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 #اهنگ عشق

 

ن ز  دوست ط انکه واقیع باستیداشت   باشد....  به شر

 

وع  رمان:  شر

 

 !یشعور ینحس و ب نقدر یکه ا  یی  بم روحت مهسا! الیه تو 

 

ن شدم از زم دار یاز خواب ب وقت   از   !نایا ا یمشکل از منه  دونمینم اد یو زمان داره بال شم م ت 

 .... چهیپیهم نم یو مدامم پام تو  ستمین ت  اصال هم دست و پاچلف می  من که راه خودم رو م وال 

 

ن مر  ونی  و اماده ب کنمیهم م یمیمال  شیو ارا پوشمیبودم رو م دهیخر  روز یکه تازه د  یشلوار  مانتو   شمیفت 

ن ...پا هم  بزرگه که شکاره و مادر پدر گرام تنهام چون ابج   کنهیکه  خونه سوت و کور اعالم م  می  م یت 

ن عشق وحال اونم از نوع مرغ عشق  طبق سنوات گذشته دو در ک  ....ردن و رفت 

 

 وسط راه نکهیخوردم اونم واسه ا ی  ش وانیعدد ل کیحوصله صبحانه خوردن رو نداشتم فقط  چون

ن از خونه م عی    غش نکنم، امان از سابقه! ...ش   یحال و احوال خودم هستم و دارم از هوا یو تو  ونی  ب نمی 

م و نیاستفاده را م تینها باشد یم لها یخانه ها و اتومبکار   یها ندهیکه شامل فزا  ی  نظ ب   از شانس  دونمیمی 

ن ماش هیخوشکلم  ت تو  اب گند و کثاف هرچ    ،جوانان رنگ نارنج   کانیپ ؟اونم چ   شهیبا شعت رد م ت 

بدم  که چهارتا فحشش  ستاد ینا منو گازش و گرفت و رفت ... حت   یشتا پا د یکوچه جمع شده رو پاش

ن تصادف کنه با اون ماش ه که الیهدلم خنک بش  ...شیاقساط ت 

 

 خوشکل بو گندو مو عوض کنم و از همون یکه مجبور شدم برگردم خونه و لباسا  دادمیگند م  یبو  نقدر یا

 دانشگاه شدم.  خونه زنگ اژانس زدم و رایه

 یپولاز خر  یکیبودم واسه  دهیکه خر   ب  روز خواستم با اون مانتو نو هیشانس دارن  ا یدن ا یمردم دن اره

 رست نبوده... د تمیکه ن  دمیکرد و بعد فهم  یکیجوانان منو با اب  کانیکه با پ  امیب شیدانشگاه قر و قم



 

رو مفت  یکیکجاست که طبق معمول اشغال بود و گوش   نمیدانشگاه به مهسا زنگ زدم بب دمیرس وقت  

 هی اخر نشستم و مثل فیم و ردبه سمت کالس رفت کراستیکرده واسه حرف زدن و مخ زدن،  پس   دا یپ

وع کردم نکات مهم رو رو  ن بلکه فرچ   یبچه خوب جزوم و باز کرده و شر به  نمتو بشه و ب برگه نوشت 

ن و نکته بردار  یصورت اپن بوک امتحان بدم ...تو  تم تو برگه،  با صورت رف کدفعهیبودم که  یبهر نوشت 

ببند ابله  شتو یگوشش بازه،  روترش کردم و گفتم:  نتا بنا  ششیکه ن  دمیشم رو بلند کردم که مهسا رو د

 گردنم و رگ به رگ شد...   ی...زد ...دستت بشکنه الیه

 

ن که نگ  د یدوباره خند مهسا   میت داشتندوس قیشف قیکه نسبت به رف  ب  دندونش معلوم بود و از اونجا ت 

 غشیج یکه صدا  دمیبود رو گرفتم کش ختهیصورتش ر  یکه تو   خوشکیل یها سیارادت داشتم اون گ

نه  ندفعهیو ا فتهیو م صندیل هیبه پا کنهیم ی  که پاش گ  هی  بلند شد و اومد که دوباره گردنم رو هدف بگ

انا دمت  شر کالس گفت:  ش یاز بچه ها یکی ی  که ام  نی  م  سهیکالس از خنده ر   یتنها من که همه بچه ها

ن گرم شما دوتا ع ن مونیپت و مت م ت  ن کنیراهم ممارو ف یو موجبات شاد ت   .  ت 

 

هشت پا  ی: تو هم درست مثل اقاگهیو م نهیشیم شیرو صندل یو در کمال خونرسد شهیهم بلند م مهسا 

 ... کتن یخودت و نخود هر اش م باب اسفنج   یتو 

 

و امتحان اپن  شهیفرما م فیو استاد هم ترسر  شهیافق محو م یبسته و تو  ی  ام شیکه ن  شود یم نگونهیا و 

 !!!هی  گیبوک رو م

 

ه خونه و اونم با هزار ادا واطوار با اون ق زونیو مونده با هزار التماس او  خسته  افهیمهسا شدم که منو بی 

خونمون چی   اد یخواست که ب میمنت شم گذاشت و تا دم در خونمون رسوند هرچ شیو هشت شیش

ن چپ بردمش و اونم حرصش گرفت و رفت به هم بار نرفتم و کوچه عیل ر یبشه ز    ت 
 

 ...سادگ

 

از  که مرغ عشقامون  شهیوشصتم خی  دار م شمیبا کانون گرم خانواده رو به رو م شمیخونه که م وارد 

ن البته نه ا و معلومه  اد یابشون مکه تو اتاق خو   ب  نه از شو صدا انیبه استقبالم ب نکهیسفر دو نفره برگشت 

 چند بار   مونن،یو دومادا م وسازه عر با وجود دوتا دخی  بزرگ هنوزم مثل ت نا یدر حال نوک زدنن وال ا

و اتاق ت دنیبعد دوهفته سفر بازم چپ نا یا شهینم دمیو لعنت کردم که نرم عرض ادب کنم د طونیش

ورد سمت در اتاق م واشی واشیلبم بود  یکه رو   طابن یو خنده ش خورد یکه درونم وول م  ب  ...وجود کرمها

 بسته شد و بادر  کیاتومات شمیشدم و ن طیخ مکه خودنظر رفتم و بدون در زدن اومدم در و باز کنم  



ه شدن و با اونام کار کشت دادمیعاشقانشونو پر م یکار لحظه ها  نیکه با ا  ب  بسته رو به رو شدم و از اونجا

ن یقفل کردن در اتاق م  بگه بهشون منم دل دارم و دل تنگ ستین یکیکنم ...اخه   کار یقراره چ دونست 

ه ...  منو بده نون خشیک اد یب د یننم اگه منو نشناسه با دمجون خو اره  شمیمامان بابام م  بی 

 

ن بال تو اتاقم و لباسام و عوض کردم و برگشتم پا رفتم و اتاق دوتا مرغ عشق هنوز ت نیلمصب ا ویل یت 

ن یم کار یهمه وقت چ نیا نا یکه ا  می  میم دارم از فضویل نجا یبودن حال من ا م مامان زنگ بزن هی دیبا کتن

پدر و از  کی که حت    باشهنداشته  یاصول شوهردار  نقدر یکه ا  هی  عروسشو بگ نیحال ا اد یگس پاشه بنر 

 ... کنهیبچه هاش محروم م دنید

 

ن کنیبابام که هالک زنشه حتما فکر م د یجذابش البته فقط از د کلیمامان خانوم بنده با اون ه بالخره  ت 

که   شیگل گل  یبا اون لباسا شیو گردال ست اونم از نوع تپیلناناسه ... ناناس ه یدرو دافا نیمامانم از ا

و باز کنم که که رفتم در   نهیا واسه دونمیم کنهیبرام نازک م پشت چشیم ونی  ب اد یم   ه،ی  میبابام واسش م

 ب  ند بالجلو سالم بل می  م  دونم،یگرفته رو نم  گور یواسم ف ینجور یا نکهیا باشکست مواجهه شدم ویل

 !یز یکرم بر   د یهمش با تن یبی:  تو من و بابات که مگهیو م کنهیم که بغلم  دمیم

 

ن :  منم خوبم شمام  که خوبگمیو م کنمیباز م شمین دونفره  یکه در سال هرماه سفرها  ب  وال از اونجا ت 

 ... ی  شما به دل نگ هی  گیم شونیباز  کمیکه کرمام   نهیا نمیبیمنم کمی  شما رو م نیدار  یادیز 

 

 کنمیم را تا بناگوشم باز  شمین متن یو با حفظ فاصله ا کنمیو نگاه صورت پر از خشمش م شمیجدا م ازش

ن بکن یداداش کاکل زر  هیسفر پربار بوده و منو صاحب  نیکه ا  شاهللای:  م     ام      ان اگمیو م خداهم ازتون  که  ت 

 باشه ...  راضن 

 

 

و اتاق در همه وقت ت نیبودو معلوم شد ا دهیبابا با اون شلوارکش که برعکس پوش اد یمامان که در م غیج

 !دم؟یترس یزد غیشده؟ چرا ج :  خانومم چ  گهیو روبه ناناسش م اد یحال نوک زدن بودن،  به طرفمون م

 

 ضا ی  نداره، عل ا یکه ح  دهیورپر  نیا ی  :  تقصگهیو م کنهیو دستش و طرفم دراز م کنهیبا خشم نگام م مامان

 !وامخیداداش م گهیبرگشته به من م

 



 کمیره فقط البته مو دا کشهیبه ش تاسش م نگاه به مامانم و بعدم دست   هینگاه به من بعد  هی بابام

سوپر  فروشنده هیدر حد  ویل ستیمهندس باشه ها ن نکهینه ا ختهیوسطشه و پس شش جلوش خو ر 

داده  دهیاکرده   به خاطر ناناسش خودش روکشته فکر  نمیا ی  یزده تو کار ها ا یمارکت هست اونم تازگ

وباره نگاه و د کنهیماهم بله ...نگاه من م بیترت نیبه ا گهینه زن دوست گوش داده و د لیبابامم زن ذل

 جانم؟!  هیاشکالش چ خواد یحرص خوردن نداره اگه خب داداش م نکهیا زمی: خب عز گهیمامان و بعد م

 

 جانمش تو حلقم!  هیاشکالش چ نیکه ا  کنمیتعجب نگاه بابام م با 

و کاناپه توحال ر  د یبا بدبختم برسه که شت   یکه تو افق محو شد خدا به داد بابا  کنمیمامانم م نگاه

 بخوابه! 

 

 یخوایخدا ...تو م ی...وا ضا ی  عل کتن یم شیدعواش کن تو همراه ا یب گمی:  من مشهیمامان بلند م غیج

 ... یمنو دق بد

 

که با صد زور   و قطره اشیک دهیتپلش م کلیه هطرفه ب کی وچرخشر  چرخونهیگردن م  یبه حالت ناز  بعد 

دن چشماش پا ن و فرسر تو  ضا ی  :  علگهیم هیکه جان خودم الک  وبابغضن  گردونهیو روش و برم اد یم یت 

 !یمنو دق بد یخوایم

 

دهن باز  گهیخب د  کنه،یو بغلش م نهیشیقطره اشک تمساح مامانم کنارش م دنیمنم با د لیزن ذل یبابا

ن واسم  د یو با میمن اونجا اضاف دونمیو م بندمیم شده از تعجبم رو   ارنیب داداش هیدور شم تا اگه خواست 

ه که عجب سوژ   خایل نا یش یاومد جا یتپلش چه ناز  کلیجان خودم هنوز تو کف مامانمم با اون ه ...ویل

 رو از دست داد...  یا

 

  لهیپ یور داده بود بعد نصف روز بدتر از من ار  گهید نیا کردمیاتاقم نشسته بودم و با مهسا چت م یتو 

خونمون که داداش تحفش اومده داره قار قار  اد یچرا نزاشتم ب که چ    کنهیکرده وداره فحش بارونم م

 کرده ...   تیبه اونم شا شیپاچش و گرفته و هار  گ  دونمینم گهید کنهیم

 

 سمینو یم
 

 ماااای  م :  مهسا قراره چرت و پرت بیک

 



 ... یندار  اقتیتو ل کنمیادم حسابت کردم دارم بات دردودل م منه که ی  :  تقصدهیم جواب

 

خو با خودشم قهره اگه  نیندارم حوصله تو و اون داداش چلغوزتم ندارم اخه ا اقتیل قا ی:  دقسمینو یم

اش پرپر شده بودن خوووو...  افشیق  نبود خو دوست دخی 

 

لغور ب اونوقت تو پشت شش چ  همه براش هالکن  پهی:  داداشم از بس که خوشتدهیجواب م عی    ش 

  کتن یم

ن م عصبابن  شکلک  روش بگو  یجلو  ی:  جرات دار سهینو یو بعد دوباره ادامش م ارهی 

 

چند بارم درموردش باخاله بحثمون شد که  دمیکه سگ شدنش رو هم د  فتمیاون صورت ترسناکش م اد ی

:  من به  کنمیم پیشده ...تا ینجور یا نیبهش زدن ا سوزن اشتبایه ا یکرده   یکار   هیحامله بوده  وقت   نو یا

 نیا ...ویل مشد ی  جلوش باهاش حرف بزنم مگه از جونم س امیکه بخوام  ب  خندمیگور جدو ابادم م

سم موقع جفت گ امیب د یشده واسم هنوز مجهوله با ینطور یموضوع داداشت که ا  به چ   یی  از بابات بی 

 !!!کردهیفکر م

 

 :  منم مشتاقم بدونم ... دهیو جواب م کنهیخنده به سمتم روانه م یشکلکا

 

 جان  ابج   شیبرم پ خوامیگورتو گم کن م  شر یمزاحمم م یدار  یادیز  گهیخب د-

 

و باز ر  نا یو بدون در زدن در اتاق ش شمیو از اتاق خارج م ندازمیتخت م یرو رو  و گوشر  امیم ونی  تل ب از 

 ... دیکفم بر   عتن ی شمیم مواجهه ت  یو دلفر  با یکه باصحنه بس ز   می  و داخل م کنمیم

 تو ...  ا یب یی  :  نمگهیو م خندهیو م کنهیم افمیبه ق نگایه اخیم چیبدون ه نا یش

 

و هنوز  نهکیم ستیبدنمم ا یاعضا رو دکمه استپ تمایم می  م وقت   شهیقدم بردارم برم که مث هم امیم

غش  نا یفتادم شکردو ا  ی  گ  یکیون پام به ا یکیکدوم   دمیبه مغزم داده نشده که قدم برداشتم نفهم فرمابن 

خب  یایجلوم م ینجور یببند ا شتو یگفتم:  ن  نا یکه لود شدم بلند شدم و روبه ش  یو بعد د یغش خند

  شهیهوسم م



ن دستانش را به پهلو م نا یش  ؟هوس چ   قا ی:  دقنهی 

 

من  نمیبکنم بب یا ان ید شیازما ق  یتحق هیبرم  د ی:  باگمیو م نشییبعد پا کنمیبه بالتنش اشاره م باابرو 

 ... انهیبچه بابام هستم 

ن تو هم نا ینکنه ا نا یش ی:  وادمیو ادامه م نمیشیرو تخت م می  م دنا و نوک ز  شونیمرغ عشق یسفرا ت 

.  ستیمامان بامن مثل تو ن یرفتارا گمیم یمن ناخواسته ام وا عتن یمنو باردارشده  یز یبدون برنامه ر 

 ....عی

 

   کنمیردم باتعحب نگاهش مخو  ناحرفمو یش غیج یباصدا
ن
حرفات  یلیشانا خ ی: واگهیو م کشهیم که پوف

 یم هیچرت و پرتا چ نیو کارات رو مخه ا
 

خستم که نا ندارم امروزم شو لباس بوده  نقدر ی...به خدا ا یک

شم  شی  یب یاومد در کتن  مو یخستگ نکهیعوض ا یتوهم اومد کشمینم گهیو اونور رفتم که د نور یا نقدر یا

 ... یار یم و درد 

ن :  ببمی  گیمتفکرو م یو ژست ادما شمیم بلند   نیتو ا تونهیکه م  کش  در کنم ویل تو یخستگ تونمیمن نم ت 

به خدا تو کف  نا یش ...ویل ملتفتت کنه که کال شوور کتن  یشوهردار  یکمکت کنه مامانه تا از راهها  نهیزم

 ... ختیوچش ر واسه بابا اومد که بابا اب از لب و ل یناز  هیمامان موندم 

 

 یخوایداداش م که گفت    کرد یو م تتیبال مامان داشت شکا ومدمیاز خنده:  اره داشتم م هی  غش م نا یش

 تو کارش...  میرفت د یشا گفتیو م د یخندیبابا هم م

 

 تم:  ویلگف  نا یشلوارک برعکس بابا افتادم و روبه ش اد یو خودمم خندم گرفت و  د یغش غش خند دوباره

 م رفته باشن تو کارش د یشا

 

 !؟:  چ  شهیم متعجب

 

میو اهسته شم و جلو م خندمیم تو اتاق بودن بعدم کرمم گرفت  نا یخونه اومدم مامان ا : اخه وقت  ی 

 دفعه درشونو باز کنم نامردا درو قفل کرده بودن  هیبرم  خواستمیم

 

 واسشون رو شده.  گهی:  دستت دگهیخنده م ونیم نا یش



 

شورشو  گهید نا یشلوارکش برعکس بود خب ا اد یباباهم که م ونی  ب انیعت از اتاق مسا هیاهوم...بعد از  -

 !خوب   نیوگرنه من دخی  به ا زمیکه من براشون کرم بر   خوانیدراوردن خودشون م

 

 !طونیش یکی تو خوب   یکی:  نایش

 

ا د یی:  نفرماگمیو م می  گیرو گاز م زبونم مثل من  یکی یر خانواده اگل روزگارم که تو ه  یبانو من از اون دخی 

 لزمه ... 

 

میدستانم را بال م بعد  پدرو  یمرا برا ا ی:  خداکنمیمخاطبم خداست دعا م کهیو روبه سقف به طور  ی 

 یپدرم  را فراهم اورم ...اله       یخانواده من جمله شافراز  یمادرم حفظ بفرما که باشم تا موجبات شاد

 ...    نیام

 

و  کنمیتخت رها م یکه منم کنارش خودم را رو   فتهیتخت م یت خنده به پشت رو و از شد خندهیم نا یش

؟  چ  گمیو م کنمیطرفش و دستم و جک شم م گردمیبرم  ستیرئ نیا گفتیشده که مهسا م : تو چه خی 

 !هی  گیبدجور پاچه م

 

ا یکیننداز  ادمی ی:  وانا یش ود چنان زده ب ب  اچه طرح دوبن یکاراموز اومده انگار مهد کودکه نم  یاز دخی 

ه قبض روح شد بعدش انداختش ب چارهیش دخی  ب یداد ه فقط ب ا یگو   ونی  ش داد که دخی  ه خاطر دخی 

 یکیشو  ید تو و بع شهینم داشیپ گهید فتهیاگه کالش ب ادا یبا اون داد و فر  نمیخود ماهور اومده بوده که ا

ا ن بود پراز پارچه بود و سنگ هدیهم که پوش لباش عتن یو  فتی  ما داشت راه م یاز دخی  ه پاش پد ت   چیخی 

ن پا فتهیم جیو از است شکنهیپاشنه کفشش م خورهیم  تونستمیمکش نه مبرم ک تونستمی...منو بگو نه م یت 

 نخندم ... 

ه بدبخت عالوه بر ا  میاز خنده پخش تخت بود هردمون ه بود از خورد چیپاش پ نکهیکه ادامه داد:  دخی 

 ماهورم خورد...ماهورم اونحا اونقدر شو صدا کرد که پارسا اومد با زور بردش ویل یدادهایدست داد و ب

ه بود و اف  ما مورد قبول واقع شد مخصوصا اون لباش یهایطراح ا یبا وجود تموم خرابکار  تاد که تن دخی 

 ...فک کنم تا مدت ها تو ذهن بمونه ... 

 



من ...  مرد یم فتی  م شیبا اون اخالق خرک د یجانتون اگه کارش خوب نبود با سیرئ نی:  اکنمیاخم م

م پارسا خوبه ماهه ازش خوش طلبکاره، خودخواهه ویل  ه،ینیباد ب یادیز  اد یچرا ازش خوشم نم دونمینم

کتتون پارسا باهام خوب بود ویل اد یم  ازش ...  ومد یماهور خوشم ن ...اونروز که اومدم شر

 

کت جاارمیماهور و درم یادا و  ندازمیبه غبغب م یو باد فتمیاون روز م اد ی انوم  خ ستیبچه ها ن ی:  شر

 ... یمیکر 

 

 برسه ...  خدا به داد زنش هنوز زن نگرفته ویل بابا سن داره ویل اندازه خر عیل مرد ی  تو پ یقربونم بر  یا-

 

 ه ... نکرد یتند چوقتیاخالقش تنده وگرنه با من ه کمی:  اونم خوبه فقط هی  گیدستم و م نا یش

 

ن چ مثل  که کشف کردم:  نکنه بهت عالقه داره   یی 

 

 نه زن مورد عالقش ...  نهیبیاون منو مثل خواهرش م وانهی:  دخندهیبلند م نا یش

 

ن  بازم خواهر ماهم بخوابه اخه چشماش خمار خواب بود  نیزدم و با خودم گفتم پاشم برم ا یفانی 

 ....ونی  و حرفامم واسه خودم نگه داشتم و رفتم ب دمشیبوس

   میرفت کار یبود ماهم عالف و ب ومدهین استاد 
ن
گفت:  مرده   تیدانشگاه، مهسا با عصبان کیشاپ نزد کاف

ن خوب بنده خدا نم ن دانشجو اومد زابراه نشه ...  یایشور کله کچلش و بی   خب حداقل اعالم کتن

 

 ؟یتعجب گفتم:  اونوقت شما الن زابراه شد با 

 

 ... دیسع شیبرم پ خوامیکه حوصله خونه ندارم م  ب  اونجا:  بله و از دهد یهم تکان م یرا رو  چشمانش

 

 کنم ...   چه غلیط نجا یاونوقت من ا یاوه ...خب تو بر -

 



 ... میهمراه من بر  ا ی:  تو هم بمهسا 

 

 !زوبن یاو  مونیمهسا تو هنوز با اون م-

 

 پرش بدم ...  اد یدوسم داره دلم نم یلی:  اره اخه خمهسا 

 شده ...  تی  اس ینطور یکه ا  یبدبخت کرد کار یچ-

 

 که همه دوسم دارن ...   میخواستن نقدر یخودمم تو کف خودم موندم ا ی: واگهیو م خندهیم

 

ن :  ببگمیم مشکوک ن سه در چهار تو غش و ضعف کنه اون دنبال چ افهیواسه ق اد یگفتم اون نم  من گ ت   ی 

ه باهاش کات کتن  ستیاصال به نفعت ن کنمیکه حس م  هیا گهید که باد به    گمیه خودت م...من واس بهی 

ن خود دابن  شهیم یکیگوش داداشت برسونه جنازت تو کوچه با اسفالت   !حال از من گفت 

 

ن چ شیگوش  یو بعد رو  هی  گیبه خودش م یحالت تفکر   ونهدیم نیمن موندم ا کنه،یم پیرو تا یی 

به  نمیا دمیمومت د ی: خب با سعگهیو م شهیبازم خر گازش گرفته ...بلند م ویل کشتشیداداشش بفهمه م

 ... نایاب و شمهت شیپ میچطوره بر  میکار یکه ب  ب  از اونجا ویل کنهیخاطر تو که حس ششمت خوب کار م

 

ازم ازش ب اد یاصال خوشم نم دوبن ی:  من عمرا پام و بزارم تو اون خراب شده داداشت مشمیحرص بلند م با 

ن واسه من حرف م  ...نهی 

ن دفعه به چ هیکه   می  م به سمت در خروچ  دارم  کنمیکه نگاش م  تن یدر ح بعدم و پخش  کنمیبرخورد م یی 

ن زم شد و همه رو  میادیکه ماشاهللا استقبال ز   شهیش یرفتم تو  دمیشد فهم جاد یکه ا  ب  و با صدا شمیم ت 

م پام  هول شد دوبارهکه با عجله پاشدم از در خارج بشم که   دمیخجالت کش نقدر یا روان شاد کردم ویل

بوده خودت هنوز توش  خدامصبت و شکر،  هدفت از خلقت من چ   یپله افتادم ...اکرد و از   ی  گ

ن چ هیاز  ویل گمینم ج  یه گهیمن د یموند رصد صد د شونیمن روح افهیق دنیمطمئنم که ملت با د ی 

 یایب یواخی...اخه م باحایل یلی: شانا خگهیم خندهیغش غش م کهیو درحال اد یم ونی  ...مهسا بشهیشاد م

رفتد اهش گ یناحق فحش داد دوبن یمردم نشکنه...م شهینگاه به جلوت بنداز که حداقل ش هی ونی  ب

 ...یوردیبال ش خودت ن شی  یتا ب میبر  ا یحالم ب

 



 هیا حال انگار خودش چه تحفه یخندیم کتن یدهنت و باز م کمکم کتن   یایب نکهیعوض ا دمیهرهر خند-

... 

 

  ویل شمیم نشیرو تکوندم وسوار ماش خودم
ن
ش محکم دونه پس ش  هیحواسم رو پرت کرد  نکهیا به تالف

به م ن ضن ن و م نکمیع  و مجلش کیش یلیبعدم خ نمی  کنه باحرص   که حرکت  کنمیو با انگشتم اشاره م ارمی 

ن گاز م  یو پا رو  کنهینگام م که بدتر لج   نمکیرو نم ویل دما یحال مث سگ ترس کنهیو باشعت حرکت م ارهی 

ه ...   بی 

 

کت داداش جانش رس باتموم ردم مثل مهسا ک  سیع و من ناخوداگاه دوباره ترس گرفتم ویل میدیترسا به شر

 ... نهکیمنو له م نا یوگرنه ش ارمیدرن یخانومانه راه برم و رفتار کنم فقط خدا رحم کنه اسکل باز 

 

 هیکنار   در  ستادهیا نا ی...مهتاب و ش میدر زده و بعد از اجازه ورود داخل شد میرفت نا یاتاق مهتاب ا سمت

ن م ن خم شده بودن و چ کهیدر حال ی  ن و هردو اول متعجب  دنیدیم یی  با سالم ما به سمتمون برگشت 

به  مدمو یم زودتر  نیشدیخوشحال م نقدر یاز اومدنمون ا دونستمینگاهمون کردن که مهسا گفت:  اگه م

 استقبالتونم ...  نیخدا هالک ا

 

ن حرف م یادی:  ز اد یجلو م مهتاب  ی 
ن برو بش ا یب بن  ... میحرفم نزن کار دار  ت 

 

ن ینگاه من م بعد  و وروره خوشحال باشم ت عتن ی:  ادیمهتاب کنارم م نهییو شم پا ستادمیکه مظلوم ا  کتن

 و مظلوم!  جادو ساکت  

 

 ... خارهیتنشون م نا یساکت باشم ا خوامیمن م ا یخدا

فقط   ینابودم کرد یرفته بودم زد تو ژستم فرو  نقدر یدهن من بسته بمونه ا نیمهتاب جون بزار ا-

ن بگم ب چ   هی خوامیم  خودمون بمونه ت 

 

هیوسط حرفم م نا یش  ؟ی:  شانا مگه شما دانشگاه نبودی 

 



 نجایا میمدکه او   نهیخونه ا میبعدم حسش نبود بر  ومد یکه استاد کچلمون ن  دوبن یچرا خواهر گلم فقط م-

... 

 

ن ینگاه م چشیم هیبه  میبرگرد ا یب میاومد میشانا اشتباه کرد گمی:  ممهسا   !انگار مزاحیم کتن

:  بش نا یمهتاب و ش میمهسا دستم رو گرفت که بر  بعد  ن ن نیهمزمان گفت    ت 

 

 مینداشت جرات ویل داد یحال م یلیکارمندا خ  یکار   یتو بخشها و فضویل میشد که ماندگار شد نگونهیا و 

نه ابدارخو  ی...تو  میبش کیبزرگ نزد سیئو به محدوده جناب ر  میفراتر بزار  یپامون رو از محدوده ا

که با اومدن پارسا کپ کردم و ماگ نسکافه از دستم ول شد و   کرد یو مهسا داشت نسکافه درست م میبود

ن افتاد زم  ه،یگر   ر یخودم و نگه داشتم تا نزنم ز  یلیرو به  پارسا کردم و خ یو شکست با حالت نزار  ت 

 خنده و مهسا گفت:  مث سگ ر یرسا و مهسا هردوتاشون زدن ز شده بود که پا چ   افمیق قا یدق دونمینم

  لرزهیداره م دهیترس

 

ن باور کن ترسناکم ویل نقدر یا دونستمیگفت:  نم  دنیبه مهسا رفتم که پارسا بعد از خند یغره ا چشم من   ت 

 ...نیرو منور کرد نجا یا گمیباهاتون ندارم در ضمن خوشامد م یکار 

 

ا  پارسا بشم نه از اون حس نیعاشق ا نه از اون حسا که زرب   هی  گیم وب  دفعه همه وجودم رو حس خ هی

ماگ مهسا رو برداشتم که چشاش از تو   یشاغ ادم بعدم در کمال خونرسد انیم دنا یسگ لرز  نیکه بعد ا

 به خوردن وعشر  پا انداختم و در کمال نازو خانویم ینشستم و پارو  کاسشون درومد و پشت صندیل

وع کردم شف  یتو  د ینسکافه پر  ر یتصو  دنیصدا بعد د دنیه بافهمنسکافه کردم ک ه کردن و گلوم و شر

ن که بود از چشمام پا  ب  اشکها  خدا منو بکش راحتم کن...  ی...ا ومد یم یت 

نکبتم  یبود مهسا میوخ تمیوضع یلیحلقم و خ یتو  ومد یشفه کرده بودم که دل ورودم داشت م انقدر 

به محکیم هیکه   دمیکشیاخرم و م یداشتم نفسارفته بود تو فاز خنده و منم  پشتم خورد که  به دفعه ضن

ن دور خوردم به م هی تا  ارمیه بال مشم رو ک اما و دوباره برگشتم بال و کار خدا بود که شفه هامم بند رفت  ی 

به فتن   نمیرو بب میناج به اش ضن سیکه ازش م  ب  اشنا شدم با چهره بش که با ضن  یدم تو رو به رو ش دمیی 

 زدم:  س...س...سل...ام ...  یخند شیاشکام  ن البیاون س

 

! یخندیچقدر م گهی:  بسه دگهیو م هی  شده م لیذل یبه مهسا یو چشم غره ا کنهیبا اخم نگام م ماهور 

ن کنیم کار یچ نجا یمهد کودک ...شما دوتا ا نیرو کرد نجا یدوباره که ا  ؟ت 



 

ن نشستم و شم و پا همون صندیل یومانه رو کردم و مظل  شهیاخمش که کردم سکوت پ نگاه  انداختم ...  یت 

 

مون کار داشت به خاطر ه  نا یشانا با ش دوبن یبعدم م گهید میخب اومد گهینکن د تیاذ :  ا...داداشر مهسا 

 ... میاومد

 

 و هم و اونت کشمیمنم اخمامو م نمیبیخودم م یو نگاه اخم الود ماهور رو  اد ینگذشته بال م هیبه ثان شم

ار دستش که حساب ک  ندازمیبه مهسا م مینگاه بد هیزل زده به من  ینجور یمگه ادم کشتم ا اد یروم بال م

ن سپس به به م و با نگایه کنهیم وبن یپارسا پا در م خوره،یکتک مفصل از من م  هیبعدا  فهمهیم ادو یم

  میکارمون برسما به   می: خب چه اشکال داره نکنه باهاش کار داره ...ول کن بر گهیماهور م

 

ن م یشخندیو ن ندازهیبهم م نگایه ماهور  خانوم کوچولو اماده  نیفک کنم ا ندارم ویل ی:   من کار نهی 

 ... دنهیپنجول کش

 

ن بب ن ادم باشم نم خوامیمن م خارهیخودش تنش م ت  ن ترسم و کنار م ارهی  ن :  ببگمیوبا حرص م ارمی  درسته  ت 

کت مال تو خب مال خودت من کارش ندارم و  که خواهرم کار داشت و   ب  کار داشتم ازا ونجا  نا یبا ش یلشر

سیاگه م که منم قبول کردم ویل  مینسکافه بخور  میایمهسا ازم دعوت کرد که ب ن ی  کت ت    ا یتون و بخورم شر

 گوشش کم بشه من برم ... 

 

ه ن کبشم مثل ال کال شادم خدا نکنه عصبابن   کنمیم و شوچن  خندمیمن تا خوبم م شمیبه کمر م دست

ل م  نکهیو مثل ا د و ی  بال م شیابرو  یتا نزنه از وسط نصفم کنه ...تا کنهیمطمئنا ماهور داره خودش و کنی 

ن پشه کنار بزنه منو کنار م ا یبخواد مگس  چه ها رو ندارم کله زدن با ب  شو :  من وقت گهیو رو به پارسا م نهی 

 و طرحها هنوز مونده!  ختهیشم ر  یکار رو   که کیل  ا یپارسا ب

 

مق علنا اح شهینم داد بزنم ویل خوامیکه م  سمی  و به نقطه جوش م هی  چشمان متعجبم م یاز جلو  بعدم

ه مهسا رو ب میمن بچه ام و نگاه طوفان تیخاص مغرور ب   نیا یچشما یچرا تو  دونمیبچم من نم گفتیم

و  تاسف خورد  ا مو شش رو تکون داد و به حال  د یخندیزد و در رفت و پارسا که م میج یدوختم که ش 

 رفت ... 

 



م که موهاش و بکش خوامیو م می  شده جلو م ر یش به ز  نمیبیکه م  شمیمهسا وارد اتاق مهتاب م دنبال

  گهید یجا ویل شمیم الیخ و من دل رحم ب   کنهیملتمسانه نگام م
ن
و  کنهیگاه مبهمون ن نا یش کنمیم تالف

 تون معلومه؟ افهیکه از ق  نیکرد  کار ی:  باز چگهیم

 

 شما ..  شیپ میو اومد میگشت و گذار کرد  کمی میکرده باش  یکار   د یمگه با ج  یه-

 

ن یحرفمون و گوش نم نا ی:  اگهیکه مهسا م  کنهیهم منتظر نگاه م مهتاب  تون ... خون میپاشو بر  کتن

 

 ؟یایب یخوایهمش م یدار  کار یتو خونه ما چ-

 

 خونمون...  میبر  ا ی:  خب تو بمهسا 

 

 قهرالودش و ...  افهیق د یهمش با اد ینه از داداشت خوشم نم-

 

 گفتمیدرموردش م باشه چ   دهیشن نکهیاز ا دهیاون مجسمه بالغت و ترس دنیبا د شهیمصادف م حرفم

وع م فتهیحلقم م یدوباره اب دهنم تو   به شفه کردن ...  کنمیو شر

 خودش دست به کار نشده!  نیمنو بکش تا ا ا یخودت ب ا یخدا

ن و احت نبار یا به به پشتم ن اچ  یشفه هام کمی  شفه ها  دهیهم مب نا یکه ش  اب   وانیو باخوردن ل ستیضن

ن که چه چ  پاد یو ماهوره که مشکوک داره منو م شنیخود به خود خوب م ن من شک برانگ ی  دوباره  منم هی 

 :  سالم گمیم کنمیهول م

 

ن :  امروز دومگهیو م کنهیم امیبه پشت ش  و نگایه هی  و ابروهاش بال م خندهیم  ! چ  کتن یباره سالم م ت 

 حال!!!  ویل یکردیبازور سالم م یدیدیقبال منو م یمودب شد نقدر یشده ا

 

 ... نیجواب ند نیخوای...شما م ارهیم خب...خب... سالم سالمت  -

 



ن قلبم داره تو دهنم م یانگار  هی  که تپش قلبم بالتر م  اد یم کی  ینزد  هی ویل ادا ی...داره به طرف من م نهی 

 م ... اتاق ار یرو کامل کن و بعد واسم ب نا یا ب  :  طرح نهاگهیوم نا یسمت ش کنهیدفعه راهش و کج م

 

 کنهیرفتار م نجور یبچم داره ا ! منو دست انداخته واقعا انگار منچ   عتن یحرکتش مونده بودم  نیا مات

میثابت کنه که ازش حساب م خواستی...م سمیم افشیاز ق مث چ   نهیبینم خب که چ   ی   نیحال ا و  ی 

ن چ هیو  نهیشیهم رو اعصابه ...پشت لب تاپ مهتاب م انشیخنده موز  هاش حرف و با کنهیم پیتا ب  ای 

ن م  وانهیباشه ادم رو د ا یدن یاست که هرجا یادر ن یاون نمونه برسر  یرو  قا ینگاه خصمانه من دق ویل نهی 

 نجور یا هی:  چسهی  و صداش به گوشم م کنمیاز بس که رو مخه ...حضور مهسا رو کنارم حس م کنهیم

 که!   شیخورد ،کتن ینگاه داداشم م

 

و بهم ...حالم هیگوشت تلخ خوردن  نیا یکجا  دونمی...فقط نمیلی:  خگمیوروب  هش م کنمیو کج م دهنم

ن م  ... نهی 

 

 .یی  ی:  خوبه ازش حساب ممهسا 

 

 ... گرخهیبکن ادم م کلشیاخه نگاه قدو ه-

 

 :  داداشم ماهه ماه ... دهیبه گردنش م یقر  مهسا 

 

ن کنیتو گوش هم پچ پچ م نیدار  چ   دهی:  شما دوتا ورپر ماهور   ... ت 

 

ن بفهم میخواستیاگه م هیخصوص ی:  حرفامردمیم گفتمینم اگه  فهمن ... ب همه میگفتیکه بلند م  ت 

 

 نیا از اکه من و مهس  شهیبلند م صندیل یاز رو  کبارهیبه  ویل خندهیو اونم برخالف انتظارم م خندمیم

سیواکنشش م ن زم یرو  میشیو ولو م میخور یکه بهم م  میقدم عقب بر  هی میایو م میی   .. ت 

 

 ...اخ



 

ن یو کمکمون م انیو به سمتمون م هی  و مهتاب به هوا م نا یخنده ش کیشل   ونیم نا یش میکه بلند بش  کتن

 ... یار یبال ش خودت ن نقدر یبرو خونه بزار من به کارم برسم و تو هم ا ا ی:  بگهیخنده م

 

 حرکتت بد بود  یلی:  داداش خمهسا 

 

ن ...پاش میدار  یسوژه ا هی نیخونه ...هرموقع ابنجا اومد نیبا شانا بر  ا ی: تو هم بگهیو م خندهیم مهتاب  ت 

... 

 

ن کنیم ونی  مارو ب نی:  دار مهسا   ... ت 

 

 ... نیار یش خودتون ن ب  بال گهیکه د  میکنیم سیع می:  نه دار نا یش

 

سمیکه نگه م  ستمیمیاما محکم شجام وا شهیاز کنارم رد م ماهور  و  دهیم هیازش خودش و به سمتم زاو  ی 

ه با من درنگهیکه فقط من متوجه بشم م  یاروم جور   وگرنه ....  فت  ی: کوچولو بهی 

 

 کنمیکه م  تن یشسنگ باخداحافیطن  دارمیبهم فشار اورده کولم و برم تیمنم که عصبان ه،ی  و م دهینم دامها

ن م ونی  از اتاق ب :  منم گهیم ب  برم خونه در کمال پررو خوامیم گمیم و وقت   اد یو مهسا هم پشت شم م نمی 

 ت کنم ... تینکن که زنگ مامانت بزنم و شکا یکار   یچه نخوا یخونتون چه بخوا امیم

 

 به مامانم ....  دهینقطه ضعف من دستشه و من و پاس م نمیا ا یب

 

ن دونینم ی:  خاله رعنا مسافرت خوش گذشت؟ وامهسا  چقدر دلم واستون تنگ شده بود هم شما هم  ت 

 عمو...اخه شما رو قد مامانم دوست دارم ... 

 

م گهیو م کنهیبا ذوق نگاش م مامانم  ...مامان بابات خانواده خوبن؟:  منم تورو دوست دارم دخی 



 بود ...  شما خایل ی: همه خوبن خاله فقط جامهسا 

 و باحرص کنهیو دامنش و درست م گردونهیهم م یو پاشو رو  کنهیبرام نازک م پشت چشیم مامانم

 مادرشو داشته باشه..  یبده هوا اد یبه دخی  منم  کممی:  گهیم

 

من باش من  شینه من، شما پ شماهمش ور دل شوورب   مز ی: عز گمیم خورمیکه دارم موز م  تن یدرح منم

ن م  رو شم ...  ارمتی 

ه ورپر هی  گیجوابم گر م نیبا ا مامان ال دوست دارم بگن ...اص د یبا سهی  به زبونشون م مگه هرچ   دهی: دخی 

 ه؟یور دل شوهرم باشم حرف

 

 نهیه نتونه ببنه کور بشه هرک : گمیو م می  گیگاز م  مو ینییولب پا می  گیو جلو دهانم م کنمیو مشت م دستم

 ه ... خوب باش یلیفکر کنم خ کنمیهوس شوور م ب  وقتا هیو  نیار یبار م یمنو عقده ا نیاما فقط دار 

 

ش  کیشام یفرار کنم از پله ها برم بال که پام رو  امیکه منم م  ارهیدر ب شو ییدمپا هی  م گهید ندفعهیا

ن زم خورمیم و تلت   خورهیم و پام  ارمیدرم یگر   خورده هوچ   هی امی...منم م هی  هسا هوا مخنده م یو صدا ت 

 ونی  بزنه ب هگید یاز جا دمینشد ترس دمزور ز  یلیخ اد یدر نم اشیک ویل ارمیدر م هیگر   یادا و الیک می  گیو م

 مامان پام ...  کنهی...مامان پام ...اخ ...درد ...م کستیمامان پام ش ی:  واکشمیاونموقع خجالت م

 

ب کنارم م هیتپلش  کلیو با اون ه اد یکنارم م  دهیرست مامان م اونورتر به من و من خورهیکه م  نهیشیضن

اض کنم که صدا امیم م،ی  م پاهاش دراز شده و دامنش  کهیهن هن مامان و طرز نشستنش درحال یاعی 

..مامانم . دیخندیرو مبل م دهیخنده، مهسا نکبت که خواب می  غش م دمهیتپلش تو د یرفته بال و پاها

سمت پله ها  و  کنمیفرار م عی    ش  هی  منو بگ اد یو م هی  هوا م غشیهنوز متوجه نشده بود که باخنده من ج

 دار  ستادهیو خدا منو لعنت کنه هنوز ا می  بم که الیه  کنهیم کار یچ نمیبب گردمیبرم می  م
 

 کنهیدر م ه خستیک

ن و از همون پا کنهینم یبهم و نامرد فتهیو نگاش م به شکمم  خورهیکه م  کنهیپرت م شو ییدمپاها  پله یت 

 خدا!  یا نهیچه دستش سنگ ی...وا

ه خ سهی  حسابت و م اد یکه نشون از حرصشه:  شانا بزار بابات ب  اد یم غشیج یصدا   ... ش  هی  دخی 

 

 تا  نمیر از ا:  نکن باباجان ...و بالتگهیکه م  نهیا تشیبابام افتادم که قربونش برم اوج عصبان یدعواها اد ی

 حال نبوده!!! 

 



****** 

 

 ... میو من و مامانم سوژت باش یکه بخند  نجا یا یتوله تو اومد یمهسا-

 

ن باحال یلی:  به خدا خگهیم دهیتختم خواب یو همونجور که رو  هی  م سهیاز خنده ر  مهسا  نت حرص ماما ت 

 بخورمش ...  یوا خوردنش ملسه،  تپیل

 

 ی  غ
ن : ببگمیمو  کنمیبه سمتش روانه م یو لگد شمیم ب  با بابامه که  کن وگرنه شو کارت  شیچشاتو درو  ت 

 بابام عاشق حرص خوردنشه ...  جدا از شوچن  ...ویل چشم نداشته باشر  شیبه تپل

 

ن غمگ ویل خندهیدوباره م مهسا  ن اما من چ  گهیم ت  دعوا  همش  ؟: حداقل خوبه مامان بابات کنارت هست 

تحمل کنم ...بابام که همش کارو کار، مامانمم دوستاش و  تمتونسینم یو شو صدا ...به خدا اگه تو نبود

 ... کشهیداداشم که جور ما رو م چارهی...ب ارهیکه چش و چار همه رو در ب  شیخارج یو سفرا اشیدورهم

 

...امروز  داداشت نی:  برو گمشو با اگمیجو و عوض کنم م نکهیا یومنم برا چکهیاز چشمش م اشیک قطره

ن توهرسما به من  گهید  کوچولو؟!   گهیچرا بهم م کرد و بهم گفت بچه ...راست    ت 

 

ن :  کوچولو که خوبه اسمتو چگهیو م خندهیم مهسا   گذاشته؟  یا گهید ی 

 

 !؟چ  -

 

 !کی  جی  :  جمهسا 

 مونهیم خرس قطت   نهو ینازه ع یلیخودش خ نکهیکه سوژه نشم:  نه ا  ندازمیرو نم ویل هی  گیحرصم م یا

 به تو بگه ...  د یبا کی  جی  ج گهیبه من م

 

سمیکه م  شهیدفعه بلندم هی مهسا ن و دست رو قلبم م ی   ....هوووی شر یم :  جتن گمیو م ارمی 



 

 ... میبر  یایدعوت شدم م  مهموبن  هی:  مهسا

 

 .... کشتمیمامانم بفهمه م-

 

ن منم ماش میبر  میتونیاز بچه هاس م یکیتولد  میگیم ویل دهی:  ماهورم بهم اجازه نممهسا  از کجا  ارمیم ت 

 بفهمن ...  خوانیم

 

 بدجورررر می:  پاگمیو م کنمیم طابن یش خنده

 

 :  پس بزن قدش .... مهسا 

 

برسم  میبده برم و به مهمون قیدست مامان رعنا رد بشم و اگه خدا توف ر یترفند و دروغ تونستم از ز  باهزار 

:  باباجان قرار داده و گفت تینابنده منو مورد ع یبشم که برم بابا میاومدم ج عی    که مهسا زد ش   ...باتیک

 !مهسا بموبن  شیپ توبن یشبم م خواست  

 

ه اصال هم به ک  کنمیبالرفته نگاش م یو باابروها چرخهیصدوهشتاد درجه به سمتش م یا هیبا زاو  گردنم

 مفهمیخودش زحمت نداده تا ش از روزنامه اش بلند کنه رعنا خانومم درحال انجام سوهان زدنن، من نم

مه ارومه منم که ه وناخه ا دمینداره! به خودم جواب نه م که هست اونوقت اون مشکیل  نا یاشم شمن نب

،یم ونمی  دارن از تو خونه ب زبوبن  ششون اوردم و حالم با زبون ب   ب  بال ن :  بابا اونوقت گمیروبه بابام م کتن

ن شما کجا  ام؟یکه من شب خونه ن  یت 

 

ن روزنامشو کنار م بابا  خاطر  چون مهسا به مامانت گفته به میبر  ممیخواینم ب  جا میا خونه ا: مگهیو م ارهی 

 ... گمیهمون م

 

اما از  نهدو یبزنن خدام میج خوانیکاسشونه دوباره کجا م  مین ر یز  یکاسه ا  نا یا کنمیتعجب نگاه م با 

ن ماهم جزو ممنوعه ها بود د که مهموبن   ب  اونجا و بابا  امانگونه م  یبوس رو  هینشدم با  ی  گیپ گهیرفت 



ن و سوار ماش ونی  زدم ب میثابت کنم که دخی  خوب نگونهیا نه قصد  دمید نشستم مهسا شدم...هرچ   ت 

بال بردم  میلدستام و به حالت تس هی  به من خ تیبا عصبان دمیحرکت کردن نداره به طرفش برگشتم که د

ن ک ب  کارا  هی دوباره خوانیمامان بابام بود م ی  و گفتم:  جون مهسا سگ نشو ...همش تقص ه بابام  بکتن

 خونه مهسا بمون ...  گفت شب خواست  

 

زاغ  میو بر  میبش مهموبن  الیخ ب   یخوایگفت:  م  یمهسا هم مثل من بال رفت و باخنده موذ یابروها

 ... میرو چوب بزن نا یا اهیس

 

 میکل کردم بر خوش د نقیدر ضمن ا کنهیبدبختم م میو لو بر  می:  نه حال که بابام دودرم کرده بر گمیم بلند 

   مهموبن 
 

 کنه ...   یمنو از بابام خواستگار  اد ینفرو ب هیکنه و بزنه پس کله   که خدا بزرگ

 

ن اون همه ماش دنیبا د میو مبهوت جلو رومون بود مات ن از اون چ ت  لوغی  بزرگی  و ش میکردیکه فکر م  یی 

در  ا یهم بودن  یدخی  و پرس که تو اون همه  دنی... با دمیبود کارت رو به محافظ جلو در داده وارد شد

ن  یادیز  نیور نجیا نا یا چرا  ...ویل تا مهموبن  هیپارت هیشب شی  یب نیحال رقص روبه مهسا گفتم:  مهسا ا راحت 

... 

 

  میدیمانتو و شالمون رو دست خدمه م کشهیو دستم رو م خندهیم مهسا 
 

که   میشیم و وارد سالن بزرگ

ن فکم رو زم پیشبنم با اون ت دنیباد  نیا او حال ب فتاد یچادراز شش نم روز یدخی  تا د نیموند اخه ا ت 

ت چشما کرده پش  شیارا نجوریچرا ا قهیعت نیکم از لباس خواب نداره، اوخ اوخ ا  دهیکه پوش  یزرد هنی  پ

ن چ نهو یزرد مژه ها تو سقف لبا قرمز ع هیسا  خوامیبگذر من نم اتمی  خودت از ش تقص ا یمرغ ...خدا ی 

 ...یی  گ  جهینت نمیکنندگان را دوست ندارد ...بله ا  بتیخودم ...همانا خدا غ شیپ حت  کنم   بتیغ

 

ن بابغل دستش تو پهلوم م مهسا  میمی  م هیکه   نهی  و  کنهینگام م میمن قلقلک دونهینم شعور یاونور، ب ی 

 رفت ...  ادمیخو  هی:  خب افسار پاره نکن چگهیم

 

 بنم ... ش نی:  اگهیو م کنهیم کیخودش و نزد بعد 

ن شده ع دونمینکن خودم م بتی:  غگمیو م امیحرفش م وسط ن چ ت   مونهیمرغ م ی 

 



جوانب  ویل ارمیبال ب خوامیم ارهیکه از خودش در م  ب  و با ادا و اطوارا اد یو شبنم به سمتمون م خندهیم

و کنمیم تیادب را رعا ن م یلبخند ب  و با خوشر ش نمی   ... میکنیم سالم و احوالی 

 

 ... نیهم دعوت بود: شماشبنم

 ... میوبر  میواست سک سک کن میمن و مهسا فقط اومد ینه فقط تو دعوت بود-

 

ن شونش م یرو  و دست   خندمیم که باز گند زدم ویل  دونمیم کنهیبا دهن باز نگام م شبنم :  خب گمیم و  نمی 

 از اون سوال بوداا...  زمیعز  دنیبدون کارت دعوت خو راه نم

  منم که با اون م،ینیبش خایل یمبلها یکنارش رو   کنهیو تعارف م خندهیبه حرف خودش م خودشم

وه اومد که جا با عش نقدر یمهسا دوقدم راه و ا پاشنه بلند پاهام درد گرفته بود رفتم نشستم ویل یکفشا

ن بزنه از زم داداشش خایل  اداهاش ...  نیمحوش کنه با ا ت 

 

ا متمون اومد و رو به شبنم گفت:  شبنم جان خانومما به س دنیشبنم نشسته بود با د کیکه نزد  یپرس 

 
ن
 !کتن ینم رو معرف

 

ن خدا  رو فریم یکالیه مهموبن  یپرسا شی  ینصف ب عتن یداشت  رو فریم کلیقد متوسط و ه پرسه داشت 

به  داد تا اعتماد به سقف کاذبشون روز  نا یکه قرص و امپولرو کشف کرد و به خورد ا  امرزهیرو ب پدراوبن 

 داشته باشه ...  یی  شمگروز رشد چ

 

 اقا پرس گلم مهرداد ...  نیدانشگاهن مهسا و شانا و ا یخانوما از دوستا نی:  اگهیو م خندهیم شبنم

 

ت که برداش یقرمز  السیخدمتکار گ تن یس یمهرداد رفته بود و قصد بسته شدن نداشت از تو  شین

وبه الدنگ به من و مهسا تعارف کرد که هردو لبخند دمیفهم  میرداشتاب پرتقال رو ب وانیو ل میزد یمرسر

 گرممون شده بود ...   یلیاخه خ میدینفس ش کش هیو  میکالس شد  الیخیو ب

 

 ... نیدی:  افتخار رقص مگهیرو به مهسا م مهرداد 

 



 . دیشانا جان شده ...ببخش بیافتخار نص نی:  قبال ادهیو ادامه م گهینه گنده م هی مهسا

 

وع کرد وسط میخدا خواسته رفت از  ن که ع  ب  قر دادن و از اونجا میوشر اهم و همه جا ب میبیخواهران غر  ت 

 ... میکه مثل هم برقص  یباشه فقط در حد ی  چشم گ نکهیمثل همه نه ا مرقصامون میهست

 

 بسته ...  گهیبهم فشار اومده تو هم د ب  : من برم دستشوگهیو م شهیوشم خم مدر گ مهسا 

 

وع م کنمینم توجه باخاموش شدن چراغا رقص نور هام روشن شد و فضا رو  دنیرقص کنمیو بازم شر

د که دور شکمم گذاشته ش  واسه رقص خاص تر کرد و همه تو فاز بودن ومنم رفته بودم که با دست  

 خشک شدم .... 

