سرم در صدایش

 دستم در تختی رو. کند می خوردن تکان به شروع هایش لب

 سر پایین به دردمندم های شقیقه کنار از عرق و شود می مچاله

 که شوند می تبدیل دردمندی های ناله به هایم نفس. خورند می

 عذاب ی خلسه از ام شده مشت دست روی یدست نشستن با

 چشم جفت یک جز به دیگر شخص دو و صداها. آیم می بیرون

 گرمی دست سمت به. شوند می ظاهر برایم متعجب خاکستری



 های لب میان از و چرخم می است پرستار خانم به متعلق که

کنم می خارج نامفهوم را آب ی کلمه خشکم .  

- ته؟سرد! لرزی؟ می قدر این چرا !  

 ام پیشانی روی دستش که دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم

 نگران هم مهرداد. شود می خارج اتاق از عجله با و نشیند می

 می سمتم به را ام گوشی و گذارد می ام پیشانی روی را دستش

 .گیرد

- بدم خبر خونوادت به کن باز رو قفلش ! 

 کشیده خاکستری چشم جفت یک سمت به خواسته نا نگاهم

خورد می تکان خشکم های لب و شود می : 

- ندارم ای خونواده ! 

 پایی صدای که افتند می هم روی سنگینم های پلک و لرزم می

شود می بلند ای نعره و . 

- دکتر؟! موندید؟ گوری کدوم ! 

- باش آروم! آراد ! 



- کن ولم! ره می دست از داره ! 

 جا مهه سیاهی و شود می گم فریادش و بلندش های قدم صدای

گیرد می بر در را . 
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 قصد به را سنگینم های پلک. پیچد می سرم در مبهم صداهایی

 می واضح و رسا کم کم صداها ناگهان که دهم می تکان کردن باز

 .شوند

-  ساعتی ندچ خونه برو! چی؟ که اینجا نشستی بس روز سه

هستم من کن استراحت . 

شکند می را سکوت دوباره مهرداد که گذرد می ای دقیقه چند . 

- شناسیش؟ می  

شود می بلند ای خسته و گرفته صدای . 

 !نه-

- کرد؟ می نگات نفرت با اونجوری چرا پس ! 

- بینمش می که بار دومین! دونم نمی ! 



- مشکل شاید ... 

 این از بیشتر دهم نمی اجازه و کنم می باز را هایم پلک

 مبل روی هم کنار که مردی دو طرف به سر. کند کنجکاوی

 نگران من دیدن با خاکستری چشم. چرخانم می بودند، نشسته

 و خسته صورت به. ایستد می تخت کنار و شود می بلند

 با. گذارد می ام پیشانی روی را دستش که زنم می زل نامرتبش

گوید می او به رو و کشد می عقب کنارش، مهرداد گرفتن قرار : 

- شکر رو خدا شده قطع تبش . 

دهند می من های چشم به را شان نگاه دو هر . 

- کنه؟ نمی درد جاییت خوبی؟  

 می در سمت به مهرداد که دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم

 .رود

- کنم خبر و دکتر برم من . 

 و کند می پر را جایش او که ماند می مهرداد قبلی جای نگاهم

کشاند می خود سمت به را هایم چشم .  



- چیه؟ اسمت  

 می زمزمه و شوم می خیره روشنش خاکستری های چشم به

 :کنم

 !سراب-

 همراهم مرد دو به فروانش های توصیه و دکتر ی معاینه از بعد

 رحم ام جوانی به دیگر بار خدا شاید که بیشتر مواظبت برای

کند می صممرخ است؛ کما و مغزی سکته احتمال و نکند . 

 پشت به را دردمندم سر و گیرم می رویم به رو مرد دو از چشم 

 صدای با که بندم می را هایم پلک. دهم می تکیه صندلی

 نگاه آینه در اش خیره های چشم به و باز را هایم چشم مهرداد،

کنم می . 

- برم؟ طرف کدوم  

- ممنونم شم، می پیاده جلوتر یکم . 

- گفت؟ چی دکتر که شنیدی  



 همان و گذاشته ماشین در روی را آرنجش که آراد به را اهمنگ

دهم می زند، می حرف و خیره جلو به که طور . 

- خوبه حالم من ولی نگرانیتون از ممنونم .  

گوید می صورتم به خیره و چرخد می سمتم به کامال : 

- نیست بد بندازی خودت به نگاه یه !  

دهم می خیابان به و گیرم می گاهم شکنجه از چشم . 

-  هستین نگرانم اینکه از ممنونم. شم می خوب کنم استراحت

 ...ولی

- آدرس نداره، اگر و اما و ولی ! 

 نمی مخالفت برای جایی محکمش های حرف با که مهرداد به

 ولی خورند می جا کمی. دهم می را آدرس و کنم می نگاه گذارد،

 سمت به و شود می تبدیل لبخندی به تعجبش زود خیلی آراد

چرخد می جلو . 



 و آراد که شوم می پیاده و کنم می تشکر ماشین، ایستادن با

 می شان نگاه متعجب! شوند می پیاده سرم پشت هم مهرداد

کند می ای خنده تک مهرداد که کنم . 

- خونت؟ کنی دعوتمون خوای نمی  

 جلویم داروها ی کیسه همراه آراد که پرد می باال ابروهایم جفت

ایستد می . 

- کنم گمت باز امخو نمی ! 

 هایم لب روی محوی لبخند و فشارم می هم روی را هایم دندان

نشانم می . 

- دستت از خوام نمی منم ... 

کنم می پنهان تلخم ی خنده با را حرفم . 

-  با جنتلمن تا دو با تازه بدم، دست از رو شماها خوام نمی منم

شدم آشنا مرام !  

 در گرد هایی شمچ با آراد و شده ریز هایی چشم با مهرداد

کشم می عمیق نفس چند و چرخم می. شوند می دقیق صورتم . 



- بیایین دنبالم . 

 سرم پشت را هایشان قدم صدای که پیچم می کوچه سمت به

 و کنم می بلند را دستم رسم، می که برق چراغ تیر به. شنوم می

دهم می نشان را خانه رنگ سفید در . 

 !اونه-

 ی کیسه. کند می متوقفم ردادمه صدای که دارم می بر قدمی

کند می دراز سمتم به و گیرد می آراد دست از را ها دارو . 

- شیم نمی مزاحمت دیگه ! 

 ...ولی-

- کن استراحت برو. زنم می سر بهت فردا انشاهلل نداره، ولی . 

 چشم که کنم می تشکر لب زیر و گیرم می دستش از را کیسه

 به تا گیرم می را هشنگا رد شود، می کشیده آراد سمت به هایم

 از جلوگیری برای را دستم و لرزم می! رسم می گاهم قتل

دهم می تکیه چراغ تیر به سقوطم . 

 !خوبی؟-



 به را دهانم آب و دهم می نگران مهرداد و آراد به را نگاهم

فرستم می پایین سختی .  

 .آره-

- ده نمی نشون اینجوری که ظاهرت . 

کشم می عقب که دارد می بر سمتم به قدمی . 

- خوبم گفتم ! 

 میان چینی! خورند می جا کمی بلندم و عصبی صدای از

چرخد می مهرداد سمت به و اندازد می ابروهایش . 

 بریم؟-

 را دستش کف و دهد می تکان بله ی نشانه به را سرش مهرداد

گیرد می جلویم . 

 !گوشیت-

 بیرون جیب از را گوشی. فشارم می هم روی عصبی را هایم پلک

گذارم می دستش کف و رمآو می . 

- کن باز رو رمزش ! 



 که دهم می جای دستش کف دوباره و کنم می باز را قفلش

. گرداند می بر بهم را گوشی و گیرد می را خودش شماره

 بی پاهایم پیچند، می کوچه داخل وقتی و کنند می خداحافظی

خورم می سر برق چراغ تیر کنار و شوند می حس . 
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. شوم می رها فرش روی و کشانم می خانه داخل را حسم بی تن

. شکنند می را خانه سکوت و کوبند می هم به محکم هایم دندان

 سقف به خانه سیاهی در و کشم می آغوش به را خود وار جنین

 کنم می پالتو یبج داخل را حسم بی های دست. شوم می خیره

 می نمایان صفحه روی باتری هشدار. کشم می بیرون را گوشی و

 و شوم می مخاطبین وارد آخرش های نفس به توجه بی. شود

 در روز آن را شماره خودش که رضایی سروان نام روی انگشتم

 نامش روی را انگشتم مردد. ایستد می بود، کرده سیو ام گوشی

 غوطه سیاهی در و کشد می را آخرش نفس باتری که کشم می

 آشپزخانه چراغ ناگهان که افتد می کنارم گوشی. شود می ور

 می را خانه سکوت پچی پچ و خنده صدای و شود می روشن



 و پدر ماکان،. کشانم می قسمت آن به را حسم بی تن! شکند

 داخل! بودند صحبت مشغول و نشسته من به پشت مادر

 شود، می خارج چاه ته از که صدایی با و شوم می آشپزخانه

 که آورد می درد به را قلبم شان سکوت کنم؛ می صدایشان

 نمی بر سمتم به وقت هیچ کاش ای و زنم می صدایشان دوباره

 شده له صورت و مادر و پدر ی سوخته ی چهره دیدن با! گشتند

 تا زنم می جیغ قدر آن. کشم می وجودم تمام با جیغی ماکان ی

 می بر در را جا همه تاریکی و شوند می محو یمها چشم جلوی از

 آشپزخانه کف و برم می هجوم نفره چهار میز سمت به. گیرد

 زنگ که دارم می بر خیز ها صندلی سمت به. کنم می واژگونش

 بار چندین که بگیرم نادیده خواهم می. آید می در صدا به خانه

شود می تکرار صدایش دیگر . 

 این رویم به رو مرد دیدن با که کنم یم باز ضرب با را حیاط در

 می بدی شکل به را ام خورده سرما تن و خورم می جا شب موقع

 .لرزاند



 کردم می سعی که محکمی صدای با و کنم می هم در را ابروهایم

 می کنم، پنهان رویم به رو مرد دریده های چشم از را لرزشش

 :گویم

-  زنگ نباید شب، وقعم این ندادن یاد بهتون هیکل، و سن این با

زد؟ رو تنها دختر یه ی خونه ! 

 پیش قدمی و زند می قطورش های سبیل زیر از چندشی لبخند

آید می . 

- شدیه روزم و شب مدتیه که میاد خوشم رفتارت همین از ! 

شود می جمع هم در بیشتر ابروهایم . 

- شدم؟ نگرانت قدر چه دونی می روز؟ سه این بودی کجا ! 

 می دستم در را در ی لنگه و سابم می هم یرو را هایم دندان

 .فشارم

-  شما به دوما کنید؛ صحبت درست من با بدونید رو حدتون اوال

بودم کجا من نداره ربطی هیچ ! 



 می قرار چوب چهار میان را پایش که ببندم خواهم می را در

شود می شدن بسته مانع و دهد . 

 می بلند اش هسین روی کوبیدن برای را دستم و باز را در عصبی

 می خود به دستش داغی از. کند می اسیر را دستم مچ که کنم

 برای. شود می چندشم اش لحظه هر شدن نزدیک از و لرزم

کنم می تقال اش، گوشتی دست از دستم رهایی . 

- مرتیکه کن ول و دستم ! 

 به آزادم دست با که فشارد می بیشتر را دستم مچ و خندد می

 بلند زدن ضربه قصد به را راستم یپا و زنم می چنگ صورتش

 خودش و کوبم می در به محکم و گیرد می را دستم که کنم می

 شدن خارج با که گرمش های نفس هرم از. چسباند می تنم به را

شود می بد حالم خورد، می صورتم به دهانش از کلمه هر . 

-  بخصوص! وحشیه؟ های گربه ماده کردن رام من کار دونی می

مونه می دندونام زیر ها مدت تا مزشون که خوشگالش ! 

- جا همین تا بزن بهم دست داری جرات ... 



 می نیمه حرفم دهانم روی دستش گذاشتن و موهایم کشیدن با

 .ماند

-  و من داری حاال بودی کی بغل تو روز سه این نیست معلوم

هرزه؟ ی دختره کنی می تهدید ! 

 دیوار به. دهد می هول پایش با را در و کشانم می حیاط داخل

 می من از را حرکتی هر توان چاقش تن چسبیدن با و کوبانم می

 که خورد می سر صورتم و سر از عرق و زنم می نفس نفس. گیرد

 هایم چشم ی کاسه و قطع نفسم ام یقه روی دستش نشستن با

 که کنم می کردن تقال به شروع توانم تمام با. شود می خالی و پر

 دیوار کنار. شود می پرت حیاط کف و جدا ملرزان تن از ناگهان

 بی و شده خم مرد روی که پوشی سیاه شخص به و خورم می سر

 پلک تا شوم می خیره کوبد می صورتش و سر به مشت با وقفه

افتند می هم روی هایم . 
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 دیدن با مهرداد که کنم می باز زحمت به را ام خسته های پلک

 می خم جلویم و آید می سمتم به و کند می رها را او من حال

  .شود

 !خوبی؟ -

 عجله با. کند می نگاه او خالی جای و سرش پشت به در صدای با

 کند می نگاهم متعجب. گیرم می را دستش مچ که شود می بلند

مگوی می لرزانم های دندان میان از که : 

میشه شر برات نداره؛ کتکم ارزش کثیف خوک این - ! 

کند می بلندم و گیرد می را بغلم زیر . 

 این از دیگه تا میارم در و پدرش. عوضی مرتیکه کرده غلط -

پدر بی نکنه غلطا ! 

 را چراغ کلید دست با و باز را در. رویم می باال ها پله از آهسته

 به سری تا سر ینگاه چراغ، شدن روشن با. کند می جستجو

کند می زمزمه آرام و اندازد می امان ساده و محقر ی خانه : 

کدومه؟ اتاقت -  



 .خوبم -

 بر قدم آشپزخانه سمت به و کشم می بیرون دستش از را بازویم

 لیوانی کابینت از و گذرم می شده واژگون میز کنار از. دارم می

 می نمدرو آتش شدن خاموش برای آب لیوان چند و دارم می بر

 رخ خواست می که اتفاقی آوری یاد با. است فایده بی ولی نوشم

 هایم پلک. فشارم می دست در را لیوان و لرزم می خود به دهد

. شود می ظاهر برایم مرد صورت که دهم می فشار هم روی را

 می بغضم و شود می جاری خون شکند؛ می دستم در لیوان

 به شروع بلند دایص با و خورم می سر کابینت کنار. ترکد

آید می سمتم به پاچه دست مهرداد. کنم می گریستن . 

دختر؟ خودت با کردی چکار - ! 

 دست. شود می گم بغضم در ها کابینت شدن بسته و باز صدای

 روز و حال برای دل ته از و گذارم می صورتم روی را ام خونی

 روی باند گذاشتن و دستم مچ کشیدن با. زنم می زجه خود

 را هایم اشک و کشد می آغوشم به که لرزم می درد از زخمم



 تا گذرد می ای دقیقه چند. کند می اش مردانه ی شانه ی روانه

آیم می بیرون آغوشش از شرم با و شوم می آرام . 

نبود خودم دست حالم. خوام می معذرت - . 

 زیر را هایش انگشت سر و شود می خیره ام اشکی های چشم به

 می عقب را سرم که بود هایم چشم غرق .کشد می هایم پلک

 دستم کف خون غرق باند به را نگاهش. آید می خود به او و کشم

 می بیرون اولیه های کمک ی جعبه از ای تازه باند و دهد می

 می دستم پیچی باند و شو و شست مشغول سکوت در و آورد

 .شود

بود؟ کی -  

خونه صاحب - ! 

ماند می حرکت بی ای ثانیه دستش . 

شم نمی بلند من ولی کنه بلندم خواد می - . 

 چرا؟ -



. کشیده بیرون دستمون از رو اینجا نزول و کلک و دوز با چون -

ماک بعد ولی پاشم اینجا از بودم حاضر قبال ... 

 بیشتر نباید. چکد می مهرداد دست روی و خورد می سر اشکم

 می سکوت پس دادم؛ می برادرم قاتل دوست به اطالعات این از

 شدن تموم از بعد و گوید نمی چیزی هم او سکوتم دیدن با. کنم

 میز. دارد می بر را اولیه های کمک جعبه و شود می بلند کارش

. چیند می مرتب را ها صندلی و کند می بلند را شده واژگون

 دارد می بر را جارو. نشانم می صندلی روی و گیرد می را بازویم

 به. کند می ها خرده شیشه دنکر جارو به شروع هیکل آن با و

 عسلی درشت های چشم با که رنگش خرمایی پشت پر موهای

 و شوم می خیره بود، کرده برابر چند را اش زیبایی روشنش

 از سفیدش گرد صورت با را اش کشیده ابروهای و عقابی دماغ

 بزرگی به قلبی بودنش جذاب از غیر به مهرداد. گذارنم می نظر

 می میز روی را سرم. داشت است، ترین نایاب زا امروزه که دریا

 دارم تب ی خسته های پلک رویم، به رو مرد به خیره و گذارم

افتند می هم روی . 
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 سر روی سنگینی ی وزنه انگار گشایم؛ می را هایم چشم درد با

 و دهم می ماساژ دست با را گردنم. بودند کرده آویزان گردنم و

 سمت به نگاهم. دهم می ناتوانم و درد از پر بدن به قوسی و کش

 دست صندلی روی و پیچانده پالتویش در را خودش که مهرداد

 نیمه فضای به متعجب! افتد می است، بسته هایش پلک سینه به

 را ام شانه روی پتوی خیزم؛ می بر و نگرم می آشپزخانه روشن

 با صورتم و دست شستن از بعد. روم می بیرون و دارم می بر

 کردن حاضر قصد به و شوم می آشپزخانه وارد صدا کمترین

 از ای خفه آه دیدنش با که کنم می باز را یخچال در صبحانه

بندم می آرامی به را در و شود می خارج گلویم .  

 چه هر اما کنم می باز را ام کوله زیپ و نشینم می تخت ی لبه

 را کوله عصبی شوم؛ می تر امید نا کنم می جو و جست قدر

. روم می هایم لباس کمد سمت به و اندازم می تخت ی گوشه

 چیزی هم باز ولی کنم می وارسی را هایم مانتو و شلوارها جیب

 کنار کوچک میز سمت به لرزان هایی قدم با! دشو نمی عایدم



 دارم می بر را آن ته کلید گشایم؛ می را کشو در و روم می تخت

روم می بیرون اتاق از و .  

. چرخانم می آرامی به و گذارم می قفل ی حفره درون را کلید

 اشکم ی قطره اولین چکیدن با شدنش باز و کلید چرخش صدای

. شود می منجمد خانه فضای مثل و سنگین قلبم. شود می یکی

 قدر چه هر ولی نشیند می در ی دستگیره روی سردم دست

 اتاقی در بودم آن از تر ضعیف من! رود نمی پایین کنم می تالش

 نبود من توان در نه! بگشایم شده موم و مهر است ماه چند که را

ماکان وقتی حتی نیست و ... 

 دستم. کنم می رها را دستگیره و لرزم می ماکان آوری یاد با

 به بار چند و شود می مشت نشیند؛ می ام سینه چپ سمت

 های گونه. تپید می سختی به که قلبی روی کوبم می آرامی

 پس از فقط که نیرویی با و کنم می پاک دست کف با را خیسم

 از را مرده یک که باشد قدرتمند قدر آن تواند می انتقام یک

 پشت بدهد؛ او به را زیستن دوباره ی انگیزه و بکشد بیرون گور

 پرپر هم را ما شان کشیدن پر با که هایی گاه تکیه و اتاق به



 را در. دارم می بر قدم ورودی در سمت به و کنم می بودند کرده

 را در و شوم می خارج سردی باد وزیدن با که گشایم می صدا با

 و شوم می خم کفشی جا کنار. کوبم می هم به محکم کمی

 می باز در که شوم می ام مشکی های کتانی پوشیدن شغولم

 خانه چهار پیراهن به رنگش آبی کتانی شلوار از را نگاهم. شود

 اش ترسیده کمی و آلود خواب صورت نهایت در و اش مردانه ی

 های چشم به خیره و شوم می بلند ناراحت ی چهره با و دهم می

گویم می اش عسلی : 

رفت در دستم از ببخشید وای کردم؟ بیدارتون - ! 

زند می ام مصنوعی ناراحتی به محوی لبخند . 

بخیر صبح بعدم! سالم اول - . 

 صبح و سالم لب زیر و زنم می خودش مثل لبخندی زده خجالت

 بیرون کشد، می نامرتبش موهای میان دستی. گویم می بخیری

 مشکی چرم های کفش. بندد می سرش پشت را در و آید می

 حوض سمت به و پوشد می بود، ست پالتویش با که را اش

 به آبی مشت و کند می باز را آب شیر. رود می خشکیده



 پله از و لرزم می خود به آب سردی تصور از. پاشد می صورتش

. روم می پایین است، هایش برف شدن ذوب حال در که هایی

 می فرو موهایش درون را خیسش دست و بندد می را آب شیر

 و خیزد می بر کنارش ایستادنم با. دهد می هدایت باال به و برد

 مشغول و کشد می بیرون جیبش از دستمالی که طور همان

 های گلدان به اشاره شود می صورتش و دست کردن خشک

کند می جان بی و خشک . 

 اگه. بیرون بندازشون خشکیده؛ دیگه شد خشک که گلی -

 این تو چیزی هر باشه یادت ولی بخر جدید تا چند داری دوست

 باشه یکی باید که ها آدم مثل درست داره؛ نیاز مراقبت به دنیا

 این تو! نداره بزرگی و کوچیکی به هم کاری کنه مواظبت ازشون

 مرد و زن داره؛ احتیاج نفر یک به ها وقت بعضی کسی هر دنیا

نداره هم ! 

 من مگر ولی کند می اشاره چه به دارد مستقیم غیر دانستم می

! کرد؟ می صحبت جوری این که بودم کرده انتخاب را تنهایی

دهد می ادامه و گذارد می شلوارش جیب داخل را دستمال . 



 دریاچه یه مثل کردن اعتماد زمونه و دوره این تو باشه یادت -

 فرو و شکستن خطر بری پیش قدر چه هر که مونه می زده یخ ی

 بر ترک پاهات زیر که میای خودت به وقتی! بیشتره ریختنش

شدی غرق و شکسته یخ کنی فرار بخوای تا و داشته !  

 می داشتم، ازتون که شناختی با ولی گید می چی دونم می -

 شما، مثل یکی زمونه و دوره این تو چون کنم؛ اعتماد تونستم

 بیرون ها ساعت ترین تاریک پس از که مونه می خورشیدی مثل

 که شما مثل. کنه می روشنایی غرق رو جا همه نورش با و زنه می

 ی نقطه ترین تاریک در رو خورشید نقش ها آدم اون برای

دارید شون زندگی !  

آید می پیش قدمی و زند می عمیقی لبخند . 

 همیشه من از بهتر رو یکی ها آدم اون ولی خوبی تشبیه چه -

دارن و داشتن . 

 ی نشانه به را سرم و کنم می تبدیل کجی لبخند به را پوزخندم

 می تعریف ازش مهرداد که اویی. دهم می تکان حرفش دتایی



 عمیق چاهی قعر در و کرده رها خودم حال به مرا هاست ماه کرد

بود داده هول نگاهی نیم بدون !  

رفتی؟ می داشتی کجا صبحی اول حاال خوب -  

آذوقه ی تهیه - ! 

کند می ای خنده تک . 

پس؟ هستی شیطونم - ! 

هاس مدت ولی بودم  

ام کرده گمش ها دست دور در ت . 

بخواد دلتون تا - . 

خندد می . 

امروز خودمی مهمون که بریم بزن پس - . 

 ...آخه -

خوبه؟ تو، مهمون بعد دفعه انشاهلل نداره، آخه -  



 رکنا از هم دوش دوشا و دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم

 دل از که خوام می معذرت: گویم می دل در و گذریم می حوض

کنم استفاده سوء مجبورم پاکت ! 
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 جلوی که ماشین سمت به و گذریم می برق چراغ تیر کنار از

 من و زند یم را ریموت. رویم می بود، پارک حسین حاج ی خانه

 در ی دستگیره روی دستم. روم می ماشین شاگرد در سمت به

 و کنم بلند را سرم شود می باعث نگاهی سنگینی که نشیند می

. شوم خیره آمد، می ما سمت به کوچه سر از که دختری به

 ام، دغدغه بی روزهای در باری و بند بی تهمت روزی که دختری

 زده آموخت، من به را یوفای بی فقط عشق از که پسری برای

 .بود

خانم دختر - ! 

 آن در تهمت و حرف هزاران که اویی های چشم از را دیدگانم

 این در کس هیچ دیگر. شوم می سوار و گیرم می زد، می موج



 مهرداد طرف به سر! خودم حتی نبود؛ مهم برایم رحم بی دنیای

چرخانم می بود، ماشین کردن روشن حال در که . 

دیدی؟ حاال تا من از تر نهدیوو یعنی -  

کنم می نگاهش سوالی . 

دونم؟ نمی هنوز رو اسمت دونی می - ! 

 فاصله قدم یک که دختری به و گیرم می خندانش نگاه از چشم

. گذریم می کنارش از و شود می روشن ماشین. دهم می داشت،

 بدرقه کوچه آخر تا هایش چشم با که اویی به بغل ی آیینه از

 خیابان در ماشین زدن دور با و دوزم می شمچ کند می امان

گویم می و شوم می خیره جلو به اصلی : 

 !سراب -

بودم نشنیده حاال تا! عجیبی اسم چه! واقعا؟ - !  

چرخانم می طرفش به سر . 

خاصه چون - ! 

لحاظ؟ چه از - ! 



سراب روشه، اسمش - ! 

دهد می تکان را سرش گیج . 

ولی شم نمی متوجه چیزی که من - ... 

خوام می حلیم من - ! 

اندازد می سمتم به نگاهی نیم خندان ولی گرد هایی چشم با . 

شما؟ و -  

 حلیم که حاال  ولی ببرمت، مشتی جیگرکی یه خواستم می -

خورم می و همین منم داری دوست . 

زنم می مهربانیش ی همه به عمیقی لبخند . 

شما جیگرکی همون بریم خوب - . 

؟نکنی شما شما قدر این میشه -  

 ...ولی -

 منم جوری این خوب؛ دختر باش راحت من با نداره اما و ولی -

ترم راحت . 



. شود می بلند اش گوشی زنگ صدای که زنم می محوی لبخند

 اش صفحه دیدن با و دارد می بر داشبورد روی از را گوشی

گیرد می من طرف به و زند می عمیقی لبخند . 

باباست عروسک - . 

 صورت و درشت عسلی چشمان آن با که زیبایی دختر دیدن با

 کرد می خود مجذوب و دیوانه را کسی هر که سفیدش گرد تپل

 هم ها عروسک از که زیبایش پفی رنگ سفید لباس آن در

 هم او که گویم می عزیزمی و زنم می عمیقی لبخند بود، زیباتر

دهد می جواب و زند می لبخندی .  

 شده چی...افتخار اباب به صبحی اول بابایی عروسک شده چی -

کجاست؟ زنیکه اون نکردی؟ خبرم زودتر چرا! خانم؟ محبوبه  

پرم می جا از زند می که دادی با . 

 تو بیرون؟ بره نداره حق نیستم خونه من وقتی نگفتم مگه -

 تو حساب اول خونه رسیدم اون؟ یا گیری می من از رو حقوقت

 نیفته بچم برا اتفاقی کن دعا... ی زنیکه اون بعد رسم می رو

نشونم می سیاه خاک به و زن اون هم رو تو هم وگرنه . 



 می فرمان به محکم مشت چند عصبی و کند می قطع را گوشی

 من به توجه بدون و گذرد می ها ماشین میان از سرعت با. کوبد

 ساعتی نیم که رانندگی راهنمایی ماشین و در به چسبیده که

راند می فقط است؛ ردنمانک دنبال و دادن اخطار حال در است . 

 توجه و ماشین در بستن بدون و ایستد می اش خانه در جلوی 

 می داخل و کند می باز را خانه در رانندگی راهنمایی ماشین به

 در جلوی شوند، می پیاده رانندگی راهنمایی مامور تا دو. شود

 می عصبی نسبتا ای چهره با من به رو و ایستند می راننده باز

 :گویند

 به زدید بهم و شهر نظم صبحی اول اینکه بر عالوه شما -

 می محسوب جرم خودش این و نکردید توجه هم ما تذکرای

 !شه

جناب سالم - ! 

 من به متعجب که آراد به و گیرم می مرد دو از را ام ترسیده نگاه

دهم می بود، زده زل رویش به رو شخص دو و .  

ناسید؟ش می رو ماشین این صاحب شما. سالم -  



شده؟ چی. بله -  

 پیاده ماشین از آهسته که کند می دادن توضیح به شروع مرد

 به رو که مرد حرف میان و روم می شان سمت به و شوم می

پرم می کند، بررسی را ماشین: گوید می همکارش . 

شده مریض دخترشون کنم فکر - . 

شده؟ مریض نازیال - ! 

دهم می تکان آراد جواب در را سرم . 

بذارید پا زیر رو قوانین و بزنید بهم و شهر نظم شه نمی یلدل - . 

ها نبودم فرمون پشت من - ! 

گوید می قبل از تر عصبی و کند می اخمی : 

دارید؟ آقا اون با نسبتی چه شما -  

رسید؟ من به ماشین از مشکلتون االن - ! 

اندازم می ابروهایم میان چینی . 

 ...شما -



 ای گوشه را رویم به رو عصبی مرد و پرد می حرفش میان آراد

 و دارم می بر قدم مهرداد ی خانه سمت به عصبی. کشد می

 زمان قدر چه دانم نمی. زنم می زل مرد و آراد به دیوار به تکیه

 به و نویسد می ای برگه مرد و دهند می دست هم با که گذرد می

. کنند می ترک را محل همکارش اتفاق به و دهد می آراد دست

 می او به و گیرم می خیابان از چشم جلویم، آراد تادنایس با

 .دهم

هست؟ چیزی مهرداد و تو بین -  

خورم می جا اش یهویی سوال از . 

نه چی؟ - ! 

فشارد می را خانه زنگ و کند می نگاهم پریده باال ابروهایی با . 

کردید؟ می چکار هم با صبحی اول پس -  

بود پیشم دیشب - ! 

 و در به. شود می باز تیکی با در که .چرخد می سمتم به متعجب

آید می پیش قدمی عصبی و اندازد می نگاهی من . 



رابطه هم با - ... 

آراد نگو چرت - ! 

چرخیم می صدا سمت به دو هر .  

با مهرداد  

بود ایستاده در میان آشفته و عصبی ای چهره . 

رفتن؟ شد؟ چی -  

جریمت اینم. آره - . 

گوید می پریده باال ابروهایی با و گیرد می را برگه :  

بدم؟ دیه نکردم که قتل! خبر چه - ! 

دادن رضایت جریمه با کن شکر رو خدا برو - . 

 می پالتویش جیب داخل مچاله را برگه و کشد می ای کالفه پوف

چرخد می حیاط سمت به. گذارد . 

داخل بیایین - . 

دیگه برم من - . 



کند می اسیر را دستم مچ و چرخاند می طرفم به سر . 

دیگه نباشه حرف - ! 

کشاند می خود دنبال به آراد سنگین نگاه زیر و . 
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 به را آن طرف یک که زیبایش ی باغچه و بزرگ نسبتا حیاط از

 ساختمان وارد و گذریم می بود، کرده تبدیل خاصی زیبایی

 سمت به مهرداد به توجه بدون آراد. شویم می بزرگش و شیک

. نشیند می مبلی روی و رود می رنگ زرشکی دست یک مبلمان

 کرد، می پیدا راه دوم ی طبقه به که پلکانی سمت به هم مهرداد

گوید می رفت، می باال که طور همان و رود می : 

میام االن - . 

 که کنم می همراهی شود، می خارج دیدم از تا را مهرداد چشم با

چرخانم می طرفش به سر آراد صدای با . 

بشین بیا وایسادی؟ چرا - . 



. گیرم می جای مبل اولین روی و دارم می بر قدم سالن سمت به

 به شروع او خیال بی ولی کنم می احساس را آراد نگاه سنگینی

 و داشت قرار دیوار کنار بزرگی وی تی. کنم می یلوسا زدن دید

 گل گلدان چند و بود کرده اشغال را خانه از زیادی فضای

 و زیبایی که بودند گرفته جای طرفش دو هم بزرگ مینیاتوری

 پرده ها پنجره سر تا سر. بود کرده برابر چند را خانه بودن شیک

 تابلوی. بود یکنواخت و ست کامال مبلمان رنگ با و بود کشیده

 لبخند دیدنش با که بود نصب سالن وسط هم بزرگی بسیار

 و داشت قرار مبل روی مادرش و پدر وسط نازیال. زنم می عمیقی

خندید می مستانه . 

مامانشه عاشق - ! 

دهد می ادامه که کنم می نگاه آراد به گیج . 

 نازیال خاطر به مهرداد جورایی یه وابستس؛ خیلی مادرش به -

کنه می تحمل و رجانم داره !  

گوید می هایم چشم در خیره و اندازد می پا روی پا : 

گیره نمی اخت مادرش و محبوبه جز به هم هیچکس با - ! 



اندازم می ابروهایم میان چینی . 

بگیرم اخت کسی با ندارم قصد هم من چون شکر، رو خدا - . 

 در را پالتویم شود می باعث نگاهش و اش لعنتی های چشم

شوم بلند جا از و مبیاور .  

 کجا؟ -

کجاست؟ بهداشتی سرویس -  

 و کنم می تشکر لب زیر. کند می سالن انتهای به اشاره دست با

 را خودم و گذارم می پلکان کنار از. گذارم می مبل روی را پالتو

 و زنم می در به تکیه. دهم می هول بهداشتی سرویس داخل

 را ام پیشانی روی سرد عرق گذارم؛ می هم روی را هایم پلک

 چند و باز را شیر. روم می شویی رو سمت به و کنم می پاک

 ی پریده رنگ دختر محو. پاشم می صورتم به سرد آب مشت

 می آیینه روی را لرزانم های دست و شوم می آیینه داخل

 قطره اولین و گذرانم می نظر از را آرایشم بدون ی چهره. گذارم

 کشم می عمیقی نفس. شوند می آب قطرات آغوش هم اشکم ی

 به دست. کنم می خشک را صورتم و دارم می بر دستمالی و



 عقب شود می باعث زنی صدای که برم می در ی دستگیره سمت

ببرم نزدیکتر کمی را سرم و بکشم . 

مامانی فداتشه الهی - .  

پیچد می فضا در مهرداد ی قهقهه . 

خندی؟ می چی به -  

 تا که مامانی! مامانی زاری می رو خودت اسم که تویی! تو به -

بوده بند آخور کدوم به سرش نیست معلوم االن ! 

 بدم؛ توضیح برات بینم نمی نیازی! مهرداد کن صحبت درست -

محبوب! کن فکر خواد می دلت چی هر پس ! 

خانم بله - ! 

 تماس کسی با من از غیر به نازیال مورد در نگفتم بهت مگه -

 نگیری؟

 ندادید جواب شما گرفتم تماس قدر چه ره ولی خانم چرا -

شدم مجبور ! 



 و گورت کنی می جمع و پالست و جول االن همین! اخراجی -

 ...گم

 نه خانم مرجان تویی کنه می گم و گورش االن که کسی -

 !ایشون

گیرد می بر در را فضا بدی سکوت . 

 می انجام غیابی رو طالقت کارای تمام هفته یک ظرف وکیلم -

 هیچ هم دیگه. برو خوای می ای شده خراب هر طالق از بعد! ده

 گم هم حاال بخوره، منفورت ی قیافه به چشمم خوام نمی وقت

نکردم پرتت تا بیرون برو خونم از شو ! 

دهد می سر عصبی ی خنده مرجان . 

 وقت هیچ جانم؛ نه بودم؟ عاشقت کردی فکر! رم می که معلوم -

 اون خاطر به اگه! بودم متنفر ازت همیشه! نبودم عاشقت

 آدم زن وقت هیچ نبود بابا مریض قلب و لعنتی ورشکستگی

 ازت خواستم می  بابا رفتن از بعد! شدم نمی تو مثل خواهی خود

 بی تو ولی دخترم، برای موندم نازیال اومدن با ولی شم جدا

کردم می و فکرش که بودی چیزی اون از تر لیاقت . 



خندد می طوالنی مهرداد .  

 چرا دونم می خوب که من ندونه کی هر مرجان، نگو جک -

 دستت نیار، در رو فداکار مادرای نقش من جلو لطفا پس! موندی

شده رو من پیش وقت خیلی !  

 ...من -

 عشق چون موندی! بزن زر بعد شه تموم حرفام بذار! هیس -

 به چون موندی خواست؛ اون چون موندی ایران؛ برگشت اولت

 کنی کمکش و بمون گفت بهت چون موندی داشت؛ احتیاج پول

 اون چون آب ور اون بری خوای می االنم اموالش، فروش برا

 دخترت خوای می! گفته اون چون شی جدا خوای می! خواسته

شرط چون بذاری تنها رو ... 

 !بابایی -

بابایی دلم جون - . 

دارم شویی دست - . 

بابایی بریم پاشو جانم؛ ای - . 



 شوم می نزدیکتر کمی دارند دیگری ییدستشو اینکه خیال به

 به دست ترسیده. کشد می بلندی جیغ نازیال و باز ناگهان در که

شود می داخل متعجب مهرداد که برم می دختر دهان سمت . 

کنی؟ می چکار اینجا تو - ! 

دارم می بر عقب به قدمی زده خجالت . 

بزنم صورتم و دست به آبی یه اومدم... چیز - ! 

نیومدی؟ رونبی چرا زدی -  

 ...بابایی -

بابایی برو - . 

 که کشد می بیرون را من و فرستد می داخل را نازیال مهرداد

 شکارچی یک مثل که مرجان سرخ های چشم دیدن با ناگهان

گویم می پاچه دست بود، ام خیره : 

دیگه برم من - ! 

 صورتت به رنگ که بخوریم صبحونه بریم اول ولی باشه -

  !نمونده



 و سالن سمت به خود همراه و گذارد می کمرم پشت را دستش 

کند می هدایتم بود، دریدنم حال در هایش چشم با که زنی . 
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 خانم محبوبه به مهرداد و نشینم می گبزر نفره ده میز پشت

 برای خود و بچیند را صبحانه میز زودتر چه هر دهد می دستور

 سربلند جرات. رود می بهداشتی سرویس سمت به نازیال آوردن

 شوم می میز به خیره پس نداشتم را زن خشمگین نگاه و کردن

 رویم روبه آراد و کشیده عقب صندلی گذرد نمی ای ثانیه که

گیرد می جای .  

 دوزم می چشم بود گرفته ضرب میز روی که راستش دست به

 کشیدن خرناس حال در که صدایی و کنارش مرجان ایستادن که

کند می جلب او به را نگاهم بود، .  

کردی؟ می غلطی چه من ی خونه دستشویی تو! تو - ! 

آوردم می کم زن این جلوی نباید . 

 کارو همون داشتم منم کنن؟ می چکار دستشویی تو معموال -

کردم می ! 



 کردنم، ذوب به شروع سنگینش نگاه و ماند می ثابت آراد دست

کشد می جلو را خودش و شود می خم کمی مرجان. کند می . 

 خوابم تو رو جاهایی همچین حاال تا شماها امثال که نه آخه -

 می سلفی و بری می فیض بوش از داری شاید گفتم ندیدن،

 !گیری

 بود، هایم انگشت کردن خرد حال در که دستم سمت به نگاهش

نشیند می لبش کنج کجی لبخند و شود می کشیده . 

 از روز هر کردن، خالی برای که نیستن تو مثل ماها امثال آخه -

کنن استفاده یکیش ! 

 می زد، می کبودی به که سرخش ی چهره به چشمکی و لبخند

 های چشم برق ای ثانیه نگاهم. خیزم می بر میز پشت از و زنم

 می بر را پالتویم و روم می مبل سمت به. کند می شکار را آراد

 سرویس از بود آغوشش در که نازیال همراه مهرداد که دارم

 با و دهم نمی را شدنم دیده مهلت. شود می خارج بهداشتی

زنم می بیرون ساختمان از عجله . 



. ودش می قدمم هم آراد که گیرم می پیش در را خروج راه 

 انگشت سر نزدیکی، همه این از را نفرتم تمام و مشت دستم

کنم می خالی ام بیچاره های . 

شه می ناراحت خیلی رفتیم خداحافظی بدون ببینه مهرداد - . 

بیفتید راه دنبالم بودم نفرستاده دعوت کارت - ! 

کنم تحمل رو زن اون تونستم نمی تو مثل هم من ولی درسته، - ! 

پرد می باال ابروهایم جفت . 

 مرجان اومده؛ عقل سر مهرداد باالخره کنم می شکر رو خدا -

نداره رو نازیال و مهرداد لیاقت .  

بندد می سرش پشت را در آراد و شویم می خارج حیاط در از .  

و کوبوندی خوب رو مرجان اومد، خوشم - ... 

. ماند می نیمه حرفش زند، می صدا را ناممان که مهرداد صدای با

گردیم می بر آمد، می آیفن از که صدا سمت به دو هر . 

رفتید؟ کجا آراد سراب، -  



 و دستم گرفتن با که دارم بر خواستم قدمی دادنش جواب برای 

 منجمد هایم رگ در خون اش، مردانه دست با هایم انگشت لمس

 رود می بلند هایی قدم با شان خانه حیاط در سمت به. شود می

 کتش جیب از سریع را کلید. کشاند یم خود دنبال به را من و

 دو که بندد می را در. شویم می داخل کند؛ می باز را در و بیرون

 اشاره دست با آراد. گردند می بر مان طرف به اندام درشت مرد

 خیال بی و دهند می تکان سری هم آنها نیست چیزی کند می

 سر ای خنده تک. کنند می حرکت حیاط ی گوشه باغ سمت به

چرخاند می طرفم به سر و دهد می . 

نیست کن ول وگرنه گذاشت قال رو مهرداد باید وقتا بعضی - ! 

 می نگرانی با که بیند می چه هایم چشم و صورت در دانم نمی

خوبی؟: گوید  

 شیرین طعم ولی کنم دورش خودم از و دهم هلش خواستم می

 ی نشانه به را سرم گاهم شکنجه در خیره شود؛ می مانع انتقام

 می ام ایقهوه لرزان های مردمک محو که دهم می تکان مثبت

 گرمش، های نفس هرم کند؛ می پر را بینمان ی فاصله و شود



 زوم. کند می دگرگون را حالم و سوزاند می را منجمدم پوست

 چشم در تصویر که تر نزدیک لحظه هر و شود می هایم لب

 گوشه یک را اش تکه هر و فرو قلبم عمق تا خنجری هایش،

 هایم گونه شود می باعث ماکان ی شده له صورت. کند می پرت

 از وحشت با و کنم می باز را در. بزنم پسش خشم با و خیس

گریزم می ام زندگی جهنم . 

 بیشتر لحظه هر که خودم روز حال به و دوم می پارک سمت به

 که زنم می ضجه شدم، می ور غوطه شومم سرنوشت منجالب در

 اش، کننده دیووانه ادکلن بوی و شود می کشیده یمبازو ناگهان

 را دستم خشم با. دهد می رحمش بی دست صاحب از خبر

کوبانم می صورتش در را صدایم و کشم می بیرون . 

کثی دست - ... 

 اگر حتی شدن، شکنجه به بودم محکوم چون دهم نمی ادامه

 تدس. خریدم می جان به را همه شوم، خواب هم او با باشد قرار

کند می بلند تسلیم ی نشانه به را هایش . 



 من. باش آروم کنم می خواهش فقط بگی؛ تو چی هر باشه، -

 دونم نمی کن باور ساختی؛ ذهنت تو که نیستم آدمی همچین

نبود منطق و عقل رو از کارام از کدوم هیچ! یهو شد چم ! 

 را عمیقش نفس و کشد می قرمزش پیشانی به دستی عصبی

کند می فوت ونبیر به کالفه . 

ازت وجودم تمام با - ... 

پرم می حرفش میان . 

نیست خواهی معذرت به نیازی - . 

رو شما داشتم من ولی - ... 

 بر سمتش به گامی و کنم می بلند سکوت ی نشانه به را دستم

دارم می . 

هستید؟ پیشتون ماه چند پیشنهاد رو هنوز -  

 می باز ردنک صحبت برای دهان و پرد می باال ابروهایش جفت

دهم نمی مهلت که کند . 

دارم احتیاج کار به خیلی - . 



شود می کشیده مهربانی به تعجب از نگاهش . 

 بگم بهت خواستم می پیش دقیقه چند اتفاقا هستم؛ که بله -

 ...که

دهد می ادامه و کشد می نفس عصبی . 

بیای؟ تونی می کی از -  

زنم می عمیقی لبخند . 

بگید شما وقت هر - . 

 می طرفم به را پشتش که طور همان و زند می جوابم در لبخندی

گوید می کند، : 

منتظرتم فردا - . 

نشینم می شدنش دور تماشای به و . 
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 در که جان، بی خورشید از چشم شکمم قور و قار صدای با 

 او کمک به هم سیاهی ابر حال که سوزناک سرمای با دوئل حال



 آهنی نیمکت روی از را ام زده سرما تن و گیرم می شتابد، می

کنم می محکمم های گام مهمان را جان نیمه های برف و بلند .  

 برخورد صورتم به گرما از موجی تاکسی درون گرفتنم جای با

 هایم پلک که آرامش خوب حس از شوم می پر و کند می

 گرفته بخار ی شیشه به را سرم و افتد می هم روی ناخواسته

 قادر هم رادیو  یگوینده زن رسای صدای حتی. دهم می تکیه

 یویبره که بکشاند؛ بیرون بیداری و خواب المع از را من نیست

 بدون کشد؛ می خط آرامش این روی و شود می موفق امگوشی

 می جواب عصبی صدایی با کنم نگاه گوشی ی صفحه به اینکه

کردم نمی کار این کاش ای اما دهم ! 

موسوی خانم " !" 

بفرمایید هستم؛ خودمم: گویم می اخم با و حال بی . 

 تولیدی سوزی آتش ی پرونده مسئول هستم؛ رضایی "

دستگیر پرونده اصلی مجرمین پدرتون؛ ... " 

 میان و نشینم می راست گیرم؛ می شیشه از را سرم متعجب

پرم می حرفش . 



بوده برقی اتصاالت خاطر به سوزی آتیش گفتید که شما - ! 

"  متوجه جدید مدارک و شواهد کردن پیدا از بعد ولی درسته؛

بوده عمد از چیز همه شدیم !" 

 بگویم که کنم می باز خط پشت مرد کردن توجیح برای را دهانم

 بسته حرفش با که باشد ها فرشته دشمن هم کسی شود می مگر

شود می . 

"  به بازار از تر پایین خیلی قیمت با را ها پارچه که شخصی

 علیه بر مدارک تمام که پیش روز چند بود، فروخته پدرتون

 و کرد اعتراف شد، داده تشخیص بودنش گناهکار بر دال و شون

 حسین اسم به فردی دستور به ایشون! زد کنار راز این از پرده

 بازاریش رقبای از یکی داشته پدرتون رسد می نظر به که امینی،

 برای رو اون سوزی آتش و نقشه این با داده دستور شده، می

متاسفانه که کنه خارج دور از همیشه ..." 

 امینی حسین حاج اسم شنیدن از بعد هایش حرف ی ادامه و

 حقیقت، تلخ کابوس. شود می تر گنگ و گنگ و نامفهوم برایم

 مسیرم که بود ترین محال از باورش و کند می کجی دهن برایم



 کنم می آرزو بار هزاران رسیدنم تا و دهم می تغییر آگاهی به را

 می هیآگا وارد لرزان پاهایی با! بس و باشد اسمی تشابه فقط

 تاریک اتاقی داخل وحشیانه را حقیقت اتاق، در پشت تا و شوم

 خودم. زنم می درش سر ام زندگی بزرگی به قفلی و دهم می هل

 در وقتی و شوم می راهنمایی اتاقی طرف به و کنم می معرفی را

 نامرتب مرد سمت به رضایی از نگاهم و شود می گشوده رویم به

 زبان آراستگی و پوشی شیک به همیشه محله در که پریشانی و

 می در به را خودش وحشیانه حقیقت شود، می کشیده بود زد

: زند می فریاد گوشم در بلندی صدای با و گشاید می را در کوبد؛

ببین و من بدبخت، ! 

 و نشاند می صورتم به حقیقت تلخی به سیلی توانش تمام با و

 رویم به محکم را در و دهد می هل تاریک اتاق به مرا او بار این

بندد می . 
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کنم می بلند را سرم رضایی صدای با . 

خوبه؟ حالتون موسوی خانم -  



 شود؛ خوب هیچوقت دیگر من حال کنم نمی گمان بودم؟ خوب

 سرد دیوار زا را دستم و دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم

 و گذارم می اتاق به پا سوخته دلی و لرزان پاهایی با گیرم؛ می

 که مردی. نشینم می زده خجالت و زیر به سر مرد روی به رو

 و مچاله وحشیانه را برادرم و من هایش حرف و ها چشم با روزی

 حال برید حکم و برد محاکمه میز پای روزی که مردی. کرد خرد

 قطره. شد می محاکمه محکومین مانه دست به باید خودش

 از کند؛ می اصالح را حرفم و چکد می ام گونه روی اشکی

بود مانده باقی بازمانده یک فقط سنگدل مرد این محکومین !  

 چطور هستی خدا خوب ی بنده شد می ادعات که تو -

 اومد دلت چطور گرفتی می رو همه دست که تویی تونستی؟

 ادعات که تویی کنی؟ له و جزغاله رو من ی خونواده های دست

 دلت چطور نیست، محله تو وخوبیت پاکی به هیچکس شد می

بشی من زندگی پلید دیو اومد ... 

ماند می تمام نیمه هقم هق شکستن با حرفم ی ادامه . 

برا اتفاقی نبود قرار دخترم کن باور - ... 



دخترت؟ شدم حاال -  

 با را هایم اشک و شوم می بلند که اندازد می پایین را سرش

کنم می پاک خشونت . 

 آتیش به زنده زنده رو نفر چهار طمعت و حرص خاطر به تو -

 ی نقشه داشتی که زمانی کاشکی! خدا خوب مرد کشیدی

 همون به لحظه یه فقط لحظه، یه کشیدی می رو پدرم نابودی

 و کردی می فکر چرخیدی می خونش دور سال هر که خدایی

شد می شرمت .  

کند می متوقفم رضایی صدای که دارم می رب قدمی .  

باید اومدید که حاال! موسوی؟ خانم کجا - ... 

چرخانم می طرفش به سر . 

رسم می خدمتتون بعد - . 

 تنگ دیوارهایش لحظه هر که اتاقی از و مانم نمی جوابش منتظر

 هر که هایی مرد و ها زن کنار از گریزم؛ می شد می تر تنگ و

 عجله اشان زندگی تلخ های حقیقت دنش آشکار برای کدام



 دارم می بر قدم ساختمان خروجی سمت به و گذرم می داشتند،

 پریشان پسر کند؛ می خورد بر جوانی پسر ی شانه به ام شانه که

 ی خیره من و رود می تلخ حقیقت اتاق سمت به توجه بدون

 و شود می داغ اش اتفاقی لمس با هنوز قلبم که شوم می پسری

 و کند؛ می زخمی و کوبد می بتنی دیوار به را خودش مانهرح بی

 جان دیوار روی پسر دست نشستن برای که لرزانم نگاه از امان

کند می باریدن به شروع سیاه ابر همراه و دهد می . 

 کنم می فرو پالتویم خیس های جیب داخل را لرزانم های دست 

. روم می فقط ابرها ی گریه شدت و آسمان غرش به توجه بی و

 بدون را بغضم توانستم می تا بودم آسمان در ابری تکه کاش

 شهر و کردم می خالی بلند صدای با رهگذران ی زننده های نگاه

 گفتن بیراه و بد با ماشینی بوق صدای. شستم می جا یک را

 پژمرده  هایش حرف با قلبم چقدر و شود می یکی اش راننده

زند می یخ و شود می . 

 گذر از نشان پاهایم گز گز و خیابان کنار های اغچر روشنایی 

 سرما از خبر خزد می پوستم زیر که سردی سوز و زمان



 سمت به و پیچم می کوچه داخل. دهد می وحشتناکی خوردگی

 دیوار کنار پوش سیاه پسر دیدن با که افتم می راه برق چراغ تیر

کنم می احساس را قلبم ی دوباره سقوط ام سینه کشیدن تیر و . 

 نیم ستاره چیدم، ای ستاره ام زندگی آسمان از و پریدم دیشب

 سرازیرشد، چشمش ی گوشه از اشکی ی قطره و انداخت نگاهی

 آسان و ساده چه که عمری از: گفت گریی؟ می چه از پرسیدم

تقدیرت شد و بگذشت ! 
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 چیده هم کنار ام شده متالشی قلب دارم می بر که قدمی هر با

 برق چراغ تیر به را پشتش. تپد می تند دور روی و شود می

 غرق خود افکار در قدر آن خیس، آسفالت به خیره و داده تکیه

 بر چراغ زرد نور که    آبی پر گودال از هم من ایستادن با که بود

 در سکوت در ابد تا داشتم دوست. نداشت بر چشم تابید می آن

 کردم می وجودش سیراب را بیقرارم قلب و زیستم می کنارش

 سراب توانستم می فقط نداشت، وجود من در حسی دیگر ولی

را رویم به رو  



 روزهای در گاهی و کنم پنهان قلبم توی پس دورترین در

 دوست یواشکی و کنم مرور را او خاطرات بکشم، بیرون دلتنگی

 صدا برای دهانم. دهم جای تو پس همان در دوباره و باشم داشته

 نمی خارج آن از سکوت جز چیزی ولی شود می باز نامش کردن

 می قفل هم در را نگاهمان برق و رعد و غرد می آسمان! شود

 روانه قلبم سوی به خنجری اش خسته و غمگین های چشم. کند

 پوزخندی. افتد می ای گوشه و گردد می بر راه نیمه ولی کند می

 از. آید می در حرکت به پاهایم و گیرد می جای هایم لب روی

بمانم حرکت بی شود می باعث صدایش که گذرم می کنارش . 

کنم صحبت باهات باید - . 

 زمزمه لب زیر و نشیند می هایم لب روی دیگری عمیق پوزخند

باید: کنم می ! 

ایستد می مقابلم . 

 به. بود عموش دختر عاشق بچگی از که داشتم دوستی یه -

 حال در خاطرش به همیشه که داشت دوست رو دختره حدی

 تو دونستم می گفت می. بود فامیلشون های بچه با دعوا و جنگ



 می پناه من به وقتی بار هر ولی ها، مقصر اون دعواها بیشتر

 رو بقیه بار هر داشتم دوست شد می پنهان من پشت و آورد

 کتک عشق راه در چون بخورم و بزنم خاطرش به و ببینم مقصر

 بهش روزی یه تا گذشت و گذشت. بود بخش لذت هم خوردنش

 می او بار هر ولی دیدن یکی با رو عموش دختر رسونن می خبر

 گه می بهش و یاد می عمو دختر خود روزی یه تا! محاله گفت

 زنه می نفهمی به رو خودش بازم ولی داره، دوست رو دیگه یکی

 الکی عاشقونه های زمزمه اون محاله! نداره امکان این گه می و

 نمی هم خودش حتی که بود ساخته بتی دختر اون از. باشه

کنه خرابش تونست . 

دهد می ادامه و کند می تازه نفسی . 

 چه دونی می! بینه می پسر اون با رو دختره روز یه اینکه تا -

کنه؟ می کار  

کرد کوتاهی مکث . 

 مزاحم چرا که گیره می کتک باد زیر کشت قصد به رو پسر -

 و زنه می گوشش تو که سیلی با دختر اینکه تا شده عشقش



 می خودش به و اون ندازه می پاش جلو رو عروسیشون کارت

 اش، خانواده که بود سنگین اونقدر براش حقیقت باور ولی یاره،

 بابای بگم اومدم. کنن می پیدا اتاقش تو از رو جنازش فرداش

 ...من

 گذرد می قطار. کشاند می خود به را نگاهش قطار بوق صدای

کند نمی جدا را او نگاه ولی .  

چی؟ بابات -  

هیچی: گوید می و چرخاند می طرفم به سر !  

 خفه آه. دهم می اش خالی جای به را نگاهم و گذرد می کنارم از

 می خانه سمت به را ام خسته تن و شود می خارج گلویم از ای

 .کشانم

 تن و آورم می بیرون در جلوی را ام مشکی کتونی های شکف 

 ی گوشه را ام کوله. کشانم می داخل به را دردمندم و خسته

 های برگ مثل بودم خسته. کشم می دراز و کنم می پرت هال

 می رهگذران پای قربانی و رها درخت از را خود که پاییزی زرد

. شود می حمام ی بسته در زوم نگاهم و چرخم می پهلو به! کنند



 دارم بر گام حمام سمت به و شوم بلند که بودم آن از تر خسته

 را خود رسد نمی دقیقه به گذرد می سرم از که فکری با ولی

 و دستم به مردد. بینم می دستم رگ روی تیغی و حمام وسط

 کنار. کند می لرزیدن به شروع دستم که دوزم می چشم تیغ

 دستم روی را تیغ و بندم می را هایم پلک خورم؛ می سر دیوار

کشم می . 
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 می باز را هایم پلک شود؛ می جمع درد و سوزش از ابروهایم

 را تیغ شوم، می خیره دستم روی عمیق خراش و خون به و کنم

 گوشی زنگ دایص که گیرم می محکم کشیدن دوباره قصد به

 با که هال تاریک فضای به. شود می بلند خانه آیفن و همراهم

 و اندازم می نگاهی است، شده روشن کمی گوشی خوردن زنگ

 لرزانم های دست به بیشتری خون گرم های قطره خوردن سر با

 بر و کنم می پرت ای گوشه را تیغ زده وحشت. دوزم می چشم

 دارم می بر حمام ی گوشه یزانآو ی حلقه از را حوله خیزم؛ می

 کوله کنار که را گوشی. روم می بیرون و پیچم می دستم مچ دور



 سمت به و دهم می جواب مکث بدون و زنم می چنگ افتاده، ام

دارم می بر قدم آیفن . 

خوبین؟ شما ممنونم،. سالم -  

دارم می بر را آیفن گوشی . 

  !بله -

" مریم کن باز ." 

 می بر قدم آشپزخانه سمت به و دهم یم فشار را آیفن ی دکمه

روم می ها کابینت سمت به و زنم می را برق چراغ کلید دارم، . 

شکر رو خدا خوبه؟ جون نازی نبودم، شما با - . 

 ی جعبه کنم؛ می باز را کابینت در و گیرم می ام شانه با را گوشی

نشینم می صندلی روی و آورم می بیرون را اولیه های کمک . 

بیاد پیش سوءتفاهمی خانومتون برا داشتمن دوست - . 

 باز مشغول و گذارم می میز روی زنم، می اسپیکر روی را گوشی

شوم می حوله کردن . 



"  یه تاوان مرجان شد؛ تموم دیگه بود، مرجان و من بین چی هر

دادم رو تقاصش ممکن شکل بدترین به که بود احمقانه اشتباه ." 

 هر به: گویم می که یچدپ می گوشی در اش کالفه نفس صدای

 جداییتون برا که بیاد دستش ای بهانه نداشتم دوست حال

 جو هم من موندن با نبود خوب حالش نازیال. بیاره پیش مشکلی

نبود خوب ش روحیه برا اصال این و شد می بدتر خونه . 

 می اهمیت دخترش آرامش به ای ذره تو مثل هم مادرش کاش "

 ".داد

شود می یکی ستاره ی زده حشتو صدای با عمیقش نفس . 

شده؟ چی دستت - !  

 گره هم در ابروهایم ستاره ی منتظره غیره صدای از زده شوک

 می بلند ام ناله که گذارم می دستم روی محکم را باند. خورد می

 .شود

من خدای - !  



 جلوی هیس ی نشانه به را انگشتم و شوم می بلند عجله با

بود دهش دیر دیگر که گذارم می صورتم . 

زدی؟ و رگت - ! 

چی سراب، " ..." 

 صورت در بلند صدای با و کنم می قطع را گوشی دستپاچه

غرم می ستاره . 

نفهم هیس یعنی هیس، گم می بهت وقتی احمق - ! 

 می ستاره ی شوکه صورت از را نگاهم همراهم، گوشی صدای با

دهم می گوشی به و گیرم . 

بدم؟ چی و این جواب من حاال -  

 می عقب قدمی که کوبم می اش سینه تخت محکم را دستم کف

 .رود

 می جونم از چی سننه؟ رو تو نه؟ یا زدم و رگم من چه تو به -

 ی سینه فرستادی کوفتی دانشگاه اون برا و ماکان تو؟ خوای

 خونه این تو نیستی؟ من کن ول حاال که نبود بست قبرستون



 که بود یکی کنی، سوءاستفاده ازش بخوای نیست کسی دیگه

 به رسیدن برای دیدی پله و پاکش عشق تو ولی بود عاشقت

 همین به تمام،. پوسید و شد خرد ریخت، فرو پله آرزوهات؛

 .سادگی

 برایم را خانه فضای و اندازد می چنگ گلویم به سنگینی بغض

 می خیسش و متعجب های چشم از را نگاهم. کند می گیر نفس

گذرم می کنارش از و گیرم . 

 پس عمیق های نفس با را بغضم و شوم می خارج ختمانسا از

 می خود به اش خیسی از که نشینم می حوض ی لبه. زنم می

 قطرات به و گیرم می باال را حسم بی و دردمند دست لرزم؛

 می کثیف های آب آغوش هم و افتند می حوض کف که خونی

 با که گذرد می زمان چقدر دانم نمی. دوزم می چشم شوند،

 می بلند سر تندش های قدم شنیدن و در محکم شدن بسته

 تا و زنم می زل نامرتبش های گام و آشفته ی چهره به کنم،

 باز نیمه در به کنم؛ می اش همراهی حیاط در از شدنش خارج

 لرزان هایی قدم با خیزم؛ می بر حس بی تنی با و دوزم می چشم



 زیر و رود می گیج سرم که افتم می راه در سمت به آرام و

شود می خالی پاهایم . 

کردم راهی تورو که ای لحظه   

کردم گناهی چه دونستم می  

میگیره میگیره جونمو عذابش که  ... 

کرد دورم خودم از تو دوری   

کرد مجبورم تو بی جدایی این  

تنهایی تنهایی و غم با بسازم که  ... 

میخندم گریه با میوفتم یادت   

میبندم چشمامو دنیا کل رو  

میبندم چشمامو آیندم رو حتی دارم رچیه رو  

" فرزین فرزاد " 
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 به آهی و دوزم می چشم ام شده پیچی باند دست و اتاق کف به

 رو مرد سمت به نگاهم و باز در کشم؛ می ام زندگی تمام تلخی

 خروجی سمت به هم با و شوم می بلند شود؛ می کشیده رویم به

کنیم می حرکت راهرو . 

 طرف آن که ماشینش سمت به و شویم می خارج بیمارستان از 

 را جلو در و زند می را ماشین ریموت. رویم می بود، پارک خیابان

. نشینم می و کنم می باز را عقب در او به اعتنا بی که کند می باز

 و گیرم می محوش بخندل و متعجبش صورت از را نگاهم

 پشت زند، می دور را ماشین. نشیند می هایم لب روی پوزخندی

 بسته فضای در بویش خوش لعنتی عطر و گیرد می جای فرمان

 و روشن را ماشین پیچد؛ می بیشتر ام بینی زیر ماشین ی

 روی را هایم پلک و دهم می تکیه در به را سرم. کند می حرکت

 باید. فشارم می و گیرم می را دمندمدر دست مچ گذارم؛ می هم

 دردی کشیدم؛ می دوش به هم باز را اجباری محکومیت این درد

 صدا به همراهش گوشی. رسید می مطلق حسی بی به داشت که

 غرق باند و دست به. کنم می حس را دستم خیسی و آید می در

 شیطون دخترک به خیال بی و اندازم می نگاهی نیم خون



 و آورد می بیرون را زبونش دوزم؛ می شمچ کناری ماشین

 تمام و زنم می محوی لبخند. آورد می در برایم مختلفی اداهای

 برایم بوسی خندد، می دختر. چکد می اشکی قطره با حسرتم

شود می گم ها ماشین میان و فرستد می . 

 !سراب -

مهرداد: گوید می که کنم می نگاه او و گوشی به گیج ! 

 را گوشی خونی دست با و گیرم می هایش چشم و آینه از چشم

گیرم می .  

 بخدا، خوبم. شکر رو خدا چطور؟ نازی. ممنونم خوبم. سالم -

بینمتون می پس االن؟ کجایید ! 

 روی که خونی های لکه از ابروهایم و کنم می قطع را گوشی

شود می جمع است، مانده جا قیمتش گران گوشی .  

پرسیده و حالت و زده زنگ بار صد حاال تا دیشب - . 

دهم می آراد خندان های چشم به را نگاهم . 



 می بار اولین نازی از بعد! دادی جا دلش تو و خودت جور بد -

 چه با دیشب دونی نمی! بشه دختر یه نگران حد این تا بینم

سراغت بیام زد زنگ بهم حالی . 

بدید بهم رو دستمال میشه - . 

 چی؟ -

 که کنم می داشبوردش روی کاغذی دستمال ی جعبه به اشاره

 گوشی ی صفحه به نگاهم خورد؛ می زنگ و لرزد می اش گوشی

 کشیده است، افتاده آن روی اسرا اسم به جذابی دختر عکس که

 چنان ناگهان کشد، می بیرون دستم از را گوشی که شود می

 و  بوق صدای و خورد می جلو صندلی به سرم که کند می ترمزی

 را دستم و کنم می بلند را سرم. رود می اهو به ها راننده داد

. شود می کشیده بازویم که گذارم می دردمندم پیشانی روی

 و کند می نگاه هایم چشم و خونی باند به درهم هایی اخم با آراد

 نادون؟ داره خونریری دستت نگفتی چرا: گوید می فریاد با

 می چی بودم رسیده دیرتر کم یه دیشب اگه دونی می احمق

د؟ش   



 می را جوابش خودش مثل و کشم می بیرون دستش از را بازویم

 .دهم

 من سر دی می اجازه خودت به که منی چکاره تو چه؟ تو به -

ها؟ بزنی داد   

 می متعجبش های چشم در خیره و گیرم می را در ی دستگیره

شی می پشیمون بمیرم نذاشتی که این از روزی یه: گویم ! 

 آراد ماشین پشت از که هایی ماشین کنار از و کنم می باز را در

 می کردند، می نثارش هم رکیکی های حرف و زدند می دور

 را دستم خشونت با آراد شود، می کشیده دستم مچ که گذرم

کشاند می خود دنبال به و فشارد می .  

کن ولم! ی...هو - ! 

 باز را راننده در و  بیشتر را هایش انگشت فشار که کنم می تقال

 در به را دستم که دهد می هولم شدن سوار قصد به ند؛ک می

چرخم می سمتش به و دهم می تکیه . 

تو؟ کنی می داری غلطی چه - ! 



 سرخی به هایش چشم و جمع زدنم حرف طرز از ابروهایش گره

زند می . 

 نگاه لحظه یه برا بیفتی پام و دست به که کنم رامت چنان -

 !کردنم

 برای راهی تا دهم می هولش وانمت تمام با و زنم می ای قهقهه

 جمع درد از صورتم! فاصله قدم یک از دریغ ولی شود باز رفتنم

 دست مچ. کنم می حس دستم روی را ای مایه گرمی و شود می

آورد می باال و گیرد می را ام خونی . 

احمق؟ کنی می چکار داری خودت با - ! 

 مشت آید، می خودش به تا و کشیده پشت از اش یقه ناگهان

 جمع درد از او جای به من صورت و کوبند می دهانش به محکمی

 می صورتش ی روانه را دوم مشت اندام درشت مرد. شود می

 می جواب را اول مشت و کرده مهارش چابکی با آراد که کند

 .دهد

غرد می و آورد می هجوم سمتش به قبل از تر عصبی مرد . 



 افتادی صبحی ولا که ناموس بی نداری مادر خواهر، خودت -

مردم؟ دختر دنبال   

مرتیکه بفهم و دهنت حرف ی،...هو - ! 

 به. شود می مهار مردم میانی در پا با که کند می بلند مشتی

 و زنم می پوزخندی اش خونی لب دیدن با که چرخد می سمتم

 صدای که دارم می بر قدم رو پیاده سمت به هایش چشم جلوی

شنوم می را "کنید ولم"گفت می که را دادش .  

یزدانی آراد داریم هم با نرفته راه خیلی که دنبالم بیا - ! 

 صدای و بلند های قدم صدای که شوم می رو پیاده وارد

شنوم می سرم پشت را دردمندش . 

 !سراب -

گیرد می جای هایم لب روی لبخندی و ایستم می .  

کنم می خواهش - .  



 می تر دیکنز و نزدیک هایش گام صدای و تر عمیق لبخندم

 های خرابه پشت را لبخندم و گردم می بر سمتش به. شود

کنم می پنهان ام زندگی .  

بیمارستان؟ بریم -  

ابروهایم گره  
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 که هایی ماشین و خیابان به و گیرم می چشم دستم دور باند از 

 سکوت در. دهم می هستند، کردن گذر حال رد عجله با

 می فضا در کالمی بی موسیقی صدای تنها و کرد می رانندگی

چرخانم می طرفش به سر که زند می دور را خیابان. پیچید . 

کنید؟ پیاده جا همین رو من میشه -  

گوید می و اندازد می سمتم به نگاهی نیم : 

رسونمت می! نه - . 

برم خوام نمی خونه - . 

که شنیدی رو دکتر های حرف کنی، استراحت بری باید - . 



 زندگی کار از حاال تا دیشب شرمنده. خوبه حالم من -

 .انداختمتون

منه داداش مهرداد. نکردم کاری دشمنتون، - .  

 لبخند با و اندازد می صفحه به نگاهی لرزد، می همراهش گوشی

دهد می جواب . 

اخوی بود خیرت ذکر - . 

دهد می ادامه و ندک می ای خنده تک . 

ذاشتم می اخالقیت خصوصیات جریان در رو سراب داشتم - . 

اندازد می من به نگاهی نیم و زند می ای قهقهه . 

خونه رسونمش می دارم - . 

شم پیاده دارید نگه: گویم می و کنم می اخمی . 

 می کجا: گوید می مهرداد خیال بی و کند می ریزی اخم هم او

نمترسو می بگو بری؟ خوای . 

دهم می جواب کالفه . 



شما ی خونه بعدش هم قرارمون طبق. مهرداد ی خونه - . 

دهم می توضیح برایش که کند می نگاهم گیج . 

که؟ هست یادتون پارک؟ تو دیروز؟ -  

کند می ای خنده تک . 

 بیست فقط من. هست یادم که معلوم! دختر تو شیطونی چقدر -

ها سالمه هفت و ! 

 کند؛ می دیگری ی خنده تک که پرد می باال تعجب از ابروهایم

 کنار را ماشین. داد می نشان بیشتر خیلی سنش از اش قیافه

 را گوشی. چرخد می من سمت به کامل و دارد می نگه خیابان

گوید می و زند می اسپیکر روی : 

شنوه می بگو - . 

گه؟ می چی آراد سراب، " " 

کشم می جلو را خودم کمی . 

بزنم نازیال هب سر یه بیام خوام می - . 



"  نیاز استراحت به همه از بیشتر خودت االن. خوبه حالش نازیال

 ".داری

 می رم؛ نمی هم خونه ولی نمیام نداری دوست که حاال باشه، -

کار سر رم . 

 محوی لبخند. دهم می بود، ام خیره که آراد چشمان به را نگاهم

دهد می تکان باشه ی نشانه به را سرش و زند می . 

" گیرم می مرخصی ازشون خودم بده و کارت محل ی شماره ." 

 .نمیشه -

 "چرا؟"

بیام در بدقول اولی روز همین خوام نمی کاریم، اول روز - . 

دهد می تکان را سرش و زند می لبخندی آراد . 

نداره؟ راهی هیچ یعنی " " 

دهد می را جوابش من از زودتر آراد . 

بینمت می! من دادش نه - . 



. دهد نمی مهرداد به زدن حرف ی اجازه و زند می ای قهقهه

اندازد می داشبورد روی را گوشی . 

گرفتیم خوب و حالش - . 

 پیچد، می خیابان در که طور همان و کند می روشن را ماشین

نداره حرف بلدم، خوب جیگرکی یه: گوید می . 

کند می نگاهم اخم با که کنم اعتراض خواهم می . 

نباشه حرف پس کنی، می کار نم برا داری دیگه ثانیه این از - ! 

 جدی؟ -

 را سرش و کند می پنهان اش مصنوعی اخم پشت را اش خنده

دهد می تکان . 

 بدم آموزش شما به من قرار گمونم به دارم، یاد به که جایی تا -

کارمندتون نه میشم محسوب استادتون یجورایی و ! 

ودش می منفجر خنده از و اندازد می جاده و من به نگاهی نیم . 

خندید؟ می چی به - ! 



 می طرفم به را قرمزش صورت و دهد می قورت را اش خنده

  .چرخاند

استاد ببخشید - . 

 از که کنم می مشت را دستم و سابم می هم روی را هایم دندان

کند می صاف را صدایش. شود می جمع صورتم دردش . 

 بدون من آخه بخوریم؟ صبحونه بریم دید می اجازه استاد حاال -

نمیره مغزم تو هیچی کاملم، هنگ صبحونه . 

 خوب: گوید می خنده با که کنم می هم در بیشتر را ابروهایم

 !گشنمه

 های خرابه سر بر دل در ولی پاشم می صورتش به لبخندی

دهد می جوابم در محوی لبخند! گریم می ام زندگی . 

 .مرسی -

 می هخیر جاده به و زنم می پوزخندی گیرم، می او از را نگاهم

 .شوم
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 کوچک ی مغازه به را نگاهم و باز را چشمانم ماشین ایستادن با

 می نداشت، شهر باال های رستوران به شباهتی هیچ که جلویم

 لبخند با که دار مغازه پیرمرد سمت به و شود می پیاده. دهم

 حرف دقیقه چند از بعد. رود می آید، می استقبالش به گشادی

 را سرش و دوزد می من به را هایش چشم لبخند با پیرمرد زدن

 تکان جوابش در را سرم هم من. دهد می تکان سالم ی نشانه به

 پیاده کند می اشاره و چرخاند می طرفم به سر آراد که دهم می

روم می شان سمت هب و خارج ماشین از مردد. شوم .  

 .سالم -

جان بابا سالم - .  

 آراد و من به رو نگران کند؛ می جلب را نظرش دستم دور باند

نده؟ بد خدا: گوید می ! 

 چیزی: گوید می پیرمرد به رو و شود می جمع لبخندش آراد

نه؟ یا دید می جگر ما به حاال جزئیه؛ خراش یه نیست   



 اطرافش در کامال زمان گذر که چشمش روی را دستش پیرمرد

 بابا چشم روی به ای: گوید می و گذارد می خورد، می چشم به

  .جان

بذارید همیشه از بیشتر سیخ چند فقط. روشن -  . 

چشم روی به اونم - .  

 های صندلی و میز به اشاره آراد و شود می مغازه وارد پیرمرد

 شده چیده هم کنار صندلی و میز چند. کند می کهنه آهنی

 به رو او از تبعیت به هم من و انتخاب را آخری میز آراد که دندبو

 که رنگ آبی آهنی میز روی را هایم دست. گیرم می جای رویش

 هم در و گذارم می پیداست، زیادش عمر اش پریدگی رنگ از

دهم می او به را نگاهم صدایش با که زنم می گره . 

 می دفعه نای ولی بکشم سرک دیگران زندگی تو نیستم آدمی -

زدی؟ رو دستت رگ چرا کنم سوال ازت و بکشم خوام  

 خودم به زود خیلی ولی خورم می جا پروایش بی سوال از کمی

 و تکیه صندلی به دارم، می بر میز روی از را هایم دست آیم؛ می

دهم می هایش خاکستری به را ام یخی های چشم . 



مربوطه خودم به - . 

 و زند می تکیه صندلی به من مثل هم او ولی خورد می جا کمی

گیرد می بغل درهم را هایش دست . 

 بعد به ثانیه این از ولی شم می خیال بی پس حرفت، با موافقم -

داره ربط من به چیت همه ! 

پرد می باال ابرویم تای یک و نشیند می لبم ی گوشه پوزخندی . 

ارباب گذشته وقته خیلی داری برده ی دوره - . 

 اخم پشت زود خیلی ولی شود می یدهکش کمی لبش ی گوشه

کند می پنهان هایش . 

گفتی شد خوب باهوش، آفرین - .  

 و کند می خم میز روی کمی را خودش که زنم می کجی لبخند

آورد می در گردش به صورتم در را نگاهش . 

چنگاالم تو آخرش تا شد من زندگی وارد کی هر -  ... 

برشته؟ یا آبدار -  

شود می کشیده  چوب چهار کنار ردپیرم سمت به مان نگاه . 



برشته؟ یا آبدار -  

برشته: گویم می لب زیر و دهم می آراد به را ام ترسیده نگاه . 

دهد می را پیرمرد جواب است من به هایش چشم که طور همان . 

برشته همیشه مثل - . 

جان بابا چشم روی به - . 

 ترسیدی؟ -

 تکان منفی ی شانهن به را سرم و اندازم می ابروهایم میان چینی

 می کم او جلوی نباید ولی بودم ترسیده گفتم، دروغ. دهم می

 های مغازه و خیابان به و گیرم می را تفاوتم بی نگاه. آوردم

 می تکیه صندلی به دوباره خیال بی. دوزم می هم ردیف خلوت

 .دهد

گفت می دیگه چیز یه نگاهت ولی - . 

اندازم می باال ای نهشا و کنم می اش جدی صورت به نگاهی نیم . 

 میان چینی.       نیست مهم برام کنید، خواید می برداشتی هر -

 همراه پیرمرد که کشد می جلو را خودش اندازد، می ابروهایش



 او و کنیم می تشکر. چیند می را میز و آید می بزرگی سینی

 پیچیدن با. گذارد می تنهایمان لبخند با و گوید می جانی نوش

 چقدر شوم می متوجه تازه ام بینی زیر تازه نان و جگر بوی

 است، گرفتن لقمه حال در که او به چشمی زیر. هستم گرسنه

 مغازه جلوی از که عابری توک و تک به خیال بی و کنم می نگاه

 سرم جلویم، لقمه گرفتن با که نگرم می گذرند، می قدیمی های

کشم می عقب را . 

ندارم میل ممنونم، - . 

 و رود می لقمه سمت به دستم اراده بی. کند می اکیوحشتن اخم

 می دهانش در جگری و زند می لبخندی. گیرم می دستش از

 .گذارد

 اش پایه مشتری بعد به این از مطمئنم نداره؛ حرف جیگرهاش -

 ای هفته روز اون از اینجا؛ آوردم بابام پیش سال چند. شی می

بیایم کردم می مجبورش من رفت می یادش هم بابا بار یه . 

گیرد می غم رنگ لبخندش و شود می خارج گلویش از آهی . 

اومدم هفته هر هم بابا از بعد - .  



دوزد می هایم چشم به را نگاهش . 

 باهاش که هستی کسی تنها بابا از بعد ولی چرا دونم نمی -

اینجا اومدم . 

فرستد می پایین را بغضش گذارد می دهان در که جگری با و . 

کنه رحمتشون خدا .متاسفم - . 

 کند، می اشاره و دهد می تکان تشکر ی نشانه به را سرش

 مجبورم که کشم می پس و خورم می را لقمه سکوت در. بخورم

 می بلند هم با جگرها شدن تمام از بعد. بدهم ادامه کند می

 باز را رفته راه که رود می مغازه ورودی در سمت به او و شویم

 نفس هرم و آورد می پیش صورتم نزدیک را سرش گردد؛ می

کند می لمس را گوشم ی الله داغش های . 

 می اسیرش چنگاالم تو آخرش تا شد من زندگی وارد کی هر -

 می مواظبت ازش جونم با هستی ی نقطه بلندترین تو و کنم

استاد باش خودت مواظب بیشتر بعد به این کنم؛از ! 



 می را ام شده حبس نفس شدن رها ی اجازه و کشد می عقب

 ریموت رود می مغازه ورودی در سمت به که طور همان. دهد

گ می و زند می را ماشین  
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 به رو و دارد برمی را اش گوشی. ایستد می شان خانه در جلوی

گوید می من : 

شو پیاده - . 

 به. شویم می پیاده هم با و دارم می بر عقب صندلی از را ما کوله

 ی خانه در سمت به او که دارم می بر قدم مهرداد ی خانه سمت

رود می خود .  

یاید؟ نمی -  

 با. گوید می آقایی سالم و گشاید می را در اندامی درشت مرد

گوید می من به رو و دهد می را جوابش سر :  

ریم می هم با بعد چرا، - . 



 می بر گام و کنم می او به پشت. اندازم می ابروهایم میان اخمی

 .دارم

خوام می االن من - ... 

شود می رها نیمه حرفم دستم، گرفتن با .  

کنی؟ می چکار -  

نیست وقتش االن - ! 

گی؟ می چی - ! 

 کنار را من و کند می قفل هایم انگشت در را هایش انگشت

 درد از صورتم که مکش می را دستم عصبی. کشاند می خودش

گوید می اخم با. شود می جمع : 

 !هیس -

 در. کشاند می خیابان سمت به را نگاهم ماشینی، ترمز صدای

 وضعی و سر با مرجان و شود می گشوده رنگ مشکی زانتیای

 بلوند موهای روی را رنگش مشکی شال. آید می بیرون آشفته

 ی جستهبر های لب همرنگ مانتوی ی یقه و کشد می پریشانش



 تق صدای و زند می را ماشین ریموت. کند می مرتب را سرخش

 و صورتمان ابتدا نگاهش. پیچد می خیابان در هایش کفش تق

 باال ابروهایش. ماند می ثابت آراد ی خورده گره دست روی بعد

 ناموزون هایی قدم با و زند می ای قهقهه آراد به خیره و پرد می

آید می مان سمت به . 

 شوهر دختر دوست و یزدانی آراد! اینجاست؟ کی ببین ،به به -

 !جونم

 هایم لب دادنش جواب قصد به و اندازم می ابروهایم میان چینی

 خارج گلویم از ای خفه ی ناله آراد، دست فشار با که باز هم از

شود می . 

 و نوری زدن با که چرخانم می خونسردش صورت طرف به سر

 همراهش گوشی مرجان. خمچر می مرجان سمت به فلش صدای

 اش گوشی ی صفحه ی خیره که طور همان و آورد می پایین را

گوید می بود، :  

اوکی...ارسال - .  

آید می پیش قدمی و زند می کجی لبخند . 



دیگه نبینمت فقط برش و دور منه؛ قرمز خط اسرا - .  

 می آراد صورت در و اندازد می من سمت به آمیزی تحقیر نگاه

 .غرد

دیدمت اگه که - ... 

شود می رها نیمه اش جمله اش، یقه شدن کشیده با .  

 یا من تهدید برا زبونش نشده زاییده کسی هنوز مادر از -

 جیک جیک من جلو تو االن بود زاییده اگه که بچرخه اطرافیانم

کردی نمی . 

 تر سرخ مرجان ی چهره و تر متورم لحظه هر دستش های رگ

شود می . 

 همش کشی می نفس داری و دهنتن تو زهنو دندونات اگه -

مهرداد و نازی سری صدقه . 

 می بیشتر اش یقه شدن تنگ و تر تیره لحظه هر مرجان صورت

 ولی کند می صدا را آراد نگران صدایی با اندام درشت مرد. شود

 می فشار قبل از تر محکم را اش شده مشت دست لحظه هر او



 بر عقب به قدمی و ردگی می جای لبم ی گوشه محوی لبخند. داد

 صدای با و رود می جلو مرد! یزدانی آراد بده ادامه. دارم می

کنید کاری یه خانم! آقا: گوید می بلندتری ! 

 زانوهای دیدن با و کنم می نگاه بود، ام خیره اخم با که مرد به

 می ها آن به را خودم بلندی گام با مرجان ی شده تا و لرزان

 بقیه نیستم آدمی همچین من نه،. کنم می صدا را آراد و رسانم

 صورتش به که سیلی با. کنم قربانی خودم گرفتن انتقام راه در را

 مرجان. کند می رها را مرجان ی یقه و آید می خود به زنم، می

 نفس و کند می سرفه وقفه بی افتد؛ می خیابان پوش کف روی

 پیشانی به دستی عصبی آراد. کشد می دار کش و بلند های

 کرمی اسپرت کت جیب از را همراهش گوشی. کشد می قرمزش

 که مرجان به خیره و گیرد می شماره آورد؛ می در رنگش

غرد می گوشی در کرد می سرفه همچنان :  

... ندادم تا کن جمعش خونم جلویه از رو خواهرت لش تن بیا -

 دیگه نفعت به اسرا کن؟ تکرار دیگه بار یک خوردی؟ گهی چه

شو هخف. نبینمت ! 



 سرفه مرجان و دارم می بر عقب به قدمی زند می که دادی با

 به محکمی گام. کند می قطع را گوشی. رود می یادش کردن

شود می بلند ترسیده که دارد می بر مرجان سمت . 

 به چشمم وقت هیچ دیگه کنه دعا بگو خواهرت اون به -

 ارب هزار روزی که یارم می سرش به بالیی وگرنه نیفته چشمش

بیفته کردن غلط به ! 

بیا: گوید می من به خطاب و چرخد می خانه سمت به ! 

 با که کنم می نگاه بود افتاده نفس نفس، به که عصبی مرجان به

 سیلی برای را دستش و رساند می من به را خودش بلندی گام

 دردی خیال بی و گیرم می را دستش مچ که کند می بلند زدن

 می هم در او مثل را هایم اخم. رمفشا می کشیدم، می خود که

 کشیده باند به نگاهش که کنم می رها را دستش ضرب با و کشم

 درد دهد می که فشاری با. گیرد می را دستم مچ و شود می

 دست. آید می بیرون گلویم از ای ناله و کنم می حس را دستم

 هولش کوبم، می صورتش به توانم تمام با و کنم می بلند را چپم



 خون قطرات و لرزم می. افتد می زمین روی محکم که همد می

گوید می بلند صدای با آراد. شود می خیابان پوش کف مهمان : 

کن جمعش چشمم جلو از رو زن این - . 

آقا چشم - . 

 عقب که گیرد می را بازویم آراد. رود می مرجان سمت به مرد

خوبم: گویم می عصبی و کشم می ! 

 رود می گیج سرم که دارم می بر یکنار حیاط در سمت به قدمی

 هول را مرد و خیزد می بر زمین روی از مرجان. لرزد می پاهایم و

 و کند می ترمز بدی صدای با بلند شاسی ماشینی. دهد می

خا آن از لوند دختری  

 از را همه آید، می مان سمت به بلند اییه گام با. شود می رج

. ماند می ثابت من روی اش وحشی های چشم و گذراند می نظر

 حیاط در که دارد می بر خیز سمتش به بلند هایی گام با آراد

 ما دیدن با و شود می خارج آن از ماشین با مهرداد و باز کناری

؟خبره چه اینجا: گوید می و شود می پیاده. کند می توقف ! 



. دهد می هولش خیابان سمت به و گیرد می را دختر بازوی آراد

 می جیغ دختر. کند می هدایت ماشین سمت به را مرجان مرد

 به تهدید را او و برد می هجوم مهرداد سمت به مرجان. کشد

 به و دهم می قرار گاهم تکیه را دیوار. کند می دخترش گرفتن

 می پاهایم که دارم می بر قدمی. گردم می بر ها آن مخالف سمت

 که خونی های قطره و خونی باند به. کنم می مقاومت ولی لرزند

 دارم؛ می بر دیگری قدم و دوزم می چشم بودند، دوئل حال در

 تکیه و شود می پیچیده دورم به دستی که شوند می تا زانوهایم

 که کند می بیشتر را ضعفم عطرش بوی. گیرد می قرار گاهم

. کشد می آغوشم به و اندازد می زانوهایم یرز را هایش دست

 صدای و کشیده نگرانش خاکستری های تیله سمت به نگاهم

 با و زند می صدا را مهرداد. شود می اکو سرم در قلبش کوبش

کنید خبر و دکتر: گوید می داد ! 

 پشیمون: کنم می زمزمه لب زیر و افتند می هم روی هایم چشم

یزدانی آراد شی می ! 
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 و تند عطری ی رایحه و دهم می تکان را سنگینم های پلک 

 می سر به طبیعت و جنگل در گویی کند می پر را مشامم در تلخ

 بیشتر را روزهایم این آشنای عطر و کشم می عمیقی نفس. بردم

 فقط چیز همه از فارغ داشتم دوست. فرستم می هایم ریه به

 پراند؛ می جا از را من او صدای که کشد نمی طولی ولی بخوابم

 مشکی چرمی مبل روی که اویی به و نشینم می سیخ تخت روی

نگرم می است، نشسته رنگ .  

خوابی؟ خوش خیلی گفتم بهت -  

 درشت مرد و خورد می در به ای تقه که کنم می نگاهش گیج

شود می اتاق وارد آراد ی اجازه از بعد میاندا . 

پایین بیارید تشریف باید آقا - . 

شده؟ چی -  

خانم رویا - ... 

. کند می ترک بادیگاردش همراه به را اتاق و خیزد می بر عصبی

 روی نگاهم و چرخم می پهلو به کنم، می رها تخت روی را خودم

 می تکان را هایم انگشت ماند؛ می ثابت ام شده پیچی باند دست



 یک با و زنم می کنار را پتو شود، می جمع کمی ابروهایم و دهم

 می اتاق دور تا دور هایم چشم. آیم می پایین تخت از حرکت

 است، پیانو نواختن حال در که آراد بزرگ عکس روی و چرخد

 که عکسی دو روی به رو و دارم می بر بلندی قدم. ماند می ثابت

 در خود تصرف به را زیبا نمای گسن دیوار از زیادی قسمت

 و پدر کنار در خندان هایی لب با که او به. ایستم می اند، آورده

 میز. گردانم می بر روی ها آن از و زنم می پوزخندی بود مادرش

 کوچک گلدان و دارش مارک های ادکلن بزرگ، توالت

 زیبای و کوچک ی مجسمه به و گذرانم می نظر از را مینیاتوری

 بر دیواری کمد سمت به قدمی دهم، می باز هایی بال با عقابی

 اش قدی ی آینه در خود ی پریده رنگ صورت به و دارم می

 به و دهم می جای شال زیر را پریشانم موهای. شوم می خیره

 از که صداهایی با اما دارم می بر قدم گرد مشکی تخت سمت

. کنم می کج اتاق در سمت به را مسیرم رسید می گوش به پایین

شود می واضح برایم دختری صدای که گشایم می کمی را در . 

"  ورژن چه ببین و بشین بعد به ازامشب نبود چیزی که کالنتری

جونم داداش خان کنم ارائه برات قراره خفنی جدید !" 



 می نقش لبم ی گوشه پوزخندی که کشد می چنان را جونش

 اتاق در به شوم می راهرو وارد و روم می بیرون اتاق از و بندد

 کمی ی فاصله که رویم به رو دیگر اتاق سه و راهرو انتهای

 ابتدای سمت به که گامی هر با. اندازم می نگاهی بود بینشان

شنوم می تر واضح را آراد صدای دارم می بر راهرو . 

"  آرانه از بهتر خیلی زندگی از تو درک کردم می فکر همیشه

 "...ولی

"  شبیه من. نیستم شماها شبیه من. نکن مقایسه آران با رو من

 خودش از دلش ی خواسته به رسیدن برای که هستم زنی

 و گذشت باباش خون از که زنی همون مادرمم؛ شبیه من! گذشت

کرد فرار قاتلش با ." 

 نگاه با که برادری و خواهر به و کشانم می ها پله کنار را خودم

 روی در رو ادآر. دوزم می چشم بودند دوئل حال در هایشان

ایستد می دختر . 

گذشت خودش از گی می داری خودت هه، - !   

داشت رو ارزشش بابا - . 



بابا گی می داری خودت - . 

فهمی؟ نمی چرا لعنتی دارم دوستش -  

 می و کوبد می بار چند دختر پیشانی روی حرص با را انگشتش

خوره نمی تو درد به اون لعنتی؟ فهمی نمی چرا تو: گوید . 

دارد می بر عقب به قدمی و زند می ای قهقهه دختر . 

خوره؟ می تو درد به اسرا اونوقت -  

 می شکار را نگاهم زیرکی با و کند می بلند را سرش ناگهان آراد

 گرد عقب شود حضورم ی متوجه هم دختر اینکه از قبل. کند

 و نشینم می تخت ی لبه. شوم می اتاق وارد عجله با و کنم می

 عصبی ای چهره با آراد و شود می باز در که ارمفش می را دستم

آید می داخل .  

نکن و کار این وقت هیچ دیگه - . 

گذرم می کنارش از و شوم می بلند . 

خونه برم باید من - . 

کند می اسیر را هایم انگشت شوم خارج اتاق از اینکه از قبل . 



ندادی؟ و جوابم -  

مچش: گویم می و سابم می هم روی را هایم دندان . 

 و شود می تر تنگ هایش انگشت ی گره که کشم می را دستم

چرخد می سمتم به . 

بری؟ خوای می کجا شب، نیم و یک -  

دهد می ادامه که کنم می نگاهش گرد هایی چشم با . 

 که دردی و بودی داده دست از که زیادی خون خاطر به -

زد آرامبخش بهت دکتر داشتی . 

خونه برم باید من - ! 

بری؟ خوای می چی برای نیست منتظرت یکس که تو -  

 دست به را کشیدن نفس ای ثانیه برای و زند می یخ هایم دست

 و اندازد می چنگ گلویم به سنگینی بغض. سپارم می فراموشی

: گوید می و برد می را من تخت سمت به. کند می خفه را صدایم

جا همین برگردی باید دیگه ساعت چند خونه، بری هم االن . 

زند می لبخندی هایم چشم در خیره و کند می رها را مدست . 



هستم رویی به رو اتاق داشتی کاری - .  

 نگاهم بار دگر که ببندد را در خواهد می شود، می خارج اتاق از

استاد بخیر شب: گوید می و زند می چشمکی کند می ! 

دهم می حسم بی پاهای به را سقوط ی اجازه و بندد می را در . 

# 66_پارت  

 از که صداهایی ولی بودم کرده گم خودم مثل را ساعت و زمان

 رساند؛ می را صبح و زدن نقاب خبر رسید می گوش به پایین

 خسته تن تخت ی لبه کمک به و گیرم می در از را ام خسته نگاه

 و دهم می ماساژ کمی را ام رفته خواب پاهای. مکش می باال را ام

 است دستشویی زدم می حدس که اتاق ی گوشه در سمت به

 می ام پریده رنگ صورت به سرد آب مشت چند. دارم می بر گام

 همرنگ شال با را صورتم و صاف کمی دست با را موهایم پاشم؛

 هب و گشایم می را در. زنم می بیرون و کنم می خشک ام زندگی

 و بندم می صدا کمترین با را در. کشم می سرک خلوت راهروی

 را در آید؛ می بیرون راهرو انتهای اتاق از هم آراد که گردم برمی



 از را نگاهم. پاشد می صورتم به عمیقی لبخند و بندد می

گویم می و گیرم می در روی عقاب سر حکاکی : 

 .سالم -

خوابیدی؟ خوب. استاد بخیر صبحت. سالم -  

ممنونم بله، - .  

ایستد می جلویم و دارد می بر سمتم به قدمی . 

بگذره بهت بد ترسیدم می همش. شکر رو خدا - .  

کند می دستم به اشاره . 

چطوره؟ دستت -  

اندازم می دستم به گذرایی نگاه . 

ممنونم خوبه - . 

 و کند می نزدیکم کمی را خودش گیرد می شیطنت رنگ نگاهش

دست؟ صاحب و: گوید می وار زمزمه  



 راه سمت به که طور همان و کشم می عقب را خودم حوصله بی

بینمتون می نه ساعت خوبه؛ اونم: گویم می افتم، می راه پله . 

 مارپیچی های پله از و شنوم می سرم پشت را هایش قدم صدای

شوم می سرازیر رنگ طالیی . 

استاد؟ کجا -  

فع. شاگرد دارم کار - ... 

 ی پله سپارم؛ می فراموشی به رویم روبه فضای دیدن با را حرفم

 روبه شیک مجلل فضای در هایم چشم و کنم می طی را آخر

 خورشید مثل همه ها مبل ها، پرده. آید می در چرخش به رویم

 می موج مکان آن در سلیقه حد از بیش زیبایی و درخشیدند می

 .زد

طوره؟ چه -  

 می نظر از را سنگ و چوب تلفیق دکوراسیون که طور همان

عالی: گویم می لب زیر گذارنم !  



 موج آن در خنده های رگه که صدایی با و کند می ای سرفه تک

 تو تایید با بار این ولی گن می رو همین همه: گوید می زند، می

بالم می خودم به ! 

گردم می بر سمتش به متعجب . 

خودتونه؟ کار - ! 

اجازتون با - . 

کند می ای خنده تک که پرد می باال تعجب از ابروهایم . 

 و بودم کشور از خارج من خرید رو جا این زمین بابا که موقعی -

 گرفتم می مدرک بود اونا اجبار به که معماری ی رشته تو داشتم

 من دوش رو کال خونه این دکوراسیون و نقشه مسئولیت پس

 اتاق یک و بینی می که اینی شد هم اش نتیجه و افتاد

خودم یبرا نظیر بی اختصاصی . 

 پذیرایی و نشیمن وسط که چوبی در سمت به نگاهم حرفش با

 هم من که دارد می بر قدم اتاق سمت به. شود می کشیده است

 چوبی در جلوی و گذرانیم می را پله سه. افتم می راه دنبالش به

 می کرد، می نمایی خود آن روی ای برجسته عقاب سر که بزرگ



 بی گشاید، می جلویم را در و دکش می پایین را دستگیره. ایستد

 شوم؛ می رویم روبه ی منظره محو و شوم می اتاق وارد اراده

 درخت و ایستم می چوبی ی شومینه و ای گهواره صندلی کنار

گذرانم می نظر از را عریان های گل و ها .  

شه می العاده فوق دیگه ماه چند - . 

 مثل. نظیره بی: گویم می و دهم می جذابش رخ نیم به را نگاهم

بهشته از تیکه یه . 

 با هایم چشم در خیره و گیرد می ای شیشه دیوار از چشم

کند می تایید را حرفم لبخند . 

مورد در نظرت استاد خب - ... 

شود می همراهش نگاهم که کند می اتاق به اشاره . 

 چطوره؟ -

 پیانوی یک شود؛ می گرد هایم چشم رویم روبه وسایل دیدن با

 به سر کرد می نمایی خود دیوار کنار گیتار ندچ همراه بزرگ

چرخانم می طرفش . 



هستین؟ نوازنده شما -  

استاد گن می طوری این که بقیه - . 

کردید؟ عرضه بیرون هم کاری -  

دهد می تکان گیج را سرش و کند می ای خنده تک .  

نیست؟ موسیقی مگه رشتت تو -  

 .چرا -

آید می پیش قدمی . 

کمه؟ قدر نای اطالعاتت چرا پس -  

مورده؟ در -  

دارد می بر قدم دیوار سمت به . 

ولش هیچی - . 

 می گیتار و او به گیج گیرد می طرفم به و دارد می بر گیتاری

بزن: گوید می که نگرم . 



 پایین به را قلبم ضربان و شکند می بدی صدای با چیزی دلم ته

رساند می درجه ترین .  

 خوبی؟ -

 صورتم به اشاره دهم می تکان را سرم و گیرم می گیتار از چشم

کند می . 

ده؟ نمی نشون اینجور ولی -  

بیرون؟ بریم میشه -  

 چرا؟ -

نخوردم هیچی حاال تا دیروز - ! 

 اش چهره بر غم و پرد می صورتش رنگ که جوری خورد؛ می جا

 می مصنوعی لبخندی گذارد می کنار را گیتار. اندازد می سایه

 کنم فکر ولی نشه باورت شاید: گوید می لرزان صدایی با و زند

 هیچی حاال تا دیروز منم که بوده زا انرژی دیروز جگرای

شدید شد گشنم منم انداختی یادم االن که بریم! نخوردم . 



 می اتاق از محکم هایی قدم با و دزدد می را اش شرمنده نگاه

ماند می جا پیانو کنار گیتار روی من نگاه و گریزد . 
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 می خارج اتاق از و گیرم می گیتار از چشم مهرداد صدای با

 نگاه هستند صبحانه میز چیدن حال در که خانمی دو به. شوم

 بودند کردن صحبت حال در سالن وسط آراد و مهرداد. کنم می

 هم آراد آمد؛ سمتم به بزرگی دلبخن با مهرداد من دیدن با که

آید می جلو قدم چند او سر پشت . 

عزیزم؟ خوبی. خانمی سالم -  

 تو ماشاهلل که سابقتم. کردی عمر نصف رو من باز دیروز که تو

آراد دست بسپارمت شدم مجبور عالیه خوابیدن . 

 و گیرد می را دستم که پرد می باال زدنش حرف از ابروهایم

گذارد می ام پیشانی روی را دستش . 

خوبه؟ حالت پریده؟ رنگت چرا -  

چرخد می آراد سمت به . 



ها بودم سپرده تو دست رو دختر این من آراد، - ! 

خوبم: گویم می و کشم می بیرون دستش از را دستم . 

 به را شیر لیوان که طور همان و گیرد می جای میز پشت آراد

 اجازه هنخورد هیچی دیروز از: گوید می برد، می دهانش سمت

شم می خوبی دار امانت کنم فکر بخوره لقمه یه بدی . 

 ام شانه دور را دستش مهرداد که کشم می هم در را ابروهایم

 دست از را نگاهش آراد. کند می هدایتم میز سمت به و حلقه

 مهرداد. کشد می سر نفس یک را شیر لیوان و گیرد می مهرداد

 روی هم خودش و دکش می عقب من برای را آراد جلوی صندلی

 چشمی زیر که خدمتکاری به رو و گیرد می جای کناری صندلی

 خدمتکار. کند می قهوه فنجان یک درخواست پایید می را من

رود می و گوید می آقایی چشم .  

 می... و صبحانه شکالت عسل، مرغ، تخم پنیر، بین هایم چشم

 او و هلقم به مردد. گیرد می سمتم به ای لقمه مهرداد که چرخد

 می مجبورم و آورد می دهانم سمت به را لقمه که کنم می نگاه

گویم می  لب زیر ممنونی. بگیرم را لقمه کند .  



گیره می رو سراغت خیلی زینب - . 

خوبه؟ حالش -  

شود می خود برای ای لقمه گرفتن مشغول و کشد می آهی . 

 .خوبه -

کیه؟ زینب -  

 است، گردش در مهرداد و من بین که آراد های چشم به را نگاهم

دهد می را جوابش زودتر مهرداد که اندازم می . 

کنسرت و تو دیدن آرزوش که دختری همون - ... 

پرد می حرفش میان ای سرفه تک با آراد . 

شناستش؟ می کجا از سراب افتاد؛ یادم آها -  

 مانده جا مهرداد ی نیمه ی جمله پیش فکرم که من به را نگاهش

: گوید می و گذارد می دهان در را لقمه هردادم که دهد می است،

گم می بهت بعد مفصله اش قضیه . 

 به را سرش هم او و گذارد می جلویش را قهوه فنجان خدمتکار

دهد می تکان تشکر ی نشانه . 



خوری؟ نمی چرا -   

 که زنم می گردو و عسل ی لقمه به کوچکی گاز مهرداد جواب در

زند می جوابم در لبخندی هم او . 

کو؟ رویا راستی -  

 .باالست -

 خوابه؟ -

دونم نمی - . 

 خم او سمت به کمی و نوشد می را اش قهوه از ای جرعه مهرداد

شود می .  

شده؟ چیزی -  

 بپرس خودش از: گوید می و دهد می قورت را اش لقمه عصبی 

 در سر کجاها از داره الدنگ ی پسره به رسیدن برای خانم ببین

یاره می . 

نیست جاش االن لخیا بی باشه - . 



 می کشیده من سمت به شان نگاه که خیزم برمی میز پشت از

کجا؟: گویند می هم با دو هر و شود  

باشم دوست تا دو های صحبت مزاحم خوام نمی - . 

 جا همه شه نمی رو ها حرف بعضی فقط عزیزم نیستی مزاحم -

بیرون بریم باید که بخور دیگه لقمه دو بشین هم حاال زد؛ . 

که شود می باز کردن سوال برای نمدها  

کجا؟: گوید می من از زودتر آراد  

 سرش از مرجان هوای و حال بیرون ببرم رو نازی خوام می -

 .بیفته

بیفته؟ سرش از هواش و حال که بازیه اسباب مرجان مگه - ! 

شود می بلند و کشد می عقب را صندلی مهرداد . 

. بود مرجان بیشتر یناز برای کاربردش بازیم اسباب کن باور -

 اون نداشت براش منفعتی هیچ سال سه این تو که چیزی تنها

 !بود

چرخاند می طرفم به سر . 



 می افتخار خوبه حالت و نیستیم مزاحمت نداری، کاری اگه -

بگذرونی؟ بد دخترم و من با رو امروز دی  

زنم می مهربانش صورت به لبخندی . 

میل لکما با حرفیه چه این کنم می خواهش - . 

ها شه می شروع کارتون نه ساعت باشه یادتون اگه خانم - ! 

کاری؟ چه -  

 می او های چشم در خیره و شود می بلند میز پشت از آراد

دونن می خودشون: گوید . 

چرخاند می طرفم به سر مهرداد . 

بدم گیتار آموزش یزدانی آقای به قرار - . 

 می آراد سمت به باز نیمه دهانی و گرد هایی چشم با مهرداد

دوزد می من به را اش عصبی نگاه آراد که چرخد . 

یام می دیگه ساعت نیم اتاق تو برو - . 

 می هم در را هایم اخم آید؛ نمی خوشم اش دستوری لحن از

 .کشم



ندارم حرفی من نداری کار به نیازی اگه البته - . 

 لب روی مصنوعی لبخند و فشارم می هم روی را هایم دندان

کنم می مهرداد به رو و شانمن می هایم . 

 بودید پیشنهادتون رو اگه ظهر تا ولی تونم نمی االن شرمنده -

رسم می خدمت حتما . 

 می: گوید می آراد به رو و اندازد می من به نگاهی نیم مهرداد

بده؟ آموزش خواد می کی به کی خبره؟ چه اینجا بگی شه !  

 می من روبه و کند می نزدیک هم به کمی را ابروهایش آراد

برید؟ نمی تشریف: گوید  

 .چرا -

 سمت به شده خورد غروری با و کنم می مشت را هایم دست

 و کشم می را در ی دستگیره گذرانم می را پله سه. روم می اتاق

 می را آراد "دم می توضیح برات " صدای که شوم می داخل

 .شنوم
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 می دیگری زاغ کنار و پرد می عریان ی شاخه روی پرنده

 به شروع وارد تازه به توجه بی و کند می قارقاری زاغ. نشیند

 با و زند می تنها زاغ به نوکی زاغ کند؛ می پرهایش کردن تمیز

 زاغ کند می نشینی عقب به مجبور را او دارد می بر که قدمی هر

 می هم از را بزرگش های بال او که زند می وارد تازه به نوکی تنها

 و پرت شاخه روی از را او هایش بال و پاها حرکت با و گشاید

 چشم جلوی از و زند می پر زاغ. کند می تصاحب را جایگاهش

 می بیرون سنگینم ی سینه از ای خفه آه. شود می محو هایم

 آراد. گیرم می فاتح زاغ از چشم در شدن باز صدای با. آید

 نشیند؛ می بلندی پایه صندلی روی و دارد می بر گیتاری

. کند می نگاهم منتظر و کشد می تارها روی را هایش انگشت

 می بر را پیانو کنار گیتار بلندی گام با و کشم می عمیقی نفس

 به لرزانم های انگشت. گیرم می جای پیانو صندلی روی و دارم

 حالم ستاره و مانی ماکان، ی خنده صدای و درو می تارها سمت

 به ماکان عاشق های چشم و شان تشویق صدای. کند می بد را

  ...ستاره

ماکان آخ ... 



 کف. نگذاشت مادر و پدر داغ گذاشتی جیگرم بر تو که آتشی

 و پیچد می هایم گوش در سیلی صدای و گیرد می گر دستم

 روی یکی یکی، مهای انگشت. نشاند می قلبم در تیزی خنجر

 می خالی و پر را هایم چشم ی کاسه  و آید می در رقص به تارها

 بر تکیه پاییزی، باغ کوچه در و بندم می را هایم پلک. کند

 آمیزش تحسین نگاه و نوازم می خوشانه سر ماکان کنار درخت،

 روی رحمی بی دست. غلتند می ام گونه روی هایم پلک میان از

 های چشم و دور را ماکان های چشم و نشیند می ام شانه

کند می دیدگانم قاب را خودش .  

 خوبی؟ -

 می تکان مثبت ی نشانه به را سرم و دزدم می را خیسم صورت

 را لبم گوشت و کنم می پاک خشم با را هایم چشم خیسی دهم؛

 در را خون طعم که فشارم می و گیرم می دندان به داخل از

 را گیتاری و نشیند می پیانو دلیصن روی کنارم. چشم می دهانم

 است، شدن خورد حال در ام خورده گره های دست میان در که

گیرد می .  



 بهتر رو قطعه که هستی کسی اولین زنی؛ می احساس با خیلی -

زدی اش سازنده از ! 

 برای پاهایش روی و ها دست میان که گیتاری از را هایم چشم

 تحسینش پر های چشم به و گیرم می است، شده آماده نواختن

شوم می خیره . 

زدی من از بهتر حتی کارت بود عالی - . 

 می در رقص به تارها روی هایش انگشت هایم، چشم به خیره

 که نوازد می ماهرانه چنان را پیش دقیقه چند ی قطعه و آید

 گرد هایم چشم! است خودش قطعه صاحب کردم شک ای لحظه

زند می مشک بر تایید مهر دختر صدای و شود می . 

کشی؟می رخم به رو استادیت داری -   

 سرم پشت به را نگاهش و ماندمی حرکت بی هایش انگشت آراد

 چشم رویم روبه عصبی دختر به و گردممی بر دهد،می سوق

. کشدمی هم در بیشتر را هایش اخم من دیدن با که دوزممی

 سرما از او جای به من و کندمی بغل را اش برهنه های دست

لرزممی . 



باشن؟ کی ایشون -  

 کند؛می برخاستن به وادار هم من و خیزد می بر کنارم از آراد

سپاردمی دستم به را گیتار . 

جدیدت استاد - . 

 اش خیره پریده باال ابروهایی با من و گرد هایی چشم با دختر

 دراز سمتم به را دستش چرخاند؛می طرفم به سر که شوممی

 نوازنده؛ و دان موسیقی یزدانی آراد: دگویمی و کندمی

 !خوشبختم
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زنم می زل اش جدی کامال ی چهره و دست به . 

کنید؟ تمومش رو بازیا مسخره این شه می -  

 مشکی نچسبا شلوار جیب داخل دست و اندازد می باال ابرویی

کند می اش . 

نیست بد بزنی گوگل به سر یه - . 



 رویم در رو. گیرد می آراد از را نگاهم دختر، کفش تق تق صدای

کشد می هم در را اش مشکی ی کشیده ابروهای و ایستد می . 

دختر کن رنگ و خودت - . 

 صورت ی حواله پوزخندی و اندازم می ام پیشانی میان چینی

 می او جلوی آراد که دارد می بر متمس به قدمی. کنم می جذابش

 .ایستد

استادته امروز از خانم این - . 

 درست دستم از ناراحتی تو؟ آوردی در چیه بازیا مسخره این -

 یاد من به تو جای به دختر این بشینم من که نداری انتظار ولی

 بده؟

کن صحبت درست - . 

نکنم؟ اگه و -  

کنی نمی حساب من کمک رو نامت پایان برای - .  



 بار این ولی ره نمی کتم تو زور حرف وقت هیچ باشه یادت -

 مدرک اون خاطر به تهدیدت خاطر به نه شم می قائل استثناء

خودت بی های مخالفت ی بهونه شده که کوفتی . 

بیای بر ش عهده از بکن رو سعیت تمام پس - . 

: گوید می و کند می صورتم ی حواله را سیاهش آمیز تحقیر نگاه

این؟ با  

محترم خانم گن می درخت به رو این - . 

 ما زندگی وسط یهو درخت یه مثل دقیقا هم شما عزیزم خوب -

دونم نمی دیگه جنگل کدوم از شدی سبز . 

رو دهنت حرف - ... 

  !بسه -

 اتاق خروجی در سمت به و اندازم می قرمزش ی چهره به نگاهی

ایستد می جلویم که دارم می بر قدم . 

 کجا؟ -

بیاد بر دستم از کاری کنم نمی فکر - . 



اومدی خوش - . 

 می رویا به رو عصبی آراد و سایم می هم روی را هایم دندان

شو ساکت: گوید ! 

گفتی؟ چی - ! 

مونی؟ می: گوید می او به توجه بی آراد  

 !نه -

گیرد می را دستم که گذرم می کنارش از . 

دم می بهت داری نظر در که قیمتی برابر دو جلسه هر - ! 

 رویا های گفتن آراد خیال بی او و چرخانم می طرفش به سر

گی؟ می چی خب: دهد می ادامه  

 .قبوله -

فشارد می را دستم و زند می ای پیروزمندانه لبخند . 

  .ممنونم -

گوید می رویا که دهم می تکان تشکر ی نشانه به را سرم : 



سالته؟ چند تو -  

نوزده شم می دیگه ماه چند - . 

دارد می بر آراد سمت به قدمی و دهد می سر حرصی ی خنده . 

 آموزش ساله سه و بیست منه به باید ساله هیجده دختر یه -

 دانشگاه تو دونی می ساختم؟ خودم قطعه چند دونی می بده؟

 خان نیست خوبی تالفی زنم؟ می من رو موسیقی اول حرف

 !داداش

 یخیل رو من قطعه پیش دقیقه چند ساله هیجده دختر همین -

 مدتی دارم دوست هستی عالی دونم می چون زد خودم بهتر

آخرت ی جمله مورد در اما و بده آموزش بهت سراب . 

 دیشبت کار: دهد می ادامه تری آرام صدای با و کند می مکثی

وقتش به ولی کنم می تالفی حتما رو .  

 کنارم که دارد می بر قدم خروجی در سمت به و گردد می بر

 سر و اندازد می اش چرمی مچی ساعت به هینگا کند می مکثی

چرخاند می طرفم به . 



گردم می بر دو - . 

بینمتون می فردا پس - . 

گردم می بر دو گفتم - ! 

 ...مهرداد -

پرد می حرفم میان . 

فعال. ریم می هم با یام می - . 

شود می خارج اتاق از متعجبم نگاه زیر و . 
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 و کنم می درهم رویم روبه لوس دختر برابر در را هایم اخم

دارم می بر قدم سمتش به عصبی .  

 در رو برادرت گم، می چی ندی گوش درست دیگه بار یک -

ذارم می جریان . 

 می رویم در رو و گذارد می کناری را گیتار. زند می ای قهقهه

 بیشتر را هایم اخم و فشارم می هم روی را هایم دندان .ایستد

کنم می درهم . 



باشه یادت ولی بگو بهش خواد می دلت چی هر برو - ... 

اندازد می پایم تا سر به آمیزی تحقیر نگاه . 

 دورو که چیزی بیای، چشمش به تونی نمی هم کارهات این با -

ره مادر و پدر بی مشت یه شماهاست امثال زیاده برش ... 

 به محکمی سیلی و دارم می بر خیز سمتش به درنده گرگی مثل

 بار: گویم می زنان نفس نفس، و زنم می آرایشش غرق صورت

ها یاری می زبون به رو من مادر و پدر اسم باشه آخرت ! 

 صورتم در سیلی چنان و گذارد می صورتش روی دست ناباورانه

 در را خون طعم و رود می سیاهی هایم چشم جلوی که کوبد می

کنم می احساس دهانم .  

ی دختره کردی بلند من رو دست جراتی چه به - ... 

 مردمک در خیره و دارم می بر سمتش به قدمی اعصبانیت با

غرم می سیاهش و درشت های . 

 مادر و پدر اسم دادی اجازه خودت به تو که جراتی همون به -

خانم دختر بدون و خودت حد پس بیاری زبون به رو من ! 



 را اش اشاره انگشت. شود می منقبض فکش و صورت عضالت

 می داخل خدمتکار و باز در که گیرد می سمتم به وار تهدید

 .آید

تو؟ یای می پایین ندازی می سرتو ست طویله مگه -  

 صدایی با زن. شوند می نزدیک هم به ابروهایم فریادش از

 پشت آریا آقا. یدنشنید...ولی انم...خ زدم...در: گوید می ترسیده

هستن خطن . 

نزده؟ زنگ خودم به چرا -  

خانم دونم نمی - . 

. کند می چسبانش رنگ کرم شلوار پشت جیب در را دستش

 تو کنم فکر: گوید می زن به رو و کشد می عمیقی نفس کالفه

بیارش برو مونده، جا اتاق . 

 نگاه. کند می ترک را اتاق سرعت با و گوید می چشمی زن

دهد می درهمم صورت به را اش طوفانی . 

سر خیره ی دختره کنم می معلوم رو تکلیفت اومد آراد - . 



شود می تر عصبی که زنم می پوزخندی . 

دم می نشونت - ! 

 پوزخندم. کوبد می هم به محکم را در و ترک را اتاق سرعت با و

 پیشانی روی سردی عرق. گیرد می قرار گاهم تکیه پیانو و جمع

 محتویات  دهانم آب خون طعم دادن قورت اب و نشیند می ام

 که دری دنبال به چشم با. آورد می هجوم گلویم به ام معده

 اتاق از امید نا ولی گردم می باشد، بهداشتی سرویس شاید

 گوشی با بود کرده تکیه مبل به که حالی در رویا. شوم می خارج

. کشید درهم را هایش اخم من دیدن با که کرد می صحبت

 گوشی. آید می پایین باال ی طبقه مارپیچی های پله از کارخدمت

 می چیزی و کند می من به اشاره که دهد می رویا دست به را

آید می سمتم به اخم با زن که گوید . 

خواید؟ می چیزی -  

 می محکم صدایی با و کشم می هم در را هایم اخم خودش مثل

کجاست؟ بهداشتی سرویس: گویم  

راهرو انتهای - . 



دهد نمی را بعدی سوال ی اجازه و  .  

 می اتاق آخرین به اتاق چند گذشت از بعد و شوم می راهرو وارد

 خونی آب. شوم می شیک و بزرگ بهداشتی سرویس وارد. رسم

 چند و باز را شیر. کنم می تف روشویی سنگ داخل را دهانم

 می ملتهبم صورت به درونم آتش کردن خاموش برای آب مشت

 .پاشم

 صورت ی خیره و فشارم می هایم دست در را شویی رو سنگ 

 آیینه در دختر به پوزخندی. شوم می رویم روبه غمگین و یخی

 می درد به دختر کسی بی برای دلم. شکند می بغضم و زنم می

. بازد می ثانیه نیم تفاوت با که ای دونده مثل بودم خسته. آید

 کرده شنا را راه اکیلومتره که کوچکی ماهی مانند... بودم خسته

. شود می گیر ماهی تور اسیر ناگهان اما برسد دریا به تا است

 می را نوزادش دیدار انتظار ماه نه که مادری مثل...بودم خسته

 از... بودم خسته. آید می دنیا به جان بی موعود روز ولی کشد

 رو سنگ کنار. نشد اش متوجه کس هیچ و شد سراب که منی

گریم می شد سراب که مریمی برای و خورم می سر شویی . 
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 و خورد می در به ای تقه که گذرد می زمان قدر چه دانم نمی

 می در صدا به در دوباره. گیرد می نامعلوم ی نقطه از را نگاهم

 درهم های اخم به چشم. گشایم می ار در و شوم می بلند که آید

بله؟: گویم می و دهم می زن  

 با و دارد می باز صورتم در گردش از را اش یخی های چشم

 بهداشتی سرویس جا این: گوید می خورده گره های سگرمه

خواب اتاق نه گلم هست ! 

 کنارش از و گیرم می اش سنگی صورت از را نگاهم حوصله بی

گذرم می . 

 کنتورت هست حواسم بعد دفعه ندازه، می کنتور دونستم نمی -

 .نسوزه

 سمت به و کنم می گرد عقب که روم می ای شیشه اتاق سمت به

 روم می پایین را پله دو. دارم می بر قدم ساختمان خروجی در

 عقاب. کند می جلب در، کنار بزرگ عقاب ی مجسمه را نظرم که

 خیره ها دست دور به و نشسته بزرگی سنگ تخته روی زیبایی



 همان. ماند می ثابت آراد روی که گیرم می را نگاهش رد است؛

. آمد می پایین ها پله از بست می را اش مچی ساعت  که طور

 با که رنگش سفید جذب شلوار براقش، چرم کفش از را نگاهم

 آن روی هم ای مشکی اسپرت کت و بود ست جذبش شرت تی

. دهم می اش  خرمایی تپش پر موهای به و گیرم می انداخته،

 من دیدن با که کند می بلند سر و مرتب را کتش آستین

 می رویم روبه و آید می پایین هم را آخر ی پله. زند می لبخندی

 .ایستد

 .سالم -

شود می درهم ابروهایش که دهم می تکان جوابش در را سرم . 

شده؟ چیزی -  

اومدید دونستم، نمی. نه - . 

کند می اشاره ابرو با و دارد می بر سمتم به دیگری قدم . 

نبود کرده پف و قرمز هات چشم رفتم که صبح - ! 

شود می کشیده هایم چشم زیر دستم ناخداگاه .  



اومدم؟ من نگفت بهت اکرم -  

ولی آقا بگم خواستم می - ... 

 می کشیده داشت فاصله ما از قدم چند که زن سمت به نگاهم

 .شود

 !نذاشتن -

 جواب حوصله! داند خدا داشت، من با یکشتگ پدر چه زن این

گیرم می او از را نگاهم خیال بی پس نداشتم را دادنش . 

خوب خیلی - .  

 راستی،: گوید می زن به رو دوباره که چرخاند می طرفم به سر

کو؟ رویا  

دهد می قرار مخاطب هم را من بگیرد را جوابش اینکه از قبل . 

رفت؟ پیش طور چه امروز -  

 بر سکوت مهر اکرم آوای که شود می باز دادن وابج برای دهانم

زند می لبانم . 

جریانن در هم ایشون! دکتر رفتن نبود خوب شون حال زیاد - ! 



 های چین. زنم می زل اش سبزه صورت به پریده باال ابرویی با

دهد می ادامه و شود می بیشتر اش پیشانی . 

کنن منتقل بهتون که ایشون به گفتن - ! 

شود می گشاد امکان حد تا زن وقاحت از هایم چشم .  

برید تونید می خوب، خیلی - . 

 سراب؟ -

 می گفت، دروغ خودم جلوی تمام وقاحت با که اکرم از چشم

شود می آوایم خروج مانع زن صدای که دهم می آراد به و گیرم . 

 هستن، راضی خیلی ایشون از فرمودن خانم آقا، راستی -

بدن آموزش ونبهش سال پایان تا دارن دوست ! 

. شود می دور ای اجازه با زن که گردم می بر سمتش به متعجب

دونستم می: گوید می و زند می لبخندی آراد . 

 ی گوشه نامحسوس لبخندی و فشارم می هم روی را هایم پلک

 چرا من بود رفته کنار خودش راهم سد که حاال. نشیند می لبم

 و چرخانم می ادآر طرف به سر نکنم؟ اجرا را دومم ی نقشه



 گوشی که زند می لبخندی جوابم در هم او زنم، می محوی لبخند

 می بیرون کتش جیب از را گوشی. خورد می زنگ همراهش

 کچل رو من بشر این امروز که بریم: گوید می خنده با و کشد

  .کرد

 بادیگارد از یکی. شویم می قدم هم هم، با و کند می باز را در

 را دستش کف آراد که آید می مان تسم به چهارشانه های

سوئیچ: گوید می و گیرد می مرد جلوی . 

آقا ولی - . 

سوئیچ گفتم - !  

رفتید بیرون تنهایی بفهمن اگه آران آقا - ... 

 و دارد می بر مرد سمت به قدمی. کند می سخت را اش چهره

پرد می حرفش میان . 

ه؟کن می تکلیف تعیین من برای حاال تا کی از آران کی؟ -   



 کتش جیب از را گوشی عصبی که کند می خم را سرش مرد

 یک که ماند می منتظر کمی. گیرد می شماره و کشد می بیرون

شود می منفجر بمب مثل دفعه . 

 می تکلیف تعیین من برای دنیا سر اون از حاال تا کی از تو -

شده؟ چی گی می داری هم تازه کنی؟  

 نگاهش هنوز که مرد روبه عصبی و کند می زدن قدم به شروع

 رو، چشمم نکن کاری آران، ببین: گوید می است، حیاط کف به

 رو چی همه بیرون؛ بندازم رو هات آدم تمام و ببندم چی همه رو

 و باشه راحت جا این بابت از خیالت تو که کنم می تحمل دارم

بزنم رو چی همه قید نکن کاری پس تو، بابت از خیالم هم من !  

 که سپارد می گوش خط طرف آن به سکوت در ای ثانیه چند

 و دهد می من به را هایش خاکستری و کشد می نفسی کالفه

زند می لبخندی . 

 فقط تو کوچیکه، داداش باشه راحت خیالت جا این بابت -

شکر چطوری؟ خودت خوبه، اونم آره،... باشه خودت به حواست . 



 مهرداد :دهد می ادامه و اندازد می گوشی ی صفحه به نگاهی

 هستی؟ خودت مواظب. زنیم می حرف هم با بعد خطه، پشت

زنیم می حرف بعد باش، باشه؟ راحت خیالم . 

 روی و گیرد می را گوشی کند، می دراز مرد سمت به را گوشی

 می چشمی و دهد می تکان بار چند را سرش. گذارد می گوشش

 آراد سمت به را سوئیچ و گوشی و کند می قطع را تماس. گوید

گیرد می . 

حسام بده راپورت تر کم - . 

 به. دزدد می بیشتر را نگاهش مرد و گیرد می را موبایل و سوئیچ

شیک ماشین سمت  

 راه دنبالش او از تبعیت به هم من و کند می حرکت رنگ مشکی

مانم می حرکت بی حیاط طرف آن دیدن با که افتم می . 

 چطوره؟ -

 است، فاصله ترین نزدیک در که صدایی سمت به نگاهم 

شود می کشیده . 



نظیره بی - ! 

را دستم. گوید می بانویی ممنون لبخند با  

کشد می خود دنبال و گیرد می . 

ببین نزدیک از بیا - . 

 نهر وسط چوبی پل روی و گذریم می سنگی باریک راهروی از

 های سبزه را آن کف و تزئین سنگ های قلبه با اطرافش که

 بی زیبایی از لبخندی. ایستیم می است، کرده احاطه مصنوعی

 نرده روی هایم دست و بندد می نقش هایم لب روی نهایتش

 به بود رویایی و زیبا خانه این در چی همه. نشیند می چوبی های

 خاطرات و همد می تکان را سرم... که کنارم خاکستری چشم جز

 را کلیدش و حبس مغزم ی نقطه دورترین در را ام زندگی تلخ

. سپارم می فراموشی دست به و پنهان قلبم ی گوشه مدتی برای

 سیرک چادرهای مثل سقفش که نهر کنار زیبای گرد آالچیق به

 تمام و چرخانم می آراد طرف به سر و اندازم می نگاهی است

ریزم می هایم چشم و صدا در را احساسم . 

قشنگه خیلی - . 
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 شماره و اندازد می مهرداد خانه حیاط، ی بسته در به نگاهی 

گیرد می . 

طوره؟ چه حالش االن چی؟ دریم، جلو ما مهرداد؟ کجایی -  

 منتقل چپش دست به را گوشی کشد، می اش پیشانی به دستی

افتد می راه و کند می .  

بفرست برام رو آدرس باشه، بیمارستان؟ کدوم - .  

اندازد می شمار کیلومتر جلوی و قطع را گوشی .  

افتاده؟ نازیال برای اتفاقی -  

 تکان نه ی نشانه به را سرش و اندازد می سمتم به نگاهی نیم

دهد می . 

دیدید؟ رو دیگه هم کجا مهرداد و خودت گفتی، -  

 .نگفتم -



 پارک تو گفت مهرداده، منظورم: گوید می و کشد می پوفی

درسته؟ دیدت،  

دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم . 

شده؟ چیزی -  

خورده چاقو خانم مهرنوش - ! 

 به چیزی ولی کنم می تکرار ذهنم در را اسمش بار چندین

 را شیشه. شود می خارج گلویش از ای خفه آه. آید نمی خاطرم

گذارد می در روی را بازویش و آورد می پایین .  

 و خودش زندگی خرج برای شوهرش، کردن اوردوز از بعد -

 چنانی آن سواد چون ولی کنه کار شه می مجبور دخترش

 مخارج و خونه صاحب فشار. نمیده کار بهش کس هیچ نداشته،

 بیاره؛ رو مواد فروش و خرید به کنه می مجبورش زندگی باالی

 گزارشش ها فروشنده از یکی که این تا رفت می پیش زندگیش

 دیگه گیرنش؛ می هروئین گرم پنجاه و صد با و دن می رو

 از بعد که دخترشه دردش تموم و بینه می شده تموم رو خودش

یاد می سرش به چه خودش . 



دهد می ادامه و کشد می دیگری آه . 

 رو مواد و ره می برادرش پسر ناباوری کمال در فرداش ولی -

شه؟ می باورت! گیره می گردن  

اندازد می سمتم به نگاهی . 

 ساله چندین که مهرداد مثل آدماست؛ قلب به معرفت و مرام -

 هایی آدم همچین راحتی زندگیش، اصلی های دغدغه از یکی

 ولی باشن انگل و زالو مثل شاید دور از که هایی آدم. شده

 و پاکن و زالل چشمه مثل بینی می شی، می که نزدیکشون

معرفت و مرام دنیای . 

کنه؟ می کمکشون چرا مهرداد -  

 وقت هیچ نکشیدی،  درد تا: گوید می و زند می محوی لبخند

باشی خوبی همدرد تونی نمی .  

 حرفی هیچ دیگر بیمارستان به رسیدنمان تا و کند می سکوت

شود نمی بدل و رد بینمان .  