 

ن شم را پا دهیترس هیروحمم م ج  یکه با برق انگشی  نفس که ه  ارمیم یت   میوقع تقسم ا یخدا عتن ی ی 

 دمیمازام و بخونم! نه اصال قول من دمیقول م ا یخدا ؟یفرستاد اهینخود س منو کجا ب   قا یشانست منو دق

 الن امام زمونت گها  ا ی!  خداسفر مرغ عشق   فرسمشونیمامان رعنا رو شکار نذارم اصال خودم م گهید

ن اول شمیظهور کنه من م ن فقط اون چ ارشی ت  و  ستینباشه تو رو به صدوب دهیکه انگشی  نشون م  یی 

تیچهارهزار پ ادکلنشم  یو ب حت   گردمینطور که تو بغلشم بر مبسته همو  ی...با چشما دمیقسم م غمی 

ن داره داد م ن تو بدتر   میاز قد ویل نهی  ا نیگفت  چشمامو  از ینده با صدتا نذر و ن دستو از  دتیهم ام طیشر

درحال انقراض نبودم  ناسور یدا هیجلو چشم  نجا یمن اگه شانس داشتم خو ا فهممیو م کنمیباز م

  کهیت کهیاز چشاش معلومه قصد ت چیه خندهینم یاون نمونه برسر  ویل  کنمیو سالم م خندمی...احمقانه م

 کار یغال چاش نیا ونیم نجا ی:  تو اگهیکرده از حرص م  د با شوبن یقرمز شده و رگ پ یکردنمو داره، با چشما

 !کتن یم

 

 !ا؟یا شهیشامل خودشم م گهیکه م  ب  اشغال نیا د یبه ذهنم رس سوایل عاغا 

 

ن دون..:  یمفتمیتته پته م به  ...می...از...ب..بچه...ها...بود...ما...هم....اومدیکی..تولد... ت 

 

زرگش گوششه ب کهیکه ت  اد یمهسا ن هی  و فقط دعام بگ هی  م ادمیکه ادامه جملم   هیعصبان یبه قدر  ماهور 

م غارت ار ی یکی:  اون گهیو م کشونهیو منو دنبال خودش م هی  گیو دستم رو م بندهی...چشماشو م



ت و مشت ادم مس هی ونیم ...واسه من اومدن پارب   می  گیاس که دستم بهش برسه حالشو ماومده...کج

  قصهی  داره م خی  یاز خدا ب

 

ن صورتم نعره م یوتو  هی  گیم بازوهامو  ش کجاست؟ جلو نهی   قضی  دم مهمه ا نیا ی:  بابات خی  داره دخی 

ه ب  ...ا غلطا کتن  نیاز ا ی! بچه مگه چندسالته که بخوایایو عشوه م
 ا یح ما من هم تو رو هم اون دخی 

 ... کنمیرو ادم م

 

  شیجوابش و بدم که مهسا خرامان خرامان به سمتم اومد و بان خواستمیم
ن
توجه بزنه که م باز اومد حرف

رفت و ماهورم جلو رفت  ادمی تمیشد و همون خنده در نطفه خفه شد و منم عصبان ناسورشیداداش دا

ن گوشش که پرت شد زم  ر یحکم خوابوند ز دونه م هینکرد و  یونامرد ش کمک  به و  دمییو به طرفش دو  ت 

لباس و  نیا اب افه،یو ق پیت نیبا ا کتن یم چه غلیط نجا یکردم که بلند بشه، داد ماهورم هوا رفت:  تو ا

ا ش،یارا شتم  ...مهسا کجا برات کم گذا نمیتو رو بب نجا یخراب ا یمگه من کم واست گذاشتم که مث دخی 

 م ... ازادت گذاشت یادی منه که ز ی  تقص ستیتو ن ی  تقص نا یا دوبن ی...م یداغون کرد نجور یو اکه من

 

ه ازمون دور شد، دلم ب قدیم دو یخوش حالتش کش یموها یتو  ماهور دست   کردو یم هیگر   ز یر  هی مهسا

 من مهسا رو ب   یجلو  ینجور یاون حق نداشت ا حق با ماهور بود ویل د یحال مهسا خون شد شا

 کنه ...   تیصشخ

 

 یکه وا  بن دویم شهیکه به مهسا گفتم شامل حال تو هم م  تن ی:  اگهیم یبا تند ادو یبه سمت من م ماهور 

  یپاتو کج بزار  یبه حالت بخوا
ن
 ... اونوقته که با من طرف

 

ن نقطه جوش و صدام رو بردم بال: بب دمیرس  به تو  یاز یمن خودم ننه بابا دارم که اگه پامو کج گذاشتم ن ت 

س که بخوام بهت جواب پ  ست  یتوهم داداشم ن ستمیبزرگی  نباشه پس حد خودت و بدون من مهسا ن

چه  ا یمهمون نیا مینیبود که بب نیواسه ا میینجایما اگر ا که راجع به ما فکر بد نکتن   گمیم نو یا بدم ویل

کنجکاو   یادیه ز ک  نهیا هم اگناه ما دوت  نیبزرگی   م،یقرار داشت دمونینه با ز  مینه قصد مخ زدن داشت هیشکل

 ... میبود

 

ن که واسه ما ج  ا یپارت نی:  خب ادمیو ادامه م کنمیام قالب م نهیس یرو رو  دستام سم  متونیم انا یاح هی  بی 

 نداره؟ ت  ینه واسه سن شما محدود ا ی  نیدار  کار یچ نجا یشما ا



 

ل م یلیبود خ معلوم و بازومو  دارهیسمتم برم یم بلندقد اره،یشم ب ب  بال هیکه نزنه   کنهیخودش و کنی 

ن حرف م اد ی:  بچه ز گهیو در گوشم وم شهیو خم م هی  گیم  ی 
 راز وجود کتن بار قراره اب هی که سایل  دوبن یم بن

  اونم روز کودک که شد هرچ  
 

 گمینم ج  یه ندفعهی...ا ستیمناسب سنت ن نا یالن ا ویل دمیجوابتو م بیک

ایم از خودت ب   به بزرگی   یبه بعد حق ندار  نیاز ا ویل  کوچولو ...   نی...افر  کتن   احی 

 

خ شدم به صورت ش  منقرض کنم ...نگایه ناسورد یدا نیکه نسل ا  اد یفقط بهم قدرت بده اونقدر ز  ا یخدا

م بزنم ناقصش کنم که د خوامیم دهیم لمیکه تحو   یشخندیو ن کنهیم ازش  نسیل گهیپاشنه کفشم و بال بی 

 ... ادیبه وجود ن

ه؟  ...چ   نجا ی:  شما اگهیو م کنهیبه ما م حب نگایهباتع پارسا   شده؟ ...چه خی 

 

ن ماش مانتو و شالمون به سمت دنیو بعد پوش کنمیجواب بدم به مهسا کمک م حت   ا ینگاه  نکهیا بدون  ت 

ن و به سمت ماش شهیکه ماهور مانع م  میی  مهسا م هیخودش م ت  اراحتم  انقدر ن ویل شمیو اجبارا سوار م ی 

 شمیفرما م فیترسر  اونا که منم به همراه   گهی...به محض راه افتادن مهسا م کنمیصورتش نم یتو  که نگاه

  نباشه ویل ناسور یدا نیکه ا  ب  برداره بزاره جا نجا یخدا منو از ا خونشون که الیه
ن
وتا اون روز  نمکیم تالف

 بزرگه ...  خدابش

 

 

********* 

 

جوون مونده که بهش  نقد یا کنه،لمصبیمد رو تماشا م یمهسا رو مبل نشسته و داره مجله ها مامان

و  دمخور یباشه ...خب منم بودم صبح تا شب م اشتهدر حال انقراض د ناسور یدا نیپرس مث ا هی ادینم

 نی:  شانا جان به نظرت اگهیو م ندازهیبهم م ...نگایه موندمیجوون م کردمیل مو عشق و حا دمیخوابیم

 اد؟یلباس به من م

 یخورده ابا پنجاه و  نیا هی  عکس ابروهام بال م دنیبا د کنمیمجله م یو نگاه عکس تو  نمیشیم کنارش

تازه  وسیکو عر  پقن با اون دامن  دمیپوشیم امیبخره که من بجگ لباش خواد یپرس و دودخی  م هیسن با 

 !!!اهیودسدنبال نخ یزنو مث من فرستاد نیهمانا موقع عقل دادنم ا ا ی!  ...خدایرنگ فسفر 

 



سمیم ارمیها رو به روش ب تیو اگه بخوام واقع خندمیم ن شخورده بشه به خاطر هم ی  :  خاله گمیم ت 

نگ، تازه دا و  د یخوشکل نکهینه ا اد یرنگ به پوستتون نم نیمونا جون ا د یجون نه ببخش منشم خوشر

هیپف داره سنتون و بال م یادیز   ...بله...  ی 

 

 یراست م ی:  واگهیم مهسا با ناراحت   مامان
 

 ... کنهیم اهمیرنگ س نیتازه رفتم سولر ا نکهینه ا زمیعز  یک

ن ع شهیبپوشه م میفسفر  خواد یرفته خودش و کرده مثل زغال حال م گهید اره  توبه ا یخدا ...استغفرهللا ت 

.... 

اش توجه کنه ش  نکهیا شی  یو مادرشون ب شهیجمعمون جمع م گهید انیو مهتاب هم م مهسا  ش و  به دخی 

 ... خورهیحرص م ناسورمیکه اون دا  ستین خود یب ارهیکرده تو مجله مدش و درم نم

 ؟یدی:  خوب خوابمهسا 

 

 راحت نبود!  دو یتو خواب شیپ شهی:  مگه مگمیوم دمیم یناز قر  با 

ه کنار هم هرس اد یو مهتاب هم دنبالمون م میتا صبحونه بخور  میی  و م هی  گیو دستم رو م ندهخیم مهسا 

وع م مینینشیم  از گایهو هر  خندهیمن و مهسا م یایجنگولک باز  ونیبه خوردن مهتاب هم م میکنیو شر

 .کنهیم مینطق

 

 دمق بود؟ یلیخ روز یچشه؟ د نا یش دوبن ی:  شانا تو نممهتاب

 

ن بب دما یخواهرم و ند روز ید هیو  شهیرادار م شاخکام ه من ک  ب  :  خب تا اونجافتادهیچه اتفاقا که ن ت 

 بود...  شهیمثل هم دونمیم

 

 اصال حالش خوب نبود...  روز ی:  نه دگهیم با نگرابن  مهتاب

 ... کنمیخونه که رفتم باهاش صحبت م-

 

داختم بهش و خودم و مشغول هم نن نگایه اومدن ان نمونه درحال انقراض صبحونه کوفتم شد حت   با 

 دمشییپایم چشیم ر یوز  ستادهیکنار مهتاب ا  کهیکه کرم از خود درخته در حال  ب  از اونجا خوردن کردم ویل



 نیه اب ناسور یدا ویل میبود دهید ناسور یدا ومد یبهش م بیکه زده بود عج  رسیم پیو لمصب با اون ت

ن ام عدد عطا بفرما...الیه کیکه خدا   نه الیه خفتن   !ت 

 

ت سالم کتن  د یرفته با ادتی ای: کوچولو زبونت و موش خورده ماهور   !!!به بزرگی 

 

که   ب  با مشتها و  شهیو دوباره باعث شفم م فتهیاب پرتقال توحلقم م سهی  نحسش که به گوشم م یصدا

ن مهسا پشتم م  ... شمیرسما قطع نخاع م نهی 

 خوو ینابودم کرد یبسه زد-

 

 شهیکه م  بهم گفت روز کودک عمو گنده بیک هینرفته فقط  ادمی:  نه گمیم یرو به اون نمونه برسر  بعد 

 ؟یگوشم کردم...شما مشکل دار   ی زهیحرفشو او  نیحرف بزنم منم که دخی  خوب ا د یبا

 

ن شستش و گوشه لبش م انگشت از  که مثال خندشو پنهون کنه اما   خارونهیم شر یوبه صورت نما ارهی 

 خوب   شهیپس هم نی:  افر گهیرفاس مح نیکه پرروتر از ا  ب  اونجا
گوش   تییباش و به حرف عمو  دخی 

 بده ... 

 چشم عمو...  -

 

ه جلسه شد ...ب ر ید می: بر گهیو بدون نگاه کردن به من که در حد انفجارم م کنهیرو به مهتاب م بعد 

 ... میسی  نم

 

ن خو پهن م مهسا  ن م خندهیشده اما مهتاب که خانومانه م ی  :  گهیو م هبوسیو گونم و م طرفم اد یوموقع رفت 

 ...ی  زبونش تنده تو به دل نگ کمیداداش من  نیا ی  به دل نگ

 رو مخه!!!  نقدر یچرا ا نیخدا ا یوا قشیجون خود عت کمیفقط  اره

 ... بخشمیبزرگوارم م یلیکه خ  ب  از اونجا زمینه عز -

 

ن واسه مهسا م یپس کله ا هیو منم  هی  م مهتاب  شکست...  :  کثافت گردنمگمیوم نمی 



ن ...بب دمیکش  من چ   خب زدم بدوبن - ن نم نجا یپامو ا گهیمن د ت  و نشم رو به ر  تیی  تا با داداش زنج ارمی 

 .... چوندنیبابا مامانم کجان و منو پ نیا نمیالنم بلند شو حاضن شومنو بی  خونمون بب

 

 :  تو کجا؟گمیو م گردمیکه برم  اد یب خواد یو م شهیم ادهیمهسا هم همراه من پ میسی  م وقت  

 ... هی  برم خونه حوصلم ش م امی: خب منم موخوام بشهیمظلوم م مهسا 

ن پا ا یب-   بهم وصیل می  که مثل دم هرجا م  یت 

 

ن از ماش دادن زودتر از من اشیانگاردن مهسا  ن و زنگ رو م شهیم ادهیپ ت    نیوالد دونمیکه م  ب  و از اونجا نهی 

ن ین گرایم ن   عتن یمرتبه ...  شهیکه مثل هم  می  ...سمت اتاقشون م میشیو داخل م ندازمیم د یکل  ست  کجا رفت 

دنیخب منم با خودشون م ردم که ک  تشونیاذ نقدر یدوبارم که منو بردن ا هیتازه  خوانی...مگه شخر م ی 

  ارمیمانتوم درم بیاز تو ج می...گوش نی  و م چوننیپی منو محال 
 

ن م نا یبه ش و زنیک  د یه نا امک  زمابن   نمی 

  نیالدمعلومه و  چیه نا یو جواب بده: ش شیافتاده که گوش ادشیقطع کنم خانوم تازه  خوامیو م شمیم

 کجان؟  گرایم

 ...ی  :  سالم خانوم صبحت بخگهیارام م نا یش

 

و  کشمیبلندم خحالت م یکه خوشبخت بشه و منم که از صدا  شاهللایو باوقاره ا خانوم شهیهم خواهرم

ا شم شمیم ی  دفعه جوگ هیکه من   دوبن یجون م معذرت ابج   ی:  واگمیو م شمیمثل خودش خانوم م

 نظاره گر نباش... 

ن خدا نکشتت بب :  الیهگهیکه م  اد یلبام م یرو  یخندش انقدر بلنده که منم لبخند یصدا  صبجشو  ت 

ن م  نا ی...بابا ا ب  تو دنیهمه فهم  خونه مامان نرگس ...  نی  گفت 

 

دن ...حال من تو خونه تنها چگمیکرده م  بغ  !کارکنمی:  چرا منو نی 

 ... یتنها کجا بود گهیخب د ستین شتی:  مگه الن مهسا پنا یش

   هیاومدن  وقت   ویل-
ن
دوتا  ه دوتا بچه دارن اونم چ  کردن خو اشکال نداره ...انگار نه انگار ک  کوچولو تالف

ن سفر مرغ عشق    جامعه پراز گرگه ...  گنینم دخی  دسته گل ول کردن رفت 

ن :  ببنا یش ن من کار دارم بعد زنگت م ت   .. نمی 

 



وردن خونشون ا داکردنیپ ب  جا جوب   حتما منو از پرورشگایه سمی  م جهینت نیو من به ا کنهیقطع م بعدم

ن در کنارش  ن ...  میثواب هیبزرگم کتن  بی 

 

خونمون که م وارد  ن و  می  ..جلو م.  کنهیرفته و داره کلش رو غارت م خچالیمهسا تا کمر تو  نمیبیم شمیاشی 

ن چ هیتا  شهیخم م شی  یکه ب  ونی  ب ارمشیب خوامیم ودم اونم طرف خ کشمیرو برداره حال من اونو م یی 

 هیو  خچالیه ته ی  و اون باش م کنمیکه من ولش م  میکشمکش ها بود  نیا یداخل، تو  کشهیخودش م

خونه نشستم و م می  که غش م  دهیم خچالیبه خودش و  میتکون ن که از تو   وقت   خندم،یخنده و کف اشی 

 ردمگیو برم ا یاون دن می  م گهید فتهیکه م  مشیو نگام به صورت ماست و خورشت ق اد یدر م خچالی

 ... جداکنهشم و از تنم  خوادیصداش معلومه که م ویل ستیمعلوم ن شی...صورت عصبان

...پاشو منو  نمکیم فضویل خچالتونیکه من دارم تو   شانا اخه تو فضویل یی  بم :  الیهگهیم غیباج مهسا 

 بی  حموم حالم بهم خورد ... 

  ستمیرو پا بند ن اد یز  چقدر حالم خوبه و از خوشر  دونهیخدا م ویل شمیبلند م بازور 

ن ناهارمون و از ب ی...کثافت زد نکتن  فضویل گهید تا تو باشر  یباحال شد یلیمهسا خ-   حال چ   یدبر  ت 

 ... میکوفت کن

 

لباساش و بشورم ...من نه  کنهیحموم و مجبورم م هی  و م کنهیبا مانتوش صورتش و پاک م مهسا 

ا نمینازن یدستا امیب بله پس چ   کشهیزحمتش و م ب  لباسشو کردن   یلفضو یو خراب کنم، همانا شن

ن هم  نباشه ...  که بنده باشم راضن   نجانبیله مخصوصا اگه صاحبخونه اب شود یم ت 

 

ن چ یخراب شده ا هی  رستورابن  هی رایه کانیپ کانیو ش دهیپوش هردولباس از عزا در  کیمبلکه ش میی  م یی 

ه اشکال ندار  محبوبم ویل یرو خودش، غذا ختیبادمجون بود رو ر  مهیق نکبت زد هرچ   یمهسا ارمیب

  کیشلیهوس ش ا چر  دونمیشدو قرارشد غذا رو حساب کنه و من الن نم میه مهسا تسلاونقدر غر زدم ک

 ارمیدرم یاز ب د یبد د یند نقدر یکه بابام بفهمه ا  گمیم یهم خوشمزس هم گرونه ...جور  یلیخ گنیکردم م

 نون و نوشابه بخورم ...  د یشبا با ب  اروی هیبه  دمیشوهرم م

 

 تک پروبن جف د ینبا گهید نجا یو ا گرفت  یقرار م ی  ه تحت تاثبود که ناخوداگا کیرستوران ش اونقدر 

رفتم  ی  نم جوگم گهیکالس داشت وخانوم گونه رفتار کرد خب د  ا یمامان شیتیت نیمث ا د یبله با م،یکردیم

 که مهسا هم دوست من بود هنوز وارد نشده حسشو گرفته بود...   ب  تو و از اونجا



ردم کف دستم رو او   مهسا قرار گرفتم ویل یمورد هجوم فحشهانگاه کردن به منو سفارش دادم و  بدون

نه که ساکت شد و غذا رو اوردن و منم گش گهیگفته به خودش گفته بعدم د  پس هرچ   نه،یبال و گفتم ا

ن چ چیبه ه شمیم  .... کنمیجز شکمم فکر نم ی 

 

 بگم...  چ   هی خواستمیکه مهسا گفت:  شانا م  میخوردن بود وسط

 بگو ...  تو دو چ   زمی:  عز مگیدهن پر م با 

ن ...بب می:  لوس نشو جدخندهیم مهسا  واسه  شو لباس بزاره اونم هیکه داره   یداداشم قراره واسه قرارداد ت 

حبت که داشت بامهتاب ص  شیچند روز پ نمیندارم ا مزون البته شو قراره تو شمال باشه من اطالعاب   هی

 ؟یای...قراره منم برم م دمیشن کرد یم

 

 : به نظرت مندمیو در کمال ارامش جواب م خورمینوشابه ام رو م وانیو ل کشمیو عقب م میخال ببشقا

 بدونم؟ خوامی...نه م هی  جوب م هیتو  ناسورتیابم با اون داداش دا

 

 .گذرهیخوش م میی  م گهی: خب ...سختش نکن دمهسا 

  ساعت جلو چشام باشه ...نوچو چهار  ستیکه ب  امیش به تنش نباشه حال ب خوامی...مامینوچ ...نم-

ن و ناراحت غذاش و پس م کنهیم بغ   ؟یخور ینم گهی:  دگمیمنم که هنوز گشنم بود م نه،ی 

 :  هنوز گشنته؟گهیو م ندازهیبهم م یموذ نگاه

 اره  :شمیم مظلوم

ن م بدجنش لبخند  ن و دستش رو دو طرف بشقابش م نهی   هیما به ا دمی:  خب من غذامو بهت مگهیو م ارهی 

ط!   شر

 

ط و  شی  یشده واسه خوردن دوتا قاشق ب لیذل یکه مهسا  میشکم شل نیخاک تو شم بشه با ا یا اسم شر

ن م یطارهی   ؟:  چه شر

 شمال ...  یای:  باهام بمهسا 

  باشه هرچ  -
 

 ... تو بیک

 



 چرا هرچ   نمدو یمنم تاته خوردم ...نم دو یبشقابش و سمتم کش ج  یه گهیشده بود که د فیخرک نقدر یا

مادره و نظرات   گهی...خب د تهیواسه ذات موذ گهیاما به قول مامان رعنا که م شمیچاق نم خورمیم

ن گ  میبعدم از قد دهیم کارشناش  !شناسه؟یاز مادر بچش وم شی  یب گفت 

ن :  ببگمینکنه م یپرداز  ا یباخودش رو  نکهیا یخندش بازبودو برا شیمهسا ن میکه اومد  ونی  ب  خوامینم ت 

صورت  نیا ی  در غ امیم نا ینبودن من همراه ش نا یکه اگه تو خونه تنها بودم ومامانم ا  امیم اما زمابن  امیب

 اصال فکرشم نکن ... 

 

 تان ... شارل  نقدر یکه دادمت ...ادمم ا ب  جا اون غذا یکوفت بخور   محکم زدو گفت:  الیه یپس کله ا هی

 

 ن؟یقراره بر  پرو نشو ...حال گ گهید-

 ... گهی:  هفته دمهسا 

 خوش بگذره -

راره من رو ش ق گفتم که دلش نشکنه ویل  نمیباشه ا ناسور یکه اون دا  ب  جا می  من شم برم نم دونهینم اما 

 !کنهیلبم جا خوش م ینرم نرم رو  انهیکه موذ  یبشه و خنده ا دوتا مرغ عشق خراب بشم و چ   نیا

 

 ت  ح نیدادیسوخت چرا تو و بابا جواب نم میاز بس زنگت زدم گوش ب  معلومه دوروزه کجا چیمامان ه-

ن ..بعدم چرا هنوز برنگشت. دادیمامان نرگسم جواب نم  ؟ت 

 

 :  حرفات تموم شدن ... مامان

 ... نهی...بعدم بله حرفام هم شهینم رو در رو بگم پشت گوشر  د یاونا رو با حرف دارم ویل-

  مامان
ن
 !ادم بشر  ستی:  تو قرار نگهیو م کشهیم رعنا پوف

میحرف مامان م وسط  !شنیتا حال فرشته ها ادم م : از گی 

بره  میتو رو بهش بد شهینم دا یپ میخر  هیفرشته عذاب من ...  یکه تو شد  : از وقت  اد ینا درممامان رع داد 

 ... میاز دستت نفس راحت بکش

ن : م   ام       ان مگه الن کنار منگمیکرده م  بغ ن دونی! مت  ن حرفا رو م نیو ا  نیاز من دور  لومی  یچند ک ت   ی 
همه  بن

 ..دخی  مثل من داشته باشن .  هیاز خداشونه 

 ندارن ...  شیلحظه اسا هیرعنا:  بدبخت اون پدرو مادر  مامان



ال باشه: جنبشم ب د یبا گهیم ینطور یکه ا  وقت   ستیمن ن ی  حرف و بزنم تقص نیمجبورم کرد ا خودش

ن هم شیپ شما که از ماه تا سال همش مرغ عشق   ن در حال نوک زدن ت   نا یمن و ش ستیاصال معلوم ن ت 

 ن ... ...ماما میچطور بزرگ شد

 

میبه کار م که من لفظ مرغ عشق    اد یبدش م نقدر یا هی  هوا م غشیج ن اما مجبورم کرد شما شاهد باش ی  :  ت 

  ی...وادهیورپر  امانی
 

منو...اصال  کشر یم ی...ادم باش شانا دار  کتن یبلغور م هیمرغ عشق چ نیا دخی  بزرگ

ک زدنمون و نو  مونیعشق مرغبه سفر که   میمونیاز کور چشم تو م گهیشد تا دوهفته د نجور یحال که ا

 ... میبرس

ن و کرمم نم هی  گیم خندم  مامان خوشکلم ....  ی...بامیداداش کاکل زر  هی:  پس من منتظر گمیو م ارهی 

ن بابام اونجا نباشه وگرنه به جون بابام غر م ارهیشانس ب عتن یرو قطع کردم  مامان درومد گوشر  غیج تا   نهی 

ت بابامم مرده  نیبا ا ن یموهاش پس رفت م تو خودش و یه زهیی  مدخی   م ... ا چارهیب یبابا یوا کتن

 

انجام دادن ندارم دانشگاهم که به لطف بابا جانم خدا عمر باعزتش  یبرا یکار   ویل چرخمیخونه م یتو 

من  که  دهیکه درس خون نبودم خودش منو دانشگاه ازاد فرستاد و هرماه اونقدر پول م  ب  بده از اونجا

 کنمیذار مگشت و گ  ارهماهو  یکانال  ونیداشته باشم... م مدرگ هی یشوهر  اشفته بازار ب   نیحداقل تو ا

انواده  رو روشن  خ نما یو برم س سمی  م جهینت نیو به ا کنمیخاموش م ستین ج  یه ت  یکل  هی لیمیف هیتا 

وع کردم ش ه حداقل مهسا ننک بیکه خدا نص  هیبد درد میکار یو ب ب  ...تنها دنیرقص و هشت   شیکنم و شر

 شدمیم فور یمن ک خورد یحداقل حرص م ودنب نا یمامانم ا ا ی گذشتیخوش م شی  یب میشدیم ب  بود دوتا

سم ن ج  یچه کنم که ه ویل  نقدر یهم که قربونش برم ا نا یبا داشته ها ساخت ... ش د یو با ستیدردسی 

و  خندهیط مفق ارمیشش مکه   ب  چون با همه بال و کارها شمیوقتا واسش نگران م هست که بعضن  خنت  

 ش داده ... عقل به نیی  بوده که خدا دوتا ش چ   ارشیو  مانمما دونمیکال نم  خندهیاگه ناراحتم بشه م حت  

 

 باز رو تخت مهین یاخر با چشما کنمینم داشیپ گردمیم رو مخه و هرچ   یادیز  میاهنگ گوش یصدا

 دمیجواب م و  دارمیبرش م ومد،ینم ادمی شتمگیبالشتمه اونوقت من کجا دنبالش م ر یز  نمیبیو م نمیشیم

 :  ه       وم؟خوابمیاما دوباره م

 ؟تو هنوز خواب   مهیو ن ازدهیساعت  یش ظهر  چ   عتن ی:  هوم نا یش

 قطع کنم!  یبگو ندار  یدار  یکار   نا ی:  شگمیالود م خواب

ن :  باشه ببنا یش  ادمیه جلسه امروز  که واسه  ید ش هیجلسه دارم و طرحام و  گهیساعت د کیمن تا  ت 

 ... ارشونی...واسم ب ارمیرفته ب

 و برگرد ...  ا یخودت ب اد ی:  جون شانا خوابم مگمیم حایل ب   با 



ن :  ببشهیبلند م نا یش داد  س  نقدر ینکن که امروز ا یبا اعصاب منم باز  ا یپاشو اون پوشه رو بردار و ب ت  اسی 

 اااایدارم حوصله ناز تو رو ندارم ...زود اومد

 

ن اخالقش چ ارهیخدا ن خنت   نیرفت بگم ا ادمیکرد و  قطع   ی 
ن

اگه نرم  ونمدیو م کنهیم بشه کال قایط مرغ

 .. نایش یبه سو  شیو پ کنمیو خوشکل م شمی...بلند م کشهیمنوم

 

****** 

 

  چیو بدون ه دمیرو بهش م پوشه
ن
ن گوش می  و دنبالش  م شهیاتاقش م رایه حرف اتاق  رایه شیو با برداشت 

 و شگ شمیبلند م یکار یفشار ب ر یکه بار اولم بوده و بدون مهسا اومده بودم و ز   ب  و از اونجا شهیجلسه م

و  کنمیاتاقا رو باز م کی به کی... فضویل کمیواسه  دهیجون م عتن یو راهرو اونقدر خلوته که  کشمیم

ن متوجه چ ه بشم ک الیخ اتاق ته راهرو رو ب   خوامیهمه اتاقا شکل همن و ساده و م شمینم خاض ی 

ن چ هیذهنم  و حوایل شهیخود به خود باز م شمین استیاتاق ر  دنیو با د شهینم  هیرو تو و که ب  گهیم یی 

   دا یپ چ  
ن
ن به پا دمیروفشار م کنهیم فرق گهید یبا درا شمی  کنم ...دستگ  کنم و تالف و  شهیکه در باز م  یت 

هیاتاق کفم م ونیدکوراس دنیو باد می  داخل م اصال به اون  خوبه ویل قشیسل نقدر یا ناسور یدا نیا عتن ی ی 

ن و م کیانت وار ید یکرم و قهوه ا  ونی... دکوراس اد ینم افشیق  دهیچ ب  ابیها به طرز ز  و صندیل استیر  ی 

ه از کرم براق ک  یها کیان را جذابی  کرده بود، شام یکه نما  یشتاش  یقد یاشده بودن و پنجره ه

ن تم ن برق م یی  که   مردمیداره با اون اخالقش ...داشتم م ا یبرو ب نقدر یونه در حال انقراض انم نیا ا یو ا نهی 

ن پشت م اون صندیل یبرم رو  و  رفتم عی    تو جلسه بودن ش  حالها نگاه ساعت کردم هنوز حال  نمیبنش ی 

ن م یو بعد پاهام و بال اوردم و رو  دمینشستم و اول چند دور چرخ هم گردونده بودم  یرو  کهیدر حال ی 

فم قرار رو مورد لط ناسور یتو نقشم فرو رفته بودم و اون دا نقدر ینشسته بودم و ژست گرفته بودم و ا

اب دهنم و  ا یرو  ا ی تهیواقع دونستمیکه نم  اوبن  دنیچشمامو باز کردم و با د یشفه ا یکه باصدا  دادمیم

ن زم شمیچپه م با صندیل کنمیبلند بشم که هول م امیو م دمیقورت م  نمیبیکه م  مشیبلند م و با خفت   ت 

کته س یدرشت شده برا یپرپشت و چشما یاست که با اون ابروها درحال انقراض انقدر واقیع ناسور یدا

ن :  سالم خوب هستگمیهولزده م که  اد یسمتم م گرفته و قدیم  پشتدستاشو به  ه،یمن کاف جلسه  ؟ت 

  رفت؟ خو الیه شیخوب پ
 

 مبارکتون باشه با اجازتون رفع زحمت کنم ...  نیدار  شکر! اتاق قشنیک

 

 شیجد یکه صدا  خورهیبه در م یحرف بزنه تقه ا اد یو تا م شهیو مانع م هی  گیکه برم بازوم و م  امیم و 

 :  بعدا گهیو م شهیبلند م



ه قرار دادم من ک تیموقع نیکه چرا خودمو تو ا  دمیه به خودم و هفت جدم فحش مک  شود یم نگونهیوا

سم و بکه اس  ت  یو با جد شهیم کی  یبازوم تودستشه بهم نزد کهیشانس ندارم ...در حال دونستمیم  شی  یی 

ن رو انتخاب   نجا یا یباز  یبچه ها عوض شده که برا یباز  یجا دونستمی: نمگهیم کنهیم  ... کتن

 

  نیکه نه زورش و دارم نه جراتش و بهی    ب  بزنمش و از اونجا خوامیاز لفظ بچه که م شهیکلم داغ م اونقدر

و  نجا یکنه ا  یز با تونهیپس با وجود ترسم گفتم: بچه اگه خالق باشه همه جا م مثل خودش باشر  نهیکار ا

 ... ستین گهید یپارک و جا

 

اجازه  رد که ب  ک  شیتنب یجور  د یشتقاش باشه که بانبود مخصوصا اگه از اون  ادمی: اره کنهیکج م  ششو 

 نره ...  ستیکه بهش مربوط ن  ب  جا

 

وارد اتاقت  کش  خواست  ی:  اگه مگمیو م کنمیو نگاه تو چشماش م ارمیاون قد بلندش شم و بالتر م با 

 داشتم!  یکار   هی...نکنه منم  بست  یدرش و م د ینشه با

 

 نجا یا یکه اومد  تیجز فضول با من داشته باشر  توبن یم کار یو چ: بچه تگهیو م کشهیبه صورتش م دست  

 من نده ...  لیپس دروغ تحو 

ن   حال گوشش کم اومد ...  نمیبب خواستمی:  اره فضولم و مشمیدست به کمر م متن

 ... تن کار زشتت و تکرار ک  نیممکنه باز ا چونمیمن اگه گوش تو رو نپ ویل ومد ی:  کم نگهیزده م حرص

 

 کمی چوبن ی:  شما لزم نکرده گوش منو بپدمیه معلم اخالق منم با حرص جوابش و ممن شد واسه

ن کن  تیاعصاب و روانتون و تقو   ... خورهیبه درد م ت 

 

 نبار یا می  رو نداره مهسا بارها بهم گفته بود اما نتونستم جلو زبونم و بگ دنیتحمل درشت شن دونستمیم

سوند و دوتا بازوهام و محکم گرفت و انقدر فشار داد که ر  چیبه سمتم برداشت و فاصله رو به ه قدیم

ن حرف بزنم که تو صورتم داد م امیم  ،شک ندارم کبود بشه مردک روابن  و اتاقم ت یاجازه اومد دون:  بنهی 

 ... ونی  ب کشمیزبونتو از حلقومت م نیهنوز زبونتم درازه من ا

  و 
ن
ن رو م حرف  .... یکه بخوا  باشر  : خر گگفتمیم د یکه نبا  نمی 

 



خورد  گفت که روح از تنم در رفت و هلم داد که محکم کمرم به صندیل  ب  ش دادو خفه شو ینعره ا چنان

 میعصبان د یاون نبا زدم ویل یحرف بد دونمیکنم، م  هیفقط گر  خواستمیوافتادم،  کمرم درد گرفته بود م

 ه، حت  :  چه خی  گفتیا که مپارس یکه منم با اخم نگاش کردم باصدا  کرد یبا خصمانه نگاهم م کرد یم

 نگاهم و برنداشتم ... 

 بی   نجا یاز ا نو ی:  اماهور 

  

چشمم  یلو ج گهی: فقط دخورهیکه وسط راه صداش به گوشم م  می  و بدون نگاه کردن بهش م شمیم بلند 

 نباش ... 

 

 نداره ..  :  به تو ربیطگمیم یغد با 

 :  شانا برو ... گهیخم رو به من مو با ا هی  گیکه پارسا جلوش م  اد یجلو ب خواد یم ماهور 

 

 .... هی  نم ادمی چوقتیرو که کرد ه یکار   ویل می  م

 

 ماهور

 

  عصت  
ن
ن م بودم اونقدر که هرکه حرف  یداره جور  نو یا لیدخی  پتانس نیگردنشو بشکنم ...ا  خواستمیم د ی 

ن رو از دستش راحت کنم و بدتر از همه از چ ملت   هیکنه که بشم قاتلش و   منو عصبابن   اد یکه بدم م  شیی 

 دراز باشه و جواب بده ...  د یزبون درازشه همه جا با

و چشام درد  نر راه  نقدر ی: اگهیکه پارسا باخنده م  اد یتا اعصابم شجاش ب می  و به کمر زدم و راه م دستام

، مگه چ   ن  ؟یخور یحرص م نقدر یگفته که ا  گرفت 

 

 ج  ی:  هگمیم و عصت   ستمیمیپارسا وا یرو به رو  کشهیمغزم سوت م فتمیحق به جانبش که م افهیق اد ی

بکاره انگار طل کنهیبه خودم مربوطه ...تازه چنان واسمم اخم م گهیم ،یچرا اومد گمیبدون اجازه اومده م

... 

 

 خورد نکن ...  گوشیبچه کوچولو باز  هیاعصاب خودتو واسه  با ول کن الیک:  باپارسا 



بونش قد من و ز  وجبه ویل مین  نه،یکه نصفش تو زم  ب  از اون بچه تخسا دوبن یتو صورتش:  م شمیم هی  خ

 توئه ... 

انها  یدبن لیو فا ب  اجرا یو بعد با ارائه طرحها و برنامه ها دهیوشش رو با تاسف تکون م خندهیم پارسا 

فر خودم ن نیو اخر  د یبود که تاشب طول کش اد یعقب افتاده ز  یو انقدر کارها هی  به سمت اتاق خودش م

کت ب  رفتم ...  ونی  بودم که از شر

 دونمیبلند مامان وبابا کل ساختمان رو گرفته بود من نم یکه شو صدا  شمیو کوفته وارد خونه م خسته

، هم خودتون رو خالص کن نجور یا یطالق رو برا نیخب اگه تفاهم ندار  ن ن وقتها گذاشت  هاتون  هم بچه ت 

ا نبود  دونهیو خدا م  تا ارامش ازم سلب بشه ...  موندمینم نحا یلحظه ام ا هیاگه به خاطر دخی 

ن اخر م میس به اونقدر تو  نم،کیو دراتاق و باز م می  پره به سمت اتاق مامان بابا م یادیامروز ز  تمیو ظرف نمی 

 ...شنیغرقن که متوجه امدنم نم داد یداد و ب

ن منم که انگار افسار پاره کرده بودم:  خجالت بکش ندفعهیو ا شنیدادم هردو ساکت م یبا صدا  گوه   ،ت 

  نیبه ا نیزد
 

ن بکن و  تونیمثل ادم زندگ ا ی نیصداتون کل ساختمون و برداشته، خستمون کرد زندگ جدا  ا ی ت 

ن بش   اها ...به خدا زشته که من بخوام ر هم شماه میکه هم ما ارامش داشته باش  ت 
 

 اد یهتون ب و رسم زندگ

 بدم ... 

ن وم کنهیم ب  و مظلوم نما شهیحرفام حق به جانب م دنیباشن مامان  تن یبیدن:  مکر   نیونفر  هیگر   ر یز  نهی 

 اونو....  بن خوش گذرو و ب   اد یاقا سفر بره و ب نیو عمرم و گذاشتم واسه بچه هام وا جووبن  تن یبیپرسم م

 

ن ونم بندمیشو تهش م ب   یحرفا یاز رو  تیو باعصبان امچشم  یکه تو بدتر   نگو  ج  یو بگه:  ه شیبق ارمی 

ات مادر  دوبن یم   ینکرد یچرا؟ چون نه واسه من نه واسه دخی 
 

همش با  ا ی نه واسه شوهرت زنانیک

 تو مزون و باشگاه و کوفت و زهرمار...  ا ی یدوستات گشت و گزار بود

و خوش   خارجه یکه سفرا  تهرابن  ی: وشما اقاکشهیو نفرت از چشمام شعله م مگردیسمت بابام برم به

ات بزار که و اون اگه واسه خودت ابرو نذاشت   نیرنگارنگت شده محفل ا یایگذرون  حداقل واسه دخی 

 ب  
ن   فکر نکتن

 
  به رخشون بکشر  یکه بخوا  ستیفقط پولت ن بند و بارن، زندگ

 
که به   هه اونب زندگ

ات محبت   ن شخجالت بک کمیمن برادر شدم پدر و مادرشون  نکهیا عتن ی!  چ   عتن ی دوبن یم کتن دخی  که   ت 

ا نبود  ویل دونمیم د یبع  ... فتمی  و م موندمیخراب شده نم نیام تو ا قهیدق کیاگه به خاطر دخی 

 

ن محکم به هم م درو   مو خودش و تو اغوش اد یسمتم م نم،یبیکه مهسا روم  شمیطبقه بال م و رایه نمی 

 رو دوست ندارم.  نجا یا ،داداشر  میفتی  م نجا یاز ا یومدی:  کاش مگهیخش دار م ب  و با صدا ندازهیم

ن بلندش م یموها یرو  یا بوسه اض م دهیو مهتابم هم خودش را جا م نمی  :  ا...جا کند یو مهسا اعی 

 خودمه! 



 : نه بابا نه جا توعه نه جا من مال صاحبشه ... کنهیدهنش و کج م مهتاب

 !هیصاحبش منم حرف  :مهسا

 ... مینیبی:  ممهتاب

ن بس کن- ن فعال که صاحبش شما دوتا ت   برم اتاقم ...  خوامیخستم م یلی، من خ یت 

ام ودست به کمر تخس نگ کنهیدفعه ش راهم و سد م هیبرم اتاقم که مهسا  امیو م شنیازم جدا م هردو 

ا دوستم : تو بگهیگرفته( م  اد یاز اون  که شک ندارم  ندازهیم وجت   میاون ن اد یمنو  بی) که عجکنهیم

 بوده منو بخوره ...  کیاعصابت نزد که زنگ زده بهم گفت داداش ب    یکرد  کار یچ

ش باشه فقط به : اخه مگه اون دوست بچه موشت خوشمزه اس که خوردبن گمیو م شهیجمع م صورتم

ن فصل کتکت جانانش م هی نمشیبگو اگه بب ه ب افشهیکه زبونش درازتر از ق  نمی   ... شعوریدخی 

 کرده؟  کار ی: چگهیو م کنهیم ز یچشاشو ر  مهسا 

 کرده که مستحقش بوده، بعدم برو از   یکار   هیلبد   دمیبه تو حساب پس م سادمیول کن مهسا منم وا-

 ... ی  خودش امار بگ

 

ن سیع هی بعد ه گستاخ جلو چش نیا یچرا همش چشما دونمینم بخوابم ویل کنمیم دوش گرفت  امه و دخی 

 ی یبخواد کار  ندفعهیمخمه اما اگر ا یرو  قا یدق
ن
 ... مونمیاروم نم نقدر یا گهیبزنه د احرف

 

اماده به کار بودن و انقدر شم شلوغ بود که  اطها یطراحها و خ تا مدلها حت   شد یطبق روال انجام م کارها 

 با یر داشت و تق واسم یادیبرام مهم بود چون سود ز  تینها پروژه ب   نیو ا فتمی  خونه م روقتیشبا د

ن ...  نیشهر تو ا یکله گنده ها  گفت تمایم  شهیم  شو حضور داشت 

ن دستشه به سمت م یپوشه ا کهیو در حال شهیوارد م نا یو پشت بند اون ش اد یبه اتاق م مهتاب و  اد یم می 

ن رو بب حها طر  نی:  اگهیم  ه؟ینظرت چ  ،ت 

 

ن عال نا ی:  اخندمیبه طرحها و بکر بودنش م و با نگایه کنمیرو باز م پوشه  هیشو حال ...  یانه بر  ویل نا یش ت 

 خاصن ...  ب  جورا

ن رو کنار م پوشه  یرس نا ی:  بعدا به اارمی 
 

ن وم کنن کارو تمشد د ییکه تا  ب  الن با همون طرحها ویل کنمیم دگ   ت 

 ... میحرکت کن د یبا گهیدو روز د میندار  که وقت انچنابن 

ن نیبعدا اونا رو هم بب ارمیهم طرح توخونه دارم م گهید یش  هی: نایش  .. ت 



مروزم ا م،یندار  یکار   چیه گهیتست که د هی:  کار مدل و لباسام تمومه فقط مونده پرو اخر و مهتاب

 ... مینداشته باش نقض و مشکیل گهیکه د  تن یبب یایب د یتست پروه و با هی 5ساعت 

 

 م داشت درخواست   هی:  گهیو م کنهینگام م د یبا ترد نا یکه برن ش  شنیبلند م نا یو ش مهتاب

 بگو... -

که   ب  جاواستون مشکل باشه اما از اون د یشا دونمیم د ینی:  ببگهیو م کنهیاول نگاه به مهتاب و من م نا یش

ن یمامان بابام ن م اگه اشکال بگ خواستمیم مونهیشمال، شانا تنها م امیمنم قراره باشما ب و مسافرتن و  ست 

 ... ادینداره با ما ب

  بندمیو چشامو م کشمیم ق  ینفس عم 
ن
ندارم و  شیدخی  اسا نیمن از دست ا نکهی...مثل ا کشمیم و پوف

ش مشکل من با اومدن  ازم ناراحت بشه قبول کردم و گفتم:  خواستمیبرام مهم بود و نم نا یکه ش  ب  از اونجا

 بشه، فقط حواست بهش باشه ...  جاد یتو برنامه ها ا خلیل خوامیندارم فقط نم

ن :  حتما باهاش حرف منا یش  ... ادین شیپ که مشکیل  نمی 

 

خی  که د نیاز دست ا سپارمیو خودم و کارا رو به خدا م دمیم ونی  نفسم و باحرص ب نی  م ونی  در که ب از 

 دوتا نخاله ....  نیبکشم از دست ا نوره و من چ   ور عیلن اد یمهسا هم بخواد ب

 

 شانا

 

ج منم دنده ل مفتیمن دخی  خودشم که اگه ب دونهیکنه نم  هیکه مثال من و تنب  ومد یلج کرده بود و ن مامان

 مثل خودش...  یکی شمیم

رو  فردوش امرزهیدخی  کو ندارد نشان از مادر! اصالهم شعرش درمورد پرس و پدر نبود ...اخه خدا ب بله

... 

نار شدم که تا الن مث موش ک ی  کنم که خودم چنان غافلگ  ی  رو غافل گ نا یبا رفتنم مامان ا خواستمیم

 چشم ...  گمینشستم و فقط م نا یش

که    دراورد و پاچه منو گرفت یباز  تهیمطرح کردم چنان خواهر اروم و مظلومم سل نا یضوع رو با شمو  وقت  

 یداو ص د یبه اونجاها نکش گهیاب راه بندازم که خدا رو شکر د انیکم مونده بود همونجا تو خودم جر 

کنه خدا ن یلو ج  یتا ارومم ه دوبن یکرد:  شانا خودت خوب م  جاد یشم ا یتو  یشی  یدادش زلزله هشت ر 



 یایراه من مو هم کتن یساکت و جمع م یی  م شر یرو اعصابم تا نزدم داغونت کنم بلند م مثل الن که رفت  

 !؟یدیفهم

 !نایمامان ا شیبرم پ خوامیمن م هیچه کار  :  خب ابج  دمیدهنم و قورت م اب

 

خو بدتر  تن ک  زشیسورپرا عتن یور دلش که  یبر  یخوای:  مامان به خاطر تو فرار کرده رفته حال تو منا یش

 بدبخت و ...  یدیسکتس م یی  م

 یزور م یو دار  یترسناک شد یلیخ :  ابج  کنمیم ب  نما مظلوم
 

امان تنگ دل م د یشا دوبن ی...تو از کجا م یک

 شده؟

 

 شمال تازه بابا هم با مامان موافق بود  یایکرد همراه من ب  د ی: اصال خودش زنگ زد و تاکنا یش

ن یم ینامرد عتن ی شهیام کارساز نبود وداره در حقم اجحاف م ب  مظلوم نما نیا نه مون پس رفتم تو ه کتن

دوتا  نیا گنیمن به درک مردم خوابن نم هی  هوا م نا یش غیکه حرفم از دهنم خارج نشده ج  یجو زبون دراز 

منم   کونهی  یداره حنجره م رم! ...استغفرهللا خواهستیهم بالششون ن ب  دخی  تو خونه تنها! ...ننه بابا

 ....!ج  یکه ه

 توش!  کنمیو م نیا امیم ی: دهنتو نبندنا یش

ن ی...گفتم که منظور خواهرم و بد برداشت م دهینشون م شو ییدمپا  !کتن

که من   کنمیشانا ...دارم باهات اتمام حجت م ویل میبر  د یکه فردا با  کتن یجمع م لتو یوسا یی  :  النم منا یش

میرو انداختم به ماهور و دارم م  خوب   نیتو ا خوامیفقط م تی 
 یلو مشک باشر  سفر چند روزه دخی 

واظب پس م اد یب شیپ که مشکیل  کتن   یکار   ستیچون من از طرفت قول دادم که قرار ن درست نکتن 

 رفتارت باش... 

 یس که هااز اون نی   گنیم میبود و من خی  نداشتم واقعا راسته که از قد کتاتور ید کینمونه بارز  خواهرم

س که ش به تو داره!!!  یو هو   داره از اون بی 

 یها به شکسته تنها گذاشت و رفت و اصال هم توجیه هامیو من را در شخوردگ د یرفت و خواب نا یش

 قلبم نکرد ... 

 یم یجور  هیجون خودت  اره
 

ن ...اخه چکشتتیبه بند و داره م دتیانگار کش یک داره از از کشتنم کم ن یی 

ه ک  کتاتورمیطرفم خواهر د نیو به فکر نوک زدن خودشونن، از ا خوانیماونور مامان بابامن که منو ن

  اد یم خوشم ناسور یدا...اخه من از اون  ارمیکه مشکل به وجود ن  کنهیم دمیهمراش برم تازه تهد خواد یم

 که بخوام باهاش همسفرم بشم! وال ... 



ن من مظلوم و معصوم و ب ا یخدا  ناسور یمن با اون دا ؟که چ   یستمکاران به امان خودت ول کرد نیا ت 

دم به خودت ...  یچطور   روبه رو بشم، خودم سی 

 

کارم تموم شد رو تخت دراز    نداشتم مشغول جمع کردن لباسام شدم و وقت   یکه چاره ا  ب  اون جا از 

سالم  کردم:   پیبودن مهسا براش تا نیانال  دنیرو برداشتم و وارد تلگرام شدم وبا د میو گوش دمیکش

اقبل م ششمال؟ تازه اون دادا امیمجبورم کرده باهاتون ب نا یکه ش  هیمسافرت چ هیقض نیا ؟خوب  

ن م ی  منو با ت ختیکه ر   ختیتار   ام؟یچطور قبول کرده منم ب نهی 

 ماچ گندش بکنم ...  هی دمشید باشه وقت   ادمی ادیفقط از پس تو برم نا ی: شدهیجواب م مهسا 

 یم تو چ   گمیم : من چ  سمینو یم
 

 !یک

به من   اد یمن از کجا بدونم مگه داداشم م گهینده د ی  : اه گدهیبعدم دوباره جواب م ک عصبابن شکل هی 

 گزارش بده؟

 

 حرف حق جواب نداره!  خب

 ... مدیم ی  بده منم بهش گ ی  فقط به داداشت بگو اگه بخواد چپ و راست به گ امی:  مسمینو یم

 : به من چه خودت بگو! دهیم جواب

ن م طونکیشکلک ش هی بعدم که   رچ  من رفتم بخوابم....کال ه عتن ی... شهیم نیو افال  ی  شب بخ هیو  ارهی 

 خلیل به من افتاده خدا استفاده هاش و کرده بعد ته موندشو به من داده که مشغول باشم و تو نظم الیه

  هیفردا  شهینم ا یوارد نشه و خدا
 
منو  لیفس نیا اد یب شیپ کیلمش هیمن برم  دونمیمن نرم م فتهیب اتفاف

 رحم کن!!!  میبه حوون ا ی...خدا کشهیم

ن زم باحس ن ش جام نشستم و دوباره تمرکز کردم، نه زم خیدفعه س هیکه احساس کردم   یلرزه ا ت  لرزه  ت 

ه بخوابم ک خوامیبودم ...دوباره م دهیخواب د دمیبال انداختم و شا یردم شونه اخودم حس ک نبود ویل

هیو به کل خواب از شم م ارهیمنو به خودم م نا یش غیج یصدا تنم  که حرص تو   شانا : خدا مرگت نده ی 

 دنبالمون انیشد پاشو الن م ر ید کتن یم

 زود ...  نقدر یا یکله پز   نیبر  نیخوایخواب الود گفتم: مگه م یهمون صدا با 

چمدون  شبیکشش بدم باز خدا رو شکر د  نیاز ا شی  یصالح ندونستم ب گهید  د یکه کش  بنفشر  غیباج

ه که بدتر ا هی عی    خواب الود ش  یبستم و همونجور با چشما وش اب گرم د نقدر یدوش گرفتم تا خوابم بی 

 خوابم گرفت...  شی  یکه ب  د یبهم چسب

و دست به س نا یش رفتم که ونی  پالتوم ب دنیباپوش اخم کردم:  فتی  بود و چشم غره م ستادهیوا نهیحاضن

 !کتن یمنو بخور، من که امادم حال چرا چشم و چالتو واسم لوچ م ا یب



 شیپ ت  یحال موقع  یکرد  تیعمر تو همه رو اذ هیکردنت چقدر ملسه   تیاذ دوبن ی: نمخندهیدفعه م هی

 بشم  فور یکنم و ک  تتیاومده تا من اذ

  می  شاد باش و استفادش و بی  که دفعه بعد چنان حالتو بگاره -
 

 چشم ...  فقط بیک

 

ن دکمه اتصال و م  شیکه بازنگ خوردن گوش  خندهیم دوباره  : بله! نهی 

..........-  

 ... می: اومدنا یش

و باز  اطیر حد کمونیکوچ  اطیکردن ح  و با یط کنهیدرو قفل م نا یکه ش  میی  م ونی  و ب دارمیو بر م چمدون

هیبخندم که م امیو تا م اد یم دمیکه چهره خندون مهسا جلو د  کنمیم رو گونم  یتو بغلم و ماچ گنده ا ی 

ن م ن بود زم کیکه نزد  نهی  ل کردم وباحرص نگاش که فا ت  مث کوال  هی: چهی  گیم صلهبخورم که خودم وکنی 

ن بود بخورم زم کیروم نزد یی  یم  .دهیانگار تا حال منو ند ت 

 :  خو دلم تنگ شده بود ... کنهیم زونیو لوچش و او  لب

و  نمیبیو جناب ماهور خان رو م گردمیبرم یشفه ا یکه با صدا  بوسمشیو م کنمیمن بغلش م ندفعهیا

دم ...منم با اخم سالم م هیمن  عتن ی ایمن اخم رو صورتش، خدا هی ه کلش ک  کنمیهفته خودم و به تو سی 

 ... ارمیو به روم ن می  بگ دهینا د کنمیم وسیع دهیو واسم تکون م

و باهاش  می  رو لباشه به سمتش م لبخند خوشکیل کهیو در حال ستادهیا یکنار اون نمونه برسر   مهتاب

ن گونش م  یرو  یو بوسه ا دمیدست م  فیو بالخره خواهرجان هم بعد از هفت قفله کردن درا  ترسر  ارمی 

...خب با اون  میی  گینداره جا م که کم از کشت    نشیبا اشاره ماهور تو ماش ا یو بعد از احوال پرس شهیفرما م

 جا بشه . وال!  د یبا  تونه،یکه نم  کلیقدو ه

 نیتا الن ا روز یهم عقب ...منو مهسا هم که انگار از د هیو بق شنهیداداش جانش م شیجلو پ مهتاب

ن م باهم حرف مونییچند ساعت جدا نیاز ا میرومون اورده بود که داشت یادیفاصله ها فشار ز  و  میدی 

شیب  ... مونیمهتاب خط انداخت به دلتنگ یکه صدا  هیکردن اون نمونه برسر   بتیغ شی 

 مهتاب
ن
 نداره که تمویم  نیدار  :  شما دوتا چه حرف

ن حرف م میکه دار   می:  خب لبد ندار گمیم جواب   باحاضن   ... مینی 

 ... می: خب بلند بگو ماهم بشنو مهتاب

و از خودش من ا یخواهرش  یکیاون  گمیبه خواهرش م داداشت چ   بگم که در مورد  خواستمیاگه م قطعا 

ن ماش ن یشوت م ت    شهینم هینده خب حرفامون خصوص ی  من گفت:  مهتاب گ ی... مهسا جا ونی  ب کتن

 گفت ... 



 اماده اس؟ رو ول کن، همه چ   نا ی: اگردونهیچشم م نا یش

ن : اره همه چدهیجواب م ماهور   ... نهکیارمون چقدر طرفدار جذب مک  مینیبب د یکه طبق برنامه اس با  ی 

داره فقط  ب  ابه شن  تیاهم نهیزم نیکه مهتاب جون باشه در ا  مونمیفیتکه البته ناظر ک میابج یایطراح-

... 

 چ   رفت ادمیاصال  د یدیجلو که ماهور داشت منو م نهیاون فقط رو هم بگم که چشمم خورد به ا اومدم

 ... خدا قسمتتون کنه بگم و به تته پته افتادم:  فقط ...فقط

   دمیاز اخماش ترس نقدر یا عتن ی
ن
ه بهم ک  ق  یاون نگاه عم بزنم ویل که چرت تر از اون نتونستم حرف

ن کنیکار م  ناسور یدا نیا شیشما دوتا که پ فیبگم فقط ح خوامیم دونستیانداخت انگار م تا  گهید یلو ت 

  ال یو  دنیرس
ن
ن تعجب برانگ یلیخ نینزدم و ا حرف خنده  یلیخ هم سا عالمت سوال مه هیشب فهایبود و ق ی 

 دار بود ... 

 

ن حرفها حول محور کار بود چ همه  ... میبخواب میداد حیو ترج ومد یکه به مزاق من و مهسا خوش ن  یی 

ن چ مگسه با دستام کنارش زدم اما دوباره تکرار شد ...اه چه مگس  نکهیحس کردم و با فکر ا مینیب یرو  یی 

فحش بهش دادم و چشامو باز   هیخورد شد که  یباره اومد و اعصابم به قدر کنارش زدم ... دو   هیسمج

ش انداختم که به یموز که نگاه مر   دمیطلبکار ماهور و د افهیاما ق نه شبه مگش دمید کردم که نه مگش

 ستیاون ن کنه ...نه  فا ینقش مگس و ا اد یش به تن من نباشه حال ب خواد یم نینکنه کار اون بوده اما نه ا

... 