 به پرستار راهنمایی با و پرسد می پذیرش از را مهرنوش نام 

 و پر را مشامم...و الکل بوی. کنیم می حرکت راهرو انتهای سمت

 برای مغزم دارم می بر که قدمی هر با. کند می دگرگون را حالم

 بانهایت را سردخانه راهروی و کند می تالش خاطرات آوری یاد

 شدن فلج حال در قلبم ضربان. آورد می خاطرم به رحمی بی

 که مهردادی و دیوار کنار ی شده مچاله دختر دیدن با که است

 بلندتر هایم قدم و کشد می تیر قلبم است، کردنش آرام حال در

 همراه به دکتر بازو رنگ سفید در ناگهان که شود می برداشته

 می جا از سریع دختر.  آید می بیرون عمل اتاق از پرستار دو

 دکتر سر شدن خم با که گیرد می را مادرش سراغ گریه با و پرد

. زند می چنگ صورتش به و کشد می جیغ دختر اش چهره غم و

. شود می ممکن غیر برایم تنبرداش گام و لرزند می پاهایم

 موفق ولی دارند دختر کردن آرام در سعی پرستاری و مهرداد

. فشارد می را ام سینه و کشیده قلبم سمت به دستم. شوند نمی

 و آید می سمتم به حالم دیدن با که چرخاند می عقب به سر آراد

خوبی؟! سراب؟ شده چی: زند می لب نگران  

دیدم رو خودم لحظه یه فقط خوبم، - ! 



. گذرم می کنارش از و زنم می ناراحتش صورت به محوی لبخند

 می زانو اش شده مچاله جسم کنار و رسانم می زینب به را خودم

 بودم من خود زینب. کشم می آغوشش به توانم تمام با و زنم

 ام شانه روی را سرش. تر سخت زندگی و تر کوچک ورژن با فقط

 می خود همراه هم من و زند می زار بلند صدای با و گذارد می

 .کند
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 وجود دنیا این در مرگ از بدتر چیزی هیچ معتقدند ها خیلی

 نداشتن و کسی بی مرگ، از بدتر من ی عقیده به ولی ندارد

 ذره، زند، می آفت درون از که درختی ی تنه مثل است؛ همدم

. ریزد می فرو دفعه یک اش شده متالشی درون و پوسد می ذره

 به تکیه و گیرم می بیمارستان راهروی پوش کف از چشم

 دستم مچ و دهم می ماساژ کمی را هایم شقیقه. دهم می صندلی

 اتاق، در بستن صدای با. گیرم می بود، شده حس بی درد از که را

 تن. شود می کشیده آشفته و خسته دادمهر سمت به نگاهم



 هایش دست کف با و نشاند می کنارم صندلی روی را اش خسته

گیرد می را سرش .  

 خوبی؟ -

دهد می تکیه دیوار به را سرش و کشد می آهی . 

 تو زندگی پس از تونه می طوری چه ساله، چهارده دختر یه -

بیاد بر دشت درن شهر این . 

؟خورد چاقو شد چی مادرش -  

 "دانمی نمی" و کشد می اش ریخته بهم موهای میان دستی

 می دیوار به را نگاهم و کنم می دراز را پاهایم. کند می زمزمه

 .دهم

شه؟ می چی زینب -  

 تنها رو مادرم و من و کرد اوردوز پدرم که بود سالم ده -

  .گذاشت

 شده پرتاب اش کودکی های سال به انگار که مهرداد طرف به سر

چرخانم می است، . 



 ولی رفت در مامورها دست از مادرم که بود سالم دوازده -

 سر که بود سالم چهارده! شد متالشی آسفالت کف اش جمجمه

 زندگی بهم که شدم آشنا مردی با قرمز چراغ پشت راه چهار

 که باتالقی از و گرفتن رو من دست خانمش و یزدانی آقای داد؛

 با رو زیستن دوباره و یدنکش بیرون بود کردنم، غرق حال در

آموختن بهم بزرگشون قلب .  

دهد می ادامه و کند می کوتاهی مکث . 

 تفاوت این با دیدم رو خودم دوباره سال، چهارده از بعد امروز -

 درون ی ساله چهارده دختر دادن نجات برای هام دست که

لرزه می باتالق ! 

کند می نگاه هایش دست به . 

ترسم می پیشم لسا چهارده خود از من - . 

 قفل نگاهش. خورد می تکانی اش شانه روی دستم نشستن با

دهد می ادامه محزون صدایی با و شود می هایم چشم . 

کنم؟ کار چه باید حاال -  



 صورت روی اشکی قطره و لرزند می اش عسلی های مردمک

چکد می اش پریده رنگ . 

 ام نهشا روی سرش که گیرم می را لرزانش های دست ارادی غیر

 هم را من قلب و لرزد می اش مردانه پهن های شانه و نشیند می

 کفش جفت یک که فشارم می را سردش های دست. لرزاند می

 درهم ی چهره به را نگاهم و ایستد می او سر پشت چرمی

 از نگاه خورده گره ابروهایی با یزدانی آراد. کشاند می صاحبش

 آید می خودش به که دگیر می جای مهرداد کنار و گیرد می من

 و کشد می خیسش صورت به دستی کند؛ می بلند را سرش و

 می مهرداد ی شانه روی را دستش آراد دزدد؛ می را نگاهش

خوبی؟: گوید می و گذارد  

 به و شود می بلند دهد، می تکان مثبت ی نشانه به را سرش

گریزد می راهرو خروجی سمت . 

بود؟ چش مهرداد -  

دهم می او به و گیرم می شود، می ناپدید که مردی از را نگاهم . 



 و دستتونه بغل اتاق تخت ی گوشه دختره، ی آینده نگران -

خودش ی گذشته کشیدن دوش به از ناتوان . 

برم می خودم پیش من که و زینب - ! 

دهد می توضیح بیشتر که کنم می نگاهش گیج . 

 نگه مسئولیت و خونه برمش می خودم با شد که مرخص -

 خودش پای سر بتونه که وقتی تا گیرم می عهده به رو یشدار

 .بایسته

 ارادی غیر که است سخت برایم قدر آن هایش حرف درک

شود می نزدیک ابروهایش ی فاصله. زنم می پوزخندی . 

زدی؟ پوزخند چی به -  

زنم می تلخی لبخند و فشارم می هم روی را هایم دندان . 

که پایی دو های آدم به - ... 

 تمام ام جمله ی ادامه شنیدن برای و کند می ریز را ایشه چشم

شود می گوش . 



 زودی ها ماهی ی حافظه مثل رو شون خونی های دست -

 شون دیگه کارهای پشت رو وجدانشون و کنن می فراموش

 .آروم

با را درونم آتش که کند می نگاهم گیج  

فرستم می بیرون عمیقی نفس . 

زینبم مادر قاتل، با - . 

. کشد می هایش چشم و پیشانی به دستی و گوید می آهانی

کنم می پرتاب تاریکی در تیری و چرخم می سمتش به کامل . 

کرده جوابم خونه صاحب - . 

خب؟: گوید می و کند می بلند را سرش  

مجبورم ولی نمیشه روم کنید باور... بگم جوری چه - . 

بگو و حرفت باش، راحت - . 

 و دهم می رنگ سفید ستیکیپال صندلی ی لبه به را هایم چشم

 دختر یه برا خونه گشتم چی هر: گویم می محزون صدایی با

شه نمی گفتن یعنی نکردم؛ پیدا تنها مجرد . 



فشارم می و کنم می قفل هم در را هایم انگشت . 

 پول ولی نداشتن قضیه این با مشکلی که شد پیدا تایی چند -

کنم پرداخت بتونم که نبود من توان در شون کرایه و جلو .  

. ببینم هایش چشم در را هایم حرف تاثیر تا کنم می بلند را سرم

بود شده سرخ اش پیشانی و درهم ابروهایش .  

خوای؟ می پول -  

اصال نه،: گویم می و گیرم می طرفش به را دستم پاچه دست . 

شود می بازتر ابروهایش گره و کمتر صورتش سختی . 

 ادامه هایش چشم در خیره و کنم می جور و جمع کمی را خودم

دهم می . 

 جا یه و بدید بهم ساعته چهار و بیست کار یه شد می اگه -

 هر شدم؛ می ممنونتون کنم، پیدا مناسب ی خونه یه تا خواب

دم می انجام  باشه هم کاری . 

 مثال؟ -

کشم می جلو کمی را شالم . 



 هم دیگه مستخدم چندین به کنم فکر دیدم من که ای خونه -

داره احتیاج . 

 لب روی محوی لبخند زود خیلی ولی حرفم از خورد می جا

اندازد می پایم تا سر به نگاهی و نشیند می هایش . 

 ی -

 خونه اون نظافت ی عهده از تونه می تو، ظرافت به دختری عنی

یاد؟ب بر بزرگ ی  

کنم می اخمی . 

تونم می که معلومه - . 

گه می چی ببینم بپرسم اکرم از باید - . 

خوردم رو پدرش ارث انگار که زن اون - ! 

کند می ای خنده تک . 

کنی؟ می فکر اینجوری چرا -  

نشینم می صندلی روی صاف . 



 ی آماده ایش گربه چشمای اون با طوری چه صبح ندیدین -

بود؟ زدن چنگ  

 می ای سرفه تک. کنم می نگاهش اخم با که زند یم ای قهقهه

دهد می قورت را اش خنده و کند . 

اس؟ گربه مثل واقعا چشماش، -  

 هم من او ی خنده از که دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم

خندم می . 

کنم نگاه چشماش به حتما خونه رفتیم بیار یادم - . 

خیزد می بر هم او که شوم می بلند . 

برم من - . 

 کجا؟ -

 .خونه -

ایستم می رویش در رو . 

مونده جا گوشیمم کنم، عوض لباسامو - . 



رسونمت می - . 

ممنونم. رم می خودم - .  

بینمت؟ می کی -  

 هم مهرداد از یام می زینب دیدن برای حتما ولی دونم نمی -

کنید خدافظی .  

: گوید می که کنم می خداحافظی دهد، می تکان را سرش

 شم می خوشحال بگم باید هم خواب جا و ارک مورد در راستی

بپذیرید هم شبانه شاگرد یه و بدید افتخار ! 

کی؟! شبانه شاگرد -  

آید می پیش قدمی و کند می شلوارش جیب داخل را دستش . 

 !خودم -

اندازم می باال ابرویی . 

 !شما؟ -

دارن احتیاج آموزش به هم استادا ها وقت بعضی خوب، آره - . 



 گویم نمی چیزی پس است کردن کمک فقط قصدش دانستم می

دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم و . 

کنم نمی فراموش رو لطفتون وقت هیچ - . 

کنی فراموش نخوای که نکردم لطفی - .  

گویم می لب زیر"ممنونی" و زنم می جوابش در لبخندی . 

بینمتون می - . 

 او از و کنم می طرفش به پشت دهد، می تکان لبخند با را سرش

شوم می دور . 
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 که گذارم می کوچه داخل قدم و گیرم می برق چراغ تیر از چشم

 و کشم می عقب حیاط، در جلوی مادرش و معصومه دیدن با

 به دیگری هنگا و کج را سرم. کنم می پنهان دیوار پشت را خودم

 کشم می پس معصومه سر چرخیدن با که اندازم می کوچه داخل

 شوم می خیره جوی آب گذر به. کنم می فوت را ام کالفه نفس و

 از را ام تکیه. چرخد می سمتش به سرم سالمی صدای با که



 چشم خیرگی. گویم می جوابش در سالمی و گیرم می دیوار

 سرم پشت را دستم شود می باعث دستم دور باند به هایش

: گوید می و دهد می سوق هایم چشم به را غمگینش نگاه. بکشم

 ...بابام

روم می پیش سمتش به قدمی و کنم می تلخی ی خنده تک . 

یاد؟ می یادت رو پیش ماه چند چی؟ بابات -   

کنم می شان حیاط در جلوی به اشاره انگشت با . 

 افتادم؟ پات به چطوری ماکان دادن نجات برای یاد می یادت -

 بابات آبروی گفتی یاد می یادت بودیم؟ شانت کسر یاد می یادت

 بابای از من جلوی اومدی رویی چه با حاال تره؟ مهم چی همه از

 تو نبودنم سر ماکان، آزادی برای که بابایی گی؟ می نامردت

 برادرم های بدبختی تمام مسبب که بابایی. کرد معامله زندگیت

کرد می تحقیرش و خرد مباز ولی بود خودش .  

کوبم می اش سینه به را ام اشاره انگشت . 

تو بابای - ... 



دخترم سالم - ! 

 طرف به و گیرم می مانی صورت سخت عضالت از چشم! دخترم؟

 و کنم می زمزمه را دخترم گردم؛ می بر صفت روباه دختر و زن

 لکه مثل و اندازد می پیشانی میان چینی زن. زنم می ای قهقهه

 جمع ام خنده و لرزند می هایم دست. کند می نگاهم نجس یا

شود می . 

دنیا اون فرستاد پیش ماه چند خواهرت شوهر رو مادرم  - . 

گیرم می سمتش به وار تهدید را انگشتم . 

ها کنی می خطاب دخترم و من باشه آخرت بار - . 

زبانش ولی ریزد می هایش چشم در را نفرتش تمام . 

 و داری حالی چه کنم درکت تونم می! یبگ تو چی هر چشم؛ -

 دلت دونم می اینم ولی باشی متنفر ما از دم می حق کامال بهت

 کردن اذیت و ناراحتی طاقت که مهربونه و صاف قدر اون

نداره و هیچکس ! 

زنم می تلخی پوزخند . 



بمونه؟ گذاشتین هم دلی مگه -  

سکته بازداشتگاه تو حاجی - ... 

گفتم؟ چی بهتون دیشب! خاله بسه -  

 حاال تا که معصومه و کنند می نگاه مانی به مادرش و معصومه

 از زودتر چه هر باید عمو مانی، ولی: گوید می بود، ببینده فقط

 ...اونجا

ماند می تمام نیمه مانی عصبی صدای با اش جمله . 

شو ساکت - ! 

 می من سمت گذرایی نگاه و شود می درهم دختر و مادر صورت

 .اندازند

 تو ندارید حق دیگه ولی گم می جوری این خوام می ذرتمع -

 می پسرشم من اگه! کنید دخالت نداره ربط شماها به که کاری

نیست شما دلسوزی به نیازی پس نفعشه، به چی دونم ! 

. زند می سفیدی به صورتش رنگ مادرش و لرزد می معصومه

 کنارم از خشم با ها آن که گیرد می جای لبم ی گوشه پوزخندی



 روی هایم پلک شدنش نزدیک احساس با. روند می و گذرند می

شود می حبس ام سینه در نفس و افتند می هم . 

 همین بودم اومده! بده رو تاوانش باید... کرده خطا حسین حاج -

که بگم بهت رو ... 

شود می یکی ام شده حبس نفس شدن رها با آهش . 

اگه ببخش. خوام می معذرت چی همه خاطر به - ... 

 می هم از را خیسم های پلک. شود می دور و لرزد می صدایش

افتم می راه برق چراغ تیر سمت به و گشایم . 
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 تخت زیر از ساکی و اندازم می گوش پشت را خیسم موهای

 درون را تخت روی ی شده تا لباس دست چند و کشم می بیرون

 میز کشوی از را شناسنامه و شناسایی کارت. گذارم می ساک

 می را ستاره ی شماره. اندازم می ساک کنار و دارم می بر تحریر

 نفس صدای فقط بوق چند از بعد و نشینم می تخت ی لبه گیرم،

پیچد می گوشم در ستاره کشیدن . 



بیای؟ تونی می ببینمت، باید -  

 سمت به و اندازم می تخت روی را گوشی اشغال بوق ایصد با

 رویم روبه به خیره و زنم می کنار را پرده دارم؛ برمی گام پنجره

شوم می . 

 به و آورد می بیرون سر سیاه ابری تکه پشت از ناز با آفتاب 

 مثل ریل از ای نقطه و تابد می ریل اطراف های ریزه سنگ

 به ها ساعت. رود می فرو هایم چشم درون درخشان خنجری

. کند می پنهان را آن شب سیاهی تا شوم می خیره نقطه همان

. دارم می بر تخت روی از را گوشی و گیرم می بیرون از را نگاهم

 از خبری ولی داشتم آراد و مهرداد از رفته دست از تماس چند

 که کنم می دراز شناسایی مدارک سمت به را دستم نبود، ستاره

پیچد می خانه ساکت و تاریک فضای در نهخا زنگ صدای .  

 تخت روی پایین سری با ستاره تا برد می زمان ای دقیقه چند

. کنم می روشن چراغ کلید زدن با را اتاق فضای و گیرد می جای

 تکیه زانوانم به را هایم آرنج و نشینم می دارم، می بر را مدارک



 ساک به رهخی که شده مچاله ی ستاره به نگاهی نیم. دهم می

زنم می زل روزگارم رنگ هم جلد به و اندازم می بود، . 

برم جا این از خوام می - . 

 خیال بی ولی کنم می احساس خودم روی را نگاهش سنگینی

دهم می ادامه . 

 هیچکس به که برسم ای نقطه به روزی یه کردم نمی فکر -

باشم نداشته اعتماد !  

 کف موکت بستر مه سمج اشکی قطره و خارج گلویم از آهی

شود می اتاق . 

 بود دانشگاه و موسیقی ام دغدغه تمام که پیش ماه چند مثل -

حاال ولی ...  

 می نهیب مغزم به و آید می بیرون گلویم از دیگری ی خفه آه

نیست اعتماد قابل هم ستاره که زند .  

 ...آخ



 چشم. دهم می ترش های مژه به را نگاهم و کنم می بلند سر

 به دیگر او شرمندگی ولی بود حسین حاج های شمچ مثل هایش

 چه و شود می دیر زود خیلی گاهی داشت؟ سود چه من حال

. نیست جبران قابل وقت هیچ دیگر که پشیمانی است تلخ قدر

 ویرانی باعث متفاوت هایی انگیزه با حسین حاج و ستاره

 هم روی را هایم پلک! پشیمان حاال و بودند شده من ی خانواده

دهم می بیرون را سنگینم نفس و فشارم می . 

 خواهشی ازت داشتیم هم با که ای گذشته و رفاقت حرمت به -

 .دارم

 به کامل و کند می پاک هایش انگشت سر با را هایش اشک

چرخد می سمتم . 

چی؟ جانم، -  

گیرم می سمتش به را مدارک . 

داری نگهشون برام مدتی خوام می - ! 

 تونم نمی: گویم می که شود یم سوال و تعجب صورتش تمام

نپرس چیزی کنم می خواهش پس چرا، بگم . 



 تکان باشه ی نشانه به را سرش و شود می غمگین هایش چشم

دهد می . 

کرایه برا مردک اون به داده چند باباش ببین مانی پیش برو - . 

خریده رو خونه - ! 

 !چی؟ -

 به ولی خریده رو خونه شنیدم معصومه از روز همون فردای -

نرسه تو گوش به که کنن سکوت بود گفته همه ! 

 درهم آید می بیرون ستاره دهان از که ای کلمه هر از ابروهایم

فشرده هایم دست در مدارک و شود می تر . 

 سرنشیناش تمام نشینه، می گل به دریا فتح برای که کشتی -

 قصد به که گیری ماهی مثل کشونه؛ می مرگ به خود همراه رو

 قعر به رو تورش دریا وسط تا کنه می طی رو ها ترکیلوم صید

 همراه رو اون و رسه می راه از عصیانگر موجی ولی بندازه آب

بره می دریا عمق به خود .  



 کارهاش تمام تاوان باید حسین حاج...زنم می پوزخند افکارم به

 رو خاکسترش و سوزوند که دختری برای دلسوزی حتی بده رو

سپرد باد دست به . 
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. گذارد می مانتویش جیب در و گیرد می دستم از را مدارک 

 حساب شماره یه: گویم می و دهم می بیرون را سنگینم نفس

 چند این پول حسابش، به زنم می رو کرایه پول ماه هر بگیر ازش

ریزم می دیگه روز چند هم ماه . 

 می کجا بپرسم تونم، می گفتی، که ای گذشته همون حرمت به -

بری؟ خوای  

 کنم می نگاهش منتظر گویم؛ می محکمی ی نه و شوم می بلند

 من باشه رسیده، رفتن وقت آها،: گوید می و خیزد برمی که

 می در سر باالخره ذارم، نمی تنهات وقت هیچ بدون ولی میرم

کنی چکار یخوا می یارم، . 



 زنگ و شود می روشن گوشی ی صفحه که کند می گرد عقب

 زمزمه ستاره که چرخد می سمتش به دومان هر نگاه خورد؛ می

کیه؟ آراد! آراد: گوید می وار  

خدافظ! دوست یه: گویم می و دارم برمی تخت روی از را گوشی . 

خدافظ باشه،: گوید می و دهد می تکان غمگین را سرش . 

خوام می فردا تا رو حساب شماره رهن یادت - . 

رود می بیرون اتاق از و گوید می ای باشه . 

 ترم نیمه موهای میان دستی و کنم می لمس را رنگ سبز آیکن

کشم می . 

کجایید؟. نشنیدم بودم، بیرون خوبید؟ شما ممنونم،. سالم - ! 

 را حیاط در ستاره که رسانم می پنجره به را خودم بلندی گام با

 روی از را گوشی. بیند می را زینب و آراد مهرداد، و ایدگش می

روم می بیرون اتاق از عجله با و آورم می پایین گوشم . 



 قدم مانع هم حیاط پوش کف سرمای و کنم می باز را ورودی در

 بودند زده زل همدیگر به ها گرفته برق مثل. شود نمی تندم های

کند می سالم ظریفش صدای با زینب که .  

شما؟! المس - ! 

دوست: گوید می مهرداد ... 

رسانم می را خودم که . 

اومدید خوش. سالم - ! 

 آید می طرفم به زینب که شود می کشیده سمتم به همگی نگاه

 روی ای بوسه و شوم می خم. اندازد می آغوشم در را خودش و

 ی ستاره کنار از آراد و مهرداد. زند می هق که زنم می موهایش

 جوابشان در را سرم. کنند می سالم دو هر و گذرند می متعجب

 زده خجالت و آید می بیرون آغوشم از زینب که دهم می تکان

 و کشانم می خود سمت به و گیرم می را دستش کشد؛ می عقب

 می حیاط تاریکی در را شان نگاه که مهرداد و آراد روبه

تو بفرمایید: گویم می دزدیدن، . 

ریمب شو حاضر برو تو دیگه، نه - . 



برید؟ کجا - ! 

ی خونه - ... 

 می داد، می لو را چیز همه داشت که آراد حرف میان دستپاچه

 .پرم

نشه دیرت جان، ستاره - ! 

نباش نگران تو عزیزم، نه - ! 

 که شود می بدل و رد ستاره و من بین شان نگاه آراد و مهرداد

 به که کین اینا: گوید می و اندازد می پایم تا سر به نگاهی ستاره

 رو خودت دمپایی و سری رو بدون باهاشون، نبودنم تنها خاطر

 رسوندی؟

 خط ستاره پوزخند که نشیند می موهایم روی ارادی غیر دستم

 همراه به که طور همان مهرداد ام؛ نداشته اعصاب روی کشد می

منتظریم ماشین تو: گوید می رود، می حیاط در سمت به آراد .  

نکردم جمع رو سایلمو هنوز: گویم می ناچار به . 

چرخاند می طرفم به سر آراد . 



مونیم می منتظر - . 

فردا انشاهلل بره، می وقت خیلی دیگه نه - . 

 را دستم ی حلقه که کند می نگاه زینب به و گردد می بر مهرداد

: گویم می و چسبانم می خود به بیشتر و تر تنگ الغرش تن دور

نباشید نگران هستم، مواظبش . 

آید می  سمتم به و دهد می تکان جوابم در را سرش . 

شنیدی هم چیزی صدای اگه کن قفل رو درها - ... 

مونم می من - ! 

چرخد می آراد سمت به مهرداد . 

بعد رسونم می رو تو - ... 

نیست نیازی - . 

رود می آراد سمت به عصبی مهرداد . 

همه بیشتر خودت تو - ... 

 !مهرداد -



نیست سیک موندن به نیازی: گویم می حرصی . 

 که: گوید می و چرخاند می طرفم به سر قبل از تر عصبی مهرداد

شب اون مثل ... 

 حیاط از و کند می رها آراد گفتن مهرداد با را حرفش ی ادامه

 می گرد عقب مهرداد رفتار و ها حرف از متعجب زند؛ می بیرون

 دارم می بر قدم ساختمان ورودی در سمت به زینب همراه و کنم

 هایم دندان ستاره خداحافظی و حیاط در شدن بسته صدای که

فشارد می هم روی بیشتر را . 
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 هایش شانه تا را پتو و کشم می پشتش پر موهای روی را دستم

 کلید،. زنم می خوابش غرق صورت به ای بوسه کشم؛ می باال

شوم می خارج اتاق از و برداشته را رنگم مشکی شال و پالتو .  

 می صورتم روی شالق مثل سرد باد دارم برمی که قدمی هر با

 چراغ تیر کنار از. چسبانم می خود به بیشتر را پالتو و نشیند

 می بلند شاسی رنگ، مشکی ماشین سمت به و گذرم می برق

 نزدیک قدر چه هر را صورتم و ایستم می راننده در کنار. روم



. بینم نمی را کسی برم، می تاریک آسمان رنگ هم ی شیشه

 ی ضربه چند هایم انگشت پشت با و گیرم می فاصله قدمی

 می گرد عقب ناامید ثانیه چند از بعد. زنم می شیشه به کوتاه

 می سر آراد آلود خواب و شیشه آمدن پایین صدای با که کنم

  .چرخانم

اشتی؟د کاری -  

 در عجله با ناگهان و اندازد می اش مچی ساعت و من به نگاهی

گشاید می را . 

شده؟ چیزی -  

 که دهم می تکان تاسف با را سرم و گیرم می بغل را هایم دست

شود می پیاده و هم در هایش اخم . 

کنید؟ مواظبت من از بود قرار شما، االن -   

 به تکیه و کشد می اش ریخته بهم موهای خرمن میان دستی

دهد می ماشین . 

شد سنگین هام پلک یهو - . 



 کند می زن چشمک های ستاره قفل را اش خاکستری های گوی

شده تنگ خیلی مادرم و پدر برای دلم: گوید می حسرت با و .  

دهد می ادامه و کشد می آهی . 

 دوتایی بود قرار کشوند؛ پیش سال سه به رو من امروز زینب -

 آغوش به برای داشتم شوقی چه نیدو نمی دنبالم، بیان

دوری سال یک از بعد کشیدنشون .  

کند می پنهان بلندش آه پشت را بغضش و لرزد می صدایش . 

 زدن حرف حسرت ولی کردم صحبت بابا با پرواز، از قبل شب -

 تن و رفتن قول بد معرفتای بی دلم؛ رو موند ابد تا مامانم با

رو سردشون ... 

 جهت به سر. شود می گم قطار ایصد در اش مردانه هق و

 می هایش پلک زیر نامحسوس را دستش و چرخاند می مخالف

  .کشد

 نیمه فضای در را اشکی قطره و دهم می پایین به را نگاهم

 و کشد می عمیقی نفس. کنم می سرد آسفالت ی روانه تاریک،

چرخد می . 



 حرف و رفتار از کدوم هیچ چرا دونم نمی هستم، که تو پیش -

نیست خودم دست امه ! 

 نفری اولین تو آران از بعد: گوید می و زند می تلخی لبخند

 شبی نصف بینی می. ولش اصال... قدر این برابرش در که هستی

انداختیم؟ روزی و حال چه به کردی، بیدارم ناز خواب از  

کشم می باال را ام بینی آب و کنم می تلخی ی خنده تک . 

 سردته؟ -

کنم می فرو پالتویم های یبج در را هایم دست . 

میشم منجمد دارم کنم فکر - . 

کشد می آغوشم به نور سرعت با و خندد می .  

 نفسم و شود می تر تنگ و تنگ کمرم دور هایش دست ی گره

 می باال زدنش پس برای ارادی غیر هایم دست. حبس سینه در را

 هشان دور اش راننده ناباور نگاه و ماشین ایستادن با که رود

 بوسه اولین روزی که کسی های چشم جلوی و پیچد می هایش

 اشک و شوم می بوسیده کاشتم، هایش لب روی را ام زندگی ی



 می سردم صورت روی ماشین، دادن گاز صدای با گرمم های

 .چکند
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 سوار. دزدد می خیسم های چشم از را نگاهش و کشد می عقب

 و لرزد می پاهایم. گذرد می کنارم از سرعت با و شود می ماشین

 پاک را هایم اشک. شود می زمخت آسفالت کف مهمان زانوهایم

 انتهای سمت به و خیزم برمی است، کندنی جان هر با و کنم می

دارم می بر قدم کوچه . 

 می صورتم جلوی را دستم کنم؛ می درهم را سنگینم های پلک

 چرخم می پهلو به. شوم می جان کم آفتاب تابش مانع و گیرم

 اش خیره صورت به لبخندی. بینم می اتاق در کنار را زینب که

نشینم می و پاشم می . 

 .سالم -

خوابیدی؟ خوب. عزیزم نشستت روی به سالم -  

 هک زنم می لبخندی. دهد می تکان بله ی نشانه به را سرش

شود می غمگین صورتش . 



کرد نمی هم سرفه دیگه بود، خوب حالش - . 

 کی؟ -

 !مامانم -

 می را ام سینه ی قفسه سنگین جسمی و کشد می پر لبخندم

 .فشارد

 ولی گذاشته تنهام چرا که بودم ناراحت دستش از دیشب تا -

. دنیاست این نکبتی زندگی از بهتر خیلی جاش دنیا اون نه؛ االن

زد می چاقو بهش زودتر قاههآ اون کاش ! 

 صدایی با و چکد می آفتابش چون هم صورت روی اشکی قطره

شد راحت خوشحالم: گوید می لرزان .  

 فضای از و شوم می بلند. آورم می کم کشیدن نفس برای هوا

 نفس چند. برم می پناه سرد حیاط به و گریزم می خفه سنگین

 در سمت به. ودش می بلند خانه زنگ صدای که کشم می عمیق

 کند می سالم لبخند با مهرداد گشایم؛ می را در و روم می حیاط

آید می داخل و . 



بیداره؟ زینب. باشی خواب ترسیدم می همش -  

 سپاری خاک:  گوید می که دهم می تکان جوابش در را سرم

 چیزی یه بریم هم با قبلش گفتم دیگست؛ ساعت دو مامانش

برستونق بریم بعد بگیره جون بخوره، . 

 را اش زده سرما صورت. دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم

 تو: گوید می داشت، برمی قدم   که طور همان و گرداند می بر

منتظرم ماشین . 

 می بیرون جیبش از اسکناسی پیچد می که اصلی خیابان داخل

. کند می خیابان رهسپار را پول و کشد می پایین را شیشه آورد،

 می نگاهی نیم گردم های چشم به و دهد می باال را شیشه

 .اندازد

رسه می اصلیش مستحق دست به زودتر جوری این - . 

 انجام کمتری اسکناس با را او کار هم من و زنم می محوی لبخند

دهم می . 

 نداشت همراهی مهرداد و من جز به که تنهایی دختر ظریف تن

. کنم می بلند سرد های خاک روی از و کشم می آغوش به را



 مهرداد و من همراه به و اندازد می مادرش قبر به را آخر نگاه

شود می نامعلومش ی آینده رهسپار . 

# 79_پارت  

 آن که ماشین سمت به و آیم می بیرون ساختمان های پله از

روم می بود، پارک خیابان طرف . 

 نوازش را صورتم دلپذیری گرمای موج ماشین داخل نشستنم با

 رفته خواب به عقب صندلی روی که زینب به نگاهی. کند می

: گویم می مهرداد روبه آرامی صدای با و اندازم می است،

شدید معطل ببخشید . 

 اتفاقی نگفتی،: گوید می و اندازد می ساختمان سمت به نگاهی

 افتاده؟

زنم می محوی لبخند و دهم می تکیه صندلی به را پشتم . 

 با فقط که رسوننت می ای نقطه به ها وقت بعضی ها آدم -

بگیری آروم تونی می شون مجازات . 



 داخل شده پارک های ماشین میان از و کند می روشن را ماشین

پیچد می خیابان . 

کردی؟ شکایت رو مردک اون -  

رو خدا خوب ی بنده یه نه، - .  

کرده؟ کار چه ؟جدی -   

 .هیچی -

شه؟ می مگه کردی؟ شکایت هیچی برای -   

 بنده هیچی برای شه نمی حاال: گوید می و کند می ای خنده تک

بخشید؟ رو خدا خوب ی  

 می زندگی اش جوجه دو همراه عقابی بزرگ، کوهستان یه تو -

 که عصر کنه، می ترک رو اش لونه غذا ی تهیه برای روز یه. کرد

 خورده؛ رو هاش جوجه از یکی بزرگ، مار یه بینه می دهگر می بر

 ی لونه زیر سوراخ تو و ذاره می فرار به پا عقاب دیدن با مار

 تو از بتونه رو مار کنه می تالش قدر چه هر عقاب. خزه می عقاب

 قدر این مدت این تو هم مار تونه؛ نمی بیرون بکشونه سوراخ



 می رحم به دلش عقاب که کنه می زاری و ناله و پشیمونی ابراز

 میگه بهش مار ولی بره که ده می اجازه و بخشه می رو اون و یاد

 رو من و نشی وسوسه تو بیرون بیام من داره وجود تضمینی چه

 کنه می ترک رو لونه بخشیده رو اون جدی که هم عقاب نکشی؟

بره راحت خیال با مار تا . 

اندازم می مهرداد به نگاهی نیم  . 

شه؟ می رو روبه چی با گرده می بر وقتی عقاب یدون می -  

دهد می تکان منفی ی نشانه به را سرش . 

 به هم شخصی بخشیدن با ها وقت گاهی! خالی ی لونه با -

بقیه به هم کنی می ظلم خودت . 

درسته: گوید می آرام و کند می پایین باال، بار چندین را سرش . 

 بندم می را هایم کپل و دهم می تکیه صندلی کالهک به را سرم

پیچد می فضا در مهرداد گوشی صدای که . 

 .آراده -

دهد می جواب را گوشی که چرخانم می طرفش به سر . 



جانم؟ داداش، سالم -  

اندازد می من به نگاهی . 

 .آره -

باشه. خوابه: گوید می و کند می عقب به نگاهی هم آینه از .  

دهد می مسیر تغییر و قطع را گوشی . 

رید؟ می کجا -  

نفرم یه من خدا به: گوید می و چرخاند می اطرافش به نگاهی ! 

مهرداد؟ ری می کجا: گویم می کالفه  

شد حاال: گوید می و زند می زیبایی چشمک . 

مهرداد: گویم می قبل از تر کالفه ! 

پیشش ببرم رو زینب گفت نزن؛ بابا باشه - . 

شم می پیاده جا همین من پس - . 

بمونی؟ جا اون مدتی یه هم تو نیست قرار مگه چرا؟ -  

کنار بزن حاال - . 



کند می ریزی اخم . 

تونیم می که امروز ولی بیرون بریم نشد که روز اون - . 

دیگه وقت یه بذار - . 

بخوری باید نازی و من با و ناهار ولی باشه - . 

 موافقت ی نشانه به را سرم. کنم می فوت حوصله بی را نفسم

 بدل و رد بینمان حرفی دیگر  نما رسیدن تا و دهم می تکان

شود نمی . 

گیرد می شماره و اندازد می خواب غرق زینب به نگاهی مهرداد . 

زینب ولی رسیدیم - ... 

شود می پیاده و کند می رها آراد آمدن بیرون با را اش جمله .  

 .خوابه -

 عقب در و آید می ماشین سمت به من به کردن نگاه بدون آراد

 حیاط طرف به و کشد می آغوش به آرام را بزین. کند می باز را

 چشم که منی به و بندد می را عقب در مهرداد. شود می داخل و

کند می نگاه است، مانده ثابت باز نیمه در روی هایم .  



 سراب؟ -

 آراد که شوم می پیاده و کنم می باز را ماشین در و او به نگاهی

داخل؟ یای ینم چرا: گوید می مهرداد روبه و آید می بیرون  

 یخ هایم دست گذرد می سرم از که فکری با نبست؟ جمع چرا

کردم؟ می باید کار چه ببیند را من نخواهد دیگر اگر. زند می   

بخوریم هم با رو ناهار دادم قول منتظره، نازیال - .  

 که شود می کشیده مهرداد سمت به نگاهم دستم گرفتن با

داریم هم هویژ مهمون: گوید می و زند می لبخندی . 

 سنگینی که زنم می خندانش و مهربان صورت به محوی لبخند

 صورتش عضالت. کشاند می سمتش به را هایم چشم آراد نگاه

بود شده سرخ اش کشیده پیشانی و منقبض .  

پس بگذره خوش آها، - . 

 با و کند می فرو جذبش شلوار جیب در را اش شده مشت دست

 سمت به مهرداد همراه به. رود می در سمت به "فعلنی" گفتن

 به سر. کند می باز را در و اندازد می کلید روم؛ می اش خانه در



 شدن داخل با و کند می نگاهم هم او که چرخانم می آراد طرف

شود می جدا هم از هایمان چشم مان، . 
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 در غذا عشق با که مهرداد به و گذارم می دهان در را برنج قاشق

 اطراف دستمال با. شوم می خیره گذاشت می نازیال دهان

 به گذرایی نگاه و کند می پاک بود شده خورشتی که را دهانش

 کند، می اشاره که زنم می محوی لبخند. اندازد می من سمت

 .بخورم

شدم سیر ممنونم - . 

زند می زل من به و دهد می قورت را غذایش نازیال . 

بده؟ غذا هم تو به بابا داری دوست -  

 خم کمی سمتش به لبخند با هم من و زند می ای قهقهه مهرداد

شوم می . 

شدم سیر عزیزم نه - . 



 را صورتش اخم با که برم می پیش اش گونه سمت به را دستم

گیرد می بغل را هایش دست و کشد می عقب . 

بگیری؟ رو لپم خوای می سکمعرو من مگه -  

. گیرد می گاز را لپش و کشد می آغوش به را نازیال مهرداد

 میز به را هایم آرنج. خندد می جیغ با نازیال و دهد می قلقلکش

 را ام چانه و کنم می قفل هم در را هایم انگشت دهم؛ می تکیه

 روبه زیبای ی منظره به لبخند با و گذارم می هایم دست روی

دوزم می چشم رویم . 

آقا؟ کنم جمع میزو -  

 محبوبه به پاسخی برد می سر به دخترش دنیای در که مهرداد

 و شوم می بلند. دهد نمی کرد، می شان نگاه عشق با که خانم

 با که کنم می میز کردن جمع به شروع خانم محبوبه از قبل

گیرد می را دستم عجله . 

کنم می جمع االن خودم خانم؟ چرا شما - . 

 دارم دوست خودم: گویم می و کشم می دستش زیر از را ستمد

باشید راحت من با ضمن، در . 



که هم دستتون خانم، مهمونید شما ولی - ... 

 گفتید بازم: گویم می روم، می آشپزخانه سمت به که طور همان

 خانم؟

 که گذارم می سینک روی را ها ظرف و شوم می آشپزخانه وارد

مشنو می سر پشت را صدایش . 

خانم دارم عادت - . 

 می بر را ها کش دست و کنم می نگاه شویی ظرف ماشین به

 .دارم

باشید راحت پس نیستم خونه خانم که من خونه خانم برای - . 

دخترم باشه - .  

پوشم می را ها دستکش و زنم می لبخندی . 

شد حاال - . 

زند می پایین را اهرم که دهم می باال را شیر اهرم . 

دخترم شینما ذارم می - . 



دم می انجام رو کارا خودم کنید، استراحت بفرمایید شما - . 

شن می ناراحت آقا - . 

شوم می ها ظرف زدن کف مشغول و کشم می باال را شیر اهرم .  

بفرمایید شما من، با آقا - . 

 .ولی -

شود می بلند آیفن زنگ صدای که چرخانم می طرفش به سر . 

کنم باز و در برم من - . 

ییدبفرما - . 

 می کشی آب و مالی کف یکی یکی، را ها چنگال قاشق و دیس 

 رو مرجان. کنم می حس خودم روی را نگاهی سنگینی که کنم

 ام خیره اش شده مشت دست با و ایستاده آشپزخانه در روی به

 کف بدی صدای با و شود می رها دستم از دیس ارادی غیر. بود

. آید می بند مهرداد و نازیال ی خنده صدای. افتد می آشپزخانه

 سوال نگران و شود می آشپزخانه وارد سراسیمه خانم محبوبه

 با که مانده ثابت زنی روی من نگاه ولی نه یا شده چیزیم کند می



 محبوبه. است تنم دریدن حال در روشنش ای قهوه های چشم

 ی نعره با که آید می سمتم به انداز خاک و جارو همراه به خانم

گردد می بر عقب به مهرداد .  

آقا؟ بله -  

 کردن جدا قصد هنوز که مرجان روی روبه خشم با مهرداد

 در سعی که صدایی با و ایستد می نداشت من از را نگاهش

 بیاد این کردی باز رو در حقی چه به: گوید می داشت، کنترولش

 تو؟

 می رسایی صدای با و چرخاند می لرزان ی محبوبه طرف به سر

اخراج: گوید .  

 بر قدم مهرداد سمت به. افتند می دستش از انداز خاک و جار

خدا رو تو نه! آقا نه: گوید می هق با و دارد می !  

 خونه این تو رو پاش نداره حق دیگه زن این گفتم بهت وقتی -

 هم رو جاش این فکر باید کردی باز روش به و در باز تو و بذاره

کردی می . 



 بود محال نداشتید تشریف دتونخو اگه. داره واجب کار گفت -

خدا رو تو ببخشید آقا، کردم نادونی... کنم باز رو در . 

اخراج گفتم - . 

 بابایی؟ -

 شده خم مهرداد. شود می کشیده نازیال سمت به ها نگاه ی همه

بابایی؟ دل جون: گوید می و  

زنی؟ می داد چرا -  

دهد می ادامه و کند می نگاه مرجان به . 

 ماما؟ -

مامان لد جون - . 

نکنید؟ دعوا دیگه شه می -  

کند می بغل را نازیال مهرداد . 

 نمی. زنیم می حرف داریم فقط عزیزم، کنیم نمی دعوا که ما -

بدی؟ سراب خاله نشون رو اتاقت خوای  



دهد می تکان را سرش . 

 .چرا -

 تکه میان از احتیاط با و گذارم می سینک روی را ها کش دست

روم می شان طرف به و دارم رمیب قدم دیس ی شکسته های . 

 حرف مرجان مامان با منم بدی خاله نشون رو اتاقت تو تا پس -

خوبه؟. زنم می  

 برای را دستم و ایستم می مهرداد کنار. دهد می تکان را سرش

 و دستت: گوید می عصبی مرجان که برم می پیش نازیال گرفتن

کنم می قلمش زدی دخترم به ! 

ندز می پوزخندی مهرداد . 

دخترم غریبی، ی واژه چه! دخترم؟ - ! 

کند می دستم مچ زخم به اشاره و سپارد می آغوشم به را نازیال . 

شی؟ نمی اذیت -  

گیرد می را بازویم مرجان که دهم می تکان را سرم . 

نزن؟ دست بهش نگفتم مگه -  



 گیرد می را مرجان دست مچ مهرداد که کشم می عقب ترسیده

 نشان را پله راه ابرو با. کند می جدا بازویم از را دستش فشار با و

اتاق اولین: گوید می و دهد می . 

 تیکه حال در شان نگاه با دو هر که مهرداد و مرجان از چشم

 سمت به بلند هایی گام با و گیرم می بودند، همدیگر کردن پاره

افتم می راه پله راه . 
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 تختی رو با که رنگ نخودی بزرگ اتاق سر تا سر را هایم چشم

 باالی که رنگی های ریسه و رز گل شکل با هایی کوسن و ست

 های ستاره شکل به اتاق سقف و نازیال های عکس بین تخت

 آرامش و برابر چندین را اتاق زیبایی و شده تزئین کوچک

 ظریف صدای با که چرخانم می زد، می موج نآ در خاصی

 می دیوار ی گوشه بزرگ خرگوش و خرس از چشم اش کودکانه

دهم می روشنش های عسلی به و گیرم . 

عزیزم جانم - . 

کنم؟ آشنات هام عروسک با خوای می -  



 آغوشم از ذوق با که کنم می پایین باال مثبت ی نشانه به را سرم

 و دود می تختش کنار های سکعرو سمت به و آید می پایین

 روی کنارش. کند می...و خرگوش خرس، کردن معرفی به شروع

 کودکانه ذوق به و نشینم می بود، خرس پوست شکل به که خزی

 معرفی و هایم چشم جلوی باربی گرفتن با که شوم می خیره اش

 می عروسک موهای به دستی. شود می گرد های چشم اش،

گذارد می تختش روی هاب گران گوهری مثل و کشد . 

 مرجان مامان: گویم می و پاشم می صورتش به غمگینی لبخند

خریدش؟ برات  

مهرداد بابا نه، - . 

گذاشتی؟ روش مرجانو مامان اسم چرا پس -  

مرجانه مامان مثل چون - ! 

 را او شیکی فقط مادری مهر از که نازیالیی و بلوند مو باربی به

 را پتو. گیرم می آغوش در را او و اندازم می نگاهی نیم دید می

 مرواریدی صورت روی ای بوسه و کشم می کوچکش تن روی

 نخودی ی پرده و گذرم می قدی ی آینه کنار از. نشانم می اش



 گام با و شود می حیاط وارد آراد. زنم می کنار را ای ستاره رنگ

. روم می اتاق در سمت به. آید می ساختمان سمت به بلند هایی

 گوشی که کشم می پایین به صدا کمترین با را در ی هدستگیر

 می را در و آیم می بیرون اتاق از عجله با خورد می زنگ همراهم

 نگاه بدون و کشم می بیرون جینم شلوار جیب از را گوشی. بندم

دهم می جواب شماره به کردن . 

 بله؟ -

الو؟: گویم می دوباره که شنوم نمی صدایی هیچ  

 داشت آه به زیادی شباهت که بلندی فسن صدای شنیدن با

 عشقم نام دیدن با و گیرم می صورتم جلوی را گوشی ی صفحه

 نمی یاد به داشتیم هم با که را تماسی آخرین. لرزم می خود به

 شد سیو ام گوشی در عشقم نام به اش شماره که روزی اما آورم

 صدای و گذارم می گوش روی را گوشی. دارم یاد به خوب را

 به. کنم می ثبت مغزم سلول سلول، در را بلندش های سنف

 سرد دیوار روی را ام پیشانی و دارم می بر قدم آخر اتاق سمت



: گویم می صدا ترین ضعیف با و بندم می را هایم پلک. گذارم می

 مانی؟

 ".جونم"

 و لرزد می  پناه بی ای گربه بچه مانند و کشد می تیر قلبم 

 از را بغضم و باز را هایم چشم. شود یم پنهان بتنی دیوار پشت

کنم می تیره پوش کف راهی هایم پلک میان . 

داشتی؟ کاری -  

 طرف آن دختر آشنای، صدای ناگهان... سکوت سکوت، سکوت،

کند می حبس ام سینه در را نفس و سنگین را قلبم خط، . 

ها شه می دیر محضر کنی؟ می صحبت داری کی با عزیزم " !" 

خندم می اغمد های اشک میان . 

برداشتی دوشم روی از رو دیشب وجدان عذاب که ممنونم - ! 

 "...من "

دهم نمی او به را بیشتر زدن حرف ی اجازه . 

بشی خوشبخت - . 



 می عمیق نفس چند. کنم می پاک را هایم اشک و قطع را گوشی

 آراد طوفانی های خاکستری قفل نگاهم که گردم برمی و کشم

شود می . 
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 .سالم -

زدی؟ می حرف کی با داشتی -  

هیچکی: گویم می و گذارم می شلوارم جیب داخل را گوشی . 

کند می سد را راهم که دارم می بر قدمی . 

برداشت؟ دوشت رو از رو چی وجدان عذاب -  

 گذرم می کنارش از و گیرم می سرخش های چشم از را نگاهم

گیرد می را دستم مچ که . 

نیستم؟ تو با مگه -   

 نمی موفق ولی دهم نجات دستش از را دستم کنم می سعی 

 .شوم

آراد کن ولم - . 



داشتی؟ و بوسیدنم وجدان عذاب -  

 می بیرون هایش انگشت میان از را دستم و دزدم می را نگاهم 

. دهد می هلم اتاق داخل و کند یم باز را کناری اتاق در که کشم

دارم می بر خیز سمتش به که چرخاند می قفل در را کلید . 

چی؟ اومد مهرداد اگه! کنی؟ می کار چه داری -  

 به و کند می اسیر هایش دست در را بازوهایم که زنم می کنارش

کشم می خود طرف . 

زندگیته؟ تو کسی داشتی؟ و من بوسیدن وجدان عذاب -  

چسبد می بیشتر را بازوهایم که مکن می تقال . 

زنیم می حرف بیرون بریم - .  

 کلید های دندان میان از و فشارد می هم روی را هایش دندان

غرد می اش شده . 

مهردادی؟ نگران خیلی چیه، -  

 با: گویم می خودش مثل و سایم می هم روی را هایم دندان

که؟ دیدیش دیشب بودم، ستاره  



شود می کمتر هایش دست ارفش و عوض اش چهره حالت . 

زدم می نباید که زدم بهش حرفی یه - . 

کند می رها را بازویم . 

بزن زنگ بهش - ! 

اندازم می پیشانی میان چینی . 

نه؟ یا کنی می ول آراد -  

 !نه -

 ی شماره و کشم می بیرون شلوارم جیب از عصبی را گوشی

 به را شتمپ ستاره صدای با. گیرم می بینش تیز نگاه زیر را ستاره

شوم می دور قدمی و کنم می طرفش . 

شدم مزاحمت بازم شرمنده. عزیزم سالم - . 

چی؟: گوید می شده، گیج بود معلوم کامال صدایش از که ستاره  

 ...راستش -



 که آراد به و گردم برمی شود، می کشیده دستم از گوشی ناگهان

کنم می نگاه زند، می اسپیکر روی را گوشی . 

م شدی چی الو؟ " ..." 

پرم می حرفش میان سرعت به . 

شنوه می داره هم آراد اسپیکره، رو گوشی - . 

کیه؟ آراد " !" 

دیدیش خونه دیشب - . 

 چند: گویم می تند و کنم می استفاده مرورش و ستاره سکوت از

 با گفتم دیشب که رو عشقت گفتی زدی زنگ من به پیش دقیقه

 بعد که رو یوجدان عذاب و دیدی صبح هم خودت دیدمش، یکی

درسته؟ برداشتی؛ گذاشتی، دوشم روی دیشبت های حرف  

 می آراد های چشم سمت به را نگاهم ستاره طوالنی سکوت

 قصد به را دهانش و اندازد می من به گذرایی نگاه آراد. کشد

 بابت خواستم. آره ":گوید می ستاره که کند می باز زدن حرف



 لیاقت پسر ونا بگم و بخوام معذرت ازت دیشب های حرف

نداشت رو من عشق ." 

 می ام پیشانی به دستی و دهم می بیرون را ام شده حبس نفس

 هم با بعد: گویم می و گیرم می آراد دست از را گوشی. کشم

عزیزم فعال. زنیم می حرف .  

 نفس هم او که آراد از را دلخورم نگاه و کنم می قطع را ارتباط

 قفل در را کلید روم، می در سمت به. گیرم می کشد، می راحتی

 به را نگاهم آراد صدای که کشم می را دستگیره و چرخانم می

کشاند می خود سمت . 

بشی؟ خوشبخت گفتی بهش عشقش، از شدن جدا برای -  

بازم نمی را خودم اما نداشتم سوالش برای جوابی . 

یزدانی آراد خودت با دیگه باورش - . 

 می بیرون ضرب با را ام شده حبس نفس و شوم می خارج اتاق از

 می باال ها پله از مهرداد که افتم می راه پله راه طرف به. دهم

نشاند می صورتش روی لبخندی من دیدن با و آید . 



نکرد؟ اذیتت که نازیال -  

اصال نه،: گویم می و زنم می جوابش در لبخندی .  

کو؟ آراد راستی: گوید می و اندازد می اطراف به نگاهی  

جام این - . 

 دستمال با را هایش دست که طور همان و ایستد می کنارم

رفت؟ مرجان: گوید می کرد، می خشک  

رسیده دستش به دادگاه احظاریه. آره: گوید می کالفه مهرداد . 

دیگه؟ جدیه تصمیمت -  

 به سر یه من. مونه سه هر نفع به شه تموم زودتر چه هر. آره -

بزنم نازیال . 

 .خوابه -

ممنونم: گوید می و پاشد می صورتم به ربانیمه لبخند مهرداد . 

چرخد می سمتم به آراد که زنم می جوابش در عمیقی لبخند . 

چطوره؟ من استاد -  



عالی: گویم می و کنم می اخمی . 

زند می ریزی چشمک و کند می ای خنده تک . 

شکر رو خدا - . 

 ها پله از که طور همان و شود می روانه پله راه سمت به مهرداد

بیاین ها بچه: گوید می رود، می ینپای . 

شنوم می را آراد صدای که گذارم می پله اولین روی پا  . 

خوام می معذرت - . 

روم می دادن جواب بدون و نشیند می هایم لب روی لبخندی . 
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 و گذارم می میز روی را قهوه فنجان آراد ی رهخی نگاه از کالفه

 می نگاهی داد می نشان را عصر پنج که ساعت های عقربه به

 اتاق از بود صحبت حال در گوشی با که طور همان مهرداد. اندازم

آید می بیرون کار . 

انجام الزم کاری هر - ... 

دم می بهش رو مهریه نصف بگو: گوید می و کند می مکثی .  



 کنار که مهرداد به و کند می عوض را نگاهش مسیر الخرهبا آراد

زند می زل اخم با نشیند می او روی روبه و من .  

بینمتون می. حتما باشه، - . 

 نصف: گوید می عصبی آراد که کند می قطع را گوشی مهرداد

دی؟ می بهش گفتی چرا رو مهریه   

 شخوردن حرص به و اندازد می پا روی پا او به خیره مهرداد

زند می لبخندی . 

خندی؟ می -  

غرد می قبل از تر عصبی آراد که کند می ای خنده تک مهرداد . 

 از شکر رو خدا که بودم ندیده رو جوریش این واال، خوبه -

دیدم جنابعالی .  

 دستم به اشاره و چرخاند می من طرف به سر خونسرد مهرداد

کند می . 

 چطوره؟ -



: گویم می لبخند با و ازماند می مچم دور باند به نگاهی نیم

 .بهتره

  .شکر -

کند می صدا را مهرداد حرص با آراد . 

مهندس؟ نیستم تو با مگه -  

 موسیقی چیه: گوید می آراد روبه و زند می ای قهقهه مهرداد

 دان؟

نصف خوای می تو وقت اون نداره رو پشیزی ارزش مرجان - ... 

پرد می حرفش میان . 

 نصف گفتم. کنه می کاری هر پول خاطر به پوله، عاشق مرجان -

 می سالگی هفت تا گه می قانون چون دم می بهش رو مهریه

 مدارکی تونم می درسته،. داره نگه خودش پیش رو نازیال تونه

 از بیشتر خوام نمی ولی شه نقض قانون این که کنم جور ش علیه

بدم کشش این . 

دهد می تکان کمی را سرش آراد . 



کنم شروع دیدج زندگی یه خوام می - . 

دهد می ادامه هایم چشم در خیره و چرخاند می طرفم به سر . 

 نه درست های آدم کنار در دغدغه بی و آروم زندگی یه -

  .اشتباه

 را نگاهم. گیرد می گر صورتم و شود می حبس ام سینه در نفس

 را هایم چشم. شوم می بلند و دزدم می مهربانش صورت از

 می خود به مهرداد صدای با که رخانمچ می اطرافم در سرگردان

 روی دستش نشستن با که گردم می بیشتر را برم رو دو و لرزم

چرخم می طرفش به بازویم . 

هستی؟ چی دنبال -  

م کوله - . 

ماشینه تو - . 

دهم می تکان گیج را سرم . 

 خوبی؟ -

دیگه برم من! آره - . 



 کجا؟ -

 .خونه -

 بر ای شیشه میز روی از را ماشین سوئیچ و شود می خم مهرداد

دارد می . 

رسونمت می پس باشه، - . 

رم می خودم ممنونم؛ نه: گویم می و کنم می بلند را هایم دست . 

 رو وسایلت باید خوبی؟ سراب: گوید می و کند می ای خنده تک

شه نمی که تنهایی کنی جمع . 

کردم جمع رو همه دیشب - . 

بهتر چه - .  

 خیال، بی رو امشب شه می هاگ: گویم می که دارد می بر قدمی

یام می خودم فردا . 

 هم با االن کن گوش حرف دختر یه مثل! ساعت یک بگو تو -

و داری می بر رو وسایلت ریم می ... 



 می مهرداد حرف میان و شود می بلند بود ساکت حاال تا که آراد

 .پرد

رسونمش می من - . 

رم می رادآ با آره،: گویم می و کنم می نگاه اش گرفته صورت به . 

: گوید می آراد که اندازد می من و آراد به مشکوکی نگاه مهرداد

ترسه می تنهایی شه بیدار نازیال، پیش بمون تو . 

 کرده، اخراج را خانم محبوبه آورد می یاد به تازه انگار که مهرداد

کوبد می اش پیشانی به محکم را دستش . 

پس خودت با سراب رسوندن زحمت. نبود حواسم اصال - . 

بریم: گوید می من روبه و دهد می تکان را سرش آراد . 

 ورودی در سمت به و کنم می خداحافظی سریع مهرداد از

 می خارج هم آراد که آیم می بیرون حیاط از. روم می ساختمان

 از بلند هایی گام با و زند می را مهرداد ماشین ریموت. شود

 روشن را شینما و گیرد می جای فرمان پشت. گذرد می کنارم



 را گاز پدال آراد که نشینم می و کنم می باز را جلو در. کند می

کند می حرکت سرعت با و فشارد می . 
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 ناگهان گذشت می ها ماشین میان از سرعت با که طور همان 

 نمی عمل سریع اگر زند؛ می کنار  و پیچد می یخلوت خیابان در

 صورتم دادم نمی قرار گاهم تکیه داشبورد روی را دستم و کردم

 هر هایش انگشت فشار و زند می نفس نفس،. کرد می داغان را

 های رگ سمت به نگاهم. شود می بیشتر فرمان دور لحظه

 چرخاند می طرفم به سر که شود می کشیده دستش ی برجسته

گفت؟ می چی مهرداد: گوید می عصبی صدایی با و   

 می دندان به را لبم گوشت و دهم می جاده به را هایم چشم

پرم می جا از فریادش با که گیرم . 

بود؟ چی هاش حرف از مهرداد منظور نیستم؟ تو با مگه -  

 پیاده ماشین از و زند می پوزخندی که گذرد می ای ثانیه چند 

شود می . 



 می هم روی را هایم دندان و دهم می تکیه لیصند به را سرم

  .فشارم

 مهرداد پاک احساس از نبود قرار. بشه جوری این نبود قرار

 یادت بود، فهرست تو اول روز از مهرداد چرا، کنم؟ سوءاستفاده

 مردی زندگی وارد که روزی بشه؟ عاشق نبود قرار رفته؟

 وارد من. کردی می هم اینجاش فکر باید شدی خورده شکست

 از بود؛ خوب بس از. نکرد ول دیگه و شد اون نشدم، زندگیش

 عشقی  کردی؟ چه مردی همچین با تو و بود مهربون و پاک بس

 شده؟ بد مگه حاال... دونم نمی...نه...آره مطمئنی؟ نیست؛ کار در

دونم نمی ! 

 لب و اندازم می نگاهی است زده کاپوت به تکیه که آراد به 

آید می کش هایم . 

 نمی شه؟ می چی وسط این مهرداد. شده خوب هم خیلی اتفاقا 

 درد به وجدان صدای و دهم می تکان را سرم عصبی... ولی. دونم

. فشارم می هم روی محکم را هایم پلک. کنم می خفه را ام آمده

 رویش روبه. شوم می پیاده ماشین از و کشم می عمیقی نفس



 تاریکی در که شا یشمی جذب شرت تی به خیره و ایستم می

 می بود، گذاشته نمایش به را اش ورزیده های عضله هم فضا

 دوست یه فقط مهرداد. نیست مهرداد و من بین چیزی: گویم

 .خوبه

مهرداد؟ برای تو و -   

دهم می چرمش های کفش به را نگاهم . 

طوره همین اونم برای - . 

گفت نمی جوری این مهرداد های چشم ولی - . 

 و: گویم می هایش خاکستری به خیره و کنم می بلند را سرم

گن؟ می چی تو های چشم  

 می بازی به را سیاهم موهای از ای طره و وزد می سردی باد

: گوید می پریشانم موهای به خیره و آید می پیش قدمی. گیرد

نیست؟ معلوم  

 روی را دوم ی بوسه داغش های لب که دهم می تکان را سرم

 دست. کند می تر را ام گونه اشکش گرمی و نشاند می هایم لب



 دوستت ی زمزمه گوشم زیر و شود می حلقه کمرم دور هایش

 و شود می هایم لب مهمان عمیقی لبخند. دهد می سر را دارم

نشیند می هایش شانه روی هایم دست . 

من بی تو تو، بی من محاله  

بریدن دل تو از محاله  

نمیشه تو بی که اونی تو  

یشهزندگ عشقش عاشق یه  

بیداد و داد ای دیگه بشه عاشق اگه دل  

فریاد و فریاد میشه آرامشش ره می سر  

باد بر رفت و شد عاشق دیگه دل  

 

" بنان شاهین " 
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 سرش. آیم می بیرون  آغوشش از چراغش نور و ماشینی عبور با

کشد می هایش پلک زیر را هایش سرانگشت و کند می کج را . 



زنم می پوزخندی و دهم می تاریک آسفالت به را نگاهم .  

 سراب؟ -

 زند می موج هایش چشم در که برقی به و کنم می بلند را سرم

شوم می خیره . 

بزنیم؟ قدم -  

. داریم برمی گام درسکوت هم کنار در و دهم می تکان را سرم

دارد برمی تر آهسته را هایش قدم و کشد می یبلند نفس . 

 جدید عضو عنوان به و مهرداد مامان بابا، که روزی هنوزم -

یادمه خوب رو آوردن خونواده . 

 لبخندی گذشته آوری یاد با که جذابش رخ نیم به نگاهی نیم

 می چشم رو روبه به و اندازم می بسته، نقش هایش لب روی

 .دوزم

 و مامان بابا، ی توجه چون اول های ماه! واخم و تخس پسر یه -

 می حسادت بهش سخت بود کرده جلب خودش به رو اطرافیان

 با قبلش روز که پسر یه مدرسه برگشت راه تو روز یه تا کردم؛



 کبود لطفش به هم چشمش زیر و داشت سختی دعوای آران

 تو بود بزرگتر ازمون سالی چند که داداشش همراه بود، شده

 روز اون از بعد... کردن حمله آران به و گرفتن رو ومونجل کوچه

 خودش که داداشی. داده دیگه داداش یه بهم خدا شدم متوجه

برسه آران به آسیبی نذاشت ولی انداخت پسره چاقو جلو رو . 

چرخد می سمتم به و ایستد می . 

 هیچ و کس هیچ ندارم دوست سراب، منه داداش مهرداد -

هم زا روزی بشه باعث چیزی ... 

 برای مهرداد: گویم می محکم صدایی با و پرم می حرفش میان

نظیره بی دوست یه فقط من . 

باشه کرده پیدا حسی بهت مهرداد ترسم می! سراب ترسم می - . 

 به بودم گرفته پیش در که راهی تو ولی ترسیدم می هم خودم

شوم خیالش بی توانستم نمی و داشتم احتیاج مهرداد کمک . 

گم می بهش - . 

رو؟ چی -  



رو مون عالقه - . 

نه االن آراد، نه: گویم می و گیرم می را هایش دست پاچه دست ! 

چرا؟: گوید می و اندازد می اش پیشانی میان چینی  

 تنهاش ندارم دوست شرایط این تو دونم می فقط. دونم نمی -

 .بذارم

گی؟ می چی داری شی، می متوجه خودت -  

کنم می رها را هایش دست و دهم می تکان را سرم کالفه . 

 دور دومون هر از مون عالقه دونستن با ترسم می فقط! نه -

 !بشه

 می موهایش به چنگی عصبی و کشد می اش پیشانی به دستی

 و کشم می بیرون را آن شلوارم جیب در گوشی لرزیدن با. زند

 آیکن و کنم می نگاه بود، صفحه به خیره که آراد و ستاره نام به

گیرم می فاصله او از قدم چند و لمس را رنگ سبز . 

 برات رو چی همه باشه؟. زنیم می حرف هم با بعد ستاره، الو -

آره شه، نمی االن. دم می توضیح ... 



میدوزم چشم بود، ام خیره که او به و گردم می بر  

بزنم حرف تونم نمی وایساده، جلوم - . 

 می آراد طرف به و قطع را گوشی هایش زدن حرف به توجه بی و

 .روم

اومده؟ پیش مشکلی -  

طور؟ چه نه، -  

 ...آخه -

. کند می رها تمام نیمه را اش جمله و خورد می زنگ اش گوشی

 می جواب و کشد می بیرون اسپرتش کت جیب از را گوشی

 .دهد

. داشتم کار. اومدم بیرون مهرداد ماشین با آره حسام؟ چیه -

فعال باشه، . 