ن بش ادهیپ ستیشما قرار ن- ن بکن ال یخوابتون و تو و  هیو بق ت   ... ت 

 ... شمیم ادهی:  بله الن پگمیقول دادم خانوم باشم م میکه به ابج  ب  از انجا و 

م وندم ویل یا کهیت نکهیبه موهاش از تعجب ا د یقسم بخورم که ابروهاش چسب حاضن تو دلم   براش نی 

 و بخورم ...نوچ....نوچ....  شنیگفتم:  حال مگه قراره ماش

 

   یفضا نجا یبود فکر کنم مال خودش بود چون ا یقشنگ و جمع و جور  یلیخ یالیو 
ن
ه نداشت واس کاف

 شو بزاره  نکهیا

 بود ...  دوست داشتتن  یلیلی  بود واسه من که خخوشک ونشی  از ب شی  یب داخلش و 

 
 
نگار که جالب بود ا د یو سف نفره داخلش بود باتم صورب   هیبود دوتا تخت  نا یکه واسه من و ش  اتاف

ن یم  نکهیمال مردمه و هم ستیکرد مال خودمون که ن  شهیاتاقو بدن به دوتا نوزاد  اما خب چه م خواست 

ن رو زم د ینبا  ...!شکر  بش میبخواب ت 



 

********** 

 

  خاض یو بعد با بلند پرواز  سیکه روم بود و رفتم شو   یقار و قور شکمم از خواب بلند شدم و فشار  با 

ن که بهم منتقل شده بود رفتم پا ن مو به خاطر ه دمیرو ند که کش  ارمیاز عزا در ب تا شکیم یت  بدون  ت 

خونه نقیل ن تا  خواست ...سه دلمتخم مرغ  دنیوبا د و باز کردم خچالیو خوشکل، در  تعارف رفتم اشی 

ن تو کاب ن نون ر   دا یهم پ تابهیماه نتیبرداشتم و با گشت  ن م یو کردم و رو گاز گذاشتم وپختم و با برداشت   ی 

وع کردم خوردن وا سته ب یو باچشما خوردمیکه چقدر گشنم بود ...هر لقمه رو با ولع م  ینشستم و شر

و  نمیبیو که قامت ماهور و م کنمیم باز نارم دست پاچه چشم ک  یرفته بودم تو حس که با حضور فرد

هیگلوم م  یتو  خوردمیکه داشتم م  یلقمه ا وع م ی   هیکه هرموقع   بشر  لیذل به شفه کردن، الیه کنمیو شر

 به خوردم داد که خوب عی    به سمتم گرفت و ش  ...اب   کشهیخفه شدم اخرش منو م دمیدفعه تو رو د

ن پا نطور یاشکام هم شدم ویل و که از صورتش معلومه داره جلو خندش  کنمی...با خجالت نگاش م ومد یم یت 

 دم،یمثل ادم بخور من گوش نم گهیم شهیمامان رعنا هم ی...وا خوردمیم یاما مگه من چطور  هی  گیم

ن چپ م خودم و به کوچه عیل ن داشت ی:  اقا ماهور کار نمی   ؟ت 

 کشوند ...خب گرسنمه ...   نجا یمن و تا ا تخم مرغ ی: کار که نه فقط بو گهیاز لفظم م متعحب

ن نشست پشت م کلشیکه اجازه نداد و با او ه  ارمیبلند بشم و برم بشقاب ب اومدم وع کر  ی  د و شر

وع کردم خوردن ویل  کیکوچ  یخوردن...اومدم حفظ ظاهر کنم و اروم اروم لقمه ها ل نه مث گرفتم و شر

:  ن بود با چهارتا لقمه شو تهش و هم اورد و رو به من گفتلقمه هاش ده برابر م هی  داره شم کاله م نکهیا

 !بازم درست کتن  شهینشدم م ی  من س

هفت هشت  هیرو تو دلم گفتم و پاشدم  نا یاما ا یکارد به اون شکمت بخوره که صبحونمو کوفتم کرد  یا

وع کردم خورد  الیخ کردم و ب    مرو یتا تخم مرغ برداشتم و ن خورده  ن ...انقدر کالس شدم و پا به پاش شر

کیبودم که داشتم م  خوابه  منم ...مهسا بال  د یچسب یلی: دستت درد نکنه خگهیو م کنهی...نگام م دمیی 

ن داشت یکار   ال یاون و  می  دارم م ن زنگ بزن ت   ... ت 

( و ادی)توله چه خنده بهش م خندهیکه م   نی  جفت ابروهام بال م انشیاز خوب شدنش و طرز ب متعجب

رده که تو شش خو  چ   هیادم و مطمئنم که  نیا ب  هوی یی  و تغ مونمی...و من م هی  و م کشهیاخر لپم و م

 شده ...  شکیل نیا

 م کرد!  واس ی...چه خنده ا ناسورمیدا نیتو شوک رفتار ا هنوز 

 نکهیا شیو دوم ارهیاز عزا درب به خاطر شکمش بوده که دیل نکهیا یکی لهیبه نظرم به دو دل شیمهربون نیا

ش به تن من نباشه ...اصال ولش کن  خواد یادم م نیبه اخر برسه ا ا یاز من خوشش اومده که اگر دن د یشا

خورده که  ب  اج هیشش به  ارو ی وهام غلطه  هیهمه فرض تن یبیدفعه م هیاون کنم،  ی  روزم و درگ د یچرا با

 مهربون شده ... 



 

ب دست و  دهیخندم گرفت دمر خواب دنشیطرز خواب دنیاتاق مهسا شدم که با د وارد  و مثل عالمت ضن

 
ن
  دوست خواهر نما دارم و شصبج نیبه ا که ارادت خاض  ب  رفته بود و از اونجا پاهاش به هر طرف

 نیمثل ا تکمر مهسا که  بدبخ  یاب را برداشتم و هوابردم و محکم زدم رو کرمم گرفته بود بالشت مهت

 ...غش غش داشتم ا یوکرده بود مثل جنگل افشیشد و موهاش که پخش شده بودن ق خیجن زده ها س

ن کار من بوده ...خشمگ  د یبالشت تو دستم فهم دنیبال اومد و با د ندوزشیو  که وقت    دمیخندیم نگام   ت 

ونورم کردو با صورت از رو تخت افتاد کف اتاق، از ا  ی  طرفم که پاش به پتوش گ اد یبشه ب کرد و اومد بلند 

که   ب  دمپا دنیبه شم خندم بند رفت و با د که با اثابت شر   دمیخندیمن پهن شده بودم و داشتم تر تر م

 یناقصم کرد یدکه ز   تن ینب ی  خ خورده بود بهم و بعدم کنارم افتاده بود نگاه مهسا کردم وگفتم:  الیه

 کنه ... یرم م کتن یبعدم که صداش م خوابهی...مث خرس م

 کن ...   دارمی: کور شو ادم  باش و مثل ادم بگهیم یو بعد جد خندهیمهسا م

 !نمیبینم متاسفانه ادیم-

 

و رفتم  ونی  زدم ب میج عی    رو برداره که منو بزنه منم از فرصت استفاده کردم و ش  ب  رفت طرف دمپا مهسا 

ن بد با مهمو  دهیم توجه نکردم، اصال چه معتن  غاشیج غیتاق خودم و درو قفل کردم اصال هم به جتو ا

! بله دق  یرفتار  ن  ماااا میمهمون قا یکتن

 

و  ه مهسا ک  ونی  مانتو گرم و شلوار ستش شالمم ش کردم و رفتم ب دنیاماده، خشکل کردم با پوش حاضن

 ن؟یبی   فیقرار بود ترسر  ب  :  جابال رفته نگام کرد  یهم اماده بود با ابروها

 ... نینبود کار یشماهم ب نکهیمثل خودش ابرو بال انداختم:  مثل ا منم

 زود باش ...  یایاطراف با من م نیا می  :  دارم ممهسا 

غلم  و از پشت تو ب کشیرفتم نزد کنهیرفتار م نجور یرفت، مثال دلخوره که ا دو یراهش و کش بعدم

 ... گهیورتش و ماچ کردم و گفتم: بداخالق نشو دگرفتمش و برش گردوندم و ص

 بدم ...  یبهت سوار  یه د ی:  اگه نباشم که بامهسا 

 ... میبگرد کمیتا  میرفت ونی  ودستش و گرفتم و باهم ب خندمیم

 

*** 



ن فصل پا نکهیکرد، با ا  چشم پوشر  شد یبود که نم با یخوشکل و ز  ال یدور و اطراف و  اونقدر  بود اما بازهم  یی 

ن تم بس یو قهوه ا ارنج  رنگ ن  ...میدرورد یباز  وونهیو د میرو داشت و چقدر عکس گرفت جالت   ار یو سی 

ن  یعیاض یلیخ افهی...هردو ق میستادیا ومدنیدوتا پرس به سمتمون م دنیکه با د  میبود ال یو  کینزد داشت 

 ومد یخوشم ننفرشون بود  هیکه تو دست   یی  و زنج بیج شیدار با شلوار ش لیسب یایاز اون جواد

 هی شهیم با یز  یباعث شد ابروهام بره بال:  خانوما شونیکی یکه صدا  میدست مهسا رو گرفتم که بر 

 ... می  وقتتون و بگ قهیدق

 متحول شده باکالس بود نه خوشم اومد!  یایجواد نیاز ا نه

 !دییبرگشت:  بفرما مهسا 

که   ین از شما خوشم اومده از لحظه ادراورد و رو به مهسا گفت:  م یکرد و کاغذ  بشیدست تو ج پرس 

 ... ی  ...امر خ عتن ی... میباهم اشنا بش شهی...م عتن ی... دمیشما رو د

گفت:  اقا خجالت بکش تو روز روشن به دخی  مردم که از قضا   نوا یحق به جانب سمت پرس ب مهسا 

 هم منو ...  کشهیشوهرم بفهمه هم شما رو م ی...وا نیدیشوهر داره شماره م

 

سه نه ا هپرس  ماش معلوم گور به گور شده از چش  یمهسا نیتعجب کنه ...ا نکهیبدبخت نه اونبود که بی 

به فتن  درش نفوذ کرده ویل طانیبود چقدر ش  کرد ...   بدبخت و زد و ضن

 ینجور یدوستش و دستش و گرفت و بردش، پرسه بدبخت تا حال فکر نکنم ا شیپرسه اومد پ دوست

 خورد یوجدانا اگه حال از اون خوشکالش بود تا مخ پرسه رو نم قهیدر عرض دودق عتن یناراحت شده باشه 

 ... داشتیدست برنم

 یمث ادم جوابش بد یمردیمنم که حرصم گرفته بود:  خو م نداختیو جفتک م د یخندیداشت م مهسا 

 ... ی  واسه امر خ کنهیاومده ازم درخواست م افشی:  با اون قمهسا 

 ... بودیبهی  م تیو هشت شیش یاز اون دوست پرسا د ینکبت شا :  اخهگردونمیم چشمامو 

 :  فک نکنم ... مهسا 

 یهنوزم م یترکوند یتو که زد-
 

 فکر نکنم ..  یک

  چیه گهید انشیو همراه نا یش دنید با 
ن
لو خسته بودن که همونجا وسط مبل و  نقدر ینزدم بدبختا ا حرف

 شدن ... 

ن م نیگفت:  غذا گرفتم بر با اخم   میبود سادهیما که وا دنیبا د ماهور  ن واماده کن ی  از  میدما خسته ش ت 

 صبح تا حال ... 

 رو خورد ...  کهیروده بزرگه روده کوچ گهیراست م ی:  وامهتاب



 نیکوه کند  هنکی...نه ا نیندار  ینظر  انا ی:  شما احگمیو م کنمیو پارسا که همراهشون اومده بود م نا یش نگاه

 به خاطر اونه... 

ن حرف بزنم که ماهور ترسر م خوامیو م می  از رو نم ویل هی  ره مبهم چشم غ نا یش مهسا اما  هگیو بلند م نهی 

 یی  گیچرا نگاش به منه،  صبح که لبخندت به راه بود حال عقلت اومده شجاش که با چشمات پاچه م

... 

 

خونه و کارا رو کرد میو رفت فتو دستم و گر  د یترس مهسا  ن وفت، نه فرما بشن غذا ک فیتا اقا ترسر  میاشی 

ن ...اما با هر کار   لیم د یببخش  م ب  کوفتشون بشه جز خودم ...اصال ه  الیه گفتمیم دادمیکه انجام م  یکتن

 .... ستمیرحم ن

  نا یا نا یش یبرا امروز 
 

بود و از صبح زود من و مهسا رو هم همراه خودشون اوردن و راه به راه  روز بزرگ

ن سنگ لیوسا ب  از جابه جا کشنیم یگار یازمون ب ن از نردبون و برا  ت  )کار  فابن  هی نکهیا یگرفته تا بال رفت 

ود و ب ار یاز نردبون فقط خدا باهام  یپرش انتحار  هی خنده دار(  هم انجام بشه و روحمون شاد بشه یط

دم که با زدن پا ز   یکی یو افتادم ر  دنیپر  ینردبون از اون بال به جا ر یمن کم عقل خودم و دست مهسا سی 

 از مدلها، بدبخت از منم لغرتر و ل جونی  بود . 

د و دوباره ش پام خایل ر یکه هول کردم اومدم بلند شم که هولزده ز   د یکش  یعن یپاش که چنان ج یو ر  افتادم

  م،ینشوند واونو رو صندیل مینفسش قطع شد و با کمک مهسا بلند شد گهیپاش ...بدبخت د یافتادم رو 

 یبیم ب  نمایس لمیهمه دورمون جمع شدن انگار ف
ن  ...تن

ه با همون حال  ز  کمیرو مظلوم گرفته بودم و  خودم ور خودم کردم که چشام اشک الود بشه ...رو به دخی 

 ...من...من...  دمتونیگفتم:  من متاسفم،  واقعا ند

 

ه :  اشکال هگیو م شهیمثال خودمم ناراحتم چهره اش مهربون م نهیبیم وقت   کنهیبا حرص نگام م دخی 

 نداره ...اما

 

ه که همه جمع شد نجا یا- ن ستینو شکارتون  نیچه خی   ؟ت 

 نکهیبه حال ا یوا قصهی  نزده م ینطور یهم نیخدا چرا من شانس ندارم ا یا دم،یبلند ماهور ترس یباصدا

دم به خودت ...اما همچنان سیع  در حفظ حالت صورتم رو داشتم.  بفهمه کار منه ...خودم و سی 

 کنهیش قرمز، نگاهش مولو شده و از درد صورت صندیل یمدلش که با اون وضع رو  دنیامدن ماهور و د با 

 ؟شده خانوم محت   :  چ  گهیو م



خانوم از  نیکه ا  شدمیو گفت: داشتم رد م هیگر   ر یماهور زد ز  دنیبود با د که اسمش خانوم محت    یدخی  

 درد دارم ...  یلینردبون افتاد روم و پام فک کنم شکسته چون خ

ن و داد نم کنهیم خانویم یلیدادن پاش و اون ورمش دلم به حالش سوخت و خ بانشون  هیو فقط گر  نهی 

ن از بس که عر م ذاشتمیشم م یرو رو  نجا یالن ا ارهیاون بودم که خدا اون روز و ن یمن اگه جا کنه،یم  دمی 

... 

 د یفتم: ببخشبارم کنه خودم گ کهیت نکهیبندازم و قبل از ا ر یمظلومی  شم رو ز  شهیتند ماهور باعث م نگاه

 نیتادم رو اشد و اف نردبون خایل ر یشد ز  چ   دونمیدفعه نم هیرو بزنم که  زا ین او من رفتم ...بال نردبون او 

 ... گهیشد د ویل فتهیاتفاق ب نیا خواستمیخانوم ...واقعا نم

ن شکارشون و نگاهم کردو با چشم  یانداختم که با ترسر  ر یشم و ز  استمیاز س دوباره  یاکه زد همه برگشت 

 تو نبوده ...  ی  صباور کنم تق عتن یشده گفت:  ز یر 

 روش ...  دمیاگه از قصد پر  نا ی:  به جون شکنمیمظلوم م چشمامو 

 یکه صدا  خندهیاما چشماش م کشهیلبش م یو شستش و رو  هی  گیاما جلو خودش م هی  گیم خندش

اض ش ن م هی:  جون خودت و قسم بخور چرا از من ماشهیبلند م نا یاعی   ... یار ی 

  :  من غرضن گمیمودبانه م و رو به ماهور  کنمینگاش م چت   چپ
 
بود  نداشتم خدا شاهده که همش اتفاف

 و واقعا متاسفم ... 

 ... ارمی:  خب حال اتفاق افتاده من مدل از کجا بگهیو متعجب م نی  بال م ابروهاش

 

 
ن
ن و دستانش رو به کمر م کند یم پوف  دا ی:  ببخشگمیکه کالفه م  کنهیلب غر غر م ر یز  کنهیو قدم رو م ند ی 

 !نیاوردیدوسه تا زاپاس همراه خودتون م هیو  نیکردیو م نجاشیفکر ا د یاشما ب

 اس  هی  ذخ مکتی:  مگه نگهیسمتم و با حرص م گردهیبرم

 ... شهیافتابه اب همرات باشه، لزم م هی یی  م ا یتا کنار در  گنیم می: از قدندازمیبال م شانه

ن خنده م ر یز  زرب   مهسا  ل ما فتهیکه ماهورم به خنده م  نهی  از  ده ویلکه رو بهم ن  کنهیما خودش و کنی 

  یادیکه ز   ب  اونجا
ن
داره نگاه خودم  د رایلباسم ا یکه انگار   کنهیبه قد و بالم م نگایه نسناسه با موشکاف

 گه؟یم خوبن اما اون نگاه چ   یلینه لباسامم خ نمیبیم کنمیم

که   کنهیم گوششون پچ پج    یور تو و ماه انیو که اونام به طرفش م کنهیو مهتاب م نا یش یصدا ماهور 

خود  عتن ی.امکان نداره ..  نی:  اگهیو م کنهیعالمت سوالش اول نگاه ماهور بعد نگاه من م افهیبا اون ق نا یش

 دردش ... 

ما  و گفتم برش گردونن تهران و  نی  گیرو بردن درمونگاه پاش و گچ م خانوم محت   ستین ی: چاره اماهور 

 .. میندار  یت چاره اساع4مدت کمی  از  نیتو ا



ن چ هی: حداقل تو کنهینگاه مهتاب م نا یش  بگو ...  یی 

 :  حق با داداشمه ندازهیابرو بال م مهتاب

ل داره تو راه رفتنش مشک ینطور یهم نیا ستین شدبن  نکار ی:  اقا ماهور اگهیپرحرص اما مودبانه م نا یش

ه  یوا  به حال اونکه ....اصال ...اصال مهسا بهی 

 شانا، خود خودشه  ویل شهیچاقه نم کمینه اون :  مهتاب

 کنم که خود خودمم؟!   کار ی:  من قراره چگمیو م خورنیاسمم شاخکام تکون م دنیشن با 

 

 دلمون ... م بشر  خانوم محت   یتو رو به جا میخوای:  ما مگهیمهتاب م ادیبه حرف ب نا یش نکهیاز ا قبل

 :  هن؟! گمیم اد یکه موقع تعجب شاغم م  یعیتعجب و همون لحن ضا با 

ن به صورتش م نا یش  خدا ...  ی:  وانهی 

ارموزشه  م ناسور یش خود دا ر یبردم که همش ز  حرف بزنه که من تازه به اصل موضوع ب   خواد یم مهتاب

  یر نطو یکه ا
ن
 یم از زناکه ک  یا افهیمصدوم شدن مدلش و بکنه ...دست به کمر زده و با ق بخواد تالف

ن خودم  نی: نه خوشم اومد ...افر گمینداره م یکوچه بازار   طهیسل   یخوایاونوقت م موندم...من تو راه رفت 

 ر ینه ز  مننه جونم   ،یهم واست راه برم که وسط سن کله پا بشم و به گور هفت جدم بخند یگربه ا

ه  یی  کبیمن بود که اون ا ی  دستم نه تقص  هی  ذخ مکتیبه ن گاهین هیپاش شل و پل شد ...شما هم بهی 

 ... ادیم ماما من، نوچ ...نه بلدم نه خوش کتن   دا یپ تونست   د یشا یبنداز 

اصلش و  قدم ف کیدرهمش زل زده بود که با  یو ماهورم با اخما کردنیو مهتاب ببا دهان باز نگاه م نا یش

ن :  ببگهیصداش م یو با همون خشونت تو  کنهیکمی  م از قد و ه یادیبچه ز  ت  ن حرف م کلتیبزرگی   ی 
اما  بن

  تونست  یم و تو  مداد شنهاد ینبود بهت پ کش  نکهینه مسخره کردن فقط به خاطر ا هینه بحث تالف
 

 نه بیک

ن رو هم م نا یه اهم ،یبه من نسبت بد سهی  م کتیبه ذهن کوچ حراف هرچ   یزنا نینه مثل ا به  رمای 

 ... تیحساب بچگ

 

ن و پچ م  کنهیم کیرو به گوشم نزد شش ن ی:  من فقط لب تر کنم صدتا واسم ر نهی   ... خت 

 می:  تالفدهیو ادامه م کنهیکه چشاش پارچه خونه که نفسش و تو صورتم فوت م  کنمینگاش م گردمیبرم

 به وقتش ... 

ن جا م می  در مقابل چشمان متح بعد  : گهیو م هی  گیاز پهلوم م شگوبن یو و  اد یبه طرفم م نا یکه ش  هی  م و  ارهی 

 !؟یکردیبود که بلغور م چ   نا یا

 کنه ...   تمیمسخرم کنه و اذ خواد یمن فکر کردم م-



به ا نا یش ن م شیشونیبه پ یضن  ... یموند تی: واقعا که هنوز تو بچگنهی 

 یی  جبهه بگ نطور یجلو ماهور ا کتن یم :  واقعا چطور جراتگهیکه خنده بر لب داره م  در حایل مهتاب

 ... ارهیبابام با اون عظمتش جلوش کم م

وگرنه  بخواد مسخرم کنه د ینداشتم فقط فکر کردم که شا ی: من منظور گمیو م می  گیدندون م ر یو ز  لبم

 ... کردمیمودبانه رفتار م

 ... دهیحال م شی  یب تیدونی: نه قربونت برم همون چاله مخندهیم دوباره

 ... ارهی:  حال از کجا مدل مدمیادامه م راحتنا

 ناراحت نباش ...  ارهیجا م هی:  از مهتاب

هیدفعه م هی مهسا :  اه...اه...پاشو خودت و جمع کن حالم بهم خورد، خو گهیو م تمیتو فاز مظلوم ی 

ن زم یخوردیو با کله م د یچیپیدفعه پات تو هم م هیاون بال  فت  ی  م یمردیم  ... شدیم روح ملت شاد  ت 

 

ن زم فتمیم شهیتو هم گره م شهیم پام چ   دونمیدنبالش که نم فتمیو م هی  گیم حرصم نالم بلند  یصدا و  ت 

 چاقالوووو کتن یتو غلط م تو شاد بشر  فتمی...ابله من ب اد یب تی  شوهر کچل گ :  الیهشهیم

 

 یخودم جزو نمونه ها منم که اد یاصطالح بدش م نیفقط تو پره  اما خب از ا ستیکه چاق ن  صورب   در 

 و دل منم شاد شد پس ی:  حال که افتادگهیکه مهسا هم م  کنمیم حرصم و خایل ینجور یا مینادر برسر 

  گهید
ن
 ... ستین حرف

 

****** 

 

ذاشته گ  خانوم محت   یکه جا  و مدیل شهیاقا ماهور تموم م یها تیها و حساس شو با تموم سخت   برنامه

ه ف اطیخ ار یبود دست   سیبود دخی 
 

 نقدر یخوب بود ...بعدم ا کشینداشت اما قدبلند و اندام بار  قشنیک

مشت  هی بودبعدش ن یاگه شزنشها عتن ی... اشیبا اون صورت س فرهیکه انگار جن  گرفتیخودش و م

ن پاش که ل ر یز  ختمیی  ساچمه م  بخوره ....  ی 

ن بود در ح یا دهیو پوش با یز  یلیخ یو مانتوها لباسها   یجا نیبودن و ا دهین پوشو مدرن بود ب  بایز  ت 

ن تحس  داشت ....  و شگفت   ت 

 



ن موج م انیدر چهره مشی   تیحد رضا نیکه تا ا  کردنیم ی  و مهتاب تو اسمونا س نا یش من که  از  ی  غ د ی 

 خدا خودش رحم کنه ...  دهیواسم د چه خواب   ناسور یدا نینشستم فکرم مشغوله که ا

 

ن و تحس قیو دست اندر کارانش مورد تشو  ماهور  که با عشق نظاره گر خواهر موفقم   و متن  گرنیقرار م ت 

 هستم .... 

 

ون  سفارشات کارهاش  نکهیو اونا ماندگار شدن و ا میکه با راننده برگشت  میمهسا انقدر خسته شده بود منو 

ن وهرچ ه با کمک ک  ومد یفقط خوابمون م میو چون شامم خورده بود شد یکه بود مربوط به ما نم  یا گهید ی 

انه ام  که لحظه اخر ر   بودمکنج لب ماهور   یمن تو فکر اون لبخند موذ ویل میدیاتاق و خواب میمهسا رفت

  دهیواسم د کرد، چه خواب  
ن
 ....! کنهیم و شک ندارم که حتما تالف

 

  یصدا با 
 
که مث   به مهسا انداختم تخت نشستم نگایه یشدم و رو  دار یاومد ب یم ونی  که از ب  تق و توف

ه چون ک دهیمهتاب راحت خواب شبیخدا به شوهرش رحم کنه )د دهیباز خواب یخرس با دست و پاها

تاب و ن که مهو ی  ب می  و م دمیکارام و انجام م  شمینفره( بلند م هیتخت اونا دونفره بود واسه ما دوتا 

 .هی  گیم داره با چمدونش کشت   نمیبیم

 ... یشده مهتاب بدبخت و داغون کرد چ  -

ن چمدون م ر یو پا ز  شهیحرص بلند م با  خورد  داره اعصابم و  شهیدرش باز نم کنمیم ی: هرکار گهیو م نهی 

 ... کنهیم

 نم ... بک امتحابن  هیکه ...بزار منم   شهینم هی  بدتر قفلش توهم م کتن یکه تو م  یکار   نیخب ا-

 

ن  نمیشیو من جاش م هی  م کنار  حال بغلم و مهتاب خوش شهیباز م کیت یبه قفلش با صدا کمیبا ور رفت 

 ...ی...اما چطور بازش کرد مرش ی: واکنهیم

  هیباشه  ادمیافتادم ...اخ که دلم هواشونو کرده  نا یچمدون مامان ا اد ی
 

 بزنم بهش ...  زنیک

ن م یگنده ا  لبخند    کنهیم ی  هم چمدونشون مثل مال توعه خب بعد همش قفلش گ نا یاخه مامانم ا:  نمی 

 داد ...  ادمیکه بابام قلقش و 

 که راحت بشم ...   خرمیم ا یپیز  نیاز ا یکی می  م می:  برگشتمهتاب

 کوش؟  نا ی...ش هیفکر خوب-

 اشاره به اتاق کرد:  خوابه...  مهتاب



ن برم پا خواستمیم  ... میوتدع امروز مهموبن  سمت خودش: راست   د یکش  که مهتاب دستم و گرفت و   یت 

 به چه مناسبت؟-

ن از هم یکی: مهتاب  دعوتمون کردن...  شونمیکه واسه شو اومده بودن به مهمون  ب  مهمونا ت 

ن م یشتاش  شخند ین ن : پس خاطر همنمی  ا شب وقت از حال ت  ،گرفت  یم چمدون کشت   نیبا ا بود داشت   ت 

 ... نیدیترش یادیز  گهیخواهر من د نی...تو و ا اد یم تی  وهرم گاگه خدا قسمتت کنه ش یدار 

 

ن و سمت پله ها پا دمیم لگد پرتاب کنه که جا خایل خواد یو م هی  گیم حرصش همون وسط  از  ویل می  م یت 

ن پله ها داد م ن ظرافتم خوب چ کمی ادینم تی  گ  یشوهر  چیه رفتار کتن  یبخوا ینجور ی: انمی   ....هیی 

ن که به پشت گره م  و با دستابن  شهیمن بازتر م شین و  کشهیم غیج مهتاب ن یاز پله ها پا نمی   یل یل می  م ت 

ن پا  ... شمیم نهیبه س نهیبه پله اخر با ماهور س دهیکه نرس  می  م یت 

بازومو  رد بشم که خوامیو م کنمیانگار ارث باباش و خوردم منم براش اخم م کنهیدر هم نگام م ب  اخمها با 

ت سالم کتن  اد ی:  بهت گهیو اروم م هی  گیم ن پا یو شت و ننداز  ندادن به بزرگی   !یو بر  یت 

 کرد رو من ...   ی  گ  چشیپ نیباز ا ا یب

 رفت ...  ادمیگرسنم بود خوردم   دا یدادن اما ببخش ادمی:  اتفاقا چرخونمیتو حدقه م چشمامو 

 بدم ...  ادتیتا  نجامی:  اشکال نداره من اکنهیم نگاهم

 ؟دولت   ا ی خصوض-

 !؟:  چ  کنهینگام م جیگ

ن م جیگ-  ی 
ن کنیم خصوض سیتدر  گمیم بن  ؟دولت   ا ی ت 

  اد ی:  ز ماهور 
 

ا دوبن یم ،کتن یم خوشمزگ جواب خوشم نم یاصال از دخی   ... ادیحاضن

ن حرفتون با عملتو  نکهیمثل ا بخوام باهاتون حرف بزنم ندارم ویل نکهی...اصال هم قصد ا دونمیم-

 !خونهینم

 ... تن یبیبد م که  یبنداز  کهیبه من ت ینکن بخوا : سیعهی  گیچونم و تو دستش مو  کنهیحرص نگام م با 

  خوامیو م اد یدردم م دهیکه به چونم م  یفشار  با 
ن
گه فقط :  ا دهیو ادامه م دهیبارش کنم که اجازه نم حرف

 به خاطر مهساس وگرنه ....حواست و جمع کن ...  کنمیتحملت م نجا یا

 



دونه  خوامیکه م  هی  گیحرصم م شییو اونقدر از زورگو  شمیه عقب پرت مقدم ب هیکه   کنهیولم م محکم

 کنم ....   کار یج دونمیم دونه موهاش و بکنم ویل

خانه م کشمیم قیعم نفس ن ن م دنیکه با د  شمیو وارد اشی  و در  شهیم دود  تمیصبحانه اماده تمام عصبان ی 

 ... کنمیاون لحظه فقط به شکمم فکر م

 ... دونمیشما رو نم مینطور ی! من که ااد یمگه فکرتم م شکم خایلبا  تا گرسنه باشر  اصال 

 

**** 

بودن  دهیبه خودشون رس نقدر یا نا یبود که مهتاب و ش گ  دونمیبود و نم ب  بنده خدا هیخونه  مهموبن 

 ... داشتمیلباس بر م هیحداقل  و بلوز که زشته، اخه چرا نگقت   بپوشم با شلوار یل ...خب حال من چ  

ک مهتاب و شاتا به باز  شیخوشکل شدن، بان نقدر یکه ا  کنمیتعجب م دنشونیو با د می  م نا یق مشی 

ن رو تور کن یکی نیخدا زده پس کلتون بخوا شاهللایا هی:  خی  گمیم ن وندیزمونه م نیکه تو ا  ت   هیکه قحط  ت 

ن بجنب د یفقط با  که از دست در نرن ...   ت 

وع شد ... نا یش  : باز چرت و پرتاش شر

 نکنه دلم شوور خواست ...  راه رو برام باز کتن  کنمیارشادت م بده دارم-

ن شانا بشهیم حرض شی  یکه ب  دمیم که جا خایل  کنهیو طرفم پرت م شییدمپا  نیا ا:  خاک تو ش کتن

 ... یمنو برد یحرفات  ابرو 

س ابروت رفت من هستم ویلکنمیبه مهتاب م یا اشاره ن مهتاب بدجور مشکوک م نیا :  نی   ب  جورا هی هنی 

 ... زهیعز  میلیهوله ...انگار مورد خ

 ؟کشر یم غی:  چته چرا جگهیتو اتاق و م اد یکه مهسا هم م  شهیمهتابم بلند م غیج یصدا

 .گمیتو خودت و خسته نکن بعدا م-

 ... یدار  کار یچ نحا ی...اصال تو ا رو اعصاب   یلی:  شانا حرصم نده خگهیبا حرص م مهتاب

 ... خورهیمهسا هم به درد خودش م یلباس ندارم، لباسا ویل مهموبن  امیب خوامیم-

  و از توش لباس اب   هی  و طرف چمدون م شهیدفعه از رو تخت بلند م هی نایش
 

 یو تو  کشهیم ونی  ب رنیک

 ..میرسگمشو اماده شو بزار ما هم به کارمون ب  ی  بگ نو یا ا ی:  بگهیو م ندازهیم ونمی  و از اتاق ب ندازهیبغلم م

ن دوساعته تو اتاق عتن ی-  سازه  ر یهنوز ز  افتونیق نیامام زمان ...ا ا ی  ن؟یکردیم کار یچ ت 



حقشه  م،شیو وارد اتاق م ندازمیتو کمرم م یتوجه به حرصش قر  ب   مجلش یلیو خ اد یدادش در م دوباره

ن و دستامون بهم م شهینندازه ...مهسا هم خنده کنان وارد م ونی  منو از تو اتاق ب گهیتا د ن ...بله م مینی   مینی 

 کردنشون ملسه ...   تیقدش که اذ

 

ن کرده و بدجور تو چشم م  اهیکرده بودم جز چشامو که دورتادورشو س  ماب   شیارا  یکمش ی...موها د ی 

بود فقط  تن خورش عایل رنگ با اونکه ساده بود ویل و اون لباس بلند اب  که ت  ختمیحالت دارمم دورم ر 

کرده بود و با   اد جیا دمیبا پوست سف جذاب   بیاونم ترک شیحلقه ا ینهایشلش بود با است قهیتنها مدلش 

...مهسا  کنمیم دا یچندتا خاستگار پ نمیبب د یپرس کش شدم و با یادیز  گهیبلندم د یناخنها یرو  لک اب  

ن س کلم مپ  بازه؟ شتی:  چته ننهی 

 ... ادیم می  به نظرت امشب چندتا شوور گ-

 !یخوایحال شوورم م ست  ین به دوست پرس راضن  یگاو   یلیشانا خ عتن ی:  مهسا

 

شخص  شهیهوا در باز م حرف بزنم که ب   امیو لبامم غنچه و م کنمیو چشامو مل مل م دمیو تکون م شم

...منم  د ی  یم ضیف یادیز  شد،یم اونوقت چ   مینکنه لخت بود عتن ی... شنیم دار یاقا گاوه پد صیشخ

دم و با  ز  یبخنداومدم و باحرص ل ونی  از اون حالت ب عی    صورتم بود و ش  هی  همونطور مونده بودم که خ

 ... میاول در بزن میی  دادن که هرجا م اد یبهمون  میگفتم:  ما بچه که بود  هیکنا

 

 ... میبر  ی:  اماده اگهیبه مهسا م هی  و خ هی  گیم نگاه از من و مجلش کیش یلیخ

 

 وانهیبودم مردک د وار یانگار با د د یاصال هم منو ند ونی  ب هی  م میمتعجب و حرص یدر مقابل چشما بعدم

... 

  خورهیکه فقط داداشم به دردت م  ب  پرو نقدر یا دوبن ی:  مگهیو م خندهیم رگیز  ر یز  مهسا 

 فقط بلده منو دق بده ...  دمین دکه م  ب  الیاون گودز  گهیاره د-

ن و سنگ با یرنگ مهسا کردم اونم ز  لباس مشیک نگاه   بیترک ق  یقا قهیبودبا  ت 
 

و به وجود اورده بود ر  قشنیک

  دهی...مانتوهامون و پوش
 
 میده انداختن ی  گ  کش  نکهیا ینداشت فقط برا و شالمونم بود و نبودش فرف

 ش...  یرو 

 

ن  نا یرفت و مهتاب و ش یچشم غره ا یکه نمونه برسر   میهمراه پارسا بر  میخواستیم  .همراهش رفت 



منم  دمیبود که با ترسر ماهور به مهسا که شالشو درست کنه فهم حضور من و مهسا مشکلش چ   عتن ی

شم غره چ نهیداره؟ اما از تو ا با خودم گفتم به اون چه ربیط ناخوداگاه دستم رفت که درست کنم ویل

اون قدو  فیح  اره،ند ت  یواسم اهم عتن یسش بال انداختم و با ناز شم و چرخوندم وا ب  رفت که منم ابرو

....اخالق فقط خودم که از کنهیصفر اصال هم اون اخم ها جذابش نم ر ی...اخالق ز  تیو جذاب کلیه

 ... دادمیم بتو یترت می:  اگه تنها بودگهیم نهیهمون ا

  ماهور

 

کت ه یدارایاز خر  یکیکه   فرهابن  یرو نداشتم اما به خاطر اقا حوصله مهموبن  اصال  ست و به نام برند شر

ش کار و مطرح بودن برندمون مجبور بودم در جا نطور یهم  یبایه رقکنم ک  دا یحضور پ ب  توسعه و گسی 

ن ...  هم ب   یادیز   شک انجا هست 

ن شانا و ان حالت پا دنیباد بچه به تمام معنا بود اصال به  کیدخی   نیامدنش مانند بچه ها، اصال ا یت 

ارت بارش ...نم یهم زبونش هم اون چشا خورهیارام و ساکت نم نا یش با  یلبدم و ی  بهش گ خواستمیشر

ا واسم ش و دست مکه همه   واسه متن  یادیکه برام اومد ز   اون اخیم ن یدخی   توجهم گران مورد و  شکتن

 ی  تقص م ویلشد مانیکردم که بعد پش  یکارها به خاطر سن کمشه کار   نیا نکهیتوجه به ا تمام شد و ب  

ن ان طور حرف م د یخودش بود نبا  سا چند سایلبا مه با یتقر  شناسمیوقته م یلیکند، او را خ  تا مراعصبابن  د ی 

 .... کردماشنا شدم و استخدامش   نا یبا ش دوست هست که به واسطه او 

 

ن پاف از عطر را به مچ دست و گردن م چند  لوار ان کت و ش دنیو با د کنمیبه خود نگاه م نهیو تو ا نمی 

 در تنم نشسته بود و خوشم امد ....  یادیز  د یو لباس سف مشیک

 

 احت  ه و بعد از اندک اسی  خسته هم شده بود به خونه خالش رفت بعد از اتمام کارها که حساب   پارسا 

ا و شال شل افتاده رو  دنی...با د میامده بودتا باهم بر  ال یبه و  کیحاضن و ش انا ش مهسا و ش یدخی 

ن ماش کیکه نزد  و زمابن  شومیم عصبابن  و  همد فیبا صدا زدن مهسا وچشم غره ام خودش م شنیپاشا م ت 

ن به سمت ماش ت مثل خواس نطور یالبته پارسا ا نی  پارسا مهم با  نا یو مهتاب و ش شنیو سوار م انیم ت 

انجام  ر یز  که شالش و درست کنه که شبه  کنمیرفته بود ...به مهسا اشاره م نا یش یبدجور دلش برا نکهیا

رار دقم چقدر ق دونمی...خدا نم دهینم فمبه حر  و محیل کنهیباناز گردن کج م طونیاون بچه ش ویل دهیم

 بگذرون ...  ی  خودت بخ بده ویل

 

  مهموبن 
ن

ا رو هم تو شو برندمون د شلوغ ه حساب پوئن مثبت ب هی میبرا نیبودمشان و ا دهینبود و اکی 

ا با راهنما ومد یم   خدمتکار رایه ب  ...دخی 
 
ن که از نظر من لزم نبود چون از  اتاف شدن که لباس عوض کتن



 یاقا ی:  چه افتخار فتگ  رفته و دست داده و  فرهابن  یبودن ...من و پارسا به طرف اقا دهیقبل پوش

 .. دیخوش امد یلیمجلسمون رو ...خ نی! منور کردتهرابن 

ن پارسا هم هم وروبه  کرد ...   یحرفها رو زد و ابراز خرسند ت 

ن م یخند کج  ... فرهابن  ی: ممنون باعث افتخاره اقانمی 

  ن؟یاورد فی:  تنها ترسر کنهیبه اطراف م نگایه فرهابن 

ا  اومد-   مینه با دخی 

 

ا رو م گردمیبه پشت شم، برم تمام حرفم و نگاه برق زده فرهابن ا با   نا یمهتاب و ش دنیکه با د  نمیبیو دخی 

ن لبخند م  ینگاه تند نمکیمهسا و شانا داغ م دنیاما با د وندنیتا انها هم به جمعمان بپ ستمیا و کنار یم نمی 

 هشیاس مهسا هست حداقل ملب یکه رو   ...با وجود شال نازگ ستیکه حواسشان ن  کنمیروانشان م

ن اعصاب م یدر چشمه و رو  یادیبرهنه و گردن لختش که ز  یشانا با ان دستها کرد ویل  چشم پوشر 

ه رو لب داشت و ب یلبخند الیخ شانا ب    ویل کنهیو خودش و جمع و جور م شهی...مهسا متوجه حالم م

شکر  تکان داد و ابراز ت یش  فرهابن  ب  گوکه کنارمون قرار گرفت و در جواب خوشامد   کرد یاطراف نگاه م

 کرد ... 

 نهکیارزش م همه چشم ب   نیخودش رو در معرض ا نقدر یچرا ا نداره ویل دخی  اصال به من ربیط نیا

ا ازش شدش واقع شیارا بود و چشمان مشیک ختهیکه اطرافش ر   شیبلند مشک یو موها دشی...بدن سف

  کی
 
ف  ربیط هاصال به من چ م،ی  بگ دهیکردم ناد  بود ...سیعجذاب شده  یادیساخته بود که ز  دخی  شر

ن دخی  در ب نیداشت طرز پوشش ا  همه چشم!  نیا ت 

ن ممهسا و ا دانستمیعده دخی  و پرس وسط در حال رقص بودن و م هی که   دنمر ین دوست کوتولش داشت 

هیازم حساب م یادیوانگار ز  ود ی  که به خاطر من نم  دمیبرن برقصن اما از نگاه مهسا به خودم فهم ...  ی 

وع م هی  به وسط م نا یش یتوجه به چشم غره ها شانا ب   جلب توجه  یادیبا ان لباس  ز  دنیرقص کنهیوشر

که   یدخی   دنیصکه چرا رق  نهیو تعجبم از ا توانمیباشم نم تفاوت که نسبت بهش ب    کنمی...هرکار مکنهیم

 حد حساس شدم؟ نیفقط خواهر طراح من است تا ا

ن م نو یا و   دوست مهساس و برام مثل اونه ..  نیتر  یمیصم نکهیبه حساب ا ارمی 

 

واهر که خ  :  اون دخی  لباس اب  گهیو م کنهیرقص م ستیبه سمت پ یو اشاره ا اد یکنارم م  فرهابن 

 حت هست .. طرا

 :  خب! گمیو با اخم م شهیم دهیبه سمتش چرخ ناگهابن  شم



 ا یداره  یشوهر   ،ی:  نامزددهیو هنوز زوم نگاش به شاناس که ادامه م شهیمتوجه نگاه اخم الودم نم اصال 

 نه؟

 

تا  تا بخورم دمی  یجام رو بال م کهیگردن شانا رو بشکنم در حال  خوامیم تیعالوه بر عصبان گهید ندفعهیا

قصد  :  نه نامزد داره نه شوهر ویلگمیو م نوشمیکه خودم هم از ان متعجبم کم کنم م  ت  یاز عصبان کمی

 ازدواجم نداره ... 

 

ن بزنه و در ح یا گهیحرف د تا فرهابن  ستادمینا گهید   با ان همه رقض بود که ب  نگاهم به شانا تیعصبان ت 

که   زمابن  از لباش جدا بشن حت   دمیند چگاهیکه ه  یه اکه انجام داده بود صورتش گل انداخته بود و خند

ن و  تما نبودن ح نا ی... پارسا و ش کنهیم یخنده موذ هیهم  ارهیبخواد حرصم ودرب ت کردن، جا خلو  هیرفت 

ن و حرف م ستادهیا مهتاب هم که کنار خانوم مستن   کیتو ج کیو طبق معمول مهسا و شانا هم ج دنی 

ن یسوژه م و یدارن ک ستیمعلوم ن از حد با  یادیدخی  بچه ز  نیشانا بود ...ا یهنوز به رو  ...نگاه فرهابن  کتن

نده خ د یکه به ذهنم رس  یبکشه،  با فکر  ودشتوجه ها رو به طرف خ تونهیخنده هاش و اداهاش م

ک اب   شیکردم و سمت پ  یا انهیموذ
 یپوش گفتم طور  خدمت رفتم و با دادن پول و نشان دادن دخی 

 لحظه هم اونجا بمونه ...  هینتونه  گهیکنه که د  و خایل اتیمحتو 

 

   بیو عج کنمیبه شاهکارم و صورت پر از خشم شانا نگاه م بالذت
ن
 خواستیم نزد اما فرهابن  که شانا حرف

  عی    حرف بزند که ش 
 

 شده؟ گفتم:  چ    خودم رو کنارشون رسوندم و با تعجب ساختیک

 :  لباسش خراب شد ... گهیناراحت م مهسا 

 شان اما 
ن
ن نم ا ساکت بود و حرف و به کنه که زودتر ر   وبن یاومد پا در م رو رد کردم رفت و فرهابن  د،خدمهی 

مشیمهسا گفتم:  خودم م   ی 

  دنیو با د میی  و از پله ها بال م می  گیدستش رو م چشمان متعجب مهسا و فرهابن  انیم در 
 
که کنج   اتاف

 ... شمیو خودمم وارد م دمیرو به داخل هل م و شانا  کنمیراهرو بود قدم تند کرده و در رو باز م

 

 شانا

 

دم  یخصمانش معلوم بود که مهسا یسمتش و مطمئنم کار خودشه چون از نگاهها گردمیبر م باحرص

  ینطور یگرفتم بخواد ا  دشیکه ناد  موش بشه و متن  یاونطور  دهیبر 
ن
 کنه ...   تالف

 ؟یار یبال رو شم ب نیا یشد که بخوا دتیعا ش توئه، چ   ر یهمش ز  دونمیم-



 

 ستیخت نس اد یکه حدسش ز   یو بدون توجه به جلز و ولز بودنم اشاره به تنها در  دارهیقدم سمتم برم هی

ن :  برو اون تو خودت و تمکنهیم  ... الیو  مینتوتو بپوش برگردما کتن یکن و اگه نم  ی 

 

ا حرص و ب شمیاش م نهیبه س نهیحرفش مطمئنم کرد که کار خودشه، س نیشکم داشتم حال با ا اگه

ن باش تالفکنمینگاش م کنم،   ار کی...اصال مگه به شما مربوطه که من چارمیو شتون در م شی:  مطمت 

 ی  خواهرت غ یو ر  توبن یدلم خواست لخت برم، شما فقط م د ینکنم، شا کار یچ
بار  ینه من برا بشر  ب 

ن سی  که به من م  ب  بد پس لطفا خواهشا هرجا خوبه چ   من خودم ننه بابا دارم که بگن چ   گمیدوم م  ت 

ن شاخ و شونه نکش  ... ت 

 

سمیم شیغرق در عصبان ازصورت ن حالم بد بود که اگه پا یبه قدر  ویل ی  ن چ یت  الن  شد ینم لینگفتم دل یی 

ن م نمیرو س ساکت بمونم...دست که واسه   هست   :  بچه جون تو گگهیعقب و با حرص م دهیو هلم م نهی 

 شچرا؟ چون تا حال به ک دوبن یم ستیمربوط ن یو به احد کنمیم یمن اگه بخوام هرکار  شر یمن شاخ م

 باز  نطور یو ا یباخواهر من بگرد یبخوا نکهی...اما...اما....ا وجت   مینه حساب پس دادم نه به توئه ن

ت کتن  دمیاجازه نم گهیاصال د یبگرد  که مهسا ازت متنفر بشه ...   کنمیم یکار   ،با مهسا معاشر

 

هیم ماتم درحال انقراض عقلم داره ...وال که نداره ...مردک  ناسور یهمه پست بودنش و مگه دا نیاز ا ی 

ن که با خواهرش رابطه ام قطع بشه ...بش  کنهیم دمیرسما تهد ن به هم ت   ..بزارم .  که من  الیخ ت 

 

ن به کمر م دست س نمی  میاب محس دشیکوچولو از تهد  هیفقط  کمیچرا  دونمینم ویل دمیو اصال هم نی   ی 

نمم من سهم او  میناهار بخور  میی  که م  ب  جا هیاخه  تونم،یگمشدمه من بدون اون نم  مهی...اخه مهسا ن

ن ...مهسا واسم همه چ خورمیم   هی 

ن دونی:  ممی  یو تن صدام رو بال م کنمیم اخم ن تونیکه نم  نهیمشکلتون ا ه؟یمشکلتون چ ت  ن نیبب ت   ر یمن ز  ت 

ا می  بار حرف زورتون نم وند بزنم و ژک یکه مث منگال واستون لبخندا  ستمیاطرافتون ن ی...من مثل دخی 

 یا گهیجنس مخالف د چینه ه ا من کال نه به شم هی  زورتون نگ ام،یچشامو ململ کنم وناز و ادا واستون ب

که سهل   شهینم لیمورد داره دل کمی پمیاگه ت امیکه واسش چشم و ابرو ب  اد یش دارم نه خوشم منه کش

 ... دمیم حیترج ا یبابام اونو به همه دن ی  الوصل باشم ...البته غ

 نازش برم که عشق مامان رعنامه...!  یمو  ش ب   قربون

 



ن ت یچشما ر یز بود که از  ز یر  نقدر یا یی  تغ از اون سگرمه هاش بازشدن ویل کمی ن ب ی  موضع  د ویلمن رد ش ت 

ن خودش و حفظ کردو انگار که پشه کنار بزنه کنارم م  یایاسم ناز بکه بخوام و   ست  ی:  اصال واسم مهم ن نهی 

ن خوب گوش کن بب یلو ی  خودت و دست بال نگ نقدر یکه نازتو بخرم ...توهم ا  میو نه من کس  گمیم چ   ت 

 نا یپوششت مراقب باش وگرنه بدتر از ا یرو  ب  فاب مهسا قیه رفک  فکر کن تا زمابن  یخوایو هرطور م

 ... کشهیانتظارت رو م

 

ن حرف مفت م میپرو و مستق نقدر یا نکهیزور ا از  ن همچ دونستمی:  اگه مگمیم نهی  عمرا  هست   ادم نچست   ت 

وش کنم و و گغازت هیصدمن  یو حرفا سمیوا نجا یوگرنه قرار نبود ا ناسیش ی  چه کنم که تقص ویل ومدمیم

ه شما رو نکنم ک یقول دادم که کار  نا یو به ش هست   شما ادم خوب   کردمیمتاسفم واسه خودم که فکر م

 ... نمیبیحال که م ناراحت کنم ویل

 

وع ا نکهی: حقته... با اگمیم میکنیبا مهسا دعوا م شهیکه هم  یو با حالت با مزه ا کنمیم مکث ز اول شر

ذره  هیرفتارم باهات کامال درست بوده ...اصال هم  نمیبیم نیجانب بود حق به ینطور ینبوده و هم خوب  

 نه ناراحتم نه عذاب وجدان دارم ... 

 

هیکه انگار داره از حرص خوردنم لذت م  کنمینگاش م متعحب گرفت جاش ن چی...اصال هم حرفامو به ه ی 

 : اصال کارتون دور از ادب بود ... گمیباحرص م

 

ن خند م کج  گهیجور د د یبا هی  حرف تو گوشش نم کش  :  وقت  گهیکه بهم داده م  از حرض و با لذت نهی 

 که!   متوجیه ،تو گوشش کتن  یا

 

انگار  خونرسدش افهیق نیبرسر با ا نیا شه،ینم اروم باشم ویل خوامیم شنیدستام مشت م تیعصبان از 

 اد یس بحال کجا شهیحالش بد م شیدر حال انقراض ابج ناسور یدا گمیم وقت   کنهیتماشا م یکمد  لمیف

فعال  نشو کودک در   دهیخجالت بکشه انگار منو د کلشیاز قدو ه کشهیکه اگه از من خجالت نم  نهیبب

 کنه ...   یباهام باز  خواد یشده م

 

و همراش برم ت د یچون کال خودمم با دونمیکجاش و نم  قا یدق که لباسم و اب بکشم ویل  سیشو  می  م

ن ماش   مثل خودش خونرسد باشم و به قول مامان نرگس کنمیم که دارم سیع با تموم ناراحت   ،ب  لباسشو ت 

 نکنم دشمن شاد بشم...  یکار 



 

...با  شهینم ا نجیکه گفتنش ا  سوزهیبد م یلیخ مییجا هی دونهیخدا م ویل می  م ونی  خونرسد ب یظاهر  با 

ه  نجا یلباس ا نیبا ا تونمینم گهی: من دگمیو م نی  ابروهاش بال م دنمید  ...الیو  میبرگردباشم بهی 

 

..فعال .  دمیفکر کرده بهونه دستش م  اد،یو اونم پشت شم داره م کنمیو درو باز م می  جلوتر م خودم

 ... میبچرخ تا بچرخ

 

مال من بود که   هاشیتهران البته همه بد میاندکش گذشت و برگشت یهایو خوب هاشیبا تموم بد سفرمون

که   واسه خواهر جان بود  شیعدد ادم عنق افتاده بودم که کال باهام ش جنگ داشت و تمام خوب کی ی  گ

هم مانند  ا بودن واقع میشده بود که همون اقا پارسا فه بشیعدد شوهر اونم از نوع عاشق نص کی

کل اون اصال هم ش دهیدونشو چ هیگشته   میگل روزگار که ابج  یو اقا بود از اون پرسا میفه شیلیفام

ن نبود و چ شیدوست از خود راض  مهموبن  روز  دمیمهتاب بود که نفهم ارمیکه نتونستم ازش شدر ب  یی 

 ی  قصنبوده همشم ت باغکه اون بدتر اصال تو   دمیاز مهسا پرس میهرچ دنیچیچشاش ستاره م واسه گ

 ماهور بود که نذاشت بفهمم ... 

 

گل   یگونه ها  و  کنمیو بغل م شیتپل کلیو ه کنمیباعشق به سمتش پرواز م نمیبیمامان رعنا رو م وقت  

منو  ینطور یسفر بهش ساخته که ا ی...نه انگار  هی  گیکه اونم من و تنگ تو اغوش م  بوسمیانداختش و م

ن رفت نیچوندیمامان رعنا کجا پ ی: واگمیو م کنمیو نگاش م کشمیتو بغلش گرفته صورتم و عقب م و منو  ت 

ن رفتم بب نیفرستاد نا یبا ا  لغر شدم ...  لو یچند ک ت 

 

و کرده  شحیبغلت کنم رفته واسه من گردش و تفر  یندار  اقتیاونور ل ابرو ی:  بکنهیاز خودش دور م منو 

  هیلغر شدم! نه  گهیحال م
 

 ... هی  دلگ یلینه به بابات ...بابات خ یبه من زد زنیک

 

تمااا ا-  چه طرز حرف زدنه اخه ...  نیمامان من دخی 

ن م کنارم نم رو نگه دارم:  زبو  تونمیاما نم شهیم میکه علنا حسود  کنهیبا مهر بغلش م هی  م نا یو طرف ش نهی 

ن شوهر کنم راحت ش ا یتو مسجد ...برم معتاد بشم  ا ی نیکرد  دا یخدا شانس بده منو تو جوب پ  ... ت 

 ور دل خودم ...  فرستهیدو روز نشده شوهرت پست م : اگه شوهر کتن گهیخنده مبا مامان

ن نم شهیم ی: اصال شوهره فرار گهیو م خندهیهمراه مامان م نا یش پسش  بکشه که کار به عروش  ارهی 

 بفرسته ... 



 

ن یخانومم واسمون نطق م نا ی...ش عه هیشب خوابم نم می  و نگ نیاما من حال ا کتن  شمیم...دست به کمر  ی 

ن ی:  اخه همه که مث شما نگمیو م دمیبه گردن م یو با ناز قر  ه دمار طرف و بکشن که به مجنون بگ ست 

 ما هم شد!!!  یروز  د یدست راستو بکش رو ش من شا ا یبرو من جات هستم ...ب

 

 هستش و تف کن!  یخورد

ذره  ر یرفته ز  که حساب    نهکینگاه مامان رعنا م دهیو بعد ترس کنهیبه من م یو نگاه تند شهیقرمز م درجا 

...منم  کشهیو بعد خط و نشون م دوزهیو نگاه درموندشو بهم م فتهیحرف بزنه اما تته پته م اد یم  نش،یب

 گردهیبازرسا بر م نهو ی...مامان ع خورمیو م دارمیبر م یا وهیاز تو جا م ت  یو س دمیمبل لم م یرو  الیخ ب  

 
ن
 کردم ...!   دا یرفتم شوهر پ که انگار من  کنهینگام م سمتم و موشکاف

 زرد کرده؟!  ینطور یا نیکه ا  نیکرد  :  چه غلیطگهیسمتم و م اد یم

 

ن م افشیق دنیکه با د  کنمیکه نگاش م  کنهیم نا یبه ش اشاره اما  فتهیخنده که مامانم خنده م ر یز  نمی 

ن و محکم با پاش به پام م کنهیموضعش و حفظ م  :  مامان چرا سم... اد یکه دردم م  نهی 

 

ن فرمای:  غلط کردم، مامان جانم چرا پا مگمیکه با ترس م  شهیم طوفابن  اهشنگ با حرف  هشیبه خدا م یت 

  ستیبه لگد زدن ن یاز یهم مشکالت رو حل کرد ن

 

دروغ   ...اصل مطلب و بگو که بفهمم نمی:  بسه چرت و پرت نگو ببگهیکنارم و با ترسر م  نهیشیم مامان

 ... کنمیدونه دونه موهاتو م گفت  

زرد کردش  افهیق نیبا ا نا یش نیبابا اخه ا ج  ی:  هگمیم و مثل طویط فتمیبابام م کچیل  اد یو  کنمیم نگاش

 ... خورهیکه تو فکرتونه م  ب  به اونا

 ... ادیهم بدش نم نا یخوشش اومده و البته ش نا یاز ش ب  اروی هی:  دمیو ادامه م ندازهیشبال م 

 !؟:  گکنهیم ز یر  چشم

 

 
ن
ادم زهرش  تن کیم جاد یکه ا  رابطه چشیم نیبه خدا که ا سیاداره پل یبر  د یمامان تو با یوا  :کنمیم پوف

تون  ارو ی نیبابا ا ج  ی...ه هی  م کته دلش واسه دخی  کتشون هم دوست ماهوره هم معاون شر هست تو شر

 ... ستین لیم رفته البته اون خانومم ب  



 

 ر یش به ز  نا ینو و مامان خندمون گرفت ....شداد که م ونی  چنان نفس حبس شدش و با صداب نا یش

 ... دیکشیبود النم خجالت م سادهیکه وارد خونه شده بود هنوز همونجا وا  انداخت و از موقیع

  نجایا ا ی:  بگهیم نا یو رو به ش پوشونهیصورتش و م رعنا اخیم مامان

پرسه اخالقش  نی:  حال ادهیم و مامان ادامه نهیشیکنارمون و رو مبل م  اد یم د یبا خجالت و ترد نا یش

 چطوره؟ افشیمورد اعتماد هست؟  ق ه؟یچجور ادم اس؟یچطور 

 

 !کتن یم یکی    یصغر  یشما دار  شهیبچه داره اب م نیسواله ا نا ی: مامان اخه اگمیبه مامان رعنا م رو 

 

 ... توبن یتو که م تونهیبهم:  خب اون نم توپهیم مامان

 

مثل  یکیروش حساب کرد که بشه  شهیم یمنتش بار منه:  اونقدر و باز  چرخونمیتو حدقه م چشمامو 

 داره  اد یکه مو ز   نهیخانواده دوست فقط تنها تفاوتش با بابامون ا د یالبته ببخش لیبابامون زن ذل

 

ده و ش دا یکردش پ  ز یواسه دخی  عز  ونیمورد اکاز  کیکرده و   فیبازش معلوم بود ک شیکه از ن  مامان

ببند  شتو ی:  نگهیو م کنهیاخماش و جمع م یو که تند کنمیمنم بازه نگاش م شین کهیخوشحاله ... در حال

ن واسه من با اون نگ   ب  خاک تو ش  چاکونه،یم شین قهیکه  رفته زده به دندونش و حال  دم به دق  ت 

ن حداقل توام   !!!رو ش من و بابات هوار نشر  نقدر یاز خواهرت که ا ی  بگ اد یکن،    دا یرو پ یکیعرضت کتن

 

ن گیکجا رو ششون هوارم اخه چرا دروغ م  من ن چونیپیمنو م نیشما هرجا که بر  ت  وزشون حال بازم کاسه ک ت 

 ش من شکسته شد ! 

 

باز شده من که ناخوداگاه با حرف مامان کم کم جمع  شیو ن اد یبال م یتند نا یافتاده از خجالت ش ر یز  ش 

 نیخوا: عه ماشاهلل شما که هرجابگمیو م هی  گیحرصم م نمیبیمامان خانوم و که م حیکه لبخند مل  شهیم

ادخ ی  گه داشت جزو پیواجبش بود د نا یبعد حال من شدم ش خر بعدم من هنوز جا دارم و ش نیی  م  یی 

ن دونی...اخه م دمینشون شما م امیکردم اول م  دا ینکردم، پ دا یپ اهامو یهنوز مرد رو  اما من شد یجهان م   ت 

 یلیزن ذل یامکانات و فول اپشن ها جنتلمن با تمایم هیخانواده بخوره و البته دنبال  نیا یبه مردا د یکه با

ن ....متوجه  که ...   ت 



 

 یکه دار   وبن زب نی:  بدبخت شوهرت با ادهیم لمیتحو  و نوچ نوچ   کنهیبال رفته نگام م یبا ابروها مامان

 خدا به داد بدبخت برسه ... 

س با هم- ن نی   که از کنارم جم نخوره ...   کنمیم بندشیپا یزبونم طور  ت 

 

با شما  د یفقط حرف زده و منم گفتم با ستی:  هنوز معلوم نگهیمن و مامان م یتوجه به حرفها ب   نا یش

 ... ارنیم فیگفت با خانواده ترسر   مشورت کنم ویل

 

ن و من خ شیتا کجاها پ ستیمعلوم ن جلو مامان موش شده وگرنه تو مهموبن  نجا یالن ا نیا اچن  ی  رفت 

ت من ماهور گور به گور نذاش نی! ... اطونهیدخی  و پرس تنها باشن نفر سومش ش وقت   گنیندارم اخه م

ن یم کار یچ نا یا قا یبفهمم دق ن شده و حرف م نچه بلبل زبو  ...نوچ ....نوچ....نگاه تو رو خدا  کتن  میو ن نهی 

 حال خانوم وار شده و دخی  مورد عالقه مامان ...  مردا یداشت م شیساعت پ

ن ور دل من نشست هرچ   هگی:  خب بسه دگهیو م کنهینگاه من م نبار یا مامان  .ت 

ن : پاشدهیو ادامه م دهیو دستاش و تکون تکون م شهیپا م بعد   یبدشد بو  حالم نیی  دوش بگ هی نیبر  ت 

ن سگ مرده گرفت  ... ت 

 

خونه سنگرگاهش م ستیکه بابام ن  ب  سمت سنگرگاهش البته در وقتها هی  م بعدم ن امان از  ویل شهیاشی 

 نگرگاه حال رفتنش با خودشونه و درومدنشونم با خدا ...! س شهیکه بابام باشه اتاقشون م  وقت  

 

و  دمیچمدون و به دستش م عی    بره بال که ش  دست خایل نطور یهم خواد یو م شهیحال پام ب   نا یش

از بچه مثبت ف گهیتا د نا یش هیتنب نمیتا بال، ا کنمیحمل م فمو یوفقط ک ندازمیتو زحمت نم اد یخودمم ز 

 چقدر مارموزه ...  دونهیخدا م ویل هی  نگ

 

که   ب  بخوابم اما از اونجا خوامیکه فقط م  دهیبهم دست م و ارامشر  لکشیحس ر  هیو  می  گیم دوش

ن شمردم و رفتم پا متیشکمم صداش درومده بودپس وقت رو غن  ... ارمیاز عزا در ب که دیل  یت 

 

ن بابا و مامان نرگس پشت م دنید با  ن ل پاو چندبارم با کشمیم از خوشحایل یعن یج ی  میم یت  به سمت  و  ی 

 شیو صورتش و تف مال چلونمشیم نقدر یو ا کنمیبغلش م شیاز همون پشت صندل می  مامان نرگس م



 بازومو  و می  و عقب م اد یکه دردم م  هی  گیاز بازوم م شگوبن یو چنان و  فتهیکه به خس خس م  کنمیم

 غلتون کردم! : بده اومدم بگمیم زونیاو  یو بالب و لوچه ا دمیو ماساژ م می  گیم

 

ن به شفه افتاده بود گفت:  ع کهیدرحال   ویل دهیقد کش ار یخ ت 
 

ه جاگذا عقلش و همون بچیک شته دخی 

ن اول ع نکهیسالم کن نه ا ا ی...صدبار گفتم مث ادم ب یکردیخفم م به جا بغل داشت   دهیورپر  کانگورو بی    ت 

ن ع یایو بعد ب بی  کتن   بهم ...  زالو بچست   ت 

م بمب انرژ گهیکه بابا با خنده م  دمیجلوتر م شدمو  زونیاو  یلبا  ... هی:  نگو مامان نرگس دخی 

 بغل بابا به خودم بوس بده گل دخی  بابا ...  ا ی:  بگهیو م شهیو بلند م کنهیدستشو باز م بعد 

 

میو م شمیذوق م خر  ن بوس رو گونش م هیبغلش و  ی  نشه  ا یر  نکهیا یمنم برا بوسهیم مو یشونیو اونم پ نمی 

که   و باحرض شهیکه مامان صداش بلند م  کنمیرو ماچ م نهیو اون سطح صاف مثل ا کنمیو خم م شش

ن ش...برو ب یبه فرق شش دار  کار یاخه چ ی:  گردنش و کندگهیاز کارم خورده و تو صداش مشهوده م  ت 

ه گنده خجالت نم  خیشجات غذا   ... کشهیکرد ...دخی 

 

حرف بزنم که مامان نرگس زودتر از من رو به  خوامیو م مکنیمامان نگاه م به صورت حرض متعجب

ه که خوب نهی...خب اونم حق داره باباش و بب کنهیم یادم به دخی  خودشم حسود یوا ی:  واگهیمامان م

، منو خواب م یهفته ور دلش بود هی ن  دمشیم ند بل که وقت    کردنی...مثال اومدن از من مراقبت کتن

ن یکدومشون ن  چیه دمیدیم  ...کشنی... از سن و سالشون خجالت نم ست 

فقط در برابر مادر شوهر  فمیکه مامان همه فن حر   کنمیم فیو منم ک گزهیخجالت زده لب م مامان

  ارهیفرو م میجانشه که ش تعظ
ن
ن نم و حرف باز تر  باز شدم یه شیو ن شمیم فور یو چقدر من دارم ک نهی 

 ها ی  ز با نو مجنو  یلیل نی: به جا اشهیخود جمع مخود به  شمیمامان نرگس ن یکه با حرف بعد  شهیم

ن نیبش ن ی  بودم بچه هام مدرسه م نا یدوتا دخی  که من همسن ا نیبالش ا ت  شوهراشون  گهیکه دو روز د  فت 

ن مخصوصا ا  ... دهیورپر  نیپسشون نفرست 

ن لب م ناراحت  :  ا...مامان نرگس ... نمی 

 ا واست دارم .... خفه شو من بعد عتن یکه   هی  م چشم غره توب   مامان

ن سنگ یو ناهار در نگاهها شهیهم بهمون ملحق م نا یش  ... شهیمامان رعنا ضف که نه رسما کوفتم م ت 

 

********** 



 

که    نمیشیو کنارش م می  ...با تعجب جلو م کنمیکپ م  دنشیدفعه با د هیکه   شمیاتاق مامان نرگس م وارد 

ن کنار م  شو یگوش  یایو م ینداز یش م ینطور یاس هم لهیطو  نجا ی:  مگه اگهیم تیو رو به من با عصبان ارهی 

 یتو، نم
 

 کار مهم داشته باشه و حوصله مزاحم نداشته باشه ...   یکی یک

 

 !!!ایالن من هم شدم گاو هم مزاحم ا عتن ی

 ؟کتن یم کار ی: مامان نرگس چگمیبال رفته م یو با تعجب و ابروها کنمیدور گردنش م یهندزفر  نگاه

  ؟نا نرفت  رفته ...چرا ش وقت او  ادشیننه باباش  دهی...حال منو د ومدهیبه تو ن ا یفضول نیابهم:  توپهیم

دنیرفتم ...منتها در خواب عرصانه ش م-  و در شونم قفل بود!  ی 

 

هیو بالتر م نکشینرگس ع مامان  بار اون عروس چ   هی خوادیحالت متفکرش م نیبا ا دونمیو م ی 

طرف  دهیپرس گل من و کش نقدر یداره که ا یمادر تو چه مهره مار  نیا دونمیمن نم:  گهیبدبختش کنه که م

 خودش ... 

 شیلیرژن زن ذلو  کمیکه پرستون   دمیرس جهینت نیبهش فکرکردم و به ا یلی: خب منم خندازمیبال م شونه

 استفاده رو برده ...  تیورژن نها نیبال بوده و عروستونم از ا

 

ننه ما چطور   نیکه ا  می  میم ؛و منم که دارم از فضویل دهیکه ش تکون م  دمیم شلیتحو  جیلبخند مل بعد 

ن :  حال فکر خودتون و مشغول نکندمیگرفته ادامه م  اد یروبلده و از کجا  یو هندزفر  کار با اون گوشر   ت 

 دلشون جوونه ....  ماشاهللا گهید میبزرگ شد یطور  هیهم  نا یبودن من و ش نطور یهم شهیهم نا یا

 

  امانم
ن
 بگم مادر ...  :  چ  کشهیم نرگس پوف

 

ن به زم د یاثر انگشت فکم چسب دنیقفلشو باز کنه که با د خواد یو م دارهیبرم شو یگوش  یپشما اد یب یکی... ت 

 ... کتن   کار  ایگوش  نیبا ا یبلد :  مامابن گردمیمنو جمع کنه ...ناباور به سمتش برم

 



ن م شیو به نما شیعمل یدندونا فیرد کنهیم یا خنده فقط خودتون و  نی:  فکر کردگهیو م ارهی 

ش ترم دوره باهو  نیا یاز جوونا میلیتازه خ ممیمنم جوون قد ب  ...بله که بلدم تو اگه جوون حالنیبلد

 !یی  میم یهنوز دار  ا ید برطرف ش تی...حال فضول

 

ن م شخند ین شیخوشکل عمل یبا اون دندونا دوباره  نشه ...  عیضا ینجور یا ویل هی  ادم بم نه،ی 

 ؟گرفت    اد یمامان نرگس از کجا -

...تا اخر دهن  دهیدقم م ینجور یفضولم ا دونهیمنو دق بده م اد یخوشش م نمیا ا یب خنده،یم دوباره

ن و حرف م کنهیبازم  هم خودش و از شر من ...  کنهینو راحت مم الیهم خ نهی 

 بد بود و اصال افرسد  یلیحالم خ یش  نیا دوبن یگرفتم ...اخه م  اد ی دهینرگس: از سولماز ورپر  مامان
 

  گ

بهم  اد یم سولماز وقت   دمیمدت د هیخوب نشدم که نشد بعد  دوادکی  کردم ویل میلیگرفته بودم خ

ن شم که ازش   شخندشم تا بناگوشش بازه بعد شیو ن نهیا ماسماسک دستشه و همش شش تو  نیا نهی 

ن یگفت دوستام واسم جک م  یچاکوند شین ینطور یاون تو که ا هیچ دمیپرس  فیعر ...واسه منم ت فرست 

 تسی...لمصب هوشمند که ن یامروز  یکم کم  منم اومدم تو خط شما جوونا  گهیخوشم اومد، د کردو یم

 هوش بره .... 

 

نماز روزه  تن یدعا و نمازو سفرمکه و کربالت و بش تن یبش یبر  د یکه الن با  یشی  هوش بره اونم چه هو  بله

 شست  ن و ولم نکتن  یی  گناهات دامن خدا رو بگ  دنیواسه امرز  یی  و زبونم لل دم پ قضاتو بخوبن  یها

ن حرف م با گ یدار  دونمینم نجا یا ن رو م ب  مخ کدوم بنده خدا  یدی   ی 
 افرسد  گفتمیم ودممنم ب بن

 
تم گرف  گ

...اره  ستمین زنده شی  یب گهیکرده و تا دوماه د  د یدکی  کال ازم قطع ام گمیاز نوع مزمن و حاد که م اونم چ  

 جونم .... 

 مهسا مامان نرگسم اومده! -

 یکه کل صورتش رو پوشونده بود: راست م  یطرفم و بالبخند گردهیده برمذوق ز  مهسا 
 

.امروز من هم ..  یک

 ناهار خونتونم هم شام ... 

 بشه ..  لیتکم گهیبمون د اشبمیب چ   گهینه بابا د-

 به داداشم بگم ...  د یقبلش با ویل مونمی:  اره ممهسا 

زه به اون داداش در حال انقراضش ...اخ تا دادهیتا حال گزارش م از گ نیکه ا  کنمینگاش م متعجب

ه منو گره تا من ک خورهیم شی  یاز وسط گرش بزنم البته به اون ب خوامیم اد یم ادمی ...اخ...که شب مهموبن 

 بزنه!!! 

 به داداشت؟ یدیگزارش م  تو از گ-



 نچون ازمو  میبهش بگ د یبا میاب بخور  میمن و مهتاب اگه بخوا شناشی:  خب ماهورو که ممهسا 

 ... میقرار بد انشیخواسته درجر 

  د یو سفعالمو ر  ی...زده چش کل برادرا ینمونه برسر  گمیکه بهش م  ستین خود یب نیزورگو و جلبه ا چه

 کرده ... 

 

 یرو م :  اونوقت تو که همه چ  گمیم موشکافانه
 

 چ   ونی  ب فت  ی  م داتیو با ز  یچوندیپیکه  م  ب  اون روزا یک

 ؟گفت  یم

 با تو قرار دارم که....  گفتمیبه خدا ...فقط م ج  ی:  هدارهیقدم عقب برم هی مهسا

 

 "که "رو بگو...  هی: بقکنمیو من قدم و پر م شهیم ساکت

 ضیتفکه داداششم روحت و مس  نهیا شیبق ،ب  زورگو نقدر یکه ا  یی  :  بمگهیو م شهیم دفعه حرض هی

 ... میکه چرا من و تو همش ور دل هم  کرد یم

 

ن م ترسر  ه داداش دا ضیف گهید یکیخانوم بره عشق وحال، از ماچ و بوسش  گهی:  اره دنمی  منو  ناسورشیبی 

 بره عمه و جد و ابادت و روانشاد کنه ...  کنهیم ضیمستف

 

ش زن چارهیب هیمدل نی...ولش کن داداش من کال ا شر یبامزه م یخور ی:  به خدا حرص مخندهیم مهسا 

ن جات م اتیخرک تی  غ نیزنت ش دو روز به خاطر ا میگی...هرموقع بهش م  چ   دوبن یم هی  م ارهی 

 جوابمون و داد؟

 

 !گهی...خو بگو د کنهیمث بز نگام م نطور یهم دمیو منتظر شدم که د کنجکاوبرگشتم

ن خنده م ر یزرت ز  مهسا  ن :  ببنهی   .شبه تنش باشه ..  خواد یحال خوبه نم هی  میم داره از فضویل ت 

 ... نینداز یراحت شم از دستتون که منو دست م می  بم-

 

 ،فضویل کمی:  اشکال نداره فقط گهیو م بوسهیو لپم و م کنهیو شکج م ندازهیدست دور گردنم م مهسا 

 خب ولش کن اصال 

م لی   یدارم از کنجکاو  گهید ن کنی:  دق مرگ مگمیو م کنمیکه مهسا رو پرتش م  شهیم ز یصی   ادمو  ت 



 اد یکه فقط من و بخواد و با من بره و با من ب  زمیی  به پاش م من چنان عشق   گهیم گم،یخب م ا ی:  بمهسا 

 ... ونی  زنم تنها بره ب دمیتازه گفت اصال هم اجازه نم

 

که بدتر   دشیافکار پوس نیبا ا خی    ماقبل تار  لیفس نی:  خب اگمیو م کنمیم شیبد شد از حرفاش ن حالم

ه فرار م هرچ    ... کنهیدخی 

 حرف حرف خودش باشه ...  خواد یتنده و م کمیرژنش گله فقط و   میلیداداشم خ ب  تو لی:  فسمهسا 

 

 ج  یکالسم که من ه  نی...ا میکنیاقا بحث م اتیش خصوص میاصال حال موضوع قحطه دار  نمیبرو بب-

 نا ندارم ...  گهیکه د  میاز بس که گرسنمه ...پاشو بر  دمینفهم

 

اش من که گفتم:  خوبه داد یاتو بغل مامان باب د یشده چنان پر  لیذل یمهسا میوارد خونه شد نکهیهم

  خودتو قالب کتن  یندارم وگرنه خوب بلد بود

ن کن  لباساتون و عوض عی    به بچم نداشته باش شانا ...ش  ی:  کار گهیو م اد یرعنا در صدد دفاع بر م مامان  ت 

 ناهار  نیایب

 

 بق معمولو ط اد ی...بابا به طرفم م شهینم مهسا رو جرش بدم ویل نیا خوامیو م هی  گیحرصم م یا

و  کنمیم و فقط من حس نشیکه لبخند غمگ  بوسهیو اونم م هی  و بعدم طرف مهسا م بوسهیم مو یشونیپ

میم قاسمت ات عی    و ش  می  گیدستش و م اد یوضع در ب نیاز ا نکهیا ی...براشیاز ناراحت هی  گیدلم م که   ی 

 ... مردمیداشتم م گهیکه د  میناهار بخور  میایو ب میلباسامون عوض کن

 

ن مش  هیو م کنهیکه مهسا هم سالم م  کنمیمامان نرگس سالم م دنیبا د میسی  که م  ی  مهسا  نقدر یوا بغلش ی 

  نقدر ینم او م شونهیو کنار خودش م کنهیبعدم جا واسه مهسا باز م د یرو نبوس نا یکه منو ش  بوسهیرو م

 
 

 رد ... گله ک  شهیحسادت نکردم ...اول شکم واجب تره بعد م گهیبهم فشار اورده بود که د گشنیک

 

ن خواب عرصانشون برسن ...ش اون کت مونده بود و من و مهسا هم  نا یدوتا مرغ عشق که رفت  هم که شر

ه من و رو ب اد یم ونی  هوش برش از اتاقش ب که مامان نرگس با اون گوشر   فتی  داشت حوصلمون ش م

 سوال داشتم ...  هیمادر  ا ی:  بگهیم



جور چون مامان نرگس بد عهیضا دمید بخندم ویل خواستمیبود که م متعجب مهسا اونقدر خنده دار  نگاه

 ... ومدیاز خجالتم درم

 

ت سمت برداشت و بعد از زدن اثرانگش شو یکه گوش  نمیتخت بش یتو اتاقش و اشاره کرد کنارش رو  میرفت

 ..بده .  ادمیو  شیر یتماس تصو  نیا هیچطور  گنیکه م  واستاب   نیمادر ا ا یمن گرفت و گفت:  ب

ل کنم و م تونمینم گهید ن خودم و کنی  ن تا پا شمیخنده و دول م ر یز  نمی  که تو شم   یبه ادفعه با ضن  هیکه   یت 

ن خورد همونجا با ش از تخت به زم  یواخیم :  خب حال هرچ  شنومیمامان نرگسم م یکه صدا  خورمیم ت 

 بخند! 

 

نگاه مامان  بعدم شایک خندهیبال وم که هندلش رفته  نمیبیو مهسا رو م ارمیدرد گرفت، ش بال م گردنم

  اشیو دندون مصنوع خندهیکه داره م  کنمینرگس م
 
ن م عجب برف  .نهی 

 .مسخره بزرگ تر از خودت نکتن  گهیزدم که د نو ینرگس:  ا مامان

ن گفت  من که مسخره نکردم فقط چون اشتبایه-  اصلش واتساپه ...  واستاپ خندم گرفت ویل ت 

  هی وامخیتماس مهم دارم بعدم م یدیم حیتوض شو ییواسم کارا تن یشیمث ادم م نرگس:  حال هرچ   مامان

  ادینم ادمیاستا ....  ستا،یا ستگاه،یبود اسمش ا کانال تلگرام بزنم بعدم چ  

 

ن : ببخندمیم  ... نستایبخندم اخه شما رو چه به ا کتن یم یخودت کار  مامابن  ت 

 

 ادمی خوامیاز مهسا م یبد اد ی ستیاگه قرار ن ومدهیبه تو ن شی:  فضولگهیو م کنهیروونه ام م یلگد هی

 بده ... 

 

 خواد یننه ما م نیا ارهیشدر ب خواد یم هیجه جونور  نیا دونمیکه من م  نهیشیهم خانوم وار م مهسا 

 ... خرمیبه جون م و ی  خط فهیوظ نیبکنه و خودم ا نکارو یبزارم اون ا ستمین من کش ویل کارکنهیچ

 

ور  و منم خودم و استاد نخبه تص یفتادینخبه م یدانشحوها اد یژست گرفته بود که  ینرگس طور  مامان

وع کردم به   سلکیمن شده بودن صفحه پ یگذشت و چشا  دادن که حدود سه ساعت   اد یکردم و شر

وصل کنه و منم  ستاشو یخودش نخواست ا گهیکرد که د  سیدهنم و شو  گرفتیم اد یمگه  ...حال 

 خوابمون برد ...  دهیبه اتاقمو به سه نرس میخواب الود پرواز کرد یبا مهسا الخوشح



 

******** 

 

ز من ا بج  ا نیا دهی...هنوز دو روز نشده ترس نا یش یخواستگار  انیبود امشب پارسا و خانوادش ب قرارشده

ن هوله که صبح زنگ م نقدر یدستش در بره که ا  قا یدق ...خب الن میشیما واسه شب مزاحم م گنیم ننی 

فت دوصفره امورانبخوابم که دوتا م خواستمیدانشگاه بودم م یمزاحم خوابم شدن ...از صبح تا عرص 

من  دوننینم نا ینگو ادر بره  میشوت کردن تو حمام که مثال خستگ پا یت هیمامان نرگس و رعنا منو با  عتن ی

و اماده ا هی  گیخوابم م شی  یحموم برم ب  انیب خوانینشستم که انگار من عروسم و م نجا ی...خالصه حاضن

اس من بچه ام هنوز ب یخواستگار   برم تو اتاقم ...  د یامن ...اخه مجلس بزرگی 

 

لود  منگ بودم وقت   و  جیرو مبل نشستم و حال هنوز گ خیمامان رعنا چرتم پاره شدو س غیج یصدا با 

اقم ات می  من ...اصال من م یخواستگار  انیب خوانی...مگه م د یشدم رو به مامان رعنا گفتم:  زهرم ترک

 بخوابم 

ن مامان نرگس شدم: برو بش نهیبه س نهیشدم که برم س بلند   تن یتضم چیکه ه  اد یدر ن کتمیشجات ج ت 

 ... دمیواسه بعدش نم

 ... می  قصت من ب   عتن ی کنهیمشغول م شیکه بابا خودش و با گوش  ونمچرخیدرماندمو سمت بابا م نگاه

ن یم تیمنو اذ نا یکه ا  حال  هیخوابم نم گهیحداقل د نا یشاغ ش می  منم م کتن خونه م ی  ن که   شمی...وارد اشی 

ود اما من  ناز شده ب تینها که شش انداخته ب    یبا شال قرمز  دهیقرمز پوش کت و شلوار مشیک  هی دمید

س داره اما چقدر اس معلومهاصال  اد،یو طرفم م شهیشتابزده بلند م نا یودم که تو روش بگم ...شنب کش ی 

  زمیکرم بر   کمی دیبا

 !ادیاصال بهت نم یدیپوش هیچ نیا-

س م نا یش  یم ی:  جدگهیبا اسی 
 

 بده برم عوض کنم!  یلیخ ؟یک

 :  بچرخ گمیو م می  گیچونم م ر یز  دستم

دم  برداشتم و خور  بیس هیاون شگرمه  دمیمنم د چرخهیچند دور م سونهی  رو به حد اعال م اسکیل اون

ن تنها که گفتم:  ساکت خره ال  د یکش  یعن یش کارش گذاشتم چنان ج د یو فهم ساد یدفعه وا هی دمیکه د

هیم یکه دار   میخواستگار   ... ی 

 

وع کرد غر غر کردن:  الیه ساکت  یبد یمنو دلدار  نکهی...عوض ا یار یکه صدامو درن  بشر  لیذل شد و شر

 ... یار یحرصمو درم



خونه ظاهر م مامان ن  :  باز چتونه؟ صداتون کل خونه رو برداشته ... گهیو م شهیرعنا دم در اشی 

س داره من  یلیخ ا یگفتم:  مامان ب  نا یکنه زودتر از ش  خمیبهونه دستش ندم که بخواد توب نکهیا یبرا اسی 

 ارومش کنم  تونمینم

 

 ... ویلزمیز ع هیعی:  طبگهیو م کنهیو بغلش م هی  کردش م  ز یسمت دخی  عز  شهیم مامان مهربون صورت

ن همه چ ی  سخت نگ نقدر یا ن خوب و م ی   ... یخوشکل و دلی  شد یلیمخصوصا که خ ونهی 

 گهیدونه د هی:  مامان گمیدر حال انفجارم م یاز حسود نجا یمنم که ا بوستشیخنده و مامان م یم نا یش

م دار   ااایدخی 

ن به منم لبخند م نبار یطرفم که ا گردهیبرم مامان  یمت و روز ...انشاهللا قس که توام حسود خودیم  ا ی:  بنهی 

 تو ... 

 

  کنهیمگه ادم شخرش و ول م می  توو بابا نم شی:  مامان من از پگمیو م شمیم فیخرک

:  گهیو م دهخنیم عهندفیا شد یم بمیمامان نص یها ب  حرفم پرتاب ازاد دمپا نیکه با ا  گهید یاز روزها جدا 

 ... طوبن یش نقدر یکه ا  یی  نم الیه

ش اومده بودن واسه خواستگار  پارسا  من  هقیخواهر عت نیا یبه همراه مادر و پدرش و خواهر کوچکی 

 عروس خانوم کنه،  حال از  میرفت گلش و تقد ادشیمشعوف شده بود که  نا یش دنیاد چنان از د...اقا دام

  خواستیم نا یاونورم ش
 

محکم   دودست   گل و   کهمحو بود   نقدر یکه پارسا ا  هی  رو بگ دسته گل به اون بزرگ

دوتا  نیا دار یدکنه نصف مجلس به خاطر   دا یادامه پ نجور یاگه ا دمیو در اخر د کرد یگرفته بود ولم نم

وسط  می  یجفت پا م ب  و با سالم بلند بال گردمیدر بر م کیپس وارد عمل شده و به نزد شهیتموم م

ن درجا سکته رو م نا یمحفل عاشقانشون که بدبخت ش بازم از رو  هی  که بهم م  غره وحشتنایک شمو با چ نهی 

 نیخوش اومد یلیسالم چاکر اقا پارسا خ  :گمیرو صورتمه رو به پارسا م یلبخند گنده ا کهیو در حال می  نم

ن ...حال چرا دم در ...بفرما نی...منور کرد  کن ...   ب  جان چرا ماتت برده اقا پارسا رو راهنما نا یداخل ... ش یت 

 : سالم ... ممنون پارسا 

 

ن کارد م  عتن ینفس حرف زدم و اون با دوتا کلمه جمعش کرد  هی من  چنان نگاه ومد یخونش در نم یدی 

 شیبه تو چه و منم که بچه خوب و خانوم به حرفش گوش کردم و ن عتن یبه جانبم انداخت که  سنایکتر 

ها ...  شیگرفتم و برگشتم پ  دهیباز شده اقا داماد هم نا د  بزرگی 

 



ن همه چ دونمیو نفت و نم یمجلس و به دست گرفته بود و بحث اقتصاد بهرایم یاقا به جز  کردنیم ی 

معلوم  فشونیکم اورده بود و بدبخت ها منتظر بودن تا تکل  گهینگاههاشون قلب د که با   یدوتا قنار  نیا

فکر نکنم تو  دستمایل گهیاستفاده کرده بود د یاز بس که دستمال کاغذ گهیبشه مخصوصا پارسا که د

ن  نیی  جعبه اش مونده باشه ...مامانا هم بحث ش اقا  و خواهر  ومد یبود که من اصال ازش خوشم نم یاشی 

وصلم بود ... داشت ح دخی  خجالت   نیا نقدر یا فتی  بدتر از برادرش داشت تو مبل فرو م گهیاد که ددام

 کنهیگام مو باتعجب ن فتهیمن م هب بهرایم یدفعه چشم اقا هی کشمیکه م  یبلند ازهیبا خم فتی  ش م

ن همونطور باز بزارم که با چ ا ی...حال منم موندم دهنم و ببندم  دهنم بسته  کیلوم اتوماتکه خورد تو په  یی 

زنم تا اومدم حرف ب دمیدیکه غرورم و له شده م  ب  واز اونجا هی  به هوا م شدو خنده بلند جناب بهرایم

 ؟یخسته شد مبه حرف اومد:  دخی   بهرایم یخود اقا

 

ن م میو لبخند گنده ا شمیجام جابه جا م تو   نیاومد خسته که شدم ویل دا ی:  ببخشگمیدستش و م نمی 

ن دوتا جوون و باز کن نیبخت ا  دوتا چشمشون خشک شد ...  نیبخت اقتصاد و  نفت رو ...به خدا ا ا ی ت 

 

و پارسا دارن مهرو  ا نیش یچشما دونهینم شانا تو خفه شو ویل عتن یکه   البته الیک هی  گیرعنا شفش م مامان

ن یم ر یمحبت رو به طرفم شاز  خدا  یرضا محض یچون که حرف دلشون و زدم اما خب هرگربه ا کتن

ه خواهرزنش خر که دوماد   گنیم ممیازش...از قد می  گیم یدامادمون بشه سوار  شاهللایا هی  گیموش نم

چون برادر نداره خواهر داره  که دوماد خر برادرزنه ویل  نهیالبته دور از جون شوهر من،  اصل مثال ا

 ... کنهیبفهمه دونه دونه موهامو م نا یش عتن یگرفت   یازش سوار  شهیم

 

 م  ب  ش اصل مطلب و حرفا نی  م گهیحق با منه د نهیبیم وقت   بهرایم یاقا
ن  وجیهکه من اصال ت  ننی 

وبه رو ر  ها ی  قنار  خایل یخوردنم تموم شد با جا نوش جانم ...وقت   میفرمایم لیم وهیبهشون ندارم و دارم م

ن من ند گ  نا ی... عه...ا شمیم  ... دمشونیرفت 

 

ن حرف بزنن ...   بهرایم یقاکه ا  گشتمیدنبالشون م داشتم م رفت   گفت:  نگرد دخی 

ن چقدر زود رفت-  ش اصل مطلب ...  ت 

م اونقدرا زود نبود شما مشغول بودبهرایم یاقا   نی:  نه دخی 

 ... هیخواستم بخورم حرف دهیبابام خر  اوردمیخودم ن یبه رو  ویل دمیخجالت کش کمی

؟ یلیخ- ن  وقته رفت 

  شهیم ونداشیپ گهی:  حال دبهرایم یاقا



 خب خدا رو شکر  -

 

 ... طونهیش یلیخ کتونیدخی  کوچ رستیم ی:  اقاگهیو م کنهیبه من اشاره م بهرایم یوکه اقا خندهیم بابا 

 

 لحظشه ...  هی:  واسه بابا 

 

  مونهی:  ماشاهللا مثل گل مگهیو م کنهیبه من م دارانهینگاه خر  هی بهرایم خانوم

 

مثل گل  :  ارهگهیو م گردهیاره جون خودم... که مامان نرگس بر م دمیکشخجالت   عتن ی ندازمیم ر یو ز  شم

 فقط خدا رحم شوهرش کنه ...  مونهیم

 

نکنه  :  مامان نرگسگمیو م هی  کجام و از زبونم در م  هی  م ادمیو اصال  کنمیبه مامان نرگس م شایک نگاه

ن منو واسه اون پرسشون بگ  ... دنیبا حرف شما که اونام پر  نی  خواست 

ن رعنا ه مامان و  کشمیزدم که به کل خجالت م یچه زر  فهممیوم هی  خنده همه بال م کیو شل کشهیم ت 

اخرم  یرفاح نمیبیم چشیم ر یاما من ز  دنیبه تفاهم رس گنیو م انیم ا ی...قنار  ارمیتا اخر ش بال نم گهید

 یهم هست مراسم عقد از امامان یکیهفته بعد که ولدت  دشونیمر  د یکه برن دنبال خر   شهیزده م

ن اقا نی  بگ چه پنج ساله که انگار ب  د یچنان لپم و کش بهرایم یو کم کم هم رفع زحمت کردن که موقع رفت 

 السیتو فضا بود پارسا هم که چشاش البالو گ دو یخندیم ر یشبه ز  نا یبه من بگو عمو، ش گهیام بعدم م

ه رعنا که خدا رحم پارسا کرد وگرن امانم تمیگل گران ق  هیبره تو پا بود دم رفتتن  کیکه نزد  د یچیم

ن دونیخودتون م  !!!اسیمامانم چطور  گهید ت 

ن که ابج وقت   مع و رو ج همه شدو خواست بره اتاقش که خفتش کردم و مجبورش کردم ب  فضا میرفت 

 ونم وقت  مامان رعنام هست ا بکشم ویل یگار یعاشق ب هیکه از   ستمیرحم ن ب   نقدر یجور کنه البته من ا

 .... کشنیاز صدتا کارگر ازمون کار م گهیبزرگش مامان نرگس باشه د سییر 

نفس نفس  کهیلدر حا شیطبقه ا کلیکنارمون اومد وبا او ه  لوفر یکه ن  میدانشگاه نشسته بود یمهسا تو  با 

ن م که کم   هکشیم ق  یو نفس عم کنهیدوباره قامت راست م اد یو خم شده بود رو زانوهاش تا حالش جا ب د ی 

بار  هیه ش رو به خودش ندارم چون کالبته جرات گفتن هیتپل شی  یکه نه از اون ب  کمیاز خرناس نداره اخه 

کرد و ن ینامرد لوفرمیبود ...ن مهسا زبونش در رفت و بهش گفت گنده ...واقعا از نظر من حرف زشت  

 ... میخوردیمهسا رو م یحلوا د یالن با کردمیبلندش م ر یخوابوندش و نشست روش که اگه د

 



   ؟هویل نقدر ی:  چته اگمیتعجب م با 

 

:  گهیم و  شهیو به طرفمون خم م ندازهیم مکتیتو بغل مهسا و خودش رو رو ن کنهیمنو پرت م لوفر ین

ن دونینم یوا ه؟  ت  ن اگه بدون عتن یچه خی  ن نیشینم نجا یا گهیشمادو تا هم د ت  ن کن  الیک هم زر زر  شیپ ت   ... ت 

ته مگه چ  گهیم لوفر یو رو به ن ندازهیمنو از بغلش اونورتر م مهسا   ؟یشده که ش اورد : چه خی 

 

 : باتو نبودم! کنهیواسه مهسا نازک م پشت چشیم لو ین

 ؟نشست   نجا یپس چرا ا یو گفت:  اگه بامن نبود د یچرخ لو یبه سمت ن هجویم مهساهم

 :  به خاطر تو نبوده اومدم با شانا حرف بزنم. لو ین

  چی:  شانا با تو همهسا 
ن
 نداره.  حرف

 ...زبن از زبون اون حرف ب ینداره که بخوا :  به تو ربیطلو ین

 . دهیمن بگم همون کارو انجام م منه هرچ   :  دوست جون جوبن مهسا 

ن که نه   دمیکش  یعن یاومد حرف بزنه که چنان ج لوتا ین که هردوتاشون ساکت شدن:  مردشورتون و بی 

ن ادم هیشب تونیدوست ن ...از قول خودتونم لزم نکرده زر بزن تونینه دشمن ادهی    ت 
ن
ن ع نیدار  حرف ن ادم بزن ت   ت 

ن نه که گمش اگرم  ... نیبر  ت 

 

 د یتاد جداس هیرو ول کن ...  نا یجاش حساب نکرد و گفت:  حال ا چیبه ه لو یجذبه خرج کردم که ن نقدر یا

ن قد بلند اقا باوقار همه چ ستیب کلیه ،دوبن یخوشکل و نازه که نم نقدر یاومده ا ا دارن تمام، همه دخ ی  ی 

ن یواسش غش و ضعف م ن ستنش نجا یو اونوقت شماها ا کتن ن زر زر حرف م نیدار  ت  ن نی   ... ت 

 

 نقدر یا یدیجا د هیخودت همه رو  که درمورد استاده گفت    ب  ایتو کار به زرزر ما نداشته باش، اون چ-

 صفات بکر داشت ... 

ن می: نه سلو ین  ... دمیگفت من خودمم از اون شن  ت 

 که ازش  هیشکل چاستاده  ستیمعلوم ن یداد لمونیو تحو  روش گذاشت   گمیده تا د گمیاهان م-

ن ...   محمدرضا گلزار ساخت 

ن م مهسا  ن میس هیچ منی  گفت:  خب تقص  لو یکه ن  رخندهیز  نهی   .گفت و منم اومدم به شما گفتم ..   ت 



 ؟یخوند چه رمابن  شبی:  اونوقت دمهسا 

 گمیبهتون نم ج  یه گهیگفت:  د  فتی  داشت م کهیاز جاش بلند شدو در حال شهیم عیداره ضا د یکه د  لو ین

 رشدیالسمم د...ک

 باز قهر کرد !  نیرفت و رو به مهسا گفتم:  ا بعدم

ن حرف م گهید چ   هی ادیکرد:  باز فردا م  نوچ   مهسا   تو محلش نده ...  نهی 

 

و حرف  بچه ها در حال پچ پچ بودن ومد یاستاد ن میصی  کرد اما هرچ   میش کالس نشست میو رفت میپاشد

ن م  ا ی میش:  اگر قراره امروز کالس نداشته باگهیکالس م  یبچه هاو رو به  شهیبلند م که مهسا عصت    دنی 

 خونه...  میخب بر  میبمون میباشه مگه مرز دار  ومدهیاستاد ن

باشه  لی:  اگه قرار بود کالس تعطگهیاز بچه ها بلند م یکی ی  و ام شهیم یهمهمه ا نشونیها ب بچه

ن یم  !گفت 

ن ما دار - ن وگرنه منتظر بمون ج  یخو ه اد یهرکه م میی  م میحال که نگفت   ... ادیتا استاد ب ت 

ن میس ن استاد مت   ... شهیم لیو کالسم تشک اد ی:  اما گفت 

 یطور  بعدم مثل کش تنبون کنهیو بلندم م هی  گیو دست منم م دارهیو برم فشیو ک شهیبلند م مهسا 

ن خنده م ر یکه بچه ها ز   کشدمیم  ا ... دست مهس سپارمیو خودم م کنمینثارشون م کوفت    هیو  ننی 

هیدر بسته کالس م سمت ن بلند بلندغر م و منم دنبالش و یه ی  و داره  چوندهیاستاد احمقمون پ نی:  انهی 

نم  او  میشد دار یو اونوقت ما بدبخت و با مشقت از خواب ب کنهیصبح اول وقت با زنش عشق و حال م

  لیزن ذل تبدبخ یکردیکه شت گرمه و ما رو زابراه نم  یدادیخی  م هیصبح زود... حداقل   ،گ

 

 مینیبهش ب خورمیکه منم م  شهینفر م هی نهیبه س نهیکه س  ونی  ب هی  و م کنهیباز م کدفعهیدر و  بعدم

 .شهیم اهیچشمام س شیپ ا یکه دن  چهیپیتو شم م یپس شش و چنان درد خورهیم

 !!!ستیجلودارت ن ج  یو ه شر یهارم م شر یسگ م مهسا که وقت   یی  بم یا

ر  هیمهسا که همش ما بشر  لیاخ ..اخ...ذل-  ... شر یهار م شر ی...سگ که م یضن

 

 شیا فخوش قد و بال ب یپرس  مونهیدهنم از تعجب باز م فتهیو نگاهم به رو به رو که م ارمیم شبال 

ا ارنج دونه محکم ب هیو  امیکه اونم بدتر از من مات روبه روشه ...به خودم م  کنمیردونه،  نگاه مهسا مم

ن به پهلوش م  خوامیم میی  ش راه قرار نگ نکهیا یبه من، منم برا دهیو حواسش و م بندهیکه دهنش و م  نمی 

  ن؟یبر  نیخوایم ا اجازه گ: خانوما اونوقت بشنومیپرسه رو م یکه صدا  گمیم یرد بشم و با اجازه ا



هیجواب بدم که مهسا مثل قاشق نشسته م امیم تا  به  میی  م میر ب میهرجا بخوا ؟:  مفتشر گهیوسط و م ی 

ه م نکهیا یاما برا میکار ندار   میاجازه کس  میماهم دار  دهومین لمونیبهت،  استاد زن ذل گمیشب خوابت بی 

 خونه ...  میی  یم فمونیترسر 

 

پرس به حرف  که  میبر  خواد یو م دهیبه خودش م که مهسا دوباره تکوبن   کنمیرو زمزمه م بهت اسم مهسا  با 

 ن؟یی  یم فتونو یترسر  نی: مگه من اجازه دادم که دار اد یم

 

 استاد؟! ...  :  چ  میگیو باهم م میکنینگاه م گهیبهم د منومهسا 

داخل  نیبر  عتن یکه   کنهیر کالس مبه د یبال رفته اشاره ا یو با ابروها کنهیاستاد ناممون نگاهمون م پرس 

... 

 

 میشیشجامون که مستقر م شن،یاستاد جوان متعجب م دنیو بچه ها هم با د میشیوارد کالس م دوباره

ن میس ن :  شما همگهیو با ناز رو به استاد م شهیبلند م ت  ن هست یدیاستاد جد ت   ؟ت 

 

ن میبا اخم رو به س استاد   خودم خوامیم د ی:  اگه اجازه بدگهیم ت 
ن
 کنم!   و معرف

 

ن میس نیاگه من جا ا عتن ی   نباشه ویل ازم یاثر  چیه گهیکه د  شدمیمحو م یرگ بودم رفته بودم جور  ب   ت 

 خونهی  استاد من شما رو تو دب د یحرفا بود چون رو به استاد دوباره گفت:  ببخش نیپرو تر از ا نیا ا یگو 

 ... دمید

ن میبه س ینگاه تند عصت   استاد   یلیبچه ها که خ واستاد رو به نهیشیصدا ش جاش م ب   نبار یکه ا  کنهیم ت 

ن ارام و مت ن م ت   انیاو قراره تا پ امیم یمیمق یاقا یهست که از امروز جا یی  : اسم من شهراد امگهینشست 

یط میترم باهم باش ن کن  یکه شما هم با بنده همکار   به شر ن سیجلو اسماتون و بنو  فیرد...النم از  ت  و به  ت 

شنوم،  مزه ن گوشر   یعنوان صدا چیش کالسم به ه نکهیا یهاتون اشنا بشم و مطلب بعدتا با نیمن بد

از هر  من بعد  نکهیو در اخر ا شهیحذف درستون م ا یجا منجر به اخراج از کالس و  ب   یهایو شوخ پروبن 

. خب ... شهیکم م  تونیانیوگرنه از نمره پا نیبد جواببه سوالتم  خواد یو دلم م کنمیسوال م سیتدر 

  ست؟ین تموم شد سوایل

 

  اد؟یمن گهید یمی: چرا استاد مقگهیو م شهیو با اشاره استاد بلند م کنهیبا حرص دست بال م مهسا 



 

ن مرخض د ی: شاگهیم یبا مرموز  یی  ام استاد   .... باخانومشون رفت 

 

هسا رو م یرفاحرفش صد در صد ح نیکه با ا  کنمیو منم بهت زده نگاه استاد م شهیاز دم خفه م مهسا 

 جواب داد ...  ینطور یکه ا  دهیشن

ض م ارهیکم نم  مهسا  ؟ خب ما ب  ضیافتاده استاد تعو  ادشونی: خب چطور وسط ترم گهیمعی  ن  وهیه شکتن

راب که امتحان ترم و خ  میعادت کن نیبا شما که تازه کار  میوتا بخوا میاشنا هست یمیمق یاقا سیتدر 

 ... میکنیم

 

 :  نه پچه ها! هگیرو به بچه ها م مهسا 

ن یم د ییها هم تا بچه :  گهیو م دهیمهسا م لیتحو  یکه استاد پوزخند  فتهیتو کالس م یو همهمه ا کتن

س ن نی  ض سیتدر  وهیحد به ش نیالن که شما تا ا ت  ن معی  ن تونیم ت  و حرفتون و  مارستانیب سیرئ شیپ نیبر  ت 

ن بزن اضن  ت   نه کالس ...  نیی  گنه وقت من و ب نیاز ا شی  یو ب ستیوارد ن وگرنه اعی 

 

وع کرد درس دادن و مهسا که از  با ادب و مجلش یلیخ زبابن  زبان ب   با  ساکتش کرد راهکارم داد و بعدم شر

حق و به استاد بدم نداشتم  نکهیبه نظر من حق با استاد بود و جرات ا ویل شد یحرص داشت منفجر م

ن  ینرگس و مامان رعنا تو  مامان!!!دادیمقابل مهسا،  جرم م اونم گ ن سی 
خونه نشسته بودن و داشت  ن  یاشی 

سا شده بود از بس که مه پیگوشامم ک  ومد ی...اونقدر خسته راه بودم که جونم داشت در م کردنیپاک م

که   د یکشیم غیاورد ج هم که کم یم  ب  جاها هیبد گفت تازه  استاد بدبخت یه نیو از ا زر زر کرد  ز یر  هی

 و من و نجات داد ...  دونستیخوشحال شدم که خدا خودش م نقدر یبه خونه ا دنیبا رس دونهیخدا م

 

 گ  ستین که معلوم  کنمشونیم نشستم و تو سکوت همرایه کار یکنارشون ب  نهیبیمامان نرگس م وقت  

ن و مامانمم دست کیم بتشو یغ گیزده که دارن د چه حرکت   گهید پا به  از مادرشوهرش نداره بار گذاشت 

ن اون ع یپا رو  وهرششمادر  بیترت نیو به ا بندهیبدبخت م شیر  خیب سهی  م عروس ش به راه هرچ   ت 

 ... دارهینگه م راضن 

 

ن  کهیستتم بجنبون و دوتا تاون د به من و مامانت و گوش کتن  زل بزبن  نکهینرگس:  جا ا مامان پاک   یسی 

 کن ... 

 



که   یبلند و با اخ می  گیبکشن دست به دلم م یگار یازم ب خوانیهنوزم م ستین یاز ناهار خی   دمید وقت  

 :  چت شد؟گهیو م اد یو به طرفم م شهیاز جاش بلند م عی    مامان ش  گمیم

 

 هی  گیم شده از صبح تا حال یه چ   دونمی.نمچقدر درد دارم ..  می  میدلم مامان دارم م ی: واامیم لمیف کمی

 ... کنهیالنم گرفته و ول نم دهیول م یه

 

سهیم رعنا با نگرابن  مامان  ؟یخورد :  مگه چ  ی 

 گشنمه ...   یلیمامان فقط خ ج  ی:  هگمیم مظلوم

 

وع م نیا با  ن هم یخور یصبحونه نم حرف زدن:  وقت   کنهیحرفم مامان رعنا شر  ونمدینم من گه،ید شهیم ت 

ن چ تونیتو اون دانشگاه کوفت  ی ناسازگار با شکمتم ش  ب  اخه تو چقدر شبه هوا  ،یبخور  شهینم دا یپ یی 

 ینم ،یدار یبرم
 

 ..جونه .  یبال ستیخدا دخی  که ن ینکرده روده و معدت داغون بشن ...وا ب  خدا یک

 

و بردارم  اومدم ابروش به قول معروف دهیم لمیتحو  شخند یکه داره ن  کنمینگاه مامان نرگس م سیف پوکر 

  تیزدم چشمشم کور کردم،  شده حکا
 

د تو کردم، ننمون ده تا بدترش و ز   ب  مظلوم نما من به خاطر گشنیک

ن م شیمصنوع یدندونا فیکه رد  خندهیم قیشم ...مامان نرگس دوباره عم اگه   : گهیو م متو چش نهی 

 مخت و بخوره ...  نکهیا نه فتی  الن داشت نازو قربونت م یکردیدوتاپر پاک م یومدیم

چاپلوس باشم اصال هم دوست دارم  خواد یخودم دلم نم ویل هینقطه ضعف مامانم چ د یفهم نمیا ا یب

 غرغر کنه ... 

 رفت و فقط و فقط به شکمم فکر کردم ...  ادمی همج   گهیرو که گذاشت جلوم د غذا 

 

به ش  کار یبرو به عشق و حالت برس چتو  دونمی...اخه نم ونی  حاضن شدم که باهاشون برم ب نا یزور ش به

ن خودش ن از ین گهیبار که رو بهم داد دفعه بعد د هی دونهیهنوز نم یخر دار  ودم اماده خ ستیبه گفت 

ن شدم رفتم تو ماش  نشستم ...  ت 

 

 ؟ی:  اماده شدنا یش

 



و  :  پالتوت گهیو م هکنیبه شتاپام م که زدم نگایه  مشیک د یسف پیبا اون ت ونی  ب امیاز اتاقم م کیش حاضن

 !ستیکوتاه ن  یادیز 

که   میبر  ا یب نستا یوا نجا یتوام ا نهیهم زشیمن سا ی:  ش جدت ولمون کن همه مانتو و پالتوهاکنمیم شر یا

 پاش جنگل درومد ...  ر یشوهرت ز  نیا

 

:  گهیبره که مامان نرگس م خواد یم بوسهیو مامان نرگسم م کنهیبا مامان و بابا م  خداحافیطن  عی    ش  نا یش

 ؟یی  یکجا همراه خودت م  نو یا

 

 دهیورچ یو بالبا کنهیم میتیبدتر ترور شخص نشیبی   ونی  ب شی  یطفلکم تنهاس ب نیبگه ا نکهیعوض ا ا یب

 ... یشهرباز  میو بر  انیب نامی:  قراره مهتاب اگهیم نا یکه ش  کنمینگاهشون م

 

هم خنده   ا نیکه ش  می  م ونی  و به ب کنمیم یشش  و خداحافیطن  فهممینم گهید یاوردن اسم شهرباز  با 

 تا صندیلو شم واز دو  کنمیبه پارسا م ب  سالم بلند بال میشیم ی  جاگ نمیماش یو تو  اد یکنان  دنبالم م

 یو نم یمنو مال خودت کرد :  خوب ابج  گمیو رو به پارسا م ارمیم ونی  ب
 

ضا هم دارم که از ق میهرزنخوا یک

 که!   متوجیه ،ونیمیمد یلیخ

 

ن اسمم رو محکم صدا م نا یو ش خندهیبلند م پارسا   یگار که خواست  رفته، از موقیع ادمیانگار اسمم  نهی 

 ستخوایکه پدر پارسا م  نینظر خانواده نامزد شدن و النم تو نامزد باز  ر یدوتا مرغ عشق ز  نیاومدن و ا

و  میی  گیم دفعه جشن عروش هی میکه خواهر نمونه من گفت چرا دوبار خرج کن  هی  بگ یجشن نامزد

 ویل هم عقد هم عروش گرفتمیم یاون بودم هم نامزد یکارش خودش و جا کرد من اگه جا  نیچقدر با ا

 ... شمیخودم شد دست به کار م یانشاهللا قسمت و روز  ستمیخب من جاش ن

 

 : شما امر بفرما شانا خانوم بنده در خدمتم ... پارسا 

 

 !میار اومده و خودمون خی  ند مونی  گ  داماد جنتلمتن  چه

 ... کتن یکار ممکن و م  نیبهی   نمشیمن نب شیگردونیم یی  یخواهر منو م نیشما ا-

 

 ... یموندیحقت بود تو خونه م گفتمیبهت م د ینبا عتن ی:  کنهیو نگام م گردهیبرم نا یش



ن زندت نم گهیکه د  دمیفهمیخب اگه از زبون مهسا م-  ... اشتمی 

 

ن توقف ماش با  میم ونی  ب با ذوق نا یکنار خونه مهسا ا  ت  ن از ماش ی  درو  خوامیا مت می  و به سمت در خونه م ت 

ن که لباسش و چنگ م  فتمیبود ب کیو نزد شمیماهور م نهیبه س نهیبازکنم و تو برم که س و اونم   نمی 

  ه کمرم عبور کرد و ی  از ت یتو بغلش ...عرق شد شمیو پرت م ندازهیدستش و محکم به دور کمرم م
ن

  داغ

 بدنش بود که اونقدر گرم بود که منم گرمم شده اد یز  یاز دما وجودم نشست که ناشر تو کل  کبارهیکه 

 بود خ

تپش  هشیم چ  دفعه  هی دونمیازش جدا بشم که نم خوامیبه چشماش م هی  و خ ارمیزده ش بال م جالت

 !؟:  خوب  نهیو صداش به گوشم مش هی  قلبم بال م

ن م نشیدستم و به س نبار یکه ا  کنهیکه دوباره حرفش و تکرار م  کنمینگاهش م مات مونطور مبهوت و ه نمی 

ه بلوز که دستبندم ب  می  فاصله بگ خوامیو م کنمیو راحت م الشیو با تکون دادن شم خ شمیازش جدا م

داغش  یستاد یدستم و تو  نبار یکه ا  شهیکه نم  شهیجدا نم کشمیدستم وم و هرچ   کنهیم ی  بافتش گ

 ... کنمی:  صی  کن من درست مگهیو م هی  گیم

  کنمیم هنگ
ن

و  کنهیکه دستم رو تو دستش گرفته بود کز کز م  ب  و جا کنمیدستاش و حس م و فقط داغ

 وقت   و   شهیچشمانم بسته م  کنم،یداشت و استشمام م خنک و تلجن  حهیکه را  مطبوغ یهجوم بو 

ماهور   گاهنکه دوباره با   و نگایه شود یخوشبو م حهیان را نیگز یکه جا  یازاد یهجوم هوا شهیدستم ازاد م

 ... خورهیگره م

 

چشم  کدفعهی که  ارمیهم ش بال نم گهید گردمیبرم نا یش شیو پ شمیمهسا م الیخ و ب   می  گیرو م نگاهم

ن خودم و باد م کیم  میتو چشمش نشم ...با گوش تو شما  :  چتهگهیو م گردهیمتعجب برم نا یکه ش  نمی 

ن خودت و باد م  ی 
 !؟بن

 دفعه گرمم شد!  هیپالتو چرا  نیا دونمیهان؟! ...نه نم-

 ... یگوشه شالتو باز کن هوا بخور  کمی: اهان نا یش

 

 مهسا که داشت دنیشد ...با د میدفعه چه مرگ هی دونمیخودمم نم عتن یچم شده  دونهیکه نم  نا یش

ن و سمت ماش می  گیو همونجا دستش و م هی  م ادمیشدنش بهم اصال حال قبلم  زونیطرفم و او  ومد یم  ت 

 .میبا خودم بر  ا یب :  کجا؟گهیو م کنهیمهسا م یکه ماهور صدا  می  پارسا م

 

 البته شما که مهتاب جون همراهتونه ...  اد ی: مهسا با من مگمیمهسا م یو به جا کشمیو م دستش



 

م ول کن ه دنیبا همن حالم که هم و د شهیهم بیدوتا خواهران قر  نی: داداش اکنهیم یخنده ا مهتاب

ن ین  ... ست 

 

  کنهیم اخیم ماهور 
ن
ن نم و حرف  ..راحت باشه .  التی:  داداش خدهیجواب م یندشخیپارسا با ن ویل نهی 

 

ه به هول و ول افتاد نقدر یازمن نداره ا سوار بشم مهسا هم دست کیم چ   فهممیشوق و ذوق اصال نم از 

ن چ چیاما ه میکرده بود  یرو باز  یباز  یها لهینصف وس با یکه حد نداشت تقر   میبود ر و رنج یجا ی 

ط من و بودن فق دهپارسا و ماهورم که در جوار خانوما مون ومدنینو مهتاب که ناز کردن و  نا یش گرفتینم

ن که تا دل و رودمون اومد ته حلقمون  میو سوار شد میمهسا رفت و اونقدر اون بال برعکس نگهمون داشت 

ن ادرنال بیبازم با وجود تموم اونا عج  زدم کرده بود ...  جانیخونم رو بال برده بود و ه ت 

 

 میوقت بکنم خوامیم کار یکه کجام و چ  کنمیاول دارم مغزم و پردازش م هیچند ثان تا  شمیم ادهیپ وقت  

ن  دمیفهم ن زم خوردمیکه داشتم م  د یچیدست و پام تو هم پ کمیتو راه رفت  ن هوا و زم نو ینفر م هیکه   ت    ت 

نگاه ...  ومد یم لمگرفتم و باعث شد من سالم بمونم وگرنه معلوم نبود چه بر ش صورت ناز و خوشک

 یانگاهش کردم که با اخمه هی  مشامم رفت و خ ر یکه زودتر از خودش عطر تلخ و خنکش ز   کنمیم میاجن

 حواستو جمع کن ...  خودت و ناقص کتن  یخوای:  مگهیزل زده بود بهم و باحرص م درهیم

 

ن زم خورمیجوابش بدم که دوباره از اونور م خوامیو م کشمیو از دستش م دستم ته شکه دوباره ماهور فر   ت 

 له پا نشر شجاش بعد قدم بردار تا ک اد یحالت ب کمی سای:  مثل ادم واگهیتر م عصبابن  نبار یو ا شهینجاتم م

... 