 ای ثانیه چند. خورد می زنگ بارهدو که کند می قطع را گوشی

گذارد می گوشش روی و شود می خیره صفحه به . 

راهیم تو آره مهرداد؟ جانم - . 



حتما باشه: گوید می و دوزد می چشم من به .  

کند می زمزمه و زند می محوی لبخند .  

بینمت می - . 

: گوید می دهد، می جای کتش جیب در را گوشی که طور همان

داره دوست خیلی . 

دارم دوستش خیلی منم - . 

 می راه ماشین سمت به و کند می حلقه ام شانه دور را دستش

 .افتیم

چی؟ و من -  

 با و تر تنگ را دستش ی حلقه که کنم می سکوت و خم را سرم

 بی این تا عاشقمی هم تو بگو. عاشقتم: گوید می حسرت

 ...صاحب

گذارد می اش سینه روی را دستش . 

 بگو. نکنه حسادت خودش داداش هب و شه راحت خیالش -

داری دوستم ! 



 می دست در را هایش دست. کند می نگاهم منتظر و ایستد می

فشارم می و گیرم .  

دارم دوست - . 

کشد می آغوشم به  . 

 حسم از ولی چرا دونم نمی دختر؟ کنی می کار چه من با داری -

ترسم می خودم از مهرداد از تو از ! 

 و گذارم می پهنش ی شانه روی را رمس و بندم می را هایم پلک

کنم می زمزمه . 

دارم دوست - . 
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 طورکه همان و کنم می باز را کمربندم ماشین ایستادن با

یام می االن: گویم می کشم، می را در ی دستگیره . 

 به را نگاهم در شدن بسته صدای که شوم می هپیاد ماشین از

آید می سمتم به و زند می دور را ماشین. چرخاند می سمتش . 

بری؟ تنهایی بذارم نداری که توقع -  



آراد: گویم می اعتراضی و کشم می درهم را هایم اخم ! 

کند می ای خنده تک . 

آراد؟ دل جون -  

 قدم برق چراغ تیر سمت به و گیرم می خندانش صورت از چشم

. شنوم می سرم پشت را صدایش و ها قدم صدای. دارم می بر

 می قدمم هم و رساند می را خودش که پیچم می کوچه داخل

 .شود

 پیش برام رو روزی همچنین دوستام از یکی پیش سال چند -

رفتم می بار زیر مگه ولی بودن کرده بینی . 

اندازم می نگاهی خندانش رخ نیم به . 

روزی؟ چه -  

 به در بود نکرده بینی پیش رو جاش این ولی دختر یه در به در -

بشم میزه ریزه، دختر یه در ! 

 لب پشت را لبخندم و زنم می سینه به را هایم دست. ایستم می

کنم می پنهان هایم . 



ست؟ میزه ریزه، کی - ! 

کند می اشاره ابرو با و گردد برمی رو برداشته قدم . 

عزیزم تو خب - . 

کوبم می بازویش به مشتی و کنم می بلند را ستمد ارادی غیر  . 

مد عزیزم، مد االن الغری - ! 

کشد می آغوشم به حرکت یک با و زند می ای قهقهه . 

 بغل تو قشنگ که شدم بودنت میزه ریزه، همین عاشق اصال -

شی می حل . 

 صدای با که گذارم می قرارش بی قلب روی را سرم و خندم می

 چشم با ستاره. آیم می بیرون غوششآ از ستاره متعجب سالم

 به من از زودتر آراد که زند می زل آراد و من به گرد هایی

سالم: گوید می اخم با و آید می خودش . 

دارم برمی گام سمتش به لبخند با و کشم می شالم به دستی . 

گیرم می تماس باهات خودم بعد گفتم که من عزیزم، سالم - ! 



 بود، آراد ی خیره که همانطور و ازداند می ابروهایش میان چینی

 خودم گفتم شلوغه، سرت خیلی تو که نه عزیزم آخه: گوید می

برسم خدمت . 

. فشارم می هم روی را هایم دندان و نزدیک ابروهایم ی فاصله

 نمی: گوید می من به خیره پوزخند با و گیرد می آراد از چشم

عزیزم؟ کنی معرفی رو آقا خوای  

عزیزم زنیم می حرف داخل بریم - . 

پاشم می آراد عصبی صورت به لبخندی و گردم می بر . 

باشی؟ منتظرم ماشین تو شه می عزیزم -  

کنی؟ می دیوونم داری گفتنات عزیزم با دونی می -  

زنم می محوی لبخند . 

ندارم  دوست دیوونه شوهر چون گم نمی دیگه پس - . 

 با که دارد برمی قدمی سمتم به و کند می ای خنده تک آراد

شود می مشت دستم ستاره حرف . 

خواست دلمون بابا - ! 



 جا. زنم می پس بپیچد ام شانه دور خواست می که را آراد دست

 هایم اخم. چرخم می ستاره سمت به او خیال بی ولی خورد می

کشم می درهم را . 

ستاره؟ چیه عشق از تو تعریف -  

 می لبش ی گوشه پوزخندی و گیرد می بغل را هایش دست

 .نشاند

چیه؟ عشق از خودت تعریف -  

 روشه، اسمش بینی می که طور همون ندارم، ازش تعریفی -

 تونی نمی نشدی، عاشق تا که مقدسه و پیچیده  قدر اون! عشق

کنی درکش .  

گویم می لرزان صدایی با و دارم می بر سمتش به قدمی : 

 هیچ بودی شده اگر که نشدی عاشق حاال تا تو کنم فکر و -

 ای دیگه کس بغل تو معشوقت، از بعد خواست نمی دلت وقت

بگیری جای . 



 به تند هایی گام با و اندازم می پایش تا سر به آمیز تحقیر نگاهی

روم می خانه سمت . 

 دست اگر که است سخت برایم قدر آن ستاره های حرف هضم

 بازویم. افتادم می زمین روی سکندری بود نیامده کمکم به آراد

کشم می بیرون دستش از را . 

؟!سراب خوبی -  

 می بیرون شلوارم جیب از را کلید دسته و دهم می تکان را سرم

 می هایم دست که کنم می قفل ی حفره داخل را کلید. کشم

 من از زودتر آراد. شود می خورده ترک آسفالت راهی و لرزند

 داخل تا رود می کنار. کند می باز را در و دارد می بر را کلید

 خود با آراد متعجب نگاه زیر و گیرد می را دستم ستاره هک شوم

 و پاها لرزش دارد می بر که قدمی هر با. برد می ریل سمت به

 ها ریزه سنگ و باد ی زوزه صدای. گیرد می شدت هایم دست

 مشاجره، حال در پوش سیاه مرد با ماکان و پیچد می سرم در

 آن آوری یاد یبرا مغزم و تاب بی قلبم. شود می ظاهر جلویم

 مرد دست در فرش تابلو روی هایم چشم. کند می پافشاری شب



. کوبد می ام سینه ی قفسه به زده وحشت قلبم و ماند می ثابت

 ی دوباره تکرار از قبل و شود می اکو سرم در خودم فریاد صدای

 پاهایی با و دهم می هول را ستاره ام گوشه جگر جسم شدن له

گریزم می آراد سمت به لرزان . 
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 می خانه وارد و زنم می پسش دست با که آید می سمتم به آراد

 می در میان را پایش آراد که ببندم خواهم می را در. شوم

  .گذارد

نیست خوب حالم اصال برو، آراد - ! 

شود می داخل نگرانی با صورتم به خیره و دهد می هل را در . 

بهت؟ گفت چی پریده؟ رنگت چرا - ! 

 آمد، می سمتمان به بلند هایی گام با که ستاره سمت به خشم با

 ستاره اینکه از قبل و زنم می چنگ را بازویش که گردد برمی

 ستاره که کند می نگاهم متعجب آراد. بندم می را در شود داخل

کن باز و در مریم: یدگو می در پشت از ! 



 شود می کشیده درهم بیشتر هایش اخم لحظه هر که آراد به

اندازم می نگاهی . 

کیه؟ مریم -  

 ها؟ -

دختر این - ... 

کنم؟ صدا رو مانی برم یا خبره چه اینجا گی می -  

 دهد لو را چی همه ستاره اینکه از قبل و گیرم می را آراد دست

 با و کوبد می در به ستاره .برم می خود با ساختمان سمت به

 ها پله از ها نرده کمک به. کند می تهدیدم مانی کردن خبردار

 می داخل آراد همراه و کشم می را در ی دستگیره. روم می باال

 بیرون را نفسم ستاره صدای شدن قطع با و بندم می را در. شوم

 و آراد متعجب نگاه خیال بی و زنم می را چراغ کلید. دهم می

 باز نیمه در. روم می اتاقم سمت به اطراف در هایش چشم شگرد

 ها لباس. دارم می بر قدم دیواری کمد سمت به و دهم می هل را

 کنار تخت، روی و دارم برمی کمد کنج از را گیتار و زده کناری را

 دنبال و کنم می باز یکی یکی، را میز کشوهای. گذارم می ساک



 می خارج نهادم از آه ستاره آوری یاد با که گردم می مدارکم

 از را لرزانم گوشی و نشینم می سرد موکت روی تخت کنار. شود

 صفحه تا دوزم می چشم ستاره اسم به. کشم می بیرون جیب

 گوشی قفل. شود می نمایان صفحه باالی پیام اعالن که خاموش

زنم می زل پیام متن به و کنم می باز لرزان هایی دست با را . 

"  پس کنی، می کارایی یه داری تو دونم می که من ،مریم ببین

 پیداش کجا از یهو پولدار خوشتیپ پسره این بگو زودتر چی هر

 دوتون هر کنم می کاری یه االن همین که داری چکارش و شده

بیرون بکشن خونه از رو !" 

 المصب ".رسد می هم دوم پیام که شود می مشت هایم دست

 بیاری رو اش شیشه ده می جون! داره هم ماشینی عجب

 "!پایین

کنم می کردن تایپ به شروع حرص با . 

بیاره در پدرتو بدم تا بزن ماشینش به دست داری جرات - . 

دهد می جواب سریع که کنم می ارسال برایش را پیام . 

کنم می کار چه االن ببین پس جدی؟ " !" 



 خنده صدای که گیرم می را اش شماره و شوم می بلند دستپاچه

پیچد می گوشم در اش . 

" عزیزم؟ ترسیدی شد؟ چی " 

من جلوی که بودنت حیا بی از! ترسیدم بودنت وقیح از - ... 

 دیگه بعد به این از: گویم می حرص با و کشم می عمیقی نفس

ببینمت خودم بر دورو هم لحظه یه خوام نمی . 

 نیست قرار پری می پولدارا با که حاال! عزیزم نشد دیگه، نه "

 کردی فراموش اگر که! که کنی فراموش رو هات بچگی رفیق

ذارم می خوشتیپه پسر دست تو رو آمارت ی همه ." 

کنی؟ می تهدیدم داری -  

عزیزم جورایی یه " !" 

ندارم آراد از پنهونی چیز من - . 

 که کالهی و صبح های حرف ی همه یام می االن پس واقعا؟ "

رو گذاشتی سرش ..." 

پرم می حرفش میان . 



شو خفه ستاره، شو خفه - ! 

 چهار میان شده ریز هایی چشم با آراد که گردم می بر عصبی

شده؟ چیزی: پرسد می در چوب  

نه: گویم می و زنم می لبخندی . 

 از بلند هایی گام با و دهم می هل جیبم داخل و قطع را گوشی

 می یخچال سمت به و شوم می آشپزخانه وارد. گذرم می کنارش

 نفس چند و دهم می تکیه یخچال در به را دستم عصبی. روم

کشم می عمیق .  

 سراب؟ -

چرخم می سمتش به . 

مریمه؟ اسمت -  

کنم می باز را یخچال در و دزدم می را نگاهم . 

 برا اسم جوری همین بودیم که بچه پیش سال چند بابا؛ نه -

مریم شدم منم که کردیم می انتخاب خودمون . 



 می سرم پشت را هانشآ که گیرم می خالی یخچال از را نگاهم

 یخچال به را پشتم. چرخم می طرفش به و پرم می جا از. شنوم

گذارم می قلبم روی را دستم و زنم می تکیه . 

 .ترسوندیم -

 را داغش های نفس هرم که طور همان و شود می نزدیک قدمی

 هیچ از پیشتم من وقتی: گوید می کند، می پخش صورتم روی

بترسی نباید احدی . 

چی؟ دتخو از -  

دهد می سوق هایم لب به و گیرد می هایم چشم از را نگاهش . 

بزنه؟ آسیب خودش به داری سراغ رو کسی -  

 !آره -

شود می کشیده هایم چشم سمت به نگاهش . 

 کی؟ -

شود می کشیده هایم چشم جلوی اشک ی پرده . 

وایساده جلوت - ! 



 هایش دست که زنم می کنارش و زده کجی لبخند. خورد می جا

کند می نجوا گوشم زیر و پیچد می شکمم دور . 

 صدمه بهت احدی هیچ دم نمی اجازه! سراب منی مال دیگه تو -

خودت حتی بزنه، ! 

"  کشوندی اینجا به و من تو کنی؟ کار چه خوای می خودت با

یزدانی آراد ." 

 بازگو بلند را دلم حرف توانستم می کاش ای و زنم می پوزخندی

کردم می . 

 آراد؟ -

شود می تر تنگ شکمم دور هایش دست ی هحلق . 

 .جانم -

دارید؟ فرش تابلو -  

طور؟ چه داریم؛ فرش تابلو و فرش ی مغازه. آره -  

 .هیچی -

" خودتی برادرم قاتل که بشم تر مطمئن خواستم می فقط ." 



 چایی سمت به و کنم می باز شکمم دور از را هایش دست ی گره

روم می ساز . 

خوری؟ می چایی -  

کردم یخ آره دستت، بونقر - .  

. شود می یکی پیام اعالن زنگ با صندلی شدن کشیده صدای

ساز چایی  

 متن به. آورم می بیرون جیبم از را گوشی و زنم می برق به را

 قاتل آراد: کنم یم تایپ برایش و کنم نمی توجهی ستاره تهدید

 !ماکانه

کنم می خاموش را گوشی و مانم نمی جوابش منتظر . 
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 شد می محوتر و محو لحظه هر که چای بخار به سکوت در دو هر

 می روکشف گرمایش ثانیه هر که را هایی فنجان و زنیم می زل

 هم به ای ثانیه مان نگاه. دهیم می جای مان های دست بین کرد،

 هم در را فضا سکوت آراد گوشی زنگ صدای که خورد می گره



 که همانطور و کشد می بیرون کتش جیب از را گوشی. شکند می

کند می زمزمه لبخند با دهد می جواب . 

جانم؟. مهرداد -   

کشد می گردنش به ستید و زند می تکیه صندلی به را پشتش . 

کنیم می حرکت دیگه ساعت یک تا حله، چی همه آره - . 

مونم می امشب - . 

 چرا؟ -

جوری همین - . 

 و خالی سینک داخل و دارم می بر را ها فنجان. شوم می بلند

کنم می پر داغ چای از دوباره . 

 کنم می خاموش رو گوشی مهرداد، راستی. فعال. مونم می باشه -

بینمت می. اهوم ندارم، رو حسام حوصله نشی اننگر وقت یه . 

 گذارم می جلویش را فنجان که همانطور و کشم می عمیقی نفس

 هایم دست بین را خودم چای فنجان و نشینم می صندلی روی

گیرم می . 



نیست شما موندن به نیازی - . 

 می میز روی را هایش آرنج و اندازد می اش پیشانی میان اخمی

 .گذارد

  !شما؟ -

باشم تنها خوام می: گویم می حوصله بی ! 

شود می بیشتر اخمش و دهد می باال را ابرویش تای یک . 

بمونی تنها نداری حق وقت هیچ دیگه بعد به این از - !  

غرد می قبل از تر عصبی که زنم می پوزخندی . 

 نامم به ابد تا رو خودت عشقت، اعتراف با پیش ساعت دو -

 نفس ثانیه به ثانیه تو رو من بعد به لحظه این از پس کردی

 نفس بخوای من بدون رسید روزی اگه که بدی جا باید کشیدنت

گیرم می و نفست بکشی، ! 

 و اندازم می اش برجسته های رگ و شده مشت دست به نگاهی

 می چشم شد، می تر تیره لحظه هر که هایش خاکستری به

 .دوزم



 رو خودت وقت هیچ کن سعی پس رحم بی و حریصم تو رو من -

گم؟ می چی گرفتی! نگیری من از  

 را لبم گوشت و پرم می جا از که کوبد می میز به محکمی مشت

دهم می تکان اجبار به را سرم و کنم می اسیر هایم دندان بین .  

خوب دختر آفرین - . 

 وارد. روم می بیرون اش خیره نگاه زیر از و شوم می بلند عصبی

 پنجره و زده کنار را پرده. ایستم می پنجره کنار و شوم می اتاقم

 می هایم ریه به پی در پی بار چندین را سرد باد. کنم می باز را

 از اشکی قطره. کنم می سرفه و سوزد می گلویم که فرستم

 می پیش لرزانم ی چانه انتهای تا و خورد می سر چشمم گوشه

 می تندی باد. شتابد می کمکش به هم دیگری ی قطره که رود

 با خورد، می در به ای تقه که آورد می در رقص به را پرده و دوز

کنم می صاف ای سرفه با را صدایم و پاک را صورتم عجله . 

  .بفرمایید -



 می پنجره طرف آن که کشد نمی ثانیه به و شود می باز در

 ای نقطه به هم شاید زند می زل نامعلوم ای نقطه به و ایستد

 ...که

 بیشتر روی پیش ی اجازه و فشارم می هم روی را هایم پلک 

دهم نمی را مغزم .  

خوام می معذرت - . 

 بی و خنثی صورت و چرخانم می بود ام خیره که طرفش به سر

دهم می هایش چشم به را حسم . 

نیست مهم - . 

گیرد می را هایم دست و آید می پیش قدمی . 

زنی نمی و حرف این وقت هیچ آوردی روزم به چه بدونی اگه - . 

دونم می - ! 

 خودم سر بال همین آخه: گویم می پاچه دست که خورد می جا

 .اومده



: گوید می شده ریز هایی چشم با و کند می رها را هایم دست

کنم؟ سوال یه تونم می  

دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم . 

خوای می چرا داری دوست قدر این رو جا این که تو - ... 

کنم می مصنوعی اخمی و پرم می حرفش میان . 

خونه صاحب که گفتم بهت - . 

پیشم بیای خوای می عمد از کنم می احساس چرا پس - ! 

روم می تخت سمت به. آورم می کم . 

یام نمی شدی، پشیمون - . 

گفتی دروغ رو همه کنم می حس - . 

 می و رسانم می تخت به را خودم. لرزند می پاهایم و دست

 .نشینم

دروغی؟ چه -  



 کنارم و آید می سمتم به آرام هایی قدم با که کنم می نگاهش

 به دستی و گیرد می هایش دست بین را گیتار. نشیند می

کشد می تارهایش . 

 صدا با را دهانم آب. زند می زل هایم چشم به و کند می بلند سر

شود می کشیده هایم لب سمت به نگاهش که دهم می قورت . 

چون یشمپ بیای که کردی هم سر دروغ به رو همه - ... 

شود می حبس ام سینه در نفس . 

بمونی دور ازم تونی نمی و عاشقمی - . 

کنم می فوت صدا با را نفسم . 

اینه؟ غیر -  

 یه تونم نمی دارم دوست بس از. زدی حدس درست واال، نه -

بردارم چشم ازت لحظه . 

کوبد می بازویم به مشتی و زند می ای قهقهه . 

کنم می ریزی اخم و گذارم می دستش جای را دستم . 

دختر شیرینی چقدر تو - . 



 !خیلی -

 به آزادش دست با و نشاند می ام گونه روی ای بوسه ناغافل

 به شروع و درست پاهایش روی را گیتار. کشد می آغوشم

 دل و بندم می ناخواسته را هایم پلک. کند می ای قطعه نواختن

دهم می آرامش موسیقی به . 

 به. زنم می زل دیواری کمد به و نمک می باز گیج را هایم چشم

 پشت را دستم و گویم می آرامی آخ که دهم می تکانی گردنم

 دیدن با و چرخم می سریع جسمی لمس با که کشم می گردنم

 روی هم من سر و زده دیوار به تکیه بسته های چشم با که آراد

 می باز آرام را هایش پلک اخم با که پرم می جا از است پایش

 .کند

خواب؟ خوش شدی بیدار -  

 متوجه اصال خوام، می معذرت آراد، وای: گویم می شرمندگی با

برد خوابم کی نشدم . 

کند می ای خنده تک و دهد می بدنش به قوسی و کش .  

- 



 تونه می توپ قطف برد خوابت نبود حواسم که خودمم مقصر

کنه بیدارت . 

. کنم می نثارش"بدجنسی" و کوبم می بازویش به مشتی

گیرد می دست در را بازویش . 

ها خوام نمی بزن دست زن من - . 

کنم می ای خنده تک و آیم می پایین تخت از . 

باشه خداتم از - . 

آید می پایین تخت از هم او و زند می ای قهقهه . 

من پرروام درچق باشه؛ خدامم از واال - !  

: گویم می متعجب و اندازم می درشتش هیکل و تخت به نگاهی

کرده؟ تحمل رو تو وزن جوری چه بیچاره تخت این موندم  

اندازد می من و تخت به سفیهی اندر عاقل نگاه هم خودش . 

استقامتش تو موندم منم واال - ! 

 سر و دارم می بر تخت روی از را شالم و کنم می ای خنده تک

 اش بینی که همانطور و حلقه ام شانه دور را دستش که کنم یم



 می و کشد می عمیق نفس کند، می فرو لختم موهای درون را

عاشقتم: گوید . 
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 و نشسته میز پشت که آراد به اشاره ابرو با و باز را یخچال در

کنم می کرد، می هدایت باال به را دارش نم موهای . 

جذاب؟ جنتلمن آقای کنیم چه حاال. دارن تشریف خالی -  

 اخمی. دهد می تکان را سرش تاسف با و کند می ای خنده تک

کنم می یخچال به رو و اندازم می ابروهایم میان . 

خوام می معذرت بدریخت این جانب از من - . 

 نگاهش چپ چپ و بندم می را یخچال در که ندز می ای قهقهه

 راستش دست و بلند تسلیم ی نشانه به را هایش دست. کنم می

گذارد می سینه روی را . 

 اگه ببخشید شما باالتون، و قد بزرگی به خانم، یخچال -

کردم جسارت .  



 و کند می جمع را لبخندش که اندازم می ام پیشانی میان چینی

خوبه؟: گوید می  

دهم می تکان تاسف با خودش مثل را سرم . 

 .خاک -

کنم می او به پشت و .  

ها؟ نداشتیم سراب، -  

 تک چای خالی ی شیشه دیدن با که کنم می باز را کابینت در

. دهم می تکان جلویش را خالی ی شیشه و کنم می ای خنده

شود می بلند و خندد می . 

کنه تسرای هم شهر به اینجا قحطی ترسم می که بریم بیا - .  

 از هم با. گذارم می کابینت روی را خالی ی شیشه و خندم می

 االن من برو تو: گویم می او به رو که شویم می خارج آشپزخانه

یام می . 

 به را سرش کرد می روشن را همراهش گوشی که طور همان

 در به. رود می بیرون حرف بدون و دهد می تکان باشه ی نشانه



 لرزان هایی قدم با و اندازم می نگاهی مادر و پدر اتاق ی بسته

 دستگیره روی را دستم. ایستم می ماکان اتاق ی بسته در پشت

 رنگ در روی را هایم لب و کشم می عقب که گذارم می در ی

زنم می عمیقی ی بوسه و گذاشته پریده . 

عزیزدلم مونده دیگه یکم - . 

؟!سراب -  

 و شود می خلدا گرد هایی چشم با آراد که چرخم می ترسیده

اندازد می من و در به نگاهی . 

کردی؟ می کار چه داشتی -  

 !هیچی -

آمد سمتم به دیگری قدم . 

کنی؟ باز و در خواستی می -  

 و نشیند می در ی دستگیره روی دستش نه بگویم اینکه از قبل

کشم می جیغ و دهم می هولش ارادی غیر که کشد می . 

کنار بکش و کثیفت دست - ! 



 بود زده خشکش مبهوت و مات که آراد به و بندم می را اتاق در

 و گردم می بر که دارم برمی قدم اتاقم سمت به. کنم می نگاه

 قلب روی را سرم ای ثانیه چند. اندازم می آغوشش در را خودم

 می تخت ی لبه. برم می پناه اتاقم به و گذارم می اش زده شوک

 و کشم می میقع نفس چند. زنم می موهایم به چنگی و نشینم

 می بیرون اتاق از ساک همراه به و دهم می جای کاور در را گیتار

 می دندان به را لبم و اندازم می نگاهی اش خالی جای به. آیم

 .گیرم

 را آراد که پیچم می کوچه داخل و گیرم می قطار ریل از چشم

 آه و زنم می زل آفتابی و صاف  آسمان به. بینم می فرمان پشت

 دوشم روی را گیتار کاور بند. شود می خارج گلویم زا ای خفه

 در غرق چنان. دارم برمی قدم ماشین سمت به و دهم می جای

آید نمی بیرون هم ایستادنم با که بود خود افکار . 

 آراد؟ -



 عجله با گیتار و ساک دیدن با که چرخاند می را سرش گیج

 که برد می پیش ساک گرفتن برای را دستش. شود می پیاده

کشم می عقب . 

خوام می معذرت - . 

نالم می که دهد می تکان تفاوتی بی با را سرش  . 

کنی؟ نمی نگام -  

. اندازد می عقب صندلی روی و کشد می دستم از را ساک

 خودم که کند می دراز سمتم به گیتار گرفتن برای را دستش

. زنم می دور را ماشین و گذارم می صندلی روی را گیتار

 می آشنایی سالم صدای با که گیرم می را شاگرد در ی دستگیره

 برای که است آور زجر برایم قدر آن رویم به رو ی صحنه. چرخم

 های دست از چشم. زنم می تکیه ماشین به ازسقوطم جلوگیری

. دهم می معصومه خندان صورت به و گیرم می اشان خورده گره

 قدر چه و !شده جذابتر و شادتر قدر چه! بود شده عوض قدر چه

 رخ و آمد طرفم به طنازی با قدمی! کردم حسادت خندیدنش از

زد ای قهقهه رخم در . 



عزیزم؟ گی نمی تبریک بهمون -  

 دست انگشت بود؟ شده سلب ازم حرکتی هر و تکلم قدرت چرا

 ظریفش ی حلقه برق. دهد می تکان و گیرد می جلویم را چپش

زاندسو می رحمی بی با و رود می نشانه را قلبم . 

نه؟ مگه خوشگله، -  

خورد می پیچ او بازوی دور دستش و چرخاند می سر . 

 محرم و خواستگاری روزه یه کردنه، سوپرایز آخر بشر این -

 .کرد

تبریک. سالم - . 

. کند می نزدیکم خودش به و حلقه ام شانه دور را دستش آراد

 آراد دست به که طور همان و مرتب را چادرش کمی معصومه

گوید می لب زیر "ممنونی "کرد یم نگاه . 

عزیزم؟ بریم -  



 به "ای اجازه" با هم او و دهم می تکان آراد جواب در را سرم

 که کشم می را ماشین در ی دستگیره. رود می راننده در سمت

عزیزم؟ ری می جایی بسالمتی: گوید می معصومه  

 می است، گیتار و ساک روی که را نگاهش رد و چرخانم می سر

  .گیرم

 .آره -

 کجا؟ -

 .سفر -

 زمزمه لب زیر شوم می سوار و گشایم می را در که طور همان

کنم می . 

طوالنی سفر یه - . 

بخیر سفر - . 

 سرکشی های چشم از امان و ماند می حرکت بی ای ثانیه دستم

 نگاهش، هایش، لب هایش، چشم. کنم مهارشان توانم نمی که

 تفاوت بی مرد این قدر چه و گذرانم می نظر از را همه و همه



 بندم می را در ماشین شدن روشن با. بود غریبه برایم رویم، روبه

 کاشت، قلبم در را عشق بذر روزی که گویی دو به را آخر نگاه و

ثا بغل ی آینه روی هایم چشم و افتد می راه ماشین. اندازم می  
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 ی آلوده هوای و کشم می پایین را ماشین ی پنجره ی شیشه

 از را دستم. کنم می هایم ریه مهمان را جوش و جنب پر شهر

 شد می کاش ای. آورم می در رقص به باد همراه و خارج پنجره

 و گرفته دود شهر این از ابد تا و سپردم می باد دست به را خودم

 سر سرما از دستم. گریختم می اش عاطفه بی گی،سن های آدم

 هر و کرده کز ای گوشه است ساعت یک که قبلم مثل شود می

 می ام سینه ی دیواره به قبل از تر ناتوان و تر حس بی لحظه

 رهسپار را شالم و پیچد می گوشم زیر وحشی   باد ی زوزه. کوبد

 می در قصر به گیسوانم و لرزم می خود به. کند می هایم شانه

 و کسی بی ی خلسه. ندارد نشینی عقب نای دستم ولی آید

 باخته. بود آورده در خود تصرف به را حیاتم عالئم تمام غریبی

 مهم های آدم و سرنوشت دست به بودم باخته هم بد بودم،



 هایش آدم و شهر این قدر چه. بود سردم قدر چه. ام زندگی

 را هیوالها صورت خیالم در همیشه بودم که بچه. بودند ترسناک

 ولی قبل از تر زشت و تر ترسناک بار هر ولی کردم می ترسیم

 از تر جذاب و تر دلنشین بار هر اشان چهره هاست، مدت حاال

 آخرش های نفس وحشی باد و کم ماشین سرعت! شود می قبل

. جهد می بیرون و کشد می موهایم و ها انگشت میان از را

 می هایم گوش در در، شدن بسته و باز و دستی ترمز صدای

 و خسته هنوز حیاتم عالئم ولی آورد می بیرون خلسه از و پیچد

 خانه در تا محکمش و بلند های قدم همراه نگاهم. بودند رمق بی

 چشم و گردد می بر سمتم به دفعه یک که رود می مهرداد ی

. گیرد می نشانه را آویزانم دست و لختم گیسوان سرخش های

 می بر سمتم به بلندی گام و اندازد می اطرافش به صیحر نگاه

 خود سمت به را او پاهای و من نگاه ماشینی ترمز صدای که دارد

 و شود می پیاده گر عشوه و بلوند مو دختر. کند می هدایت

 می نجات را بازویش هست زحمتی هر به چسبد؛ می را او بازوی

 چه! زند می زجه و چسبد می پایش مچ به کنه مثل ولی دهد

 و عزیزش نجات برای یکی بود، آشنا برایم صحنه این قدر



 کشور شهر، این در دختر چند روزی عشقش؛ نجات برای دیگری

 را خودش قلبم و وزد می سردی باد! شدند؟ می کنه دنیا و

 می پرت آسفالت روی بلوند مو دختر. کشد می آغوش به بیشتر

 می بر کرد؛ خواهد کز ای گوشه قلبش همیشه تا قطعا و شود

 آن وقت هیچ دیگر دانم می که من ولی قبل از اقتدارتر با خیزد

 مانتوی و پاک را هایش اشک. شد نخواهد قبل مثل دختر

 داشت، تن بر را اش خورده شکست غرور رد که را رنگش مشکی

 و سنگین قدر آن و چرخد می سمتم به نگاهش. تکاند می

 موهایم روی را شال. گرداند بر را حیاتم عالئم که است مهلک

 بر را ساکم و گیتار و باز را عقب در. شوم می پیاده و اندازم می

 را سرم آراد صدای که روم می مهرداد ی خانه سمت به. دارم می

چرخاند می .  

ری؟ می داری کجا -  

 نگاهم ولی کنم می کج او ی خانه سمت به را راهم حرف بی

 داشتند فاصله قدمی چند اشینم از. ماند می آنها روی یواشکی

 اطرافش و آراد به نگاهش و من به پشتش که طور همان اسرا و



 به منتظر و ایستم می در جلوی. داد می تکان را سرش است،

 خیابان راست سمت به دوباره سرش اسرا. دوزم می چشم آراد

 ماشین روی و شود می همراهش هم من نگاه که چرخد می

 هر و کند می حرکت آرام ماشین. ماند می ثابت ای شده پارک

 عرض و آراد سمت به نگاهم چرا دانم نمی بیشتر؛ سرعتش لحظه

. شود می تند او سمت به ارادی غیر پاهایم و کشیده خیابان

 را اسرا من دیدن با که او سمت به و کنم می رها را گیتار و ساک

 او سمت به اسرا دست و نزدیک ماشین. دوم می زند، می کنار

: گویم می و کشم می جیغ که رود می پیش دادانش هول برای

باش مواظب آراد ! 

 آراد ی سینه روی دستش که زند می چنگ را اسرا بازوی دستم

 اکو سرم در ماشین برخورد صدای و دهد می هولش و نشیند می

شود می . 

 جان و زد چنگ را اسرا بازوی و کرد عمل سریع که آراد به

 ماشین کاپوت روی دستم و کنم می نگاه داد، نجات را خودش

 داشت را او گرفتن زیر قصد که ماشینی به زده شوک. نشیند می



 فرصت از اسرا که زند می زل کرد، برخورد جلویی ماشین با ولی

 می را او حسام که شود می بلند فرار قصد به و کند می استفاده

 .گیرد
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 شده مچاله دختر به و گیرم می آراد مکرر های قدم از را نگاهم

 زده زل آراد به محکم ولی لرزید می. دهم می مبل ی گوشه ی،

 گوشش زیر و آید می او سمت به محکم هایی گام با حسام. بود

. ودش می منفجر و سرخ آتشفشان کوه مثل که گوید می چیزی

 بلندش یقه با و رساند می اسرا به را خودش بلندی های گام با

 رنگ صورت در اش شده کلید های دندان میان از و کند می

غرد می اش پریده . 

 من، برادر دشمن با هرزه توئه آشغال؟ شدی احتشام آدم -

من؟ کشتن برای کردی یکی به دست  

 با لگدش اولین. کند می پرتش زمین روی ضرب با و خندد می

شود می یکی اسرا بلند آخ . 



 و کشد می عقب که کند صورتش ی حواله خواهد می را دوم لگد

 و زند می موهایش به چنگی. دهد می سر خراش گوش ای نعره

 چیزی اینکه مثل ناگهان که کند می طی را نشیمن عرض و طول

چرخد می حسام سمت به آورده، خاطر به را . 

کو؟ رویا -  

 که جوری باشه؛ راحت خانم رویا بابت خیالتون. آقا دانشگاه -

شمایید هدفشون تمام شدم متوجه من ... 

کند می مکثی . 

 میلیاردی چند ی معامله اون قید شما خاطر به آران آقا چون -

 از بعد که اتفاقایی تمام مسبب هم احتشام جورایی یه و زد رو

هدون می مقصر رو شما اومده، سرش معامله اون خوردن بهم !  

دارد می بر حسام سمت به محکمی قدم آراد . 

 هیچ هم الدنگ احتشام. کنم مواظبت خودم از تونم می من -

 بدون رویا، به دی می رو حواست تمام. بخوره تونه نمی گوهی

ای؟ متوجه نداره؛ هم خوردن آب حق هماهنگی یا محافظ  



 می "آقایی چشم" و دهد می تکان تایید به را سرش حسام

 .گوید

ببره نباید بویی هیچ قضیه این از هم آران - . 

 نیم حسام. گوید می "چشم"و دهد می تکان را سرش دیگر بار

 زده تکیه مبل به و کشیده باال را خودش که اسرا و من به نگاهی

کند می خم آراد سمت را سرش کمی و اندازد می است، . 

 یکی هب داریم، نیاز اسلحه چند به بهتر و بیشتر محافظت برای -

تا چند سپردم ... 

 و شده خفه حسام که است محکم چنان اخمش و نگاه طرز آراد

اندازد می پایین را سرش . 

 شماها برای کردم می خیال کردم، حجت اتمام آران با بار یک -

باید اینکه مثل ولی شده روشن هم ... 

 ببخشید؟ -

شود می کشیده خانم اکرم سمت به آراد و من نگاه .  

 چیه؟ -



 را من است خیره آراد صورت به ترسیده که همانطور خانم رماک

دهد می قرار مخاطب اشاره با . 

داره کار ایشون با در دم یکی - ! 

شوم می بلند گرد هایی چشم با . 

من؟ با - ! 

 کیه؟ -

دختره یه آقا، دونم نمی - . 

 می صدایم عصبی آراد که دارم می بر گام ورودی در سمت به

خمچر می سمتش به. زند . 

 کجا؟ -

کیه ببینم - . 

کمتر لحظه هر ابروهایش ی فاصله و سخت صورتش . 

بیام تا باشه این به حواست - . 



 می اسرا سمت به و دهد می تکان جوابش در را سرش حسام

 به و دهد می خانم اکرم دست به و بیرون تن از را کتش آراد. رود

 سوالی و گیرم می جذبش شرت تی از چشم. آید می سمتم

 ی دستگیره و گذارد می کمرم پشت را دستش. کنم می اهشنگ

کشد می را در . 

در؟ دم بری بذارم تنهایی که نداری انتظار -  

شوم می خارج ساختمان از او از زودتر و کنم می اخمی . 

 برادرت و تو زندگی ماجراهای به ربطی من چون اتفاقا چرا -

 .ندارم

 و روم می سنگی راهروی سمت به جوابش ماندن منتظر بدون و

گذرم می چوبی پل و نهر از . 

 و شنوم می سر پشت از را بلندش های نفس و ها گام صدای

 با که گشایم می را در در، جلوی بادیگاردهای به توجه بدون

 می خورد بر آراد با و دارم می بر عقب به قدمی ستاره دیدن

خوبی؟: گوید می نگران که چرخانم می طرفش به سر. کنم  



 او سمت به هایش چشم ستاره سالم با که دهم می تکان را سرم

 لبخند. دهم می را جوابش و گیرم می فاصله آراد از. چرخد می

دهد می تکان را سرش و زند می کجی . 

رفیق؟ خوای نمی مهمون -  

شود می مشت دستم . 

 .سالم -

 در را هایش اخم آراد که ماند می ثابت آراد صورت روی  نگاهش

کشد می هم  

زدید؟ زل چی به -  

گیرد می او از را هایش چشم پاچه دست ستاره . 

سالم. هیچی ها؟ - ! 

کشم می خود دنبال و گیرم می را بازویش . 

 دست عصبی که آراد به. ایستم می مهرداد ی خانه در جلوی

 و کنم می نگاه چشمی زیر است، ام خیره و گرفته بغل را هایش

کنم می بیشتر ستاره بازوی دور را هایم انگشت فشار . 



کردی؟ تعقیبم حقی چه به -  

آید می پیش قدمی و کشد می بیرون دستم از را بازویش . 

بود عشقم ماکان که حقی همون به - . 

هستم منم باشه گرفتن انتقام بر قرار اگه . 

فشارم می هم روی را هایم دندان . 

برگرد اومدی که راهی همون از ندارم تو کمک به نیازی - . 

کند می میخکوب را پاهایم حرفش که گذرم می کنارش از . 

دادی؟ نجاتش پیش ساعت یک چرا انتقامه هدفت اگه جدی؟ - ! 

 زیر و ایستد می کنارم. شود می بسته و باز دهانم. لرزم می

کند می زمزمه گوشم . 

شدی؟ برادرت قاتل عاشق نکنه -  

. کنم می خالی صورتش روی ضرب با را دستم و چرخم می

 می نفس نفس. گذارد می سیلی جای مبهوت و مات را دستش

شو گم: گویم می و زنم ! 



 گیرد می جلویم را اش اشاره انگشت و زند می حرصی پوزخند

ایستد می کنارم آراد که . 

شده؟ چیزی -  

 نه: گویم می ستاره سرخ های چشم در خیره لرزان صدایی با

 .عزیزم

 و اندازد می نگاهی آراد به. دهد می تکان تهدید به را سرش

کند می گرد عقب .  

 سرا -

 ب؟

 به و گیرم می شد، می دور بلند هایی گام با که ستاره از چشم

دهم می آراد سوال از پر صورت . 

گفت؟ بهت چی -  

 .هیچی -



 در طرف به و دمگر می بر که کنم می گرد قدم خانه سمت به

 که نشیند می زنگ روی دستم. روم می مهرداد ی خانه حیاط،

سراب؟: گوید می متعجب آراد  

 یک چرا انتقام هدفت اگه". فشارم می هم روی را هایم پلک

 سرم در بار چند ستاره ی جمله "دادی؟ نجاتش پیش ساعت

 صدای با که شود می بیشتر زنگ روی دستم فشار و تکرار

آیم می خودم به بازویم کشیدن و نمخا محبوبه . 

نیستم؟ تو با مگه -   

 که روم می آیفن طرف به و کشم می بیرون دستش از را بازویم

گیرد می دوباره را بازویم . 

بری؟ خوای می کجا -  

 کوری؟ -

شود می هم در زدنم حرف طرز از هایش اخم . 

 احتیاج بهت وقتی فهمم؛ نمی رو رفتارت این دلیل فقط! نه -

بری؟ خوای می کجا دارم  



کند می بیشتر را هایش انگشت فشار که کشم می را بازویم . 

آراد؟ سراب، -  

 سمتمان به و بیرون حیاط در از مهرداد. چرخم می صدا سمت به

 من بازوی روی هایش چشم و کند می نگاه من و آراد به. آید می

ماند می ثابت آراد دست و . 

نشنیدین کردیم، صداتون چی هر - !  

دهد می آراد به را نگاهش . 

شده؟ چیزی -  

. گوید می محکمی "ی نه " و کند می رها را دستم عصبی آراد

 عصبی. روم می مهرداد طرف به که زند می موهایش به چنگی

سراب: گوید می ! 

 بادیگاردها از یکی که است گردش در آراد و من بین مهرداد نگاه

 خانم آقا،: گوید می ادآر به رو و آید می سمتمان به زده وحشت

زد رگشو ! 
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 های اتفاق و گیرم می ضرب را پایم و قفل هم در را هایم انگشت

 رگ وحشتناکی طرز به اسرا. کنم می دوره را پیش ساعت چند

 را آراد و زده داشت خود همراه که جراحی تیغ با را دستش

 به خود های دست روی و کشید آغوشش به وقتی. کرد شوکه

 ی خیره و برگشت من طرف به ای ثانیه چند برد اتاقش سمت

 تکان افکارم کردن پراکنده برای را سرم را؟چ شد، هایم چشم

 را گیتارم کاور. اندازم می پلکان سمت به دیگری نگاه و دهم می

. تکانم می مانده، باقی رویش که خاکی ی الیه و دارم برمی

 زده، بیرون پالتویم رنگ مشکی آستین زیر از که باند ی گوشه

 زخم و تعددم های بخیه از صورتم. کنم می باز آرام و گیرم می

 صدای با که شود می جمع ماند خواهد همراهم ابد تا که زشتی

 چهره از چشم. کشم می پایین را آستینم مهرداد ی زده شوک

 داخل را باند و شوم می بلند. گیرم می متعجبش و پریده رنگ ی

گذارم می جیب . 



شد؟ چی -  

 تکان را سرش مانده باقی دستم روی هنوز نگاهش که مهرداد

هدد می . 

 .خوبه -

گویم می "شکری رو خدا" و کشم می راحتی نفس . 

بیمارستان؟ نبردینیش چرا -  

دهد می هایم چشم به را هایش چشم باالخره . 

نبود نیازی - . 

کند می سکوت ای ثانیه چند . 

 سراب؟ -

 پاچه دست. خوانم می آخر تا را اش سوالی و کردن صدا لحن

دارم می بر را ساکم و گیتار کاور و شوم می خم . 

کنم؟ استراحت خونتون ساعتی چند شه می -  

دهم می ادامه که کند می نگاهم گیج . 



باید کجا گه نمی هم کسی باالست، که آراد - ... 

 اکرم؟ -

 آشفته و خسته ی چهره. شود می کشیده آراد سمت به نگاهم

 پیش قهوه سینی همراه که دختری به و گذرانم می نظر از را اش

. دوزم می چشم دهد می را او جواب اکرم ایج به و آید می

 می رویم به رو مبل روی که همانطور و دارد می بر فنجانی

اینجاست؟ هنوز خانم وسایل چرا: گوید می نشیند،  

اندازد می وسایل و من به نگاهی دختر . 

کنه؟ مرتب خانم برای رو باال اتاق نگفتم اکرم به مگه -  

نگفتن من به چیزی - . 

 اکرم؟ -

کند می مداخله مهرداد که زند می فریادی انچن . 

رفته یادش حتما - . 

گیرد می طرفم به و دارد می بر سینی از فنجانی . 

بریم؟ شه می. ندارم میل -  



بری؟ کجا -  

 را اش قهوه فنجان آراد که دهد می جواب من جای به مهرداد

 می باز را دهانش و گذارد می جلویش ای شیشه گرد میز روی

شود می زدنش حرف مانع اکرم دایص که کند . 

آقا؟ بله -  

اتاق نگفتم بهت دیروز مگه - ... 

آقا حاضره - . 

اتاقش؟ تو نبردی چرا رو خانم وسایل پس -  

. کند می خواهی عذر زیرلب و اندازد می سمتم به نگاهی نیم

 سینی عجله با دختر که بگیرد را وسایل کند می دختر به اشاره

کنم می آراد به رو که آید می سمتم به و گذارد می میز روی را . 

زینب؟ پیش برم شه می -  

. شود می دور "ای اجازه" با که خورد می زنگ مهرداد گوشی

 راهرو سمت به و گیرد می دستم از را ساک. شود می بلند آراد

افتم می راه دنبالش و گذرم می دختر کنار از. دارد می بر گام . 



چطوره؟ حالش اسرا -  

 .خوبه -

شویم می راهرو وارد و گذریم می سالن زا . 

بکشنت؟ خواستن می چرا کیه؟ احتشام زد؟ و رگش چرا -  

 بودم رفته تند.  چرخد می سمتم به و ایستد می دوم در کنار

 در قبل از تر مصمم. آوردم می در سر چیزها خیلی از باید ولی

زنم می زل اش شده باریک های چشم . 

خورده گره هم به دیگه تو و من سرنوشت. آراد نگرانتم - . 

 می لب آرام و کشد می صدایی ایجاد بدون را در ی دستگیره

 .زند

خواست؟ می چی ازت دختره اون -  

 اتاق وارد سرش پشت هم من و شود می داخل. خورم می جا

 و شکالتی زخیم های پرده با که تاریک نیمه بزرگ نسبتا

 می را دیواری دکم در. شوم می شده، تزئین آن ست دکوراسیون

 خواب غرق که زینب به. دهد می جای درونش را ساک و گشاید



 انگشت. کنم می هایم لب مهمان لبخندی و دوزم می چشم بود

 می بر شانه روی از را کاور. پیچد می گیتار کاور بند دور هایش

 گوشم ی الله نزدیک را دهانش که دهم می دستش به و دارم

آورد می پیش . 

هست یادم هنوز بحتص های حرف - . 

 بندد می را در. گذارد می کمد ی گوشه را گیتار. کشد می عقب

 رود می بیرون اتاق از که چرخم می عقب به. گذرد می کنارم از و

گذارد می تنهایم و . 
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 را دستم آرنج نرسیدن ای نتیجه به و کردن فکر ها ساعت از بعد

 ی لبه. گیرم می اتاق سقف از چشم و دارم برمی پیشانی روی از

 که شوم می زینب ی بسته چشمان ی خیره و نشینم می تخت

 ستاره نام. کشاند می خود سمت به را نگاهم گوشی ی ویبره

 می پنجره سمت به. شود می خاموش تا درخشد می صفحه روی

 قدم با محافظی همراه رویا. زنم می کنار را پرده ی لبه و روم

 ساختمان سمت به و گذرد می چوبی پل از عصبی و تند هایی



 می کشیده شمار بی های ستاره سمت به هایم چشم. آید می

چرخاند می او طرف به را نگاهم زینب صدای که شود . 

 خاله؟ -

عزیزم جانم - . 

زند می چرخی اطراف در هایش مردمک . 

کجاست؟ جا این -  

 پریده رنگ و داغ صورت روی ای بوسه و نشینم می تخت ی لبه

زنم می اش . 

یزدانی آقای ی خونه - . 

کند می ذوق . 

آراد؟ عمو -  

 می غم رنگ نگاهش ناگهان. کنم می پایین باال تایید به را سرم

 نیلی روسری روی دستی. کند می بغل را زانوهایش و گیرد

کشم می رنگش . 



. بگو خودم به داشتی کاری هر عزیزم؛ نباش چیزی هیچ ننگرا -

ورتره اون خونه یه هم مهرداد عمو . 

شده تنگ خیلی مامانم برای دلم - . 

 روی اتاق تاریک نیمه فضای در اشکی قطره و لرزد می صدایش

 به ای تقه که نشیند می اش شانه روی دستم. چکد می دستش

 می "بفرمایید" و چرخانم می در طرف به سر. خورد می در

آید می داخل خدمتکار. گویم . 

حاضره شام بیارید تشریف گفتن آقا - .  

 روی را دستش زینب که دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم

گذارد می دستم . 

بمونیم؟ جا همین شه می -  

 که زند می موج آن در خواهش و مظلوم قدر آن نگاهش و صدا

عزیزم آره: گویم می . 

 و کنم می انداخته، اش پیشانی روی اخمی که دختر طرف به سر

 را اتاق زوری "چشمی " با هم او و گویم می را زینب ی خواسته



 از بعد و شوم می خارج اتاق از زینب همراه به. کند می ترک

 و زنم می را چراغ کلید. گردیم می باز صورتمان و دست شستن

  تخت دو نبی متری نه فرش روی رنگ شکالتی مبل دو خیال بی

 تا دو به نگاهی. گیرد می جای رویم روبه هم زینب و نشینم می

قشنگه خیلی: گوید می و اندازد می اتاق دور . 

 همراه به دختر و باز در که دهم می تکان حرفش تایید به را سرم

 غذا سینی و آیند می داخل دست به سینی دیگری جوان دختر

 حرف بدون و کنم یم لب زیر تشکری. گذارند می جلویمان را

 و اندازم می نگاهی برنج و خورشت نمونه دو به. روند می بیرون

 بر را قاشق زینب خاطر به اشتهاییم بی و باطنی میل خالف بر

 چهار در نازیال و مهرداد و خورد می در به ای تقه که دارم می

 سمتم به اش صورتی پفی پیراهن با نازیال. شوند می ظاهر چوب

 را سرخش  های لپ. اندازد می آغوشم در را دشخو و دود می

 روی ریزی اخمی. نشانم می زانویم روی و بوسم می عمیق

 که کند می رفتنم از گالیه شیرینش زبان با و اندازد می پیشانی

 و نشیند می کنارم مهرداد. خندد می و زند می جیغ گازم با

کشد می بیرون آغوشم از را نازیال . 



بابایی بخوره ور شامش خاله بذار - . 

زند می زل مهرداد به اخم با و سینه به را کوچکش های دست . 

گشنمه منم - . 

. گیرم می عهده به را نازیال به دادن غذا و خندیم می خندد، می

 قصد به مهرداد اصرار به همگی که گذرد می ای دقیقه چند

 می خارج اتاق از زینب ی روحیه شدن بهتر و رفتن بیرون

 با و اندازم می نگاهی نخورده دست غذای میز و النس به. شویم

 کسی دنبال: گوید می مهرداد که گردم می آراد دنبال به چشم

گردی؟ می  

 و زینب. گویم می محکمی "ی نه" و دهم می تکان را سرم

شوند می خارج ورودی در از ما از جلوتر نازیال . 

برید؟ می تشریف جایی -  

کند می پایین باال تایید به را سرش خانم اکرم جواب در مهرداد . 

دارم حرف باهاش بگو شد تموم کارش آراد. آره - . 

دهد می تکان چشم ی نشانه به را سرش . 



کنید مرتب هم اتاق - . 

 او سمت به قدمی مهرداد که چرخاند می طرفم به سر چنان اکرم

دارد می بر . 

 فالط اینجاست، آراد و رویا به آموزش برای سراب خانم، اکرم -

باشه جایگاهتون به حواستون . 

 که گوید می لب زیر "ای باشه" و کند می خم را سرش اکرم

 به که همانطور. کشاند می خود سمت به را نگاهمان آراد صدای

 کرد، می صحبت گوشی با و آمد می پایین پلکان از حسام همراه

زند می فریاد . 

فهمیدی؟ کنی، نمی غلطی هیچ -  

 می باال را سرش. کند می قطع را گوشی و طی را آخر ی پله آراد

. نشیند می اش پیشانی روی ریزی اخم ما دیدن با که گیرد

دارد می بر گام سمتش به نگران مهرداد . 

شده؟ چی -  

گذارد می شلوارش جیب در را گوشی . 



رید؟ می جایی. هیچی -  

بود؟ احتشام -  

دهد می تکان را سرش عصبی . 

نیست اون کار گه می. آره - . 

چرخاند می حسام طرف به سر . 

بیارش برو - . 

 به را نگاهش آراد. رود می باال ها پله از و کند می اطاعت حسام

کند می تکرار دوباره را حرفش و دهد می من . 

رفتید؟ می جایی -  

دهد می ادامه مهرداد و دهم می تکان تایید به را سرم . 

 پیش مشبیار شدم مجبور گرفت می رو مرجان ی بهونه نازیال -

 می. بزنیم چرخی یه بریم گفتم زینب حال دیدن با که سراب

بمونم؟ خوای  

 می من روی نگاهش و دهد می تکان منفی عالمت به را سرش

 .ماند



دارم کار باهات - . 

چرخاند می مهرداد طرف به سر . 

شنوم می بگو - . 

 االن؟ -

ف گفتی، خودت وقت هر دونم نمی -  

مورده؟ در قط  

 .رویا -

کشد می پفی کالفه . 

بعد برای بمونه - . 

 صورت و اسرا دست دور باند روی من نگاه و چرخد می عقب به

 می آید، می پایین ها پله از حسام همراه به که اش پریده رنگ

 .ماند

کنی؟ کار چه خوای می -  

صاحابش دست برسونم رو امانتی - ! 



زند می چنگ را آراد بازوی مهرداد . 

کنی نمی کارو این تو - ! 

کردم می کارو این باید پیش وقت خیلی - . 

 می را اسرا بازوی و کشد می بیرون مهرداد دست از را بازویش

دهد می هول جلو به و گیرد . 

بیفت راه - . 

 تنه با و اندازد می من سمت به را اش عصبی و وحشی نگاه اسرا

 می بر قدمی آراد. شود می خارج ورودی در از زند می که ای

زند می چنگ دوباره را بازویش مهرداد که دارد . 

رم می من - . 

 از تر محکم مهرداد که شود می باز مخالفت برای دهانش آراد

 پیر کفتار اون به دیگه فرصت یه فقط کارت این با: گوید می قبل

 دار جلو کس هیچ بشه کم سرت از مو یه اگه دونی می! دی می

نیست؟ زد، رو چیز همه قید تو خاطر به که آرانی  



 بر ش عهده از بخوای تو که هست اونی از تر عوضی احتشام -

 .بیای

زند می پوزخندی مهرداد . 

 هایی آدم با پیش وقت خیلی من! گرفتیا کم دست و من خیلی -

کردم می زندگی این، امثال مثل . 

نداره تو به ربطی قضیه این ولی تمنگرف کم دست - . 

 تو اسرا پای وقت هیچ نبود مرجان اگه داره، ربط هم خیلی -

من به بسپار رو احتشام هم االن. شد نمی وا زندگیت . 

 ...مهرداد -

پرد می حرفش میان . 

 اون ی همه به متعلق تو. نیستی خودت به متعلق فقط تو آراد -

نکن فراموش وقت یچه اینو.  دارن دوست که هستی هایی .  

کند می کوتاهی مکث . 

دی؟ می اجازه -  



 خبرم بی: گوید می و دهد می تکان بله ی نشانه به را سرش

 .نذار

 .چشم -

دارم می بر سمتش به قدمی که کند می گرد عقب مهرداد . 

باش خودت مواظب - . 

دهد می تکان چشم ی نشانه به را سرش . 

سپارم می تو دست رو نازیال - . 

راحت التخی - . 

 آراد. رود می بیرون در از و گذارد می هم روی را هایش پلک

 دستم به اول. گیرم می را بازویش که رود می در سمت به کالفه

کند می نگاه هایم چشم به بعد و . 

خودش به بسپارش - . 

خوبی؟: گویم می که کند می پایین باال را سرش عصبی  

 .آره -



 می نازیال همراه به زینب که رددا می بر بازویش روی از را دستم

کشد می آغوش به را نازیال آراد. آید . 

عمو؟ خوبی -  

خندد می و دهد می تکان را سرش نازیال .  

زینب؟ طوری چه تو -  

بزنی؟ آهنگ شه می عمو. خوبم -  

عمو؟ داری دوست هم تو -  

: گوید می شوق با و کوبد می هم به را کوچکش های دست نازیال

 .آله

 راه ای شیشه اتاق سمت به نازیال و زینب همراه به و خندد می

گذرد می کنارم از من به توجه بدون و افتد می . 
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 می ماه جلوی تا آید می پیش آهسته خاکستری ابری تکه

 باز صدای با. کند می مانآس مهمان را مطلق سیاهی و ایستد

 خواب هایی چشم با زینب. چرخانم می عقب به سر در، شدن



 لبخند. اندازد می تخت روی را خودش و شود می اتاق وارد آلود

 می باال هایش شانه تا را پتو. روم می سمتش به و زنم می محوی

 معصوم صورت به. زنم می موهایش روی نرمی ی بوسه و کشم

. چرخم می هایی قدم صدای با که دوزم یم چشم خوابش غرق

 از را نازیال و شوم می بلند که شود می داخل نازیال همراه به آراد

 می خودم ی نفره دو خواب تخت روی و گیرم می آغوشش

 و کشد می کوچکش تن روی را پتو آید، می پیش آراد. گذارم

 ترک را اتاق نگاهی یا حرفی بدون و بوسد می را ظریفش صورت

 را لطیفش صورت و شده خم. کنم می خاموش را چراغ. کند می

 روی که گردم می آراد دنبال چشم با. روم می بیرون و بوسم می

 سمتش به آرام و کوتاه هایی قدم با. یابم می سالن وسط مبل،

 می متمایل جلو به و گذارد می گوش روی را گوشی. روم می

 پایش فتنگر ضرب صدای و کشد می موهایش به دستی. شود

 همه با که صندلی کنار از. پیچد می سالن ساکت فضای در

. ایستم می رویش روبه مبل کنار و گذرم می است، متفاوت

. ماند می ثابت صورتم روی تا آید می باال آرام آرام، نگاهش

زند می تکیه صندلی به و آورد می پایین را گوشی .  



 خوبی؟ -

 روی را گوشی دوباره و دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش

گذارد می گوش . 

ده؟ نمی جواب -  

 .نه -

شود می بلند و آورد می پایین عصبی را گوشی . 

 کجا؟ -

مهرداد دنبال - . 

 پلکان از و ترک را سالن بلند هایی گام با و گذرد می کنارم از

. چرخانم می شیک و بزرگ سالن در را نگاهم کالفه. رود می باال

روم می باال پلکان از او الدنب به و شده بلند . 

 پشت با. ایستم می باز نیمه در جلوی و گذرم می راهرو از 

 را در. ماند می جواب بی که کوبم می در به ای تقه انگشت

 از پالتویی عجله با آراد. شوم می وارد و دهم می هول آهسته

بیند می را من برگشتنش با که پوشد می و کشد می بیرون کمد .  



اشتی؟د کاری -  

 می بر پاتختی روی از را سوئیچ و تخت سمت به که همانطور

رسانم می او به را خودم بلندی گام با دارد . 

بسپار؟ خودش به رو چی همه نگفت مهرداد مگه -  

 .نگرانشم -

ایستم می جلویش که گذرد می کنارم از . 

بزن زنگ بادیگاردات از یکی به - . 

ده نمی جواب هم حسام - . 

 می جلویش  و کنم می اسیر را دستش مچ که ندز می کنارم

 .ایستم

دنبالش بفرست رو بقیه - . 

دهد می دستم به و گیرد می صورتم از را نگاهش . 

گرفتی؟ رو کثیفم دست خودت شده، چی - ! 



 بیرون محکم را دستش هایم چشم در خیره و زند می پوزخندی

 هم یرو را هایم دندان. دارد می بر گام در سمت به و کشد می

کنم می فوت ضرب با و کشم می عمیقی نفس و سایم می . 

 دور را هایم دست که نشیند می در دستگیره روی دستش

 گذارم می پهنش ی شانه روی را صورتم و کنم می حلقه شکمش

خورد می سختی تکان که . 

خوام می معذرت - .  

دهم می ادامه و کنم می تر محکم را هایم دست ی گره . 

 ببخش. گم می چی نشدم متوجه نبود، خوب ادزی حالم صبح -

 .عزیزم

 های انگشت و نشیند می هایم انگشت روی گرمش های دست

 به و چرخد می سمتم به. کند می باز یکی یکی را ام شده قفل

زند می زل صورتم . 

بخشی؟ نمی -  

شود می هایم چشم زوم و گذراند می نظر از را هایم لب .  



نبخشید؟ رو تو شه می مگه -  

 ای تقه. شوم می اسیر بازوانش حصار در که کنم می خم را سرم

 مرد. کند می باز را در و گیرد می فاصله که خورد می در به

آوردن تشریف مهرداد آقا: گوید می پایین سر با اندام درشت . 

 دنبال به مرد و شود می خارج اتاق از عجله با حرفی بدون آراد

 می هم روی هایم پلک و یندنش می در ی لبه دستم. رود می او

 نفس. پیچد می فضا در آراد و مهرداد رسای صدای. افتند

 آمدن پایین با که آیم می بیرون اتاق از و کشم می عمیقی

 با رویا آمدن بیرون و رویی به رو اتاق کناری، در ی دستگیره

 ی متوجه اینکه از قبل و کشم می عقب آلود، خواب هایی چشم

 شده حبس نفس. بندم می صدا بی را در و شده داخل شود من

 می شب رنگ به گرد تخت سمت به و کنم می فوت صدا بی را ام

 می کشیده دیواری کمد باز نیمه در سمت به هایم چشم که روم

 لوله فرشی تابلو و صندوق گاو که ببندم خواهم می را در. شود

 اتاق ی بسته در به. کند می جلب را نظرم کنارش، در شده

 می فرش تابلو روی دستم. شوم می خم و اندازم می اهینگ



 می بر خود سمت به و گیرم می را آن ی شده تا ی لبه و نشیند

. خورم می سر کنارش و سست پاهایم دیدنش با که گردانم

 می هایم چشم جلوی از تلخ فیلمی مثل گذشته تلخ خاطرات

کند می خورد و مچاله را وجودم تمام و گذرند . 
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 را ها پله و پاک را هایم گونه خیسی و کشم می عمیق نفس چند

 صدای که دارم می بر قدم سالن سمت به. کنم می طی یکی یکی

شود می تر واضح مهرداد . 

 نشسته لمب روی که همانطور مهرداد و زد می قدم عصبی آراد

شود می قفل درهم هایش انگشت است، . 

 حد این تا من زدن زمین برای کردم نمی فکر وجه هیچ به -

بره پیش ! 

 جلو به کمی و دهد می تکیه زانوهایش به را هایش آرنج مهرداد

شود می نمایان لبش ی گوشه تلخی پوزخند و خم . 

 زمین رو ما خواست می خواهر دو این ی وسیله به احتشام -

ولی بزنه ... 



دهد می ادامه و کند می مکثی . 

 شه می متوجه دیگه روز چند مرجان. خوردن زمین خودشون -

 کسی دست به اونم بس؛ و بوده بازیچه یه فقط کثیف بازی این تو

پرستید می که .  

نشیند می او مقابل مبل روی و ایستد می آراد. کشد می آهی .  

 برای مرجان المخوشح ولی سخته برام احتشام کار هضم -

 رو نازیال و تو لیاقت مرجان. رفت بیرون زندگیت از همیشه

 تر کوچیک و کوچیک قلم اشتباه با دفعه هر کن پاک. نداشت

 این نازیال درسته. داره رو شدنش کوچیک ارزش ولی شه می

 زندگیش تو مادری همچین شدن پاک به ولی شه می اذیت وسط

ارزه می .  

 می تکیه مبل به را پشتش و دهد یم تکان را سرش مهرداد

آیند می در حرکت به هایش لب و بندد می را هایش پلک. دهد . 

 مار یه مثل احتشام کنی؛ جمع بیشتر رو حواست باید -

 خوشحالم. شه می قبل از تر مهلک زهرش دفعه هر که خطرناکه

کردی جدا عوضی آدم همچین از رو آران راه .  



دهد می مبل به تکیه مهرداد مثل هم آراد . 

 روی هم آشپزخونه کار به عتیقه، قاچاق کنار در تازگیا شنیدم -

  .آورده

 می آراد به خیره و گیرد می مبل از را اش تکیه عجله با مهرداد

خوای نمی که تو: گوید ... 

اندازد می پا روی پا آراد  . 

چرا اتفاقا - .  

 این تو: گوید می ترسیده و زند می زل آراد به زده شوک مهرداد

 قدر اون هم زندان بیفته اگه احتشام دونی می! کنی نمی و کار

رو زهرش بتونه که داره بیرون آدم ... 