 

و که مامان رعنا ارزوشه اونم فقط واسه د  دخی  گوش حرف کتن  شمیحق با اونه پس م ویل خورهیبرم بهم

ن یاونوقت فکر م شنیچون شکار اقا پرو م قهیدق  اون باشه ...  حرف حرف د یبا کتن

به سمتم  رو  یا وهیاب م کهیو در حال ستادهیکه ماهورم کنارم ا  نمیشیکنار مهسا و مهتاب م  صندیل یرو 

 و بخور حالت بهی  بشه ...  نی:  اگهیم یمیبا لحن مال  د ی  گیم

 

 مهتابمم داره نمیبیکه م  کنمیبه مهسا م و نگایه شمیداشتم که به لطف ماهور بهی  م جهیشگ کیم  فقط

ن پ کمی:  گهیکه مهتاب م  می  گیرو م نا ی...شاغ ش سهی  به اون م  ... یرو  ادهیرفت 



 

ن  میمنو اوردن که مثال مواظب من باشن و به من خوش بگذره حال ج نا ی!  ا؟یرو  ادهیپ-  ؟! زدن کجا رفت 

 

 ... میبر  یحالت بهی  شده اگه بهی   نکهی:  مثل اگهیمهتاب رو به من م یبه جا ماهور 

 

 هی:  دمیشدن لبش معلومه...تخس جواب م یور  هیاز  نیا خندهیداره م انگار طلبکاره ویل کنمیم نگاش

 رنجر بود سقوط ازاد که نرفتم حالمم خوبه ... 

 

دراز به دراز  الن خوردمیکرد که اگه نم  وهیدعاش و به جون اون اب م د یبا ویل فتمیجلوتر راه م شمیم بلند 

ن فشارم م د یکه عقلش رس  د یفرما تیلبته خدا عمر باعزت به ماهور عناجنازه افتاده بودم و ا هیمثل 

ن و بهم لبخند م هی  گیم و و دستم  اد یافتاده ...مهسا هم که از حالش معلومه خوب شده کنارم راه م  .نهی 

 

و پارسا  ا نیش دنیو با د کنمیکه مدنظرش هست نگاه م  ب  جا یو با اشاره ماهور رو  میشیرستوران م وارد 

  الیک هیعمر زندگ هیخب صحبت از  نداره ...ویل چقدر باهم حرف دارن که تمویم نا یا کنمیم فکر مباخود

 ...! ستیکه ن

 

  بهیلتوم، عجبه قد پا سمی  و م کنمیو رد نگاهش ودنبال م نمیبیکه نگاه ماهور و متوجه خود م  نمیبش امیم

ه خب به اون چ پالتومه ویل شدناش واسه کوتایه کینزد نیتو همه پس بگو ا یادیکه اخماش هم ز 

 مربوطه؟! 

 

 چرا هرچ   ونمدینم خوش گذشت ...ویل یلیخانوم ممنون خ نا ی:  شگمیم هیبا کنا نا ینشستم رو به ش وقت  

 ... کردمینم داتونیپ گشتمیم

 

 خندهیم !!! پارسا هم مردونههیچپ که الحق هم بد کوچه ا تو کوچه عیل هی  م ویل فهمهیمنظورم و م نا یش

 ؟ی:  تو که تنها نبودگهیو م

 



اهاش و ب کند یخانومت و م یسایتنهام باشم اونوقت که مامان نرگسم دونه دونه گ نه توقع داشت  -

 ... کردیدرست م حیتسب

 

 ... خندنیبهم م نا یا خورمیمن دارم حرص م خندنیم همه

 ... لیل گنینم :  شانا جان حرف نزبن شهیم عصبابن  کمی نایش

 

ن پس شما با نامزد جانتان به بغ بغوتون برس شهیف نزنم نمکه من حر   دوبن یم-  ... میشیما مزاحم نم ت 

 

 ؟یتو فقط جا موند زمی:  عز کنمیبه مهتاب م رو 

 

   کنهیتعجب نگام م با 
ن
 ... گهی:  شوهرو مگهیو م کنهیم که مهسا پوف

 

 عوضش خاک چه دخی  خجالت   ...اچن  شهیدرجا قرمز م مهتاب

ن که جلو  یش  پرو  تو  ن حرف از شوهر م میچهارتا بزرگی  دار  یمن و مهسا کتن  ها ...  دهیمثل شوورند مینی 

 

ن برمو باگف شمیدستام و بشورم بلند م نکهیا یمنم برا میکنیو همه غذا رو انتخاب م اد یم گارسون  گردمیت 

 :  کجا؟! گهیقدم بردارم که ماهور بلند م خوامیم

 

 ... ستین رو بشورم البته اگه مشکیل نا ی:  اگمیو م ارمیو بال م دستام

 

ن به م چشمم  شی  یب هاشون بد نبود ویل افهیکه دوتا پرس نشسته بودن ق  فتهیپشت ش ماهور م ی 

 ندفعهیو ا ششیکه ن  کنمیبا تعجب نگاش م اد یمواسم  و چشمیک کنهینگام م شونیکیبودن که  پیخوشت

و  ورمشیدستام و م شمیم بهداشت   سیشو  و رایه کارمیصورتم م یرو  یو منم اخم گنده ا کنهیباز م

و باز و مرتب شدنم در ر  شمیارا د یو بعد از تمد ندازمیو شالم را روش م بندمیو دوباره م کنمیموهامم باز م

 خوامیبدون نگاه کردن بهش م  نم،یبیکه بهم چشمک زد و م  یه همون پرس برم ک ونی  ب خوامیو م کنمیم

تو  کارب    دنیو بدم که با د وابشج خوامیو م گردمیباتعجب به سمتش برم هی  گیرد شم برم که بازوم و م

 :  بهم زنگ بزن ... گهیدستش زودتر از من م



 

 شدمیم هیبورس د یام تموم شده بود و باهمه اعتماد به نفسش که اگه من داشتم الن دانشگ نیتو ا موندم

... 

 

 برو رد کارت اقا مزاحمم نشو  -

 

ن چ امیو تا م هی  گیبرم که جلومو م خوامیم دوباره  یو صدا نهیشیدور کمرم م بارش کنم که دست   یی 

 ؟یدار  ی:  کار سهی  که به گوشم م  عصبابن 

 

 خانوم اره ...  نیبا ا :  با شما نه ویلپرس 

 

 .. دیی: کارتون و بفرماگهیکه ماهور م  کنمیه نگاش مگرد شد  باچشمابن 

 

ن ورتش متو ص و مشت   شهیدفعه به سمت پرسه حمله ور م هیو  کشهیم شیشونیبه پ دست   بعد  وامان  نهی 

ن م گهیو دوبار د دهینم س  :  حواست باشه که چشمت دنبال نامو گهیو م شهیپرسه خم م یرو  نبار یو ا نهی 

 نباشه ...  کش

ن خفه شو داد شم م کیکه اون با   اد یکه اخم در م  دهیفشار م نقدر یو ا هی  گیرو م دستم  صبابن و ع نهی 

به خودش  کش  یدیپوشیمناسب تر م چ   هی یدیکه به اسم پالتو پوش  یاون بلوز  ی:  اگه به جاگهیم

 بهت نگاه کنه چه برسه که بخواد بهت شماره بده ...  حت   داد یاجازه نم

 

ن که نمدستم و ازاد کنم   خوامیم  :  دستم و ول کن شکست  گمیمنم با حرص م کنهیو با اخم نگام م ارهی 

 ... گردمیوگرنه من هرطور دلم بخواد م ضشهیمشکل اون مخ مر 

 

ن خشمگ اون  یلو کنهی، اونم دستم و ول م ندازمیم ر یو ش به ز  اد یکه حساب کار دستم م  کنهینگام م ت 

  نکهیبا ا شهیو علنا غذا کوفتم م کنمیو حس م نشیخشمگ یرو 
ن
ک بدتره نگاش از صدتا کت نزد ویل حرف

 زنش...!!!  چارهی...ب



  کش  خواستمینم
 
بودن اوضاع شده  یعادی  که اونام متوجه غ  سهی  افتاده اما به نظر م بفهمه که چه اتفاف

 شده؟!  ی:  طور گهیبودن که پارسا  رو به ماهور م

 

ذاتونو زود فقط غ ستین یو روبه پارسا گفت:  نه طور  ندازهیبه من م ب  و نگاه گذرا ارهیش بال م ماهور 

 ... روقتهید میبر  نیبخور 

 

ن همچ اچن  ن چ هیهمجنساتن که نگاهشون  یاخم کرده انگار من مقرصم، مقرص چشما ت   هیون و فکرش هی 

ن چ  ی  گ  نقدر یا گهینه د داداشا خواست ویل نینهفتش و خرجم کنه دلم از ا تی  بخواد غ نکهیا ویل گهید ی 

 باشه ... 

 

  کنهیبغلم م مهسا 
ن
ن و سوار ماش کنهیم یبا یکه رو صورتم کاشت با  و بعداز توف ... ارام  شهیماهور م ت 

و  مدینم تیاهم ویل شمینگاهشم م تن یکه متوجه سنگ  کنمیم باهمه مخصوصا ماهور خداخافیطن 

 .... دارهیحس معذب بودن چرا دست از شم برنم نیا دونمینم

 

دادم  ادشیار ده ب یبال هی  بگ اد ی نستایکرده بود که ا  شهیبود مامان نرگس خون منو تو ش یچند روز  هی

سنت بال  گهینرگس شما د خستم کرده بود بهش گفتم: مامان یلیبار که خ هی ه،ی  م ادشیچرا  دونمیاما نم

 ... هی  م ادتیبعد  قهیپنج دق ادتهیالن  گرفت    مر یرفته الزا

 

 یدردم گرفت که اشک تو چشما نقدر یرفت و برگشت و ا و ی ویبهم زد که گردنم مث  پس گردبن  چنان

 ر میالزا من  م،ی  :  من پگهیبهم م و حرض دهیو بهم فشار م شیمصنوع یقشنگم جمع شد بعدم دندونا

م  تن یکنم بب  فیالن واست خواستگارام و رد یخوایدارم، م  ادمیرو  ستا یا ا یب گمیتو ... اگه م ا یمن جوونی 

 بزارم ...  فیل  هی  وقتا حوصلم ش م که بعضن   نهیبه خاطر ا یبد

 

ونه عقب نمتا از جوونا  گردهیشدمون که طبق روز م تیاز ننه اپد نمی! ...ا        و یل       ا ی یبزار  فیل  جونم

 ...!!! ستین یتو تلفظ مشکل داره که اونم مشکل حاد کمیفقط 

 

ن م شیو انگشتش و رو گوش شهیبلند م شمیگرفته و نگرفته از پ  اد ی بالخره ش و باز کنه، چنان تا قفل ارهی 

 کینزد ارهیر مو بالت شیالنه انگشتش بشکنه ...بعدم گوش گمیکه م   دهیانگشت و محکم فشار م نیهم ا



ن چشمشو انگشت رو صفحه م ن م وششو دم گ بعد گوشر  کنهیم شیچاشن شخندمین هیو  نهی   هیو  ارهی 

 !ه؟یهمه عشوه با اون سن و سال واسه ک نیا عتن ی شهیکه چشام گرد م  گهیکشدار م  یالووو 

 

ن م د به پاملگ هیو  کنهینم ینامرد کنم،یبال رفته دارم نگاش م یکه با دهان باز و ابروها  کنهیم نگام و  نهی 

 ... برو مزاحمیم نجا ی:  از اگهیاروم م

 

ن باخودم هنگم ننه مون با اون سنش رل م نطور یو هم می  واقع شده از اتاقش م مظلوم ر ش منم خاک ب نهی 

ن ...   نگلمیس  کتن

 

مطرحش کردم همون لحظه لطفشون شامل حالم شد و  نا یبا بابا ا شم افتاده بود برم شکار وقت   تو 

اشنا  د یبا تن کار ک  یخوایکه م  ب  که جا  نهیمرسم گفت:  تنها راهش ا یادیز  د یبابا د ووقت   مخالفت کردن

 خوب باشه ...  طشیباشه و مح

 

بابات بگه  :  هرچ  گهیکه م  کنمیسمت مامان و مظلومانه نگاش م گردمیو برم کنمینگاه بابا م سیپوکرف

 ... گمیمنم همونو م

 

ن شاد و نور بال م که چه  کنمیبابام م حیلبخند مل نگاه ن مامانم، مامانمم با ناز نگاش م نهی  و  کنهیاز گفت 

فقط  ...منم برم تو افق محو شم که کنهینگاه م رچشر یبعدم ز  ندازهیم ر یش ز  و یه کنهیچشاش و ململ م

ش باشم مث مامانم واس داشتهرو  یکیپارسا خاطرخواهم بشه منم  نیمثل ا شهینم دا یپ میکیمن موندم 

 ... مایناز ب

 

زنم نداشتم ب میحرف نکهیترسناک شده بود جرات ا یلیکالس تموم شد صورت برافروخته مهسا خ  وقت  

ن  ونی  جور مهسارو بکشم ...همه ب د یبرم دنبال کار حال با خواستمی...اخه خی  مرگم امروز م  و استاد رفت 

 یفتم برگه هاگ  ی...وا فشیو ککه بزاره ت  کرد یرو داشت دسته م امتحابن  یهنوز نشسته و برگه ها یی  ام

 ابروم جلو استاد نره ...  ارمیپونزده ب یخدا کنه حداقل بال امتحابن 

 

ن رو داشته باش خانوم تهرابن  یهوا شی  ی:  بگهیکه استاد رو به من م  ونی  ب میفتی  م میداشت  ... ت 

 



رو به  زدم و  یشخندیمنم ن شد یاون بدتر م کرد یم مهسا خانویم کرم از خود درخته هرچ    نکهیمثل ا نه

 ... بکتن  یبخوا یهرکار  یمهسا گفتم:  ازاد

 :  حتما استاد ... گمیرو به استاد م بعدم

 

ن اشته باشنفرو د هی کنمیم شنهاد ی: منم بهتون پگهیطرف استاد و م گردهیکه مهسا برم  می  م ونی  ب که   ت 

 هواتون و داشته باشه ... 

 

ن م یشخندیبال رفته ن یابروها استادبا   ب تر کنم ... ل هیرو دارم که هوامو دارن منتها کاف ا یلی:  من خنهی 

 

ن حیوق یلی:  خگهیو م هی  و سمت استاد م اد یمهسا به جوش م خشم  ...  ت 

 

 ه ناراحت  ک  ب  تو حرف استاد اما از اونجا مونمیمنم م و حت   میشیو از کالس خارج م هی  گیدستم و م مهسا 

ن خشمگ طرف مهسا  گردمیبرم دمیبه خود راه نم ونه زد که تو رو بچز  زر مفت   هی:  ولش کن گمیو م ت 

 ... یکه اتو دستش بد  یخوای...نم

 

 .. کنمیادمش م :  نه ویلمهسا 

 با نه؟ رهخو یبه درد م نمیدو جا زنگ زدم برم بب میبر  ا یبود ...حالم ب عایل ار یبس ار یفکر بس نیافر -

 تو عذاب ...  یخودت و بنداز  یبخوا که  :  اخه خنگ خدا بخور و بخواب مگه لنگ پویلمهسا 

 ... هینه اما تجربه خوب-

 

 گهیبرگشته م تخرفی  پ کهی... )مرت ونی  ب میاما هنوز تو نرفته برگشت میکه گفته بودم رفت  ب  چندجا

 ی  خبگه صبح ب خوامیم سییر  ی  بگه روز بخ میمنش نکهی...من به جا ا ب  بایماشاهللا چه دخی  ز 

ن ر مفت مز  کشهیگندش خجالتم نم  کیبا اون خ کهیمرت انهیمونده بودم جوابش و بدم  عتن ی(....زمیعز   نهی 

ن ...کارد م  ... ورشعیاحمق ب خندهیکردم م  فیواسش تعر  مهسا نکبتم وقت   نیو ا ومد یخونم درنم یدی 

 

**** 



ا ا ی فتمی  م ب  هرجا ا  ا ی کردنیقبول نم خواستمیکه دانشجو بودم و کار پاره وقت م  طمیبا شر  طشونیکال شر

 شد و منم شدم شاغل ...  بمینص کار خوب    د یشدم تا شا الیخ ب   گهی... کال د خورد یبه من نم

 

ن اومده بود خونه و مامان م شهیزودتراز هم نا یش ن ش م نا یش میخور بود که ناهار ب دهیچ و ی  که   نهیشیم ی 

 داخل؟!  اد یب یتعارف نزد هی:  شوهرت کجاس؟ چرا گهیمامان نرگس م

 

 :  بهش گفتم منتها کار داشت زود رفت ... نا یش

 

 زشته ...  ینجور یا انیب میبار دعوتشون کن هی دیرعنا: با مامان

 

انواده اشو  خ نکهیخودت البته نه ا پرچم ر یز  اد یرعنا که ب دومادتو داشته باشر  یهوا د ینرگس:  با مامان

امتون و ز   داشته باشه ...  اد یکنار بزاره نه احی 

شو مثل اون  اچ  یاحت گهیکنه د  کار یمامان من بلده چ نیا- به راه کار نداره چنان داماد دوسته که دخی 

 دوست نداره ... 

 

ادن که افت شیچندروز پ اد یرم و حتم دا خندنیم نا یکه مامان نرگس و ش  هی  بهم م یرعنا چشم غره ا مامان

پارسا  و دائم دهیاونا نم یمامان من نشسته ور دلش، راه دست و پا نهیبدبخت پارسا اومده نامزدش و بب

فرشته  شهیو م اد یاستجابت دعاهاش که بابام م ا ی دونمیرو به حرف گرفته بود و از شانس خوبش بود نم

هیو م دارهینجاتش و مامانم و برم  ....ی 

 

ن غذاتون شد شد همه رو تشو  ا باب در مورد  گهید که  کنهیبه خوردن که نه دعوت به سکوت م قیبا گفت 

 
ن
 زده نشه....  نازجانش حرف

 ؟یکرد  دا ی:  کار پگهیبود رو به من م دهیبه ذهنش رس که انگار مطلب مهیم  نا یش

 نکردم ...  دا یهنوز پ خواستمیکه م  ب  نه جا-

 کت ما. شر  یایب توبن یم ی:  اگه بخوانا یش

 



کتم منشر  د یو با کهینزد مانشیوقت زا :  منشر دهیرو به بابا ادامه م نا یش انا هم با توجه ش خواد،یم بره شر

 ... خورهیمشغول بشه ... البته رشتشم بهش ماونجا  تونهیم خواد یکار پاره وقت م  نکهیبه ا

 

 .....یاون دا شیپ امی:  من نمگمیحرف بزنه که من زودتر م خواد یم بابا 

 

 .دادی...وگرنه مامان رعنا جرم م دادمیم داشتم سوب   نا یبه شم جلو ا خاک

 

کت نمگمیو خونرسد م نمیشیتر م خانومانه  ... امی:  من اون شر

 

ن که کردم بود موندم چرا همچ  ب  کارها  انیدر جر  نا یش یتا حدود مشکوک نگام کردن همه رو  ینهادشیپ ت 

 داده ... 

 

ن قاشقش رو تو بشقابش م بابا  ن چانه اش م ر یو ز  کنهیو دستاشو تو هم م ارهی  :  تو  گهیم ق  یو با نگاه عم ارهی 

کت به اون معتی   خوب   نیبه ا تی!!! اونوقت موقعیکه دنبال کار   ؟یخوایرو چطور نم یو شر

 

 برم بخوابم داخلش ...اگه مامانم بفهمه د یمن اگه بخوام بگم که اول قی  خودم وکندم  بعدم با ا یب حال 

 !کشهیجامعه داده خودش زودتر منو م لیکرده و تحو   تیترب یچه دخی  

 

کت ماهورخان خ  شمینم نمیبابا من دنبال کارم منکر ا دوبن ی:  مگمیو متفکر م ارمیبال م ش   یلیکه شر

کت معتی   ز بس که ا هی  جوب نم هیتو  سشیو از همه مهمی  اشناست و خوبه اما من ابم با اون رئ هیشر

 عنق و بداخالقه ... 

 

مامان  اما از ترس رخندهیبزنم ز  خوامیخنده داره که م نقدر یا شهیمتعجبشون که شامل حالم م ینگاهها

 ... می  گیرعنا خفه خون م

 شییاگه هر ر  یلو اد یکه با شئونات شما جور در نم  د ی: ببخشگهیو م کنهیگام مبال رفته ن یبا ابروها بابا 

صوصا درش و تخته کنه  مخ د یبخواد کارمنداش و شل بده و بخواد با انعطاف رفتار کنه که ش دو روز با

 دست ...  ر یو اونم ز  سیرئ شر یدستش باشه تو م ر یمثل تو ز  یکیاگه 



 

 سواستفاده گر ...  گهیهمه بابا دارن منم دارم که علنا م ا ی...ب هی  خنده ها بال م کیشل

ن :  حرف اخرو الن مگهیکه م  کنمینگاه بابا م ناراحت   گهیکه د  نمی 
ن
من  یبه کار دار  مینباشه اگه تصم حرف

کت ش  کار ...   کال کار ب    نصورتیای  موافقم در غ نا یا نا یبا شر

 

 :  بابا نالمیم

ن م و حرف کنهیه خرس گنده عوض شوهر کردنش هنوزم ناز م:  بسه دخی  توپهینرگس بهم م مامان  نهی 

 ...غذاتو بخور حالم بهم خورد ... 

 

وع کرد غذا خوردن و به ه بعدم وسفندو گفتم:  گ  وردمیبگم کم ن نکهیا یحسابم نکردن منم برا چمیشر

ن قبلش بهش اب م خوانیم وقت   فکر کنم  نیر کمی  از گوسفنده حداقل بزا  میحال خوب من چ دنیش بی 

... 

 کمه!   کنهیکه م  :  فقط بع بیعخندهینرگس م مامان

 :  باشه ...  گهیو بعد رو به من م خندهیبه حرف ننش م بابا 

ن ج بعداز  ال هم اص د یبه انجام رس نا یبه دستان مبارک ش اتیعمل نیزدم و ا میخوردن غذا از ظرف شست 

ن بدم م دونمیو بشکنه ...اخه نم مامان رعنا غر نزد ، فقط کم مونده بود که در اتاقم  اد یچرا از ظرف شست 

که    یاز فرار  دمیورز  شقمامان رعنا محل ندادم و چقدر به خودم ع ی...درقفل کردم و اصال به حرفها

ا ونیمامان نرگس م دنیکه برم بخوابم که با د  گردمیکردم برم و شب که ت  ب  تخت خوابم مثل دخی 

ن لبخند م زفافشون منتظر شوهرشونن داره بهم نه من و ...باخودم گفتم نک شهیخندم رو لبم خشک م نهی 

رفتم و با  کی  ی... نزدگفتمیو پرت م رتداشتم چ یادیشده ... ز  شیباعث گمراه گوشر   نیاشتباه گرفته و ا

ن گفتیبال م نیهمه پله اومد نیکنارش نشستم و گفتم:  شما با اون پا دردتون چرا ا  اطیاحت  ... امیمن ب ت 

 

که   دهیو دوباره همونجا قرارش م کنهیو پاک م رشیو ز  ارهیو تو دهنش درم شیور دندون مصنوعد هی

با  ارنج دستش ر یپاشم حالت اهرم ز  هیپاش حالت نشستس و  هی کهیبعد درحال شد یداشت حالم بد م

 ... یواسم انجام بد یکار   هی خوامی:  مگهیچشم و ابرو بهم م

 

 ؟ی:  چه کار گمیو اروم م کنمیم کشیو خودم و نزد شنیدراز م شاخکام

 



 یز یر کرم ب  یبه حالت به خوا ی:  شانا واگهیو م ارهیانگشتش و جلو م د یو با تهد ارهیو جلو م شش

 و تو ...  دونمیاونوقت من م

 

!   سیدهن منو شو  د یبا در هر حایل ا یب ن  کتن

 حال؟  هی:  خب چه کار گمیو م نمیشیم خیس

 

ن برم اثرانگشتم مو قربونش  ارهیو در م شیگوش رو جلوم  و بعد دوساعت گوشر  دهیومحکم فشار م نهی 

  هیادرس اسم  نیبرم ا د ی:  باگهیو م هی  گیم
ن
 ... وبن تو بد د یگفتم شا  ستمیکاپه،  من بلد ن  شاف

 

  گهیکه د  نقدر یبخند،  ا حال نخند گ رخندهیز  زدم
ن
...دوباره  کاپش  اشک از چشمم درومد با اون لفظ شاف

کن   :  کره خر برو مسخره خودتگهیم و حرض هی  که خوردم خندم بند م  یخنده که با پس کله ا ریزدم ز 

 ... یمن و بی   د یبا شو هر هر ... فردا منتظر با  یو دوساعته هندلت و روشن کرد یاورد ی  من و گ

 

 ... ستیخشونت لزم ن نقدر ی:  مامان نرگس اگمیو م کنمینگاش م مظلومانه

 

ن م ینبشخند چرا  دونمینم کتن ی...فکر م یز یی  که نم  ب  که چه کرما  شناسمیمن تو مارمولک و م  :نهی 

کت ابج یبر  یخواینم  خواد یا مکه بنده خدا برادر مهس  یکرد  کار یچ ستیکه معلوم ن  نهیواسه ا نا یا تیشر

 بزنه ...  ی  و با ت تیسا

 

 ... ستیدر اون حدم ن گهینه د-

 

دت،  تو طرف خو  شیبکشون توبن یم و بلد باشر  یشنو یما از من م:  اکنهیم کمینرگس خودش و نزد مامان

 خوبه ...  یلیخ یشوهر  بازار ب   نیا

 

جم و  یلمایف گهید یادیما ز  ننه نیا شده حال و روزم ویل نیرفتم که ا به گ گمیم نم شهیگرد م  چشمام

 کال فاز برداشته...   دهید

 ... نمکیواسه خودم م یفکر  هیاونوقت بعدش منم  یپسند کرد چ   مینیبب می:  حال شما بر خندمیم



 

  ست  ین کلمیس نطور یا گهی:  اره مادر ددهیتکون م ش 

 !!!ک       لی: ج       ان سگمیتعجب م با 

 

 ... گهینرگس:  اره د مامان

 یکه شما م  اخه اوبن -
 

 .... کلینه س نگلیس یک

د م دهیتکون م ینرگس ش  مامان ن ن نها منداشتم ت یو منو با امال و ارزوها کنهیو دوباره واسه فردا گوشر  ارهی 

م همش  ه،ی  جوب نم هیافتادم ...اخه من و چه به ماهور ...ابمون تو  ماتومشیحرف بابا و اولت اد یو 

دش ...بعد و بزارم واسه بع اشیمنفو  می  نکات مثبتش و در نظر بگ کنمیم ا سیعشم داد بزنه ...ام خواد یم

قرار  ا با گفرد عتن یچرا به قول مامان نرگس من عرضه ندارم ...  نمیکردم بب  یپرداز  الینشستم و فکر و خ

 داره؟! 

 شم و اونقدر انگشت تو شو دست و پهلوم فرو کرد که ب   ینرگس از صبح زود اومده بود بال مامان

از  یخوایم خواب الود گفتم:  چ   ب  خواب شدم و با حرص بلند شدم و رو به مامان نرگس با صدا الیخ

 بشه ...  که چ    کتن   ر دایمنو ب یاول صبح اومد ،یجونم ...شما عرص قرار دار 

 

ن شونم م یدونه اروم البته به نظر خودش رو  هینرگس  مامان  د یصبحه با8:  پاشو مادر ساعت گهیو م نهی 

 شو وضع پاشم برم ...  نیکه با ا  تونمیبخرم نم چ   هیمن  د یخر  میاول بر 

 

مه؟ جان خودم مه ر نقدیکه ا  هی! مگه کد یکرده که بره خر   دار یصبح زود اومده منو ب کنمینگاش م مبهوت

....  رو یو کو  پیتو باغ و عکس و کل عروس بشم،  لبدم عروش خوامیمن م گهیبه بابا م اد یم گهیدو روز د

 چه شود؟

 

 ... میکار دار   یلینرگس:  پاشو دخی  قشنگم،  پاشو که خ مامان

 

ن قشنگم ...بب دخی   ...اما منم  داد یم ممهنوز فحش کرد یم بمیلگد نص میکیچک  یکیکار دستم داره وگرنه   ت 

 !!! غمشیبت تونمیچقدر م نمینوه خودشم برم بب

 



 ن اول هرچ  و از همو  میشده ها ...وارد پاساژ  شد تیاپد یبا تکنولوژ  عتن ی میاضار ننمون با اسنپ رفت به

ن م ت  یع هی دادمینشونش م تو پال هیکه بالخره بعد از اون همه وقت   میپنج تا پاساژ رفت یبال د یشا اشتی 

امان نرگس م قهیتو کف سل خودمست که فکم افتاد به جان  فیکفش و ک  هیو با  د یکت و دامن خر   هیو 

ن تو چ زمیبودم که برگشت سمتم و گفت:  عز   ؟یخواینم یی 

 اون طرف مانتوهاش قشنگ بودن ...  میبر  خودم اومدم:  اره مامابن  به

 

 .دیخر شلوار و کفشم واسه من  هیدوتا مانتو و  بیترت نیا به

 

م نداشتم!  چقدر   ننمون لرج بود و خی 

 

  گهید
 

ا یپ هیفست فود و  میمن با مامان نرگس رفت شنهاد ینا نداشتم که به پ واقعا از خستیک ن که   میزد ی 

 ... میایبارم با مهسا م هیحال  شیواقعا خوشمزه بود و باعث شد بشم مشی  

 

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

 

ساتن   یبود و روش  دهیرو پوش اون کت و دامن بلند زرشیک کهیدر حال پینرگس خوشکل و خوشت مامان

...منم اماده  فتادمیخوشکل شده بود که من داشتم پس م تینها ب   حیمل شیهم شکرده با اون ارا یگلدار 

 ننمون ...  ت  ینه به خوشت بودم ویل

 

ن و با ابروها یم یو بابا با تعجب به بزرگ خاندامون نظر  مامان :  گهیبابا م دهیوهاشون چسبکه به م  ب  افکتن

 !یکرد  پیمامان جان ماشاهللا خوش ت

 دعوتم ...  ب  نرگس:  جا مامان

 

 ... میسی  م ر ید عی    :  ش گهیرو به من م بعدم

پشت ش  بعدم مثل اردک دونمینم عتن ی ندازمیکه شانه بال م  دهیتکون م نیی  کجا م  یبه معنا یش  بابا 

 ...می  مامان نرگس م

 



 ...مامابن  میدیرس-

 ... یبر  توبن یندارم تو م یباهات کار  گهینرگس:  خب د مامان

ن مطمئن-  تر کنم و برم ...  لت   هی امیاومدم ب نجا یاخه تا ا ،ت 

به  نجا یاز ا گهیبعدم خودم بلدم برو د لب تر کتن  خواد ی:  نوچ نمگهیو م ندازهیابروهاش و بال م جفت

 ... بعدش مزاحیم

 ...اهان مزاحمم ...خوب من رفتم -

 

ن م یلبخند موذ دنشیبا ند کنمیپشت شمو نگاه م گردمیبرم شمیکه دور م  ازش :  گمیو باخودم م نمی 

 ... شمیبدتر فضول م کتن یکه منعم م  ینطور یکنجکاوم ا  دوبن یم

 

لباسات  وبن بگه صورتت و بپوش ستین یکیاستتار که صورتم معلوم نشه،  اخه  یبرا یمجله ا دنیبا خر  و 

 زجر ...  ا یدن هینه فضول باشه نه حسود که زجره  ادیم چیخدا کنه ه ؟چ  

ن باز نظاره گرم و چند م دهابن  با   ستمیمن بلد ن که حت    زهیی  که مامان نرگس م  میینازو اداها هی  اونورتر خ ی 

 بده ...  ادمیبرم کنارش تا  د یدوره با هیو 

ن منتها به خاطر فاصله تصو  کیش ار یبس ب  اقا با   ستیصدا ن یلهست و ر یو اراسته در حال گفتگو هست 

... 

 

 ...پق   باهم اشناشدن یمجاز  یتو فضا نا یا عتن ی دیدست سف کی ب  با موها کیش تینها مسن ب   ب  اقا

ن م عرکه  م یی  دم پ نامیاخرعاقبت نداره و ا یمجاز  یازدواجا نیا گهیم رانیار ااخب نقدر ی...ا رخندهیز  نمی 

ن ...   گرفت 

 

 ادهیپ کمیرفتم و هوس  ونی  راحت ب الیخوردم با خ میشکالت کیقهوه با ک هیراحت شدو  المیخ وقت  

 شده بود، پالتومو تو تنم جمع تر کردم و راه  رفتم ....  کیکردم ...هوا تار   یرو 

 

م و خود نشیماهور و ماش دنیتوجهم و جلب کرد به سمت صدا برگشتم که با د تن یاشبوق م یصدا

که   فتمی  بلندتر بود ...داشتم جلو م کمیقبل  یجمع و جور تر کردم و نگام افتاد به قد پالتوم که از ش 

که   و رفت تذاشکه نثارم کرد قشنگ سنگ تموم گ  از کنارم رد شد و با متلیک یکنم که موتور   عرض ادب  

ن خی  مرگش داشت منو تو زم  همون اب شدن منظورم بود ...  کرد یفرو م ت 



 !!!دادمیانجام م گهیکار د  هیداشتم  گهید یمن جا کردنیشانس پخش م وقت   دونمیکه نم  گفتم

 

که   یا و چشم غره مونمیو من  م هی  و م هی  گیگازش و م  هیکه موتور   اد یم ونی  ب نشیاز ماش عی    ش  ماهور 

 ... شهیم بمینص

ن خوب هست تهرابن  یسالم اقا-  ؟ت 

 ... سونمتی  سوار شو م ا یدخی  خطرناکه ...ب هیبودن واسه  نجا ی...تنها ا کهی:  هوا تار کند یم اخم

 

 ... می  ...م می  گیم ...خودم...تاکش شمیمزاح...متون نم-

ن و در ماش دهیبه حرفم نم و مجایل اد یو سمتم م شهیم شی  یب اخمش :  گهیو م هشونیمو من  کنهیو باز م ت 

ن ...   افهیو ق پیت نیبا ا یاره خودت بر   که ملت راه به راه متلک بارت کتن

 

ن و ماش شهیو که سوار م کنمیتعجب نگاش م با  و  ذارهیتشکر کنم که نم خوامیدوباره م ندازهیو راه م ت 

ا قد مانتوهاتون بلند بود ه دونمی:  من نمگهیم  !شدینم یطور  چیاگه شما دخی 

 پالتو! -

 !؟:  چ  گهیم ج  یگ  با 

  

ن :  شما گفتچرخمیسمتش م به  مانتو اشتباه بود من پالتو تنمه ...  ت 

 

ن مثل خودش سنگ د یبا بیدخی  خوب و نج هی... حال هرچ  -  و باوقار باشه ...  ت 

 

ن م شخند ین  چسبهیوصله ها به من نم نیقرار بده که ا ی  حرف زدن من و تحت تاث نیبا ا خواد یمثال م  نم،ی 

ه ...ننه ندار  ربیط میهم خانومم هم باوقار فقط دوست دارم مانتو کوتاه بپوشم به کس دونمیودم م...خ

ه براش که  نارو یا اون رابطه تله پاب   دوارمیرو تو دلم گفتم و ام نا ی...البته ا خوامینم گهیبابا دارم بزرگی  د بی 

 واسه من رو منی  نره ... 

 



ن منظور از سنگ ا یسوال، ا هی اونوقت ن  ت  واسه  هکنیموضوع کمک م نیرو شم به ا خچالیبودن گذاشت 

 خانومانه تر شدن؟! ... 

 

 :  بله حق با شماست ... خندمیم قیعم

 

  یلیخ هینگرفتم همون رابطه تله پات ج  یحرفاش و به ه د یخودش فهم اما 
ن
و بچه  کشهیم خوب بود ...پوف

ن م دنیو خودم و به نشن شنومیکه م  کنهینثارم م ب  پرو  ... منی 

 

زده و  باهام حرف یدنبال کار  نکهی:  خواهرت بابت اگهیو م اد یسکوت خودش به حرف م ق  یاز دقا بعد 

 ... هست مثمرثمر هست   ب   یباتوجه به رشتت که ا هی  منم داره م البته منشر 

 

 اخه من ...  نیندار  مخالفت   چیو ندادم بعدم شما ه اما من هنوز جواب قطیع-

 

  نذاشت
 
ن   ویل ب  ش به هوا یادیز  کمی دونمیبزنم:  م حرفم و  باف هیم یادیادم مناسب زمان ز  هیگشت  و  ی 

   نتیخواهرت تضم وقت  
ن
 ندارم ...  کرده من حرف

 اما ... -

 .... عمل کتن  هیتو هم مثل بق د یکه با  هیجد یادی:  اما کار ما ز ارهیدستش و بال م ماهور 

 

 ... ستمیبلد ن ج  یاما من ه-

 ... یی  گیم اد یچم و خم کارم   ،ب  که اشنا  وتر ی:  با کامپماهور 

 

  تیباجد
 

ل داشت  واسه پشت ر  میبود و ژست قشنگ پیخوشت میادیبود ز  لیو خوش استا کرد یم رانندگ

متحول  نمیا د یداد نه دعوام کرد شا ی  گ  پمی...جالب بود امروز نه به ت فقط نگاش کتن  خواستیکه دلت م

ن که وسط ماش  شینگاهم به گوش شیزنگ خوردن گوشهللا و اعلم ...با  دونمیشده نم و با  فتهیم د بو  ت 

ن و رد تماس م دارهیرو برم که گوشر   هی  هم م یاسم الهه اخمام تو  دنید واسه  اخم من دونمیو حال نم نهی 

وع کتن  توبن ی:  مگهیو م کنهیخونه متوقف م ی...جلو  هیچ   تونهیم مه یمیو خانوم کر  از فردا کارت و شر

 بده ...  اد ی کارتو بهت



 ... میداخل در خدمت باش د ییبفرما-

 

 یالس دار که ک  ب  :  ممنون سالم پدرم برسون ...نگران دانشگاتم نباش روزاگهیو م کشهیم ق  یعم نفس

 ... یاین توبن یم

 

و در   شمیشاغل م عتن ی شمیو منم صاحب شغل م هی  و م هی  گیگازش و م  یو در کمال ناباور  شمیم ادهیپ

دازمیم لمیصکنارشم به تح اشمی...اخ که چقدر خرم واسه خودم کار م ی   .... ی 

ل ترسر  ازدهینه ش شبا اخرشب ساعت حدودا  شهیکه م  شب ن و من  ند شو یفرما م فیبود که همه اهل مین

ن حرف م وار یمونده بودم تک وتنها تو خونه نشسته بودم و با در و د عقب  نقدر یا کردمیو درد ودل م دمی 

 ب  ز بس که تنهاا مارستانیت فرستادنمیم د یبا ومدنیم رتر ید نا یا گهید کمیکه دهنم کف کرده بود ...   اد یز 

 بهم فشار اورده بود! 

و  می  گل انداخته بود جلو م  شیتپل یهم لپا بیو عج شنیفرما م فیجانمان با مامان تپلمان ترسر  بابا 

 ... نیبه نام من دار  یدخی   فتی  م ادمیداشت  گهی:  سالم خوش گذشت ...دگمیم

 

 اوار شد رو شم ...  نیدوباره من پام به خونه باز شد ا ا ی:  بهی  رعنا چشم غره م مامان

 از صدتا هوو بدتره ...  نا ی:  اچرخهیبابا م سمت

که رو   یبوسه ا و با  کنهیکه بابام بغلم م  شهیم زونیسمت اتاقشون لبام او  هی  و م کنهیمراهش و کج  بعدم

 که...   شناشیمامانت و م ی  :  به دل نگگهیم شونهیشم م

 ودش ... طرف خ دهیکه شمارو درست کش  نیواسه ا سوزهیبد م ممییجا هی شناسمیدلم گفتم:  اره م تو 

ن لباساتون و عوض کن نی:  بر گمیرو به بابا م الیخ و ب  نداره  یا دهیفا نا یخوردن واسه ا غصه  خوامیم ت 

 باهاتون حرف بزنم ... 

رما که بف بینص یکی...خدا  هی  ور دل زنش م لیو اقام زن ذل کنهیکه مامانم صداش م  دهیتکون م یش 

 بدجور کم دارم ... 

ته مو داش د یم شوهر کچل، باانگار قراره بابامو بخورمش ...باشه واسه خودت مامان من دوست ندار  حال 

قبول  گمید ب  مامانمه جا شگرشیمدل مو داره که اونم فقط ارا هیباشه تازه فقط مدل مو بده ...بابام که 

 نداره بره ... 

 



کرده   کار یپارسا چ سیبازه معلوم ن یادیز  ششیکه ن  شنیفرما م فیترسر  یخانومم شاداب و پر انرژ  نا یش

 نمیبگفتم:  زود بگو ب  دمیبازش و د شیکه به خدا دست خودم نبود تا ن...ذهنم بدجور منحرف شده بود  

 قراره خاله بشم ..  من گ

 

ن تو شم م یکیو  ارهیو دستش و بال م کنهیو اخم م شهیخود به خود بسته م ششین :  خاک تو گهیو م نهی 

ن بچه که همه رو مثل خودت م  ... تن یبیش منحرفت کتن

 ... نگلمیس نگلین نه شوهر دارم نه دوست پرس که رل بزنم ...س:  مگمیم ندازمیبال م ابرو 

سمت اتاقش که چشمم دوباره به جمال ننمون  هی  و م دهیخاک تو شت واسم تکون م یبه معنا دست  

عه از ترس دف هیکه   کنمیبهش خوش گذشته بلندسالم م یادیکه اونم از صورتش معلومه ز   شهیمنور م

ه،یم  ... ینکنه بچه زهر ترکم کرد لتی:  خدا ذلگهیو م کنهیبهم م ینگاه بد ی 

  ارو ی شیبه من چه خودتون حواستون پ-
ن
 بوده ...  هیکاپ  شاف

ن پا گردهیدستش تو هوا برم دمیم بزنه که جا خایل خواد یم کنهیدستش و بلند م ندفعهیا که به نفس   یت 

 ... کشر ی:  بچه تو منو مگهیو م فتهینفس م

 

 ... نهکیبه طول عمرت اضافه م دهی:  عوضش اون اقا مو سفگمیو م ندازمی مو ابروهامو بال  می  م عقب

بابات  یواخی:  بچه پرو مگهیو م ذارهیسمتم و دستش و رو دهنم م دوئهیم یو تند کنهینگام م باتعجب

 بفهمه احمق ... 

 

  به کش یبه حالت بخوا ی:  واگهیو با خط و نشون م کنهیم ز یچشماشو ر  بعد 
 

و  دونمیم ناونوقت م بیک

 تو 

 

وشبخت خ الیه میستین لینداره، ماکه بخ اصال شوچن  دونمیکارسازه و م  دشیکه تهد  دمیتکون م ش 

ن ام ...بلند بگو الیه ی  بشن من جمله من حق  ... ت 

 

***** 

 

کت شد نا یش با   ... میرفت سییراست سمت دفی  ر  هیو  میوارد شر



کجا بهی  از   دمیفکرش کردم د برم البته خودمم وقت   بود که اونجا  و راضن  میبا بابا صحبت کرد شبید

 خواسته برم بدون منت ...  سشییهم اشناس ر  کنهیهست تو کارم کمکم م میاونجا هم ابج

 

ن به در م یا تقه ن دوم یکه برا  میشیوارد اتاق م د ییمحکم بفرما یو باصدا نمی  اتاق  بار بود پا داخل ان ت 

 ... نهیدلنش واسم نقدر یچرا ا دونمیو نم ذاشتمیم

 

ن م یلبخند ا نی...ش حرف بزبن  اد یکه زورت م  لل بشر  که الیه  دهیکه فقط کلش و تکون م  کنمیم سالم  نهی 

 خواهرم در رابطه با کار اومدن ...  تهرابن  ی:  اقاگهیو رو به ماهور م

 

 .... در رابطه با کار؟!  گهیداشته باشم که م تهرابن  یاقا نیبا ا تونمیم یا گهیمن چکار د مگه

 

ن تونی:  شما مگهیو م کنهیروانه م نا یبه جانب من و بعد ش نگایه ماهور  من با خواهرتون  و  نیبی   فیترسر  ت 

ن حرف م  ... نمی 

 

ن م یلبخند خانومانه ا نا یش  ... هی  و م گهیم یو با اجازه ا نهی 

  

ن م د یدور و اطراف و د دارم در و  دنیکنم واسه د:  فکر نند یفرمایم جناب تهرابن  د یکه ماهور نه ببخش  نمی 

 ؟اتاقم اومده باشر  وار ید

 

ن بب  کنم،یبال رفته نگاش م یابروها با  اما  ومدمین کنه:  نه  ی  خدا عاقبتمون و بخ خارهیخودش تنش م ت 

 داره !  قهیچقدر سل سمونییر  یاقا نیبفهمم ا خوامیم

 

ن و رو م دستاش ن م ی  ن و درهم گره م ارهی   ؟یدیفهم :  حال چ  گهیم و با لبخند کج   نهی 

 

 .... نیندار  جالت   قهیسل-

 



پروا  ب   نقدر یا ستیدخی  خوب ن هی:  گهیو م شهیتند م کمیو لحنش  کنهیو بعد اخم م کنهینگاهم م مات

 باشه ... 

 

 رک ... -

 :  من نظرم و رک گفتم گمیکه م  کنهینگام م جیگ

ارت م خندهیم اصال  دمیفعه قبل هم حال دچون هم د نگرفت   قرار ی  :  خب معلومه که تحت تاثگهیبا شر

 ... یمجذوب نشد

 ... دمیحال نشونت م یکرد  لمیو ف من

سمیم د یببخش-  ؟جناب تهرابن  ی 

 !دیی:  بفرماماهور 

ن کنیتون مصاحبه مها هبا همه مراجعه کنند ینطور یشما ا-  !؟ت 

 

و  دهیم هیتک شیصندل یرو  کیم  نبار یمعلوم باشه ا یلیکه خ  اد ینه ز  ویل شهیحالت صورتش عوض م کمی

چون  کنمیاخراج م ا یو هرکه رو بخوام استخدام و  کنمی:  من هرطور دلم بخواد سوال جواب مگهیم

 ... گهیمنم د سیرئ

 

 ! هست   یا گهیکس د  کردمیکه شک م  گفت  ینم نجور یاگه ا گهید اره

 

 ....سییشده معلومه ر  جاد یبر منکرش لعنت ...از جو ا سیی:  بله جناب ر گمیو م کنمیم یا خنده

 

  ...بخور تا تو باشر  ومد یکه گفتم به مذاقش خوش ن  شییر  هیو به کنا کنهیم اخم
 

.... کور  سمیین ر م نیک

 ... نمیبیدارم م ستمیکه ن

 

ن از جاش و م شهیم بلند  ن دور م و ی  ن و پروندمو از رو م نهیشیم روبه روم رو صندیل اد یو م نهی  و  دارهیمبر  ی 

وع به خوندن م ارت تو چشماش معلوم ن گهیکه د  کنهیشش و بلند م یو بعد جد کنهیشر  ستیاز اون شر

ه ویلب کمی کردمیاز اون چه که فکر م تیباتوجه به برنامه درس ستی:  کارت سخت نگهیم ی...جد  هی 

 ... گهیبهت م یمیرو خانوم کر  نا یکه ا  یراه بنداز  توبن یمون و مخب بازم کار 



اره نه ک  طیمح نجا ی:  شانا خانوم اگهیتمام م تیو با جد کنهیتر نگام م قیعم نبار یو ا کنهیم سکوت

ام بزار  هیکه به حقوق بق  خوامیو فقط ازت م گوشر یو باز  طنتیش  باشر  و فقط رو کارت متمرکز  یاحی 

 !ست؟ین یا گهی...حرف د

 

ن ها رو گفت نه گفتتن -  یمیخانوم کر  شیحالم اگه اشکال نداره من برم پ گهید گنیم یمیخانوم کر  شمیبق ت 

 !سییجناب ...ر 

 

  کنهیطرف کج م هیکه کردم شش و   مکت   با 
ن
  دیی:  بفرماگهیو م کشهیم و پوف

 

ن اما کرمم نم کنمیو باز م می  و به سمت در م گمیم یبا اجازه ا شمیم بلند  و سمتش و  مگردیهمونجا برم ارهی 

 .... سیی:  روز خوش جناب ر گمیم

 

ن و همونجا جلو در م ندازمیم ونی  خودم و ب عی    و ش  دمینم مجایل بعدم  خنده ...  ر یز  نمی 

 

اهم مراوده ب کمیهم  یابر  تا قسمت   و کیم میکه قبال باهم اشنا شده بود  می  م یمیانوم کر خ شیپ به

 قبال ...  میداشت

 

ن نگ-  ... یبد اد یرو بهم  نجا یا تیر یمد یفرمودن کارها جون جناب تهرابن  ت 

 

ن نگ  !ت؟یر ی:  مدگهیم جیگ  ت 

 

 دم ... که قراره انجام ب  مهیم ی:  همون کارهادمیم خیمتفکر توض نگایه با 

ن نگ  :  خب؟! ت 

 

ن و اگمیم یلحن ناز  با   ... گهید نا ی: همون تلفن زدنا و قرار مالقات گذاشت 

 



ن نشونت بدم بب ا ی...ب یبامزه ا نقدر ی:  خدانکشتت که اگهیو م خندهیم و ساعات  دفی  قرار مالقات نیا ت 

 جلسات و .... 

 

چشام  گهیه منه و همه رو گفت و گفت تا دمربوط ب ب  کنم و چه کارها  کار یچ نکهیداد و ا حیتوض یکی یکی

ن :  نگگمیو م شمیاز کنارش بلند م فتی  م ایهیداشت س ن من داره حالم از تو و م ت  ل شغ فیو وظا ی 

 .هی  م یهایس ارهبده من بخورم چشام د چ   هی می...تو رو خدا پاشو بر  خورهیبهم م یگر   پرمشقت منشر 

 

که رفته بود   ایهر  کمیکه با اون   میشیابدارخونه م وئنش رایهمثل پنگ کلیو بعد با اون ه می  گیو م دستش

هم بده نفسم اب ب وانیل هی:  گهیم دهیبر  دهیکه بر   نشونمشیم صندیل یبه نفس نفس افتاده بود ...رو 

 ... ادیبال نم

 ب  :  چاگمیو م نمیشیخودمم کنارش م گردهیورنگ به صورتش برم  خورهیم دمیبهش م اب   وانیل عی    ش 

 ... زمیبرات بر  یخور یم

 

ن نگ  :  کمرنگ باشه و بدون قند ... ت 

 

ن و دوباره کنار نگ زمیی  م ب  چا   مانیزا د یبا گ  نمیکن بب  فیشما ... خب تعر  ب  از چا نمی:  خب انمیشیم ت 

 ؟کتن 

 

ن نگ ن گنده شدم و سنگ  نقدرمی...ا گهی:  دوهفته دت   ... فتمیبه نفس نفس م می  تا دوتا قدم راه م ت 

 

 ... هی  م ادتی نایهمه ا گل پرست و بغلت گرفت    ش بعدا وقت  : عوضخندمیم

 

ن نگ  ... هی  باباش چقدر ناز و قربونش م دوبن ینگو پرسم قند عسلم نم ی:  واهی  تو فضا م ت 

نازو قربونش برم بدبخت خودش کاشته و پروار کرده و حالم  امیمن ب یانتظار که ندار  گهیخب باباشه د-

 !شه؟یم زحمتها چ   نیا جهینت نهیون الن از ذوقشه که ببموقع برداشت زحماتشه،  ا

 

ن نگ  ... ینجور یزشته نگو ا ی:  واهی  گیلب به دندون م ت 



 

 بدون دخالت مواد  ایهیگ  یباروشها شده کامال سنت   یبگم که محصول فراور  نجور یا یخوایخب م-

 که ...   شده ...متوجیه هیته عایل ...تازه  از مواد معدبن  ب  ایمیش

 

ر حال که د  نمیبیمهتاب رو م کنمیکه نگاه به عقب که م  شهیاز پشت شم بلند م یخنده ا یصدا

 ستین اصال کار خوب   ستادنی:  فال گوش اگمیرو به مهتاب م خندهیهم کنارش داره م نا یش دنهیخند

 ... دمیحرفیکه من داشتم م  یا نهیفرزندم مخصوصا در اون زم

 

و به  میرفتگیقرار م تیمورد عنا می:  تو بگو ...داشتگهیم دهیبر  دهیدر حال هندل زدن بود که بر  مهتاب

 ... شدیدانشمون افزوده م

 

ن بب- ن بگو نگ بدوبن  یخوایم شی  یبلدم شما اگه ب یفقط تئور  نهیزم نیمن در ا ت   دهیم حیو توض شیعمل ت 

... 

 

  گهید یکیداره ن من ربیط :  بهدمیکه پرو پرو جواب م  کنهیبه من م یو نگاه بد گهیم خاک به شیم نا یش

 نمیو بب چشم غرش د یمراحل کاشت و بدونه اونوقت من با خواد یم گمید یکیکاشته حال وقت برداشتشه 

... 

 ... گهیبسه د عتن یکه   گهیبلند اسمم و م نا یش

 

تو  یچا سیجناب رئ یبشم که باصدا یمشغول خوردن چا خوامیو م شمیبه دو باهاش م یکی الیخیب

هیحلقم م  ... فتمیو به شفه م ی 

 !؟یی  خانوم ام شهیکاشت و برداشت م  :  چ  ماهور 

 

 ...خدانکنه!!!  فتمیشماها ن ی  که گ  می  من بم الیه

 

ن که نگ می  میدارم از شفه م من ن همه به فکر کاشت و برداشت  ن قربونش برم محکم به کمرم م ت   گهیکه د  نهی 

 اره ...زد قطع نخاعم کرد ... از بس که زور د کنهیم مانیزا یعیشک ندارم بچشم طب



 

ن :  نگمهتاب  اروم کمرش شکست ...  ت 

 

اماد خانمون و د سییبه جناب ر  و نگایه شمیکه بهی  م  خورمیم و قلت   هی  گیو جلوم م میچا وانیل نا یش

 خندش واسه خواهرم بازه ...  شیکه ن  ندازمیپارسا خان م

 

ن پشت م ماهور  ن : نگفتکنهیو دوباره سوالش و تکرار م نهیشیم ی   کاشت و برداشت بشه؟  چ   ت 

 

من و  مونهیم و  نهیشینامزدش م شیهم پ نا یو ش زهیبر  ب  چا هی  م شهیو پام هی  گیخو خفه خون م مهتاب

ن نگ  هیوستم د ج  ی:  هگمیاز خجالت شخ شده بود که دلم سوخت ...روبه ماهور م نقدر یا که طفلیک  ت 

ن زم  .... هکه برداشتش  گهیداشتشه تا دوهفته دکاشته حالم موقع بر   ابینا اهیگ  هیداشته  ت 

 

سم چه گ تونمی:  اونوقت مگهیکنجکاو م  ماهور   !؟اب  ینا اهیبی 

 

 منو بکش و راحتم کن ...  خدا 

 

 :  ن       ه!!! گمیو به شعت م کنمیم اخم

 

مثل  یه طور مناسب نبوده و ب یادینه محکمم ز  نیا فهممیکه م  کنهیبال رفته باتعجب نگام م ب  باابروها

ن دونی:  مگمیو م خندمیم بگم... مصنوغ که چ    کنمیم ی  خر گ از  اهیون گا با یتقر  دونمیاخه خودمم نم ت 

ن چ هی جادیمراحل کاشت ا خاطر  نیا به دونمینم قیتا نه ماه بگذره و برداشت بشه من دق اههیاز اون گ ی 

ن اون نه رو محکم گفتم ... اصال به نظر من چ  ... ستین جالت   ی 

 

 دارم ...  که من دوست  اونم از نوع اکتشافاب   هی:  اتفاقا موضوع جالبگهیم یبا تفکر و کنجکاو  ر ماهو 

 

 .همه دوست دارن ..  نهیزم نیماشاهللا همه مردا تو ا نیشما که فقط دوست ندار  یکی:  گمیلب م ر یز 



ن گفت  چ   د ی:  ببخشماهور   دم؟یمن نفهم ت 

 

 ... ستیاکتشافات ندارم در ضمن مناسب سن منم ن نیبه  ا یعالقه ا من با خودم بودم اما ج  یه-

 

:   ند یفرمایکه من اونجا حضور داشتم نطق م  یپاشم برم که پارسا خان بعد دوساعت واند خوامیم بعد 

احته ...  میکجا شانا جان؟  تا  اسی 

 

 کار به من توجه کنه ...   طیتو مح خواد یبگم به نامزدش بگه اصال نم نا یبه ش د یبا

 

 ... می  بگ اد یمونده تا  یادیز  یبرم کارا گهینه د -

 

 ... زمی:  اره...اره برو عز نا یش

 

ن تونی:  مکند ینقش م یفایمهربان ا شییو در نقش ر  کند یابراز وجود م ماهور  احت کن ت  ن اسی  بعدا هم  ت 

داز  د یتونیم  ... نیبه کاراتون بی 

 

   نا یا دونمیبه شما چه من نم اخه
 

ن ...  کار و زندگ  ندارن اومدن ور دل ما نشست 

 

 ...الیه که صحبت کنه  ونی  ب هی  و بعد م کنهیم نام مخاطب نگایه دنیو باد خورهیماهور زنگ م گوشر 

ن مشکوک م نیا نجات داد ...ویل بت  یکه پشت خط بود و زنگ زد و من و از مص  اوبن  نهیبب ی  خ چرا  نهی 

ه ... مگکنهیمنشسته با من در کمال صلح صحبت  نجا یحال ا دهیاصال رو نم دمیاخه من اخالقش و د

 !!!شهیم

 

ن ...از اونورم نگ دادننیبودن و دل و قلوه م کیتو ج کیج یادیز  نا یو ش پارسا  م بودن ه شیو مهتاب پ ت 

 د یبرافروخته داخل شد و رو به پارسا گفت:  با که ماهور خان با صورب    دمخور یو م میی...منم داشتم چا

:  شما هم هگیکنه و میحواست به جلسه باشه مشغولشون کن تا من برگردم بعدم رو به من م ب  برم جا

 ... یایهمراه من ب د یبا



 

 ؟یبر :  تو کجا گهیبا تعجب م نا یکه ش  هی  م ونی  از ابدارخونه ب یا گهیبدون حرف د بعد 

 برم؟!  د یبا د یشا ستمین شیمگه من منش-

 

ن :  اما نگنا یش  رفت!  که نیم  ت 

 

 جان حتما واجبه که بره ...  نا ی:  شکنهیمداخله م پارسا 

ن وسا کنمیم خداحافیطن  تا حال  نیبگذرون ا ی  ...خدا بخ فتمیدنبالش مثل اردک راه م المیو با برداشت 

دم خود ا یشده ...خدا شکیل نیگفته که ا  چ   دونمیاون مخاطب گور به گور شده نم خوب بود ویل م و سی 

 دست خودت ... 

 

 

 

 

 

 ندارم ...  شیمن که از دست شما اسا می  بم الیه

بودم،  هدیترس خودم به شخصه عشق شعت بودم الن مث چ  که   ومتن  داد یتموم شعت داشت گاز م با 

انگار  شهیم مشی  یب چیکه نکنه شعتش کم بشه ...که ه  فرستمیصلوات م و تو دلم یه بندمیچشامو م

 ... کنهیداره پرواز م نشیماش

 ... فتمیمن دارم پس م نیاروم تر بر  شهی: مگمیم سییرو به جناب ر  دهیترس

 

  چیو خدا رو شکر بدون ه زهندایبهم م ق  یعم نگاه
ن
ه خدا و من و روانشاد،  ب کنهیشعتش و کمی  م حرف

 خودمم داشته باشم!  یهوا د یدوست جونم با یادیکه ز   ب  ندارم واسه مردن و از اونجا هنوز ستن 

 

ن توقف ماش با  ن از ماش سییشدن جناب ر  ادهیو پ ت   افتمیو دوباره مثل اردک دنبالش راه م شمیم ادهیپ ت 

سمیکه م  هیاونقدر عصب میشیرد اسانسور که م...وا با  شهینفس بکشم ...در اسانسور که باز م حت   ی 



  کنهیاز مو محکم ب ر که داره د  یزور  تیو با نها کنهیباز هست قدم تند م مهیکه درش ن  ساختمابن   دنید

 شده بودم ...  یکیالن با در  شدمیاگه زودتر رد نم رفت و برگشت   که یط

 

 :  ج...جناب ...ته... گهیو با لرز م شهیبلند م باترس منشر 

 

ن م یو جفت دستاش و رو  دهینم فرصت  تیهان ...ماهور ب   هی  که منم مث اون دخی  زهرم م  کوبهیم ی 

ل م یلیکه خ  یبه طور  هیعصبان   کنهیخودش و کنی 
 
ن خت داد مبدب رو به منشر   فته،ین تا اتفاف :   نهی 

 کجاست؟! 

ه ترس و لرز چه برسه ب کردمیم میاگه من بودم خرابکار  کنهینم  هم حرکت  لل شده و اصال  دهیترس منشر 

... 

 

تا  می  تازه چندتا هم عقب تر م دارمیقدم از قدم بر نم گهیبه بعدش د نجا یکه از ا  شهیم استیاتاق ر  وارد 

دمم اچقدر برازندشه!  اخه  دمیامروز فهم گمیکه م  یناسور یدا نیا عتن یترس درونم کمی  بشه ...  کمی

 ترسناک ...  نقدر یا

 

ک  ... فت  یپس م یبخور دار  ا ی:  بگهیو م اد یکنارم م  اب   وانیبا ل منشر  دخی 

که کنجکاو بودم بدونم موضوع از چه قراره،  رو   ب  و از اونجا خورمیو اب و تا قطره اخر م می  گیو م وانیل

ه م  !ه؟یالم شنگه واسه چ نی: اگمیبه دخی 

 

ن :  منم چگهیو م هدیناراحت ش تکون م دخی   ه پارچه ب شهیکه مربوط م  دونمیفقط م دونمینم یادیز  ی 

 ...! فهیتوق نکهیکه تو گمرکه ...مثل ا  ب  ها

 

 چرا؟! -

 ... دونمی:  نمدخی  

خ شده ش  تیکه از عصبان  یماهور  دنیو به سمت اتاق رفتم و باد دمیکه اومد ترس  شکستتن  یصدا با 

 د یت باو بعدم بره زندان و اونوق کشتشیالن م نکهی...ا کرد یخفش مبود و گردن مردو گرفته بود و داشت 

ن ...وا   یاعدامش کتن



 

 التیخ نفهم ...به یکرد  کار ی...تو چ مرگ کتن  یکه ارزو   ارمیبه شت م یماهور به هوا رفت:  کار  نعره

  با گ دمینشونت م لشخور ...ویل یدیبه گور هفت جدت خند ،اعتبار کتن  من و ب   خواست  یم
ن
 !؟طرف

 

 : ما...ه...هور......و... مرد 

 

تش  دس ی...به طرف ماهور رفتم و دست رو  ومد یحرف بزنه و صداش درنم تونستینم یقرار یبا ب مرد 

ن گفتم:  ولش کن  گذاشتم و باترس ناراحت    ... نشیکشیم نیدار  ت 

 تو؟!  یاومد :  با اجازه گغرهیو م کنهیاخم نگام م با 

 بدهکار شدم ...  میچ هی ی  واگ ی  هاگ نیهنوز تو ا ا یب

 

 ... عمر خودت و بدبخت کتن  هی یخوایگردنت ...م  فتهیو خونش م هی  میولش کن الن م-

 

ل کنه و پخش زم تونهیکه مردک نم  کنهیولش م ماهور  ن خودش و کنی  م غره و بعدم واسه من چش شهیم ت 

هیم ونی  و ب هی  گیو دستم و م هی  م وحشتنایک ظر عواقبش :  منتگهیو م ردهگیو خودش سمت مرد برم ی 

 باش ... 

 

هیمنم همراه خود م هی  تو دستشه و همونطور که داره م دستم هفت  هم از ترسش فک کنم کشونه،دخی 

 شده بود...  میتا سوراخ قا

چطور  عتن یکه داشتم قابل وصف نبود   ... اما حش کشونهیمنو دنبال خودش م ینجور یانگار کشم که ا  

ا نیدارم که تو سخت تر  نو یمثمر ثمرم و توان ا چقدر  کردمیبگم حس م داشته  ی  ثادما تا یبتونم رو  طیشر

ن باشم ... به خاطر هم ن چ ت  ن که ع  گمینم یی  ن م کشونهیکش منو م  ت  بود   نیا ی  ناراحته، غ نکهیواسه ا ارمی 

 که الن مو نداشت .... 

 

ن ماش دم ن ترسر مپرب  هم  و با توب   چرخهیو سمتم م کنهیدستم و بالخره ول م ت  هت نگفتم :  مگه من بنهی 

م ادم بکش امیم ینکنه فکر کرد ؟یتو و خودت و دخالت داد یاومد یتو هان؟  ...چرا شخود پاشد یاین

فیمخصوصا اون ب ن اره!...برو بش یدید اد یز  لمیو خودم و بدبخت کنم هان؟  ف رسر ن ماش تو  ت   . . ت 



 

 زبن کپک ب  ...الیه شهیم کسانیبا خاک  هیو تمام حس و حالم در عرض چند ثان کنمینگاش م متعجب

 ... یدیو حال راه به راه دستور م یماهور که منو مچل خودت کرد

ن اخم سوار ماش با  ن و مثل کش تنبون م یمن و دنبال خودتون راه بنداز  نی:  مجبور نبودگمیو م شمیم ت 

ن بکشون  ور و اون ور ...  نیا ت 

 

ن که اگه حرف نزنم سنگ  بندمیو م دهنم  ... گمیو م اد یبه زبونم م هرچ   شهیلل بشم که هم یم ...اتر  ت 

جا  چیع هموضو  نی:  از اگهیو م دهیتکون م یو ش  نی  ابروهاش با تعجب بال م تشیتو اوج عصبان ماهور 

ن حرف نم  ی 
 جلسه دارم که حضور توهم لزمه ...  میبر  د یالنم با بن

 

راحت  المیل خودش راه انداخته که ملتفت شدم و خدنبا منو واسه چ   شدمیم د یداشتم نا ام گهیکم د  کم

 شد... 

م و دارم هست سییالن هم در جوار جناب ر  میتر و مدرن تر از قبل نشست کیبه مراتب ش ساختمابن  یتو 

و   سنت  که کامال   میکار خاص در نظر دار   یش  هیفصل  نیا ی: ما براکنمین گوهر بارشان گوش مبه سخنا

لبته با ا اسالیمو مدرن در قالب  سنت   یفضا قیاست و اونچه که مدنظرمون هست تلف انهیاسالم گرا

ن برا یرنگها  تونمیم حت  برخورداره...   یادیز  تیباحجاب از اهم یاون دسته از خانوما یشاد که مطمئتن

ن تضم  تیوشش اهمکه به پ  ب  ان قرسر از خانوما یبرا اد یکه قراره از اب درب  ب  بایز  یبدم به واسطه کارها ت 

 و حجاب ....  عفافواسه  شهیم یعن یکنه و هم تبل  دا یپ تیهم اهم دنینم خاض

 

 به ...دست  کرد یماهور فکر م ینام داشت کامال در سکوت داشت به حرفها یمهدو  یکه اقا  یمرد

ن گیکه م  نطورهیو با تفکر گفت:  اگر ا د یمرتب شده اش کش یشهایر    ت 
ن
فقط قبلش  همونینم واقعا حرف

 و بگم ...  میتا نظر قطع نمیطرحها رو بب د یبا

و مدرن دفی  کارش کت و  کیامد که در کنار ان دکور ش به نظر یم اروم و خوب   یمرد یمهدو  یاقا

طر اورد که اسالمش به خ چشم پاک بود طفلک که ش بال نیم ساده به تن داشت و اونقدر هم یشلوار 

 ... سمییجناب ر  مخ و ر  بیعج ویل نه،یکه کم از بلوز نداره نب  تا منو با اون مو و مانتو بافت کوتایه فتهین

اون  یمهدو  ی.... درست برعکس اقا کنمیجام حساب نم چیماهور و به ه یهم چشم غره ها اصال 

حس  و  نشیسنگ یچندشه،  تو طول مدت جلسه مدام نگاهها یلیخ چشه ویل مدونینم لهیمعاونه وک

 .کردمیم

 



ن خاک تو ش ه الیه و کور شر  اد یچشمت در ب یا ن ...!   تی   کتن

 

 ... میسی  خدمتتون و انشاهللا اونجا به توافق م امیم ب  نها یصحبتها ی:  من برایمهدو  یاقا

 ...دیلی:  هرطور مادهیتکان م یش  ماهور 

 

  کنهیخودش و جمع و جور م کمی کهیکه مرت  کنهیحواله اون چندش م میتند نگاه

بعد به بهونه  و  گهیم استغفراللیه یمهدو  یاقا شهیمنه که باعث م هی  باز خ نطور یو هم اد یکوتاه نم  ویل

 ... کنهیم ونشی  از اتاقش ب یاوردن پرونده ا

در اشع وقت  د یاسم سوال شده بود و باداشت که و  یا دهیموندم اومدن من واقعا چه فا قا یمن دق و 

سم ...   ازش بی 

ه رفع زحمت کندهیدست م یمهدو  یو با اقا شهیبلند م ماهور   و خی  از شما...  می:  خب جناب بهی 

ن همونطور که گفت   دوارمی:  حتما امخندهیمحجوب م یمهدو   ... ادیاز اب درب کار خوب    ت 

 

ن شینم مونی:  پشگمیو زودتر م دمیبه ماهور نم و مهلت   خندمیمن م ندفعهیا  ... یجناب مهدو  ت 

 

وسط حرفشون و ابراز وجود کردم  دمیکه چرا من جفت پا پر   کنهیلحظه هنگ م هیبدبخت  یمهدو 

 ...دلم خواست ... 

 

 ...   نطورهی: انشاهللا که همندازهیبهم م یگر ینگاه د یمهدو 

  نیدار  :  به نظر خانوم فعایلدهیبه ماهور ادامه م رو 

 هی میکلمه حرف زدم،  مهدو   کینخوردم و حال  میدرد چیاورده و به ه لیمن و مثل دسته ب د یفهم نمیا ا یب

ن سنگ کهیت اب کاهه  ر یز  میلیبلکه خ ستیمحجوب ن یمهدو  نیو اصال ا می  گیزد بهم ...حرفمو پس م ت 

 ... ناسورمیدا نی...حالم اشتب گرفته فکر کرده زن ا

 

 دارن ...  تیفعال یادیز  کمی:  بله گهیکه ماهور زودتر م  ارمیباز اشتباه درش  خوامیم

 



از  کوتایه  و بعد از خداحافیطن  کنمیحرف بزنم،  منم لج م تونمیکه نم  نهیبدتر از اون ا هی  گیحرصم م یا

معش کنه با ج نو یا اد یب یکی...خوبه حال  اد یام در م نهیبه س نهیکه اون موجود چندش س  می  م ونی  اتاق ب

 ... دهن اسب اب   نهو یبخند مضحکش عاون ل

 خانوم ...  د یداشت فی:  ترسر چندش

 

ن ام م نهیراهم و کج کنم که دستش و رو س امیم دم،یو محلش نم کنمیم خانویم هنگ  لحظه هیکه   ارهی 

: گهیم ت  زش شخند یو با ن اد یو جلوتر م دهیپا بدم به خودش جرات م خوامیم نکهیا الیو اونم به خ کنمیم

 خدمتتون ...  در  میباش

 

بال زد و  میدونیصورتم که با لمس دستش به خودم اومدم و رگ چاله م کینزد ارهیاومد دستش و ب بعدم

 ... عوضن  کهیتو گوشش زدم و بلند گفتم:  برو در خدمت ننت باش مرت یلیس

 

ن به سمتش و نگاه متع  د یلرز یاز خشم م بدنم بش  جکه حضور ماهور و پشت شم حس کردم و با برگشت 

ن که ب ومحکم به  تشی  یو جلو جلو م هی  گیو م قشیو  دهیو فرصت نم هی  م کشیبود نزد کهیمنو اون مرت ت 

ت و پارت کنم  ل نجا یهان، بزنم هم بکتن  خواست  یم :  تو چه غلیطگهیم و خشن و عصت   کوبتشیم وار ید

فیو اون هرز نره ب نیکثافت که چشمت دنبال ناموس ا ام جنا رسر  گمینم ج  یه یب مهدو ...فقط به احی 

 وگرنه ... 

 

ن شانه ماهور م یخجولنه دست رو  یمهدو  کاره   طیمح نجا ی:  ماهور جان اروم باش ...اگهیو م ارهی 

  خوامینم
ن
 یموضوع رس نیدرست بشه خودم به ا حرف

 
 ... کنمیم دگ

 !ن؟یومدی:  اگه ناموس خودتونم بود کوتاه مگهیو تند م کنهیم یگرانه نگاه مهدو   خیتوب ماهور 

 

د یم ر یش به ز  یمهدو  اهور با اون که در مقابل م  کنهیاخطار گونه نگاه اون چندش م کند یکه م  و بانوچ   ی 

و جذاب و غول تشنه....انگار که تازه دارم کشفش  کلیپرس خوش ه نیقدو قامت) ماشاهللا چقدر ا

عق کهیبود و در حال زونیاو  وار یاز د مونی( مثل مکنمیم و  یجد د دایم کانستش تد یرا تو  قشیانگشی 

ن سالم تو بدنش نم یجا هی: قطعا د یگو یخشن م ن که خودم رو بابت چن  ب  و از اونجا اشتمی   یمندکار   ت 

 یخودم رس نیاجازه بد دونمیمقرص م
 

 کنمیم دگ



هم  ی...مهدو  شهیم یکه باعطرشون فضا معنو   ها یمرد گل بود البته از اون گل محمد نیکه چقدر ا  یوا

بازم جذاب  ویل بود  کی  یهم کوچ کلشیقد کوتاهی  بود و ه بود،  نسبت به ماهور کیم همون شکیل قا یدق

 بود ...خوش به حال زنش ... 

 

 اد یطرف من م می...مهدو  گردهیبرم سییدفی  اتاق ر افتاده به  ر یز  یکه با ش   کنهیاون چندش و ول م ماهور 

 ... خوامی:  خانوم من واقعا عذر مگهیو م

 

 خجالتم نده ...  یوا

 

ن م خجویل لبخند  و فحششم خورد  شیلیزد س حرف وحرکت   هی...وال  نیچرا شما عذر بخوا ی:  وا نمی 

 ... امی...من از پس خودم برم

 

 ...  هیمهدو  که با اخم نگاهش به  فتهیکه نگاه متعجبم به ماهور م دهیو شش و تکون م خندهیدفعه م هی

ن :  راستش قصد توهگهیواسه رفع و رجوع م یمهدو  ن کنیاخم م نجور ینداشتم که ماهورخان ا ت  ...اخه  ت 

ن شیبه خانومم داره،  انشاهللا باهاش اشنا م یادیخانومتون اخالقا شباهت ز   ... ت 

 خودت ظهور کن و منو نجات بده ...  ا ی! خدامیار ! مگه دشهیزن ماهور!  مگه م  من،

 

 هی  گیو محوصله دستم ر  که ماهور ب    ستمین یناسور ینمونه دا نیحرف بزنم و بگم من زن ا خوامیم دوباره

 خی  باشما ...با اجازه ...!  یمهدو  ی:  اقاگهیم و بدون معطیل

 ... یکردیت ممن و خودت راح الیو خ ستمیمن )خانومت(  ن گفت  یم  ؟چ   عتن ی خب

 

و منم لبخند   دهیتکون م یبا یبا یکه دستش رو به معنا  فتهیم یاخرم به نگاه مهربون جناب مهدو  نگاه

ن م یگنده ا  ... میایم ونی  و از اونجا ب نمی 

 

ن که من و تو ماش  هیچنان عصب ماهور  ن و ماش نهیشیو خودشم م کنهیشوت م ت  و گازش و  کنهیو روشن م ت 

ن دفعه م هیکه   کنمیعجب دارم به رفتاراش نگاه م...مت هی  و م هی  گیم ...فقط  کمی: اگه گهیکنارو باترسر م  نهی 



  کنهیجرات نم کش  یدرست بگرد کمی
ن
کوتاه   بلوز  نیو ا ونافش یموها نیبزنه ...با ا بهت هر حرف

 !ینداز یرو به اشتباه م هرکش

 

ن دونی:  مگمیم و  می  جلو خودم و بگ تونمیکه نم  اد یحرفاش ناراحت شدم اونم ز  از  ز من و مشکل ا  ه؟یچ ت 

ن شما مرداست که هرچ د یمشکل از د  ست،یپوششم ن ن نیبیم تونیرو تو احساسات نفسان یی  ...من  ت 

 ادهیپ فت  یب اهنداره ...در ضمن شماهم اگه بناس به اشتب کس ربیط  چیو به ه گردمیهرطور دلم بخواد م

 ... امیو خودم بلدم ب شیو بق شمیم

 

ن بکشم که قفل کودک رو م خوامیم رو  هی  دستگ که رخ به   شهکیو به طرف خودش م هی  گیو بازوم و م نهی 

 یم یدار  :  وقت  گهیم یقابل انکار  ی  غ تی... با عصبان خورهیگرمش به صورتم م  یونفسا شمیرخش م
 

 یک

ن چ هیچون  نطورهیدر واقع  هم هینفسان دهیمشکل از هم جنسامه و واقعا نگاهشون به د ه اسم ب دارن یی 

...به  هی  گیم میعقل تصم یجا زهیو اون غر  شهیم لیعقلشونم زا جنس مخالف حت   دنیکه با د  زهیغر 

ا از  ادیم ی  گ  ب  مخصوصا اگر تنها فتهیباشه و جونت در خطر ب نیخطر افر  تونهیم یطیهرحال در هر شر

 ... فت  یخی  ب خدا ب  

ن عده ه هی نفسابن  زهیغر  دقت کن، اجازه نده قربابن  شی  یتو پوششت ب کمی  ... شر مشکل دار ب و ی 

 

 قبول داشتم اما نه همه رو، حرفشو 

 ..؟! جناب مقلد.  هیچ فیمورد مشکل دار به پستت خورد اونوقت تکل هیحجاب کاملشم ممکنه  یتو -

 

 !نی:  واقعا که هنوز بچه اگهیو م ندازهیبهم م خشتن  نگاه

 

ن هم دلم اداش و دراوردم و همونجام گفتم:  فعال که تو  زرگ جناب بابا ب یبچه زنت شده تو چشم مهدو  ت 

 !... 

 

ن ماش کت حرکت م کنهیرو روشن م ت   یکیو من هنوز تو حضور موثرم در جلسات که  کنهیو به سمت شر

  یلی...چه بوده؟! خ د یباز به مرحله زدو خورد رس ویل د یرس جهیکه به نت  میکیزد و خورد بود و اون 

 سییر  نی...مخصوصا با ا هی  پا و قدمم واسه دعوا خ دمیره و به جاش فهماشکال ندا کنجکاوم بدونم ویل

 ...!!! نگیجنگجو ماهور 



کت و از اونجا تونستمیکل روز رو دانشگاه بودم و نم  امروز  نظر جناب  ر ینداشت و ز  که مشکیل  ب  برم شر

ن بود وخودشان اجازه را صادر کرده بودن البته قرارمون هم سییر   بود ...  ت 

کت جا افتاده بودم و همه در تکاپو بودن تا ا با یتقر  ه شک ندارم بره ک شیپ پروژه هم عایل نبار یتو شر

ن چدارن که فکر نکنم هم فیجاه طلب ترسر  یادیز  سییچون جناب ر  نطورهیهم خواد از رو ب ت  یموقع ت 

  دست بده ویل
ن

ش ندارم از  خوشر سوال برد ...درسته دل  ر یز  شهیرو هم که داره نم خب استعداد و نبوغ

به قول خودمون خر خون بوده اونم   ا یبه قول مهسا هم بچه درس خون  شمیمنکر صفات خوبشم نم ویل

ن چ دونمیو نم نشیکجا ...خب ا  که دروغ نشه!   گمینم میی 

امو به راستا نشون بدم و کار  نیدرا یخود خوامیبشه و م لیوم فیبابام ح یدارم نزارم پول منم سیع هالبت

چه  پهیتا ...چرا؟!... چون که هرچ   هیاز دستم راض کنمیفک م سمییو جناب ر  دمینحو انجام م نیبهی  

 من! ...  عتن ی مونهن !...منشر کنمیکار م  دستم، منم مث چ   دهیم اد یم گرونیمال خودش چه مال د

  

** 

ار چون با من کن  دمیشده رو مهسا، من که خودم کش لهیپ نقدر یچرا ا دونمینم خارهیتنش م ا یاستاده گو  نیا

ن و هشت م شیش کمیبا مهسا  خوبه ویل به دل  خون نقدر یداره که ا یچه قصد شهیاما اخر معلوم م نهی 

 ود خدا رحم کنه ... و خ میبا اون کالس دار  قا ی...امروزم دق کنهیمهسا م نیا

 

ن میکه س  مینیشیم امونیصندل رو  اسه امتحان :  بچه ها و گهیو رو به من م اد یباز به سمتمون م شر یبا ن ت 

 ن؟یخوند

 

 داره....!  که اون اومد فک کردم چه کار مهیم  یاونطور 

 

 مهسا اومدم ...  د یمن نخوندم فقط به ام-

 دم ... اورانگوتان ب نیاتو دست ا خوامیاب نکن نم:  منم گفتم رو من حسکنهینازک م پشت چشیم مهسا 

 

ن میس و ت    اد ی:  وا...مهسا چطور دلت ماد یدر صدد دفاع از اون اورانگوتان درم ب  با ترشر
 

 به استاد بیک

 ... ارمیدرس خوندم که حتما نمره کامل م نقدر یاورانگوتان! وال من که به خاطر شهراد جون ا

 

 خاطر شهراد جون ...!  :  اهان فقط بهکنهیم شر ین مهسا 



اد جون و توجه شهر  توبن یم یادامه بد نطور یهم نی: افر گمیکه م  دهیو شش و تکون م شهیم فیکی  خ

 ... شهیم بتینص نهیزم نیهم در ا ... انشاهللا توجیه جلب کتن 

 

ن میس گهید  جمع کرد و اصال انگار تو افق محو شده بود ...  شهیو نم ت 

 

ف شیرضا به طرف صندل دنییدو  با  ن میشدن ...س ابیجناب شهرادجونم شر فرش  چاکوند و با قر و  شین ت 

 رفت و نشست ...  شیسمت صندل

 .... کنهیو همانطور هم واسه امتحان امادمون م کنهیم با اخماش رو به بچه ها خوش و بشر  استاد 

 

 ست و که حداقل چندتا صفحه ا  نمیجزومو بازنکردم بب یکنم اصال ل  کار یکه مونده بودم چ  من

ن و لب م کنمیپروام نگاه مظلومم و سمت مهسا روونه م یادیکه ز   ب  صفحاتش و بشمارم و از اونجا :  نمی 

 دوست دارم ... 

 

و به جناب  کنمینگاهش دنبال م ی  ! مسگردهیدفعه رنگ نگاهش برم هیکه   دهیتکون م یو ش  خندهیم

  ار یاستاد جان نگاه بس  خورم،یم وند یاستاد پ
 

ده که شصتش خی  دار ش دونمیو م کنهیمروانه ام  قشنیک

ه به برگ حواست:  گهیو اروم م شهیبرگه ام خم م یو رو  اد یکنه ...سمتم م  امداد رسابن  خواد یمهسا م

 نظر دارمت  ر یخودت باشه ...ز 

 

دارمت ...برو  عتن یکه   هی  گیخودش بعد من م یرو اول سمت چشما دوانگشت اشاره و وسیط بعدم

 عمتو داشته باش ... 

 

 .... ینمره ا میاز ده تا سوال دوتاش و جواب دادم اونم ن فتی  حوصلم ش م گهید داشت

ن میاون س بدم، حت   لیبرم برگم و تحو  خواستمیشده بودم و م د یناام ن بلد بود از م شی  یب شعورمیب ت 

 ز لحظاب  ا خوردم از جانب مهسا به اجبار دوباره نشستم و بعد  یپس کله ا هیاومدم پاشم برم  نکهی...هم

گاه ن د یبهم دست داد ناخوداگاه بغض کردم و ناام حایل هیمهسا خانوم بلند شد و سمت استاد رفت... 

کنار استاد   به برگه بعدم به مهسا که بغلم افتاد متعجب نگایه یتو  یکردم که برگه ا  شیخال یمهسا و جا

ن ش عی    ش  نقشه از چه قراره و  دمیبود و به حرف گرفته بودش ...فهم سادهیوا دم و دست به کار نوشت 

ن حرف م چ   مورد در  دونستمیمهسا هم مخ استاد و به کار گرفته بود که نم نداشت،  یطالبته به منم رب ننی 

 من فقط نوشتم ... 



 

اخر  قهیتا دق بال رفته گفت:  شما که ب  دادم که جناب استاد با ابروها لیتحو  شیرو با حالت پوکر ف برگه

 !؟ینشسته بود

 

ن شما چ نهیهم گهی:  خب دخندمیم حمقانها ن دونیم ت  یغ یدر مورد امدادها یی   ؟ت 

 

 ... شناسمیاما مال شما رو قشنگ م دونمیرو نم ت  یغ ی:  امدادهاگهیمتفکر م استاد 

 

 .... کنهیکه مهسا هم شش و با جزوش گرم م  کنهیجانب مهسا م نگایه

* 

وع به درس دادن م استاد  ن و ماهم به م اد یبچه ها درنم کیت که جهس یو اونقدر جد کنهیشر  تیدج انی 

وع ک درس دادن استاد گرایم ...وقت   میی  گیو درس را فرا م میکنیبرده و سکوت م ب   رد از بچه تمام شد شر

و   مهسا جامع یجوابا ویل میجواب داد که به درست    د یاز مهسا و من هم سوال پرس  دن،یها سوال پرس

 ...کردیاون رو سوال جواب م شی  یمهسا و ب یکرده بود رو   لهیچرا استاد پ دونمیکامل تر از من بود اما نم

ن که گفت  کامیل  یممنونم بابت جوابها :  خانوم تهرابن استاد  ن تونیم ،ت  ن نیبنش ت   ... ت 

س رو کال   هیراحت بق الینباشه و با خ یگر یشک و شبه د وارمدی:  امگهیو م کنهیم ینگاه جد مهسا 

 ... ادنیالبته تعداد بچه هام ز  د یبگذرون

 

و  دهیفقط رو ش مهسا خراب شده و زرت و زرت ازش سوال پرس یی  پروند که چرا استاد ام یا کهیت علنا 

 ... میمن جمله بنده هم قرص در رفت گهید یدانشجوها

 

ن چقدر صورتش و دلنش که الیه  کنهیم یتک خنده ا استاد  ن ویلکنهیتر م ت   خواستمیم :  البته که هست 

 !نیی  گیبهره م ت  یغ یبدونم چقدر از امدادها

 

نگام  اونم باحرص نشونم،یو م می  گیو دست مهسا رو م چاکونمیم شیکه منم ن  ندازهیو به من م نگاهش

 بگذرونه ...  ی  بخ نا یا ...خدا اخر عاقبت مارو با  کنهیم

ن شاخ شاخ موهاش و بکنم و با هم خوامیم عتن ی:  مهسا  ... ارمیناخونام چشاشو درب ت 



 خشن ....  نقدر یا گهینه د باهاش موافقم ویل منم

ورانه ا استاد  ه مثل گاو ک  و مهسا عصبابن  هی  و م دارهیبرم فشمیو ک دهیمهسا م لیتحو  یجان لبخند شر

ن سم زم وحشر  ن م ت  ن و با حرص چ نهی  خاک  یدستمال قرمز کم داره ...وا هیفقط   کنهیلب زمزمه م ر یز  یی 

ا  مخصوص رانشخواه تیکه چقدر درترب  اون داداشش خایل یوال جا ک،یفحش رک نیبه شم مهسا و ا

 کوشا بوده!   هیکیکوچ

 

ن ماش تو  ل ما تا اخر  میی  یم فیترسر  میدار  مینشست ت  ن ها رو از نن جون بگ نیمین دهن باز  نمیباصال ب م،ی  خی 

  کنهیم
ن
 !ومدهیبه تو ن شیفضول گهیو م دهیدوتا فحش م ا یبزنه  حرف

 

 کنهیم ضیتاد و مستفداره جناب اس ویل گهیم چ   فهممیو منم نم کنهیلب داره غر غر م ر یز  یه مهسا 

 : دیفهمیتو حس فحش بود که نم نقدر ی...چون حوصله غرغرش و نداشتم صداش کردم، اما ا

 جان ...  ....میهمهسا ...مهسا...میه-

 !خرجان

 :  جانم ... گهیو م دهیم حالتیی  به سمتم تغ گردنش

 

ن و م شهیباز م شمیتو کف عکس العملم اما کم کم ن اول خودمم که  یل و هواخنده و تو حا ر یز  نمی 

ن چ صاب درست :  من اعگهیم تیکه باعصبان  کنمیو نگاش م شمیم خیس عی    ش  خوره،یبه بازوم م محکیمی 

ن هم یدید هو یو درمون ندارما،  برو خونه ...پس مثل هندل  ادهیو پ شیکردم و خودت بق  ادتیجا پ ت 

ن ماش  نرو رو اعصاب من ...  ت 

 

 ارهیم مبر ش  چ   ستیچون اون موقع معلوم ن گمیخندمم نم لیلو د نمیشیجا م هیو  شهیکارساز م  د یتهد

... 

 

ن کار من ن هیکه   ب  اونجا از  م فکر که هم خودم شگرم بشم ه  سهی  به ذهنم م یفکر  هی ست،یجا نشست 

ن و م د یو کل می  مهسا را منحرف کنم ...سمت پخش م قرص  و اهنگ بهنام بابن  یصدا دنیچیکه با پ  نمی 

وع کردم ادا دراوردم که کم   شد،یبهی  نم نیاز ا گهیقمرش د سا هم باز مه خی کمصداش و تا اخر کردم و شر

 کرد ...   شد و با من همرایه

 



 قرص قمرم  ب  و دربدرم تو عاشق

م زده  امشب به شم که دلت رو بی 

 طناز دلم محرم راز دلم ب  تو

 (2ازم دلی  ناز دلم ) یکه دل برد  بس

 

وع ب دستامو   شونه هام کردم، مهسا هم غش رفته بود از خنده ...  دنیه لرز بردم دوطرفم و شر

 

 و مست  وونهیدل شده د دل

 دل مگه هست نیتر از ا عاشق

 نفس و جان متن  تاتو 

 شو سامان متن  تاتو 

 توام اره مجنون توام  ونیمد عشق

ن مجنون و بب من  توام  شونیکه پر   ت 

 کیم  هیعاشقم شو  که ماه و صنیم  تو 

  غیم مونهیکه نمدل من   یتو  باتو 

 

شاد بود ...مهسا  قهیمهسا از اون حال درومده بود خوشحال بودم و حال نسبت به چند دق نکهیا از 

 و نداشتم ...  شیدوستم بود که طاقت ناراحت نیبهی  

ن م ومد یم لمیزنگ موبا یصدا وع کردم به گشت  م با بارش گم م ونیشر و  شد یاون همه خرت و پرت که شی 

  د یرو به مهسا که سوال پرس ناسور یاسم دا دنیو با د دمیکش  ونی  کردمو ب  داشینور پ دنیبالخره با د

 !ه؟یک

 

 ماهوره! -

 :  بله؟! کنمیتماس رو وصل م عی    ش 

ن :  ببماهور  کت!  هست   ب  هرجا ت   خودت و برسون شر



 ... امیاما من دانشگاهم ...بعدم مگه قرار نشد ن-

 
ن
ل   کشهیم پوف ن :  شانا همکنهیمکه معلومه داره خودش و کنی  کت هرجا که هست   یایالن م ت  در  ،شر

 کالست تموم شده ...   دونممیضمن م

 

  ت  یعجب خر  ،ینمونه برسر  گمیکه بهش م  ستین خود ی...ب تق قطع کرد ...نه سالم کرد نه خداحافیطن  بعد 

زنن ب همراش برم ...گند  د یبره با خواد یمخصوص اقا که تا توالت م کردم که رفتم شکار و شدم منشر 

 داشتم ...  ب  شانسم و که چه فکرا

 

 شد؟ شکیل نیا افتیگفت؟  چرا ق  :  ماهور چ  مهسا 

 

کت کار مهم شر  ا یب دهیخوش بگذرونم حالم زنگ کمیبرم خونه  خوامیم دهیفهم ج  ی:  هگمیم ب  ترش رو با 

 ؟کتن یدارم ...واقعا چطور تحملش م

 

 به خودش بگو ...  یجرات دار : مواظب حرف زدنت باش، کنهینازک م پشت چشیم مهسا 

 

 گمشو توهم با اون داداشت انگار نوبرش و اوردن ... -

 بهشون بندازه ...  گوشه چشیم  هیچقدر دخی  چشمشون به راهه تا  دوبن ی:  ماهه داداشم ممهسا 

ا کند که منتظر چشم و ابرو - ن ...  قهیعت یخاک تو ش اون دخی   داداشت 

 

کت رفت ی  مس یی  راهنما رو زد و تغ مهسا    میداد و به طرف شر
 

ه به مامان زدم و اطالع دادم ک ...منم زنیک

 قدرمو بدونن ...  نا یبرم معتاد بشم تا ا د ینگرفت، با لیطبق معمول تحو 

 

ن ماش مهسا  کت نگه م یو جلو  ت  بشه،  هادیتا اونم پ شمیمنتظر م و هرچ   شمیم ادهیکه من پ  دارهیشر

ن ... شم و از پنجره تو ماش شهینم  ؟یای:  تو مگه نمگمیو م کنمیم ت 

 خونه بخوابم ... خوش بگذره در جوار داداشم ...  می  خستم م کممی:  نه حوصله ندارم ... مهسا 

 



 سیینثار ر  فحشر  2ساعت  دنیو با د کنمیگوشم م  یبه ساعت رو  ...نگایه هی  و م هی  گیگازش و م  بعدم

  کردمیداشتم لل م وگرنه الن غذا خورده بودم بعدم تو رختخوابم کنمیبزرگ م
ن
 رایه مکشیم ...پوف

 ... شمیم

 

 ... دهینگران جوابم و م  نا یکه ش  کنمیو سالم م می  کنارشون م  نا یمهتاب و ش دنیبا د شمیکه م  وارد 

 ؟شوبن یپر  نقدر یشده ا یطور  نا یش-

ن یم خانوم بازار گریم یطرحها ی:  ماهور و پارسا تو جلسه ان و دارن براگهیمهتاب م نا یش یجا  ویل کتن

 داداشم کارش و بلده ...  دونهینم

تکه  میجاب یطرحها دا ی: ببخشکنمیم خایل ینطور یا سییو حرصم رواز جناب ر  کنمینازک م چشیم پشت

 ... ستیاق داداشتون ن به بازار گریم اچ  یاحت

 

هم  نجا یکشونده ا  منو  داره که کارمیمردت چ لیداداش ذل نیا  دونمی:  نمگمیو م شهیم سیپوکر ف افمیق

 اد،یخوابم م

 هم گرسنمه ...  

 

 !؟یایداشتم که گفتم ب یکار   هیمرده  لیلبد من ذل--

 

 اب غش خنده بود و چطور شده بود که مهت افمیق دونمیروح از تنم جدا شد ...خاک به شم ...نم عتن ی

  سییر  طرف جناب گردمیو اروم برم دمینگران بشه ...اب دهنم و قورت م ا یهم مونده بود که بخنده  نا یش

بود که تو  گرفته  شگیلکه ماشاهللا و هزار هللا و اکی  چشمم کف پاش با اون قامت دراز و گندش ژست خو 

 شده ...  پیخوشت یادیگذاشته ز   بشیج یکه تو   با دست   یاون کت و شلوار سورمه ا

 

 پرسه جلب!!!  کنمیم یدارم پاچه خوار  شنوهیانگار م کنمیم فیدارم تو ذهنم ازش تعر  ی...جور  اه

 

ن ...پس م هیوقتا عال نجور یا یچپ برا و کوچه عیل کنمیم یاحمقانه ا خنده جناب  :  خبگمیواسه رفت 

ن داشت کار یبامن چ سییر   ؟ت 

 



و رو به  نهکیم و اخیم دهیحالت م یی  ...اما زود تغ هی  وشه لبشم بال ممن، گ ب  از پرو نی  بال م ابروهاش

 داشتم ...  کار یباهات چ تا بفهیم ا ی:  شما با من بگهیمن م

ن تونی:  شماهم کارتون تموم شد مگهیم نا یرو به مهتاب و ش سپس من خودم بعدا شانا رو   ن،یبر  ت 

 ... سونمی  م

 

ش روانه و منم به دنبال هی  م که ماهور جان بدون توجیه  کنهیم گرد شده نگاه برادرش  یبا چشما مهتاب

 داره؟! ...  کار یمرده باهام چ لیذل نیتا بفهمم ا شمیم

کن و   پیبرگه ها رو الن تا نی:  اگهیم تیبرگه با جد یش  هی و با دادن شمیدنبال ماهور وارد اتاقش م به

 تو اتاق کنفرانس ...  ار یکن و ب  میقرار داد هم تنظ هی

 

  مونهیمنتظر نم بعد 
ن
و تشنه  که خسته ام و گرسنه  گهیاصال هم نم هی  و م گردهیبزنم و برم تامن حرف

 مظلوم عالم ... شمرم به پست من خورده و منم  هینکنه که  بیهستم ....خدانص

 

ن حس میکیمن مظلومم  یکیجون خودم  اره  مظلومه عالمه ....  ت 

** 

 

رف اتاق  و به ط می  گیضعف دلم و م تییسکو یب یو با خوردن تکه ا دمیبرگه ها رو تو پوشه جا م همه

گ ظه هنلح هیرو به روم  دنیکه با د  شمیو داخل م کنمیدر زدن،  درو باز م یو بعد تقه ا می  کنفرانس م

  شهیباز م شمیاما بعد کم کم ن کنمیم

 

 داشته باشن ...!  نیکمد  ینمایس یبه لورل و هارد یادیشباهت ز  نقدر یدونفر ا شهیم مگه

  
 
 یو ش  دمیو پرونده هم بهش م می  و با اشاره ماهور به سمتش م دمیکه تو چشامه بلند سالم م  با برف

ه با و اونقدر غرقم ک شمیم هی  و به ان دو مرد خ نمینشیم سییو کنار جناب ر  دمیپارسا هم تکون م یبرا

ه داره با ک  کنمیم سییر غضبناک جناب  افهیو نگاه ق امیاز اون حالت در م خورهیکه به پهلوم م  دست  

ن رو به اون دوتا اعجوبه حرف م تیجد اقعا و  نیخوایکه از ما م  یکار   نیا انیثاقیجناب م د ینی:  ببند ی 

 اره ... د کیم  محدوده و پرسه زمابن 

که   میمرص  یلی:  اما ما خگهیهست، م یتپلش که مثل خود خود هارد یبا همون لپا انیثاقیم یهارد 

 همه ... م یلی...فقط انجام شدن کار خ ستیبخواد اصال مهم ن نهیهرچقدرم هز  ه،ی  حتما ش بگ نکار یا



 افهیهمون ق و با  فتهیم ...نگاه لورل بهم شهیمن باز م شیو ن شهیکه چشماش مثل دکمه م  خندهیم بعدم

و  یتادضافت اف نی:  از شکل صورت ما به اگهیو م دهیتکون م یو ش  خندهیو م کنهینگام م عشیضا

 ... یخندیم

 

ن شوکه شدم هم کمیفقط  د یببخش ی:  وامی  گیدندون م ر یحرفش لبم را ز  نیزده از ا خجالت  .... ت 

 

 ام کنهیکه اخم الود نگاهم م  فتهیبه ماهور م نگام
ن
ن نم ا حرف م : شدهیادامه م یکه خود هارد  نهی   هیما دخی 

ن چ  بده ...  اوگ هی ستونییجناب ر  نیبگو که ا یی 

 

   کردمیکوفت م  چ   هی فتمی  م پچوندمیاگه نظر بده بودم که م من
 

 اخرت ...  ار ید می  م که دارم از گشنیک

 

 !ان؟یثاقیبگم جناب لو....م خب چ  -

 

بگذرم  یشش  تونمیهم دارم و نم گهیشو د هی:  جناب من اون موقع گهیحرف بزنه که ماهور م اد یم پارسا 

ن ...لطفا درک کن ا خی    ... و اون تار  ت   واقعا متاسفم ...  طیو با اون شر

 

ن نبود و اونقدر حالت صورت اچ  یکه احت  هیاضار و انکارها واسه چ نیبدونم ا شمیم کنجکاو  م تابلو به گفت 

به عالوه  میبد بیشو لباس بچه گانه ترت هی شطابن  یاره واسه بچه ها:  ما قر گهیلورل م یبود که اقا

و نحوه  واسه طرح میدار  اجیاحت یلیخ تهرابن  یاما به اقا انیکه قراره ب  تن یی  حضور خانواده هاشون و خ

ن یمتاسفانه قبول نم ویل ،یبرگزار  ! رو ق یتداخل کار  توننیدارن و نم گهیشو د هی گنیو م کتن ن  بول کتن

 

ون واسش یکار   هیکه دلم به حالش سوخت و دوست داشتم   گهیم یبا لحن ناراحت و مظلومانه ا چنان

 انجام بدم ... 

 

 اب   یزها:  متاسفم ...انشاهللا در رو گهیم انیثاقیکالفه بود رو به برادران م  کهیو درحال شهیبلند م ماهور 

گ یهای  همکار   داشت ...  میخواه مشی 

 



 ... می:  بازم متاسفپارسا 

 

میکه برن ...مثل قاشق نشسته م  شنیبلند م د یهم نا ام انها   ینظر  هی :  منگمیم ونیوسط و رو به اقا ی 

 دارم البته اگه اشکال نداشته باشه ... 

 

:  گهیم هیو با کنا ارهیخفم کنه اما من پرو پرو بهش زل زدم که کم م خواد یصورت ماهور معلومه که م از 

 شکارخانوم!  د ییبفرما

 

رستاره نگام پ فرصت بودن با چشمابن  هیکه انگار منتظر   میو لورل هارد کنهیم باتعجب نگام مه پارسا 

ن یم ش کتن در  دونمی:  خب ...خب ... مگمیم شهیم قیبهم تزر  سییکه از نگاه اخم الود جناب ر   و با اسی 

   ستمین گایهیجا
ن
 شطابن  یابچه ه یابر  یکار اگه قراره   خواد یبدم اما واقعا دلم م ینظر  ا ی که بخوام حرف

ن کنیمنظر بهش نگاه نم نیچرا از ا واقعا انجام بشه ...خب جناب تهرابن   شه،یانجام م ن تونیکه شما م  ت   ت 

ن باش ب  عده بچه ها هی باعث خوشحایل درصد  تونهیو مش نیقراره زنده بمونن و ا تا گ ستیکه معلوم ن  ت 

ه و از د شونیبه زندگ د یام که   ثواب   و  ارهیبچه ها به ارمغان م یبرا یمعنو  یدشا نیمن ا دگاهیو بال بی 

ن قیشماهم به طور  یبرا از طبقه  شی  یکه ب  ی  با امدن افراد خ نکار یبگم که ا تونمیم یماد دگاهیداره و از د ت 

 نکهیپوئن مثبت ا کیو  یشما سود اور باشه و جذب مشی   یکار و طرحها  یبرا تونهیمعرفه جامعه ان م

کت دار ه هیی  خ یدر کارها ....درسته زمان محدوده اما  تونیو مطرح کردن خودتون در سطح کار  نیم شر

ن که خودتونو برسون  شهیبا سخت تر کار کردن م کمی  .... ت 

 

سبه پارسا کم مونده به موهاش بچ یکه ابروها  دوزمیمتفکرشان م یو نگاهم را در چهره ها کنمیم سکوت

... 

 شده ...  بتینص تن یچه خواهر زن نازن بن دویداماد جان ، نم یفکر کرد گهید بله

 

ن هر هز   انیثاقیادامه دادم:  جناب برادران م دمیحرفامو تو صورتاشون د ی  تاث وقت   باشه  یا نهیکه گفت 

ن تونیپاداش م کمی شنهادیو کار هم باشما که اگه با پ شنیمتقبل م ن نک  کیحر کارمندا رو ت  ت  ...هم به پروژه  ت 

ن سی  م تونیاصل  .... شطابن  یهم به پروژه بچه ها ت 

 

ن تا هم گهیحرفم و بشنون:  نه د هیو که همچنان منتظرن تا بق کشمیم ق  یعم نفس  د تموم شد ... جا بو  ت 

 



به او زل زده  د یهم با ترد انیثاقیو برادران م کرد یمتفکر نگاه م که بازم  دوزمینگاه مضطربم و به ماهور م و 

هر  میماحاضن  گمی:  بازم مگهیم د یبا ترد یهارد یمطلق و دق دادنمون اقا بودن که در اخر باسکوب  

 ... میپرداخت کن یا نهیهز 

 

 :  حرف من همونه که گفتم ... گهیبه من روبه انها م یبا چشم غره ا ماهور 

 

 ... ستیادم بشو ن ناسور یدا نی...ا می  گیکه مرده و زندشو به باد فحش م  شهیم خایل بادم چنان

 

 ونی:  اقاگهیدفعه م هیخارج بشن که پارسا  خوانیناراحت و مغموم از اتاق کنفرانس م یهارد لورل

ن لحظه صی  کن هی انیثاقیم  ... ت 

  میدیبهتون م رو  :  ما خی  قطیعگهیکه پارسا م  گردنیبه طرف پارسا برم مشتاق

و فردا بهتون ر  :  من خی  قطیعدهیو ادامه م دهیکه پارسا محل نم  گردهیبه سمت پارسا برم یبه تند ماهور 

 ... گمیم

 

و نظر  دمشیلل م ....که الیه گردهیماهور که ابتدا رو به پارسا بعد رو من م نگاه تند و عصبابن  بعدم

 کنم ...   ی  که بخوام کار خ  دادمینم

 

ن و ند یردها لورل  کردمیچطور رنگ عوض م سییترسناک جناب ر  ینگاهها ر یکه من ز   دنیخوشحال رفت 

بهت  یطرب چیکه ه  ب  گفت:  چرا جا  ...پارسا دنبال انها رفت و ماهورم به سمت من برگشت و عصبابن 

 ؟یدینداره نظر م

 

  دهیرنگم پر  دونستمیم
 

تا زبونم و  اسور نیدا نیرنه اوگ کردمیم یکار   هی دیالن با  ،هم از ترس هم از گشنیک

 منو ببخش ...  ا یدست بردار نبود ...خدا ونی  از حلقومم نکشه ب

 

 ... یکردیم که خوب بلبل زبوبن   شیپ قهیتا پنج دق ی:  چرا ساکت شدماهور 

 



و به  که بخواد غش کنه خودم  زدم و مثل کش حایل خودم و به ب   گهید و به شم گرفتم و کیم دستم

ته و بعد نه نقشم گرف دمیباز به صورت نگران ماهور نگاه کردم و د مهین ر بردم و با چشمابن و اونو  نور یا

ن خودم ول کردم که رو زم ش و منو تو اغوش چرخهیماهور به دور کمرم م یدستا کدفعهیکه   فتمیب ت 

شده  چم دونمیچسبانده بود و نم نشیفکر نکرده بودم که منو به س نجاشی... هنگ کردم و به ا کشهیم

بان قلبم  یجور  هیدفعه  هیبود  ن م ونیدر م هیشدم و ضن  .... شدمیداغ و شد م دو ی 

 

 انگار واقعا حالم بد بود ...  اما 

 هی  ه اتاق مو به سمت کاناپه گوش ستهیمیکه قلبم وا   کنهیلندم مو رو دستاش ب ندازهیزانوهام م ر یز  دست

ن اون م یو اروم رو   ... ارهی 

ه پنهون که ...اما از شما چ مهیدفعه پلکام تکون نخوره فکرکنه باز  هیمتعجبم از کارش، هم مواظبم که  هم

  کردمیداشتم تو بغلش غش م
ن
 ... ونی  ب کرد یم مهمونجا از پنجره پرت لممهیبود بفهمه همش ف فقط کاف

 

ابن شم غرغر نکنه باب نقدر یتا ا امیاومدن تونستم از پس نقشه ام برب لمیهزار ترس و دلهره و ف با   ت سخین

 کردم ....   انیثاقیکه در حق برادران م   ب  غرا

 

را رد چ خوب   نیبه ا تی:  داداش وال موقعند یشیپارسا به گوشم م یو متعاقب اون صدا اد یدر م یصدا

 !؟کتن یم

 

 ... ادیب شیپ یواسه شو مهدو  مشکیل خوامی:  نمماهور 

ده تر م  کمیفقط  اد ینم شی:  پپارسا   ... شهیکارمون سخت تر و فرسر

 

ن یبی...حالم  شهیم سکوت ن باز کنم ...حرفم نم تونمیمن چشام بسته است و نم تن دارم بال  جا نیو من ا ننی 

ن بال م  ... نمی 

 

 دفعه؟ هیچش شد  نی:  اپارسا 

م ...حال که نه اد گنیبه درخت م نیادبه،  اخه ا نزاکت و ب   ب   یلیخ متوجه ام شده ...ویل نکهیل امث نه

 بده ...اره شانا جون تو خودت و حرص نده رو نقشت تمرکز کن ...  بشو یاون بلده ترت نا،یش شیبرم پ



 

خواهر  نجا،یغش کرد ادفعه  هیچشه؟  دونمی:  من نمهیعصبان یلیمعلومه خ هی  ماهور بالتر م یصدا تن

ن خانومته بب  چشه ...  ت 

 

 نیحساب ا :  بعدا شهیماهور بلند م یو دوباره صدا شهیدفعه قطع م هیو  سهی  به گوشم م ب  قدما یصدا

ه رو م م نداره شک نکشه و دخالت نکنه ... من هنوز ش حرف ربیط چیکه بهش ه  تا تو مسائیل سمی  دخی 

 بشه ...  وارد کارم خلیل چیه خوامیهستم نم

 

 !؟:  خب داداش حال چرا عصبابن پارسا 

 

 ... هنیکه کالفه و ناراحته عکس العملش ا  ب  حس کنم که دستش در موهاشه چون وقتها تونمیم

ه  دونمی:  نمماهور   ! هیدفعه غش کرد فکر کنم واسه گرسنگ هیدخی 

 گرفت  یپاچم و م داشت   که غش کنم ...فقط چون  یدر حد گهیبه جان مامان رعنام، گشنم هست نه د نه

م تو و پولش یی  گی...وال اخرش کار و م یمجبور شدم خودم و بزنم به غش کردن که دست از شمن بردار 

 !!!یایواسه ما ناز م یاما الن دار  هی  تو م بیج

 

!  یخوای:  مپارسا  مش دکی   بی 

 ... اریاب واسش ب وانیل هی:  فک کنم فشارش افتاده،  ماهور 

 

ن در خدمتم ...  سییدر که معلومه پارسا رفته و جناب ر  یقدم و بعدم صدا یصدا دوباره  هست 

 هیروم  یا هی...با افتادن سا کمهینزد دونمیکه م  ادهیخوشبوئه، اونقدرم حجم بوش ز  یادیعطرش ز  یبو 

 شهیبس مح نمینفس در س  شه،یم جاد یصورتم ا یکه رو   و بعد حرکت نریم خورمیم قن یلحظه تکون خف

 خواد یم و تالپ تالپ قلبم که انگار  کنهیم دا یتا کنار گونم امتداد پ شابن یانگشت دستش از پ ...حرکت

 ب  معنا حرکت انگشتش چه نی...اصال...اصال ا دمیفهمیبدنم بال رفته بود حالم رو نم یبزنه ...دما ونی  ب

 داشت؟! 