کنی؟ می چکار اینجا تو - ! 

 می ام ترسیده قلب روی دستم و پرم می جا از رویا صدای با

 می بر سمتم به قدمی زده بیرون حدقه از هایی چشم با. نشیند

 نگاهش آراد صدای با که کند می تکرار بلندتر را سوالش و دارد

دهد می سوق سرم پشت به را . 



 اینجا مدتی رسیدم، نتیجه این به بهتر، دادن درس برای -

باشن داشته اقامت . 

 !چرا؟ -

گم می من چون - . 

گردم می بر مهرداد صدای با . 

 .سالم -

 با من و دهد می تکان مهرداد جواب در را سرش عصبی رویا

 کالفه پف رویا، ی دوباره صدای با که کنم می المس محوی لبخند

کشم می ای . 

 نصف که خانمه وظایف و دادن آموزش جزوه اینم وقت، اون -

کنه؟ سمع استراق شبی  

 می بر رویا طرف به که چرخد می سمتم به مهرداد و آراد نگاه

 .گردم

خوبه حالش ببینم اومدم بودم؛ مهرداد نگران - . 

چرا؟ مهرداد -  



 جواب بدون و  چرخانم می اطراف در را هایم چشم لهحوص بی

 سالن خروجی سمت به او با بیشتر کردن کلکل و رویا به دادن

دارم می بر قدم . 

 می وارد و کنم می باز را تاریک نیمه اتاق در صدا کمترین با

 آهسته مهرداد و مانع دستی که ببندم خواهم می را در شوم؛

شود می داخل .  

 نازیال؟ -

خوابه: گویم می وار زمزمه خودش مثل . 

 سمتش به صدا بی هایی گام با. کنم می تخت به اشاره دست با و

 خوابش غرق صورت به لبخندی و کند می کوتاهی مکث. رود می

زند می . 

 و روم می طرفش به عجله با که زند می کنار آهسته را پتو

: گویم می آهسته که کند می نگاهم سوالی. شوم می مانعش

بمونه پیشم بذارین و شبام . 

کند می خود همراه هم را من نگاه و اندازد می نازیال به نگاهی . 



شه می خواب بد شد، بیدار - . 

دهد می تکان حرفم تایید به را سرش . 

شی؟ نمی اذیت -  

دهم می را جوابش لبخند با که کند می نگاهم . 

راحت خیالتون نه، - . 

 مردانه گرم های دست رد را هایم دست و زند می عمیقی لبخند

گیرد می اش . 

 .ممنونم -

 آغوشم به که زنم می لبخندی و فشارم می کمی را هایش دست

 می خودم به زود خیلی ولی خورم می جا حرکتش از. کشد می

 و پاکی به مهرداد قلب. نشیند می کمرش روی هایم دست و آیم

 که را مرد این وجودم تمام با من و زیباست ای چشمه زاللی

 محبت با مهرداد. پرستم می است، بزرگی و مهربانی ی اسطوره

 می خود مرید و مجذوب را کسی هر دریغش بی و خالصانه های

 و دوست همچین داشتن برای بودم شاکر را خدا قدر چه و کرد



 روی نرمی ی بوسه و کشد می عقب دلنشینی لبخند با. حامی

 می ترک را اتاق آرامی بخیر شب با و زند می دخترش صورت

 می تخت دیگر طرف به هایم لباس کردن عوض خیال بی. کند

 دور را دستم. کشم می دراز نازیال کنار و زده کنار را پتو روم،

 و گذارم می هم روی را هایم پلک و کنم می حلقه ظریفش بدن

شوم می خواب دنیای تسلیم زود خیلی . 
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 هایم چشم آغوشم، شدن خالی و کسی خوردن تکان احساس با

 ی گوشه ی کرده کز نازیالی دیدن با که کنم می باز ضرب با را

: گویم می خواب، از گرفته صدایی با و شوم می خیز نیم تخت

 نازیال؟

 و منشین می نگران. کند می خم بیشتر را سرش من صدای با

 که کشم می خودم طرف به را او و زنم می صدا را اسمش دوباره

 می کشیده خیس تختی رو سمت به نگاهم دستم، شدن تر با

 حسرت با و آیم می پایین تخت از و زنم می محوی لبخند. شود



 ساکم میان از و کنم می باز را دیواری کمد در. کشم می آهی

دارم می بر رنگی قرمز بلوز . 

 می بارون قدیم مثل منم، تخت تو شد می کاش... یربخ یادش -

 !یومد

 می باال را سرش. ایستم می تخت کنار و بندم می را کمد در

واقعا؟: گوید می خودش به متعلق شیرین زبان با و گیرد  

دیگه حیف ولی خواد می دلم خیلی. اوهوم - ... 

شود می بلند ذوق با و پرد می حرفم میان . 

 و میوه زیاد شبا! بیاد بارون کنی کار چه دونم می من خاله -

یاد می بارون خودش صبح نرو، هم دستشویی بخور آبمیوه .  

 رو و کرده بغلش. زنم می اش کودکانه شوق از عمیقی لبخند

کنم می جمع را تختی . 

شه می سردم بیاد بارون وقتی خوب... ام - ! 

 یم را دستگیره آرام و اندازم می متفکرش ی چهره به نگاهی

 .کشم



نیاد؟ بارون کنم کار چه نظرت به. سرماییم خیلی من -  

دستشویی برو خواب قبل خوب اممم، - . 

خندم می و زنم می سفیدش ی گونه روی عمیقی ی بوسه . 

 و کار همین هم تو دی می قول فقط استاد، چشم روی به ای -

نیاد؟ بارون دیگه تا بدی انجام  

 طرفش به را کوچکم انگشت. کند می پایین باال شوق با را سرش

 طرفم به را کوچکش ظریف انگشت متقابال هم او که گیرم می

کنم می حلقه انگشتش دور را انگشتم. گیرد می . 

 قول؟ -

 .قول -

 صورتم روی ای بوسه و کند می حلقه گردنم دور را هایش دست

 بهداشتی سرویس در و زنم می بوسه را کوچکش دست. زند می

گشایم می را .  

 رنگش خرمایی موهای میان دستی و گذارم می کنار را ارسشو

 سمت به و کند می فرار دستم زیر از و خندد می که کشم می



 از و خندند می دو هر که شوم می بلند خنده با. دود می زینب

 مانتو با را هایم لباس و کنم می باز را کمد در. گریزند می اتاق

 بر تختی پا از را مهمراه گوشی. کنم می تعویض جدیدی شلوار

 نشان را صبح نیم و هفت که ساعت به و باز را صفحه. دارم می

 را ستاره ی رفته دست از های تماس و اندازم می نگاهی داد می

 شلوار جیب در را گوشی. شوم می پیامش دو خیال بی و حذف

 نازیال و زینب دنبال چشم با. روم می بیرون اتاق از و گذارم می

 می آشپزخانه سمت به نازیال ی خنده دایص که گردم می

 صدای که شوم می آشپزخانه وارد و گذرم می نشیمن از. کشانم

 قدم و ها نفس زینب صورت روی اکرم دست نشستن و سیلی

 دسر قاشقی خوردن جرم به که را زینب. کند می تند را هایم

 قدرت تمام با مکثی بدون و زنم می کنار است، خورده سیلی

 کند می بلند را دستش. کنم می خالی اکرم صورت روی را دستم

فشارم می  و گیرم می را مچش که . 

. محترم اصطالح به خانم کن رفتار خودت سن و شان در لطفا -

 آقای به و کنم پوشی چشم زشتت رفتار از بتونم بار این شاید

 چند تا که دختری با خونش خدمتکار که نرسونم خبر یزدانی



 بار یک ولی کرده رفتاری چه شه می قانونیش قیوم دیگه روز

ببینم جانبت از حرمتی بی ترین کوچیک دیگه ... 

دهم می ادامه و کنم می رها ضرب با را دستش مچ . 

خودت پای هم چیش همه عاقبت. گم می بهشون تعلل بدون - . 

 گذرد می کنارم از سرعت با و ساید می هم روی را هایش دندان

کند می ترک را آشپزخانه و . 

 را زینب و گذارم می میز روی را دسر. کشم می نفسی کالفه

نشانم می صندلی روی . 

عزیزم بخور - . 

چیه؟ اسمت: گویم می نشسته نازیال کنار که دختری به رو و  

خانم گوهر، - . 

گوهر؟ چینی نمی رو صبحونه میز -  

 دور را میز. گوید می "خانمی چشم " و شود می بلند عجله با

ایستم می زینب به خیره نازیالی کنار و زنم می . 

چیه؟ اسمش خانم یکی اون -  



خانم؟ شقایق -  

خانم؟ نگی من به قدر این شه می -  

دهد می تکان تایید به را سرش . 

خانم چشم - . 

عزیزم سرابه اسمم - . 

 نگاهی. گوید می هم "چشم" چیند، می را میز که همانطور

 دو و اندازم می آشپزخانه شیک و مدرن وسایل به سرتاسری

 شکالت و دارم می بر نفری دوازده بزرگ میز روی از تست نون

 کوچکی ی تکه و زینب دست به یکی. مالم می آنها روی صبحانه

 گشاد رنگ قرمز بلوز آن با را نازیال و دهم می نازیال دست به هم

کشم می آغوش به . 

خاله؟ کجا -  

عزیزم باباش پیش ببرم رو نازی - . 

خاله یام می منم: گوید می و شود می بلند سریع . 

اندازم می پیشانی روی ریزی اخم . 



گردم برمی زود عزیزم، بخور رو صبحونت بشین - . 

 دست. روم می طرفش به. زند می موج هایش چشم در ترس

 می نشستنش به وادار که همانطور و گذارم می اش شانه روی

گویم می گوشش زیر کنم : 

 پلید زن اون نگاه از و بترسی عمر یک باید ترسیدی االن اگه -

بخور فرار و ترس بدون رو صبحونت بشین پس کنی؛ فرار . 

 خروجی در سمت به و زنم می ملتهبش صورت روی ای بوسه

دارم می بر گام آشپزخانه . 

 گذرم می چوبی پل روی از و اندازم می سرسبز حیاط به نگاهی 

 محافظ مرد. ارمگذ می سر پشت را نهر رقصان قرمز های ماهی و

با من دیدن با  

. کند می خم کمی را سرش احترام ی نشانه به و باز را در عجله

 نفسم آراد روی به رو ستاره دیدن با که شوم می خارج حیاط از

 را نازیال. رسد می خود اوج به قلبم ضربان و شود می حبس

 از. دوم می آنها سمت به و سپارم می مرد دست به پاچه دست

م... ال... س: گویم می بلند صدای با و گذرم می رو پیاده . 



 لبخند سینه به دست ستاره و چرخد می سمتم به متعجب آراد

زند می عمیقی . 
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 .سالم -

 با ستاره که شوم نمی متوجه چیزی هیچ آراد جدی صورت از

عزیزم سالم: گوید می ناراحت و لرزان صدایی . 

 و گیرد می من از رو آراد که دهم می تکان جوابش در را سرم

 قرار خود مخاطب را حسام رود، می خانه سمت به که همانطور

دهد می . 

به مشغول بقیه و اکرم دست کمک خانم این فردا از - ... 

شود می آراد راه سد و گذرد می کنارم از عجله با . 

کنم می کار به شروع حاال همین از بدید اجازه اگه چرا؟ فردا - . 

 ادامه محزون صدایی با و دهد می آسفالت به را غمگینش نگاه

دهد می .  

آراد آقا ساعته یک هم ساعت یک من برای - ! 



 !یزدانی -

گوید می دوباره آراد که کند می بلند را شسر : 

 !یزدانی -

گوید می "چشم" و کند می پایین باال را سرش . 

 می درهم را ابروهایم. رود می دنبالش حسام و افتد می راه آراد

 می دنبال را آراد چشم با که ستاره سمت به تندی گام و کشم

 می رشب خودم سمت به و گیرم می را بازویش. دارم برمی کرد،

 .گردانم

بهش؟ گفتی چی -  

 با خودم مثل و کشد می بیرون دستم میان از را دستش مچ

 روزی! نداره ربطی تو به: گوید می عصبی و شده کنترل صدایی

 برای رو من و خودت راه کردی پنهون ازم رو چی همه که

کردی جدا هم از همیشه . 

زنم می سرخش صورت به پوزخندی . 

واال خوبه شدم، نمخا بدهکار چیزیم یه - .  



 سراب؟ -

 آغوش در را نازیال که آراد به و گیرم می ستاره از را نگاهم

 می تکان را سرم. کند می نازیال به اشاره ابرو با. دهم می گرفته،

 .دهم

 .اومدم -

 چرخیده آراد سمت به که ستاره به خطاب آهسته صدایی با و

بیرون بکش ماجرا این از و پات: گویم می بود، . 

روم می آراد سمت به و گذرم می کنارش از .  

داری؟ دوست تا چند رو عمو -  

تا پنج - . 

ایستم می آراد روی در رو و زنم می لبخندی . 

داری؟ دوست تا چند رو خاله -  

 می فکر کمی و اندازد می من و آراد به سفیهی اندر عاقل نگاه

 .کند

تا ده - ! 



کند می ریزی اخم آراد. گیرد می عمق لبخندم . 

تا؟ پنج و من چرا پس -  

شناسه آدم دخترم چون - . 

. ایستد می کنارم خنده با مهرداد که چرخم می صدا سمت به

 به را نازیال دهد، قورت را اش خنده داشت سعی که همانطور آراد

سپارد می مهرداد دست . 

پرست غریب و نشناس نمک دو هر همن، عین دختر و پدر - . 

و؟عم چی یعنی پرست غریب -  

 می شده ریز هایی چشم با مهرداد که زنیم می خنده زیر همگی

بابایی تو و من یعنی: گوید . 

کوبد می مهرداد ی شانه به مشتی و زند می ای قهقهه آراد . 

مهرداد بیشعوری خیلی - . 

 را اش خنده آراد که اندازد می پیشانی روی ریزی اخم مهرداد

 دارد، برمی گام طحیا سمت به که همانطور و کند می جمع کمی

تو بیاین: گوید می . 



برم باید دارم کار من - . 

چرخد می طرفش به  . 

 مشکلی باش مطمئن بقیه، دست بسپاری رو کارا ساعتی چند  -

مهندس یارن نمی پیش .  

باش ما با یکمم . 

 کنیم کار چه: گوید می نازیال روبه و کند می ای خنده تک

ذیریم؟بپ رو عمو ی ادبانه بی دعوت بابایی؟  

 ی خنده با و اندازد می آراد به اندرسفیهی عاقل نگاه نازیال

نچ: گوید می شیرینی . 

اجرا ای قطعه برات دیگه اگه سوخته، پدر ای - ...   

زند می جیغ نازیال . 

بابایی عمو ی خونه بریم! پذیرم می - . 

 تحویل: گوید می مهرداد به اشاره با و کند می ای خنده تک آراد

 .بگیر



 از قبل و نشاند می نازیال ی گونه روی عمیقی ی بوسه ادمهرد

شود می حیاط وارد آراد . 

دیگه منه دختر - . 

خودته دختر که الحق - . 

 ستاره صدای که دارد می بر گامی آراد. زند می ای قهقهه مهرداد

شود می بلند . 

یزدانی؟ آقای -  

آید می پیش ستاره. چرخاند می طرفش به سر . 

سرکار؟ بیام تونم می کی از -  

االن همین - . 

چرخاند می من طرف به سر و . 

کنی پنهون ازم رو چیزی ندارم دوست دیگه - ! 

 خانه وارد و گیرد می را دلخورش نگاه که کنم می نگاهش مات

اندازد می ستاره به نگاهی نیم حسام. شود می . 



بیا دنبالم - . 

کنم می اسیر را مچش که کند می تند قدم ستاره . 

بفرمایید شما یایم، می هم اب بعد - . 

 به و کشم می کناری را ستاره. رود می و دهد می تکانی را سرش

دوزم می چشم شد، می حیاط داخل دیگری در از که ماشین . 

کردم؟ پنهون آراد از رو چی -  

 می شد، خانه وارد که ماشین از را نگاهم آزادم، دست گرفتن با 

دهم یم او ی پریده رنگ ی چهره به و گیرم .  

دارم پول به احتیاج دانشگاهم ی شهریه برای که - .  

دهد می پایین به را نگاهش و کند می مکثی . 

بده کار بهم که بگم جوری این شدم مجبور - .  

گیرد می دست در هم را دیگرم دست . 

 از من کن باور ولی ناراحتی ازم دونم می. بودم می کنارت باید -

داغونترم تو . 



خورد می سر چپش چشم ی گوشه از اشکی قطره . 

دونم می مقصر ماکان مرگ تو رو خودم جورایی یه - . 

گیرد می باال را سرش . 

 خواهش. شم راحت لعنتی وجدان عذاب این شر از کن کمکم -

کنم می .  

 اسیر را بازویم که کشم می بیرون هایش دست از را هایم دست

کند می . 

 منم انتقامی ی هتشن تو که قدر همون کنی نمی باور چرا -

بودم ماکان عاشق من مریم، هستم؟ . 

چرخانم می هایش چشم و صورت در را نگاهم .  

 عشق خاطر به حداقل دیگه؟ بود عاشقم اون چی؟ ماکان -

باشم کنارت بده اجازه بهم ماکان . 

کنم می پایین باال را سرم و کشم می تلخی آه  . 

 .باشه -

م کنارش از که آید می پیش کشیدنم آغوش به برای  



 دیگر شکست، وقتی که ماند می ای شیشه مثل اعتماد. گذرم ی

 .شکسته
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 دامن و کت به دستی و ایستم می توالت میز ی آینه جلوی

 صندلی روی از را همرنگش شال. کشم می رنگم زرشکی شیک

 و زنم می عطر کمی. اندازم می بازم موهای  روی و دارم می بر

 با را پرده و روم می پنجره سمت به. پوشم می را هایم صندل

 کمی را صورتم. گشایم می را پنجره و زنم می کنار حرکت یک

 نسیم. کنم می هایم ریه وارد را بهاری وایه و برم می جلو

 های برگ و شاخ میان از و کند می نوازش را صورتم مالیمی

 می تلخی آه. آورد می در رقص به را آنها و گذرد می درختان

 اندازم می آیینه به را آخر نگاه. گیرم می فاصله پنجره از و کشم

 با و ذارمگ می راهرو به پا آرام. کشم می را در ی دستگیره و

 رویا صدای که افتم می راه نشیمن و سالن سمت به عمیقی نفس

 با آمد می پایین پلکان از که همانطور. کشانم می کناری به

کرد می صحبت هم گوشی . 



 می وقت هر چرا دونم نمی نیست، خودم دست کن باور -

شه می بد حالم بینمش !  

ایستد می و کند می مکثی . 

 چندشم ولی  عالیه آموزشاش شم، ینم پیشرفتم منکر منم -

 و آراد به چسبیده کنه مثل. کنم تحملش جا همه باید که شه می

مهرداد متاسفانه . 

 جای لبم ی گوشه پوزخندی و شود می بیشتر ابروهایم ی گره

کند می طی یکی یکی را ها پله و کشد می پوفی. گیرد می . 

 هم ردنک فکر ارزش دختره این خودت قول به عزیزم؛ باشه -

  .نداره

 که دارم می بر نشیمن سمت به قدمی و گیرم می فاصله دیوار از

کشد می خود طرف به را نگاهم زینب ی زده ذوق صدای .  

شدی خوشگل قدر چه خاله، وای - ! 

 دشمن دو مثل و و چرخد می بود، ام خیره که رویا طرف به سرم

 گام لنسا سمت به و زند می پوزخندی. زنیم می زل دیگر هم به



 به و گیرم می رنگش کرم دست یک تیپ از را نگاهم. دارد می بر

 می ها فرشته مثل اش پفی رنگ سفید لباس با که زینب

دهم می درخشید، .  

گویم می و زنم می چشمکی : 

رسم نمی که شما خوشگلی به - . 

 از بودم خوشحال. زند می چرخی و کند می شیرینی ی خنده

 پررنگ وقت هیچ اش زندگی در آراد کاش ای و اش خوشحالی

زنم می صورتش روی عمیقی ی بوسه و شوم می خم. نشود .  

 عمو و نازیال خاله؟ مونده جدید سال تا دیگه ساعت چند -

یان؟ می هم مهرداد  

 می بلند را انگشتم دو و اندازم می گوشی ی صفحه به نگاهی

 .کنم

دیگه دوساعت - .  

دهم می تکان دانم نمی ی نشانه به را سرم و . 

بیان شاید ولی عزیزم دونم نمی - . 



بیان کنه خدا - . 

 و شقایق خانم، اکرم. گویم می "ای کنه خدا" و زنم می لبخندی

 حال در هم رویا و بودند سالن وسط میز چیدن مشغول گوهر

 .نظارت

دارد برمی قدم ای شیشه اتاق سمت به عجله با زینب . 

 کجا؟ -

یام می االن - . 

آالچیق رم می من پس - . 

" شود می خارج دیدم از و گوید می "ای باشه . 

دارم می بر گام ورودی در سمت به که آید می طرفم به رویا . 

 شیطون خر از امیدوارم. کنم می صحبت باهاش حتما امروز -

بده اجازه و بیاد پایین . 

دهد می ادامه و کند می مکثی . 

دارم دوست که معلومه - . 



شود می غمگین کمی صدایش . 

بدم دست از رو برادرام تو، داشتن خاطر به تونم نمی ولی - .  

 تار را دیدم جلوی آخرش ی جمله و کشم می را در ی دستگیره

کند می . 

نداره جایگزینی هیچ برادر عشق - . 

 بر گام مدتم این خلوتگاه سمت به و گیرم می بغل را هایم دست

 های گل عطر و میوه درختان های شکوفه خوش بوی. دارم می

 به باالیی بلند "سالم" و فرستم می هایم ریه به را رز و یاس

 های برگ و شاخ کردن هرس از دست. کنم می پیر باغبان

 نو سال. دهد می را جوابم مهربانی لبخند با و دارد برمی قدیمی

 تخت ی لبه. شوم می زیبا آالچیق راهی و گویم می تبریک را

 چند. دوزم می چشم رویم هب رو زیبای ی منظره به و نشینم می

 بلند دستم میان در گوشی، اعالن صدای که گذرد می ای دقیقه

 خیال بی و اندازم می ستاره عجیب تکست به نگاهی. شود می

 و مانی شدن جدا. اندازم می ای گوشه را گوشی دادن، جواب

 در جایی دیگر ولی بود آور شوک و عجیب برایم شاید معصومه



 های آدم از سرشار و گذشت که ای گذشته .نداشت فکرم و ذهن

 با. داشت نخواهند ام زندگی در جایی ابد تا که بود ارزشی بی

 و پیچد می هم در ها شاخ و باد صدای باغبان، شدن دور

 را هایم صندل. شود می تزریق وجودم در نشدنی وصف آرامشی

 می پشتی به تکیه. کشم می تخت روی را خودم و آورم می در

 چه و خواست می آرامش کمی دلم. بندم می را هایم پلک و دهم

 و دارد جنگ سر من با هاست ماه که آرامشی از بودم دور قدر

کنم می قبل از تر شکسته بار هر . 

 خاله؟ -

آرامش کمی بود محال قدر چه و ... 

دلم جان - . 

نشیند می تخت ی لبه و کند می دراز سمتم به را گیتار . 

بزنید؟ برام شه می -  

 او از لبخند با را گیتار و دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم

گیرم می . 



 توجه آراد عمو و من به بیشتری دقت با بار، هر دارم دوست -

 هی هات مصاحبه تو و بزنی دومون هر دست رو روزی یه تا کنی

بیاری اولت استاد عنوان به و من اسم . 

 روی را دستم. کند می پایین باال تایید به را سرش و خندد می

 با زینب. شود می وارد ماشین و باز در که کشم می گیتار تارهای

 گشاید می او برای را در راننده که آراد به و خیزد می بر شوق

 می پیاده و دهد می حسام به را بزرگی پاکت. دوزد می چشم

راننده و ساختمان سمت به حسام. شود  

 ما طرف به لبخند با آراد. کند می هدایت باغ انتهای به را ماشین

 می آفتاب نور زیر دستش، در قرمزرنگ گل شاخ و آید می

 های چشم مقابل چرخی و دود می آراد سمت به زینب. درخشد

 کنار و نشاند می موهایش روی ای بوسه. زند می درخشانش

 خجالت با و زند می ای قهقهه زینب که گوید می چیزی وششگ

 به دختر این وابستگی کاش ای و دارد می بر عقب به قدمی

 با را زینب شدنش، باز و در آیفن صدای. شود بیشتر مهرداد

 مهرداد، خیال بی آراد و کشاند می نازیال و مهرداد طرف به جیغ



 سردم های دست به را گل شاخه و رساند می من به را خودش

 تشکر لب زیر و زنم می هایش چشم برق به لبخندی. سپارد می

 شیداترین با و آورد می گوشم ی الله نزدیک را سرش. کنم می

خوشگل خیلی: گوید می صدا ... 

گوید می او از زودتر مهرداد و . 

سراب شدی خوشگل قدر چه! براوو - ! 

 می "ممنونی" و پاشم می مهرداد صورت به محجوبی لبخند

گردد می بر مهرداد سمت به خنده با آراد. گویم . 

 دیرتر دقیقه چند تونستی نمی! مهرداد کنه چکارت بگم خدا -

 بگی؟

زند می چشمکی و کند می ای خنده تک مهرداد . 

تو نه خوشگل بگم سراب به باید من فقط دیگه، نه - ! 

. دهد می تکان تایید به را سرش و شود می جمع اش خنده آراد

 سورمه شلوار جیب در را دستش و اندازد می من به نگاهی منی



 مهرداد که دهم می قورت صدا با را دهانم آب. کند می رنگش ای

زدم؟ بدی حرف -. اندازد می آراد و من به مشکوکی نگاه  

اصال نه: گویم می عجله با . 

 دانم نمی شود؛ می کشیده دستم در گل شاخه سمت به نگاهش

 آراد! کنم می پنهان سر پشت را گل شاخه شان نگاه زیر چرا

 ساختمان طرف به بلند هایی گام با و گیرد می من از را نگاهش

 به محوی لبخند و فشارم می دست در را گل شاخه. رود می

زنم می مهرداد متعجب صورت . 
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 شاد صدای با را سال مهرداد مشکوک و آراد دلخور نگاه یرز

. نوازد می سینه به غریبانه چه قلبم و کنم می تحویل مجری

 به را هایشان عیدی و کشم می آغوش به را زینب و نازیال

 و گویم می تبریک همگی به را جدید سال. دهم می دستشان

 ثابت است، برادرش با صحبت مشغول که آراد روی هایم چشم

 می گره نگاهم در نگاهش که گردد می بر و خندد می. ماند می

 سمتم به که ای جعبه و چرخانم می سر مهرداد صدای با. خورد



 به دوباره هایم چشم و کنم می تشکر. گیرم می است، گرفته

 را گوشی و آید می پیش آرام هایی گام با. چرخد می آراد طرف

 و گرفته را گوشی لبخند اب مهرداد. گیرد می مهرداد طرف به

 بلند میز پشت از دست به گوشی رویا. کند می صحبت به شروع

آران اول: گوید می آراد که شود می ! 

 می تکان باشه ی نشانه به را سرش و نشیند می حرف بی رویا

 دادن تکست مشغول که رویا به. کند می ترک را سالن او و دهد

 می نگاه بود، تبریک و سیاحوالپر حال در خنده با که مهرداد و

 می و گیرد می را دستم نازیال که شوم می بلند صدا بی و کنم

جون؟ سراب کجا: گوید  

عزیزم یام می االن - . 

 که گردم می آراد دنبال چشم با. کنم می ترک را سالن عجله با

 اتاقش در اینکه از قبل و روم می باال ازپلکان عجله با دیدنش با

 نگاهم گرد هایی چشم با. بندم می را در و هشد  وارد ببندد را

دارم برمی سمتش به قدمی که کند می . 

دلخوری؟ ازم -  



"  در. رود می دیواری کمد سمت به و گوید می محکمی "ی نه

 می باز را صندوق گاو در شود می خم که همانطور و باز را کمد

 گاو در که این از قبل و کشد می بیرون آن از ای جعبه. کند

 می را در و گذارد می آن داخل را فرش تابلو ببندد را وقصند

 به قبل از تر مصمم و فشارم می هم روی را هایم دندان. بندد

 از من به توجه بی و بندد می را کمد در. دارم می بر گام سمتش

گیرم می را دستش که گذرد می کنارم . 

 آراد؟ -

 از بلق و ایستم می جلویش که دهد می من به را سردش نگاه

 می هایش لب روی ریزی ی بوسه دهد نشان العملی عکس اینکه

کشم می عقب و نشانم . 

بس و دوست یه فقط من برای مهرداد گم، می بار آخرین برای - . 

زند می پوزخندی . 

کن ثابت پس جدی؟ - ! 

 قاب هایش دست با را صورتم. اندازد می توالت میز روی را جعبه

 می کم نفس. کند می بوسیدنم به شروع خشونت با و گیرد می



 تند تند. کشد می تخت سمت به مرا و گیرد می فاصله که آورم

 به دستش. کوبد می ام سینه به وحشیانه قلبم و زنم می نفس

 می داری صدا پوزخند. گیرم می را مچش که رود می شالم سمت

 را شالم و گیرم می را دستش که دارد می بر عقب به قدمی. زند

 آید می در گردش به موهایم روی هایش چشم. دارم یم بر سر از

 دکمه کردن باز به شروع و اندازم می تخت روی حرکت یک با و

. افتد می هم روی هایم پلک و لرزم می. کند می پیراهنش های

 خورم می سختی تکان موهایم، روی داغش های لب نشستن با

. کشد می بو عمیق و کند می فرو موهایم درون را اش بینی که

 کنار از خورد، می سر چشمم ی گوشه از گرمی اشک قطره

 می عقب را سرش که چکد می موهایم درون و گذرد می گوشم

 تنش پیراهن دیدن با که کنم می باز سریع را هایم پلک. کشد

 در خیره و گیرد می هایم لب از را نگاهش. کشم می راحتی نفس

زند می عمیقی لبخند هایم چشم . 

اومدی خوش مزندگی به - . 



 هایم اشک. کند می دراز طرفم به را دستش و ایستد می صاف

 گیرم می سمتش به را لرزانم دست هق با و خورند می سر بیشتر

 بلندم گیرد، می را دستم. شود می خیس بلندش های مژه که

پیچد می تنم دور پیچکی مثل هایش دست و کند می .  

 می بیرون آغوشش از وقتی ولی گذرد می زمان چقدر دانم نمی

 شده خشک پیراهنش روی هایم اشک رد و بودم شده آرام آیم،

 که دهم می اتاق کف بافت دست زیبای فرش به را نگاهم. بود

: گوید می لبخند با و کند می بلند را سرم و گیرد می را ام چانه

شدی؟ آروم  

 مهمان عمیقی لبخند که دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم

کند می بهداشتی سرویس به اشاره و شود می یشها لب . 

کنم عوض رو پیرهنم منم بزن صورتت و دست به آبی یه برو - .  

 به آبی و روم می بهداشتی سرویس سمت به مخالفت بدون

 کت و سفید شرت تی با را پیراهنش. زنم می صورتم و دست

 مرتب حال در آینه جلوی و کرده تعویض رنگی مشکی اسپرت

 چشم با و زند می لبخندی من دیدن با که بود وهایشم کردن



 افتاده تخت روی که شالم سمت به دست. کند می ام همراهی

 می ظاهر در چهارچوب در رویا و باز در ناگهان که کنم می دراز

 آراد فریاد با که است گردش در آراد و من بین ماتش نگاه. شود

 به بلندی گام رادآ. بندد می را در عجله با و آید می خودش به

 هنوز که رویا صورت در و کند می باز را در. دارد برمی در سمت

 می موهایم روی را شال. زند می نعره بود، ایستاده در پشت

روم می در سمت به عجله با و اندازم .  

ها؟ تو؟ بیای داد اجازه بهت کی -  

 راهی ولی رفتم می بیرون باید برسد سر مهرداد اینکه از قبل

 می لرزان صدایی و پریده رنگ صورتی با رویا. نبود عبور یبرا

بزنم حرف باهات خواستم می: گوید . 

الدنگ؟ ی پسره اون مورد در حتما -  

کشد می داد قبل از بلندتر آراد که دهد می تکان را سرش . 

شدی من مزاحم اون خاطر به خوردی گوه - ! 

ه چشم در اشک و شود می سرخ صورتش رویا  



زند می حلقه ایش .  

رفتم می باید .  

 وگرنه دور بندازی سرت از رو پسره اون با ازدواج خیال بنفعته -

سرمزارش کنم می کاری ... 

 معشوقه از من آریای: گوید می بلند صدای با و زند می جیغ رویا

که رهسرت خیلی گدات ی ... 

 می تمام نیمه صورتش روی آراد دست نشستن با اش جمله و

 سر مهرداد صدای با که دوزد می چشم آراد به ناباورانه رویا. ماند

چرخاند می او طرف به . 

خبره؟ چه جا این - ! 

 می من به رو نفرتش تمام با و اندازد می آراد به دیگری نگاه رویا

آورد جوش داداش خان شدم، بازیشون عشق مزاحم: گوید . 

 تمام با را در و رود می اتاقش سمت به و زند می پوزخندی

 و کشد می پیشانی به دستی عصبی آراد. کوبد می هم به قدرت

کند می ترک را راهرو و اتاق عجله با .  



 فرار برای. نداشتم را راهرو داخل مرد با شدن رو به رو جرات

 ای. کند می ذوبم نگاهش سنگینی که دارم می بر عقب به قدمی

. بلعیدم می زمین و ریخت می فرو االن همین اتاق سقف کاش

 برای ای دفاعیه که بودم آن از تر خسته و کشیدم می خجالت

 صدای و ایستد می ناگهان که آید می پیش قدمی. کنم رو خودم

شود می اکو بارها سرم در هایش گام شدن دور . 
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 پیش در را پارک خروجی راه و اندازم می شده طی راه به نگاهی

 میان در باد ی زوزه و ها گنجشک جیک جیک صدای. گیرم می

 می پریشان را اطرافم آزاد گیسوان و پیچد می ها برگ و شاخ

 به کردن فکر ی اجازه و چرخانم می خلوت پارک در چشم. کند

 می تمام رویا به دادن آموزش دیگر ماه چند. دهم می را مغزم

کند می تغییر خانه این در من جایگاه و شود . 

 به را آراد عشق، روزها این. نشیند می لبم ی گوشه پوزخندی

 بگیرم را انتقامم توانم می راحت خیلی که است کرده کور قدری

 که پاییزی سرد شب همان ام بسته عهد خود با ماهاست ولی



 تحمل باید موقع آن تا و بگیرم را نفسش گرفت، من از را ماکان

 قدم مهرداد ماشین دیدن با که کنم می بلند را سرم. کردم می

 اینکه از قبل ولی شود می باز خانه در. دارم برمی تندتر را هایم

 به که نبود کسی مهرداد. ایستم می جلویش شود داخل ماشین

 می باز را ماشین در اخم با. بکشم دست او از بتوانم راحتی همین

آورد می بیرون را سرش و پایش یک و کند . 

سراب کنار برو - ! 

خورم نمی جم نزدم حرف باهات تا - . 

 باز نیمه در روی دستش که طور همان و شود می پیاده عصبی

شنوم می بگو: گوید می است، ماشین . 

 صندلی روی مهرداد تعجبم نگاه زیر و زنم می دور را ماشین

 می گرد هایی چشم با و کند می خم را سرش. نشینم می شاگرد

شدی؟ سوار چرا: گوید  

آروم جای یه بریم - . 

کوبد می محکم را در و نشیند می عصبی . 



 جلسات. نیستم خوب اصال. خرابه بد حالم روزها این سراب، -

 باور. فطر یه هم نازیال های گیری بهونه طرف، یه مرجان طالق

ندارم وقت اصال دیگه، یکی تو برای کن . 

. آورد می درد به را قلبم که بود زهرآگین و تیز چنان حرفش

 تکان باشه ی نشانه به را سرم که چرخاند می طرفم به را سرش

نشیند می در ی دستگیره روی دستم و دهم می . 

 جوری این روزی یه کردم نمی فکر دیدمت پارک تو که شبی -

رفتنت با که بشم وابستت ... 

لرزانم ی چانه از و خورد می سر اشکی قطره  

آید می پایین . 

ما بدون دنیای مثل شم پوچ و خالی - ... 

 را هایم اشک شدن جاری ی اجازه و شوم می پیاده ماشین از

 آشتی کردم می فکر دیدنش برای تالش ماه دو از بعد. دهم می

ولی کند می ...  



 دست. کشم می بیرون شلوارم جیب از را کلید و زنم می هق

. افتد می رو پیاده پوش کف روی کلید دسته و لرزند می هایم

 آغوش در و شود می کشیده پشت از بازویم که شوم می خم

 با و گذارم می قرارش بی قلب روی را سرم. گیرم می جای امنش

 می هایش شانه روی هایم دست. کنم می گریه بلند صدای

 وقت هیچ دیگه بده قول: گویم می لرزان صدای با و نشیند

 اگه حتی! نبودم صادق باهات اگه حتی گیری نمی ازم رو خودت

 احساس از و دادم بازیت اگه حتی! دادم انجام رو دنیا کار بدترین

کردم سوءاستفاده پاکت . 

 می اش سینه به بیشتر را صورتم و زنم می چنگ را پیراهنش

 .چسبانم

 حامی ابد تا که برادر یه مثل گذری می گناهم از بده قول -

 خاکی ی کره روی موجود بدترین اگه حتی مونه می خواهرش

دی؟... می ل... و... ق. باشه  

 قول: گوید می محکم و کند می تر تنگ را هایش دست ی حلقه

عزیزم دم می . 



 دیوار روی روبه. گذرم می پیانو کنار از و شوم می اتاق وارد

 نارنجی و زرد های برگ به را گاهمن و ایستم می ای شیشه

 در و کشم می باالتر هایم شانه روی را شنل. دهم می پاییزی

 پشتم و گیرم می زرد های درخت از چشم. کنم می باز را بالکن

 می را مهرداد ی شماره. زنم می بالکن محافظ های نرده به را

دهد می جواب بوق چند از بعد که گیرم . 

سراب جانم " ." 

خوبی؟ عزیزم، سالمت جانت -  

کشد می عمیقی نفس کالفه . 

"  رو صفت روباه ی زنیکه اون بتونم تا باشم خوب باید. خوبم

کنم پیدا ."  

 می زل شود، می داخل آرام و کند می باز را اتاق در که ستاره به

 .زنم

"  دخترم دم نمی اجازه ولی ذارم می پا زیر رو پاریس کل شده

شه بزرگ زنی همچین پیش ." 



 چند خداحافظی برای را نازیال و کرده اعتماد مرجان به ردادمه

 کرد خیانت اعتمادش به مرجان ولی بود گذاشته او پیش ساعت

 برای غریب، کشور های خیابان ی آواره است، ماهی یک را او و

 می تلخی آه. کرد می است، اش زندگی تمام که دختری جستن

 صندل به و گیرم می آمد، می سمتم به که ستاره از چشم و کشم

دهم می هایم .  

نشد؟ خبری دیگه سینا از -  

 در اش خسته صدای ثانیه چند از بعد و کشد می تلخی آه

پیچد می گوشی . 

شده متوجه مرجان شایدم شده، پشیمون شاید.نه " ." 

کشد می ای کالفه پوف عصبی . 

" خوبه؟ زینب چطوری؟ خودت " 

 تکیه بالکن در به ستاره. کنم می بلند را سرم و کشم می آهی

بود خیره من به و داده .   

شده تنگ برات دلمون خیلی فقط خوبیم، دو هر - . 



 پیدا رو نازیال زودتر چه هر امیدوارم. دلتنگتونم خیلی منم "

برگردیم هم با و کنم ." 

 .انشاءاهلل -

"  حسابی جدیدش قطعه ماه یک این تو شنیدم چطوره؟ آراد

 ".ترکونده

 ی بسته در به و گیرم می ستاره ی خسته های چشم از را نگاهم

دهم می اتاق . 

 بزرگ خیلی مهمونی یه همین خاطر به هم امشب خیلی؛ آره -

  .گرفته

 های موفقیت آرزوی و گوید می "بسالمتی" شوق با مهرداد

کند است،می باالتر خیلی لیاقتش داند می که اویی برای بیشتر . 

 مهرداد؟ -

 ".جانم "

دادی؟ هم به قولی چه پیش ماه چند یاد می یادت -  

چه. نه "  



 "قولی؟

مثل همیشه و ذاری نمی تنهام وقت هیچ - ... 

 حرفم گوشی، ی صفحه شدن خاموش و اشغال بوق صدای با

 از تکیه. شود می خارج گلویم از تلخی آه و ماند می تمام نیمه

شوم می نزدیک ستاره به و گیرم می نرده .  

آوردی؟ گیر شد؟ چی -  

 چاقوی دو و دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش ستاره

 به و آورد می بیرون مانتویش جیب از را کوچک و بزرگ نسبتا

گیرد می سمتم . 

؟ کنی تمومش خوای می امشب همین مطمئنی -  

 یا مطمئنم بگی حاال که موندم ظرمنت ماه شش ستاره؟ خوبی -

  !نه؟

زنم می پوزخندی . 

که شبی درست. کردم شماری لحظه امشب برای ماهاست - ... 



 هم باز را ام زندگی کابوس و گذارم می هم روی را هایم پلک

کنم می مرور . 

شد له قطار های چرخ زیر تنش و پاشید خون داد، هولش - . 

 دستم. شود می باز زده وحشت هایم چشم و کشد می تیر قلبم

 وارد آراد و باز اتاق در که کنم می دراز چاقوها گرفتن برای را

 می ستاره به و کشم می عقب به را دستم پاچه دست. شود می

 و گذارد می جیب در دوباره را چاقوها عجله با "اومد آراد "گویم

 سرش و آید می سمتم به لبخند با آراد. چرخد می آراد سمت به

 با و شود می بالکن وارد. دهد می تکان ستاره سالم جواب در را

 قدر چه هوا بینی نمی وایسادی؟ اینجا چرا: گوید می ریزی اخم

  سرده؟

شه نمی تکرار دیگه: گویم می و زنم می جانی کم لبخند . 

نشاند می آن روی عمیقی ی بوسه و گیرد می را دستم . 

 چرا یاری؟ می سرم بالیی چه شی می مریض بار هر دونی می -

نیستی؟ خودت مواظب  



 حلقه گردنش دور را هایم دست و دارم برمی سمتش به قدمی

شوم می خیره درخشانش های خاکستری به. کنم می . 

عزیزم خوبم من - . 

. نشاند می هایم لب روی عمیقی ی بوسه و زند می لبخندی

 بار هزارمین برای و دهد می تکیه ام پیشانی به را اش پیشانی

 را هایم دست ی حلقه. کند می تکرار را دارم دوستت ی واژه

 که گذارم می اش شانه روی را سرم و کنم می تنگ گردنش دور

کند می خالی را دلم ته آراد، روی ستاره نگاه حسرت .  

 

اول فصـل پــایان  

# دوم_فصل  

 

# 101_پارت  

 پی در پی نفس چند و زنم می کهنسال درخت ی تنه به را دستم

 زل رویش روبه به و ایستد می که آراد به چشمی زیر. کشم می

کنم می نگاه زند، می . 



 عاشقشی؟ -

 تلخی پوزخند. دوزد می چشم رخم نیم به و چرخد می سمتم

 ی تنه به را پشتم. گیرد می را بازویم حرکت یک با و زند می

 می بیشتر لحظه هر را هایش انگشت فشار و چسباند می درخت

 صدای با و زنم می کجی لبخند هایش چشم در خیره. کند

دیوونشم: گویم می محکمی ! 

 سینه ی قفسه. شود می منقبض فکش عضالت و سرخ صورتش

 کردن خورد حال در هایش انگشت و رود می پایین باال اش

 می اتاقک طرف به دوباره و زند می حرصی لبخندی. بازویم

  .کشم

 برای و توام ی دیوونه منم اینجاست مشکل! دیوونشی؟ پس -

حریص مالکیتت !  

 می ضرب با را در آراد که کند می باز عجله با را آویز قفل مرد

 پیچد می باغ ساکت فضای در دیوار، به برخوردش صدای. گشاید

 هولم اتاق لداخ. دهد می فراری اشان النه از را ها گنجشک و

 کند می مان نگاه زده شوک مانی. بندد می محکم را در و داده



 صورتش به محکمی سیلی و برد می هجوم سمتش به آراد که

 که خورد می سر مانی ی خشکیده های لب از خون. زند می

 طاقت. کند می صورتش چپ سمت ی حواله هم را بعدی سیلی

 نشستن با که رسانم می او به را خودم بلندی قدم با و آورم نمی

 اتاق کف که کوبد می صورتم به سیلی چنان بازویش روی دستم

 مایع و شود می پخش دهانم در خون شور طعم. شوم می پرت

 فضای در مانی داد صدای. خورد می سر لبم ی گوشه از گرمی

 در پی در پی های سیلی برخورد صدای و پیچد می اتاق سرد

 روی را هایم ناخن و فشارم می هم روی را هایم پلک. اکو سرم

 قطع ضربات صدای. کشم می اتاق کف خاکی و سرد های کاشی

 با. چرخد می دیوارها دور تا دور دارش کش و بلند های نفس و

 را بازویم که کنم می باز را هایم پلک شدنش نزدیک احساس

 هم روی را هایم دندان. کند می بلندم حرکت یک با و کشد می

 پوزخندی اش نشسته خون به های چشم در خیره و فشارم می

 در بازویم استخوان و هایش دندان ساییدن صدای. زنم می

پیچد می گوشم .  



 به هم ها وقت گاهی زیباست، و شیرین که قدر همون عشق -

 نکن بازی اعصابم و غیرت با! شه می تلخ و زشت بدی طرز

بینی می صدمه خودت همه، از قبل باشه یادت! سراب ! 

 می سرم پشت به را مچم که کشم می بیرون دستش از را بازویم

 و گیرد می هایم چشم از را نگاهش. شود می نزدیکم و چرخاند

 بسته های چشم به چشم، ی گوشه از. دهد می لبم ی گوشه به

اندازم می نگاهی مانی ی . 

بره کن ولش - . 

باهاش دارم کار حاال حاال - .  

بقیه نه تو، و من بین مشکلیه این - . 

 روی که کوچکی باند روی را دستش و کند می رها را دستم

گذارد می بود، سرش . 

و کشید من های آدم رو اسلحه و سرم تو زد که ای لحظه از - ... 

 و کشیده عقب را سرم که آورد می پیش لبم سمت به را دستش

گیرم می فاصله .  



شد هم اون مشکل دیوونشی، تو - . 

 جلویش. دارد می بر سمتش به قدمی و چرخد می مانی طرف به

 پلیس دست تونم می: گوید می صورتش در خیره و ایستد می

بدمش هم . 

چرخاند می طرفم به سر . 

 چطوره؟ -

کشم می درهم را هایم اخم . 

باشه؟ قانونی غیر اسلحه، حمل کنم فکر -  

چی؟ قتل -  

شود می نزدیک ابروهایش فاصله . 

ی دختره نکشتم رو برادرت من - ... 

دهد نمی ادامه را حرفش حسام ورود و در شدن باز با که . 

آقا رسیدن ش خونواده و آریا آقا - . 



 نیم. چرخاند می طرفم به سر منتظر که رود می در سمت به

آیم می بیرون اتاق از عصبی و اندازم می مانی به نگاهی . 

اگه که کنید می جمع خوب رو حواستون - ... 

 های گام و ها برگ خش خش دایص در هایش حرف ی ادامه و

 با که کنم می کج آالچیق سمت به را راهم. شود می گم بلندم

گردم برمی هایی، قدم شنیدن . 

باشم خونه این زندونی بعد، به این از قراره پس آها، - ! 

ایستد می جلویم درهم هایی اخم با حسام . 

 خطا پا از دست کن جمع خوب رو حواست خانم، دختر ببین -

 آرزوی بار هزار روزی که یارم می سرت به بالیی وگرنه ،نکنی

کنی مرگ !  

پرد می باال ابروهایم . 

کنی؟ می تهدیدم داره خبر رئیست -  

 ته هیبتش، از ای لحظه که کند می خم سمتم به کمی را سرش

شود می خالی دلم . 



 بابت از خیالشون که نرفتم خان آران با من کوچولو، ببین -

 رو حواست پس آراد؛ آقا خصوص به باشه، جمع اش خانواده

پیته حواسم دنگ شیش من که کن جمع خوب ! 

کشد می عقب کمی را درشتش هیکل آراد صدای با . 

 آراد آقا شده، بدل و رد بینمون که هایی حرف خودته، نفع به - 

بینی می بد وگرنه نبره بویی ازشون ! 

 رادیا غیر هایم دست. رود می آراد سمت به و کشد می عقب

 حسام و من به نگاهی آراد. رود می او دنبال به نگاهم و لرزند می

 را نگاهم. خورد می تکان حسام به خطاب هایش لب و اندازد می

آالچیق به را خودم. گیرم می آنها از  

 و کنم می بغل را زانوهایم. گیرم می جای تخت روی و رسانم می

 می زل شوند، می نهر راهی ناز با که زردی چروک های برگ به

 ی خانواده رفتن نه اکرم، کشیدن کل صدای نه عاقد، نه و زنم

 نه و برادر و خواهر انگیز غم وداع نه رویا، های تهدید نه آریا،

 وسط رنگ مشکی ماشین تا گیرد نمی نهر از را نگاهم رفتنش



 با. شود می پیاده مدرسه فرم لباس با زینب و ایستد می حیاط

د ب عجله  

 سمت به و کشم می پایین تخت از را ام زده یخ و حس بی ن

 صدایش که رفت می ساختمان طرف به. دارم می بر گام زینب

زنم می . 

 زینب؟ -

 دود می ورودی در سمت به دیدنم با که چرخاند می طرفم به سر

 به مبهوت و مات. اندازد می ساختمان داخل عجله با را خودش و

 می سمتم به و شود می خارج آن از آراد که زنم می زل بسته در

 و کوبم می اش سینه به محکمی مشت جلویم، ایستادنش با. آید

عوضی؟ گفتی بهش چی: گویم می  

کند می اسیر را دستم مچ و شود می هم در هایش اخم .  

رو حقیقت - . 

کنم می تقال دستم دنکر آزاد برای . 

چی؟ رو خودت حقیقت -  



بینی می داری که هست همینی من حقیقت - . 

کشم می بیرون دستش از را دستم و زنم می پوزخندی . 

 و دک این پشت دادی انجام که رو کاری حقیقت بتونی شاید -

 های چشم با که منی از ولی کنی پنهون بقیه و بچه یه از پزت

محاله دیدم خودم ! 

 برادرت و تو گفت وفادارت دوست که جوری خوب، دختر بینب -

 کل؛ عقل بیار فشار مغزت اون به یکم بودین؛ همسان های دوقلو

فهمیدم می رو چی همه تو، دیدن با بودم کشته رو برادرت من . 

 در تردید و شک و کنم گوش هایش حرف به خواستم نمی

 شده ثبت ذهنم در هاست مدت ها، چشم این. کند رخنه وجودم

 به و گیرم می هایش خاکستری از چشم حسام آمدن با. است

 و رود می باال قلبم تپش ارادی غیر. دهم می او خشن صورت

گیرد می را نگاهم رد آراد که گیرم می بغل را هایم دستم .  

آقا گرفت تماس مراد - . 

 خب؟ -



 ...دختره -

چی؟ دختره: گوید می عصبی آراد حسام سکوت با  

دهد می ادامه و اندازد می من سمت گذرایی هنگا حسام . 

کنه درازی دست بهش خواد می مراد اینکه ترس از - ...  

کند می کوتاهی مکث . 

کرده خودکشی - ! 

چی؟: گوید می داد با آراد. شود می حبس ام سینه در نفس ! 

دهد می ادامه و خم را سرش حسام . 

نیست خوب زیاد حالشم بستریه، بیمارستان - . 

 بهش حواسش که خورد می گوهی چه احمق مراد اون پس -

 نبود؟

دستشویی بوده رفته روتون به گالب - . 

 همراهش لندهور اون جز به رو ای دیگه کس چرا احمق، توئه -

 نفرستادی؟



 دختره تا نباشه همراهشون کسی کردید امر خودتون جسارتا -

شه باورش . 

شو خفه - ! 

 من دیدن با که شدک می موهایش و پیشانی به دستی عصبی

زند می فریاد . 

تو برو وایسادی؟ اینجا تو چرا - ! 

زنم می عمیقی لبخند ام قلبی میل خالف بر . 

بود حقش - . 

 ساختمان سمت به شکن، عهد دختری برای نگران، قلبی با و

دارم می بر گام . 

# 102_پارت  

 اکرم دیدن با که روم می زینب و خودم مشترک اتاق سمت به

 می هایش چشم زیر را دستش و آید می بیرون سالن از که

 به قدمی من دیدن با که کنم می کج او سمت به را راهم کشید،

اندازد می اش پیشانی میان چینی و دارد می بر عقب . 



نی؟ک می نگام جوری این خوردم رو پدرت ارث -   

کشد می درهم را هایش اخم . 

چیه؟ من با مشکلت -  

یاد نمی ازت خوشم فقط ندارم مشکلی - . 

روم می پیش سمتش به قدمی . 

گی می چی باشه حواست - ! 

زند می پوزخندی . 

 برای دیگه دستت! خانم روباه باشه رفتارت به حواست هم تو -

شده رو همه . 

کند می خم طرفم به کمی را سرش . 

چطوره؟ عشقت حال راستی، -  

 که شود می مشت  دستم و فشارم می هم روی را هایم دندان

. دارد می بر گام آشپزخانه سمت به و زند می نمایی دندان لبخند

 به. کشم می عمیق نفس چند و گذارم می هم روی را هایم پلک

 راه ی نیمه که دارم می بر محکمی و بلند گام راهرو سمت



 می تخت ی لبه. روم می پلکان سمت به و شوم می پشیمان

 زودتر چه هر باید را مانی. زنم می چنگ را تختی رو و نشینم

 و داد ترجیح معصومه به را من پیش سال یک. دادم می فراری

 نخواهد کنارم در جایی ابد تا هم بعد به این از گذاشت تنهایم

 خسته. زنم می قدم را اتاق عرض و طول و شوم می بلند. داشت

 ساعت های عقربه دیدن با که روم می تخت سمت به رفتن راه از

  را کشوها درون عجله با و روم می دیواری کمد سمت به میزی رو

 برای را ماجرا تمام رویا از زودتر باید. کنم می جو و جست

 از ناامید و گردم می هم را آخر کشوی. کردم می بازگو مهرداد

 حرکت یک با و روم می توالت میز سمت به  گوشی یافتن

 پوش کف روی بدی صدای با ادکلنی که ریزم می بهم را وسایلش

 و پیچد می فضا در عطر تلخ و تند بوی. شکند می و افتد می

 چینی. شود می وارد آراد و باز در که کند می قبلم از تر عصبی

 اتاق کف ی ریخته وسایل و من به نگاهی و اندازد می دماغش به

 می را خودش هراسان اکرم. زند می اصد را اکرم و کند می

 .رساند

آقا؟ بله -  



کند می اتاق کف به اشاره . 

کن تمیزش - . 

 "  کتش آراد. شود می کردن جمع مشغول و گوید می"چشمی

 حوله. رود می دیواری کمد سمت به و کند می پرت تخت روی را

 گیرد می پیش در را بهداشتی سرویس راه و دارد می بر را اش

کنم می سد را راهش و روم می طرفش هب عصبی که . 

کو؟ گوشیم -  

زند می کنارم و کشد می درهم را ابروهایش . 

. کنم می تکرار را حرفم بلندتری صدای با و چرخم می سمتش به

 محکم را در و شود می بهداشتی سرویس وارد من به توجه بی

 بر عصبی. کوبم می بسته در به و کرده مشت را دستم. بندد می

. دارم می بر خیز سمتش به اکرم آمیز تحقیر نگاه با که ردمگ می

 محکم را در و کنم می پرتش بیرون اتاق از و گیرم می را بازویش

 پرتش زمین روی و زنم می چنگ را آراد کت. کوبم می رویش به

 نفس. کشم می دراز تخت ی گوشه و زده کنار را پتو. کنم می

 صدای با. فشارم می شتمم میان در را تختی رو و زنم می نفس



 عقربه به و چرخم می پهلو به بهداشتی سرویس در شدن باز

 رایحه بوی. زنم می زل داد، می نشان را نیم و ده که ساعت های

 می بدتر را حالم و شود می قاطی عطرش با شامپویش خوش ی

 خیز نیم عصبی و فشارم می هم روی را هایم چشم حرصی. کند

 لختش ی تنه نیم دیدن با که چرخم می او سمت به و شوم می

 کرد، می مرتب را شکمش روی باند و ایستاده آینه جلوی که

 مطمئن بعد ی دفعه: گویم می افسوس با و فشارم می را دستم

شه نمی رد سطحی باش ! 

زند می پوزخندی و دهد می صورتم به آیینه از را هایش چشم . 

لوکوچو خانم گرفتی باال دست رو خودت زیادی - . 

 تن به رنگی زرشکی شرت تی و رود می دیواری کمد سمت به

کند می .  

خوردی؟ شام -  

 ثانیه به و گردانم می بر او از رو و زنم می خودش مثل پوزخندی

 دیگر سمت که گذرد می ثانیه چند. شوم می خیره ساعت شمار



 آراد دیدن با که چرخانم می سر عجله با. رود می پایین تخت

کنم می اخم تخت روی .  

خوابیدی؟ اینجا چرا -  

 می باز کمی را چشمم ی گوشه و دهد می باال را ابرویش تای یک

  .کند

تختمه و اتاق چون - . 

 به و گیرد می را دستم که زنم می کنار را پتو برخاستن قصد به

 اسیر بازوهایش حصار در که کنم می تقال. کشم می خود سمت

چسباند می شستبر ی سینه به را صورتم و شوم می .  

بگیر آروم پس. پیش دوشب مثل شوهرشه، پیش زن جای - . 

 کمی و گذارم می اش سینه روی زحمت به را هایم دست کف

اندازم می بینمان فاصله .   

شدی نزدیک بهم  بودم هوش بی وقتی هستی عوضی خیلی - .  

کند می اخم هایم چشم در خیره و برد می عقب کمی را سرش . 

کنم می بیشتر اش سینه روی را هایم دست فشار . 



ب ازت - ... 

 می حرفم ی ادامه مانع هایم، لب روی هایش لب نشستن با که

 که بگیرم گاز خواهم می را لبش و کنم می تقال انزجار با. شود

 به تا و کند می بوسیدنم به شروع خشونت با و شود می خیز نیم

 قصد به کشد می که عقب. کند نمی رهایم افتم نمی نفس نفس

 در و کشد می آغوشم به دوباره که کنم می بلند را دستم سیلی

 بار هر ولی کنم می تقال. کند می ام محاصره بازوهایش میان

 میان از هایم اشک. شود می تر تنگ دورم هایش دست ی حلقه

افتند می اش سینه روی و خورند می سر هایم پلک . 

هستی عوضی خیلی - . 

گوشم در قلبش کوبش صدای  

کند می داغترم لحظه هر بدنش حرارت و پیچد می . 

یاد می بدم ازت. گیرم می ازت رو دردام تمام انتقام - . 

. شود می کم بدنش دمای و آید می پایین قلبش ضربان صدای

 شود می آرام هایش نفس صدای که گذرد می قدر چه دانم نمی

 پلک ناچار به. ماند می تنگ چنان هم هایش دست ی گره ولی



 تسلیم که گذرد نمی زیادی زمان و گذارم می هم روی را هایم

شوم می خواب . 

# 103_پارت  

 من به پشت آراد. کنم می باز را هایم چشم ای زمزمه صدای با

بود کردن صحبت حال در و ایستاده تخت کنار . 

خوبم؟ بگم بار چند: گوید می حرص با و کشد می ای کالفه پوف    

کشد می موهایش میان دستی . 

 گی می بیراه و بد بهش داری که کسی! کن صحبت درست -

کنه توهین بهش هیچکس دم نمی اجازه منه، زن االن ! 

 خاطره و ببر لذت عسلت ماه از برو ها حرف این جای به هم تو 

 نگی چیزی کسی به ماجرا این مورد در ضمن، در بساز؛ خوب ی

الو رویا؟ گفتم؟ چی شنیدی! ها ! 

 که گردد برمی من سمت به و آورد می پایین عصبی را گوشی

بندم می عجله با را هایم چشم . 

کنم یم حس را شدنش نزدیک و آید می پایین تخت ی لبه .  



 که بیارم سرت به بالیی خواستم می زدی چاقو بهم که شبی -

 کنارم دیدم و اومدم هوش به وقتی ولی نکنی فراموش وقت هیچ

 فکر جاش به و شد پاک ذهنم از کل به تالفی حس نیستی

 خودم مال ابد تا کردم می کاری باید زد؛ جرقه ذهنم تو مالکیتت

 با دیروز ولی کردم کارم نهمی و اجبار و زور به حتی شدی می

 دیگه هم با رو قلبم و غرور پسره، جلوی زدن زانو و نگاهت اون

کردی له . 

 می پخش صورتم روی گرمش های نفس هرم و کشد می آهی

 .شود

خوام می معذرت مدتم این رفتارهای خاطر به - . 

نشاند، می اش سیلی جای نرمی ی بوسه   

: گوید می زد، می موج آن در غم که صدایی با و گیرد می فاصله

ره نمی پایین گلوم از غذا تو بدون که عزیزم پاشو هم حاال . 

 می را هایم چشم بهداشتی سرویس در شدن بسته و باز با

 ضربانش ریتم و داغ چرا نشیند؛ می قلبم روی دستم و گشایم

بود؟ شده نامنظم !  



 می مسیر تغییر قلبم روی از دستم و زنم می تکیه تخت تاج به

 اش گوشی زنگ صدای با که نشیند می اش بوسه جای و دهد

 رویا اینکه خیال به. شود می کشیده تختی پا سمت به نگاهم

 پیش به پوزخندی. دارم می بر را گوشی و دراز را دستم است،

کنم می لمس را رنگ سبز آیکن و زنم می صفر دو ی شماره . 

 کسپاریشخا برای زود خیلی قراره که کن آماده رو خودت -

 تموم رو کارش امشب همین شاید دیدی چه رو خدا! برگردی

 .کردم

 از مهرداد ناباور صدای و دور از رویا جیغ و بیراه و بد صدای

پیچد می گوشی در نزدیک .  

 "!سراب؟"

شود می فشرده دستم میان در گوشی و حبس ام سینه در نفس . 

 حرفاس این از تر معصوم و تر پاک شناسم می من که سرابی "

! نداره امکان این نه! باشه شده نزدیک بهم قبلی ی نقشه با که

شه نمی باورم! نه پارک، تو شب، ی موقعه اون !" 



 از سکوت جز به چیزی ولی شود می باز زدن حرف برای دهانم

آید نمی بیرون آن . 

" دروغه؟ بگو " 

 چی هر: گویم می محکم صدایی با و گیرم می دندان به را لبم

حقیقته نعی شنیدی . 

پیچد می گوشم در دور از دیگری متعجب مرد صدای و . 

خبره؟ چه اینجا " !"  

 گم رویا های گفتن آران و جیغ در مهرداد بلند های نفس صدای

شود می . 

" آراد آران، ..." 

 نگاه خاموش ی صفحه به. پیچد می گوشی در ممتد بوق صدای و

کشد می باال را نگاهم آراد صدای که کنم می .  

زد؟ زنگ کسی -  

 تخت روی را گوشی و دهم می خیسش نیمه موهای به را نگاهم

 سرویس سمت به حرف بدون و آیم می پایین تخت از. اندازم می



. نبود اتاق در آراد آیم می که بیرون. دارم می بر قدم بهداشتی

 را دستم. شوم می خارج اتاق از و پوشیده ساده شلواری و بلوز

 از. آیم می پایین پلکان از و دهم می هتکی چوبی های نرده به

 هم ساختمان در شب آن ماجرای از بعد که محافظانی کنار

 آراد. دارم می بر گام سالن سمت به و گذرم می داشتند، حضور

 بلندی صدای با و کند می پرت میز روی را اش گوشی عصبی

 و ایستاده جلویش دقیقه چند از بعد که خواند می فرا را حسام

زند می فریاد صورتش در نشدنی وصف خشونتی با آراد . 

گفتی؟ آران به رو سراب جریان تو -  

گیرد می باال را سرش سریع حسام . 

آقا نه - ! 

داده؟ راپورت احمقی کدوم پس -  

 من دیدن با که چرخاند می دیگر محافظان طرف به را سرش

 می من به را خودش بلندی گام با و کند می مکث ای ثانیه

 .رساند

کردی؟ می صحبت کی با من، گوشی با پیش دقیقه چند -  



 سمت به و گیرم می سرخش ی چهره از خونسرد خیلی را نگاهم

دارم می بر گام میز . 

بود مهرداد ولی رویاست کردم می فکر - . 

چرخاند می خودش سمت به و کشد می را بازویم . 

 خب؟ -

 دوشون هر رویا و مهرداد که زدم هایی حرف یه دیگه، هیچی -

 .شنیدن

کند می ریز را هایش چشم . 

گفتی؟ چی -  

خاکسپاریت برای کنه آماده رو خودش گفتم - ! 