 

ن اومدم باز  خاک  ... خورمیم یبدم خودم دارم باز  یتو شم کتن



 

ل کنم و اروم چشامو باز م تونمیمن گهید و واقعا هم حس و حال بلند شدن را ندارم و  کنمیخودم کنی 

ن بدنم موج م یضعف تو  که   یکپرپشت مش یصورت ماهور با اون ابروها ر ی...با بازکردن چشام، تصو  نهی 

 هشکیم هک  ق  یکه با نفس عم  می  عقب م و کیم خورمیجذابش، جام اهیدر هم گره خورده وچشمان س

ن و دست به کمر م شهیو ازم دور م شهیبلند م عی    ش  و از  نهکیخوش فرمش م یو بعد دوباره در موها نهی 

 
ن
 و دلم از گ کنمیبه دورتا دور م و نگایه شمی... تنها م هی  م ونی  و از اتاق ب کشد یم حرص پوف

 
مالش  رسنیک

 میرو  پارسا روبه دنیکه با د  می  م ونی  و ارام ارام ب دمیمحل نم ویل تونمیراه برم که نم خوامی...م هی  م

...ماهور تو اتاقشه و منم زنگ زدم سفارش دادم تا غذا  کنمیمن کمکت م ا ی:  بگهیکه م  خندمیم حالیب

 ... می...اخه ماهم هنوز ناهار نخورد ارنیب

 ممنونم داماد جان ... -

 تو امپاس  و گذاشت   ماهور  نیا ی...اما دمت گرم بدجور  کتن یم حالتم باز شوچن  نی:  تو اخندهیم

 :  اما اونکه قبول نکرد ... کنمینگاش م متعجب

ابن پارسا  ...ماهور  میبرد ضیف غراتون حساب   :  قبول کرد منتها نخواست حرفش دوتا بشه که با سخین

 ... یداره هم معنو  یما باشه ...هم سود ماد یقبول کرد و قرار شد کارشون برا

 

ن و گول م جیبه من گ چشمیک بعدم ستم که ه ینمونه برسر  نیو من درکف ا میشیو وارد اتاق ماهور م نهی 

 نه!!!  ا یخب مثل ادم بگو اره   ؟چ   عتن یافعال معکوس  نیا

 سخته!!!  یلیخ ا یگو 

 فهینشستم و دارم وظ بینج وانیکنم ...منم مثل اون ح  پیداده و ازم خواسته تا عالمه برگه بهم هی

ت و زد و بهونه گرف بشیدفعه کجا غ هی دونمینم ...تا النم خواهر بنده بودا ویل دمیرا انجام م می  خط

و  شیش یدایو ز  هی  فاز م تو  شی  یب گهیبوده که حال با وجود پارسا د ما اون موقعش چ   ابج   نیرفت ....ا

ن هشت م  .... نهی 

 

تلفات  شده بود  جاد یلگن و کمرم ا هیکه در ناح  یکردن بود و شکر خدا باوجود درد  پیکارم فقط تا  امروز 

 ستیهمراهم نکنه وگرنه معلوم ن سییبشم که جناب ر  لیدرگاه خدا دخ د یبا نمینداشتم ...ا یگر ید جابن 

 ... ادیب خواد یشم م یا گهید یایچه بال 

 



میو م کنمیشده رو دسته م نتیپر  یاه برگه  دمیرو م نهیس و مجلش کیش یلی...خ سییجناب ر  یبرا ی 

ن جلو، اروم در م ن و به سمت م شمیو وارد م نمی  ...انگار  کنهیمن اخم نگام م هیو با  کند ی...ش بال م می  م ی 

 ارث ننشو خوردم ... 

 ... هی  گیگازش گرفته که اثراتش داره پاچه من و م  گ  دونمینم وال 

 

ن گفت  که  یش  بیگرفتم و به ترت  نتیشده و پر  پی:  برگه ها هم تاگمیم تیو با جد کنمیم اخم شماره   ت 

 تموم شده من برم ...  میکار   میتا نیندار  یا گهیکردم و اگه کار د  یگذار 

 

ن حرف م وار یبا در و د انگار   تشیعصبان که از قضا   کنهیم پیتا چ   هیشش و کرده تو لب تاپش و داره  نم،ی 

ن مال هم کنمیحس م  و انگار نه انگار ...  گذرهیهم م گهید قهیباشه ...چند دق ت 

 

 با اجازه من رفتم ...خداحافظ شما ...  تهرابن  یاقا-

 

 !ی:  من اجازه دادم بر شهیکه برم صداش بلند م  کنمیگرد م  عقب

 

 برم ...  د یمنم از سکوتتون حس کردم با  ن،ینزد می: حرفگردمیبه طرفش برم باحرص

 

ن از پشت م شهیو بلند م کنهیبه لحنم نم توجیه لحظه  هیکه   اد یو به طرفم م بندهیو در لب تاپش و م شی 

 که خوش به حال زنش!!!   شمیم کلشیمحو ژست و قدو ه

 

ن جلو م صندیل یرو  چرا نذاشته برم  که  شمیم ...منم عصبابن  نمیکه بنش  کنهیو به منم اشاره م نهیشیم شی 

  دهیم ینظر  وقت   :  ادیمگهیو م کنهین اخم نگام مم هیخونه با 
ن
ن م و حرف  م باشه ... حرفش یرو  د یبا نهی 

 

ن م حرف اتیو ماد اتیمعنو  د یاز فوا انیثاقیجلو برادران م :  وقت  دهیکه ادامه م  کنمینگاش م جیگ  ی 
 بن

 ... و طلبکار نگام کتن  تن یهمه اخم جلو من بش نیبا ا د ینبا گهید

 واسم ...  اد یماموت نجات بده که بند و تبرصه ن نیمنو از دست ا ا یخدا



 

ن بهم م یلبخند مچهیشده که ن زونیلبام او  دونمیو م می  م وا    نهی 
 

فته  و حال گر   ...ماموت منو به مسخرگ

ن جلوم م یو کاغذ شهیحرف بزنم که زودتر به سمتم خم م خوامی...م خندهینداشتم م شیداره به ر  و  ارهی 

 م تا مشکیلهمراهت باش د یاکه خودمم ب  دوبن یالبته م یانجام بد د یهست که با ب  کارا  ستیل نی:  اگهیم

 ... ادین شیپ

 

  کنمیموقع باز بشه ...نگاهش م که ب    و لعنت بردهابن  کشهیمخم سوت م دنشیو با د دارمیو برم ستیل

ن حال من،  روح و روان نداشتش شاد شده ....  شی  یکه خندش ب  عمق گرفته و با گرفت 

ندارم  هنیزم نیدر ا یتجربه ا چیمن ه عتن ی... ستیمن ن یکار   طهیتو ح نا یا سییجناب ر  د یببخش اما -

ن کار کن  نیرو مامور ا یا گهید ...ممکنه کش  !؟ت 

 

ملت  هی لل بشر  که الیه  ندازهینه بال م یبه معنا ب  و ابرو گردونهیپا م یو پا رو  دهیم شیبه صندل هیتک

 !!!اب  ینوع خودت کمتو برسر در  نقدر یراحت بشن ا

 

م و بهر  کرد  میکارها رو تقس  میدار  زمابن  تیو از اونجا که محدود میی  من جلو م یز ی:  طبق برنامه ر ماهور 

ن به م کش  ... میانجام بد د یهست که با یادیز  یدادم ... کارها یتوانش کار  انی 

 

 شیواسم پ سوال هیاونوقت   ن،یه ابه فکر بند نقدر ی:  اهان  ممنون که اگمیم و با تخش هی  بال م ابروم

 اومده؟! 

 

 .دیی:  بفرماماهور 

 حده؟!  نیتوان بنده در ا نیدیاونوقت از کجا فهم-

 

ن زم یو رو  دارد یان پا برم یرا از رو  شیپا ندفعهیو ا ندازهیم ر یش ز  ماهور  و  شود یو به جلو خم م گذارد یم ت 

ن که همچ  دونمی:  اونقدر مگهینم مدر چشما و بالحن خاض ذارهیران پاهاش م یارنجش را رو  رو  ت  سیل ت 

 برات نوشتم ... 

 



د جمع شد و با بلن میمنظورش دوباره اخمها دنیو از دوپ  هلو بودن حرفش و نفهم کنمینگاش م ناباور 

ن شما بگ :  باشه هرچ  گمیطاقت و مظلومانه م که ب    کنمیشدنش نگاهش م م خونه اما امروز رو زود بر   ،ت 

وع م  ... نمکیاز فردا شر

 

رف انگار ح شهیکه حالت چشماش برام جالب م  کنهیبهم نگاه م هی  و خ کنمینگاش م تیمظلوم با 

   ه،یچ دونمیکه نم  کنهیبهت القا م نامفهویم
ن
ن همه چ د ی:  باشه برو اما از فردا باگهیو م کشهیم پوف طبق  ی 

 بره ...  شیبرنامه پ

 

 :کنهیبرم که صدام م وامخیم کوتایه  رو بهم دادن با خدا حافیطن  ا یدن انگار 

 نره ...  ادتی ستی: لماهور 

 

وجه ت ویل کنمینگاهش رو هم حس م تن یاما سنگ می  و م دارمیبرگه رو برم گردمیو برم گمیم اهابن 

ود ماموت مهربون شده ب نیخدا چه امروز ا ینگاه کنه تا خودش خسته بشه ...وا نقدر ی....بزار اکنمینم

 .... مشیک و  شتهاز بس ابروهاش پرپ شهیبا اون اخمش ادم زهره ترک م مهربون باشر  شهیهم شهیم ...چ  

ن شده بود و خر پر نم کیکامال تار   هوا   کردمیم سییکمک جناب ر   فتمی  داخل و م گشتمی...حداقل برم د ی 

برم  مخواستیکردم که م  عجب غلیط ا یخونه ...خدا سوند ی  افتاد و من و م به دلش یم بعدم نکنه رحیم

رد نشد ...زنگ اژانسم زدم  نمیدونه ماش هیچرا از شانس خوشکلم  دونمیو نم نجامیخونه و دوساعته ا

ن ماش ن ماش هیباشه پولمو جمع کنم و  ادمینداشت،   ت   بخرم ...  ت 

 

میبوق م یصدا دنیکه با شن  دمیلرز یو از شما م کردمیر مفک داشتم ن بال و باترس نگاه ماش ی   یاشنا ت 

ن طرف شاگرد و پا شهیکه ش  کنمیم سییجناب ر   ... کنهیداده و خم شده و داره نگام م یت 

 

 ؟:  چرا هنوز نرفت  ماهور 

 

ن داره منو س افتهیوقت  نمیاعصابم خورد بود ا حال  ن ج ت  وا خوبه و ه دمید ج  ی: هگمیباحرص م کنه،یم ت 

 عوض کنم ...!  ب  هوا هیگفتم   کار یمنم ب

که تا فردا   بموبن  نجا یبره تو ا نمیخاک برشت شانا ا یپروندم ...ا چرب   هی فهمهیو م نی  بال م ابروهاش

کت باشر  لیدخ د یصبح با  ... در شر



 بال برسونمت ...  ا ی:  بگهیم تیاخم و جد با 

  بدون
ن
ن م خی:  دارم گمیو پرو پرو م شمیسوار م عی    ش  حرف و تعارف ن رو روشن کن یبخار  شهیم نمی   ... ت 

 

 شمیکه متوجه نم  گهیلب م ر یز  چ   هیو  دهیبا تاسف تکون م یو ش  کنهیمن نگاه م ب  با تعجب به پرو بازم

 من بشه ...  ی  خونه بزار اونم درگ می  بگه،  من که دارم م خواد یم ...اصال بزار هرچ  

 

با همه  ور نجیهم شهیجاخوردم: هم د یکه پرس  بشم با سوایل ی  ب گرم شدم و تونستم جاگکه خو   وقت  

 !؟راحت  

شالم  نیبل       ه،  ا منیبیم م،ی  گیکه دست به شم که م  کنهیکه اشاره به موهام م  کنمینگاش م سوایل عالمت

دا هش برخورده و جهنم خچهارتا شاخ مو من ب دنیو اقام انگار با د دشهیعقب رفته و موهام قشنگ تو د

 بهش نازل شده ... 

 

 !؟ی...شما مشکل دار  مینطور یهم شهی: من همگمیباز م شیو با ن ندازمیلجشم کامل رو شم نم از 

 

  دنیتا رس گهیو د کنهیم و با حرص خایل نفسش
ن
ن نم به خونه حرف   نقدر یچرا ا ممونیمواقع م بعضن  نه،ی 

 .... دهیم ی  گ

 

** 

 

و رو از و داره م سادهیو مانند دوصفر هفت بال شم وا می  گیمواخذه ننه جانم قرار ممورد  دنمیرس ر ید با 

 کجان؟  هی:  بقگمیرو بهش م هیبق دنی... با ند ونی  ب کشهیماست م

 ؟یکردیم کار یتا حال چ ینداره ...کجا بود : به تو ربیطگهیم ب  نرگس با ترش رو مامان

 

 ... نیشدما از دست ا یگرفتار   عجب

 



کت بودم و م ا یداد ی  گ  یلیخ گهید یوا- و دوساعت  مد و ین می  گ  تن یماش چیکه ه  امیب خواستمی... بابا شر

 کجان؟!   هیتا ماهور من و اورد و رفت ... خب حال بق دمیانتظار کش

با  یادیز  ا دیجد سا ییر  نیشده ا : چ  گهیم یتو چشام و با مرموز  شهیم هی  و خ کنهیمتفکر نگام م ننه

ن م کیت اشونیمنش  ...ننی 

 

 یدار  یدایز  گهید زمی:  تو رو خدا دست بردار عز گمیو م کنمینگاه م شیدهان باز به اون صورت شاک با 

 ... کتن یم ب  رو جنا هیقض

 

زارش به بعد گ نی...از ا یپرو شد یادیچند روزه شخود ولت کردم ز  شهینم ی  :  نه خشهیم شایک ننه

 !یدیلحظه به لحظه م

 

ن هم ا یب داشتم  یرسوندن تا در خونه بوده که اگه با بدبخت ش و ش  هی...خوبه  د ییگاومون زا یاول کار  ت 

 ... ستین د یبع ج  یننه من ه  نی...از ا کرد یم کار یاون موقع معلوم نبود چ

 

ا رو ز  خواد یو به گفته خودش م اد یتو اتاقم که باز دنبالم م می  م  شنگ چ  زبونم بکشه که اخه من م ر یخی 

 خدا ...  یکه دست از ش پر موم برداره ...واجوابش و بدم  

 

 کجان؟  هیبق :  خب نگفت  نمیشیو کنارش رو تختم م می  و به سمتش م کنمیعوض م لباسامو 

 

ن ...مادرتم که   تیکجا باشن ابج  خواست  ی:  مگهیو م کنهیم نگام افتاده بابات  اشیجوون اد یکه با پارسا رفت 

ن دور دور ...خجالت ن  ..و مجنون به شش زده .  یلیپاش لب گوره هوس ل هی کشهیمو برداشته و رفت 

 

 دهیحالش بده و از دست عروس و پرسش حرصش گرفته که الن ترکشاش داره من و به فنا م نقدر یا عتن ی

... 

 

 ... میاز خودمون حرف بزن ا یحال ولشون کن و بزار حال خودشون باشن ب مامابن -

 



 !شناسمیرو م افتهیته؟ من تو مارمولک جهش تو ش  :  چ  گهیو م کنهینگام م مشکوک

 ... کنهیگرفته الن داره بازگو م  اد ی ب  جا هی!!! به جان خودم تازه از افتهیجهش  مارمولک

 

  نا ینن جون ...ا یدار  ی...حافظه قو  ا یی  گیم اد ی چ   هی یماشاهللا هرش -
ن
کاپت   رو ول بگو اون روز شاف

 خوش گذشت ... 

 

شت باز چشم و گو  ست،یمناسب سنت ن نا یا ج  ی:  هگهیو م شهیم د یشخ و سف مکیتو فاز و  هی  م ننم

 ... شهیم

 

 نفرو بتونم بزنم ...  هیحداقل مخ  خوره،یبه درد م ندمیخب بگو واسه ا-

 

ن م یکی  ش دراره ...  از همه چ   خواد ی...م ومدهیبه تو ن اشی:  فضولگهیپس گردنم و م نهی 

 

حالم بدشد  نکن زونیاونجور او  افتو ی: خب حال قگهیو م خندهیکه م  می  گیبه خودم م یمظلومانه ا افهیق

.... 

ن برق م اشیو دندون مصنوع کنهیم یکه خنده ا  کنمینگاش م منتظر  و مثل  شهیم د یشخ و سف کمیو  ننی 

ا ن چهارده ساله شش و پا یدخی   حال اون اقاهه جلو روش نشسته که داره کتن یفکر م ...اچن  ندازهیم یت 

 ... کنهیم کارا نیا

 میاج کنو بعد اگه شد ازدو  میتا اشنا بش میفعال باهم هست ج  ی:  هگهیم یخجالت زده ا یبا صدا بالخره

... 

 ! ...؟چ  -

ن  لیفس نا،یدارن ا به نفش عتماد ساله ان، چه ا جدهیکه دخی  و پرس ه  انگار  ن بازم رفت   تو فاز شدن رفت 

ن یکه نم  ب  چه کارا یی  ...ش پ    نمیو اونوقت من هنوز تو فکر ا کتن
 

تلف نشم  که برم غذا بخورم از گشنیک

 .... دارهیبر نم ...وال شکم گشنه عشق و عاشق  

 

مامان نرگس با اون شکل و  دنیو با د ندازمیبه اطرافم م یو نگاه خواب الود شمیبلند م یداد یصدا با 

 ... هی  م ادمیو خوابم  شمیافشون شدش مات م یتپلش با موها لیشما



 

ه خرس مگه نبا-  ... گهینم میچیو ه دهیوابشکار ، با اداب تمومم خ یبر  د یدخی 

 

میفین از جا م مثل  از دست توئه ....  کشمیم کنه مهسا که هرچ    کارتیبگم خدا چ ،الیه ی 

 

ن تا به م دوئمیم عی    ش  راهرو خایل دنینباشه ،با د تا کش کشمیم شک شکل و برسم که از شانس خو  می 

ن نم که ع...م کنهیو خودش جلوم ظهور م شهیباز م سیینازم دراتاق جناب ر   یدم لبخندکر   ی  خر تو گل گ ت 

ن و دوتا دندونم م به وسعت ش  ... کنمیو سالم م نمی 

 سمییر  ت  ح دمینم که اتو دست کش  ب  و از اونجا شنینظاره گر بنده م قیعم اخم کردن و با نگایه جناب

ن ،پشت م  ن نداره ... ه امد...اما نه انگار قصد کوتا کنمیو خودم با برگه ها و پوشه ها شگرم م نمیشیم ی 

ن داشت یبا من کار -  ؟ ت 

ن سمت م یو قدم بلند دهیم ونی  و باحرص ب نفسش ر که تا دارم ...اونقد اد ی: کار ز  شهیو خم م دارهیبرم می 

 ... یشب وقت شخاروندنم ندار 

ارت ب  کنمیو مظلومانه نگاش م اد یدرم فسم و  ستین یخی   پی:امروز از تا کنهیم داد یکه تو چشماش شر

وع کن  د یکه بهت دادم با  ست  یل طبق  ...تو اتاقم منتظرتم ...  میکارمون و شر

ه در راه ک  شمیاتاق شازده م و رایه کوفت    ستیاون ل ب   گردمی....منم م هی  کنه و م  عقب گرد یم بعدم

ه وسط ک  کنهیو سالم م ستهیا یم دنمیو با د انیم ونی  که از اتاق نامزد جانشان ب  نمیبیجان را م ابج  

میفش محر   ،الن کار دارم ...  زمیعز  سمی  به خدمتت م امی:بعدا م ی 

 

  شمیجان م سییو وارد اتاق ر  دمیکه محل نم  کنهینگام م متعجب
ن
 .... ارهیاومدنم و شم در ب ر ید تا تالف

 

**** 

 

ود که هم فضا مناسب ب  میزد شیبه محل نما یواسه اعمال کارها ابتدا ش  سییجناب ر  شاتیفرما طبق

ه بود ک یکارها جد  ی...ماهور اونقدر تو  شد یم عایل خواستیکه م  اندگ اتیی  که با تغ  دمانیهم چ

دمیناخوداگاه منم حساب م  ... ی 



و  ینحوه برگزار  از  ب  جز اتیی  و تغ شنهاداتیو  با دادن پ کنهیم انیثاقیبا برادران م از صحبت کوتایه بعد 

 هست ...  ندهیبب یبهی  از سو  د ید جاد یا یراب شی  یها که البته ب یانتخاب رنگ و نور پرداز 

ن صورت م یبه پهنا یتپل لبخند انیثاقیم جناب :  گهیم یلدکمه و با خوشحا هی شهیکه باز چشاش م  نهی 

 ... جناب تهرابن  نیشافرازمون کرد یلیخ

ام ش  ماهور   بشه ...  زمان کم کار باارزشر  نیتو ا دوارمیجناب فقط ام کنمی:خواهش م دهیتکون م یبااحی 

 چون که در دستان توانمند شما قرار داره ...  شهی: حتما باارزش م لورل

م ....  کنهیرو به من م بعد   : از تو هم ممنونم دخی 

 ... کنمی:خواهش م خندمیم

 ... میو واقعا وقت ندار  میبر  د یهم با گهیما چندجا د د ی: ببخش گهیحوصله م ب   ماهور 

ن یبه ناهار دعوتمون م هنکیو در جواب ا دهیدست م باهاشون  میکنیم و خداحافیطن  دهیهم جواب رد م کتن

 تا بهش برسم ...  دوئمیو منم م هی  بلندش تند تند م یو با گامها

 

ن دو ظهر شده حالم رو به موته ،اونقدر منو دور شهر پا ساعت م به اونور برد که جون نور یاورد و از ا یت 

 نمیونه که نا نداشتم تا همراش برم طرح و رنگ پارچه ها بباوضام داغ نقدر یو ا اد یحلقم م یداره تا تو 

و چقدر دارم  ومدهیو هنوز ن کنهیم غتن  ومیانگار اوران کنه،یم کار یداره چ دونمیساعته رفته نم کی...حال 

 شخ نگه داشتم ...  یلیو صورتم و باس ارمیبه رو نم کنمیم خانویم

  دونمیم
ن
 ...  ارهیصبح و در م داره تالف

 

ن و بسته بودم که با باز شدن در ماش مامچش ازش و بدون نگاه کردن گ سییو جناب ر  کنمیچشامو باز م ت 

 ...  هی  و م هی  گیم

 ؟ ی: خسته شد ماهور 

ن بب  اشم ... : نه خوبم چرا خسته ب گمیم و بالبخند الیک شمیتابلوئه ...تو جام جابه جا م افمیچقدر ق ت 

ارت نگام م با   اونجا ؟!  میرستوران خوب هست بر  هی یکینزد نی: اگه گرسنته ا کنهیشر

 نه ممنون هنوز گرسنم نش....... -

 



اب  و از خجالت دمینکرش بلند شد که خودمم ترس یکرد و صدا  یاومدم بگم نشده چنان دلم قارو قور  تا 

م نگاه ماهور کردم که با ابروها من  د کهز  یو بعد چنان قهقهه ا کرد یبال رفته نگام م یشدم ...با شر

 ... شهی،مگه م د یعبوس خند نی؟الن ا شد یابروهام از تعجب بال رفت ...چ

 بار پشت شهم پلک زدم ...  چند 

 مرده ...  لیذل خندهیچه خوشکلم م لمصب

 ادهینکن ،پ ی:واسه من چشاتو اونطور گهیو م بندهیم ششو یکه کم کم ن  کنمیگرد شده نگاش م  یچشما با 

ن پا ختهینر  نمیدلت صدا نداده و سقف ماشتا باز  میبخور  چ   هی میشو بر   ... یت 

و در محکم  شمیم اد یش از تنش جدا کنم با حرص پ خواستمی...منم که م شهیم ادهیو پ خندهیتر تر م باز 

 .... شمیجوره شد نم چیاما باز اونقدر داغ کردم که ه کوبمیبه هم م

 

 کمیم تا گذاشت  گرمیمن که انگار رو به موت بودم و از حال بدم دندون رو ج میانتظار غذا نشسته بود به

ه ...شم ز  نیا گهیرو خودم تمرکز کنم تا د نگاه  تن یبود اما سنگ ر یشکم صاب مردم صدا نده و ابرومو نی 

ن چ مییروبه رو  ن ع ینجور یا نبود که نشه حس کرد وقت   یی  که   ارمیتلسکوپ زوم من شده ... ش بال م ت 

خدا کاش  یشکمم بلند شد ...ا یباز نشده صدا شمیبدم که از شانس خوشکلم هنوز ن لشیلبخند تحو  هی

ن زم  ر ینه ز ز و ن نهیگردشدش منو نب  یبا چشما ینجور یتا راحت شم که ا د یبلع منو یم کرد یدهن باز م ت 

 خنده ... 

 

 به خونم تشنه بودا!!!  روز یو چه خوش خندم شده امروز تا د خندهیداره م نطور یهم

 

ارت م دوباره :چرا  گهیصدا م نیو با بم تر  کنهیو من شخ شده از خجالت و نگاه م نی  گیچشاش رنگ شر

ا تیچیه  ... ستین گهید یمثل دخی 

 

ا ن چ   عتن ی  گه چمه  ؟! شکل پرسام ...م ستم؟پسیشکل دخی 

ا میچ د ی: ببخش گمیتعجب م با   ؟ ستین گهید یشکل دخی 

 

ن م یرو  نهیچیو م اد یحرف بزنه گارسون با غذامون م اد یم تا  ن چو  کنمیرو فراموش م و منم همه چ   ی 

وع م نهیبیچشام فقط غذا رو م در  و صداش شهیبه خوردن و شکم زبون نفهمم هم خفه م کنمی...شر

 ... ادینم



ن وجمو که تو دهن متکه ج نیاخر  ن م یرو رو  خایل وانیبال و ل می  شه م هیو نوشابه روهم  ارمی  ن م ی   ارمی 

به  توشون معلومه نگایه یکه برق شاد  و با چشمابن  شمیشد خودمم شادتر م ی  که شکمم س  ندفعهی...ا

 ی  :س هگیو م کنهیمکه اشاره به غذام   شمیکه منم محوش م  کنهینگام م جور خاض هیکه   کنمیماهور م

 ... یشد

 

ن چ چیه ر ادم با پرست هی ینبود جلو  نیبدتر از ا ی   و خجالت بکشر نگات کنه و ت حانهیتفر  نطور یو ا تن یبش ی 

 نگات کنه ...  حی    با تفر  نهیاز شکم لمصبت که حال بش اونم از چ  

 

 ممنونم... -

ن هم فقط ن منو از صبح تاظهر برداشته دور شهر پا ادهیکه از ششم ز   گمیم ت  رده حالم ورده و خستم کا یت 

 ادبم ...  گفتم تا فکر نکنه ب    نمی...ا فشهیوظ

 

 ... گرسنه باشر   نقدر یا کردمی:رنگ به روت برگشت ...فکر نم ماهور 

 هیشب تیچیه گمیم : وقت  دهیکه ادامه م  سیبس کنه که نه تنها دست بردار ن د یتا شا گمینم ج  یه

ا  ... گهید گمیراست م ستین گهید یدخی 

 

 د یبا ترد دمیمنتها من چون گرسنم بود نفهم د یسوال و قبل از ناهار پرس نیا اد یم ادمیکه   حال 

سمیم  :چطور مگه؟! ی 

ونه و بدون عشوه که  یبدون نازو ادا نکهی: همماهور   نقدر یذاتو اغ یمیتو رژ  ا یرژلبت پاک نشه  هو یدخی 

 ... یکه منم به اشتها اورد  یبا اشتها خورد

 

 ... میز یابرور  هیمحو کن که ما نجا یخودت منو از ا ا یاح بودم خداافتض نقدر یا عتن ی

مم واسم شک یصدا نیدیگشنمه به فکر رژمم باشم اون موقع که د  که وقت    نیخب ...خب...انتظار ندار -

ن ابرو نم  ... ارهی 

 

 ؟؟؟ هیحرف گنی، ادم پرو به من م ختهیخجالتمم ر  گهیو د خندمیو منم م خندهیمردونه م دوباره



چشام بهش  خوامیم و هرچ   کنهیم یدلی   یادیکه ز   شیبه بال تنه بزرگ و عضله ا شهیم دهیکش  گامن

و بود انگار  گشید ی...امروز ماهور مثل روزا شهینخوره نم ن چ هیعبوس نبود ،خوشر ق کرده  فر  نجا یا یی 

 ... خورهیکه نشسته داره با من ناهار م

 

ا  چیه هی:شبماهور   نطور یهم شهی...هم ا یر  و ب   لهیپ لهیش ب   ب  جورا هی ست  یاطرافم ن یکدوم از دخی 

 بمون ... 

 

وق و مثل بچه ها ذ کنمیو شم و کج م شهیخود به خود باز م شمیکرد ...ن  فیماموت الن از من تعر  نیا

 ... گهیم شهیبابامم هم دونمیزده گفتم :م

 

 ... طوبن یحملت کرد از بس که پرو و شت شهیهم نم ب  وقتا هی:البته  گهیو اروم م کنهینگام م یمرموز  با 

 و نشم ویلخودش پر  الیکه به خ  شیتیشخص بینه به تخر  فشیکثافت نه به تعر   مونهیباز م دهنم

ام سن و سالش رو م امیمنم بلدم از خجالتش درب دونهینم ن وگرنه احی   ... ارمی 

 

ت کارها از باب الشیخ وقت  و  میمدنظرمون ش زد یبه جاها ستیل هیو طبق بق ونی  ب میرستوران زد از 

کتم گذشته بود من و تا دم  یشده بود و چون ساعت ادار  کیراحت شد شب شده بود و هوا کامال تار  شر

 یو پروژه او ت نمک  بخوام کار ثواب   گهیبار د کیبنده غلط کنم اگه  بیترت نیخونمون رسوند ....به ا

 انجام بشه ...  یکنم و بخوام کار   فضویل

ن بده  نشو  خواستیکدوم کار ما نبود و ماهور م  چیه میکه امروز با ماهور انجام داد  ب  کارهاکه    دونمیم و 

 گمیم میننکنم که منم دخی  حرف گوش ک جا یداشته باشه و دهالت ب تونهیم ب  ها پروژه چه سخت   هیکه 

 چشم !!! 

ماهانمم نبود که حال بدمو  کیدپرس شده بودم و تو حال خودم بودم اخه نزد یچند روز  هی دونمینم

 که بود حوصله نداشتم ...   هرچ   بنداز گردن اون بدبخت ویل

 

 نقدر یا کردمینماستاد و مهسا توجه  یاومدم و اصال هم به کل کال و یم فتمی  حال زار به دانشگاه م با 

شون کمه نون دونمی، اخه نم بشونیشده بود که سگ و گربه رو گذاشته بودن تو ج میوخ تشونیوضع

 ؟!  هیواسه چ دناشونیشاخ و شونه کش نیابشون کمه ا

!  گهیبه من چه بزار همد اصال  ن  رو تکه پاره کتن



 

کت همه مشغولن و منم کار خاض تو   شهیه من گهیغرق شدن که دتو کارشون  نقدر یندارم چون همه ا شر

فلزم  دوننیهمه رو شده ها م شیدستمم پ عتن یرو اسکل کرد  کش  شهیرو بار گذاشت نه م بتیغ گید

 ... میونی  یم شهکرد فعال پ  شهیچه م کردنم قانعم ویل  پی.... به خدا به تا انیدورو ورم نم اد یخرابه ز 

 

ن م نا یا نا یبه اتاق ش یش  ن یاکتفا م رلت  یبه سالم ز که سخت مشغولن و فقط   نمی  اره مشغول و دوب کتن

ن یکه دوتاشون ش تو لب تاپ فرو کردن و دارن مشورت م  کشونینزد می  ...م شنیم گام به لب ن وقت   کتن

 ... بودنبهشون کردم که بازم سخت مشغول چونه زدن  تاپ افتاد چشام از تعجب گرد شدن ،نگایه

 یبرا نیخواب نکهیا ایل خورهیشو نم نیطرح و مدل لباس به درد ا نیا دونمیکه من م  ب  تا اونجا قا یالن دق-

 خودتون باشه ... 

 هی هی...خب قراره واسه روز افتتاح میخوایواسه اون بچه ها م یپس فکر کرد گهی:اره دکنهینگام م نا یش

 ! گهیبپوشم د چ  

 ؟ هی:به نظرم قشنگه نظر تو چ مهتاب

 نیاز ا گهینظر بده د هیپارسا جونش  شیبه نظرم بره پ بدم خب قشنگ هست ویل ینظر  تونمیمن نم-

 ... خودت و بکشر  نقدر یا ستین از یو ن اد یدر م شدرگیم

 

 کنهیر رو باز مو د هی  و به سمت در م ونی  ب کشهیفالش و م عی    و ش  شهیعالمت سوال م هیشب نا یش افهیق

 !!!نشه  ا یکه ر   کنمینثار گاو م یامرز ی...منم خداب شهیمحو م عی    و ش 

 

 :چقدر هول بود ...  گهیبا تعجب م مهتاب

 از  یبه حال خودت بکن دار  یفکر  هی یشنو یاز من م فقط نجاتت دادم ویل شناسمیو م میمن ابج-

 .... فت  یدوستت عقب م

 ... ومدهیبه تو ن ا یفضول نی:ا خندهیم مهتاب

 ... گرفتیشاغت و م فرهابن  دوبن یپس هنوز نم-

 

 نگام کرد و گفت :شاغ من و گرفت ؟!  د یو با ترد د یدفعه خنده رو لبش ماس هی



  اسکلش دونهینم د یخجالت کش و تکون دادم و اب دهنش و قورت داد و مثل لبو شخ شد ... اچن  شم

 کردم ... 

 

درومد بعد رو به من   ی  شیموهاش و تو کنه که ب عتن یکه   د یو انگشتشو رو مقنعه اش کش فتهیتته پته م به

ن ....اصال ...گ....چ   فرهابن  یقاگفت: خب...خب...ا  اومدن ؟ ...گفت 

 

س وا م دنیشن اماده  که زدم جواب داده بود مهتابم دلش رفته  دست   هیو  فتی  بود ،بچه داشت از اسی 

 :فقط سالم رسوند ...  گمیم عی    و ش  کنهیسمت در که مات نگام م می  م شمیبود ...بلند م

 

ه  نیهتاب نشم ...نگام به عقبه که افلنگو بستم که مورد هجوم حمالت م بعدم نشه و  حشر و  هو یدخی 

ن پخش زم ارو یو با  خورمینفر م هیدفعه به  هیکه   می  دارم م نطور یبخواد حمله کنه ،هم ...نگاش   شمیم ت 

که موهاش   ستمفر صلوات ب امیکه پخش صورتشه ...م  نمیبیدسته مو بلوند وز شده م هیفقط  کنمیکه م

ن و کنار م  بوده من موندم ...همه جاش عمل برسر چ   نیخلقتت از ا ا ی... خدا الکرش تیفاز ا تو  می  ،م نهی 

 کرده بود ...   شیهم ارا پیتا ک پیبود و ک

ه تر بود  یعیطب یکردیم د یبل کرو یم فت  ی  ...حداقل م کنهیپهن تاتوش بهم اخم م یبا اون ابروها دخی 

ه ب گهیو م کنهیم غیج غیج یا دهیو با لحن کش کنهیو غنچه م شیشی   ی...بعد لبا  یکور   شعور ی: دخی 

   نیمنو ...نگات کجاس لندهور ادم به ا تن یبینم
 

بلند  یوره اده ک کدوماز   ستی...معلوم ن تن یبینم گندگ

 فقط ...  کنهیشده اومده و داره مث بز نگاه م

 

ن هدفع داغ کردم و رسما داشت بهم تو  هیکه زد   ب  که با حرفها  کردمیداشتم نگاش م متعجب و  کرد یم ت 

، اونم  بکش شد و حمله کردم سمتش و موهاش و گرفتم تو دستم و حال نکش گ چ   دمینفهم گهید

فقط  کنمیم کار یدارم چ دمیفهمیبود که نم عصبابن  نقدر ی...ا کرد یم غیج غیداشت با اون صدا نکرش ج

 و اونم خم شده بود و هر طر دمیکشیموهاش و گرفته بودم و محکم به هر طرف م
ن
 اومد ...  یم فتمی  م ف

 یبه من م زباله خشیک تحفه عمیل-
 

  شعور یدت ...بواسه خو  جا سالم نذاشت   هیکه   توب   ،دهاب   دهاب   یک

 نشده ...  هی...بدبخت تجز  گاو ،بز خودب  

 

ن ینم کردنیم یو مهتاب هرکار  نا یهمه دورمون جمع شده بودن و ش غشیج غیج یصدا از  ن و م تونست 

ن ...واقعا و  حال علنا  بشه و  فمیحر  تونستینم که کش  شدمیم وانهید هی شدمیم عصبابن  قت  دور کتن

ه به گوه خوردن افتاده بود .... با ا دفعه با حس  هی... شدینم فمیحر  قدش از من بلندتر بود ویل نکهیدخی 



م کش دهیبه عقب کش ب  دستا که   ب  تهابال بره بعد دس غشیشد طرفم و باعث شد ج دهیشدم که دخی 

 که تو گوشم نشست " اروم باش ...اروم باش"  ب  دستم امد و با نجوا یحکم رو م

ه هم عقب رفت اما من نفس نفس م دستام ن و باز کردم و دخی  ه م دمی  که   کردمیو هنوز با خشم نگاه دخی 

  ب  ت دستهاشدم عقب و با جه دهیدوباره به سمتش برم که کش خواستمیم کرد یداشت نگام م نهیاونم با ک

 شدمیم تیهدا یا گهیه سمت دکه ب

ن نگاه خشمگ اما    ت 
 
ه بود ...در اتاف چشامو  می  فرو م و بعد در اغوشر  میی  و داخل م شهیباز م من رو دخی 

 .... شمیاروم م خورهیکه به مشامم م  یعطر  یو بو  کشمیکه م  ق  یو با نفس عم بندمیم

ن اروم باش ، قلبت داره تند م- ن چ چیه نهی  اشه دخی  داشته ب تونهیرو نم همه خشم و ناراحت   نیارزش ا یی 

 خوب ... 

م هم داره اما اخ ...نگاهش رنگ مهربوبن شهیماهور نفسم حبس م دنیو با د ارمیبهت زدم وو بال م نگاه

بعد  بشر  اروم کمی:بزار  گهیو اروم م شهیعقب برم که مانع م خوامیو م زهیی  م یهر دلم  هو ی بیداره و عج

... 

 

که با   هی  گیبود شاش وجودم و م بیخودمم عج یکه برا  و ارامشر  مونمیانجا م گهید خدا خواسته کیم از 

و در باز  هکشیبه گردنش م و ماهور هم کالفه دست   شمیاز ماهور جدا م عی    ش  خورهیکه به در م  یتقه ا

ن م هیگر   ر یدفعه ز  هی ادیکه به سمتم م  نا یش دنیبا د شهیم  ... کنهیو بغلم م نهی 

 ...اما  دونستمیو خودم نم میحد وحش نیدر ا عتن ی،  کنهیم هیمن دعوا کردم حرص خوردم اون گر  ا یب

ه بد دست رو نقطه ضعفم گذاشت و بهم توه ن دخی   کرد ...   ت 

 

 گهیهور مکه ما  ونی  ب میبر  خواستمیاروم شد و م خورد خودش دادم که کیمرو که اورده بود به  اب   وانیل

 من با خواهرتون کار دارم ...  ویل یبر  توبن یخانوم شما م نا ی: ش

 

و  نمیشیکن م  و منم حرف گوش نمیکه کنارش بش  کنهیو ماهور اشاره م هی  م ونی  و ب کشهیبال م تن یب نا یش

 ... کنمینگاهش و احساس م تن یو حس سنگ ازمندیم ر یشکل ممکن ش ز  نیبا مظلوم تر 

 ؟ نیدار  ستتونیعمل ناشا نیواسه ا جی:چه توضگهیم شیجد یباتن صدا ماهور 

ود خ ی  :به جون مامان نرگس و مامان رعنام تقص گمیو م ارمیو دستم و بال م ارمیش بال م مظلومانه

 ... دمیشدم و موهاش و کش فحش داد منم عصبابن  رشهیناپذ هیتجز 

 



به  کج شده گوشه لباش نامحسوس معلومه و   ب  و انحنا کنهیبال رفته نگاه دست و صورتم م یابروها با 

ن ،شما حق چن :هرچ   گهیو م هی  گیجلوش و م ت  یهر ترت  ! نداشت   یرفتار  ت 

 خودشه ...  ی  :تقص گمیو تخس م کنمیم اخم

 
ن
 نیبه ا گهی: خوب گوش کن چون د گهیممحکم و استوار  نبار یو ا هی  تو گوشم نم دونهیو م کشهیم پوف

ن همچ گهید کبار ی، اگر  گذرمینم راحت   ن چ ت   ... شر یم هیتکرار بشه تنب یی 

 ... دمیتن به زور نم :فوقش اخراجم ویل گمیم الیخ ب  

ن که زل م  هی  غره م چشم ...النم  ابن خود د گهی...حال د شر یم هیتنب ویل شر ی:اخراج نم گهیبهش و م نمی 

 ... میعقب  کارت که کیلپاشو برو ش 

 

ه نکبتم نم داد یکرد و خوبه داد و ب  ونمی  ب رسما   زد ....  بشیکجا غ  دونمینکرد ...دخی 

 

 )ماهور(

 

اشه و ب همه بخواد وحشر  نیکه ا  اد ینم افشیو اصال به اون قاعجوبه بود  هیدخی  در نوع خودش  نیا

 دمیو شم و با تاسف تکون م خندمی... م اد یبدبخت رو به رو بشه و از خجالتش در ب ا یاونجور با ناد

،فوقش اخراج  گهیم و  کنهینگام م ب  ؟ با پرو بشر  هیتنب د یوبا یکارو کرد  نیچرا ا گمیکه بهش م  اد یم ادمی...

 و حق به جانبش ...  صورت حرض یاداور یبه خاطر   خندمی...م شمیم

 

کال حق   لشکیو ه پیصورت و ت دنیکه با د  شهیداخل م ا یو ناد شهیو بعد در باز م خورهیبه در م یا تقه

ه رو ناکار کنه ...   دمیو به شانا م جر بشه و بخواد دخی  ن  که اونجور مین

 

ه   نی: اگهیو م هی  گیبه خودش م ناراحت   افهیو ق نهیشیجلوم م شیبا اون ش وصورت عمل ا یناد دخی 

ن ؟بباخراجش کتن  یخوایه؟نمیک  کرد بامن؟!   کار یچ ت 

 

گفتنش   نی،پس ا ستمیاصال اهل سوال جواب کردن و جواب پس دادن ن دونهی،خودشم م کنمیم اخم

 ،  هنداز یم ر یو نگاهش و ز  اد یو حساب کار دستش م شهیو خودش متوجه م کنهیحرصم رو دوبرابر م

 ؟یدار  کار یچ نجا یا-



ه وحشر   نمیاومدم تو رو بب گهی:خب معلومه دگهیناراحت م ا یناد ن همچ که اون دخی  م که همه به د یپر  ت 

 ... کنهیشم درد م

ر اگر به پرست...و ونی  ب کرد یاز اتاقم پرتش م ندفعهیاومد و ا کاش دوباره شانا یم  یو ا دهیبه گردنش م یناز   ی 

 نبود ...  نجا یالن اشک نداشتم  خورد یخودم م

 

 که نرفته !   ادتی داشته باشر  یلیدل دنمی:فکر نکنم واسه دگمیم تیجد با 

ن لحظه چشاش غمگ هی  ت کنم ... فراموش تونمینظر تو بود نه من، من نم نی:ا گهیپرو پرو م ویل شنیم ت 

 

اون  ویل بشر  من رد  یاز خط قرمزا د یو بهش گفته بودم اگه با من بودن واست مهمه نبا شمیم عصبابن 

 که من نخواستمش !   هیتوش نداشتم وحال اومده و مدع ب  رو رفت که من جا رایه

 ... یبر  توبن یم یندار  اگه حرف مهیم-

ن ،توقع همچ کنهینگام م ناباور  ه بخواد حرفهاست ک نیدخی  لوس تر از ا نیرو ازم نداشته ...ا یبرخورد ت 

 جمله من اشکش دم مشکش نباشه ...  هیحال با  باشه که یقو  هی  بگ میمحکم باشه و تصم نقدر یا

 ... برخورد و بکتن  نی:ماهور اصال ازت توقع نداشتم ا ا یناد

 

 تو رو ندارم ...  فیشم شلوغه که حوصله اراج نقدر یامروز ا-

 

تا هر  ردممیکه برات م  اره ...متن  گمیم فی:من اراج گهیم شیتو دماغ یبا اون صدا شهیبلند م کدفعهی

 
ن
ن م حرف اون  وبن تی...تو نم یخوای،حال منو نم شدمیم خواست  یکه تو م  یو اونجور  ومدمیدنبالت م یدی 

 ... روزا رو راحت فراموش کتن 

 

ن و م شمیو بلند م کنهینامربوطش خشمم فوران م یحرفها نیو از ا بندمیو م چشمانم ن دور م و ی  و رو به  منی 

تو با  ه؟اخه؟ار گشت  یتو م خواستمیکه من م  یجور ؟اون ی: تو به حرفم بود گمیو تند م ستمیمیوا شیرو 

رو اعصابم  یو بر  یو شو شکل تو محل کار من که ابروم و بی   افهیق نیبا ا یپاشد یفکر کرد خودت چ  

کن ،من گفتم برو خارج ، من گفتم به خواستگارت جواب مثبت بده   خت  یر  نی...من گفتم برو خودت و ا

 ... نجایا یاومد یکه حال پاشدبه حرف من بود   تی....تو چه کار 

 



ن چ ی:فکر کرد دمیو ادامه م می  م کی  ینزد  ... دارمیمن برم ندازنیدور م گرونیکه د  یی 

 

دستش  تو  یو شانا با پرونده ا شهیخودش و خالص کنه که در باز م اد یو مثل انبار باروت م شهیم شخ

 خواد یو م دهیجلو و پرونده رو م اد یم کنه،ین نگاه مبعد به م ا یاول به ناد یو با نگاه طلبکارانه ا شهیوارد م

ن به طرف م خوامیکه انگار کامل تو بغلمه م  و پشت شش با فاصله کیم شمیبره که مانع م  ا یبرم که ناد ی 

ن شده باشد داد م دهیکه ضامنش کش  مثل نارنجیک پدر  ب   دهاب   نی،نگو با ا کتن ی: پس بگو چرا منو رد م نهی 

 داره که من...  بدونم اون چ   خوامی،اما م امیکه من به چشمت نم خت  یمادر روهم ر 

 

ن م محکیم یلینبارسیو ا هی  م ا یکه از کمان در رفته سمت ناد  یی  مثل ت شانا   گهیبار د هی: گهیو با حرص م نهی 

ن زر بزن و فحش بده بب ن چجور هم ت   ... کنمیجا چالت م ت 

 

 ... کنهیهم نثارش م یلگد ندفعهیو ا کشهیو م هی  مبزنه که شانا دوباره موهاش و نشونه  اد یم ا یناد

ن   ختتیر  ....خاک تو ش ب   عمیل ر یناپذ هیتجز  لیفس می  : حال زر زر کن تا من دهنت و گل بگشانا  کتن

 جادوگر ... 

 

  جداشون خوامیم ندازمو یو خودم و وسطشون م می  و به سمت شانا م امیتازه به خود م ا یناد یغایج با 

 بودم ...  فتادهین ی  گ  ت  یتا اون سن و سال تو اونجور موقع،  شهیکنم که نم

ن دست شانا م یدست رو  عی    از اون دوتا گربه ش  ناشر  باحرص مش دستش و اس یرو  و با فشار اندگ ارمی 

ن رو بلند و محکم صدا م  کشونمشیو به عقب م کنمیو منم از فرصت استفاده م کنهیدستش و شل م نمی 

فکت و  نهر که دستم و بسته وگ  فی..حفی:ح گهیم کنهینگاه م ا یده به نادقرمز و حرص ز  ...با چشمابن 

ن پا  ... مونیم اوردمیم یت 

 انداخت و اشکاش روان شدن ...  صندیل یخودش و رو  یباز  که بازم با کویل  ب  ایو ناد 

ه دهاب  ا یناد  زندان ...  ندازمتی،م کنمیم تی،ازت شکا کتن یدست رو من بلند م :دخی 

 ا! به قول شان عمیل مونیداد من کپ کردم چه برسه به اون م ا یکه شانا نشون ناد  انگشت وسیط با 

 متفاوت باشه !!!  تونهیدر لحظه چقدر م عتن ی

 

ن از حرص نفس نفس م شانا   گهید ره:ا هگیبا اه و ناله م ا یهنوز به روبه رو بود که ناد شیو نگاه وحش د ی 

 .... دل ازار شهیکهنه شد ،نو که اومد به بازار کهنه م  گهید ا یو اروم کن ، ناد ی  حال اون و بغل بگ



 

و فقط محض  دمیشد که خودمم نفهم چ   دونمیو اون لحظه نم اورد یداشت شورش و در م یادیز  گهید

مه !به تو چه؟ نه به تو نه هیچ دوبن یفعش کنم گفتم : مکه از شم ر   رو کم کتن  به  اره اصال دوست دخی 

 نداره ...  ربیط یا گهیکس د  چیه

 

بود که  چه حش دونمیکه نم  بوسمیو م شیشونیو پ کنمیدر مقابل چشمان متعجب شانا بغلش م بعدم

 یرنگ شانا که با ان رگه ها مشیک ی... زل زدم تو چشما ا یناد رو کم کتن  یبهم دست داد اما گذاشتم پا

چشما  و حالت نگقرمز که از تعجب گرد شده بود ....انقدر تو عمق چشاش فرو رفته بودم و مبهوت ان ر 

تو  در به خودم اومدم و ازش فاصله گرفتم ...کالفه بودم و از خوددار نبودنم دست   یبودم که با صدا

ن م بامزه دست رو لپش که شانا با حالت    کشمیموهام م همه خاک به شم ،مامان رعنا بف ی:وا گهیو م ارهی 

 ... کشهیمنو م

 که انجام دادم و خودم توش مونده بودم.....   یو کار  مونمیو من م هی  م ونی  از اتاق ب عی    ش  بعدم

 )شانا( 

 

ن م دست  جور خاض هی...همه بدنم گر گرفته بود و  کنمیکه باهام کرد فکر م  یکار   اد یرو لپامو به  ارمی 

ن شده بودم ....از اون چ  ج  یتجربه کرده بودم ...اصال چرامن بهش ه ویل هیچ دونمیکه نم  خاض یای 

 بود بهی   دادمیم شدوتا فحش ا ی دمیکشیاونم م یاز خدام بود ... حداقل موها کنهینگفتم حال فکر م

مه ،حرف گهیبعدم م بوستمی...برداشته بغلم کرده م  !ه؟یدوست دخی 

  نه
ن
مل که اونم تح  یتو هم خوشکل ، پولدار فقط اخالق ندار  یشوهر  دوره زمونه ب   نیتو ا چه حرف

 ...وال!  کنمیم

 

ن چ فقط  به جان خود ماموتش ....  هیاضاف ی 

 

ضش که بلند شده بود :  یو صدا امیبه خودم م نا یباتکون دست شچقدر تو فکرم که  دونمینم  معی 

 فت  حواست و پرت کرده که ر  دوباره چ   دونمی، نم ج  یاما ه کنمی؟دوساعته دارم صدات م ب  معلومه کجا

وت ...   تو هی 

 

 «ت...! گف  شهیهست نم جدهیکه مثبت ه  دوبن یدارت پرت کرده ،هنوز نم شاش سییو اون ر  حواسم»



 

 شانا حواست کجاست؟ یی  :بم شهیبلند م غشیج یصدا

 هان؟! -

شبه  نقدر یپوشه دادن ا هی دونمیپوشه بهش بده ،وال نم هیهان و مرگ !هان و زهرمار ! خوبه گفتم برو -

 داره !  ب  هوا

غل گوش ور ور کردن ب نقدر یا گهی،اره دادم د ست  یول کن ن فت  یاه ول کن تو هم که رو دور نق زدن که م-

 ،اه!!!  خواد یممن ن

 ... یکه بود  ب  پارسا تو هم برو همونجا شیپ می  بدهکار شدم ...اصال م میچ هی اینه ب-

ن پهن زم گهیبره من د نیا»  «...به جان خودم الن تا اسم بچمونم رفتم  الیتو فکر و خ می  و م شمیم ت 

 

ن تنگش م میو خنده مسخره ا می  گیو م جلوش  یکه کار   شمیپ ا یکردم ب  جونم من غلط : ابج   گمیو م ارمی 

خواهر  گهیکه باورم شده د  از صبح تا شب ور دل پارسا جونت   نقدر یندارم و حوصلم ش رفته ...ماشاهللا ا

ن ستیاون محرم ن گهیکه د  یندارم ...فقط مونده شبم بر  هم خونه  نیبر  ا یب ا یارجکخ نی.... اصال مثل ات 

ن بش ن خودتونم راحت کن الیخ ت  دونه  هیو ...اصال هم نگ میکنیم یفکر  هی نیار که شد، انشاهللا بچه د ت 

 خواهر دارم ! 