 می شده کیپ های دندان با و کند می زیاد را دستش فشار

خب؟: گوید  

دهم می ادامه خونسردی با ولی شود می جمع صورتم درد از . 

کرد داغ خواهرت بعدش دیگه، هیچی - . 



 دهانم از ضعیفی ی ناله که فشارد می چنان را هایش انگشت 

آید می بیرون . 

ترسوندی و تحریک رو رویا کردی بزرگی اشتباه - ! 

فشارد می بیشتر که کشم می را بازویم . 

 عمو؟ -

 دستم آراد و چرخد می سمتش به هردویمان نگاه زینب صدای با

کند می رها را . 

عمو جان - . 

 اتفاقی: گوید می انلرز صدایی با و دوزدد می من از را نگاهش

 افتاده؟

رود می سمتش به آراد . 

زدم می حرف داشتم سراب خاله با فقط عزیزم، نه - . 

دهد می من به را نگاهش . 

نزنی؟ آسیب آراد عمو به دیگه شه می -  



زنم می پس لبم گرفتن گاز با را بغضم و زده تلخی لبخند . 

عمو! نه -  

خیلی کار یه ت آراد  ... 

چرخد می سمتم به و کند می قطع را حرفم فریادش با . 

سراب شو ساکت - ! 

 هیس: گوید می و گیرد می اش بینی جلوی را اش اشاره انگشت

هیس! شو ! 

 از دو با و کند می صورتم ی حواله را انگیزش نفرت نگاه زینب

 میز چیدن حال در که گوهر به عصبی آراد. شود می خارج سالن

کند می اشاره بود، صبحانه . 

دنبالش برو - . 

 به و گیرد می را بازویم آراد. رود می "چشمی"گفتن با گوهر و

 می نگاهم نفرت با حسام. کشد می ساختمان ورودی در سمت

 از شدنمان خارج با. لرزد می صورتش خشم از دلم ته و کند

 تنهایمان آراد داد با که آید می بیرون هم حافظم چند ساختمان



 را دستم نهر کنار و کشاند می آالچیق سمت به مرا. گذارند می

کند می رها . 

 جلوی نداری حق ولی باش داشته داری من با مشکلی هر  -

کنی خراب موردم در رو باورش و بزنی حرف جوری اون زینب . 

زنم می پوزخندی . 

هم قاتال مگه! مسخره چه باور؟ - ... 

 می اش شده کلید های دندان میان از و آورد می هجوم سمتم به

 .غرد

خفه! سراب شو خفه - !  

 هرلحظه صورتش و رود می پایین باال بدی طرز به اش سینه

 حسام صدای با که شود می باز زدن حرف برای دهانش. تر سرخ

چرخد می طرفش به . 

خطه پشت مراد آقا، - . 

گیرد می را گوشی . 



 جواب زنم می زنگ قدر چه هر دیشب از چرا نکبت ی مرتیکه -

دی؟ نمی  

 می تر درهم آراد ی چهره لحظه هر و بلند مراد مفهوم نا صدای

فشارد می و گذارد می هم روی را هایش پلک. شود . 

یام می خودم االن - . 

 االن آقا؟ برید کجا: گوید می حسام که کند می قطع را گوشی

مغازه هم بعدش ضبط؛ برای استودیو برید باید . 

کند می راننده به اشاره عصبی آراد . 

بیمارستان برم باید اومده هوش به دختره - . 

کنن می حلش خودشون ها بچه آقا، نیست شما به نیازی - . 

 به حرفی. آورده و من اسم پزشکی کادر پیش احمق ی دختره -

 می خطر به شغلم و کاریم ی سابقه بشه، ای رسانه بگه، دروغ

 .افته

چرخد می سمتم به که رود می ماشین سمت به عجله با . 

کنی تعریف برام ریز به ریز رو ماجرا ی همه باید برگشتم - .  



دهد می ادامه و کند می مکثی . 

نیستم من برادرت قاتل کنم می ثابت بهت - . 

 سمت به هایم چشم. رود می ماشین سمت به بلند هایی گام با و

 و عجیب برایم نگاهش طرز. چرخد یم حسام سنگین نگاه

بود نامفهوم ! 

 آراد دنبال به تند هایی قدم با و گیرد می من از را هایش چشم

رود می . 

# 104_پارت  

 ی خیره چوبی های نرده به تکیه و ایستم می چوبی پل وسط

 برگ چند و وزد می آرامی باد. شوم می آب ته قرمز های ماهی

 می بازی به را آب سطح و کند می نهر مهمان را چروک زرد

 کوچک موج از را نگاهم هایی، قدم شدن نزدیک صدای. گیرد

 های حرف لحن و نگاه. چرخاند می صدا سمت به و گیرد می

 نفر دو این قدر چه و داشت تحقیر بوی اکرم مثل هم شقایق

 تلفن گوشی و ایستد می چوبی پل ابتدای. بودند حقیر ایمبر

گیرد می سمتم به را ثابت . 



خطن پشت مهرداد آقا - . 

 آب مواج سطح به را هایم چشم و زنم می سینه به را هایم دست

دهم می .  

نیست بگو - . 

خانم ولی - ... 

چرخانم می طرفش به سر عصبی و پرم می حرفش میان سریع . 

نیست بگو گفتم - ! 

دارید تشریف حیاط تو گفتم من ولی - .  

دارم می بر سمتش به قدمی عصبانیت با  . 

نداره گفتن برای حرفی بگو! بدرک - . 

 به. گذرم می کنارش از و زنم می اش شانه به محکمی ی تنه

 پاییزی، های برگ شدن خرد صدای و روم می باغ انتهای سمت

 به. شود می یکی غیزا قار قار و ها گنجشک آواز با  پاهایم زیر

 و کنم می نگاه بود حبس آن در مانی که اتاقی در کنار محافظ دو

 قطور ی تنه پشت بچرخانند، سمتم به را شان نگاه اینکه از قبل



 می پیدا مانی دادن نجات برای راهی باید. شوم می پنهان درخت

 عمو دیدن با که چرخانم می باغ در را نگاهم. کردم

 را سرم. شود می هایم لب مهمان عمیقی دلبخن "باغبان"اکبر

 غرق که محافظ دو به و آورم می بیرون درخت پشت از آهسته

 ترک را جا آن سریع خیلی و اندازم می نگاهی بودند، صحبت

 که را اکبر عمو و دهم می بیرون را ام شده حبس نفس. کنم می

 قدم چند. زنم می صدا رفت، می حیاط خروجی در سمت به

 چرخد می سمتم به که برسد در جلوی بادیگاردهای به دبو مانده

 کنم می سالم و ایستم می رویش روبه. زند می لبخند دیدنم با و

دهد می را جوابم گشاده روی با هم او که . 

داشتی؟ کاری دخترم، جانم -  

دهم می تکان مثبت ی نشانه به را سرم . 

داشتم براتون زحمتی یه - . 

دخترم بفرما امر - . 

 نگاهی نیم است محافظ دو با زدن حرف حال در که اکبر موع به

 چند. کنم می پنهان درخت ی تنه پشت را سرم و اندازم می



 بلند ها برگ روی شان های گام صدای که گذرد می ای دقیقه

 دور اتاق از کمی که آنها به و کشم می عمیق نفس چند. شود می

 هایی قدم با و کنم می نگاه بود، اتاق طرف به پشتشان و شده

 و اندازد می من به نگاهی اکبر عمو. روم می اتاق سمت به آرام

زند می حرف بلند صدای با مرد دو به خیره . 

 انداختش و برید باید خرابه، ش تنه درخت این گفتم آقا به -

بگیرم کمک شما از گفتن دور؛ . 

 می گنگ بلندم و دار کش های نفس در هایش حرف ی ادامه و

 کنار. روم می پنجره سمت به و اندازم می نگاهی در قفل به. شود

 را دستم. شوم می بلند هایم کفش نوک روی و ایستم می پنجره

 صندلی روی را مانی و کشم می شیشه ی شده خشک خاک روی

 نفس بغض و رسد می اوج به قلبم تپش. بینم می اتاق وسط

 هنوز که اکبر عمو به نگاهی. اندازد می چنگ گلویم به گیری

 خیره و اندازم می است، درخت دادن نشان و زدن حرف مشغول

 به و دهد می گردنش به تکانی. زنم می صدایش آهسته مانی به

 شکل ترین ضعیف به که حرکاتش از قلبم. زند می زل بسته در



 ترک ی پنجره به ای تقه. آید می درد به داد می انجامش ممکن

مانی؟: گویم می لرزان صدایی با و زنم می خورده  

 کبودش و زخمی صورت دیدن با که چرخد می طرفم به گردنش

چکد می صورتم پهنای بغضم . 

 با و شود می زمین پخش صندلی که دهد می صندلی به تکانی

 می خراشی گوش جیغ اتاق، کف خون و هایش چشم شدن بسته

 تکان را قفل و دوم می در طرف به. کنم می صدا را نامش و زنم

شود می کشیده بازویم هک دهم می . 

کنی؟ می چکار اینجا تو - ! 

 داد با و کشم می بیرون چهارشانه مرد دست از ضرب با را دستم

رفت دست از کن باز رو صاحاب بی این: گویم می ! 

 با دوباره را دستم  و کند می پنجره به اشاره و نگاه همکارش به

گیرد می خشونت . 

عوضی کنار بکش و دستت - !  



 بلندی جیغ که چرخاند می سرم پشت محکم چنان را دستم مچ

کشم می . 

ی هرزه شو خفه - ... 

 ضربه و آراد ی نعره صدای. شود می رها و کشیده دستم ناگهان

 گیرم می را دردمندم دست. پیچد می فضا در اش پی در پی های

 وقفه بی و انداخته زمین روی را مرد که آراد طرف به ترسیده و

کنم می نگاه زد، می . 

احمق؟ زدی من زن به دست جراتی چه به - !  

 صورت روی مشتش قبل از تر محکم بار هر و زد می نفس نفس

 آوری یاد با. نداشت مداخله جرات هم کسی و آمد می پایین مرد

 زنم می صدایش و روم می آراد سمت به مرد، مردن خطر و مانی

شنید نمی صدایی هیچ گویی ولی . 

 آراد؟ -

 ماند می هوا در اش خونی مشت بازویش، روی تمدس نشستن با

چرخاند می طرفم به سر و .  



 ی گوشه از اشکی قطره و لرزند می صدایم همراه هایم لب 

افتد می پایین چپم چشم . 

 ...مانی -

 غیر که شود می بلند سریع و اندازد می اش پیشانی میان اخمی

دارم برمی عقب به قدمی ارادی .  

چی؟ مانی -  

شکسته سرشون کنم فکر زمین؛ نافتاد - . 

 با و کند می نگاه داد را جوابش من جای به که محافظی به آراد

کن باز و در هستی؟ چی منتظر پس: گوید می بلند صدایی . 

توجه بدون. شود می داخل و باز را در عجله با مرد  

 می را بازویم آراد که روم می اتاق ورودی در سمت به بقیه به

 پنجره به را خودم بلندی گام با. رود می داخل خودش و گیرد

 را دورش های طناب که مرد و آراد به شیشه پشت از و رسانده

 دیدن با که دوزم می چشم دهند، می تکیه دیوار به و کرده باز

 حسام کنار از عجله با و ورمآ نمی طاقت صورتش خونی ی نیمه



 کنارش و دوم می مانی طرف به. شوم می اتاق داخل و گذرم می

 کبودش و زخمی صورت و خورده ترک های لب به. زنم می زانو

شود می خالی و پر هایم چشم ی کاسه و کنم می نگاه .  

نی...ا...م - . 

. خورد می ضعیفی تکان هایش پلک و کم ابروهایش ی فاصله

 کنم، لمس را صورتش اینکه از قبل ولی کنم می بلند را دستم

کشد می بیرون اتاق از خود دنبال به و گرفته را دستم آراد .  

برسونه سریع رو خودش بزن زنگ احسان به - . 

دهد می تکان را سرش حسام . 

آقا چشم - . 

 بی که مرد به و فشارد می دست در قبل از تر محکم را دستم

کند می اشاره افتاده، زمین روی هوش . 

نبینمش برم و دور دیگه - . 

آقا چشم - . 



. کنم می حس خودم روی باغ انتهای تا را حسام نگاه سنگینی و

 دیدن با که کشد می خود دنبال به مرا کوکی عروسک مثل

 را دستم ایستد؛ می ساختمان، ورودی در جلوی مراد و ستاره

 برخاسته، پله روی از او دیدن با که ستاره طرف به و کند می رها

 صورت به و گیرم می اش پیچی باند دست از را نگاهم. رود می

 جلوی آراد! بود شده حقیر قدر چه. دهم می اش پریده رنگ

. ببرد خود با را او کند می مراد به اشاره و گیرد می را دیدم

 نمای سنگ دیوارهای دور تا دور ستاره ضعیف ی گریه صدای

 مراد. زند می زنگ سرم در مرگ ناقوس مثل و چرخد می حیاط

 جیغ که نشیند می بازویش روی دستش و رود می او سمت به

 می بدی صدای با دلم ته چیزی! افتد می آراد پای به و زند می

 بیشتر را آراد پای و زند می ضجه. شود می تیکه چند و شکند

بود؟ کی انگیز رقت ی صحنه این سوم نفر. چسبد می  

 من طرف به و کشد می بیرون ستاره دست از ضرب با را پایش 

 بیشتر قلبم تپش شود، می نزدیکم که قدمی هر با. چرخد می

 زنم می زل لرزانم های دست به. لرزد می هایم دست و شود می

 دست جای و گیرم می گر مچم دور هایش انگشت پیچیدن با که



 که دهم می هایش خاکستری به را هایم چشم. سوزد می هایش

 های گفتن آراد صدای. کوبد می ام سینه به رحمانه بی قلبم

 می شماره به را هایم نفس من، به رکیکش های فحش و ستاره

 توانست می عاشق یک فقط. کشاند می خود به را نگاهم و اندازد

 شده آراد عاشق اسرا مثل هم ستاره! شود انگیز ترحم قدر این

 ام شانه دور شهای دست و گیرد می ستاره به را دیدم جلوی! بود

شود می حلقه . 

سراب؟ خوبی -  

 نا و غریبه ای جمله که شود می باز "بله" گفتن برای دهانم

آید می بیرون آن از آشنا . 

بره مانی بذار... داری دوستم اگه - ! 

 که شود می خیره هایم چشم به و لرزد می ام شانه دور دستش

گریزم می نگاهش از و آورم نمی طاقت . 
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 رویم روبه جذاب عکس به و دهم می تکیه اتاق در به را پشتم

. دزدم می او از را نگاهم و شود می تند هایم نفس. زنم می زل



 شده تنگ آرام و دغدغه بدون زندگی یک برای دلم قدر چه

 دیگر که منی برای است لمس قابل یرغ و دور قدر چه و است

 را خاکسترش و سوزانده که روحی. نمانده باقی ازش چیزی

 تا ساختم رها ام زندگی کویر در و سپردم باد دست به ماهاست

برود و برود و برود ... 

 ام کالفه و داغان را اعصابم همین و فهمیدم نمی را حالم دلیل

 با. روم می پایین سمت به و کنم می باز را اتاق در. است کرده

 زینب دیدن با که روم می ای شیشه اتاق سمت به بلند هایی گام

 چشم با و ایستم می راه ی نیمه دست، به چمدان گوهر و حاضر

 از را غمگینش نگاه زینب. دوزم می چشم آنها به متعجب هایی

 و گیرم می را جلویش که گذرد می کنارم از  و گیرد می من

رید؟ می کجا: گویم یم گوهر به خیره ! 

 زینب همراه کنم جمع رو وسایل گفتن آقا. دونم نمی خانم واال -

لواسونشون ویالی برم مدتی . 

 چرا؟ -

خواستم عمو از من - . 



چرخانم می زینب طرف به سر گرد هایی چشم با . 

 !چرا؟ -

ببینه رو مهربونش ی خاله شدن بد تونست نمی چون - ! 

 پاشنه روی. چرخانم می ایستد، یم کنارم که آراد طرف به سر

 همه: گوید می هایم چشم در خیره و چرخد می هایش کفش ی

عمو؟ کردی جمع رو وسایلت ی  

 .بله -

بریم پس - . 

عمو؟ مونید می هم شما -  

بزنم سر بهت زود زود ولی نه فعال - . 

 و شود می خم زینب طرف به و گیرد می هایم چشم از چشم

خوبه؟: دگوی می هایش چشم در خیره  

 کف. دهد می تکان تایید به را سرش و زند می غمگینی لبخند

کند می بلند طرفش به لبخند با را دستش . 

قدش بزن پس - . 



جاشه؟ سر قولتون -  

کند می مصنوعی اخم . 

قوله قولم من - .  

دهد می پوش کف به را نگاهش زده خجالت زینب . 

 هم و امدوست پیش آخه. بره یادتون ترسیدم ولی دونم می -

 جدیدتون قطعه که باشم نفری اولین قراره دادم پز هام کالسی

شه نمی باورشون آخه شنوه می رو . 

گیرد می باال را صورتش و گذارد می اش چانه زیر را دستش . 

نکنن باور کنن می جا بی - . 

زند می صورتش به زیبایی چشمکی . 

 .کنم می تقدیمت یام می دوستات جلوی شد تموم موقع هر -

 چطوره؟

اندازد می آغوشش در را خودش و زند می جیغ زینب . 

خوبید قدر این که مرسی عمو وای - . 



 زمین روی از و شود می حلقه زینب کمر دور هایش دست

 ساختمان دیوارهای دور تا دور زینب شاد جیغ. کند می بلندش

 اتاق به و گیرم می آنها از چشم. بیقرار را قلبم و پیچد می

 را بالکن در و دارم می بر را ماکان یادگار. برم می اهپن ای شیشه

 می چشم پاییزی زرد های برگ به. نشینم می صندلی روی و باز

آید می در بازی به هایم انگشت زیر گیتار تارهای و دوزم ... 

 گیرم می شب عروس از چشم هایم شانه روی پتویی نشستن با 

دهم می رد،دا می بر میز کنار از را گیتار که او به و . 

بشینی؟ اینجا خوای می کی تا -  

 نرده به را گیتار. کنم می نزدیک هم به و گیرم می را پتو های لبه

 می صندلی به تکیه. نشیند می رویم روبه و زند می محافظ های

 ماه به دوباره را نگاهم. گیرد می بغل را هایش دست و دهد

 کوچک میز .شوند می وارد شقایق و اکرم که دهم می درخشان

 کشد می تلخی آه. روند می و چینند می رنگارنگ غذاهای از را

دارد برمی را قاشق و . 



 چند فقط و دور بریز انتقامه و نفرت چی هر لحظه، همین بیا -

کنم می خواهش. بخوریم شام عادی شوهرای و زن مثل دقیقه . 

 دارم می بر را قاشق ارادی غیر و لرزاند می را دلم صدایش غم 

 دهان در که ای لقمه هر با. کنم می خوردن به شروع همراهش و

 روی پیش ی اجازه و خورند می سر هایم اشک گذارم می

 به خیره و دراز سمتم به دستمالی. دهد نمی را گذشته خاطرات

 دستمال. کند می رها گلویش از را دیگری آه خیسم های چشم

 می بلند میز پشت از. کشم می هایم چشم زیر و گیرم می را

زند می زل آسمان به من به پشت و شود . 

 زبون از رو ماجرا تمام خوام می اولش؛ همون از کن تعریف -

کاستی ای ذره بدون بشنوم خودت . 

دهد می تکیه سرد های نرده به و گردد می بر سمتم به .  

 سر از شده جداییمون باعث که رو واهی نفرت این خوام می -

کنی؟ می کمکم. دارم بر راهمون  

کنم می رها صندلی روی را پتو و خیزم برمی . 

ببینم رو مانی خوام می - . 



 هایش دست در سخت های نرده و شود می سرخ صورتش

 از و آورم نمی را هایش دست و گردن متورم رگ تاب. فشرده

گریزم می اتاق .  

 از تفاوت بی و رسانم می تاریک باغ ته و آزاد هوای به را خودم

 برگ روی حال بی تا کشم می جیغ بلند صدای با مصدای شنیدن

 و سوزد می هایم چشم همراه به گلویم. افتم می خشک های

 به داشت بالیی چه. شود می پخش هوا در هایم نفس حرارت

 و لرزم می خود به گذرد می سرم از که فکری با! آمد؟ می سرم

 بازویم که زنم می چنگ جانش بی های برگ همراه را زمین

 هرم و زد می نفس نفس. کند می بلندم زمین روی از و دهکشی

 که را سرخش های چشم. سوزاند می را صورتم داغش های نفس

 همراه و گیرد می صورتم از بود معلوم کامال هم تاریکی این در

 کلید و کرده رها را بازویم. برد می باغ ته اتاق طرف به خود

 و باز را آویز قفل. آورد می بیرون اسپرتش کت جیب از بلندی

م داخل به اشاره سر با. گشاید می رویم به را در  



 را لرزانم های قدم. گیرد می فاصله قدم چند خودش و کند ی

 مانی به و گذارم می اتاق ی خورده ترک و کهنه های کاشی روی

 می چشم است، پیچی باند سرش دور و خوابیده تخت روی که

 داخل قصد و بود من طرف به پشتش که آراد به نگاهی. دوزم

. دارم برمی گام آهنی تخت طرف به و اندازم می نداشت، شدن

 از تار دیدی با را صورتش جزء به جز و ایستم می سرش باالی

 عقب آراد آوری یاد با که کنم می بلند را دستم. گذرانم می نظر

 سمتش به در چهارچوب در دیدنش با که گردم برمی و کشم می

 سمت به او به توجه بدون و گذرم می کنارش از. روم می

دارم می بر گام ساختمان . 

 با در ی دستگیره آمدن پایین با که نشینم می تخت ی لبه 

. پایم می را او باز نیم هایی چشم با و خزم می پتو زیر عجله

 داخل من به توجه بی و اندازد می دیوار کنار مبل روی را کتش

 می باز را هایم چشم در بستن با. شود می بهداشتی سرویس

 سمت به و آیم می پایین تخت از عجله با فکری گذشت با و کنم

 در که کنم می جیبش داخل را دستم. دارم می بر را کت و مبل

 را کت و مبل زیر سریع را کلید. یابم می را کلید ناباوری کمال



 آراد که روم می تخت سمت به عجله با و گذارم می سرجایش

 که دستم و صورتم به متعجب و بندد می را در. آید می بیرون

کنم می رها را پتو که اندازد می نگاهی گرفته را پتو ی لبه . 

برم خواستم می... چیزه - ... 

دهم می ادامه که کند می نگاهم منتظر . 

ورمبخ آب... بیرون - ! 

بخور برو خوب - . 

 تشنه دیگه نه: گویم می پاچه دست که رود می کتش سمت به

 !نیستم

 می را دستش و روم می سمتش به که چرخاند می طرفم به سر

 با. کوبد می سینه به باز صاحبم بی قلب و شوم می داغ. گیرم

 به و کشم می را دستش که کند می نگاهم گرد هایی چشم

برم می تخت سمت .  

بخوابیم؟ یاد، می خوابم -  



 می تر درشت لحظه هر هایش مردمک و پرد می باال ابروهایش 

 کنار را پتو. زنم می دور را تخت و کنم می رها را دستش. شود

 های عقربه به و کنم می او به را پشتم. خزم می پتو زیر و زده

 و رود می باال پتو که گذرد می ای ثانیه چند. زنم می زل ساعت

 آغوشم به دیشب مثل که این فکر با. گیرد می جای تتخ روی

 می چنگ را را تختی رو و بندم می را هایم پلک کشید خواهد

 که گذرد می ای دقیقه چند! شود نمی نزدیکم حتی او ولی زنم

 ی نقطه دورترین در دیدنش با که چرخانم می طرفش به سر

 و نشیند می گلویم به سنگینی بغض طرفم به پشتش و تخت

چرخم می ساعت طرف به دوباره . 
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 از صدا بی. شود می آرام هایش نفس ریتم تا گذرد می ساعتی

 و دارم برمی مبل زیر از آهسته را کلید. آیم می پایین تخت

 خارج اتاق از و کشم یم را در ی دستگیره پاورچین پاورچین

 بلند های گام با و کنم می رها را ام شده حبس نفس. شوم می

 ساختمان به سری تا سر نگاهی. روم می پایین پلکان از آهسته



 می حیاط وارد و خارج آرام و اندازم می تاریک نیمه و ساکت

 خود با را استرسم پر های نفس بخار و وزد می سردی باد. شوم

 نیمه که دارم برمی باغ سمت به را تندم های قدم .کند می همراه

 هایم گوش در ام درپی پی های نفس صدای و دودم می راه ی

 طرف به نگاهی یواشکی و گیرم می پناه درخت پشت. پیچد می

 در جلوی محافظی پیش ساعت چند مثل چرا. اندازم می اتاق

 و ساکت مشکوکی طور به که اطراف در را سرم! نبود؟ ایستاده

. روم می اتاق سمت به و چرخانم می بود، ای جنبنده هر از خالی

 بار چند را کلید و گیرم می جانم بی های دردست را سرد قفل

 کلید چرخیدن با و داخل باالخره تا گذارم می کلیدی جا روی

 صدای که دهم می هول عجله با را آهنی در. شود می باز قفل

 تکه شکستن با و چرخد می باغ ساکت فضای در جیرجیرش

 جز به که گردم برمی عقب به ترسیده. شود می یکی چوبی

 عقب که دارم برمی صدا سمت به قدمی. بینم نمی چیزی تاریکی

 ضرب با. شوم می تاریک نیمه اتاق وارد عجله با و کنم می گرد

 نیم و پرد می خواب از ترسیده که کشم می مانی روی از را پتو



 را بازویش که زند می زل صورتم به وتمبه و مات. شود می خیز

گیرم می . 

بری اینجا از زودتر چه هر باید - ! 

کشم می را بازویش که کرد می نگاهم ناباورانه هنوز . 

نرسیده کسی تا دیگه پاشو - . 

 گلویش از ای خفه ی ناله که آید می پایین تخت از عجله با

نشیند می سرش روی دستش و شده خارج .  

 خوبی؟ -

 دست میان را دستم. دهد می آرامی تکان تایید به را سرش

 و بندد می را در. کشد می خود دنبال به مرا و گیرد می سردش

کند می قفل و گذارد می سرجایش را قفل . 

شن می متوجه دیرتر جوری این - .  

گیرد می دوباره را دستم . 

بریم زودتر چه هر باید - . 



 بیرون دستش از را تمدس و ایستم می که دارد می بر بلندی قدم

چرخد می سمتم به. کشم می . 

 هر باید بشه امون متوجه کسی که این از قبل وایسادی؟ چرا -

 نگهبان در این جلوی همیشه. بریم بیرون خونه این از زودتر چه

دونم نمی بود ... 

دهد می ادامه و گیرد می محکم را دستم . 

نیستن امشب چرا - ! 

 با و کشم می بیرون ضرب با را تمدس که بردارد خواهد می گامی

 متوجه آراد اینکه از قبل. یام نمی من: گوید می لرزان صدایی

برو تو پیشش؛ برم باید نیستم شه . 

 مچ که گذرم می کنارش از. شود می ام خیره مبهوت و مات

 می لب ناباورانه و چرخاند می خود سمت به و گیرد می را دستم

 .زند

دیج نکنه چی؟ یعنی پیشش؟ - ... 

شود می تند هایش نفس ریتم و کند می طوالنی مکث . 



 ...زنش -

 کندن جان مثل برایش که را سوالش جواب و کشم می را بازویم

دهم می بود، . 

معصومه و تو مثل شرعی، و قانونی آره؛ - . 

 می موج هایش چشم در اشک برق و زند می غمگینی لبخند

 .زند

شدیم جدا هم از معصومه و من - . 

نیست مهم برام دیگه ولی دونم می - . 

چکاند می گلویم در را زهرش جام و شود می تلخ. لرزد می .   

هستی؟ خواهری جور چه دیگه تو -  

اندازد می پایم تا سر به آمیزی تحقیر نگاه  .  

خوابی؟ می کشته، رو داداشت که کسی پیش -  

لرزم می . 

بوسی؟ می کرد، چرخ رو داداشت تن چشمات جلو که کسی -  



دارد می بر عقب به قدمی و زند می پوزخندی . 

 موی تار یه. باشی شرف بی اندازه این تا کردم نمی فکر -

ارزه می ارزش بی توئه وجود کل به معصومه . 

 را آخر تیر و گردد برمی که دارد می بر قدمی و گرداند می بر رو

کند می شلیک رحمی بی با هم . 

 تویی برای! انداختم سردرد به تو برای رو خودم که من حیف -

 زمانی یه بگم گیره می عقم که شدی آور چندش قدر این که

داشتم دوست . 

باور قابل غیر پاهایم برای وزنم تحمل و کشد می تیر قلبم . 

 می. شود می گم شب سیاهی در و اندازد می پاهایم جلوی تفی 

دهم می ام شده ویران خود به را سقوط ی اجازه و لرزم . 

باغمت میسوزم تو از ردو و رفتی  

بغلت واسه بدجور دلم تنگه   

طلبت باشه غم و درد همه این  

هدفت بود من کشتن علنا  



یدفعه هوامو داشتی اقال    

منفعته دنبال همش تو قلب چرا  

معرفتت کجاس پس  

میدونه کی حالتو من از غیر   

قلبم شده دیوونه که حالیته  

رفتی چی بخاطر موندم من  

آرومم کنارمی قتیو گفتی می که تو   
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 نقطه همان در ها ساعت. بودم فکری و حس هر از پوچ و خالی

 آواز صدای تا نگریستم مانی ی رفته مسیر به و نشستم

 هزد یخ و حس بی بدن. داد را صبح رسیدن از خبر ها گنجشک

 بر صبح روشنایی که باغ دور تا دور به و کشم می باال را ام

 سرم در هم باز و اندازم می نگاهی کرد، می غلبه داشت تاریکی

نیستند؟ ها محافظ چرا شود، می تکرار !  



 سمت به و دهم می تکان زحمت به را ام رفته خواب پاهای

 ی کهنه ساک به پایم راه، ی نیمه که دارم برمی گام ساختمان

 را خودم تعادل درخت ی تنه کمک به که خورد می بزرگی نسبتا

 باغبانی های دستکش به. نشوم زمین بر نقش تا کنم می حفظ

 نیم و کنم می نگاه افتاده زمین روی برخوردم با که اکبر عمو

 زحمت به که را ساک زیپ. دارم برمی را ها دستکش شده خیز

 چوب ی اره سرتبر، رکنا را ها دستکش.  کشم می شد، می باز

 هم خطر عالمت که بطری چند و دستکش جفت چند بری،

 فکری با که کشم می را زیپ و گذارم می بود، حکاکی رویشان

 غیر و ماند می حرکت بی زیپ روی دستم گذرد می سرم از که

 برمی را ها بطری از یکی. کشم می عقب به دوباره را زیپ ارادی

 به چینی تلخش و تند بوی هک کنم می باز را درش و دارم

 چند گیرم، می مخالف جهت به را سرم. اندازد می ام پیشانی

 سمت به نگاهم. بندم می را بطری در و کشم می عمیق نفس

 مرگ خطر ی جمله خواندن با و شود می کشیده هایش نوشته

 می قرار سرجایش را بطری. نشیند می لبم ی گوشه کجی لبخند

 با. روم می ساختمان سمت به و شوم می بلند عجله با و دهم



 باز یکی یکی را ها کابینت در و شوم می آشپزخانه وارد احتیاط

 عجله با سرماخوردگی شربت ی شیشه دیدن با که کنم می

 می باغ به دوباره سرعت به و خالی سینک داخل را محتویاتش

 آشپزخانه به دوباره و کنم می سم از پر نیمه تا را شیشه و روم

 پخش آشپزخانه کل در خوردگی سرما شربت بوی. گردم می باز

 ها کابینت وارسی به دوباره و کنم می باز را آب شیر. بود شده

 بیرون را آن اولیه های کمک ی جعبه دیدن با. شوم می مشغول

 قرص ورقه چند دیدن با که کنم می باز را درش و کشم می

 دارم برمی قهور یک و زنم می داری کش لبخند "دیازپام"خواب

. شود می زمین پخش و افتد می دستم از جعبه اکرم صدای با که

 به چینی که اکرم و آشپزخانه کف ی شده پخش وسایل به

 مثل و اندازم می نگاهی است، من به خیره و انداخته دماغش

کنم می اخم خودش . 

تو؟ یای می جن مثل چرا -  

 بندد می را آب شیر. آید می سمتم به و کند می بیشتر را اخمش

دارید؟ الزم چیزی: گوید می و  



 در را قرص سریع که شود می کشیده دستم سمت به نگاهش و

گذارم می شلوارم جیب . 

کردم پیدا که بودم مسکن دنبال کرد، می درد خورده یه سرم - . 

خوردید؟ سرما -  

چطور؟ نه، -  

 خم...و قرص کردن جمع برای و اندازد می من به مشکوکی نگاه

شود می . 

کل خوردگی سرما شربت بوی آخه - ... 

پرم می حرفش میان پاچه دست . 

 که کنم گیری پیش خواستم. خوردم سرما کنم فکر آره آهان، -

شکست افتاد دستم از شیشه . 

 می آشغال سطل و من به نگاهی نیم که کنم می ای سرفه تک

  .اندازد

دیگه برم من خب، - . 



 می عمیقی نفس. کنم می فرار اکرم ی برنده و مشکوک نگاه از و

 با که کنم می باز آهسته را خواب اتاق در ی دستگیره و کشم

 با بهداشتی سرویس در آب شرشر صدای و خالی تخت دیدن

 را درش و روم می دیواری کمد سمت به. شوم می داخل عجله

 می اتاق در را نگاهم و بندم می را در دوباره که کنم می باز

 می بر قدم سمتش به عجله با توالت میز دیدن با که چرخانم

 باز با که گذارم می میز کشوی داخل را سم ی شیشه و دارم

 هول را کشو در و گردم برمی سریع بهداشتی سرویس در شدن

 نفس و کوبد می ام سینه ی دیواره به حریصانه قلبم. دهم می

 و اندازد می سمتم به کوتاهی نگاه. اندازد می شماره به را هایم

 می تخت روی و کشد می بیرون دیواری کمد از را هایش لباس

 دارش نم موهای از ای طره و داشت تن به ای حوله لباس. اندازد

 کرده برابر چندین را جذابیتش و خورده سر اش پیشانی روی

مرا قلب و بود ... 

 زیبایش صورت به صدایش با که فشارم می هم روی را هایم پلک

 این با ولی شود می اکو سرم در مانی ایه حرف و شوم می خیره

 قلبم حال! زد؟ می پا و دست داشت قلبم چرا که تفاوت و سوال



 تقالیی هر با و افتاده دام به صیاد قالب در که شده ماهی مثل

شود می قبل از اسیرتر خودش فقط ! 

بودی؟ کجا -  

 به خیره و دزدم می کند، می باز را حوله ی گره که او از را نگاهم

 با پوزخندش صدای. کشم می عمیقی نفس چوبی پوش کف

شود می یکی  در صدای .  

 بله؟ -

 می نمایان چوب چهار در حسام درشت اندام و شود می باز در

 .شود

کرده فرار آقا، - ! 

 پریده رنگ صورت از نگاهم و گیرم می دندان به را لبم. لرزم می

خورد می سر پوش کف روی حسام ی . 

 فرار بتونه بود ممکن غیر اصال! کرده؟ فرار یچطور دونم نمی -

اینکه فقط! کنه ... 

اندازد می شماره به را نفسم سنگینش نگاه و کند می سکوت .  



بود؟ شما پیش کلید آقا -  

کند می طوالنی مکث آراد . 

 .آره -

ببینم؟ شه می -  

 سقوطم از جلوگیری برای دستم مانی، دست در کلید آوری یاد با

کوبد می ام سینه به بلند صدای با قلبم و نشیند می میز ی لبه . 

کنم عوض لباس خوام می بیرون برو. نه فعال - . 

 حسا

 صدای. کند می ترک را اتاق و گوید می "چشم" تاخیر با م

 کنارم دقیقه چند زا بعد و پیچد می اتاق در تندش های نفس

 کشاند می خود طرف به را سرم نگاهش سنگینی. گیرد می جای

کند می منجمد هم مرا قلب اش یخی و سرد نگاه با که . 

بخواب برو - . 



 می بر گام تخت سمت به. دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم

 ریه مهمان را بویش خوش عطر و پنهان پتو زیر را خودم و دارم

نمک می هایم . 
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 پلک. شنوم می ها دست دور در را هایی قدم و در بستن صدای

 طرز به گلویم و سر. زنم می غلتی و فشارم می هم روی را هایم

 زحمت به و باز را سنگینم های پلک. کرد می درد وحشتناکی

 جو و جست حال در اکرم دیدن با که کشم می باال را خودم کمی

 توالت میز کشوی روی دستش نشستن با. کنم می شدیدی اخم

 را خودم بکشد بیرون را آن اینکه از قبل و شوم می بلند عجله با

 طرف به ضرب با و گیرم می دست  در را بازویش. رسانم می او به

افتد می پته پته به و پرد می جا از ترسیده. چرخانم می خود . 

گفتن ا...آق خشید...بب...خانم وای - ... 

کنی؟ رو زیرو و اتاق کل تو، بیای یواشکی گفتن آقا -  

زند می سفیدی به صورتش رنگ و لرزد می هایش مردمک .  

پرسم می ازشون خودم گی نمی چیزی تو که حاال خب؛ خیلی - . 



 برمی گام قاتا خروجی در سمت به و کنم می رها را بازویش

 می سر ام پیشانی از سردی عرق و روم می گیج سرم که دارم

. کنم می سرفه و دهم می قرار دیوار ستون را دستم. خورد

 که گیرم می را دستگیره و کشم می داغم پیشانی به دستی

 به سر متعجب. شود می حرکتم مانع و چسبد می را پایم دستش

شود می کم روهاماب بین ی فاصله و چرخانم می اکرم طرف . 

کنی؟ می کار چه داری - ! 

 برمی سمتش به و کشم می بیرون دستش از ضرب با را پایم

 .گردم

گفتن خانم رویا تقصیرم، بی من خدا به خانم - ! 

زنم می عصبی لبخند و پرد می باال ابرویم تای یک . 

 که گاگول احمق یه کردی؟ فکر چی من مورد در تو جدی؟ -

بمالی؟ شیره سرش تونی می هم تو حتی  

. زنم می پوزخندی. دهد می پایین به را نگاهش و خیزد برمی

 صدایش که شوم می راهرو وارد و کشم می را در ی دستگیره

شود می راهم ی ادامه مانع . 



نگفت بهم کسی - . 

زنم می سینه به را هایم دست و چرخم می طرفش به . 

 خب؟ -

شود می همیشگی اکرم و کند می تازه نفسی . 

دی می انجام کارهایی یه داری بازم یواشکی دونم می - . 

 از سر باالخره: گوید می صورتم در خیره و آید می پیش قدمی

 رو لیاقتش شما کنم می ثابت آقا به و یارم می در کارهات

 !ندارید

 و حسادت پای را هایش حرف شد می شاید بود جوانتر اگر

 برای منطقی یلدل هیچ حاال ولی گذاشت آراد به کهنه عشقی

 می صورتم از را اش برنده نگاه. نداشتم خود به نفرتش و رفتار

 و کنم می پاک را ام پیشانی عرق. رود می پایین پلکان از و گیرد

شوم می سرازیر ها پله از . 

 عجیبی طرز به که محافظانی از چشم و گیرم می بغل را زانوهایم

 آرام آسمان مثل چیز همه. گیرم می بودند، شده غیب دیشب



 وقوع حال در خشمگین طوفانی آن در که من دل حال جز به بود

 می تشدید را بدنم لرزش و وزد می سردی نسیم! ویرانیست و

 پا سر برای جانی ولی کنم می آویزان تخت از را پاهایم. کند

 توانم تمام آراد شدن پیاده و ماشین ورود با که نداشتم ایستادن

 مثل پایم اینکه از قبل. خیزم می بر و کنم می جمع خود در را

 دوشم روی از همیشه برای را سنگین بار این باید بلغزد قلبم

 از! شد می ختم خودم زندگی پایان به اگر حتی داشتم برمی

 ورودی در طرف به که او سمت به و آیم می بیرون آالچیق

 و کند می باز را در حسام. کنم می تند قدم رفت، می ساختمان

 و شوم می وارد عجله با سرش پشت. شود می ساختمان اردو او

 متعجب. گیرم می را بازویش رود باال را پله اولین اینکه از قبل

کنم می نزدیکش کمی را خودم که چرخاند می طرفم به سر . 

زنی؟ می پیانو برام -  

 و کشد می بیرون دستم از را بازویش. زند می غمگینی لبخند

کند می کج سالن سمت به را راهش . 

 .آره -



 اتاق وارد و افتم می راه دنبالش به حسام سنگین نگاه زیر

 می صندلی دورترین روی و بندم می را در. شوم می ای شیشه

 سرفه. گیرد می جای پیانو پشت و کشد می عمیقی نفس. نشینم

 می زل صورتم به نگران و چرخد می سمتم به که کنم می ای

 .زند

 خوبی؟ -

 به. دهم می تکان بله ی نشانه به را سرم و زنم یم محوی لبخند

 و انگیزترین غم نواختن به شروع و چرخد می پیانو سمت

 و کم لحظه هر اتاق اکسیژن. کند می عمرش ی قطعه زیباترین

 خودم. رساند می اوج به نت هر با را قلبم ضربان و شود می کمتر

 می را مهای اشک شدن جاری ی اجازه و رسانم می بالکن به را

 ستاره به و کشم می هایم پلک زیر خشونت با را دستم. دهم

 قرارتر بی را قلبم تپش صدایش که دوزم می چشم شمار بی های

 می را دستم. کند می آشکار برایم را تلخی حقیقت و قبل از

 می خیره خیسم های چشم به. چرخاند می خود سمت به و گیرد

 اشک که کشد می یمها پلک زیر را هایش انگشت سر و شود



 می خیس را هایش انگشت و خورند می سر قبل از سریعتر هایم

 های لب که دوزم می چشم اش زده غم های خاکستری به. کنند

 با. بوسد می وقفه بی و گذارد می هایم چشم روی را داغش

کن ولم لعنتی: گویم می هق با و زنم می پسش دست . 

 می اش گونه روی کیاش قطره و کند می پایین باال را سرش

 آراد سمت به لرزان صدایی با.  افتد می شمار به هایم نفس. چکد

کنم می زمزمه و دارم می بر گام . 

عزیزدلم خوام می معذرت - . 

 ای بوسه وجودم تمام با و گیرم می قاب هایم دست با را صورتش

نشانم می اش گونه روی . 
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 دست که کشم می عقب خورد، می سختی تکان زده شوک

 لب. کشد می آغوشم به و پیچد می دورم پیچکی مثل هایش

 پیش گوشم ی الله تا و گذارد می دارم تب ی گونه روی را هایش

 بیشتر لحظه هر هایش لب جای و زنم می نفس نفس،. برد می



 نفس هرم و شود می بیشتر دورم هایش دست شارف. سوزاند می

کشاند می آتش به را من داغش های . 

باش عاشقم عاشقتم، - ! 

 به رحمانه بی قلبم و شود می حلقه گردنش دور هایم دست

کوبد می ام سینه .  

 ...من -

 خود با شب سیاهی در را حرفم ی ادامه و خورد می در به ای تقه

 می پاک را هایم اشک. آیم می نبیرو آغوشش از. کند می همراه

گیرد می را دستم که روم می اتاق خروجی در سمت به و کنم . 

چی؟ تو -  

 .هیچی -

 ی تقه که کند می پایین باال را سرش و زند می محوی لبخند

خورد می در به دیگری . 

  بله؟ -

آقا حاضره شام: گوید می آراد به خیره و شود می داخل اکرم . 



 سراب؟ -

جانم: گویم می ارادی غیر و چرخانم می شطرف به سر ! 

 می موج هایش چشم در اشک برق و لرزد می هایش مردمک

 می بلندی نفس که همانطور و کند می طرفم به را پشتش. زند

 می تکیه ها نرده به را هایش دست کند، پنهان را بغضش تا کشد

 .دهد

بخوریم؟ اینجا رو شام -  

آره: گویم می رزانیل صدای با و دهم می تکان را سرم . 

 شستن قصد به هم من و بچیند ایوان در را شام گوید می اکرم به

. برم می پناه خودش اتاق به و کنم می فرار او از صورتم و دست

 از و کنم می قرمزم های چشم و پریده رنگ صورت به نگاهی

 ساده مشکی شلواری و بلوز. آیم می بیرون بهداشتی سرویس

 روی هم رنگشان هم شالی. پوشم می و رمدا می بر شیک ولی

 رژلب. ایستم می توالت میز ی آیینه جلوی و اندازم می موهایم

 و دارم می بر دار مارک آرایشی لوازم انبوه میان از رنگی قرمز

 از طره دو و پرت کناری را رژ. کشم می آرام هایم لب روی



 و زنم می پوزخندی. کنم می رها صورتم طرف دو را موهایم

شود می کشیده کشو سمت به دستم . 

 اتاق از ای اجازه با حسام و شوم می اتاق وارد آراد ی اجازه با 

 می آراد روبه و اندازم می نگاهی بسته در به. شود می خارج

افتاده؟ اتفاقی: گویم  

 جلو من نشستن قصد به را صندلی و گیرد می فاصله ها نرده از

کشد می . 

 .نه -

کنم می تشکر لب زیر و نشینم می . 

چرا پس - ... 

پرد می حرفم میان و نشیند می رویم روبه . 

 چی قراره، اومدنش با دونم نمی که عزیز یه برگشتن از نگران -

 !بشه

 کیه؟ -

زند می لبخندی . 



بینیش می خودت - . 

کند می شام به اشاره . 

شد سرد بخور - . 

 شام مشغول سکوت در و دهم می تکان باشه ی نشانه به را سرم

 می بود، رفته فرو فکر در هم او که آراد به نگاهی نیم. شویم می

 رسیدن از قبل. برم می فرو غذا خوردن با را بغضم و اندازم

کردم می تمام را ماجرا این باید مهمانشان .  

 آراد؟ -

 .جانم -

کجاست؟ من مدارک -  

 دستمال با را دهانش دور و دهد می قورت سختی به را غذایش

کند می پاک . 

گذاشتم اول کشوی تو هم رو کلیدش اتاقمونه؛ صندوق گاو تو - . 

 می بلند میز پشت از و دهم می تکان تشکر ی نشانه به را سرم

  .شوم



 چیز همه از آراد کردم می احساس چرا! شدم می خفه داشتم

 ها نرده کنار ها ساعت و کشم می عمیق نفس چند! دارد؟ خبر

 می هایم شانه روی التوییپ تا ایستم می آسمان تماشای به

 تمام با را عطرش بوی و گذارم می هم روی را هایم پلک. نشیند

 و دهم می جذابش رخ نیم به را نگاهم. کشم می نفس وجودم

کنم می رد پالتو های آستین از را هایم دست . 

خوری؟ می قهوه -  

 خارج اش سینه از تلخی آه. گذارد می هم روی را هایش پلک

 لبخند. دهد می تکان مثبت ی نشانه به را سرش و شود می

 نیمه و ساکت آشپزخانه وارد و بیرون اتاق از و زنم می تلخی

 جیب داخل را لرزانم دست و روشن را ساز قهوه. شوم می تاریک

 امکان لحظه هر و کوبد می بلندی صدای با قلبم. کنم می شلوارم

 می مچشمان جلوی را سم ی شیشه. داشت را ام سینه شکافتن

سپارم می گوش قلبم مانند طبل صدای به و گیرم . 

 می جلویش نرده، ی لبه را قهوه فنجان لرزان هایی دست با 

 در تلخش آه بخار و اندازد می فنجان به طوالنی نگاهی. گذارم



 های مردمک به خیره و دارد می بر را فنجان. شود می گم هوا

 پیشانی به که چینی با. کشد می سر نفس یک را فنجان لرزانم

 لحظه هر پاهایم همراه به قلبم و چکد می اشکم اندازد می

 خیسم های چشم از را نگاهش. شود می تر حس بی و تر ضعیف

 هم خودش دست که گذارد می نرده ی لبه را فنجان و گیرد می

 قدمی. گذارد می هم روی را هایش پلک و نشیند می نرده روی

 چکیدن با و چرخاند می فمطر به سر که دارم برمی سمتش به

 را کشیدن نفس و مچاله را قلبم هایش پلک میان از اشکی قطره

 لب لرزان صدایی با و کشد می تلخی آه. کند می دشوار برایم

زند می . 

 !برو -

 آسمان به را نگاهش که کنم می باز زدن حرف قصد به را دهانم

برو نشده، دیر تا: گوید می تلخش آه همراه و دهد می . 

برم می پیش دستش گرفتن قصد به را دستم . 

من آراد، - ... 



 تا شو گم: گوید می محکم صدای با و کشد می عقب را دستش

نشدم پشیمون . 

 اتاق و زنم می پوزخندی گیرم، می سمتش به را ام اشاره انگشت

کنم می ترک سرعت به را . 

 می پایین پلکان از عجله با و دارم برمی را ام شناسایی مدارک 

م ساختمان ورودی در سمت به. آیم  

 هایم چشم رویم روبه پسر دیدن با و شود می باز در که دوم ی

دهانم و گرد  

 تکان را سرم و دارم می بر عقب به قدمی. ماند می باز تعجب از 

 وارد دست به چمدان که حسام و من به زده شوک پسر. دهم می

 اینجا این! خبره؟ چه اینجا: گوید می و کند می نگاه شود، می

کنه؟ می چکار !  

نداره امکان این نه، - !  

 آقا همسر: گوید می حسام که چرخاند می طرفم به سر صدایم با

و آرادن ... 



شود می آوار سرم روی اتاق حرفش با و کند می کوتاهی مکث . 

پسره اون دوقلوی رخواه و - ! 

زند می پوزخندی من به خیره و پرد می باال ابروهایش پسر . 

برای اومده دزده آقا خواهر! اینطور که - ... 

 بازی به هایش انگشت با را موهایم از ای طره و ایستد می جلویم

گیرد می . 

من جای به من، دوقلوی داداش از انتقام - ! 

 کف روی. ممکن غیر ایمبر ایستادن توان و کشد می تیر قلبم

 میان موهایم و شده خم صورتم در که خورم می سر پوش

خورد می گره هاش انگشت . 

 بالیی! زدی؟ چاقو الدنگت، دزد داداش خاطر به و من داداش -

که یارم می سرت به ... 

 می کشیده من و اتاق سمت به نگاهش چیزی افتادن صدای با

زند می زل خیسم های چشم و پایم تا سر به ترسیده. شود . 

آراد؟! نه -  



خورند می سر هایم اشک و زنم می پوزخندی . 

 نگاهم و دود می اتاق سمت به و کند می رها ضرب با را موهایم

 با که دهد می هول را باز نیمه در. کشاند می خود دنبال به را

 با افتاده آراد و ایوان داخل ی شده واژگون صندلی و میز دیدن

 می سرم دور اتاق. دود می سمتش به و زند می صدایش فریاد

 بدی صدای با را چمدان حسام که تر تاریک لحظه هر و چرخد

 از قبل هایم پلک که زند می چنگ را بازویم و کند می رها

 جا همه سیاهی و شود می بسته صورتم، روی اش سیلی نشستن

گیرد می فرا را . 
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 در و سوزد می خیسم تن. پیچد می سرم در نامفهوم صداهایی

 می تکرار برایم صحنه همین بارها. روم می فرو مطلق تاریکی

 یک دلم. روم می فرو تاریکی در قبل از بیشتر بار هر و شود

 یابد مهادا ابد تا که خوابی. خواست می پایان بی و طوالنی خواب

دارد بر دوشم روی از جا یک را زندگی این خستگی و . 

داشت را شدن معلق و سبکی احساس که بودم قاصدکی مثل .  



 گم ها ستاره میان در تا رفتم می باال قدر آن خواست می دلم

شدم می .  

 ناگهان که گشایم می را هایم چشم مادر و پدر و ماکان صدای با

 می ظاهر رویم به رو سبز رس جنگلی و رود می عقب سیاهی

 را قلبم صدایش و چرخد می آسمان در بزرگ و زیبا عقابی. شود

 طبیعت خوش بوی و بندم می را هایم پلک. آورد می در لرزه به

 پلک کنان سرفه و سوزد می گلویم که کشم می هایم ریه به را

 دیدن با که شوم می خیز نیم و کنم می باز سرعت به را هایم

 به هراسان. کشد می تیر قلبم تیره دیوارهای و تاریک نیمه اتاق

 نفس بار چند. کنم می نگاه بسته در و دیوار کنار آهنی صندلی

 چیزی هیچ گی کهنه و خاک جز به بار هر ولی کشم می عمیق

شود نمی عایدم . 

 می کنارش و فشارم می دست در را پتو های لبه زده وحشت 

 ی لبه. آورد می در لرزه به را بدنم و خزد می تنم در سرما. زنم

. گذارم می سرد های کاشی روی را پاهایم کف و نشینم می تخت

 قدمی. پیچد می اتاق فضای در تخت فنر صدای و شوم می بلند



 روی شدنم پخش مانع تخت و رود می گیج سرم که دارم می بر

 و فشارم می هم روی را دارم تب های پلک. شود می زمین

 دست. آورم می در حرکت به در سمت به را جانم بی پاهای

 به خودم که صدایی و کوبم می آهنی در به را ام شده مشت

آورم می باال را بودم شنیدنش به قادر زحمت . 

کنید باز و در هست؟ کسی - ! 

 کنم می تر بلند کمی را صدایم و کوبم می در به قبل از تر محکم

 پایین و یمگلو خس خس صدای و برد می را امانم سرفه که

 ام بینی روی را دستم پشت. کنم می حس را ام بینی آب آمدن

 صورتم پهنای گرمم های اشک تنم، پالتوی دیدن با که کشم می

 زمین روی و دهم می تکیه دیوار به را پشتم. گیرند می بر در را

 که زنم می هق و پوشانم می را صورتم دست با. خورم می سر

 می فرو پالتو در را ام بینی. پیچد می ام بینی زیر عطرش بوی

 قلبم و سوزاند می مرا درونم عطش که کشم می بو عمیق و کنم

 بود، برگشته پاهایم به یادش با که جانی با. آورد می در لرزه به را

 دنبال به چشم با. روم می پنجره سمت به و شوم می بلند



 باغ به. بینم نمی چیزی شیشه جز به ولی گردم می دستگیره

 کف با و کنم می نگاه نبود پیدا آن در کس هیچ که تاریک نیمه

 صدای جز به ولی زنم می داد و کوبم می محکم پنجره به دست

 به. شنوم نمی چیزی هیچ خشک، های برگ میان در باد ی زوزه

 می اتاق سمت به و اندازم می نگاهی نیم خورده ترک ی شیشه

 دیدن با که چرخانم می خالی کامال اتاق در را هایم چشم. چرخم

 به محکم و دارم برمی را صندلی. روم می سمتش به صندلی

 شدن خورد صدای. کوبم می خیس ی خورده ترک ی شیشه

 سردی باد. پیچد می باغ فضای در صندلی افتادن و ها شیشه

 صدای. گیرد می بازی به را پریشانم موهای و وزد می داخل

 و پیچد می ام بینی زیر خورده باران خاک بوی و آسمان غرش

 جلوی زده وحشت محافظ دو. کند می کمتر را درونم التهاب

. کنند می نگاه من و شکسته های شیشه به و ایستند می پنجره

گویم می لرزان صدایی با و روم می جلو قدمی : 

چطوره؟ آراد حال -  



 که کنند می گرد عقب حرف بی و اندازند می همدیگر به نگاهی

زنم می فریاد و گیرم می دست در را رهپنج های میله . 

چطوره؟ حالش گم می رید؟ می کجا -  

 می بر ای شیشه تکه که دارند می بر گام در سمت به تفاوت بی

 که چرخند می سمتم به. کنم می پرتاب طرفشان به و دارم

 دستم رگ روی و برداشته پنجره ی لبه از ای شیشه تکه سریع

. شود می باز بدی صدای با در و ددون می در سمت به. گذارم می

 دیگر هم به. روم می عقب قدم چند و گیرم می فاصله پنجره از

 تیزی فشار که دارند برمی گام طرفم به و اندازند می نگاهی

 مچ روی گرمی مایع خوردن سر با و کنم می بیشتر را شیشه

رود می اتاق کف تا خون ی قطره همراه نگاهم دستم، .  

کنار بذارش - ! 

 دستم سوزش از صورتم و دهم می خشنش صورت به را نگاهم

شود می جمع . 

داره فرصت دقیقه ده بگید آراد به - ! 



 یازده شد: گویم می قبل از تر محکم و زنم می پس را بغضم

 ...دقیقه

 و کند می بلند کردنم آرام برای را دستش دو پاچه دست مرد

پرد می حرفم میان . 

باشید آروم شما... باشه - . 

. کند می ترک را اتاق عجله با و اندازد می همکارش به نگاهی

 می همراهی باغ آخر تا را او و چرخانم می پنجره طرف به سر

 به و دهم می دیوار به تکیه که رود می سیاهی هایم چشم. کنم

دوزم می چشم رویم روبه خشمگین مرد . 
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 باد. کند می روشن را اتاق ای ثانیه برق و رعد و غرد می آسمان

 خشک های برگ و باران بارش صدای و وزد می قبل از شدیدتر

 کمی که دستم ی کهنه زخم به نگاهی نیم. پیچد می فضا در

 آب. کنم می کمتر را شیشه تیزی فشار و اندازم می بود، باالتر

 حرکاتم تمام که مردی به را هایم چشم و کشم می باال را ام نیبی

دهم می داشت، نظر زیر ذربین مثل را . 



کنم می خواهش نه؟ یا خوبه حالش بگید فقط - . 

 به هم من. دهد می حیاط به و گیرد می را نگاهش تفاوت بی

 دو قامت دیدن با که چرخانم می پنجره طرف به سر او از تبعیت

 هایم نفس و پیچد می هایم گوش در قلبم مانند لطب صدای مرد

 چندین و وزد می باران قطرات میان از باد. اندازد می شماره به را

 ام گونه از ناخوانده مهمان. کند می صورتم و اتاق مهمان را قطره

 هم را من قلب و افتد می ام چانه از آراد ورود با و خورد می سر

 با محافظ مرد. کند می خود همراه اش یخی صورت دیدن با

 نفس صدای. بندد می را در و رود می بیرون دستش ی اشاره

 نفس و شود می یکی قلبم تپش صدای با خشمش از پر های

 شیشه به نگاهی. اندازد می شماره به نداشتنش ترس از را هایم

 در سنگینی بغض. زند می پوزخندی و اندازد می دستم در ی

 می لرزه به صدایم همراه را هایم دست و نشیند می هایم چشم

 .اندازد

من آراد - ... 



 بغضم جلوی سد و کند را قلبم ضربان اش دوباره پوزخند صدای

 می بیشتر هایم اشک سرعت و لرزد می هایم لب. شکند می را

  .شود

 های چرخ زیر و برادرم... چشمام جلو نتیت...لع در...برا اون -

فهمی؟ می کرد، پرس طار...ق   

 کند می رنگش مشکی جین شلوار های جیب در را هایش دست

 گام با و کنم می رها را شیشه تکه. رود می کج لبش ی گوشه و

کوبم می اش سینه به محکم و رسانم می او به را خودم بلندی .  

 به چه شد می خالصه موسیقی و گیتار تو زندگیم تمام که منی -

کارا این .  

فهمی؟ می انداخته، روز و الح این به و من عوضیت برادر اون  

 سینه به تر محکم و کنم می تکرار را حرفم بلندتری صدای با

 می هایم دست دور رحمانه بی هایش انگشت که کوبم می اش

 از را نگاهم. فشارد می کشیدم می که دردی خیال بی و پیچد

 از اش سینه چپ سمت که خونی رد به و گیرم می هایش چشم

 دهم می مانده باقی رنگش سفید جذب شرت تی روی دستم مچ



 عادی ضربان صدای و گذارم می اش سینه روی را صورتم و

 را موهایم و رها را ام خونی دست مچ. پیچد می گوشم در قلبش

 ام بینی شدن پر با که کشم می عمیقی نفس. کند می نوازش نرم

 را موهایم که کشم می عقب زده وحشت اش غریبه عطر بوی از

 میان از و گیرد می باال را صورتم. پیچاند می ستشد مچ دور

غرد می صورتم در اش شده کلید های دندان . 

 و کرد خیانت اعتمادم به که دزدت برادر اون و تویی عوضی -

دزدید و بود قیمتش میلیارد چند که رو ارزش با فرش تابلو اون .  

 ربیشت را دستم مچ دور فشار و دهد می تاب تر محکم را موهایم

 از هایش چشم قدر چه و آورد می تر نزدیک را صورتش. کند می

بود تر متفاوت و تر تیره آراد های چشم .  

 آراد اعتماد شد باعث و کرد بازی کاریم اعتبار با الدنگ اون -

 همه از لعنتی، ی هرزه دونی می. شه سلب ازم زندگیمه تمام که

 کثافت توئه توق اون برگرده، بهم دوباره برادرم تا گذشتم چی

کشوندی؟ مرگ کام به رو اون بار دو  



 پرتم اتاق کف. پرد می سرم از برق زند می صورتم به که سیلی با

 نفسم ای ثانیه که کوبد می پهلویم به محکمی لگد و کند می

 می مچاله خود در درد از. رود می سیاهی هایم چشم و قطع

 می تخشون با را موهایم که کشم می نفس سختی به و شوم

 که یارم می سرت به بالیی: گوید می هایم چشم در خیره و کشد

کثافت کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی . 

. خواند می فرا را حسام فریاد با و کند می رها را موهایم ضرب با

 و طول آراد مثل و کشد می گردنش پشت عصبی را دستش

آید می داخل سراسیمه حسام. کند می طی را اتاق عرض . 

آقا؟ لهب -  

چرخد می سمتش به عصبی . 

 و آراد زندگی از رو لعنتی ویروس این جلوی تا نگفتی بهم چرا -

هان؟ بگیرم؟ مهرداد  

فشارم می هم روی و بندم می را هایم پلک زند می که دادی با .  

دونستم نمی کنید باور آقا - . 



احمق؟ داره پسره با نسبتی یه حتما نشدی متوجه شباهتش از -  

بعدش ولی نه اولش - ... 

دارد برمی سمتش به تندی قدم که کند می مکثی . 

چی؟ بعدش -  

آراد آقا شدم متوجه - ... 

 خودم. چرخد می من سمت به عصبانیت با و زند می نفس نفس

 تکیه تخت به را پشتم و کشم می باال است کندنی جان هر به را

 دست در را پالتویم ی یقه و آورد می هجوم سمتم به که دهم می

گیرد می . 

 های بازی عاشق منم بدون ولی انداختی راه کثیفی بازیه -

مثل کثیفم ... 

 میان از را پالتو یقه توانم تمام با و کنم می قطع را حرفش

کشم می بیرون مشتش . 

خودش اون نکردم بازی باهاش من - ... 



 می هم روی را هایش دندان. شود می حرفم ی ادامه مانع بغض و

دهد می تکان را سرش دیدته با و ساید . 

ی دختره نندازه تفم جلوت، دیگه کنم می کاری - ... 

ایستد می صاف و رها را حرفش ی ادامه .  

بده انجام رو طالق کارای زودتر چه هر بزن زنگ اعتمادی به - .  

ریزد می هری قلبم و حبس سینه در نفس حرفش با  !  

آقا چشم - . 

اتاق خروجی در سمت به آران و ترک را اتاق عجله با حسام   

چطوره؟ حالش آراد: گویم می محزون صدایی با که رود می  

کند می پنجره به اشاره سر با و ایستد می چوب چهار کنار . 

کنید جمشون - . 

 های شیشه دنکر جمع مشغول و آیند می داخل محافظ مرد دو

شوند می پنجره و اتاق کف ی شکسته .  



 از افتاد اتفاقی بازم اگه که کنید می جمع خوب رو حواستون -

بینم می شماها چشم . 

 می بیرون دادن جواب بدون و اندازد می من سمت به نگاهی نیم

 .رود
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 و باد از خبری. کشم می سر روی را پتو و چرخم می پهلو به

 ام ویرانی با فقط که بود پا به طوفانی من دل در ولی نبود طوفان

 گیج سرم. شوم می بلند و زنم می کنار را پتو. گرفت خواهد آرام

 می در به محکمی مشت. شود نمی حرکتم مانع ولی روم می

شنوم می در پشت از را مرد صدای. کوبم . 

 چیه؟ -

دستشویی برم باید - . 

 قدمی چند. شود می بلند قفل شدن باز صدای ثانیه چند از بعد

 آراد دنبال به دیشب که مردی همان و باز در که گیرم می فاصله

 به چینی. شوم خارج کند می اشاره آمد، آران همراه ولی رفت



 دستی کنار مرد به. آیم می بیرون اتاق از و اندازم می پیشانی

آید می سمتم به سریع او و کند می اشاره اش .  

بیفت راه - . 

 می خشم با و گیرد می را بازویم مرد که دارم می بر جلو به قدم

طرف این از: گوید . 

 دستش از انزجار با را بازویم. کند می اشاره باغ چپ سمت به و

. کنم می کج را راهم گوید می که سمتی به و کشم می بیرون

 نگاه باغ اطراف به چشمی زیر و دارم می بر آهسته را هایم قدم

 می مرد سمت به اکبر عمو جوی و جست از امید نا. کنم می

 .چرخم

وایسادی؟ چرا -  

کنم می نگاهش التماس با . 

کنم می خواهش چطوره؟ آراد حال - . 

دارد می بر سمتم به قدمی و اندازد می پیشانی به بزرگی اخم . 

اتاق؟ تو بندازمت یا فتیا می راه -  



کشم می دارم تب پیشانی به دستی و کنم می ای سرفه . 

 .باشه -

 می بر قدمی. کنم می گرد عقب و اندازم می باغ انتهای به نگاهی

 توانم تمام با و کنم می کج باغ خروجی سمت به را راهم که دارم

 هر که بلندشان های گام صدای. دوم می ساختمان سمت به

 شماره به را هایم نفس و قرار بی را قلبم شد می یکترنزد لحظه

 بیشتر را پاهایم سرعت ساختمان، ورودی در دیدن با. اندازد می

 می در ی دستگیره روی دستم. روم می باال ها پله از عجله با و

 در دستگیره و کشیده مخالف جهت از بازویم ناگهان که نشیند

 خون به هایی چشم با که حسام به زده وحشت. شود می رها

 حال در هایش انگشت میان در بازویم و بود ام خیره نشسته

کنم می نگاه شدن، خورد . 

 نکنی خطا پا از دست باشه حواست گفتم بهت یاد می یادت -

 مرگ آروزوی بار هزار روزی که یارم می سرت به بالیی وگرنه

 کنی؟



 سرش و زند می پوزخندی که دهم می قورت صدا با را دهانم آب

آورد می جلو کمی را . 

نه مگه رسید، زود خیلی - ! 

زنم می پوزخندی . 

یزدانی آراد زن رو دست شده زاییده مادر از کسی نکنم فکر - ... 

کند می قطع را حرفم پوزخند با . 

 از اسمت کنی می فکر که چیزی اون از زودتر خیلی -

آزاد من دست و شه می پاک شناسنامش . 

نشاند می هایش لب روی ندشیچ لبخند و کند می مکثی . 

کنم می صبر دیگم روز دو تا - . 

 و کنم می بلند را راستم پای. فشارم می هم روی را هایم دندان

 شدنش، خم و آخش صدای با. زنم می پاهایش بین قدرت تمام با

 به عجله با. شوم می ساختمان وارد و کشم می را در ی دستگیره

 کسی که گذارم می پله اولین روی را پایم. دوم می پلکان سمت

 ضربان صدای. نشیند می دهانم روی دستش و کشم می پشت از



 را دستم مچ. پیچد می گوشم در بلندش های نفس و قلبش

 حس دستم روی را گرمی مایع خوردن سر که پیچد می چنان

 قلبم و خورد می گوشم ی الله به تندش های نفس هرم. کنم می

وباندک می سینه به زده وحشت را . 

 می خورد و استخونات وگرنه بیرون میای صدا سرو بی و آروم -

  .کنم

 ام سینه ی قفسه و خورد می سر ام شقیقه کنار از سردی عرق

 می بیشتر را هایش انگشت فشار. رود می پایین باال بدی طرز به

 .کند

 فهمیدی؟ -

دهم می تکان تایید به را سرم  . 

خوب دختر آفرین - . 

 محافظ دو و حسام. دهد می هولم در سمت به و کشد می عقب

 پشت به کردن نگاه با که بودند ایستاده در چهارچوب کنار دیگر

 بر آران به که دارم برمی عقب به قدمی. آیند می سمتم به سرم

 کشد می در طرف به و گیرد می را بازویم عصبی. کنم می خورد



 دهانم سوی به را دستش. زنم می صدا را آراد بلند صدای با که

 بار و دوم می پلکان سمت به. زنم می پس خشم، با که آورد می

 می را موهایم دستی که کنم می صدایش توانم تمام با دیگر

 طرف به و شود می جیغم صدای مانع دستش نشستن با و کشد

رود می خروجی در سمت به عصبی آران. چرخانم می در . 

بیرون بیارش - . 

 می در سمت به سرشان پشت هم آران و روند می بیرون مرد دو

 سمت به و کند می بیشتر دهانم روی را دستش فشار حسام. رود

 فضا در ها پله از کسی آمدن پایین صدای که دارد می بر قدم در

. ماند می حرکت بی حسام و چرخاند می سر آران. پیچد می

 صدای. شود می حبس ام سینه در نفس و بندم می را هایم پلک

 چشم. کشاند می آتش به را قلبم عطرش بوی و قطع ها قدم

 می ام گونه روی سمج اشکی قطره و کنم می باز آهسته را هایم

 .افتد
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 ی اجازه و دوزم می چشم متعجبش و پریده رنگ صورت به

 آید می پیش قدمی ناباورانه. دهم می را یمها اشک شدن جاری

 دهانم روی از حسام دست. کند می بلند سمتم به را دستش و

آید می پیش آران کند، رهایم که این از قبل ولی رود می کنار . 

 !ببرش -

 جدا ماتش های چشم از نگاهم و برد می در سمت به مرا حسام

کنم می صدایش لرزان صدایی با و کنم می تقال. شود می . 

آراد... نه - ! 

 به و آید می پایین ناباورانه دستش. چرخانم می طرفش به سر

 را من حسام. کند می جدا را نگاهمان آران که چرخد می طرفم

 صدایش و کشم می جیغ گریه با که کشد می بیرون ساختمان از

 پیش عجله با آنها که دهد می هولم مرد دو سمت به. کنم می

 می حرکت بی آراد فریاد با که گیرند می را یمبازوها و آیند می

  .مانند

نکردم قلمشون تا بندازین رو کثیفتون دستای - . 



 با. کشند می عقب و کنند می نگاه دیگر هم به ترسیده

 و نامرتب های لباس و چرخم می سمتش به کنارم، ایستادنش

گذارنم می نظر  از را اش آشفته موهای .  

 به دست کسی کردم حالی همتون به روز اون کردم می فکر -

بز من زن ... 

 قطع را حرفش و بیشتر را اش پیشانی اخم آران عصبی صدای

کند می . 

 !زنت؟ -

 می را آراد بازوی ترسیده که دارد برمی طرفمان به بلندی گام

 چشم ولی کنم می حس خودم روی را اش خیره نگاه. چسبم

 می نشانه را من شتانگ با. نداشت را او از شدن جدا جرات هایم

گوید می فریاد با و گیرد : 

داده؟ سم بهت زنت همین دونی می  -  

لرزاند می هم را من قلب و کنم می حس را بازویش لرزش . 



 تو االن رسید می بهت اورژانس دیرتر ثانیه چند اگه دونی می -

بودی؟ کما   

 می هایم گوش در هایم دندان شدن کوبیده صدای و لرزم می

 .پیچد

 اشاره انگشت و رساند می آراد به را خودش بلندی گام با انآر

کوبد می او ی سینه به را اش . 

 بازی قمار دختره این برای جونت سر تونی نمی لعنتی توئه -

ذارم نمی من چون کنی، ! 

آورد می درد به را قلبم هایش اشک موج . 

 این مورد در تنهایی بخوای که نیستی خودت به متعلق تو -

بگیری تصمیم دختره .  

چرخاند می سمتم به را سرخش نگاه . 

 کرده، رو داداشم جون قصد بار دو که دختری از تونم نمی من -

بگذرم طوری همین . 



 پوزخند صورتش در خیره و چسبم می بیشتر را آراد بازوی

زنم می تلخی . 

 چشمام جلوی رو وجودم از ای تکه که کسی از تونم نمی منم -

بگذرم کرد پرس قطار های چرخ زیر . 

 آراد صدای با که دارد برمی خیز سمتم به عصبی. خورد می جا

ماند می حرکت بی . 

سراب شو خفه - !  

 جدا بازویش از را دستم که شوم می خیره رخش نیم به متعجب

چرخد می سمتم به و کند می . 

 تونم نمی ولی بگذرم کردی باهام که کارایی از بتونم شاید -

 و بزنی تهمت اون به حاال شباهتش، و آران دیدن با بدم اجازه

بکشی رو قتلش ی نقشه ! 

 می را دیدم جلوی ضخیمی اشک ی پرده و لرزند می هایم لب

 .گیرد



 بگذرم دارم بهت که عشقی خاطر به خودم زندگی از تونم می -

بزنی صدمه برادرم به بدم اجازه تونم نمی ولی .  

 ناباورانه و گیرم می لرزانم های دست در را سردش های دست

زنم می لب . 

تهمت من - ... 

 اشک ی پرده هایم دست شدن خالی و هایش دست کشیدن با

 به را پشتش. کنم می گم را حرفم ی ادامه و افتد می پایین

چرخد نمی طرفم به هم آران دستور با و کند می طرفم . 

 .ببرینیش -

 خیره اش شده مشت دست و آراد به ناباورانه حسام حرکت با

شوم می .  

بیفت راه - . 

 آران ی اشاره با که آورد می پیش بازویم سمت به را دستش

. کند می تکرار را حرفش قبل از تر محکم و کشد می عقب



 سمتش به پاچه دست حرکتش با که زنم می صدا را آراد ناباورانه

گیرم می را بازویش و دوم می . 

 نه بوده رادرتب کشته رو ماکان که اونی. نگفتم دروغ من آراد -

که نشدم متوجه هوا بودن تاریک و شباهتتون خاطر به! تو ... 

 طعم شدن پخش و صورتم روی دستش نشستن و برگشتنش با

 سیلی جای را دستم و کنم می رها را حرفم دهانم، در خون شور

 می تلخی لبخند لرزانش های مردمک به خیره. گذارم می اش

 با آران. شود می کشیده ام خونی مچ سمت به او نگاه و زنم

 کشد می و گیرد می را بازویم. دارد برمی گام طرفم به عصبانیت

 زانو آراد پاهای جلوی و کشم می بیرون ازدستش را بازویم که

 چه و شود می تداعی برایم ستاره و اسرا تلخ ی صحنه. زنم می

 می را پایش! بودم خودم بازی این سوم نفر که است دردناک قدر

نالم می عجز با و چسبم . 

 خودش از اصال. حقیقته عین حرفام. بزنم تهمت اگه خدا به -

تو نه اونه کشته رو ماکان که اونی گفت بهم خودش بپرس، ! 



 جای سر پشت را من و کشد می بیرون هایم دست از را پایش

 ی بسته در سمت به و کنم می گریه بلند صدای با. گذارد می

 می خود دنبال به و گیرد می را زویمبا آران که روم می ساختمان

 .کشد

# 114_پارت  

رود می مرد دو طرف به و کند می پرتم اتاق کف ضرب با . 

رفت؟ در دستتون از خوردید می گوهی چه داشتید -  

 ماجرا کردن تعریف به شروع و دهند می پایین به را شان نگاه

آید می پایین صورتشان در محکم مشتش که کنند می .  

ببینم چشمام جلو رو لشتون تن خوام نمی دیگه - .  

 ...آقا -

 می بلندی هیس و گیرد می دهانش جلوی را اش اشاره انگشت

 .گوید

 بهتون حسابی مالی گوش یه لیاقتیتون بی خاطر به ندادم تا -

دکنی گم و گورتون بدن، . 



کنند می ترک را محل حرف بی و اندازند می همدیگر به نگاهی .  

آشغال های عوضی - . 

 نفر دو: گوید می حسام به رو و زند می موهایش به چنگی عصبی

 موش این از چشم لحظه یه خوام نمی. جاشون بذار رو دیگه

بردارن کثیف . 

ساید می هم روی را هایش دندان و چرخد می سمتم به .  

زرنگی؟ خیلی دیکر فکر -   

شود می خم صورتم در و دارد برمی گام سمتم به . 

 بهم آراد کردی کاری درسته. باهوشترم خیلی تو از من ولی -

 با ولی شم خواست باز خونه این در بودنت خاطر به و کنه شک

برگردوندی من بنفع دوباره رو بازی زدی که حرفایی !  

کند می مزمهز هایم چشم در خیره و زند می کجی لبخند . 

رسونم می بدستت فردا تا رو طالق ی نامه توافق برگه - ! 

زند می چشمکی . 



 می هامون خواسته به کنی می فکر که چیزی از زودتر خیلی -

 .رسیم

زنم می پوزخندی . 

رسیدم خواستم به هم االن همین من - ! 

شود می کشیده هایم لب که کند می نگاهم گیج . 

باهوش ربیا فشار کم یه مغزت به - . 

کشد می خود سمت به و گیرد می را پالتو ی یقه عصبی . 

چیه؟ شکارچی یه موفقیت راز دونی می -   

شوم می دقیق صورتش در . 

 همیشه ولی دوه می دیگه حیونات از بیشتر خیلی آهو یه -

 بعد کنه می دورش گله از اول شکارچی چون چرا؟! شه می شکار

 از آهو. بیاد در پا از و شه خسته تا دوه می دنبالش اینقدر

 اون ضعف نقاط دونستن با شکارچی و شه می هالک ترسش

 !پیروز

زند می سرخی به صورتش و فشارد می هم روی را هایش دندان . 



اور گیم - ! 

 لحظه هر فشارش و شود می پیچده گردنم دور هایش انگشت

  .بیشتر

گفت؟ بهم چی مرگ از قبل برادرت دونی می -  

زنم می نفس نفس و فشارم می هم روی را هایم دندان . 

متاسفم گفت - .  

فشارم می و گیرم می دندان به را لبم . 

 خواهر پول، خاطر به خوام نمی چون نداشتم ای دیگه ی چاره -

بدم دست از مادرم و پدر مثل رو عشقمم و . 

 می پر هایم چشم ی کاسه و پخش دهانم در خون شور طعم

 .شود

. کنم می کمکت من داری احتیاج پول به اگه خب، خیلی گفتم -

سوخت خواهرم باور آخه دیره، خیلی دیگه: گفت و کرد مکثی . 

 می تر عمیق آران لبخند و خورد می سر اشکم ی قطره اولین

 .شود



 بهش کنه مثل داد؛ نمی و فرش تابلو کردم می کاری هر -

پرت رو حواسش و اومدی تو تا بود چسبیده ... 

 که فشارم می و گذارم می دستش روی را دستم. کشم می جیغ

 چشم و قطع ای ثانیه نفسم. کند می بیشتر را گردنم دور فشار

 با. شوم می پرت ضرب با و رها را گلویم که رود می سیاهی هایم

کنم می سرفه و کشم می نفس ولع . 

 و گیرد می باال کمی را سرم. کشد می سر پشت از را موهایم

مشنو می گوشم کنار را صدایش . 

کشمت می سگ مثل کنی رم من ی واسه دیگه بار یه - . 

 می بهم محکم را در و رود می بیرون اتاق از. کند می رها را سرم

 برای و گذارم می سرد های کاشی روی را ام پیشانی. کوبد

گریم می وجود تمام با شومم سرنوشت . 
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 می اتاق در و گذرد می سرد های میله میان از وحشی باد 

 جدا هم از را سنگینم های پلک ترسناکش ی زوزه صدای. پیچد

 جان بی گوشتی تکه مثل را خود. آورد می در لرزه به را قلبم و



 به زده وحشت. بود شده سلب او از حرکتی هر توان که دیدم می

 و پر را مشامم آشنایی عطر بوی که کنم می نگاه مپاهای و دست

 مه تاریک نیمه اتاق در را هایم چشم. ریزد می بهم را قلبم ریتم

 هایش دست. بینم می پنجره کنار را او که تا چرخانم می گرفته

. بود خیره جلو به و کرده رنگش مشکی پالتوی های جیب در را

. زدم می حرف او با باید است قدم چند فقط مان فاصله که حاال

 دل خاطر به بخشید می را من باید باشد چیزی هر قیمت به

 روی سردی عرق. کنم می تقال. ام خسته قلبم و اش شکسته

 عضالت تمام. شود می سنگین ام سینه و نشیند می ام پیشانی

 ای چاله. نداشتم دیگر را حرکتی هیچ توان و افتاده کار از بدنم

 به بیشتر را من لحظه هر که دیدم می دخو مقابل سیاه و عمیق

 می طرفم به و خورد می آرامی تکان. کشید می خود طرف

 جای هایم چشم قاب در او رنگ بی صورت و دور چاله. چرخد

 به را قلبم ضربان دارد برمی سمتم به که قدمی هر با. گیرد می

 جاری برای. اندازد می شماره به را هایم نفس و گیرد می بازی

 قفل دهان در هایم دندان ولی کنم می تالش زبانم بر نامش شدن

 لب هایم، چشم در خیره و ایستد می تخت کنار. بودند شده



 برای کنم می تقال درون از. خورد می تکان نامفهوم هایش

 حرکت بی خشک چوبی تکه مانند جسمم ولی صدایش شنیدن

 لب شمگو کنار و شود می خم که فهمد می را نگاهم التماس. بود

زند می . 

برم باید - ! 

 و گیرد می باال را صورتش که زنم می زل اتاق سقف به زده بهت

 هایم چشم در را اشک هجوم. دهد می هایم چشم به را نگاهش

 می سردم پیشانی روی و آید می پیش هایش لب. کنم می حس

 به را خودش خروشان موج و بندم می را هایم پلک. نشیند

 در را قلبم نگاهش سنگینی و گیرد می لهفاص. رساند می ساحل

شکند می هم . 

همیشه برای...خدافظ - ! 

 می پایین اشکش قطره که گشایم می ناباورانه را هایم چشم

 می نگاهم از چشم. شود می یکی خروشان موج همراه و چکد

 می زل رفتنش به ناباورانه. کند می حرکت در طرف به و گیرد

 و کشم می جیغ زده وحشت. کشد می را در ی دستگیره که زنم



 می در حرکت به بدنم عضالت تمام ناگهان که زنم می صدایش

 او که دوم می سمتش به عجله با و آیم می پایین تخت از. آیند

 در به. شود می اکو سرم در در، شدن بسته صدای و رود می

 که زنم می صدا را اسمش قدرت تمام با و کوبم می مشت محکم

 من از را کردن تقال ی اجازه و کند می اسیر را بازوهایم دستی

. کنم می تالش خود رهایی برای و زنم می نفس نفس. گیرد می

 سیاهی و پیچد می هایم گوش در دختری نامفهوم فریاد صدای

 می برخورد صورتم به محکمی دست. شود می دورتر و دور اتاق

. شود می تر واضح لحظه هر دختر گفتن دکتر صدای و کند

 را صورتم دستم، سوزش و نزدیک کسی تند های قدم صدای

 را حضورش و پیچد می ام بینی در آشنایی عطر. کند می جمع

. شود می آزاد دستم مچ و گیرم می آرام. کنم می حس کنارم

 هیجان صدای و دهم می تکان زحمت به را سنگینم هایم پلک

پیچد می دختر ی زده . 

یاد می هوش به داره کنم فکر - . 



 بی های پلک. شود می کم عطر ی رایحه و بلند هایی گام صدای

 سمت به را تارم نگاه. چرخانم می سر و کنم می باز کمی را جانم

 قبل و چرخاند می طرفم به سر. ایستد می. کشم می مرد قامت

 در سیاهی و افتند می هم روی هایم پلک صورتش، دیدن از

برم می فرو خود . 
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 به و گیرم می بود، کنارم روز دو این در که پرستاری از چشم

 مهمان عمیقی لبخند. دهم می یزدانی خوانواده خانوادگی، دکتر

دارد می بر ام پیشانی روی از را دستش و کند می هایش لب . 

شده خوب امالک دیگه حالت شکر رو خدا - . 

نشیند می تخت ی لبه و شود می خیره هایم چشم به . 

 کنی کوچولو لبخند یه مهمون رو ما رفتنمون قبل خوای نمی -

اخالق؟ بد بیمار  

 در به و گیرم می جذابش و مهربان صورت از را تفاوتم بی نگاه

دهم می بسته .  



بدونی خوام می ولی چیه آراد و تو جریان دونم نمی - ... 

 و کند می ای خنده تک که چرخانم می طرفش به سر جکاوانهکن

دهد می ادامه . 

لحظه یه آراد مدت این تو - ... 

شده؟ تموم دیگه کارت کنم فکر جان، احسان خوب -  

 جدید ی شیشه به و زنم می چنگ را تختی رو آران صدای با

دوزم می چشم پنجره .  

 می بلند دلبخن با و کند می رها تمام نیمه را حرفش احسان

  .شود

کو؟ آراد. رفتم می داشتم آره، -  

 احسان از را نگاهش. چرخانم می آران طرف به سر ارادی غیر

دهد می من های چشم به و گیرد می . 

استودیو رفت - . 

دارد می بر را کیفش و گوید می آهانی احسان . 

بریم کنید جمع رو وسایلتون احمدی خانم خوب - . 



 کردن جمع به شروع و ویدگ می "چشمی" احمدی خانم

کند می وسایلش . 

 احسان که گیرم می آران یخی های چشم از را تفاوتم بی نگاه

 می صورتم به دلنشینی لبخند و گذارد می دستم روی را دستش

 .پاشد

زیبا خانم باش خودت مواظب بیشتر - . 

 در سمت به احمدی خانم همراه به و کنم می نگاهش تفاوت بی

وندر می اتاق خروجی .  

باشید مراقبشون بیشتر باید شده ضعیف خیلی بدنشون - .  

 می آران سمت به و کشد می بیرون کتش جیب از ای نسخه

 .گیرد

بخورن وقت سر بگیر؛ براشون رو داروها این - . 

 چشم ی نشانه به را سرش و گیرد می احسان از را نسخه آران

 را هایم پلک در، بستن با و چرخم می پهلو به. دهد می تکان

گذارم می هم روی . 



 از تر رمق بی و خسته مغزم بار هر مثل و کنم می فکر هم باز 

 بازیگوش گرگی بچه مثل حالم. افتد می ای گوشه قبل ی دفعه

 ولی کند می ترک تنهایی را النه شکار، ی تهیه برای که بود

. شود می سرنوشت شکار خود و گم را خانه راه برگشت موقع

 نزدیک صدای و باز در که گذرد می سکوت در ساعتی چند

 در پوزخندش صدای و ایستد می. شنوم می را هایش گام شدن

پیچد می فضا . 

 ولی کنم خالصت سوزن یه با االن همین خواست می دلم -

قول آراد به حیف ... 

 ی کیسه صدای با و قطع آهنی صندلی کشیدن با را حرفش

دهد می ادامه جدیدی ی جمله با نایلونی . 

 ضارب و خودم خونی دشمن و کنم تهیه دارو برات اینکه نه -

کنم خوب رو برادرم . 

 می پرت صندلی روی را کیسه و دهد می بیرون عصبی را نفسش

 می جای لبم ی گوشه پوزخندی و مشت را هایم دست. کند



 و نشینم می. آوردم می کم نباید مرد این جلوی وقت هیچ. گیرد

زنم می زل بود، ام خیره نفرت با که هایش چشم به . 

 توئه به رحمی هیچ من چون کن جمع خوب رو حواست پس -

کنم نمی حقیر و ارزش بی . 

 می متوجه را تندش های نفس و فکش عضالت شدن منقبض

 آن از قرصی و اندازم می نگاهی داروهایش ی کیسه به. شوم

کشم می بیرون .  

 بذارم رو حقت تا بیارم بدست رو سالمتیم زودتر چه هر باید -

دستت کف ! 

. فرستم می پایین آب لیوان با را قرص و شود می مشت دستش

شود می خم صورتم در و زند می کجی لبخند . 

 می بدم تو از حیف ولی اومد می خوشم قدر ازحریفای همیشه -

چرا؟ دونی می! یاد  

دهد می ادامه و کند می کوتاهی مکث . 



 می سوءاستفاده بدنشون اعضای از انتقام برای که کسایی آخه -

 بیش انگلی برام گیرن می بازی به رو حریف احساس و کنن

از فقط که نیستن ... 

 نیمه زنم می صورتش به که محکمی سیلی با حرفش ی ادامه

 بلند دوم سیلی برای دستم و زنم می نفس نفس. ماند می تمام

. کند می جبران را ام سیلی و گیرد می را دستم مچ که شود می

 و فشارد می دست در را بازوهایم که شوم می پرت تخت یرو

 در اش عصبی های نفس هرم که آورد می جلو آنقدر را صورتش

شود می پخش صورتم .  

هرزه؟ ی دختره کنی می بلند من رو دست - ! 

 لحظه برای نفسم که کند می زیاد چنان را هایش انگشت فشار

 سمت به را نگاهش. آید می بیرون دهانم از ضعیفی آخ و قطع ای

 پرت صورتش در را دهانم آب نفرت با که دهد می سوق هایم لب

 می بلند را مشتش عصبی و رها را بازوهایم زده شوک. کنم می

گویم می که کند :  

من نه کنی می نگاه اینجوری برادرت زن به که تویی انگل - . 



 باال اش سینه ی قفسه و ماند می حرکت بی هوا در مشتش

 می چشم قرمزش صورت به خشم با و نشینم می. رود می پایین

 می تکان وار تهدید را سرش و آورد می پایین را دستش. دوزم

 .دهد

کنم چکارت دونم می! دی می بد رو کارت این تالفی - . 

 می ترک را اتاق بلند هایی گام با و زند می آوری چندش لبخند

 می الشتب روی را صورتم و گیرم می دندان به را لبم. کند

کنم می خفه را ام گریه صدای و فشارم . 
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 می چشم پنجره مات ی شیشه به و گیرم می بغل را زانوهایم

 صدای و پیچد می درفضا باران شرشر و برق و رعد صدای. دوزم

 تلخی آه. خورد می گوش به ها برگ و شاخ میان در باد ی زوزه

 می هم روی هایم پلک و دهم می بیرون عمیقی نفس همراه

 می که است افتضاح و طوالنی قدر آن ها شب از بعضی. افتند

 خاطره میان در و شد خیره نامعلوم ای نقطه به ها ساعت توان

 نبردی پیش خفگی مرز به را خود تا و شد گم گیرش نفس های



 در تو و است غریبی حس دلتنگی. شوی خارج آن از انیتو نمی

 فقط سالحت تنها که جهانی دفاع بی آدم ترین غریبه آن میان

بود خواهد اشک قطره چند . 

 طرف به سر و کنم می پاک را هایم اشک در شدن باز صدای با

 می غذا ی نخورده دست سینی به نگاهی. چرخانم می اکرم

گذارد می پنجره ی لبه کوچکی ساعت و اندازد .  

بخور وقت سر و داروهات - ! 

 می احساسش از عاری صورت به و گیرم می ساعت از چشم

 .دهم

 لب که است گردش در من صورت و غذا سینی بین هایش چشم

خورد می تکان هایش . 

 که باشه داشته ارزش کسی برای نبودت و بود نکنم فکر -

کنی ناز براش بخوای !  

 را اش یخی صورت و نشیند می هایم لب روی جانی بی پوزخند

گذرانم می نظر از . 



 نداری کن، ناز داری نازکش گفت می همیشه بیامرزم خدا مادر -

شو کش دراز قبله به رو . 

 دردی و دهد می خراش را روحم و قلب سوهان مثل صدایش

 مرز تا پوزخندش. کند می تزریق لرزانم جسم به درد از فراتر

 گرگی مثل در، سمت به قدمش اولین با که کشانم می دیوانگی

. زنم می چنگ را بازویش و دارم می بر خیز سمتش به درنده

 کلید های دندان میان از که چرخد می سمتم به زده وحشت

غرم می ام شده . 

 به جالد مثل که کردم چکارت چیه؟ من با مشکلت لعنتی توئه -

هان؟ زنی؟ می زخم روانم روح  

 روی از را دستم و کشد می درهم را ایشابروه بلندم صدای از

دارد می بر بازویش . 

بچه؟ الف یه با باشم داشته تونم می مشکلی چه -  

. شوم می ترش نزدیک قدمی و دهم می سر عصبی ای خنده

 شده خرد غروری و نمایان اش چهره در خوبی به زمان گذر

 بی همیشه که ها چشم از امان و بود پنهان سردش نقاب پشت



 چون شناختم می خوبی به را پنهان غم این من. رینندریات

 و گیرم می او از چشم. است ام خانه هم و خانه صاحب ماهاست

غرد می عصبی. دارم می بر گام تخت سمت به . 

نداشتی؟ جوابی شد؟ چی -  

 و نیش به ای عالقه و بود شده حل برایم دیگر زن این معمای 

 همیشه که است انم همگی عادت که آگینش زهر های کنایه

نداشتم دهیم، قرار حمله مورد را تقصیر بی و گناه بی یک . 

بیرون برو - ! 

 تندش های گام همراه به دارش کش و عصبی های نفس صدای

 که زنم می کنار را پتو. شنوم می را رفت می در سمت به که

 قرار هایم چشم جلوی سرخش صورت و شود می کشیده بازویم

گیرد می . 

چیه؟ باهات مشکلم یدون می -   

 بیشتر بازویم روی هایش انگشت فشار که کنم می نگاهش گنگ

شود می . 



اندازی می دخترم یاد و من لعنتی توئه چون - ! 

که دختری یاد ... 

 ماند می تمام نیمه سمج اشکی قطره چکیدن با حرفش ی ادامه

 ترین مقدس و پاکترین اسکار و. اندازد می لرزه به را قلبم و

 آن در ابد تا فرزندش که مادری قلب به رسد می مه مکان

کرد خواهد فرمانروایی .  

 جلوی از خانم اکرم اشکی های چشم تصویر گلویم، از آهی با

 پتو. گیرد می را او جای روز روشنایی و رود می کنار هایم چشم

 و کنم می سر را شالم. نشینم می تخت ی لبه و زنم می کنار را

 آهنی در روی دستم اینکه از قبل. دارم می بر گام در سمت به

 هوا در که را دستم. شود می ظاهر مقابلم آران و باز در بنشیند،

. اندازم می پیشانی به چینی و آورم می پایین مانده، حرکت بی

 می پیش گوشم نزدیکی تا را صورتش و زند می شیکی لبخند

  .آورد

داداش زن دارم عالی سوپرایز یه برات - ! 



 می تند دور روی قلبم ریتم و حبس ام سینه در نفس

زند می زل هایم چشم به و کشد می عقب را صورتش.افتد . 

 و کشیده سرش پشت به نگاهم و زنم می چنگ را پالتو ی لبه

 فاصله قدم چند. شود می خشک حسام دست در چمدان روی

 و گذرد می کنارم از حسام. کند می اشاره حسام به و گیرد می

: گوید می و زند می عمیقی لبخند. رود می آران سمت به نگاهم

داداش زن شو حاضر زود فقط ! 

 شد، حاضر: گوید می او به رو آران و آید می بیرون حسام

 .بیارش

 به را آخر نگاه آران و دهد می تکان چشم نشانه به را سرش

زند می چشمکی صورتم به خیره و اندازد می من سمت . 

داشدا زن رسیده تالفی وقت - !  

 به بلند هایی گام با و اندازد می پایم سرتا به آمیزی تحقیر نگاه

کند می حرکت ساختمان سمت . 
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 و کنم می رنگم مشکی پالتوی های جیب در را لرزانم های دست

 چنگ جانم به عجیبی ی شوره دل. شوم می حسام قدم هم

 از خبر دلم. کرد می تندتر لحظه هر را قلبم تپش و انداخته

 مبارزه حال در قدرت تمام با مغزم ولی داد می بدی های اتفاق

 در شدن باز با. زد می پس را او قبل از تر مصمم بار هر و بود

 روی ای ثانیه برای را هایم پلک مطبوع، گرمای موج و ساختمان

 خوبی به رایحه چند میان از که را آراد عطر بوی و گذارم یم هم

 ای لعنتی بغض و کشم می بو عمیق دهم تشخیص توانستم می

 به حسام صدای با. فرستم می عقب کرده، تنگ را نفسم که

 رایحه آن صاحب دنبال به چشم با و دارم می بر گام سالن سمت

 قرارم یب دل نصیب عطرش بوی فقط ولی گردم می جادویی ی

شود می .  

 برگه چند گذاشتن و کردن جمع مشغول که پوش شیک مرد به

 که آران روی به رو و دوزم می چشم است سامسونتش کیف در

 می است، حرکاتم ی خیره خاصی نگاه با و زده مبل به تکیه

 بلند آران صدای و کشیده سمتم به پوش شیک مرد نگاه. ایستم

شود می . 



موسوی مریم ینما اعتمادی، جناب خب - ! 

 را سرم. کند می "سالم" وار زمزمه و دهد می تکانی را سرش

 من سمت به که ای برگه روی نگاهم و دهم می تکان نامحسوس

ماند می ثابت گذارد، می . 

 چه هر رو دادگاه مراحل تا کنید امضا رو برگه این دخترم، خب -

ببرم پیش تر سریع !  

 جو موهای از فقط که وانشج و شده اصالح صورت به ناباورانه

 می و زنم می زل داد، تشخیص را زمان گذر شد می اش گندمی

حلی؟...مرا...چه: گویم ! 

شود می دقیق صورتم در . 

که ای نامه وکالت با! طالق - ... 

 در بلندی سوت صدای و خورد می تکان چنان هم هایش لب

 دلم، ی حمله مقابل در مغزم و لرزد می قلبم. پیچد می سرم

 باور قدر چه و زند می زار بلند صدای با و افتد می ای گوشه

است تلخ رو، پیش اتفاق . 



. گیرد می سمتم به را خودکار و ماند می حرکت بی هایش لب

 آران صدای و قطع کامال تا شود می تر کم و کم سوت صدای

گیرد می را جایش . 

داداش؟ زن گفتن چی اعتمادی آقای نشنیدی -  

. کشد می جلو کمی را اش تنه نیمه و گیرد می مبل از تکیه

 اعتمادی آقای به رو و زنم می شادش صورت به تلخی پوزخند

ندارم طالق قصد من محترم، اقای: گویم می ! 

فرمودند یزدانی آقای ولی - ... 

پرم می عصبی حرفش میان  .  

شوهرم از من! فرمودند جا بی یزدانی آقای - ... 

ببر صداتو - !  

زند می دور را ای شیشه میز و دارد برمی را خودکار و برگه . 

یا کنی می امضاش خوش زبون با یا - ... 

شوم می اش سینه به سینه و چرخم می سمتش به . 

گیری؟ می ازم زور به چی؟ یا -  



زند می پوزخندی و ساید می هم روی را هایش دندان . 

کنی می امضاش. نچ - ! 

باش خیال همین به - . 

 می خود سمت به و زند می چنگ ار بازویم که چرخم می

 را برگه که کشم می بیرون دستش از عصبی را بازویم. چرخاند

 ام سینه در را نفس رویم، پیش امضای و گیرد می صورتم مقابل

کند می حبس . 

 بره، می زمان ولی برد پیش رو کارا شه می هم امضاء این با -

و کنی امضاش خودته بنفع به پس ... 

 با و آورد می پایین مبهوتم و مات های چشم جلوی از را برگه

دهد می ادامه تحقیر . 

کنی مال لگد کمتر رو شخصیتت - !  

 می بود، روحم و قلب دریدن حال در که هایی چشم از را نگاهم

 شکست طعم و دوم می سالن خروجی سمت به وار جنون و گیرم

! گیرند نمی را جلویم حسام نه و آران نه که چشم می وقتی را



 می سرخ را هایم گونه حقیقت تلخ سیلی و دهد می هشدار قلبم

  .کند

 بسته در پشت زنان نفس نفس و کنم می طی یکی تا دو را ها پله

 قطره اولین و کشم می را در ی دستگیره. ایستم می آراد اتاق ی

 روی از دستم. چکد می ام زده یخ ی گونه روی اشک، ی

. نشیند می چوبی در روی ام پیشانی و رود می کنار دستگیره

 و عطرش نفسش، وجودم تمام با و افتند می هم روی هایم پلک

 صدای و گذارم می در روی را دستم کف. کنم می حس را خودش

 آخرین و گیرم می فاصله در از. کنم می لمس را قلبش تپش

. زنم می محوی لبخند. شود می صورتم ی روانه اشکم ی قطره

دهم می تکان ناباورانه را سرم و کشم می باال را ام بینی آب . 

بگی تو چی هر عزیزم، باشه - ! 

 را آران که چرخم می پله راه سمت به و روم می عقب قدم چند

 اشک. بینم می ها نرده به تکیه سینه به دست لب، به لبخند

. دارم می بر گام سمتش به و کنم می پاک دست پشت با را هایم



 مثل هم تو: گویم می محکمی ایصد با و ایستم می رویش در رو

باش مطمئن! کنم می نابود خودم ! 

 دست و گیرد می ها نرده از را اش تکیه. کند می ای خنده تک

کند می رنگش خاکستری چسبان شلوار های جیب در را هایش . 

 چیزی روز اون تا مطمئنی ولی، روزم اون منتظر صبرانه بی -

مونه؟ می باقی ازت  

 به را قلبم لعنتی بغض و کند می تار را دیدم جلوی اشک موج

اندازد می نفس نفس . 

مونه نمی باقی هیچی دومون هر از - ! 

شود می منقبض صورتش عضالت . 

 متوجه وقتی باش مطمئن! دی می دست از هم تو و آراد چون -

 از پس! ندازه نمی پات جلو تفم زدی، کاری چه به دست شد

دانییز آران ببر لذت تونی می تا پیروزیت ! 

 به پوزخندی. رود می پایین باال بدی طرز به اش سینه ی قفسه 

گذارم می جای سر پشت را او و زنم می اش پریده رنگ صورت . 
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 را کردن فکر جلوی دیگر چیزهای خیلی مثل شد می کاش

 مانند نیست؛ ما دست کنترلش و اداره که کردنی فکر. گرفت

 می سرک خاطره یک پستوی به ثانیه هر که گوش بازی کودکی

 که شیرینی خاطرات! کشاند می جنون مرز تا را خیالت و کشد

 تمام با که بوده بخش لذت قدر آن و کردی زندگی آن در روزی

 وزیر  است تلخ قدر چه و ای کرده لمس را خوشبختی وجودت

 و زدن ورق جز به که سوخت خواهی روزها آن درحسرت

 جلوی که زمانی گذر مثل. آمد نخواهد بر دستت از کاری مرورش

 اش رحمانه بی تماشای به توان می فقط و گرفت توان نمی را آن

 جرم به که هستند قاتالنی ترین رحمانه بی زمان و فکر. نشست

شوند آویخته دار به باید عمد قتل . 

 را او و نبود مهم برایم دیگر نگاهش طرز که خانم اکرم از چشم

 نیم و گیرم می دیدم، می کشیده رنج مادر یک چشم به فقط

 می بلند را سنگینم و خسته تن. پوشم می را رنگم مشکی بوت

 در سمت به. دوزم می چشم تفاوتش بی صورت به و کنم



. کنم یم حرکت او دنبال به هم من و افتد می راه اتاق خروجی

 خارج اتاق از و گذارم می پالتو های جیب در را سردم های دست

 پیش اش همیشگی خشن و خشک ی چهره با حسام. شوم می

 بود شده آفتابی مثل حالم و حس. رود می خانم اکرم و آید می

 خود، سوختن از تفاوتی بی با و تابید می فقط عادت رسم به که

 ی قصه این و بگذرد استمخو می فقط دیگر هم من کرد؛ می گذر

 به تکیه که آران سمت به و گذریم می باغ از. شود تمام آور درد

رویم می بود، گوشی با صحبت حال در ماشین . 

. کنم می نظارت کارا ی همه روی برگشتم که حاال بگو بهش -

 باشه جمع رسیدنش وقت سر و جنس بودن یک درجه از خیالش

 ...چون

 به خیره اش آفتابی عینک پشت از و رددگ می بر ما، ایستادن با

دهد می ادامه صورتم . 

هست چی همه به حواسم - . 



 همانطور و گذارد می اسپرتش کت جیب در را همراهش گوشی

 لبخند و آید می پیش قدمی زند، می باال را کتش های آستین که

نشاند می هایش لب روی عمیقی .  

داداش؟ زن چطوری -  

دهد می ادامه که زماندا می پیشانی به اخمی . 

 گذشته بد بهت خیلی روز چند این بینم، می که جوری البته -

داداش زن . 

آید می پیش قدمی و گیرد می غمگین را صورتش حالت . 

 نمی ضعیف حریف من باشم، گفته بهت داداش زن ضمن در -

ها خوام ! 

 می زمزمه آرام و آورد می پیش گوشم سمت به کمی را سرش

 .کند

شده شروع روزه چند تو و من اصلی یباز آخه - ! 



 در: گوید می صدا ترین آهسته با و کشد می عقب را سرش

 رو بالم و دست بد داداش، زن لقب این داداش؟ زن دیگه جریانی

المصب بود بسته ! 

 می چنگ را پالتوام ی لبه و دهم می قورت صدا بی را دهانم آب

 به دعوت و باز را ماشین عقب در. گیرد می فاصله که زنم

 بر گام ماشین سمت به و گیرم می او از چشم. کنم می نشستن

 و حرکت بی پاهایم. پیچد می مشامم در عطری بوی که دارم می

 ثابت پوش سیاه قامت بلند مرد روی و آران سر پشت به نگاهم

ماند می .  

 فاصله من از قدمی آراد دیدن با که گیرد می را نگاهم رد آران

گیرد می . 

یا یای می من با داداش، حاضره چی همه - ... 

کند می قطع را حرفش و ایستد می رویش در رو . 

دیگه؟ جاشه سر قرارمون و قول -  

جاشه سر که معلومه - .  



. کند می زمزمه آرامی "خب خیلی" و دهد می تکانی را سرش

 می پیش صورتم به کردن نگاه بدون و گذرد می آران کنار از

 ی چهره محو. کند می باز را جلو در و ددبن می را عقب در. آید

 می خودم به اش دستوری صدای که بودم حرکاتش و تفاوت بی

 .آورم

شو سوار - ! 

. کند می پیاده فرمان پشت از را راننده و زند می دور را ماشین

 در شود، سوار اینکه از قبل و رود می سمتش به زده شوک آران

گیرد می دست با را ماشین . 

ری؟ می کجا - ! 

 تنهایی که رو راهی خوام می فقط. جاشه سر چی همه. نترس -

کنم تموم هم تنهایی کردم شروع .  

 طرز از امان و شود می یکی نگاهش با قلبم شکستن صدای

کند می تمامم که نگاهش . 

نیستم؟ تو با مگه -  



 را سرش فقط آراد جواب در و چرخاند می من طرف به سر آران

 می هم آراد که گیرم می جای لیصند روی. دهد می تکان

 بغل ی آینه سمت به نگاهم. شود می کنده جا از ماشین و نشیند

 و برداشته را اش دودی عینک خشم با که آران روی و کشیده

 سوال قلبم از مغزم و ماند می ثابت است، ما شدن دور به خیره

بگذرم؟ او از توانم می: پرسد می ! 
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قبلناش شبیه دارم؛ دوسش هنوز   

براش؟ من بجای میمیره؛ کی یعنی !  

فداش بشه جونم میخواد، دلم هنوز !  

نگاش کنم بازم؛ روز یه بشه باز کاش …  

رفت و کرد پا اون و پا این   

رفت و درد تو گذاشت تنهام  

رفت و برگرد زود که بگم د؛ندا فرصت بهم حتی  



 رسید می گوش به ماشین پخش دستگاه از که ای کلمه هر با

 خفگی حس و کوبید می ام سینه ی دیواره به توانش تمام با قلبم

 سخت لحظه هر که جذابش رخ نیم به. کشاندم می مرگ مرز تا

 نمی پایین موقع به شیشه اگر و اندازم می نگاهی نیم شد می تر

 باد و کشم می بیرون پنجره از را سرم. شدم می خفه قطعا آمد

 ی روانه را گرمم های اشک و نوازش را صورتم شدت با سرد

 بلند صدای با و گذارم می گلویم روی را دستم. کند می صورتم

دارم دوستش خدایا. زنم می زار دل در !  

 ی روانه رنگم مشکی حریر شال و افتند می هم روی هایم پلک

شود می ام شانه . 

توانستم می که داشتم دوستش قدر این ... 

 و شنوم می را خیابان شلوغی صدای و عادی هایم نفس ریتم 

 مثل بود نگرانم. شود می کم قلبم ضربان مانند ماشین سرعت

 این داشتن برای من! تر عاشق را قلبم و کرد ترمز که االن همین

بگذرم خودمم از توانستم می مرد !  

کنم چکار دبای برگشتش برای  



تنهام میرمو راه خیابونا تو هی  

خوام می اونو هنوز که دیوونم خیلی  

 قلبم ی روانه دلپذیری گرمای و اکو سرم در شیری رضا صدای

. گیرم می جای صندلی روی و کشم می عقب را سرم. شود می

 می چشم سختش رخ نیم به و گیرم می بازی به را ام پالتو ی لبه

 فشار بود معلوم اش شده منقبض فک و مدره ی چهره از. دوزم

 انتقام آتش. بودم من اش بانی و باعث و کرد می تحمل را زیادی

 را بزرگش روح واقعیت که بود کرده کور را چشمانم قدر آن

 .ندیدم

 در هایش انگشت بین ماشین فرمان که دستش سمت به نگاهم

 صدا با را دهانم آب و شود می کشیده بود، شدن خورد حال

 و کند می بسته و باز ای ثانیه را هایش پلک. دهم می قورت

 دست با که رود می پیش ماشین کردن روشن برای دستش

 می بازویش روی دستم و کشم می جلو کمی را خودم پاچگی

  .نشیند

بزنم حرف باید - . 



 مثل و کشیده بود، بازویش روی که دستم سمت به نگاهش

 کشم می عقب آهسته را دستم.  شود می خیره مسری ویروسی

دوزم می چشم جلو به خودش مثل و .  

 نمی اصال یعنی کنم، شروع باید چطوری و کجا از دونم نمی -

 یا کنه می حل رو چیزی بزنم خوام می که هایی حرف این دونم

 یک وگرنه بزنم حرف خوام می شده که هم دلم خاطر به ولی نه

شم می قلبم بدهکار عمر .  

دهم می ادامه محکم صدایی با و مکن می تازه نفسی .  

 برادرمه قاتل آران کنم ثابت بهت شده جوری هر خواستم می -

 داخل فرش تابلو دزدیدن جرم به که رو خونش انتقام و

 ...گاوصندوقت

کنم می حس خودم روی را نگاهش سنگینی باالخره . 

ولی بگیرم ریخت، ریل روی - ... 

کنم می کوتاهی مکث . 



 و کرد نفوذ بدنم سلوالی به کشنده ویروسی مثل عشقت ولی -

آورد درم پا از ! 

خورد می گره هم در نگاهمان و چرخانم می طرفش به سر . 

 تو، بدون ولی شه خاموش درونم آتیش انتقام، گرفتن با شاید -

شه نمی خوب حالم وقت هیچ دیگه ... 

دهم می را هایم چشم شدن خالی ی اجازه و کنم می مکثی . 

خاطر به...و آران - ... 

 می جان آخر حرف برای و نشیند می ام سینه چپ سمت دستم

 .کنم

بخشم می...قلبم - . 

 هقم هق تا گیرم می دندان به را لبم و دهم می جاده به را نگاهم

 از ای خفه هق و پیچد می دهانم در خون شور طعم. نشود بلند

شود می خارج گلویم . 

نذارم جا...حسرتی تا...بخشیدم...خودته...با دیگه...تصمیم - ... 



 می تفاوتش بی های چشم به خیره و چرخانم می طرفش به سر

عشقمون حرمت به: گویم ... 

 را قلبم و متالشی را مغزم سنگین پتکی مثل پوزخندش صدای

کند می زخمی . 

 عشقی! خوب؟ دختر زنی می حرف عشق کدوم از! عشقمون؟ -

دومش؟ک کردی؟ داغون که قلبی یا کشیدی لجن به که  

دهد می ادامه و زند می دیگری تلخ پوزخند . 

 همه اون بعد که این از گیره؟ می لجم بیشتر چی از دونی می -

گیری می جانب به حق رو خودت هنوزم آوردی سرم که بالیی ... 

 لرزانش، صدای و پیچد می هایش چشم در اشک خروشان موج

کشاند می آتش به را قلبم . 

هم االن حتی !خوای نمی معذرت ازم و - ... 

 را اش جمله و گیرد می را نگاهش هایش، چشم شدن خالی با

کند می رها . 



 فضای در سفال علی صدای و کوبد می فرمان به محکمی مشت

پیچد می ماشین . 

بازی توی باختم که من بردار دست  

راضی شی می بمیرم من که روز اون  

قلبم روی تو ی غصه آواره  

سهمم باشه دوریت درد که میخوای  

خرابم روزها این من که نده عذابم  

آبم رو شکسته قایق یه  

جوابم کرد دنیا تموم  

مریضم خیلی رفتی وقتی از عزیزم   

بسوزم تنهاییم توو باید بریزم کی آغوش تو اشک  

گذرد می آسانی به دلم حرف از و کند می روشن را ماشین . 
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 شود می زده هایی حرف چه یا گذرد می زمان قدر چه دانم نمی

 بلند امضاء برای باید. آیم می خودم به اعتمادی آقای صدای با تا

 لحظه چند که مردی ترین نزدیک به و چرخانم می سر! شدم می

 دل در و دوزم می چشم شد، می ام زندگی فرد دورترین دیگر ی

 و نگیرد من از را مرد این بندم می دخیل خدا درگاه به عاجزانه

شنید می را صدایم شده که هم بار یک برای کاش ای . 

 می مشت پایش ران روی دستش اعتمادی ی دوباره صدای با

 به همیشه برای را ام پوشالی آرزوهای کاخ و خیزد می بر. شود

سپارد می باد دست .  

" باشه یادت همیشه اینو شم، نمی تو زن بمیرمم ." 

" شی می !" 

 می بلند و زنم می پس را گذشته اعتمادی ی دوباره صدای با 

 محکمی های گام با و پذیرفتم می را ام زندگی واقعیت باید. شوم

 دروغگو یک او نظر از وقتی. کنم می را کار همین دارم برمی که

داشت نخواهم هم قلبش در جایی دیگر نداشت باورم و بودم . 



 برای و گیرد می آتش که است چوبی تکه همان مانند من زندگی

 شعله بار هر آتش ولی کند می کمک طلب نفت از خود خاموشی

گذارد نمی باقی او از خاکستر جز به چیزی تا شود می تر ور ! 

. زنم می زل رویم به رو بزرگ دفتر به و ایستیم می هم کنار

 می کردن امضاء به روعش درنگ بدون او و داریم می بر خودکار

  .کند

شد تمام ... 

 دست با را خودکار. رسید پایان به چیز همه راحتی همین به 

 ی قطره کنم، امضاء اینکه از قبل و آورم می در حرکت به لرزانم

 فقط که آرامی صدای با و شود می دفتر ی صفحه ی روانه اشکم

 تو اومدم خبر بی خوام، می معذرت: گویم می بشنود، خودش

کردم اذیتت و زندگیت ... 

اول امضای ... 

کردم عاشقت خوام می معذرت - ... 

دوم امضای ... 



شدم عاشقت خوام می معذرت - ... 

 حرکتش بی دست و سخت رخ نیم به و رها دفتر روی را خودکار

 تیر و نگاه بود شدن خرد حال در هایش انگشت بین خودکار که

کنم می رها را خالص . 

تویی فقط ابد تا سته،خ قلب این ساکن - . 

 دفتر از کمی و کنده خودکار نوک. افتند می هم روی هایش پلک

شود می پاره . 

شد تمام ... 

گذشته سرگردان و پناه بی دختر همان شدم هم باز ... 

 و دوزم می چشم بودند، تکاپو در که مردمی به سرگردان و گیج

 نهما مثل حالم. آیم می پایین دادگاه متعدد های پله از

 و هدف بی را او وحشی باد و شده رها نخش که بود بادبادکی

 ی پله. کند می همراه خود با سو آن و سو این به دفعه هر مقصد

 می بر خود طرف به اعتمادی صدای که آیم می پایین را آخر

 حال در تفاوت بی که ساختمان کنار مرد سمت نگاهم. گردانم

 ی چهره و ماند می ثابت و کشیده است، گوشی با کردن صحبت



 آن. کنم می ثبت ذهنم و قلب در را نظیرش بی ی قیافه و زیبا

 را نگاهم تواند نمی هم اعتمادی صدای که شوم می محوش قدر

 سرمای دستم، مچ با اش زده یخ دست تماس با تا کند جدا او از

 جای از هایم چشم. کند می منجمد را استخوانم و مغز وجودش

 می داده بود، دور قدمی فقط حال که اویی به و کنده اش خالی

 به تا شود می کمتر و کم خیابان و جمعیت ازدحام صدای. شود

 های نفس صدای و او جز به صدایی هیچ و کس هیچ و قطع کل

 مزاحم هر از دور به تنها تنهای من؛ و بود او. شنوم نمی را خودم

 و شاخ و پرندگان آواز صدای! شد می رسیدنمان مانع که سدی و

 رگ در را زندگی خوب حس و شود می ادغام هم در ها برگ

 و گذرانم می نظر از را خندانش های لب. سازد می جاری هایم

 کمرش دور هایم دست. دارم می بر سمتش به قدمی ناخواسته

 عقب به محکم کسی ناگهان که کشم می خود سمت به و حلقه

 چهره و یتجمع شلوغی و گم طبیعت ناب صدای! دهد می هلم

 زده شوک! شود می ظاهر جلویم آراد ی رفته درهم و سخت ی

 به خجالت از اعتمادی پایین نگاه از و دارم می بر عقب به قدمی

آمد؟ می سرم به داشت بالیی چه. لرزم می خود ! 



 فیلم و عکس حال در که مردمی سمت به کالفه که آراد به 

 به دوربینی فلش رنو با که کنم می نگاه رود می بودند، گرفتن

 می گرد عقب برساند را خودش آراد اینکه از قبل و آیم می خود

دوم می توانم تمام با و کنم . 

 و چرخانم می آشنا نا و تاریک نیمه خیابان در را هایم چشم

 به و گیرم می بغل را هایم دست. بندم می را پالتوام های دکمه

کنم می حرکت خیابان انتهای طرف . 

 تندتر را هایم قدم! بروم؟ که داشتم را کجا رفتم؟ می باید کجا 

 باالی از بدی صدای با سیاه، ی گربه تا دو ناگهان که  دارم برمی

 جهت به و زنم می جیغ زده وحشت! افتند می جلویم درخت

 ترسیده! خورم می سختی جسم به ضرب با که دوم می مخالف

 در را مرگ رویم به رو مرد دیدن با که دارم می بر عقب به قدمی

بینم می هایم چشم قدمی، یک ! 

# 122_پارت  

 می هایش لب روی قطورش های سیبیل زیر از چندشی لبخند

کشد می داغانم روان و روح به عمیق چنگی صدایش و نشاند .  



 زمین رو وحشی ی ماده گربه مگشت می دنبالت آسمونا تو -

کردم پیدات ! 

 به سوهان مثل هایم دندان کوبیدن بهم صدای و لرزم می

 مرگ حد تا مرد این از کنم می اعتراف! اندازد می خط اعصابم

 و شود می گم ها گربه دعوای در قلبم کوبش صدای! ترسم می

 به اش گوشتی های انگشت که دارم برمی عقب به آرامی قدم

 و کنم می تقال. کشم می خود طرف به و اندازد می چنگ بازویم

 با و نشسته دهانم روی زبرش های دست که زنم می لرزانی جیغ

 انرژیم تمام شوم، شب آن آوری یاد با. فشارد می قدرت تمام

. لرزم می خود به پناه بی ای گربه بچه مثل و رود می تحلیل

 در سمت به انکش کشان مرا و چرخاند می اطراف در را نگاهش

 می بلند گوشم زیر نحسش صدای و برد می رفته رو و رنگ

 .شود

 ولی سراغت اومدم دیگه ی دفعه چند شب اون بعد دونی می -

! شدن وصالم مانع و بودن اطرافت ژیگوال بچه اون از یکی بار هر



 همه این بعد که داره و هوام چقدر باالیی، اون بینی می ولی

بغلم؟ تو انداخت رو تو دستی دو خودش مدت  

 بیرون را خانه کلید و کند می شلوارش جیب در سریع را دستش

آورد می . 

 اصال من و شدی ژیگوال بچه اون ی زده گاز سیب تو درسته -

 تویی چون بار این ولی ندارم بقیه ی مونده پس به ای عالقه

بچشم هم مونده پس حاضرم ! 

 می حلقه ورمد بیشتر کثیفش دست و کند می باز را در قفل

 بی با ولی نشوم خانه وارد گیرم می کار به را زورم تمام. شود

 قطع ای ثانیه نفسم که کوبد می پهلویم به محکمی مشت رحمی

 می هلم داخل به. کنم می جان اکسیژن ای ذره برای و شود می

 را در اینکه از قبل و کنم می را تالشم تمام دیگر بار که دهد

 راستش  پای قوزک به محکم را بوتم نیم سخت ی پاشنه ببندد،

 می شل دستش فشار و گوید می بلندی "آخ" درد از. زنم می

 می جیغ قدرتم تمام با و گیرم می گاز را دستش کف که شود

 و فحش به شروع و کرد پرتم زمین روی درنده گرگی مثل. زنم



. زند می لگد شکمم و پهلو به توان تمام با و کند می گویی ناسزا

 ی ضربه با که پیچم می خود به و شوم می جمع زمین ویر

 می سیاهی هایم چشم کوبد می ام سینه ی قفسه به که محکمی

 صدای شنیدن با که بیفتند هم روی خواهند می هایم پلک. رود

 نجاتم ی فرشته به و گشایم می را هایم چشم عجله با پیرمردی

زنم می زل .  

خبره؟ چه اینجا -  

 مشخص هم حیاط کم نور زیر از پیرمرد اباورن و متعجب صورت

 با بگوید، سخن او اینکه از قبل و خورم می تکانی زحمت به. بود

کنید... کم...کم: گویم می بریده بریده صدای ! 

 ی حواله دیگری لگد که اندازد می او و من به مشکوکی نگاه

 با پیرمرد که کشم می بلندی جیغ ارادی غیر. کند می پهلویم

گذارد می دهانم روی را دستش و آید می سمتم به عجله . 

اینجا نریخته رو محله کل تا الکردا ببند درو اون - ! 

 جون،: گوید می که کنم می نگاهش زده حدقه هایی چشم با

هایی چشم عجب ! 



خورد می بهم بودنم دختر و خودم از حالم . 

 به خودش و ببرم داخل که کند می پیرمرد به اشاره چشم با

ها هستم منم احمد آق: گوید می پیرمرد که رود می در سمت ! 

 برام شریک خودش که حاال: گوید می خنده با و چرخاند می سر

جون موسی ندارم حرفی منم کرد، پیدا ! 

 در نفس بدنم، روی پیرمرد هیز های چشم و ها دست حرکت با

 خورد تنم به دستشان اگر بندم می عهد خود با و حبس سینه

کشت خواهم را خودم بعد و را ها آن اول ! 

 بود برنداشته قدمی هنوز و کند می بلندم حرکت یک با پیرمرد

 جان صدایش، با گویی! شنوم می را دیگری شخص صدای که

 به عجیب نیرویی که بودم خورده جنگی های بازی مثل ای تازه

 احمد. کنم می کردن تقال به شروع و شود می تزریق بدنم

 می در بین و رود می باز نیمه در سمت به عجله با و ترسیده

  .ایستد

فرمایش؟. سالم -  

شما گردم، می خانم یه دنبال دارم - ... 



پرد می عصبی حرفش میان . 

بسالمت. ندیدم من آقا، نه - . 

 به پایش که کشاند می دیوار طرف به کشان کشان مرا موسوی

شکند می بدی صدای با و خورد می ای کوزه . 

شود می مانع دست با آراد که ببندد را در خواهد می احمد . 

بود؟ چی صدای -  

چه شما به - ! 

 گمش یهو بعد بودم دنبالش شما ی کوچه نزدیکی تا من آخه -

 و حال اون با دختر یه مگه. نبود دیدم، هم باال خیابونای! کردم

بشه؟ دور تونست می قدر چه روز   

 ژیگولی، دبگر دنبالش دیگه های خونه تو. دونم می چه من -

کردی پیداش نشده دیر تا شاید ! 

من خدای نه، ... 

 در به دوباره که دارد می بر گامی عجله با و بندد می را در

 داخل کند می اشاره موسی به ابرو و چشم با. شود می کوبیده



 بچه خوای می چی: گوید می بلند صدای با و ببرم ساختمان

نیست؟ کسی اینجا نگفتم مگه جون؟  

شماست مال شاید گفتم افتاده، در جلو پول کیف یه قطف چرا، - . 

 سمت به مرا پاچه دست که اندازد می موسوی به نگاهی عصبی

کشد می ساختمان .  

 تر تنگ دورم را هایش دست ی حلقه کنم می تقال قدر چه هر

روم می فرو آغوشش در بیشتر و کند می . 

یام می النا ببندم، رو وحشی ی گربه این تا خودمه؛ مال بله - !  

 من از زورش ولی است مردنی و الغر اینکه با تصورم خالف بر

م را در و دهد می هلم ساختمان داخل. بود بیشتر خیلی  

شنوم می را احمد صدای که بندد ی . 

 .اومدم -

 دهان در را قلبم کوبش صدای و دهم یم دست از را توانم تمام

 کنار از عرق قطرات دیوار به شدنم کوبیده با و کنم می حس



 به چندش و نفرت با و خورند می سر هایم شقیقه و پیشانی

دوزم می چشم عرقش غرق صورت . 

 کند می آرامی ی خنده تک اش وقفه بی های زدن نفس میان از

آورد می در شگرد به صورتم روی را خمارش های چشم و . 

 برسیم؟ کارمون به هم ما س، پسره اون سرگرم احمد آق تا -

 چطوره؟

 نفس صدای و رود می پایین باال بدی طرز به ام سینه ی قفسه

 می اتاقی سمت به مرا که شود می گم هایش نفس در بلندم های

 و دست  و بینم می خود ی فاصله ترین نزدیک در را مرگ. کشد

 ورودی در که کنند می لرزیدن به شروع یحیفج طرز به پاهایم

 دیوار به برخوردش صدای و شود می باز بدی طرز به ساختمان

پراند می جا از را موسوی . 

 مشت با و اسیر آراد های دست در اش یقه آید می خودش به تا 

شود می پرت زمین روی اول . 

 روی که آراد ی وقفه بی های مشت به و خورم می سر دیوار کنار

 بغل را زانوهایم. دوزم می چشم آمد، می پایین مرد صورت و سر



 کمک به. هستم او امن آغوش در آیم می خودم به تا و گیرم می

 لش تن کنار از عجله با و شویم می خارج ساختمان از آراد

گذریم می مرد ترین عوضی .  

 پالتوی آراد که لرزم می شوم و نحس ی کوچه آن از خروج با

 شد، تموم چی همه: گوید می لب زیر و پیچد می مدور را خودش

عزیز کنارتم من ... 

 وحشت از بدنم لرزش. کند می رها تمام نیمه را اش جمله

 تن و تر تنگ دورم دستش ی حلقه که شود می بیشتر نبودش

 ولی شد جمع درد از صورتم. چسباند می خود به بیشتر را لرزانم

 گلو در را ام ناله شود می باعث گرمش آغوش و ها دست لمس

بسپارم حرارتش پر های دست به را خودم و کنم خفه . 

# 123_پارت  

 ی شیشه روی و دهم می خیابان شمار بی های چراغ به را نگاهم

 چراغ پشت ماشین. رسانم می ثبت به کوچکی قلب گرفته، بخار

 ذوب حال در که قلبی از را هایم چشم. شود می متوقف قرمز

دهم می  شمار ثانیه به و گیرم می بود، شدن .  



یک دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، - ... 

 چهره سمت به را هایم چشم نکردنش حرکت و نگاهش سنگینی

کشد می داغانش ی .  

تمام دینگ، - ... 

 و دهد می جلو به را گاهشن و اندازد می پیشانی روی اخمی

 "آخ " که دهم می تکیه صندلی به را پشتم. کند می حرکت

 های سال تمام ی اندازه به تنم. آید می بیرون گلویم از ای خفه

 و پنجره طرف به سر رمق بی و خسته. کرد می درد ام زندگی

 می بود، ویرانی حال در که کوچکم قلب ی شده آب قطرات

 قطرات کمک به و گذارم می شیشه ویر را انگشتم. چرخانم

 را دستم. کشم می شده ذوب قلب روی خطی. شتابم می بخار

شکنم می را سکوت و گذارم می ام سینه ی قفسه روی .  

خیلی کنه، می درد - ... 

کشم می نفس دارم سختی به  ...  

نامنظم هم قلبم ضربان ! 



چرخانم می طرفش به سر . 

بده خیلی قلبم حال - ! 

چرخاند می طرفم به سر نگران . 

صدمه بهت عوضی اون شدی؟ اینجوری کی از - ... 

پرم می نگرانش صدای و حرفش میان . 

شکسته قلبم کنم فکر! داداگاه بعد از - ! 

 بغض. شود می سخت صورتش و فشرده فرمان روی هایش دست

 صدایی با و دهم می قورت بسته، را گلویم راه که را سنگینی

 بشکنه یکی قلب وقتی پرشکی نظر از آخه: گویم می لرزان

شه می اینجوری ... 

شنیدی؟ شکسته، قلب سندرم گن می بهش   

 بیشتر ماشین سرعت و رود می پایین باال سختی به اش سینه 

 جاده به و دهم می ماساژ کمی را ام سینه ی قفسه. شود می

دوزم می چشم . 

نشدی؟ اینجوری تو -  



 راهی زیاد یالیخ بی از که بودم شده هایی دیوانه مثل

شوند می تیمارستان ! 

نه؟ مگه! شی می چرا، -  

چرخانم می سمتش به را صورتم . 

 هم االن نه؟شاید مگه. شکنه می قلبت من از بعد هم تو حتما -

 ...شکس

 می لبم روی را دستم. چشم می دهانم در را خون شوری ناگهان

 هرا و خورد می سر هایم انگشت کنار از گرمی مایع که گذارم

 جای زیاد سوزش از. کند می پیدا ام چانه سمت به را خود

شود می تار او صورت و پر هایم چشم کاسه دستش . 

 طرز به بازویم و پیچد می خلوت خیابان در ماشین ترمز صدای 

. پیچد می ماشین فضای در آخم که خورد می داشبورد به بدی

 ریشو هایم چشم بستن با. فشارم می و گیرم می را بازویم

 بی قلب دستمالی نشستن با که سوزاند می را لبم زخم اشک

 را ام جسمی درد و کند می پریدن پایین باال به شروع ام جنبه

 دستش روی ارادی غیر دستم. سپارد می شب سیاهی دست به



 پوش کف راهی دستمال و کشد می عقب عصبی که نشیند می

شود می ماشین . 

 تو و من. رسن نمی بهم وقت هیچ موازی خط دو! بیا خودت به -

بهم برای راهی هیچ دیگه که هستیم خطی دو همون مثل هم ... 

پرم می حرفش میان پاچگی دست با . 

بشکونه رو خودش یکیش اگه رسن؟ نمی گفته کی - ... 

 برق که زند می اش قبلی سیلی جای محکم چنان دست پشت با

پرد می سرم از . 

شدم خرد ... 

شو خفه: گوید می بلند صدای با که بودم شده حقیر چقدر ! 

بود؟ این جوابم یعنی گذشتم، خودم از او خاطر به که من  

 کنه نمی پیدا التیام چیزی هیچ با زدی قلبم به تو که زخمی -

 برای اطرافیانم ی همه و خودم زندگی از! خودت نبودن با فقط

برو همیشه ! 



 با یکی یکی غرورم ی شکسته های تکه و کشد می تیر قلبم

روند می فرو قلبم درون ضرب . 

 رو توهمت و برو قلبم، برای نبودی بیش سرابی که اسمت مثل -

ببر خودت با همیشه برای زندگیم از . 

 چقدر آدم یک مگر! کشیدم؟ می نفس و بودم زنده هنوز چرا

 مقاوم کوه یک مثل هم هنوز درد همه این از بعد که داشت توان

بود؟ استوار و ! 

 هم از سهممان تا شوم می دور آنقدر خواهد یم خودش که حاال

بس و باشد دور خاطره یک فقط . 

 ی دستگیره حرف بدون و گیرم می هایش چشم از را آخرم نگاه

 به ماشین و بلند درها شدن قفل صدای که فشارم می را در

آید می در حرکت . 

رسونمت می - . 

. دوزم می چشم ماشین کف به و نشینم می صاف مخالفت بدون

 همراه به را همراهم گوشی و کند می باز را ماشین داشبورد

گذارد می پاهایم روی را خانه کلید دسته و بزرگی پاکت . 



خونه صاحب از هم رو خونه سند. گرفتم آران از رو کلیدا - ! 

دهد می ادامه که شود می هم در ابروهایم . 

 چون ای دیگه چیز هر یا کردم لطف بهت کنی فکر خوام نمی -

 نزدیک. نیست سرت رو منتی هیچ پس دادم، بهت رو حقت طفق

 خودم و رویا به دادن آموزش وقف رو زندگیت تمام سال یک

 روز و شب من نظر از ولی نداشتی هدفی خودت گم نمی کردی،

 می کی هر طرفت حاال بگیری رو حقت باید و کشیدی زحمت

 هم احدی هیچ به و بگیر دستی دو رو حقت پس. باشه خواد

نیستی بدهکار . 

 هم را سند و گذارم می پالتویم جیب در را کلید دسته و گوشی

 می را اش شده حبس نفس کردن آزاد صدای. گیرم می دست در

 بیرون را داشت آه با زیادی شباهت که سنگینم نفس و شنوم

دهم می . 

 بیشتر خیلی شیرنیش از تلخش روزهای که آشنایی ی محله به

کند می توقف ماشین  که دوزم می چشم بود . 



 با در که کشم می را در ی دستگیره ای واژه هیچ بیان بدون 

 گرفتن حال در که کننده خفه محیط آن از و شود می باز تیکی

می بود، جانم  
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 دیگر. گریختم می شهر و محله خانه، این از زودتر چه هر باید

 روزی. نداشتم بد های آدم این کردن تحمل و ماندن برای دلیلی

 قبل از تر خمیده حاال ولی کردم ترک را خانه این انتقام امید به

 هم را دلم بار این که تفاوت این با بودم برگشته اول جای همان

ام گذاشته جا آن !  

 آشپزخانه سمت به انهخ تاریکی در و شوم می ساختمان وارد

 کابینت از لیوانی. اندازم می میز روی را سند. دارم می بر گام

 صندلی روی. فرستم می پایین آب با را بغضم و کشم می بیرون

 با. زنم می زل پاکت به خالی ذهنی با ها ساعت و نشینم می

 روی و آورم می بیرون تن از را پالتو شوم، می بلند گرما احساس

 دیدن با که کنم می باز را یخچال در. اندازم می دلیصن ی دسته

 روی بزرگی اخم و پرد می باال ابروهایم رویم به رو ی صحنه



 یکی را درها و روم می ها کابینت سمت به. نشیند می ام پیشانی

 در عصبی خوراکی مواد انواع دیدن با که گشایم می یکی

 بیرون پالتویم جیب از را همراهم گوشی و کوبم می را ها کابینت

 آشپزخانه از عجله با خاموش ی صفحه دیدن با که کشم می

 بخاری، دیدن با که زنم می را اتاقم چراغ کلید. روم می بیرون

 هم به محکم قلبم ی پنجره قیمت گران جدید وسایل و تخت

 لرزان پاهایی با. سوزاند می را ام سینه عمیق دردی و کوبد می

 چشم. کنم می باز را دیواری کمد رد و گیرم می آنها از چشم

 ته کوچک ساک و چرخانم می دار مارک های لباس روی را هایم

 و گذارم می نفره دو شیک تخت روی و آورم می بیرون را کمد

 شارژر ام شناسایی مدارک و ها لباس میان از. کشم می را زیپش

 نشینم می تخت ی لبه. زنم می شارژ به را گوشی و دارم می بر را

 آوری یاد با. زنم می زل است، شارژ حال در که گوشی به و

 حسرت با آهی و نشیند می هایم لب روی محوی لبخند گذشته

شود می خارج گلویم از . 

کرده تحمل رو تو وزن چطوری بیچاره تخت این موندم " !" 



" استقامتش تو موندم منم واال !" 

 می ام گونه روی که را اشکی قطره و کنم می تلخی ی خنده تک

 و شوم می بلند آرامی ی تقه صدای با. کنم می پاک چکد

 را نگاهم و زنم می را چراغ کلید. روم می هال سمت به ترسیده

 را ورودی در ترسیده و گیرم می نو های پشتی و فرش بخاری، از

کنم می قفل .  

خودم ی سایه از حتی... ترسیدم می  ! 

 می تلویزیونی زیر روی را کلید دسته و کشم می ای آسوده نفس

 سمت به ناباورانه که دارم می بر آشپزخانه طرف به قدمی. گذارم

 گذرد می سرم از که فکری با. چرخم می مادر و پدر و ماکان اتاق

 از قبل که دارم برمی خیز ماکان اتاق سمت به ها دیوانه مثل

 پایین کنارم آهسته و لرزد می دستم دستگیره، کشیدن پایین

 سمت به و گیرم می او اتاق در از را نگاهم زده التخج. آید می

 به دوباره که دارم می بر جلو به گامی. چرخم می مادر و پدر اتاق

 می عمیقی نفس و بندم می را هایم چشم. گردم می بر عقب

 با پس شد می راحت آنها اتاق نخوردن دست از خیالم باید. کشم



 گشایم می محکم را در و رسانم می اتاق به را خودم بلندی گام

 از قبل و کشم می ای آسوده نفس اتاق قبلی وسایل دیدن با که

 مان جمعی دسته عکس قاب روی ام شرمنده های چشم اینکه

خورم می سر در کنار و بندم می را در سریع بنشیند .  

 قاتل برادر گرو در دل که بودم شرمنده سخت عاشقم خود از

بودم بسته بردارم . 

 وارد لرزان هایی قدم با و کشم می باال را حسم بی و خسته تن

شوم می اتاق .  

 پنج. گیرم می دست در را گوشی و نشینم می تخت ی لبه

 و ضعف احساس چرا بود؟ کافی دردم پر دل برای شارژ درصد

است؟ ام فروپاشی حال در و گرفته بر در را وجودم تمام حقارت ! 

کنم می باز را صفحه قفل و روشن را گوشی . 

. آید می درد به خودم کسی بی از قلبم و شوم می مخاطبین وارد

 را ام زندگی های آدم وفاترین بی و گذرم می ام خفته عزیزان از

 اسم زوم! ایستم می قلبم ی رباینده روی و گذارم می سر پشت

 روم می پیش کردن لمس مرز تا بارها و شوم می اش فامیلی و



 فرد ریاترین بی ی شماره مکث بدون و شوم می رد هم او از ولی

فشارم می را روزهایم این . 

اول بوق ... 

بندم می را هایم چشم . 

دوم بوق ... 

شود می حبس ام سینه در نفس . 

سوم بوق ... 

رسد می خود اوج به قلبم ضربان . 

ممتد و چهارم بوق ... 

 ...تمام

 روی ام گوشی همراه غریبانه چه و شکند می هایم چشم جویبار

گریم می سخت خود تنهایی برای و کنم می سقوط زمین . 
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 کشد می تیر سرم. کنم می باز را هایم پلک گیج و زنم می غلتی

 تا کشد می طول کمی. شوم می خیز نیم شدیدی سردرد با و

 کناری را پتو. آورم می خاطر به را تمموقعی و رسانی روز به مغزم

آیم می پایین تخت از و زنم می . 

 می اجبار به زهری مثل و گذارم می دهان در دیگری ی لقمه

 زندگی این ی ادامه برای باید. کشم می سر را چای لیوان و جوم

 می را ها ظرف. دهم ادامه بتوانم تا داشتم می توان اجباری

 هر از خالی ی صفحه به. برم می ناهپ اتاقم به دوباره و شویم

شوم می مچاله خود در و دوزم می چشم پیامی و تماس .  

"  اگه حتی گیری نمی ازم رو خودت وقت هیچ دیگه بده قول

! دادم انجام رو دنیا کار بدترین اگه حتی! نبودم صادق باهات

کردم استفاده سوء پاکت احساس از و دادم بازیت اگه حتی ." 

 ی شماره به خیره لرزان صدای با و زنم می پس را گذشته

 قول من به تو شد؟ چی قولت پس معرفت، بی: گویم می مهرداد

نامرد دادی . 



 های لباس میان از.  شوم می بلند هدف بی و کشم می تلخی آه

 بوت همراه به روشنی رنگ ای قهوه چرمی پالتوی آراد دار مارک

 از و زنم می چنگ را گوشی. پوشم می و آورم می بیرون سیاهی

شوم می خارج اتاق . 

 چتر به باران کوچک قطرات برخورد شنیدن و باد ی زوزه صدای

 منتقل ام خسته قلب به را غریبی حس و پخش هایم گوش در

 را صورتم و کشم می کنار را چتر. ایستم می ریل وسط. کند می

 باران بوی و بندم می را هایم چشم. کنم می ابرها دلتنگی مهمان

 به باران ی قطره هر لمس با. کشم می نفس وجودم تمام با ار

 چشم و ریزد می فرو بار هزار هم من قلب خوردنش سر و صورتم

 سنگ روی بر کسی تند های گام صدای با. سوزاند می را هایم

گردم می بر عقب به  ها ریزه .  

من خدای ... 

 ها میت با زیادی شباهت که پریده رنگ و اندام الغر دختر این

است؟ شیک و شاد ی ستاره همان دارد  



 و ایستد می رویم در رو که دارم می بر عقب به قدمی ترسیده

 و زند می زل من به رفته گود های چشم آن با خونی، دشمن مثل

 می رنگش مشکی مانتوی آستین سر با را هایش چشم خیسی

 می صورتم در را نگاهش نفرت با و زند می نیشخندی. گیرد

 .چرخاند

 شد چی اولت؟ جای سر برگشتی درازتر پا از دست شد چی -

گفتی؟ می که انتقامی انتقام اون  

 روی خیس نیمه آزاد گیسوان و گذرد می میانمان از وحشی باد

گیرد می بازی به را اش پیشانی .  

 هان؟ -

 دست در دست بیقرارم چتر و پرم می جا از زند می که فریادی با

گریزد می دنجی هخلوتگا سمت به عاشق باد . 

کند می ریز را هایش چشم و زند می خراشی گوش ی قهقهه . 

 قصه ادامه خودم مجبورم کردی سکوت تو که حاال خب، خیل -

بگم رو تلخت ی !  



 شده عاشقش نظر مورد مضنون شه می متوجه اینکه از بعد خانم

 بار دو رو ما ی قصه عاشق پسر و کنه می سوءاستفاده عشقش از

 دونی می رو جالبش ی نکته ولی کشونه می رگم کام به

 کجاست؟

 صورتم پریدگی رنگ حس و دهم می قورت صدا با را دهانم آب

کنم می حس را . 

 که شده عاشق هم جوری! شده عاشق هم ما ی قصه دختر -

 به رو برادرش خون و کشه می انتقام از دست آخر ی لحظه

فروشه می عشق ! 

آورد می پیش را تشصور و کند می چندشی ی خنده تک . 

 با رو خواب قرص و سم جای و گیره می پیشی انتقام از عشق -

 خواب قرص خوراندن از بعد ما شیدای عاشق! کنه می عوض هم

 و دیده خوابا براش تقدیر دست دونه نمی ولی بره در خواد می

بکشه راحت نفس یه نیست قرار ها حاال حاال . 



 عصبی. اندازد می فاصله بینمان برق و رعد و غرد می آسمان

 می ادامه هایم چشم در خیره و دارد برمی عقب به قدم چند

 .دهد

 توئه اگه زندگیم؟ به زدی گندی چه اشتباه یه با بینی می -

 روز و حال االن بودی نکشیده ماجرا این وسط و آراد پای لعنتی

نبود این من ! 

کشم می دارم که دردی این مقصر لعنتی توئه ! 

گیرد می مشت در را پالتویم ی یقه و آورد می جومه سمتم به . 

 ولی کنم خفت دستام همین با خواست می دلم پیش روز چند -

 داری هم تو چون چرا؟ دونی می آرومم، عجیبی طرز به حاال

کشی می و درد همون . 

کند می زمزمه گوشم زیر و آید می پایین آرام هایش دست . 

شایدم! بیشتر شایدم - ... 

کشد می عقب را سرش و کند می هیکوتا مکث . 

خوشگلم نیست انتظارت در خوبی روزای - ! 



برات آران ... 

 چه آران از او. کشاند می آشوب به را دلم و زند می پوزخندی

 می را بازویش پاچه دست که کند می گرد عقب دانست؟ می

: گویم می که کند می نگاهم نشسته خون به هایی چشم با. گیرم

گفت؟ بهت آران و بخوا قرص موضوع  

گوید می محکمی نوچ و زند می کجی لبخند . 

گفت؟ بهت کی پس -  

 می شماری ثانیه انتقام انتظار در که ان آدمایی از پر خونه اون -

 .کنن

 و کشد می بیرون دستم از را بازویش که کنم می نگاهش گیج

 درگیر رو فکرت خواد نمی: گوید می شد، می دور که همانطوری

کنی آدما اون !  

 می گذشته ی ستاره همان نگاهش بار آخرین برای و ایستد می

 کرده گمش زندگی بازی در بود ها مدت که ای ستاره همان. شود

 .بودم



 و لرزد می هایش لب که دارم می بر سمتش به ارادی غیر قدمی

 به آران! نکرده نابودت آران تا برو... برو نشده دیر تا: گوید می

توئه از انتقام ی تشنه حاال و آراد اشقع آمیزی جنون طرز ! 

خواد می امشب ... 

 چشم در ترس و گیرد می شدت باران. رود می و گیرد می نگاه

 های

 زد؟ را ها حرف این که شد چی! لرزاند می خود به مرا ستاره

 می صورتم و پیشانی روی و گذرند می موهایم زا باران قطرات

 بیرون را گوشی و کنم می پالتو جیب در را لرزانم دست. چکند

شوم می مخاطبین وارد و باز را صفحه قفل. کشم می . 

" . کنم می نظارت کارا ی همه روی برگشتم که حاال بگو بهش

 جمع رسیدنش وقت سر و جنس بودن یک درجه از خیالش

 ".باشه

 در بارها ستاره آخر ی جمله و رانده عقب به آران ایه حرف

 رضایی سروان ی شماره سمت به را دستم و شود می تکرار سرم

کشد می . 
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 می بخاری کنار حرکت بی قدر آن خیس های لباس همان با

 می گم بخاری گرمای در تنم لرزش و خشک امالک تا نشینم

  اتاق و بیرون فضای برق، و رعد و آسمان غرش صدای با. شود

 بیرون کمد از را ساک. اندازد می تکاپو به مرا زمان گذر و روشن

 نمی دروغ ها چشم آن. دارم برمی لباس دست چند و کشم می

 پیدا را ودمخ تا شدم می دور قدر آن باید. رفتم می باید. گفتند

 جیبم در گوشی که دهم می جا ساک در را ها لباس. کردم می

 دیدن با که آورم می بیرون را گوشی و رها را ساک. لرزد می

کنم می لمس را رنگ سبز آیکن متعجب ستاره اسم . 

 ی شوره دل و چنگ را دلم اش بریده بریده، های نفس صدای

اندازد می جانم به را عجیبی .  

 ستاره؟ -

کند می سکوت هم باز و شود می بلند آهش ایصد . 

 دوستش هنوزم کرد حقم در که بدی همه آن از بعد چرا

 !داشتم؟



زنم می کنار آرام را پرده و روم می پنجره سمت به نگران . 

خوبی؟! زنی؟ نمی حرف چرا -  

لرزد می او صدای مثل قلبم که کشد می تلخی آه چنان . 

همه زا زندگی، از خودم، از... خستم - ... 

 که خوابایی همون از. خواد می دغدغه بی و آروم خواب یه دلم

 پشت رو چهارتایی که خوابایی همون از. گذاشتیم جا بچگی تو

 بیان کردیم می اشاره ها ستاره به دست با و خوابیدیم می بوم

دویدیم می خونه داخل داد، و جیغ با بعد و پایین . 

 آن یاد با و زنم می امان کودکی دوران سادگی از تلخی لبخند

 می پایین دارند ها ستاره بودیم زده توهم چهارتایی هر که شب

 می پایین هایم چشم از ام دلتنگی و کشم می تلخی آه آیند،

 .چکد

 بلند موهای دغدغمون تنها و شیم کوچیک بازم خواد می دلم -

باشه من حسادت و تو . 



. افتاد می ارهشم به بیشتر هایش نفس کشید می که آهی هر با

کنم می رها را پرده و گیرم می دیوار از تکیه نگران . 

خوبه؟ حالت تو -  

 تونم می که خوبم انقدر! شم نمی دیگه این از خوبتر. اوهوم -

کنم پرت رو صندلی االن همین ! 

 ته و افتد می تند دور روی دفعه یک قلبم تپش چرا دانم نمی

شود می خالی دلم . 

 ...صندل -

پرد می حرفم میان . 

 و من لش تن داره و پامه زیر االن که همونی صندلی، آره -

ک می تحمل ... 

 می پر تنم از روح و شود می گم آرامش هق در حرفش ی ادامه

 .کشد



 های نفس صدای و کشم می در خروجی سمت به را لرزانم پاهای

 من! مریم کردم بد خیلی بهت من -. پیچد می گوشم در بیقرارم

بخشی؟ می و  

 سقوطم مانع و دهم می قرار در چهارچوب ستون را لرزانم دست

 و دهم می قورت زحمت به را ام شده خشک دهان آب. شوم می

گیرم می در از را ام تکیه . 

 می... پیشت یام... می االن... اصال... بخشم... می که مه... معلو -

خوب خبر یه خوام ... 

پرد می حرفم میان و کشد می باال را اش بینی دیگری، تلخ آه با . 

 آخری دم ممنونم ولی نه یا گی می داری دلت ته از دونم نمی -

کردی تر سبک رو گناهام بار ! 

 می آید، می پایین آرام که در ی دستگیره میخ نگاهم و لرزم می

 از روح و گذرد می کدر ی شیشه پشت از سیاهی ی سایه. شود

 و رها ستگیرهد که دارم می بر عقب به قدمی. گریزد می تنم

 ستاره لرزان صدای در قلبم کوبش صدای. شود می محو سایه

کنم می بسته و باز بار چند را هایم پلک و گم .  



ببخشیم دلت ته از روزی یه گفتی که همینطور امیدوارم - . 

کند می مکث . 

ماکا خاطر به... چی همه خاطر به متاسفم  - ... 

 مثل اینکه خیال با. کشاند می آتش به را قلبم و زند می هق

 را کلید و روم می خروجی در سمت به ام زده توهم هایم بچگی

 دارم ستاره: گویم می لرزان صدایی با و کشم می بیرون جیبم از

پیشت یام می . 

دهم می قرار حفره در را کلید . 

 از شدنی رها... خواد می شدن رها دلم... دیره خیلی دیگه -

 ...جنس

 رو تو! ستاره نه: گویم می هق با و مچرخان می محکم را کلید

نذار تنهام خدا . 

: گوید می آمد، می بیرون چاه ته از که صدایی با و زند می هق

باش آراد مواظب کنی، می فکر که نیست اونی اکرم !  

پرم می حرفش میان جیغ با . 



نه ستاره - ! 

کن حاللم - ! 

 در گوشی ممتد بوق و چیزی شکستن صندلی، افتادن صدای

. دوم می حیاط در سمت به و زنم می جیغ. پیچد می هایم گوش

 می حلقه دورم دستی ناگهان که نشیند می در قفل روی دستم

 تند تپش صدای. کند می پر را ام بینی تلخی و تند بوی و شود

 می هم روی زود خیلی و سنگین هایم پلک. شنوم می را قلبش

رود می فرو سیاهی در جا همه و افتند . 
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 کمی تلخ تند بوی از ابروهایم و فشارم می هم روی را هایم پلک

 می خود به تکانی. شود می جمع مانده، جا به ام بینی در که

 ام بسته پای و دست به و کنم می باز متعحب را هایم چشم. دهم

 چشم. کنم می تقال بیشتر و دوزم می چشم آهنی یصندل دور

 حافظه کنم می سعی و چرخانم می سرد و خالی اتاق در را هایم

 خواهم می زده وحشت ستاره آوری یاد با. بیندازم کار به را ام

 آوایم آمدن بیرون مانع دهانم روی ضخیم چسب که بکشم جیغ



 می دلیصن دادن تکان به شروع و زنم می نفس نفس. شود می

 ام پیشانی و سر در بدی درد و افتم می سیمانی کف روی که کنم

 و لرزم می خود به افتاده ستاره برای که اتفاقی فکر با. پیچد می

 می قبل از امیدتر نا بار هر ولی کنم می تالش بیشتر رهایی برای

 انباری هست معلومه که کهنه و کثیف اتاق در را نگاهم. شوم

 کسی تنها و چرخانم می نشده، استفاده آن از وقت خیلی و بوده

 انتقام برای بود منطقی کامال! است آقا احمد آید می ذهنم به که

 کنم می کردن تقال به شروع دوباره. بیاورد سرم به بالیی همچین

 و اتاق کف روی مردی ی سایه و بلند در جیر جیر صدای که

 پاهای به و گیرم می سایه از را نگاهم. بندد می نقش بتنی دیوار

 ناباورانه هایم چشم. دهم می آید، می داخل که مرد ی کشیده

 ی صحنه هضم. ماند می حرکت بی او صورت روی و روند می باال

 و باز را هایم پلک بار چندین که است سخت قدری به رویم به رو

. شود می تر واضح و تر نزدیک صورتش بار هر و کنم می بسته

. شود می خم سمتم به و نشاند می هایش لب روی موقری لبخند

. گرداند می باز اولش جای سر حرکت یک با و گرفته را صندلی

 می ام پیشانی روی دستش و چرخاند می صورتم در را نگاهش



 و قلبم سوزش ی اندازه به نه ولی سوزد می دستش جای. نشیند

است زده قلبم به بار چندمین برای که نارویی .  

 بتپد او برای شدم باعث روزی که بودم بدهکار سخت قلبم به من

بکشد ویرانی به را خود و ! 

 می داغم ی گونه روی و آید می در حرکت به هایش دست

 که صدایی و شود می خم ام زده بهت صورت در بیشتر. نشیند

 در مرگ ناقوس مثل بود، ام زندگی آوای زیباترین برایم روزی

پیچد می هایم گوش . 

 بی که رفتم کلنجار و کردم فکر خودم با خیلی مدت این تو -

نتونستم آوردی سرم به که بالیی فکر با بار هر ولی بشم خیالت ! 

 در وجودم تمام با تا بود باز هایم دست و دهان خواست می دلم

 کرد تباه رو خونواده دو زندگی تو بابای ".زدم می فریاد صورتش

 قدر آن را او و "!بدهکارت؟ شدم و زنی می بال از دم تو حاال

 خواسته چقدر و شد می خنک ام گرفته گر دل تا زدم می کتک

بود محال آرزوهایم تمام مثل ام . 



 داشتم؛ دوست همیشه ولی نبودم عاشقت وقت هیچ شاید -

 کس مال نداشتم دوست وقت هیچ که داشتم دوست اونقدر

بشی ای دیگه . 

 عاشقم درق این! بس و بودی خودت هم مالکیتت حس این باعث

خودت مالک و کردی حریصم که بودی ! 

 و آورد می در حرکت به هایم لب چسب روی را هایش دست

دهد می ادامه . 

 رفتنت، و پسره اون کنار دیدنت از بعد که بود همین خاطر به -

 رو خودم معصومه از قبل چون بیام کنار معصومه با نتونستم

 تویی خاطر هب کردم خراب رو زندگیم! دونستم می تو مالک

 ...که

 مرز تا صندلی آهنی ی لبه با سرم و زند می چنگ را موهایم

رود می پیش ترکیدن .  

بودی شده دیگه یکی مال - . 

 را بغضم و کشاند می آشوب به را دلم سرخش صورت و چشمان

رساند می هایم پلک پشت تا . 



. بود کرده تصاحب دیگه یکی و من مال راحتی همین به -

 می پیش جنون مرز تا داشتم که دردناک اونقدر بود، دردناک

 !رفتم

 می بیشتر صندلی با سرم ی فاصله و کم هایش دست فشار

 .شود

 وقت و برگشتی روز دو یکی برای رسید خبر بهم دیروز تا -

رسیده انتقام !  

دارد می بر عقب به قدمی و رها را موهایم . 

 یه مثل و دمش پا سر دوباره که بود قوی قدر این انتقام حس -

آوردم چنگت به و کشیدم باال دیوار از عاشق جنتلمن . 

 های لبه روی طرفم دو را هایش دست و زند می ای قهقهه

 می پخش صورتم روی داغش های نفس هرم و گذارد می صندلی

 .شود

زنه می جلو داشتن دوست از انتقام ها وقت بعضی - ! 

زند می سرخی به زیاد خشم از و شود می سخت صورتش  . 



انتقام از عشق هم ها وقت گاهی - ! 

 می هوا به جیغم و کشد می محکم را دهانم روی چسب ناگهان

 دندان میان از و کند می اسیر هایش انگشت با را ام چانه. رود

غرد می اش شده کلید های . 

 ادعای که تو نگذشتی؟ بابام و من از پسره اون مثل چرا -

بود کرده کر و فلک گوش عاشقیت . 

 پرت صورتش در نفرت تمام با را دهانم آب و زنم می پوزخندی

کنم می . 

 ی دیوانه یک مانی آورم می ایمان حرفش به. شود می دیوانه

 کم کم سیاهی و شدن قطع میل نفسم! بود شده کنترل قابل غیر

 روی از نیرومندش های دست که بود دنیایم فراگیری حال در

. شود می باز پی در پی های فهسر با تنفسم راه و برداشته گلویم

. پیچد می اتاق در کسی شدن پرت صدای و رود می کنار سیاهی

 به پشت که مردی به ناباورانه که مانی به گیرم؛ می باال را سرم

 می خراشیده صدای با و کنم می نگاه زده زل است، ایستاده من

خبره؟ چه اینجا: گویم  



 بچرخد سمتم به کامل اینکه از قبل و خورد می تکانی مرد

پیچد می سرم در صدایش . 

شد؛ تموم باهاش دیگه کارم -  

ببرینش تونید می . 

 به کامل مرد. کنند می بلندش و گیرند می را مانی بازوی مرد دو

 زن وریچط: گوید می عمیقی لبخند با و چرخد می سمتم

 !داداش

"  عاشق آمیزی جنون طرز به آران. نکرده نابودت آران تا برو

تو از انتقام ی تشنه حاال و آراد !" 

 رضایی سروان ی شماره اینکه از قبل و لرزد می دستم در گوشی

روم می خانه سمت به و کشم می عقب را دستم کنم، لمس را . 

 می آران مات و کشم می بیرون گذشته از مانی فریاد صدای

 .شوم

 عوضی ی دختره! نه! گذاشت؟ کاله سرم لعنتی ی ستاره اون -

 !کجایی؟



شود می تکرار سرم در بارها آران صدای و آید می داخل حسام . 

دنیا اون - ! 
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 ی لبه. زند می داری کش لبخند من مات و متعجب نگاه از

 می شلوارش جیب در را دستش و زند می کنار را پالتویش

  .گذارد

کنیم؟ چکار باهاش آقا -  

شود می متمایل حسام سمت به کمی . 

بترسونش فقط فعال. هیچی - .  

کنیم؟ ولش یعنی - ! 

  .آره -

 ...ولی -

 مضطربم صورت به را خونسردش نگاه و چرخد می من سمت به

دهد می . 



گیره خودش پای همه از اول کنه کاری خواست اگه - .  

آقا چشم - . 

 متوقفش آران صدای که دارد می بر قدمی در سمت به حسام

کند می . 

 نشون بهش هم رو شدنش خارج و داخل فیلم اطمینان محض -

 !بدید

 جیر صدای با در و خارج اتاق از و گوید می "چشمی" حسام

 و دهد می سوق سرم پشت هب را نگاهش. شود می بسته بلندی

 باد  درز کدام از دانم نمی. دارد می بر گام سمت آن به حرف بی

کند می نفوذ پوستم زیر و وزد می سردی !  

 به شروع محسوسی طرز به پاهایم و دست همراه به هایم دندان

 خود به او مقابل در ضعف همه این از و کنند می لرزش و کوبش

است فایده بی ولی زنم می نهیب . 

 وقتی که گذارد می رویم در رو کمی ی فاصله با چنان را صندلی

 می برخورد لرزانم زانوهای به زانوهایش گیرد می جای آن روی

 لبم. گیرد می بغل را هایش دست و زند می تکیه صندلی به. کند



 ولی نباشد شاهد را ضعفم تا فشارم می و گیرم می دندان به را

 می منتقل هم آن به لرزشش و لرزید می همچنان زانوهایم وقتی

بود فایده بی شد، .  

شود می خم سمتم به کمی و دهد می باال را ابرویش تای یک . 

 تنها باهم بار اولین مگه چرا؟ ترسی؟ می ازم حد این تا یعنی -

مونیم؟ می  

کند می باریک را هایش چشم و شود می تر دقیق صورتم در . 

خبرم؟ بی من که شده عوض چیزی -  

 بار را نگاهش. کند می بیشتر را بدنم لرزش و زند می پوزخندی

 می لرزیدند، می بدی طرز به که بدنم تمام و زانوهایم به دیگر

فشارد می هم روی را هایش دندان و دهد . 

 تو اومد ذهنم تو که نفری اولین افتاد، که اتفاق اون دیروز -

زدم حدس درست پس... بودی . 

زند می سرخی به صورتش و شود می منقبض صورتش عضالت . 



 جدا ازت کنم راضیش تا گفتم دروغ آراد به آخر ی لحظه تا -

بودی خودت هم شدنش راضی باعث خوشبختانه. بشه ! 

 در که نفرتی تمام با و گذارد می زانوهایم روی را هایش دست

فشارد می بود، هویدا هایش چشم . 

 و شکسته اونجوری  رو مقاومم ی اسطوره وقتی دیشب ولی -

 بگذرم ازت برادرم عاشق دل خاطر به شدم حاضر دیدم، داغون

 فراموشی دست به رو کردی باهاش که کاری همیشه برای و

دیروز تا بسپارم ... 

زند می تیرگی به اش خاکستری های مردمک و کند می مکثی . 

 تابلو تکه اون همراه بزرگ معامله یه برای داشتم که وقتی -

 مامورا میدن، خبر بهم راه وسط رفتم، می رقرا سر عتیغه فرش

 و کردن ضبط و کشف رو اجناسم تمام و رسیدن من از زودتر

 تحت دسته سر عنوان به خودمم و دستگیر رو آدمام از کلی

  !تعقیب

 روانه تنم تمام به را درد و بیشتر لحظه هر هایش انگشت فشار

کند می . 



 بعد بشونی سیاه خاک به و من که پپم اینقدر کردی می فکر -

ببندی؟ و فلنگ خودت  

 در را ام شده قفل زبان و کنم می جمع خود در را توانم تمام

چرخانم می خشکم دهان . 

رو قرارت محل... کجا از. نکردم... کارو... این... من - ... 

 را اش صندلی ضرب با و شود می بلند. زند می عصبی پوزخند

کند می پرت .  

 با لعنتی توئه! دونست می تشاماح ولی دونستی نمی تو -

 دادی فرصت خرفت پیر اون به دادی آدمش به که راپورتی

بریزه زندون های میله پشت از رو زهرش !  

نبود خودم دست اصال زبانم سنگینی و پرم می حرفش میان . 

شناسم نمی... رو احتشام اصال من... نکردم... کارو... این من - . 

 جدی؟ -

 ثانیه چند از بعد و کشد می بیرون کتش جیب از را گوشی

پیچد می فضا در ای شده ضبط صدای بودن، مشغول . 



 الو؟ -

نشدند؟ جدا هم از مگه آراد و سراب -   

چطور؟ چرا؟ -  

یام می پیشش از دارم االن - . 

 خب؟ -

خیلی. بود خوشحال - .  

! ممکن غیر برایم صداها باور و تر درشت لحظه هر هایم چشم

پیچد می سرم در ماکر پوزخند صدای . 

 خودش برگشته وقتی از آقا. داره دوست رو آقا کردم می فکر -

این ولی نزده هم غذا و آب به لب کرده حبس اتاق تو رو ... 

 برگشت از بود خوشحال! که نبود خوشحال شدنش جدا برای -

گردن می بر همدیگه به دوباره نباشه آران گفت می! آران . 

 زیاد فشار از که او دست از را نگاهم و قورت صدا با را دهانم آب

. دهم می خشمگینش صورت به و گرفته زد، می سفیدی به

زند می موج اکرم صدای در تردید . 



که؟ بره جایی نیست قرار آران آقا - ! 

: گوید می افتاده، لرزش به عصبانیت از که صدایی و قطع صدا

ی؟عوض ی هرزه نداشتم خبر خودم که برم کجا بود قرار من  

 زهر که دختری از بودم خورده رکب هم بد بودم، خورده رکب

رفت و ریخت هم آخرشم . 

نداشتم خود از دفاعی هیچ و بود من علیه بر چی همه . 

 لبه دو را هایش دست و رساند می من به را خودش بلندی گام با

 هایی چشم با و شود می خم صورتم در. دهد می قرار صندلی ی

 می! بود آراد اون هدف! نبودم من تشاماح هدف: گوید می سرخ

 شد موفق تو کمک با که بیاره در پا از و اون من حذف با خواست

کنه خارج دور از رو دومون هر و بزنه نشون دو تیر یه با ! 
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 جیبش از را آن و ایستد می صاف شا گوشی صدای شدن بلند با

 به گذرایی نگاه و دوزد می چشم صفحه به. کشد می بیرون

 روی را گوشی و کند می لمس را صفحه. اندازد می من سمت

گذارد می گوشش . 



شنوم می بگو - . 

 شلوار جیب داخل را چپش دست و زند می زل سیمانی دیوار به

کند می رنگش خاکستری جذب . 

خب؟ بود؟ خونه هم آراد -  

 رود می دیوار سمت به زنان قدم کالفه. شود می سخت صورتش

 از را نگاهش و چرخد می کفش ی پاشنه با. ایستد می مقابلش و

 کی: گوید می و دوزد می چشم من به. گیرد می اتاق کف

بذار جریان در رو من حتما شد جدیدی خبر باشه، برگشت؟ . 

دهد می شجلوی به را نگاهش و کند می کوتاهی مکث . 

فع. خب خیل نگرفتن؟ تماس باهام کدومشون هیچ چرا - ... 

اندازد می من سمت به نگاهی نیم . 

مرتبه چی همه آره - .  

زند می کجی لبخند . 

 شدم نمی متوجه وقت هیچ نبود کمکات اگه. خودت لطف به -

اینه کار ! 



دارم براش: گوید می حرصی و کند می کوتاهی ی خنده تک . 

دارد برمی قدمی و گیرد می من از چشم . 

 فکر. ممنونم هم خونه بابت راستی، شد خبری فقط. خب خیل -

 خدمتکار پدری باغ خونه تو االن من نرسه هم جن عقل به کنم

باشم خونمون ! 

 و شود می حبس ام سینه در نفس خط پشت شخص فهمیدن با

آورم می خاطر به را ستاره ی جمله . 

نیک می فکر که نیست اونی اکرم " !" 

 حرف به توانستم می آیا بود؟ چه حرفش این از منظورش

 اعتماد رفت، و کرد درست برایم پاپوشی همچین که دختری

 بر حال به آران صدای با داشت؟ نقشی چه وسط این اکرم کنم؟

دوزم می چشم اش شده جمع صورت به و گردم می .  

 ای کلمه مکانم مورد در کنی می جمع خوب رو حواست ببین، -

 این وسط آراد پای بخواد و  پرید اگه که بیرون نپره دهنت از

 می کمکات تموم رو رو، چشمم واحد احد به  بشه کشیده ماجرا

نشونم می عزات به رو علیلت دختر و بندم ! 



 دختری یاد! اندازی می دخترم یاد و من لعنتی توئه چون "

 "...که

ختم؟اندا می یادش به را او من که بود شده چی دخترش ! 

 دارد برمی گام در سمت به و کند می قطع عصبی را گوشی آران

کنم می جاری زبان به را فکرم که . 

شده؟ چی اکرم دختر -  

چرخد می سمتم به گرد هایی چشم با و ایستد می . 

دونی؟ می کجا از تو -  

بودم زده حدس درست پس . 

دخترش یاد به و اون من گفت پیش روز چند چون - ... 

 ی صفحه سمت به او نگاه و قطع حرفم اش گوشی نگز صدای با

شود می کشیده گوشی . 

 می من سمت به نگاهی نیم و پرد می سرخش ی چهره از رنگ

 که اسمی با ولی رود می بیرون و لمس را گوشی عجله با و اندازد

اندازد می لرزه به را قلبم آورد می زبان به .  



آراد؟ جونم -  

 دورتر و دور آران صدای و چدپی می سرم در در، بستن صدای

شود می . 

 صورت این و گذرد می بازگشتش زمان از قدر چه دانم نمی

 ی زده وحشت صورت و کرده یخ بدن ولی چیست از نگران

 هم بد لنگید می چیز یک. چیست از دانستم می خوب را خودم

 ای توجه آران که بود وسط این ای نشده حل معمای! لنگید می

کرد نمی آن به . 

 به را خود بلند هایی گام با و شود می وارد هم حسام او دنبال به

رساند می من .  

باش زود بریم؛ زودتر چه هر باید - . 

 باز به شروع و آید می سمتم به که کنم می نگاه آران به متعجب

 باز از کارش که حسام. کند می هایم دست دور طناب کردن

آید می او کمک به بود شده تمام پاهایم دور طناب کردن .  

بیار و ماشین برو تو - . 



 می کوتاهی مکث و اندازد می آران و من به نگاهی نیم حسام

وایسادی؟ چرا: گوید می فریاد با آران که کند  

. رود می در سمت به و گوید می "چشمی" پاچه دست حسام

 می خارج و اندازد می آران به هم را اش چشمی زیر آخر نگاه

 .شود

ست؟ عادی غیر حسام رفتار نمک می حس چرا  

 دارد می بر گام خروجی در سمت به و کند می بلندم بازو از آران

چرخانم می طرفش به سر و ایستم می که . 

چشه؟ اکرم دختر نگفتی -  

 مشت در را بازویم عصبی و شود می نزدیک ابروهایش ی فاصله

فشارد می . 

ببینم بیفت راه - ! 

 شال زیر از که را موهایم و شود می عصبی که کنم می مقاومت

گیرد می ریخته، بیرون .  



 بر دور پس گم نمی بهت چیزی داداشم عاشق قلب حرمت به -

 .ندار

 می مقاومت که همانطور و فشارم می هم روی را هایم دندان

 دخترش نگفتی بهم تا: گویم می نکنم اش همراهی قدمی کردم

خورم نمی جم چشه، . 

 مچ و گویم می "آخی" که دپیچ می دستش دور را موهایم

 به خیره لذت با و کشد می عقب را سرم. گیرم می را دستش

 خودکشی یکی عشق از: گوید می شده، جمع درد از که صورتم

 گوشه یه علیل و دید آسیب نخاعش قضا بر دست ولی کرد

 !افتاد

 ترین نزدیک در را انتقام گرمای حرارت و گریزد می تنم از روح

بینم می خود ی فاصله . 
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 را موهایم و شل دستش که بیند می چه ام چهره در دانم نمی

دهد می هلم جلو به. کند می رها . 

بیفت راه - . 



کنم می نگاهش ملتمسانه و چرخم می سمتش به پاچه دست . 

بدی گوش حرفام به باید - ! 

افتد می اش پیشانی میان چینی و پرد می باال بروهایشا . 

شدی دار رو خیلی دیگه جدی جدی نه، - ! 

کشد می در سمت به و گیرد می محکم را بازویم .  

 میله پشت برم همیشه برای و بره لو اینجا ممکن لحظه هر -

خوای می حاال شدی، باعثش تو که هایی ... 

پرم می حرفش میان عصبی . 

نفهم بفهم، نشدم؛ باعثش من - ! 

. کند می پرتم  زمین روی ضرب با که شویم می خارج اتاق از

 بدی طرز به دستم کف و خورد می سر خاکی زمین روی دستم

سوزد می . 

کشیدی گوه به رو زندگیمون که آشغال تویی نفهم - . 



 از که همانطور و زند می چنگ را بازویم. دارد برمی خیز سمتم به

 بشیم خارج مرز از وایسا: گوید می کند، یم بلندم زمین روی

گیرم می ازت رو ها ثانیه این تمام تقاص! کنم چکارت دونم می . 

 وجودم تمام با. گفتم دوغ نترسیدم هایش حرف از بعد بگویم اگر

 وجود آران تهدیدهای از باالتر ترسی ولی کنم می وحشت

 .داشت

کردم می تالش باید آراد خاطر به .  

 شود، می تزریق بدنم های سلول به آراد عشق از  که قدرتی با

. ایستم می مقابلش و کشم می بیرون دستش از تند را بازویم

 کوبم می اش سینه به قدرت تمام با را دردمندم های دست کف

زنم می فریاد صورتش در و . 

 اون افتادی؟ زنیکه اون ی تله تو نیستی متوجه چرا! احمق -

 چرا من. نکرده منو مال کرده، کور رو تو چشمای انتقام که قدری

 گفتم؟ می و دلم راز نداشتم رو دیدنش چشم که دختری به باید

 ی خونه باید چرا بفرسته؟ تو برای رو صدا این باید چرا اکرم

کنی؟ پنهون و من که بذاره اختیارت در رو پدریش  



است پازل چیدن حال در بود معلوم اش چهره تغییر از . 

 روز چند تا نداشت رو من دیدن چشم اول روز همون از اکرم -

 می دخترم یاد: گفت من؛ با چیه مشکلش پرسیدم ازش پیش

 با که دارم بهش شباهتی حتما و مرده دخترش کردم فکر. ندازیم

 که هایی حرف با ولی شه می اذیت و افته می یادش به دیدنم

مونه می چیز یه فقط زدی پیش ساعت چند ... 

کنم می کوتاهی مکث که کند می منگاه منتظر آران . 

بود؟ کی عاشق دخترش -  

دارد می بر سمتم به قدمی و کشد می ای کالفه پوف . 

نبوده من عاشق قطعا - . 

چی؟ آراد: گویم می که گیرد می را بازویم  

 تا بیفت راه هم حاال. شنیدم منم گفتی، بود؛ خوبی جک -

نکردی عصبیم این از بیشتر . 

 ثانیه انتقام انتظار در که ان آدمایی از پر نهخو اون گفت ستاره -

جز به بود کی با خب کنن، می شماری ... 



پرد می حرفم میان و افتد می راه . 

نداشتی؟ دختره اون با حرفی گفتی که تو -  

 پیش ساعت چند: گویم می شوم، می قدمش هم که همانطور

ولی رفت و زد حرف اومد خودش ... 

کنم می خرد و دندونات بزنی حرف دیگه ی کلمه یه - !  

 که باز زدن حرف برای را دهانم و چرخانم می طرفش به سر

گیرد می دهانش جلوی را انگشتش و کند می نگاهم . 

گرفتم می دهن به زبون بودم تو جای من! هیس - . 

رویم می حیاط وسط بزرگ استخر سمت به و گذریم می باغ از .  

 و نیاوردم در پا از رو نماکا قاتل تا بودم داده قول خودم به -

 کاری من با آراد راه، ی نیمه ولی نگیرم؛ آروم نگرفتم رو نفسش

 ...کرد

 می ام گونه روی و کند می پیدا را خودش راه سمجی اشک

 .غلتد

ببخشم و بزنم قولم زیر  - ... 



 حکم گرفتار خودش کنه، اجرا و صادر حکم بود قرار که قاضی 

شد احساسش و قلب اجرای و ! 

کشد می خود سمت به را نگاهم نگاهش، سنگینی و ایستد می . 

 به اون ولی شکستم برادرت آوردن دست به برای رو قولم -

گذشت من از تو خاطر . 

کنم می حس بازویم روی را دستش لرزش . 

 اشتباه جورایی یه دومون هر! من خاطر به گذره می هم تو از -

باختیم و کردیم . 

شنوم می وضوح به را قلبش شکستن صدای و لرزد می . 

آید می پایین کنارش و شود می شل دستش . 

 های ماشین کنار در که دیگر نفر چند و حسام سمت به نگاهم

شود می کشیده بودند ایستاده زده باال کاپوت .  

شده؟ چیزی: گوید می نلرزد، کرد می سعی که صدایی با آران  

 که دشو می کشیده ما سمت به حسام خصوص به و همگی نگاه

آقا کرده دستکاری رو ها ماشین یکی: گوید می یکی ! 



 می آب پر استخر روی هایم چشم و شود می خالی دلم ته چیزی

 .ماند

 غلطی همچین کی چی؟ یعنی: گوید می عصبی و متعجب آران

حسام؟ کرده؟  

 نمایش آخر قسمت و افتد می پایین پرده که دارد می بر قدمی

آید می در اجرا به ! 
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 !آران؟ -

 های چشم و لرزاند می را قلبم مهرداد و آراد ی ناباورانه صدای

کشاند می سمتشان به را خروشانم . 

 می حرکت بی من روی آنها نگاه و ها آن سمت به ها نگاه ی همه

 .ماند

 هیچ توان که بود کرده ام شوکه قدرآن اشان دوباره دیدن باور 

دیدم نمی خود در را حرکتی . 



 ی فرشته دو این قلب! بود شده تنگ شان برای دلم قدر چه

 آران. بالیدم می خود به داشتنشان برای و بود من مال زمینی

آید می خود به بقیه از زودتر . 

کنید؟ می کار... چ اینجا... شما -  

شود می کشیده آران سمت به و هکند من از نگاهشان باالخره و . 

کنی؟ می کار چه اینجا خودت -   

 از. کشاند می او سمت به را نگاهم دهانش آب دادن قورت صدای

 رنگ وضوح به نبودند هم زیاد که باغ آویزان های چراغ نور زیر

گیرد می جان برایم ستاره صدای و بینم می را صورتش پریدگی . 

آراد شقعا آمیزی جنون طرز به آران " !" 

 چند و بلند حیاط کف های ریزه سنگ روی بر هایی گام صدای

 و زنند می دور را استخر آراد و مهرداد تا کشد می طول ای ثانیه

 ی تکیده مرد دو لخت موهای و وزد می باد. ایستند می کنارمان

گیرد می بازی به را رویم به رو .  

دادی؟ بهم که بود قولی این -  



کشانم می آتش به که یشصدا غم از امان و ... 

معرفت؟ بی برادریت بود این -  

 به قدمی که شنود می هم آران را، کوه شدن خرد و ترک صدای

دارد می بر او سمت !  

 گرفتم و دختر این من... داداش موندم قولم سر من... من -

چون... چون ... 

داده لوت احتشام به چون - ! 

بمانم ساکت توانم نمی دیگر ! 

من کنی می فکر تو. ..آراد - ... 

 از را نگاهش بود،   ایستاده تفاوت بی و ساکت حاال تا که مهرداد

دهد می من به را غمگینش های چشم و گیرد می زمین !  

دونیم می رو چی همه - ! 

 می آران صورت به خیره چنان هم آراد که کنم می نگاهش گیج

... دونم می! عشقمه... داداش... قاتل... برادرم... دونم می: گوید

 بازم... بود داده بزرگش داداش به که قولی خالف بر... برادرم



 زد بهم داداشم که نارویی از قلبم... دونم می... رفته خالف دنبال

شه نمی پا سر وقت هیچ دیگه ! 

نالند می عجز با آران . 

من آراد - ... 

 او به را بیشتر حرف ی اجازه و کند می بلند سمتش به را دستش

دهد نمی . 

 از! شه نمی پاک ذهنم از نارو این وقت هیچ دیگه دونم می -

 بهت داره کردم می فکر چون گذشتم بودم عاشقش که کسی

تو ولی زنه می تهمت ... 

کشد می کوه یک بلندای به ای نعره و خندد می بغض با . 

 شم می دیوونه دارم تو دست از... لعنتی شم می دیوونه دارم -

عوضی کردی چکار باهام! لعنتی !  

رود می نشانه سمتم به را انگشتش و کند می نگاهم باالخره . 

کردی؟ چکار برادرش و دختر این با تو -  



 فرو هم بیرون از مقاومم کوه نبود مهرداد اگر و لرزد می دستش

ریخت می ... 

 خمیده پشتی با و کشد می بیرون مهرداد دست از را بازویش

برو نشده دیر تا... دادم خبر لیسپ به راه تو: گوید می وار زمزمه . 

 انگشت میان دستش رساند؛ می من به را خودش بلندی گام با

 می هایم لب روی غریبی لبخند حرفش با و خورد می گره هایم

 .نشیند

ذارم نمی تنهات وقت هیچ دیگه - ! 

 بلند صدای با و انداختم می آغوشش در را خودم داشتم دوست

 و بود اندک فرصت ولی زدم می زار نجداییما روزهای تمام برای

شدیم می دور جا آن از زودتر چه هر باید . 

 متوقفش آران صدای که شویم می قدم هم و کشد می را دستم

کند می . 

کردی؟ باور رو حرفش چرا گفت؟ بهت کی -  



 را پالتویش ی یقه که همانطور مهرداد و زند می پوزخندی آراد

کرد ثابت فیلم و عکس با چون کرد باور: گوید می کشد، می باال ! 

 کی؟ -

 !من -

 میخ ها نگاه ی همه و گیرد می بر در را جا همه سکوت ای ثانیه

شود می مقابل شخص !  

زند می لب ناباورانه آران . 

 !تو؟ -

 داخل هایش دست که همانطور و کند می پایین باال را سرش

 چقدر باورش دونم می: گوید می بود، بلندش پالتوی های جیب

کنی هضمش تا دم می فرصت بهت پس سخته، برات ! 

 لباس از داشت فرق آسمان تا زمین پیش روز چند اکرم با

 در که نهایتی بی خشم تا گرفته اش مردانه ژست و پوشیدن

زد می موج صورتش .  

خبره؟ چه اینجا - ! 



# 321_پارت  

 آراد به آن از پس و اندازد می مهرداد سمت به کوتاهی نگاه

شود می خیره . 

پرسید رفیقتون از باید دیگه و این - ! 

اندازد می پیشانی روی بزرگی اخم آراد . 

ایستد می آراد کنار و زند می کنار را من عصبی آران . 

تو؟ گی می چی -  

 که رددا برمی سمتش به قدمی آران. زند می ای قهقهه اکرم

 جیب از کلتی و زند می پوزخندی اش، خنده ی مانده ته با اکرم

 و دارم برمی عقب به قدمی ارادی غیر. کشد می بیرون پالتویش

 باز را رفته قدم آران اکرم، داد با. شوم می پنهان آراد سر پشت

لرزم می خود به بیشتر من و گردد می . 

ایسیو کنار خودته نفع به پس ندارم؛ تو به کاری - . 

 با و کند می بلند آران جلوی ایستادن ی نشانه به را دستش آراد

چیه؟ من با مشکلت: گوید می متعجب صدایی ! 



: گوید می وار زمزمه بار چند و زند می داری صدا پوزخند

 .مشکل

بیار بیرون شده قایم پشتت که رو کوچولویی موش اون اول - ! 

 می سمتم به دآرا و چرخاند می طرفم به سر متعجب مهرداد

 در ناگهان که دهم می پایین به را نگاهم خجالت با. چرخد

فشارم می خود به و روم می فرو آغوشش . 

 و قایق سیل، زمین از و بارید سنگ آسمون از روزی یه اگه -

 پس برسه؛ ای صدمه بهت دم نمی اجازه ولی شم می پناهت سر

نترس هیچی از هستم من تا . 

 می ولع با را تنش عطر. کنم می فرو اش سینه در بیشتر را سرم

کنم می ستبرش ی سینه ی روانه را هایم اشک و بلعم . 

دارم دوست - . 

 کمرم دور را هایش دست ی حلقه اکرم، کنید تمومش صدای با

گیرد می قاب هایش دست با را صورتم و جدا .  



 بهت ای صدمه ترین کوچیک ذارم نمی دم می قول بهت -

کن اعتماد بهم. برسه ! 

 چشم و کنم می پایین باال را سرم زیبایش های چشم در خیره

شوند می داغش های لب آغوش هم ترم های . 

 می جای مهرداد و او میان و کند می حلقه ام شانه دور را دستش

 .گیرم

زند می زل هایم چشم به نفرت با و آید می پیش قدمی اکرم . 

 و من تارترف و حرکات تمام چون اومد می بدم ازت همیشه -

 این! لعنتیت های چشم این خصوص به انداخت می دخترم یاد

 خاطر به که بود دختری اشکی چشمای همون لعنتیت چشمای

کرد آویز حلق و خودش تا شد تر قدر اون عوضی این ! 

 اکرم نشد دیگه، نه: گوید می مهرداد که کند می کوتاهی مکث

 !خانم

دهد یم ادامه و دارد می بر جلو سمت به قدمی . 



 دختر که تویی! خودته طمع دخترت، االن وضعیت مقصر -

 آراد چشم جلوی کار ی بهونه به! کردی طعمه رو سالت شونزده

 نزدیک برای گیری نمی ای نتیجه دیدی وقتی ولی آوردیش

 به کردی کاری زاری و گریه و التماس با آراد، به بیشترش شدن

 می فکر! بود یا دیگه چیز تو هدف ولی کنه قبولش شاگردی

 شه می تسلیم دخترت زیبایی مقابل بقیه مثل هم آراد کردی

 آراد، جای به و شد عکسش بر بودی کشیده نقشه چی هر ولی

 شاگرد یه عنوان به فقط رو اون که شد پسری مجنون دخترت

بس و دید می .  

دهد می ادامه و دارد می بر اکرم سمت به دیگری قدم مهرداد . 

 می تحمل قابل غیر و سخت براش قدر اون موضوع این درک -

 که بینه می خودکشی تو رو اش خالصی راه تنها که شه

 ...متاسفانه

گیرد می مهرداد سمت به را اسلحه و کشد می جیغ اکرم . 



 و چشمم مدتت این کمکای خاطر به نکن فکر! آشغال شو خفه -

 خفه پس بخوری خوای می گوهی هر دم می اجازه و بندم می

نکردم خالی لعنتیت مخ اون تو گوله یه ات شو !  

 به اکرم ی اندازه بی خشم و ماجرا حقیقت شنیدن از هایم نفس

 به هایم چشم. آید می پایین کنارم آراد دست و افتد می شماره

 دست و شود می کشیده آراد ی زده بهت و خشک صورت سمت

 که صدایی با و لرزد می دستم لمس با که گیرم می را سردش

: گوید می باشد، شنیدنش به قادر من جز به کسی نکنم کرف

 !مهرداد؟

 آران ناگهان که کنم می بیشتر را هایش انگشت روی فشار

 نشانه اکرم سمت به و کشد می بیرون پالتویش زیر از ای اسلحه

رود می .  

نکردم خالی کریهت قلب اون وسط گوله یه تا بندازش - ! 

 قهقهه اکرم. رود می اکرم متس به قدمی آران و لرزد می آراد

 فشارد می دست در را اش اسلحه قبل از تر مصمم و زند می ای

آورد می در گردش به مهرداد و آران بین و . 



 خواین می خودتون که حاال ولی نداشتم تا دو شما به کاری -

بعد شماها اول باشه، ... 

تو: گوید می و گیرد می آراد سمت به را اش اسلحه ! 

کند می آمیزی تمسخر ی خنده و چین نچ آران . 

 که خوبی ی نقشه و عقلت به. شدم می امیدوارم بهت داشتم -

 حرفت این با ولی کردی جمع هم دور رو ما و کشیدی زیرکی با

 و پیری گرفت؛ خورده ازت شه نمی البته کردی امیدم نا یخورده

فراموشی و درد هزار .  

اندزد می همگی به گذرایی نگاه و زند می عمیقی لبخند اکرم . 

شه می جالب برام داره ادامش؛ خب - . 

 اکرم که دارد می بر سمتش به دیگری قدم نامحسوس مهرداد

گیرد می گاز نمایشی را لبش . 

 دو این برای فشانی جان جای به! مهندس آقای بعیده شما از -

باش راهت به چشم دختر اون فکر به یکمم برادر . 



 خواهد می او سمت به قدمی آراد و شود می مشت مهرداد دست

 می نگاهم گیج و سرخ صورتی با. گیرم می را بازویش که بردارد

چسبم می بیشتر را بازویش ملتمسانه که کند .  

دهد می او به و گیرد می من از را نگاهش اکرم صدای با . 

جون؟ قاتل گفتی می داشتی خب -  

زند می کجی لبخند آران . 

قر چون گفتی، گل -  

دارم سوال دو ازت مردن قبل فقط! بشم هم تو قاتل اره . 

کند می بلند را انگشتش یک و گیرد می باال را دستش . 

 دست به و پیدا رو مدارک اون کجا و کی از گفتی؟ آراد به تو -

داد؟ لوم سراب دو آوردی؟  

دهد می تکانی را سرش . 

کرد کمکم دوست یه کن فکر تو اولت؛ سوال - . 

 کی؟ -



خودت آدم - ! 

 و اندازد می نبود،  هیچکس که اطرافش به نگاهی ناباورانه آران

حسام؟: گوید می رفته تحلیل صدایی با  

خندد می . 

خال تو زدی آفرین؛ - ! 

چرا؟: گوید می مبهوت و مات و باز نیمه دهانی با آران ! 

بود خانوم تر،دخ عاشق چون - ! 

 که چرخانند می مهرداد طرف به سر ناباورانه اکرم و آراد آران،

دهد می را اکرم های چشم سوال جواب مهرداد .  

 کشیدن قبل کاش! خانم اکرم شدی غافل خیلی دخترت از -

 حرفای خودت، وجدان کردن آروم برای مسخره ی نقشه این

شنیدی می دخترتم . 

 آران فریاد با که دارد می بر ادمهرد سمت به قدمی حرص با

گردد می بر عقب . 



 مریضت مغز اون تو کامل رو خشاب یه برداشتی، دیگه قدم یه -

کنم می خالی . 

کند می مکثی . 

درسته؟ دادی، لو و من تو -  

 رو احتشام باید کجا از جوجه این ابله، آخه جون؛ احمق آره -

 چند با تشامهاح باغ وایسادی که هم جایی این تازه شناخت؟ می

جنابعالیه به متعلق و شده جاسازی که کراک و شیشه کیلو !  

 مثل و کند می جدا بازویش از را دستم بود ساکت حاال تا که آراد

دارد می بر اکرم سمت به قدمی درنده شیری . 

ندیدم عمرم تو حاال تا تو از تر رو چشم بی - . 

 بودنت مادر لحا به دلم چون کردم جمعت کثافتا و آشغاال تو از

تو ولی سوخت ... 

 نمی کامل را اش جمله و کند می پرت جلویش را دهانش آب

 .کند



 پلیس! نشده دیر تا برن بقیه بذار پس داری مشکل من با تو -

ممکن لحظه هر ... 

 می: گوید می پوزخند با من به خطاب و پرد می حرفش میان

نیف گیر داداششه نگران هنوزم جون، دختر بینی ...  

. دهد می هلش عقب به و گیرد می را آراد بازوی آران اگهانن

 هیچ ولی کشد می را ماشه و گیرد می اکرم سمت به را اسلحه

 می را ماشه دیگر بار چند متعجب آران! شود نمی شنیده صدایی

 جیب داخل از فشنگ مشتی و زند می ای قهقهه اکرم که فشارد

دریز می آران صورت مقابل و بیرون پالتویش . 

و کیش: گوید می و گیرد می آران سمت به را اسلحه  ... 

 می تا و کند می پرت را او. گیرد می را مبهوت آران بازوی آراد

 اکرم گفتن " مات " صدای دهد، قرار او سپر را خودش خواست

شود می گم شلیک صدای در . 

 طول ثانیه چند فقط که مقابلم ی صحنه به و کشد می تیر قلبم

 آراد و شده پرت زمین روی آران. زنم می زل ندانهدردم کشید،

 او سمت به را جانم بی های قدم. بود رویش به رو ی صحنه مات



 می کشیده اکرم سمت به نگاهم چیزی افتادن با که دارم می بر

. کشم می جیغ توانم تمام با خون غرق مهرداد دیدن با که شود

 می بر عقب به قدمی و اندازد می نگاهی مهرداد به ناباورانه اکرم

 کنار دستش در ی اسلحه و بلند دیگری شلیک صدای که دارد

 و افتد می زمین روی اکرم. افتد می مهرداد خون غرق جسم

شود می ظاهر او سر پشت از حسام . 

 آخرش من با کردن بازی: گوید می و اندازد می اکرم به نگاهی

 !مرگه

 می شلیک اش پیشانی وسط و گیرد می سمتش به را اش اسلحه

گیرد می آراد سمت به را اسلحه و کند .  

آقا خدافظ - ! 

 شود بلند شلیک صدای اینکه از قبل ولی چطوری دانم نمی

 آراد. کنم می پرتش قدرت تمام با و رسانم می او به را خودم

سوزد می ام سینه وسط و افتد می زمین روی . 

 سینه روی گرمی مایع و آید می بیرون دهانم از بلندی ی ناله 

 و دود می شده خشک حسام سمت به آران. خورد می سر ام



 می حس بی پاهایم. پیچد می هایم گوش در آراد فریاد صدای

 که کشم می بلندی نفس. افتم می ها ریزه سنگ روی و شوند

 سخت نفس. کند می نگاهم ناباورانه و رساند می را خودش آراد

 ام سینه روی را شدست و آید می خودش به که کشم می دیگری

 به را سرم و خیس صورتش که گویم می بلندی آخ. گذارد می

کشد می آغوش . 

... بذاری تنهام نداری حق... کنم مواظبت ازت من بود قرار... نه -

 فهمیدی؟

 سر چشمم ی گوشه از اشکی قطره و شود می سنگین هایم پلک

شود می هایش اشک باران آغوش هم و خورد می .  

دوست: گویم می توانم تمام با و کشم می یگرید بلند نفس ... 

 هایم پلک. کردم می تمام را ام جمله توانستم می کاش ای و

 شلیکی صدای شود، قطع نفسم اینکه از قبل و شود می سنگین

شود می گم آراد فریاد در ... 

 



 های گل خوش بوی و گشایم می را هایم چشم سبکی احساس با

 آواز صدای و درخشید می آفتاب. تمفرس می هایم ریه به را رز

 شوم می بلند. شود می گم ماکان و مادر پدر، صدای در پرندگان

 ام کودکانه صدای همان با و دوم می سمتشان به خوشانه سر و

اومدم: گویم می و خندم می ... 

 

 .پـایـان

۱۳۹۸/ ۱۱ /۱۹ 