 

 فیعو از اون حالت تدا شهیکه اخماش باز م  کنمیو مظلوم نگاهش م دمیبه خودم م حالت بغضن  هی بعدم

من  یناز ناز  ی: خواهر کوچولو گهیو م کنهیدفعه بغلم م هیتو چشاش  و با لبخند و نم اشیک اد یم ونی  ب

 جات تو قلب منه ...  هشی...تو هم

 ت... به نام پارسا جون یدونگ قلبتو زد شیو ش یمنو فراموش کرد گهی: دروغ نگو تو د نمیچیبرم لب

 

 داره !  ب  بو هی : خب هرگیل شهیباز م ششین

 جونت !  یز  یاون ز  ا یمنه  یجا ا ی گهی:نه د می  گیم فاصله

 ... گهیپرو نشو د-

 بزار منم به کارم برسم....  تیز  یاصال نخواستم برو ور دل همون ز -

 چقدر شت شلوغه ،هنوزم یبدبخت اورد یایکه ش ناد  یباز  شما معلومه با اون بروسیل گهیبله د-

 ... یدیفحشم م یی  گیکه گاردم م  ب  پرو نقدر یا



ن م : نه انتظار داشت  کنمیم اخم   نثار خودم و ننه بابام کنه منم سکوت ومد یتو دهنش در م هرچ   اشتمی 

 که کردم حقشه ...   یه جونم همون کار کنم ،ن

 نداشته؟!  یخوبه ماهور باهات کار -

 بخواد بگه؟ : مثال چ  گمیسمت مهتاب که کنارمون امده بود منم در جوابش م میگردیبرم

ن هم دونمینم- ن شوک برانگ یلینگفته خودش خ ج  یکه ه  ت   ... هی 

ن مهتاب جونم شما به شوک برانگ- شوهر  که هالک شد توهم ب    ابیدر  رو  کار نداشته باش ،فرهابن   شی 

 ! یموند

: اخرش که   گهیباحرص م مونهیناکام م که مهتاب وقت    می  گیجا م نا یپشت ش می  جلو که منو بزنه م اد یم

 !یی  که پشتش پناه بگ  یرو دار  گ  نمی،اون موقع بب فت  یم می  گ

 

 کمیکه   مینیبی( رو میلبخش ما تیر ی)مدیمحمد ی(و اقاکه همزمان اقا صفدر)ابدارچ    خندهیم نا یش

ا چرا اق دونمیو نم نی  م سییسالم و مجوز ورود به سمت اتاق ر  هیو بعد  میکنیخودمون جمع و جور م

شما وا کرد یصفدر با لبخند بهم نگاه م بعدا  دونمی،نمبود  ت  یجور عج هینگاش  ی....البته من جا دخی 

سمیم  ....ازش که انشاهللا سوتفاهم نشه واسه حاج خانومش  ی 

 

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

  ب  ا اونجامخصوص کنهیم فیامروز و با اب و تاب تعر  هینشسته و داره واسه مامان رعنا و نرگس قض نا یش

 یدندونا بازش با اون شیو ن بندهیبهم م میناز شصت هیکرده و   فیو مامان نرگس ک شهیکه اژدها وارد م

 دلم و برده ....  شیمصنوع

 

 ... یکرد  دمیحاللت باشه ، رو سف مادر ی  :ماشاهللا ش گهیو م اد یم ب  نرگس چشم و ابرو مامان

 پشه بود دکش کردم ...  هیجونم جنگ که نرفتم با دشمن بجنگم، نرگش-

 

شما  قصهی  نزده م نی: مامان جان ا گهیو بعد روبه مادر شوهر گرانقدرش م کنهینگام م ضیرعنا باغ مامان

 ماهور خان ...  شیپ یمنو بابات و برد یقدر ابرو چ دونهینکن ...خدا م بشیشاخ تو ج گهید

 



ن بال نکنه م رو ب   یخونه ا چیخدا ه گنیم نکهیا عتن ی،  مونهیباز م دهنم بال  رچ  به مادر من که از ه ننی 

 هست بالتره !!! 

م ش گهیو م کشهیم شر یاخی  ا مامان واسه خودش در حق خانوادش دفاع کرده ...شما پاشو  هیزنی  : دخی 

 ... شوهرت ،موندم چرا تاحال تنهاش گذاشت   شیبرو پ باشر  نجا یا خواد ینم

روس و مادر نمونه ع نا یا عتن ی، هی  و م کنهینازک م که مامان پشت چشیم  میکنیبه ننمون نگاه م متعجب

 شوهرن ...مادر ماهم انگار دنبال بهونه بود تا بره ور دل شوورش ... 

 پارسا جونش حرف بزنه ...  ا که ب  هی  و م خورهیزنگ م نامیش تلفن

ه دخی  گلم برم ک یقربون قدو بال ی: ا ششیبرم پ کنهیکه مامان نرگس صدام م  خورمیم وهیم دارم

م ...   ا یخودم ...ب شیپ ا یواسه خودش ، ماشاهللا ، ب هیزنی  ش  گل دخی 

 ...به جان خودم باهام کار داره ...  دهیبع نیحرفا از ا نیکه ا  کنمیدهن باز نگاش م با 

شتش تو و بعداز باز کردن اثرانگ ارهیو در م لشیواسم و بعدم موبا کنهیو که جا باز م نمیشیکنارش م  می  م

 یو به من م تن کیو ترجمه م نی: ا گهیو م هی  گیو سمتم م شیو گوش هی  م اماشیقسمت پ
 

به حالت  ی،وا یک

  به کش
 

 ... کنمیم متینوشته ...خودم از وسط دون چ   بیک

 

 ... دشیتهد نینه به اون ناز و قربونش نه به ا شهیدرشت تر نم نیاز ا چشام

، نگاه ننم  د یشماره دار  نیتماس از دست رفته از ا کینوشته شما  نکهیا دنیو با د کنمیم شیگوش  نگاه

  که با   کنمیم
ن
بعدم  و  می  گیبه خودم م به دهن من زل زده و منم از عمد حالت متعجت   دقت و موشکاف

 شده ؟ :چ   گهیو م کنهینگام م شوبن یکه با پر   ندازمیم ر یو ش ز  شمیناراحت م

 

از  د یتماس از دست رفته دار  کیفقط نوشته  ج  ی: ه گمیو با همون حال م شمیکنارش اروم بلند م  از 

 فالن شماره ... 

 

وع م هی، بعدم که  می  متوجه بشه اروم اروم به سمت پله ها م نکهیبدون ا بعد  به  کنهیدفعه ذهنش شر

 ..... می  و از پله ها بال م بندمیمن زودتر فلنگو م اد ی،که ب شهیپردازش منظور من بلند م

 !!! میابیما در نوع خودمون کم عتن ی

 هیسا ر یهم برگزار شد و ز  شطابن  یتو تنم کردن شو بچه ها سییکه جناب ر   ب  بعد از حرصها بالخره

 ... شدیهمه کارها بدون چون و چرا انجام م انیثاقیبرادران م



 نیاز ا تسی...وگرنه خودم که غمم ن دنیخر ی، م نیبخر  میل یخودرو  هیواسم  گفتمیاگه م نا یجان ش به

سمیماموت م  !ی 

 

کوچک و   ی، با اون اندام ها کردنیمعروف کت واک م یها با مدل راه رفتنشون که مثل مدلها بچه

و مهتاب و ماهور طرح زده شده بود ، انقدر در تنشان بامزه بود که لبخند زدم  نا یکه به دست ش  ب  لباسها

 ... 

 واسه مردن ...  کنیکوچ  یلیخ نا یهست ا حواست ا یخدا

 

 تونستمیرو پاک کردم ...پشت صحنه بودم و تا م زهیبر  فتی  که داشت م  و اشیک کشمیچشام م ر یز  دست

 و دست خودمم نبود ...  دمیکشی، اخه ازش خجالت م شدمیدور م سییجناب ر  درسیاز د

 

ن فردبمونه... با قرار گ ادمیکه   کردمیم یاداور یکارهامو   داشتم و نگاش  می  گیکنارم شم و سمتش م  یرفت 

که   کند یم قرمزنگاهم تپیل یو لپا قیعم بش یکه با لبخند  کنمیم تیجان را رؤ  یکه جناب هارد  کنمیم

ل   ونمتیبخندم نم خوامی، حال م هی  گیو خندم م فتمیتپولو صورتم مثل هلو" م میشعر" تپولو  اد ی و کنی 

 کردنمم واقعا سخته! 

 

رو مجاب  رابن ته یاقا شد ینم نیازتون تشکر کنم چون واقعا اگه شما نبود خواستمیشخصا م گهیبار د هی-

 کرد ...   یبه همکار 

 

هم  نیلحظه از وجود ا هیکه   کنهیانقدر متشخص عنوان م ه،ی  م ادمیوخندم  کنمیتعجب نگاهش م با 

 
 

لبخند  میام خوددار با تم ویل تونمیحرف بزنم نم خوامیو م شمیم لطف و محبت دچار خجالت زدگ

ن م مهربابن  ... به من فرشته ها  نیا باشه واسه خوشحایل یکار   نکهیجناب ، ا نی:شما لطف دار گمیو م نمی 

 وصف کنم ...  تونمیکه نم  دهیدست م واقعا احساس خوب  

 

 ... کنهیپدرت بهت افتخار م دونممی، م هست   دخی  با احساس و خون گریم-

که با   کنمیم ...دارم به رفتنش نگاه هی  و م شهیازم دور م کنمیکه م  یا تشکر و ب کنمیم یقدرشناسانه ا نگاه

 برم طرفش ...  کنهیکه بهم اشاره م  گردمینامم از زبان ماهور به سمتش بر م دنیشن



باهات کار  : از صبح تا حال هرچ  گهیو م کنهیو به من نگاه م هی  گینگاهش و از صحنه م سمی  که م  کنارش

سم  ... ینبود داشتم در دسی 

خودم و دست بال گرفتم ، شماها توجه  یادیز  گهی...د در جوارت که ماچم کتن  امیتو رو خدا ب نه

ن نکن  !!!ت 

 

 اومدم ...  نیدار  اجی،هرموقع هم بهم احت شتونمیمن که پ-

ن تو هم حرف م یفرارا نیبه موقعش در مورد ا ستی: الن وقت حساب پس دادن نکنهیم اخم  یلو مینی 

  شیپ یبر  د یالن با
 

  مسئول هماهنیک
 

 میباهم بر  اماده باشه که من و مدل اصیل گهید قهیتا چند دق وبیک

... 

ن از بال تا پا نگایه بعدم باشه  اگه قد مانتو و شلوارت بلندتر  دونمی: نمگهیو با حرص م ندازهیبهم م یت 

ن اسمون به زم  !اد؟یم ت 

 

ن : اسمون به زمدمیو جواب م کنمینم اخم مچشمش به شو وضع منه ، م ی  واگ ی  هاگ نیتو ا حال   اد ینم ت 

 شما ؟!  یمن خاره تو چشما یمانتوها نیچرا ا دونمینم ویل

 

ن همچ توقع که با   ی  گو ب تیخو برو جلو ابج یی  بگ یادیرو نداشت ...حقته...تو اگه ز  تن یجمله سنگ ت 

اچه چشه راه به راه پ ستیم نمعلو  تمیابج یکی... وال ، اون  دهیبدبخت و قورت م چشاش داره فرهابن 

 ... هی  گیمنو م

 

 دوزهیو بهم م شیو عصب یجد نگاه
 

خار چشم  نیحرف بزن تا بعد در مورد ا : فعال برو با مسئول هماهنیک

 ... میکنیم هم گپ و گفت  

 

 ... می  و م بندمیفلنگ و م عی    و منم ش  شهیشامل حالم م خشمش

 

ن چ همه گفت   هشیم د یرفت و شا شیپ عایل یهور و گروه برگزار ما یها تیو حساس یز یر طبق برنامه ی 

که   ب  بچه ها خوشحایل نها یبودن و در کنار همه ا و همه راضن  شد یبود که برگزار م ب  شوها نیاز بهی   یکی

 .... مونهیو خاطره اش در ذهن همه م اد ینه اما مطمئنم که  ا یباشن  نمونیفردا ب ستیمعلوم ن

 



******* 

 

 ؟ یکرد  پیبهت دادم تا رو که ب  برگه ها-

 سوال؟!  هی دیببخش گذاشتم داخل پرونده قرمز ویل  بله جناب تهرابن -

 

که   د یبخشو گفتم: ب می  و بگ مینتونستم جلو فضول ویل میو من با تموم خوددار  کنهیم ینگاه جد ماهور 

ن ، مال چ پیواسه تا نیکه داد  ب  فکر کنم برگه ها ویل گمیم  ردم ... ک  پیمن تا بود ویل یا گهید ی 

 

 
ن
دخی  به سن شما  هیبده  یلیو برگه ها هم درسته منتها خ دونمی: مگهیو م اد یقدم جلو م هیو  کشهیم پوف

ن مدام دخالت کنه تا ش از چ سشیرئ یبخواد تو کارها  ... ارهیدر ب یی 

 نداشتم که بگم و  ج  یاومدم جوابش بدم ه یو دهنم و بست ، هرجور  ختیحرفش پشمام ر  نیبا ا کال 

 ... یبر  توبن ی، شماهم م می  : من دارم مگهیو م ارهیاجبارا اومدم رفع و رجوع کنم که دستش و بال م

 

ته بود که اسمت روش نوش  اون دوتا برگه گذاشت   یکه من و تو خمار   کور شر   نداد و رفت و الیه وفرصت

ز ت که نوبت منم بشه و اهم هس ب  جان، فردا ناسور ی... اشکال نداره فعال که دور دور شمابود جناب دا

 ... امیخجالتت درب

 

  هیشده که من نبودم تو هم  چند روزه چ   نیا دونمیمن نم-
ن

ست که نه دو  ، ناسالمت   از من نگرفت   شاغ

 خواهرتم! .... 

 چ  ...مگه هر  میدیشکار و کار کردن تو رو هم د ، خدا رو شکر رفت   یور و اونور بود نیتوکه همش ا-

 ؟ یاومد شمیپ یایب قهیپنج دق هیه چشم راه کردم ک

  یبد ی  نخواه که چپ و راست بهم گ گهیتو د-
ن
ان مافات م ...به قدر کاف  ی، کار  نهکیداداشت هست جی 

  یا نهیزم چیدر ه گهیشم اورد که د
ن
شوند و ک  نظر ندم ...به خدا پوست انداختم از بس که منو هر طرف

 کرد ...   تمیمن و اذ

  هرچ   یبخوا نکهیا بوده ...ویلخب توهم...لبد حقت -
 

اصال  اتیواسه کم محل یار یب لیدل یو بخوا بیک

 ...ستیقابل قبول ن

 



 ستی....معلوم ن کنمیم ب  شدم:به جهنم من خر و بگو اومدم از خانم دارم دلجو عصبابن  گهیدفعه د نیا

 ... ستیبرداشته که قابل قبول ن پیمشغول بوده حال واسه من تر  یشش به کدوم اخور 

 ! خورهی: خب حال ، چه زودم بهش برم گهیم ب  و به قصد دلجو اد یکه دنبالم م  شمیم بلند 

 .... تا مثل ادم رفتار کتن  می  پاچت و بگ د یباهات مهربون حرف بزنم حتما با یندار  اقتیل گهینه د-

 

 دمید به شم و زده بود  خواب   ب   شبیو از شانس خوبم امروز درس رو بلدم چون که د میشیکالس م  وارد 

امتحان بدم  یوباشافراز  میبگذر  ت  یغ یامدادها ی  به جزوم بندازم و از خ نگایه هیحداقل  کارمیحال که ب

م دو انگشتش و سمت چشمم نگ یی  تا استاد ام ان  و هم  کنمیم گاتو بگه من باچشمام ن هی  محی  جی 

 باشه که نبودم ....  شیجلسه پ بتیغ

 

  شنیاستاد بزرگ وارد م جناب
 

ن سمت م با ژست قشنیک ا هم باه فتهیکه نگاه ش  هی  م شی   دهیاش کشدخی 

 ... شهیم

 تو ش سهل الوصل بودنشان کند ...  خاک

 مهسا هم از بدو ورود استاد توهم رفته بود ....  یاخمها 

ا  ن یکه پرتاب م  یا فتهیش یعالوه بر نگاهها دخی  ن حان گر دارن استاد رو از امت با حرفهاشون هم سیع کتن فت 

ن ویل ن : اماده بش کنهیم یبدجنسانه خنده ا یاستاد در کمال خونرسد منرصف کتن ن  ت  امتحان  واسه گرفت 

... 

 

 ...شنیول ممشغ زونیاو  ب  و بچه ها هم با لبا کنهیو برگه ها رو پخش م شنیبلند م شونیاز صندل بعدم

 

 که حضور استاد رو کنارم حس نوشتمیلطف درس خواندنم سوال رو بلد بودم و خدا رو شکر داشتم م به

 اومده استاد؟!  شیپ :مشکیلکنمیو شبال اورده و با تعجب نگاش م کنمیم

امروز از  هنکی: مثل اگهیرس نگامه،م ی  که گوشه لباشه و قامت خم شدش کنار من که در ت  یلبخند با 

ن سنگ تموم م نیو دار  ستین یخی   ت  یغ یامدادها  ؟!  نیار ی 

 

ن بب ن ام د یتهد یهم هست نه به اون نگاهها شیطور  هی.......هنداز یم کهیداره ت ت  من نه  یها ش تقلت   شی 

 !......کنهیبارم م کهیخودش ت دمیبه الن که مثل ادم نشستم دارم امتحان م



 ... خونمیدرسهام و م شهیاستاد من هم د ی: ببخشگمیم جواب   باحاضن 

 ابن از سمت خانوم تهر  شهیچرا هم ت  یغ یهاامداد نیا دونمیفقط نم دونمی:بله مخندهیم یور  هی استاد

 ؟!  شهیبه شما منتقل م

گه بره که موج مثبته تاهست خوبه و ا   سمیبنو  نی....اگه النم اجازه بد دهیاستاد چون موج مثبت م قا یدق-

ن دونیبدم ...البته هرطور صالح م گنالیمجبورم دوباره س  ... ت 

جواب ابروهاش  و زود برگت و بده ...  سی: بنو  دهین مو شش و تکو  شنیجمع م میاز حاضن

ن داشتم هم قا یمنم دق-  ... دادمیکار و انجام م  ت 

 

ن و سمت بچه ها نگاه ت هی  چشم غره م هی ن و گ  انها تا مبادا تقلت   یرو  شهیو زوم م ندازهیم تن یبی  جرات  کتن

 مواظبه ....  نطور یا داره شش و بال کنه وقت  

وجهم بلند استاد ت یبدم که صدا لیبرگم و تحو  می  و م کنمیجمع م ملمیو وسا دمیسوالمم جواب م نیاخر 

 ... کنهیو جلب م

 ؟ حواستون کجاست خانوم تهرابن -

 ... سمینو ی:من که دارم م گهیو م کنهیکه با تعجب به استاد نگاه م  شهیم دهیبه مهسا کش نگام

ن محسوب م تونیحرف زدنتون با پشت ش -  ... شهیجزو نوشت 

 خودکار بهم بده ...  هیاستاد ، بنده فقط خواستم  ی  :نخ نهکیاخم م مهسا 

 ؟!  گمیمن دروغ م عتن ی:ندازهیابرو بال م استاد 

ه خون بدبخت و از همونجا خف شهیکه حرف بزنه که با ترسر استاد خشک م  کنهیدست بال م یاسد بهار 

 ... هی  گیم

ن حرف بزن نیبخوا یبا پشت ش  نکهیا : کار به دروغ و راست شما ندارم ویل استاد  اونم ش   کنهیم تمیاذ ت 

ن کنیکالس من و مجبورم م  و از امتحان محرومتون کنم ...  می  که برگتون بگ  ت 

 

راحت   التونیخ گهی: حال د گهیو م کنهیو با حرص برگشو پاره م شهیبلند م یباچهره برافروخته ا مهسا 

ن که شما خواست  یکار   من کردم ...  نیانجام بد ت 

 



صورتش شخ شده بود ، کم کم از اون  تیکه از شدت عصبان  کرد یواج داشت نگاه مهسا م هاج و  استاد 

 تونمیرو داره و منم م و گستاچن  ادب   ب   تیکار شما نها  :خانوم تهرابن  گهیو با اخم م شهیحالت خارج م

ن هم  کال حذفتون کنم ...   ا یالن شما رو از کالس محروم کنم  ت 

 

ن شما اگر من رو حذف کن یی  : جناب استاد امارهیستاد ش بال مبه سمت ا تیبا همان جد مهسا    نیبهی   ت 

ن کنیکار ممکن رو م  .... کنمیباشه خودم اقدام م نیاز ا ی  ...چون غت 

 

که   تا زمابن  و فقط گهینم ج  یکه استاد ه  هی  م ونی  از کالس ب هیمن و بق ونی  ح یدر مقابل نگاهها بعدم

 مهسا رفت نگاش کرد.... 

 هرچ   هگی:بسه د گهیم یو با حرص مشهود نداره جرات نطق کردن که کش  هیالفه و عصبک  اونقدر 

ن نوشت ن نبود ...النم درست بنش ی، برگه ها برا ت   خوامیم د ینیخودتون باشه از اولم قصدم امتحان گرفت 

 درس بدم ... 

 

  دونمینم
 
 یلحرکت رو زد واستاد هم اون برخورد رو کرد و نیافتاده بود که مهسا بهش برخورد و ا چه اتفاف

منم تند  و  گفتیتا اخر ساعت نشستم و فقط گوش دادم و جزوه نشستم ، لمصب از بس که تند تند م

 همه کلمه ها تو هم گره خورده بودن ....  نوشتمیم

 

ن چرا ؟... معلومه د شانش ازل ناف من و با ب   از  و  از خوابم زدم که درس بخونم نقدر یا شبید گهینوشت 

  یشافراز بشم و  پله ها
 
ن کنم و با کار استاد از همون پله گوله شدم وبا مخ خوردم زم  رو یط ترف  .. ت 

ن واسم شده انگ نیاما ا   می  ودم و مهسا رو بگاب کنم و انتقام خ ر یرو ز  یی  تا ش استادام هی 

ن م پا یت هیفکر کنم استاد  نه ؟!...ویل ا ی زهیجا امینظرتون منم حرکت مهسا ب به ،  ی:هر  گهیبعدم م نهی 

 .... یخوش اومد

 

شسته و ، تنها ن دمیاومدم و به طرف بوفه رفتم که مهسا رو د ونی  ب عی    محض تموم شدن کالس ، ش  به

و بهم  ورهخیم ه حضورم نشده بود که با نشستنم کنارش تکوبن زل زده بود ، متوج یچا خایل وانیبه ل

و  ندازهیبغلم م و خودش و ت کدفعهیکه   کنمیمات و مبهوت نگاش م شینگاه بارون دنیکه با د  کنهینگاه م

ن م ن می...س می  گیو در اغوشم م کنمی... دستم و دورش حلقه م هیگر   ر یز  نهی  با  انیمون مبال ش  لوفرمیو ن ت 

 ... کردنیهمون منگا نگرابن 

 ؟!  کدفعهیچش شد  نیا-



 ؟!  یمهسا جان چرا برگت و پاره کرد-

 

 ، حت   کنه  نگفتم و گذاشتم تا خودش و خوب خایل ج  یه تا بدونم چش شده ویل مردمیداشتم م خودمم

شکوک م موقع برگشت هم من پشت فرمون نشستم و مهسا ساکت تو خودش فرو رفته بود و حساب  

ن م  .... ارمیتا اونجا به حرفش ب می  پارک کنار خونمون م کیو نزد اورد یدلم طاقت ن د،ی 

 

 شده؟ چ   نمیکن بب  فیخب حال تعر -

ن و حالمو بهم م کشهیدماغشو بالم  مهسا  ن پس گردنش م یکی نه،ی  ن با ف :اگه قراره یه نمی  ن ف ت    فیواسم تعر  ت 

 ،برم !  کتن 

گم و شدم و جو گرفتم و بر  عصبابن  هو یشد  چ   دونمی:نم گهیم یو باحالت زار  دهیشش و تکون م مهسا 

 پاره کردم .... 

ن که جوگ عتن ی  علنا پاچه استاد بدبخت و گرفت و رفت.....  چینشده ه ی  خاک دوعالم فرق شت کتن

بلند  مکتین یو از رو  شهیهم بهش اضافه م تیکه کم کم عصبان  کنمیگرد و دهن باز نگاش م  یباچشما

م و شده نوبرو جدا کرد هیرو گشتم ،گشتم از توش  ا یمن دن عتن ی:  گمیو م ستمیمیو رو به روش وا شمیم

دم !....به ش ی  جوگ گهی، خانوم برگشته به من م فتمیپس م شی...النم من دارم از ترس و ناراحت قمیرف

 مهسا!!!  یخدا که نوبر 

 

که   کنمیخمو نگاهش ما نطور یو هم ندازمیاما رو نم امیاز موضعم کوتاه م که کیم  کنهیمظلوم نگام م مهسا 

ن ش پا ن ع ینگام نکن ،شد نجور ی: تو رو خدا اگهیو م ندازهیم یت  ه شزنشش ک  و ینوکیروباه مکار تو پ ت 

شام و  و خون جلو چ دمش داد منم عصبابن  ی  من بود ،مقرص خودش بود که گ ی  ...بعدم مگه تفص کرد یم

 گرفت و اونجور گفتم .... 

 

ن مهم  یکی یومدیکمش بود م  نا یخب ا-  ... یکردیتو گوشش کار خوشکلت و کامل م یدی 

از دانشگاه  گهید ندفعهیشانا! ا ویل شد یم نمی:اره ا گهیو م سونهی  م تیرو به نها و اسکیل شهیم متفکر 

 ....کردنیاخراجم م

 

 تو دامن من ؟!....  انداخت   هیاسکل چ نی... اخه ا گهید یبردارو بزار جا نجا یمنو از ا ا یخودت ب ا یخدا

 



ن داد م میبس که عصبان از    وانهی: اخه دنمی 
ن
ارائه  ا یکه ا  یدرسو بردار  نیا گهیتا ترم د د یو با النشم حذف

ن ....حالم بش ازهین شیدرس پ نینه؟....بعدم ا ا یبشه   .... یو عر بزن که زحمات منو هم به باد داد ت 

 !؟:چه زحمت   گهیو م کنهیبا تعجب نگام م هیگر   ونیم مهسا 

  یتا صبح درس خوندم و خودم و کشتم که واسه امتحان بلد باشم ...با کار  شبی:د شمیبه کمر م دست

حان خودتون و از اولم قصدش امت شیشد و گفت،برگه هاباشه پ استاد هم عصبابن  یکرد  که جنابعایل

 نبوده !.... 

 

مال بودنش شک ر که به ن  کنهیو اول نگام م شهیدفعه بلند م هیو بعد  کنهیبال رفته نگام م یابروها با 

 ...کنهیو منو بغل م شهیباز م ششیهونیکه   شمیم هی  و تو صورت مبهوتش خ کنمیم

 شد؟!.....  جتن  هو یچش شد  نیا

 

مت د ؟شر یم دفعه جتن  هیشد  ...ولم کن ...چ   شعور یب یشده؟خفم کرد چ  -  وونهی....واجب شد بی 

 خونه .... 

 

 .... کردمیم کار ی:من تو رو نداشتم چ گهیو م شهیازم جدا م مهسا 

 .... یکردیو خودتو زنده به گور م یدیخر یقی  م هی فت  ی  م ج  یه-

ن که م  کشهیو م هی  گیو دو طرف لپام و م خندهیم باز  همونطور   عقبو  دمیاخرو از درد هولش م میبه س نمی 

 ....وونهیگفتم: گمشو برو د  دمیمالیکه لپمو م

 

ن پشت ماش و  میی  م ونی  و از پارک ب هی  گیدستم رو م مهسا  ه ما چون من خون یای:امروز مگهیو م نهیشیم ت 

 یو به خاله رعنا م ستیحالم خوب ن
 

  گهیو د یک
ن
 ... ستین ام حرف

ن اول بب-  بعد نطق کن ...  دهیمامانم اجازه م ت 

 ؟!  ب  توهم به حرف اونا نکهینه ا-

 !ی؟تو که همش خونه ما چی  بود یشده تو من و خونتون دعوت کرد چ   نمیاصال بب-

خونه  یبر  وبن تیخودته م لیکنم ...البته م  فیواست تعر  خواست  ی: مگه نمندازهیبهم م یمرموزانه ا نگاه

....! 



  اه ویلخونتونه ،تو جون بخو  نکهی....ا ستیجا جاش ن چیبسوزه پدر ادم فضول که ه ی: اشهیباز م شمین

 که بده !!!   هیک

 

****** 

 

ن مامان رعنا م زنگ ه اخر قبول نکرد ک اوردمین یقانع کننده ا لیو اونم تا دل گمیرو م هیو بهش قض نمی 

 که همون اول گفت باشه.....   ختیمهسا اونقدر زبون ر 

 

هشت  و  شیش یادیز  کمیمهتاب حواست بهش هست  نی: ا گمیو رو به مهسا م می  گیبغل م بالشتو 

ن م  !نهی 

 ؟یدی...تو از کجا فهم دونمینم-

 

ن ...بب دونمینم گهیخدا سوژه جلو چشمشه اونوقت م ا یب  .... ونیلیهشتاد م میشد ا یبا ک ت 

 که....   ادتهی... عاشق شده ،اونم عاشق فرهابن  تیمطمئنم ابج-

 

 ...دیاخه خودم شاهد بودم تا دستشم بوس دونمیکه م  نو ی: اگهیو م کنهینگاه م کمی مهسا

 نبود ...  :خی  خاض دهیبه تاج تخت لم م بعدم

 

رو از  مهیم نیبه ا هیقض ی؟...چطور  ا یکه باخودش چند چنده ا  کنمینگاه صورت شخوشش م مبهوت

 کرده بود ....   من مخقن 

 

  د ی: خاک بر شت اونوقت نبا کنمیبه سمتش پرتاب م یو لگد شمیم حرض
 

عدم دارم که ...ب تو بهم بیک

سمیازت م ن و هشت م شیش ی   .... کتن یچرا مث نفهما نگام م نهی 

 

ته حال گهیم اروم  رفت ...  ادمی : خب چه خی 

 



 خودت بهم صی  بده .....  ا یخدا

 

ن پاش م یدستش رو  ر یهم مث من بالشتشو ز  مهسا  وع به تعر  ارهی   یکه نبود  : جلسه قبیلکنهیم فیو شر

ن م یدیمن مجبورشدم خودم برم و از شانس بدم دوباره سع هم  چ  ...هر  کنهیم تمیو اذ شهیجلو راهم سی 

و اجبارا  د و پارک نب یدانشگاه که شدم جا کیفت که نرفت....نزدکردم و فحشش دادم نر   بهش کم محیل

ش  یی  ببوستم که استاد ام خواستیو کثافت م شهیو مزاحم م اد یهم م یدیکه سع  رفتم کوچه بغیل

 ویل د ید یکه استاد منو اونطور   دمیشانا چقدر خجالت کش دوبن ینم ی....وا کنهیازم جداش م سهی  م

 اتوهمب گفت،که  تاد نا نداشت اما بچه پرو کثافت رو به اس گهیزد که درو  یدیسع نقدر یدمش گرم ا

مشت زد تو  هینکردو  یهم نامرد یی  دوست شده اره ...قبال بامن بود و عشقش من بودم....استاد ام

بود و  ابن عصب یلینگاش کردم خ که همونجا پس افتاد ....بعد هم استاد به طرفم اومد که وقت  دهنش  

هم خراب فکرش راجع ب نکهیرفع و رجوع ا یبد بود و منم برا یلینگام کرد که زهرم رفت ....نگاش خ یجور 

ن نشه گفتم: استاد باورکن  ه ما...... کر کرد ک...چون باهاش دوست نشدم اون حرفها رو زد و ف گهیدروغ م ت 

 تونستمیحرفم و بزنم ....استاد هم حالت نگاهش ترس داشت و نم هینتونستم بق گهیو د دمیکش  خجالت

 حیچون از شما توض نیند حیواسه من توض حالت صورتشو بفهمم که خودش گفت: خانوم تهرابن 

ن حواستون و جمع کن شی  یب نخواستم ویل ن ..بعدم عجله کن.. نیبزار  انیو خانواده رو در جر  ت  که وقت    ت 

 .... گذرهیکالس داره م

 

 خودش جلو افتاد و منم پشت شش رفتم....  بعد 

 

 الن ؟!  خوشحایل نی:اونوقت واسه ا گمیعقلشو از دست داده م د یشا نکهیو به ا کنمیم نگاش

 

 دانشجوش رو نجات بده ...  یکه استاد  یدیرو د ا یدن ی:اره ...مگه کجاگهیو م دهیم شتکون

تو فازو  که رفت    یخوند چه رمابن  شبیمهسا ، باز د یخر  یلینجاتت بده ...خ اد یکه ب  یمگه غرق شد-

 ؟!....  ا یرو 

 

 ونمتیکه م  نیخنگول ....خوشحالم واسه ا میکه من و استاد عاشق هم شد  گمی...مگه من م خر خودب  -

 تین قزمس و بعدم من با او نکرده حذفم نکنه و برگردم شکال  ب  گردن کج کنم که خدا  کمی ششیبرم پ

 دارم......  کار یبداخالق چ

 



 تا روحم شاد شود.....  د یخداوند مهسا را افر  همانا 

 

که   یخوایصبح زود پاشم برم شکار...نم د یاما من با هیفکر خوب نی: افر گمیو م چرخمیطرف مهسا م به

 ام کنه و بزار کپه مرگم وبزارم.....  هیداداش جونت تنب

چشامو  و  خندمی،منم از خدا خواسته م خوابهیو م کنهیو پشتش و طرف من م کنهیقهر مو  نهیچیبرم لب

 .... خوابمیم بندمیم

 
 

که   کنمیم ضیمهسا رو خوب مستف و بانبودن پارچ اب   نمیبیو دور و اطراف و م کنمیچشم باز م ازتشنیک

و  هنیبیب هفت پادشاه و مچون خانوم با دهن باز خوا می  م شمیو خودم اجبارا بلند م اوردهیچرا اب ن

 دارنشهیب نکرده کش ب  داصدا نشه و خ جاد یکه ا  دارمیکنم ...اروم اروم قدم برم  دارشیب اد یدلم نم گهید

خانه م ن رو  یتشنمه که همون جا بطر  نقدر یا گهیو د دارمیو اب و برم می  م خچالیوسمت  شمی....وارد اشی 

میبال م ه از ک  ب  ....تو فاز خودم بودم که باصدا د یود و چسبچقدر خنک ب شی....اخ خورمیو اب م ی 

س بشر  لیذل افتاد که الیه قمحل یشونه هام از ترس بال رفت و اب تو  دمیپشتم شن ...نگاه  وبن و منو نی 

 .... هی  م ادمیشفم  شیعضالن کلیماهورخان با بالتنه لخت و ه دنیکه با د  کنمیپشت شم م

!ترسم  نیساخته ا چ   ا یخدا  رفت......  ادمیبرسر

 

ن و منم دارم ه کی  ینزد اد یکه م  کنمیدارم برو بر نگاش م نطور یهم  کنهیکه م  یا که با شفه دوباره  کنمیم یی 

 .... امیو تازه به خودم م کنهیداره نگام م تیکه با جد  کنمیبا تعجب نگاش م نبار یا

 

ن م د یدارم پرس مردم و د سادمیبه شم وا خاک  ام روشن..... ....چشم مامان رعن نمی 

 

،  نمیک ببپ کسیس کیمگه تا حال چندتا پرس دورم بودن که من از نزد شهینگاه نکنم نم خوامیم هرچ  

 داره ، اونم عشق رعنا جونشه ....  ربگیا البته بابا جانم بوده ویل

 توش مونده باشه !  اب   گهیفکر نکنم د-

 

ن یاب که شش پا یبطر  دنیو باد کنمیتو دستم م یبطر  نگاه ها  کیشام یاب رو  اتیبود و تموم محتو  ت 

نکردم  دا یپ ج  ینباشه که ه عیضا یادیبگم که ز  و موندم چ   کنمیم مینثار حواس پرت بود لعنت   ختهیر 

من  یبعدم شما اومد مخواب الود بود گهی: خب د گمیم یو با لبخند احمقانه ا می  گیم ی...نگامو از بطر 

 برداشت ...  رو هم اب نجا یشد که ا نیا دمیترس



 

ن م یپوزخند  کنهیمن م به یو بعدم اشاره ا کنهیو قدو بالمم اسکن م کنهینگام م نهیو دست به س نهی 

 ... یمعلومه که خواب الود بود قا ی: دق گهیوم

 

ن بب ن م دشیداشتم د دهیفهم ت   ...ندازهیام م کهیحال ت دمی 

 

ت بخوابم صبح زود بلندبشم که بهونه دس دیبا شمیشما هم تشنتون بود ، من مزاحم نم ا یگو   گهیخب د-

 ... دکهیانیندم ...در جر  سمیرئ

 

ن رو کانی  م یبطر   یلیخ یلیخ یبدنش از نما دنید گهید نبار یو ا کنهیبرم که راهم و سد م خوامیو م ارمی 

ن و مثل ذره ب می  چشمامو دست بگ ار یاخت تونمینم کینزد اب  چرا هرچ   دونمیروش ...نم شمیزوم م ت 

 .... میجور  هیو  شهیم د یبازم بزاق تول دمیقورت م دهنم و 

 

ن ه نقدر یدخی  ا-  !ستایخوب ن ی 

 هان؟!.... -

 

ارت بارش م یو نگاهم به چشما ارمیارام و گوشنوازه ، ش بال م صداش دار م فتهیشر که   شهیو شصتم خی 

ن عقب برم که نم خوامیقدم م هیو  کنمی....اخم م ندازهیداره دستم م عالوه بر  بار نیو ا هی  گیو م و بازوم ارهی 

 
 

 ی  همه خ نیاپرس  هی:جلو گهیو ارام م هی  گیم طنتیاز ش چشمانش ،صورتش هم رنیک
 

  کار درست  اصال  گ

 ... ستین

 

میم هم ب   سیاز جناب رئ یگر ید یو به رو  شمیم مات  ....هیاگر ماهر وگرنه شن نهیبینم که اب    فهممیو م ی 

 

 دخی  بگرده ....  هی یاحت جلو ر  ستیخوب ن نقدر یپرسم ا د،یببخش-

ن و چشاش برق م شهیلبش کج م انهیموز   که خودمم بپوشونم ...   یخونمه ،توقع ندار  نجا ی: ا نهی 

ن اگه مراعات کن ندارم ویل : کال من توقیع گمیم حرض ه ادم ا یلیخ ت   .... هشیمعذب نم نقدر یبهی 



 

 ...کنهیم جاد یا نمونیب یو فاصله ا کنهیرها م بازوهامو 

ن ه ی....اونجور  میفهمیتازه م میمعذبم دار  عتن م- ن یم یی   مقرص خودشه !  گنیبعدم م کتن

 

 .... سهی  زورم بهش نم دونهیخدا م ویل ارمیشش ب ب  بال هی خوامیواقعا م نبار یا

ن خوابتون برس هیبه بق نیبر  کنمیم شنهاد یپ نیفکرکنم خواب نما شد-  ! نیدیِارور م نیدار  گهیچون د ت 

 

 ... ینگاه به خودت بنداز  هیقبل خواب  کنمیم شنهاد یمنم پ-

بچه  نهو یع ی: شدگهیاروم م رگوشمیو ز  کنهیو خودشو خم م ستهیا رد بشه که یم خواد یازکنارم م بعدم

 !!! یکم دار   عروسک خرش هیدوساله فقط  یها

 

ن و از پا کنمیو منم با تعجب نگاه لباسم م هی  و م شهیرد م بعدم ل حق داشت ....واتا بال  کنمیاسکن م یت 

ن ابال پ یبود ....پاچه ها یمهسا که بلوز شلوار گشاد گل گیل  لباس خواب گشاد خرش دنی،با د شدم و  یت 

رسم کم دونه خ هیکه   ودمکرده ب  دا یپ یبچه گانه ا تیکرده بودم شخص  سیکه از دو طرفم گ  ب  موها

 نیجلو روش ....وال ا امیواب قرمز ب، نکنه توقع داشت با لباس خ کشمیخجالت نم ندفعهیداشتم ....ا

ه حساب انگار نه انگار که ب یباز  عیضا چی...بعدم بدون ه شنیپرو م شی  یب یرو بهشون بد پرسا هرچ  

که   می  م شدش ز یر  یو در مقابل چشما دارمیبرمام  گهید یبطر  هیو  می  م خجالیدوباره به سمت  ارمشیب

 .... کنمیهم م خواب دلچست   بیراحت بخوابم و عج الیبا خ

 

 

******** 

 

 نیز اا خورهیازش خوشم اومده ،بهش م یادیمن ز  گل روزگاره ، ویل  یها ج  یاز اون برادر بس یمهدو  نیا-

 باشه ....  هیپا یها ج  یبس

 

 ؟!  یدیبرخورد از کجا فهم یکیحال با -

 



ن هم-  .... کتن باهام بحث   یدر مورد مهدو  شست  ینم نجا یا شد یکه اگه م  شهیشت نم گهید ت 

 

ت و نگه دار  کمی:  کنهیم بهم اخیم مهتاب ام بزرگی   احی 

 .... نمیبینم یوال من که بزرگی  -

 

ن متفاوت نقدر یچرا ا نا ی:اخه تو و شکنهیم حرص  که بعضن   بد و زبون دراز  نقدر یاون اروم و ش به راه ، تو ا ت 

 تحملت کرد !....  شهیوقتها اصال نم

 

 خواستمیکه بد نبود من اگه م  یکردیفکرش م کمی:خب اگه  گمیتو چشماش م هی  و خ ندازمیبال م ب  ابرو

 کیاز  من اون و  شهیرو انتخاب کنه ....باورت نم یکیکدوم   موند یباشم که اونوقت پارسا م نا یشکل ش

   دوبن یجنگ بزرگ نجات دادم ....م
 

 زن بوده !  هی که پشت هر جنیک

 

من  هیبا یلیو مجنون که ل یلیل دنیو با د میار یشبال م مفهمیکه م  یخنده ا یشدن حرفم و صدا باتموم

ن م یشخندین کنهیاخم نگام م ن دونستیم هیزشت یلیکار خ  ستادنی: فال گوش ا گمیو م نمی   !؟ت 

 

د بود  صداتون بلن نقدر ی:قصد گوش دادن نبود اما ا دهیکه پارسا باخنده جواب م  دمیتکون م یش  بعدم

 .... گهیبودن دن ارمونیکه گوش هامون تحت اخت

 

ن م نا یش ن دور م و ی   یم یایبه دهنت م و هرچ   طوبن یش نقدر ی: اخه تو چرا انهی 
 

اگه  میشناسی، ماها تو رو م یک

 .... کنهیناجور م یحرفاتو بفهمه که فکرا نیا یکی

 

 ؟ نیدار  کار یچ نجا ی...در ضمن شماها ا وبشهیذهن مع ی  ،تقص ستمیمقرصش من ن گهیخب اون د-

 ... دیاجازه پرس د یو از تو با نجاستیا ارسا تاق پکه ا  د یببخش-

منده نگام که پارساالیک  هی  و م هی  گیو دست پارسا جانشم م بوسهیگونه مهتاب و م  بعدم و واقعا  کنهیم شر

میم ب   کنمینگاه م دوتا که نیبه ا  خدا خوب درو تخته رو جور کرده .....  ی 

 



 ! ندیکه فهم  یبلند بلند حرف زد نقدر ی:حال خوبت شد که افتهیجفت پاوسط فکرم م مهتاب

 به فکرخودت باش ...  کمیدوتا رو ولشون کن ...  نیمهسا ا-

ن خالصو م ی  و ت خندمیم انهیموز  بعدم  ...هم تو اتاق ماهوره .  : فرهابن  نمی 

 

...اخ ، شنیم که چطور نفس بکشه ...چشماش پر از عشق نگرابن   مونهیلحظه م هیو  شهیمات م نگاهش

 که از دست رفت ....   نمیاخ ، ا

 ی....میجد-
 

 ...اومده؟...اون ...واسه چ  یک

 ....دونم ... نیم-

 

ن دونه هم م هیکه   ارمیو در م اداش  ....ومدهین هم به کش خوب   ا یتو شم ...ب نهی 

 

ن چ هیرو ول کن  نا یحال ا- سمیم یی   یراستش و م ی 
 

 !؟یک

 

نه هم اعتماد ک خواد یشدم ...وال که حق دارن ....هم م منقن  دشیتو د نقدر یا عتن ی کنهینگام م د یترد با 

ن : ببگمیاعتمادش و جلب کنم م نکهی، واسه ا شهیمانع م ثیاون نفس خب ه اونجور نگام نکن ، مگ ت 

ن پا جلو نم چرا فرهابن  بفهیم یخواینم  اره؟ی 

 ... دهیتکون م ش 

 که دوست داره ...   خب حال راستش و بگو ،واقعا مطمئتن -

 

م مدت بعدش ه هیو  گهیبا اون شور و حال از عشقش م : خب وقت   نهیشیخوشکلش م یبه چشما غم

ن ن کنهیم یدور   نه ؟!......  ا یعشقش راست باشه  گهید ستمیو تو سکوته خب مطمت 

 

ن به زم فرهابن  رد اومد ، الیهمنم به د دلم  ... تن یگرم بش  ت 

 ؟!....  یا هی...پا میرو ادب کن فرهابن  نیا کمی کنمیمن کمکت م-

ارتم خ یو تو چشما کنهیتعجب نگام م با  بعدم من   ستی: لزم به کمک تو نگهیم یو با تند شهیم هی  پر شر

 ... یار یشش ب ب  بال هی یخوایم دونمیکه م



 

ن ، ِد هم  لتیو ش ذلمهتاب خاک ت عتن ی- ن کتن  کمیفت ، طر  اد یب کنهیکه طرف رغبت نم  یکارا رو کرد  ت 

ن افتنیخوددار باش و وا نده ... مردا دنبال دست ن  نه دم دستشون ....  ت 

 

 ؟ هیشدن عتن ی:  کنهینگام م سیف پوکر 

 

ن م یو پاهامم رو  دمیم چرخشر  به صندیل هیو تک می  گیم یمغرورانه ا ژست ن م ی   ک نکن .... : ش گمیم ارمو ی 

 

هول  دفعهکی ونیپا و حرف زدن اقا یصدا دنیمهتاب و شن ب  هویبودم که با بلند شدن  افهیتو ق اونقدر 

ن لبه م امیوم هی  باسنم در م ر یاز ز  هیچرخش که صندیل  نمیدرست بش امیو م کنمیم که با باسن   می  و بگ ی 

ن زم خورمیم   ر ینم ز همونجا بز  خوامیتکون بخورم و م نمتو یکه نم  چهیپی...درد چنان م هی  هوا م غمیو ج ت 

 بود ...  چ   تییهو یو بگم خدا لعنتت کنه مهتاب ...اخه بلند شدن  هیگر 

 

 ؟خوب  -

 

 ی...وا منیبیشدم و م شونیپر  یو فقط موها نمشیبیکه نم  کنمیماهور چشمامو باز م یصدا دنیباشن

اه و من با تعجب نگ نی  ...موهام کنار مگردنم افتاده بود   یکه رو   گردمیخاک به شم ...دنبال شالم م

و  هی  گیم دستمو شالمم از  کنهیشالم کنه ، موهامو جمع م ر یکه قصد داره موهامو ز   کنمیم ب  دستها

ن موهام م یدرست رو  هیکه به کار م  صورت پر از اخمشم و دقت   هی  و من خ ارهی  شال  ر یتا کل موهامو ز  ی 

 ؟ یدقت کن ، درد که ندار  شی  ی: ب گهیمش مو با همون اخ کنهیپنهان کنه ...نگام م

 

ن دردم از ب یادآور یبا  می  خ نگاه ن و با کمک م هی  م ت  به  فتهیم متو اوج دردم که نگا گم،یم و اچن  شمیبلند م ی 

ن و رو  هی  نگران تر خ یکه با صورتا  سه جفت چشم نگرابن  ن م یمن هست  و دهنم که ت  خم شدن و اچن  ی 

 .... مونهیم

 

ن : خوب گهیو م اد یدتر به خودش مزو  یمهدو  یاقا  ؟!  هو یشد  چ   ؟ت 

 



 ... هینی....از بس که مرد نازن کنهیمراعات م بخنده ویل خواد یم دونمیبشاشه ، م صورتش

 

 میصندل نیو ا شدمیداشتم پا م ج  ی: هگمیو م کنمیو باز م شمیتوجه به دردم که کمی  شده بود ن ب  

ند اومد و حرفتون نصفه مو  شیوسط حرف شماهم پ گهید د یشنکرد و من و کله پام کرد ...ببخ ینامرد

.... 

 

ن م هرسه  چرا اخم کرده ....نگایه دونمینم ویل شهیخنده که ماهور هم به جمعشون اضافه م ر یز  ننی 

تون م لیواسه تکم گهی: خب د گهیو م ندازهیبهشون م  .... کنمیشدن طرحها خی 

 

ن : بهی  باش هخندیو م کنهیو بعد نگاه من م دهیماهور دست مو با  کنهیبه مهتاب م یا هی  نگاه خ فرهابن   ت 

 ، روز خوش ... 

 گنده ...   کهیدلقکم من مرت انگار 

 

ن که ب  جیو رو به من بالبخند مل کنهیم هم محجوب با مهتاب و ماهور خداحافیطن  یمهدو  و  شیر  ت 

ومتون الم منو به خان: س گمیکه بلند م  کنهیم خداحافیطن  هیاز اون باق یو فقط رد شهیگم م  لشیسب

ن برسون  .... ت 

و من  ذارهیدپرس شده بود هم تنهامون م فرهابن  دنیو مهتابم که با د هی  م گهیکه م  یبا چشم بلند و 

 گرانش زوم منه ....   خیکه نگاه توب  یو ماهور  مونمیم

 

ن دونیخب ...خب ...م- تونستم ن کرد بعدم  ی  دفعه پام گ هیشد  چ   دونمیبلند بشم که نم خواستمی، م ت 

ل کنم ...  صندیل ل کردم ویل  عتن یرو کنی   گرفته بود....یه  شیزبون نفهم بود و باز  یادیانگار ز  هیصندل کنی 

 دمیجلو شد که د قبع نقدرمی...ا فتی  اون م ومدمیعقب ...من م فتی  م جلو اون یه ومدمیمن م

ن ، اومدم م شهینم ل کنم ،تازه پامم گذ  می  بگ و ی  ن اشتم زمکه بتونم خودم و کنی  شد  چ   ونمدینم ویل ت 

ن عقب رفت و دست منم به م صندیل ن فقط پام و رو زم د ینرس ی  ن  ت  محکم کرده بودم که با عقب رفت 

ن منم با باسن خوردم زم صندیل ن دونیخودتون م شمیو بق ت   !! ستیارد ناستاند اتونیبگم صندل نمیا ،ویل ت 

رو دور تند   می  مث کاسکو م شمیهول م چرا وقت   دونمی،نم کشمیم ق  یو نفس عم بندمیم چشامو 

داره  حی    با تفر  که  فتهیکه نگام به صورتش م  کنمی....دهنم کف کرده بود از بس که ور زدم ...چشامو باز م

فک زدم اقا رو چه خوشش اومده ، انگار دلقکم ،  نقدر ی، من ا هی  ...کم کم اخمام تو هم م کنهینگام م

 روح و روان آقا شاد بشه..... که   ارمیدرب یاوردتم تا مسخره باز 



 

 خواستم ؟!  حی:من ازت توضگهیو اروم م شهیخم م و کیم کنهیم اخمام تبسم کوچیک دنید با 

 

ن که ا  فتی.... تف تو ذات کثی....آیآ»  یب نقدر یکتن
ن
ف  !!!«رسر

 

ن :نه نخواستکنمیم اخم  خواست....  یم حیتوض یبود که انگار  ی! اما نگاهتون جور ت 

 

 خندش قشنگه...مبارکه صاحبش باشه.....  شییکه مهسا فدات بشه... خدا  دهخنیم قیعم نبار یا

 

 ......هی  و م کنهیو منتظرم که جوابم و بده ،اما راهش و کج م کنهیبروبر نگام م نطور یهم

 !!!«یازار  نه منشر  ،یباشه جز مردم ازار  تونستیم قصدش چ   واقعا »

 

******* 

 

 خورهیکه به باسنم م  با جسم محکیم هو یکه   می  خوابم فرو م و دارم به اعماق کشمیپتو رو روشم م 

که   خورمیکه به مامان نرگس م  ندازمیم یو نگاه دورتا دور  نمیشیشجام م خی....س هی  نفسم از درد بند م

 .....شهی...اشک تو چشام جمع م کنهیداره نگام م یشخندیبان

 

 شد؟ ؟چتمادر خوب  -

 

سهیم نگرابن  با  کنارم   اد یم که مباسن یو حال دستمم گرفتم رو  کنمیوار نگاش م چارهیب و  گمینم ج  یو ه ی 

ن و غش غش م نهیشیم دارم با حرص و تعجب  شهیکه از خنده دول م  خندهیم نقدر یخنده....ا ر یز  نهی 

ن چ کدفعهیکه   کنمینگاش م  شمیوش زوم مر  که شی  ی،ب ستهیمیو وسط اتاق وا خورهیقل م ونشیاز م یی 

ن چشمام برق م شیپ شی،دندون مصنوع و  کنمیگرد شده  نگاه مامان نرگس م  یوباچشما گردمی....برمننی 

شوک  که کم کم از   ندازهیو خودش و رو دندونش م شهیبلندم عی    که جمع شده ،ش   شینییلب پا دنیباد

ن م امو یدرم ن پا مامکه اشک از چش  ینقدر یبخند، ا خنده و حال نخند گ ر یز  نمی   مادیو دردم  انیم یت 

 ....هی  م



 

 .... خندهی...واشه من ژر ژر مشور یخپه شو ...ب-

 

به محکیم نقدر یو ا شمیو کف اتاق پهن م شهیم شی  یب خندم به کمرم  نبار یا تو حال خودمم که دوباره ضن

به ز  خورهیم ش شصتم دراز شد یپا دنیبا د گردمیو برم شهیخندم قطع م کهیبود به طور  اد ی...درصد ضن

ن هم با هم به قبیلکه اون ضن   شهیخی  دار م ن ش عموق نکهیزده ....ا نشیپولد یپاها ت  ن ل مراه رفت  و  نهی 

ب شصتش ا تونهینم  درد داره !!!  نقدر یقدم برداره اونوقت ضن

 

ه خ- ....نششته منو مشخ هی  پاشو....دخی   ....اه ....اه.... کنهی)مسخره(م هیشر

 

رص ....با ح کنهیعد تو دهنش جاساز مو ب شورهیهمونجا دندونش و تو پارچ ابم م تیباعصبان بعدم

 ...حال  اد یدرم شمیخم م دندونا هم جاش گشاد شده تا زرب   نی:اه...اه...ابروم رفت...لغر شدم اگهیم

 .... فتی  خم نمشم وگرنه آبروم م حواسم باشه جلو حاچ  

 

 حاچ   نیارم اشک ند قصهی  ننه ما نزده م نی.....اه؟یک  ...جانم !...حاچ  شنیاز تعجب گرد م چشمام

 کرده .....   ب  زده که ننه مارو هوا یبدجور 

 

ن بب ا ی....بلندشو بکتن یمنو بر وبر نگاه م یدار  مث بز نشست   هیچ-  د یبا ارمی در نممن ش  هیچه ادرس نیا ت 

 برم ش قرار..... 

 

ننه  نیار اکهرطور شده شاز   د ی....امروز با می  میم بود به موهام و دارم از فضویل دهیابروهام چسب گهید

 !.....انه؟یتا فردا بکشم  ستیوگرنه معلوم ن ارمیدرب

 

اژ بده با اب داغ ماس کمی: پاشو برو حموم  نهیبیکه مامان نرگس م  می  گیو جاش و م اد یم ادمیدوباره  دردم

 .....شهیبهی  م

 !نیدینبود حال راه کارم م ادتونی نیو ناقصم کرد نیاون موقع که زد-

 !؟که تو بخواب    خوابهیوقت م نیا مغربه، گ اذان کیاخه نزد-



 

ن شما هم بدتر مثل ملکه عذاب بال شم می  میم خواب   : اخه دارم از ب   کنمینگاش م یحالت زار  به  ،ت 

ن نم  که بخوابم .....   نیار ی 

ن ادرس بب نی، پاشو ا ستیالن وقت خواب ن-  برم!!  د یکجاست با  ت 

 

ن سن و سالش داره رل م نیبا ا نیمن برم تو افق محو بشم ا عتن ی» نمون سوم سن ن کیاونوقت من با  نهی 

 !« کنمیم هیگال   خواب   دارم از ب  

در  جور  کنمیحساب م یا هی،از هر جهت و زاو  شهینم نمیبی، م کنمیدارم با خودم دو دوتا چهارتا م یه

 ... ادیکه نم  اد ینم

 

 شیدیند نظرم هی شما حت   ید خاستگار که اقاجونم اوم  : مامان نرگس زموبن گمیشده م کیبار  چشمابن  با 

ن ش سفره عقد و اول که نشست    ....اونوقت موقیعچه برسه که باهاش حرف بزبن  وبه قول  شیدیبار د ت 

  تمیخودت به دلت نشست و استارت زندگ
 

که زنده   زمابن  ا بر وفق مراد بود ت خورد ...خدارو شکرم زندگ

 ... دهی، خفنم ش  دهیکه دوباره دلت ش   نمیبیبود ....حالم م

دخی   شبه ک ما الیک ، معلومه که دلش رفته ، ویل شهیکه مامان نرگس از خجالت لپاش شخ م  خندمیم

 .... میدینم

مون شصت سالش باشه !!!  حت   بله  اگه دخی 

 

ن ن دونمینم-  کنم ...   کار یچ دونمینم عتن ی... ستمیمادر مطمت 

 

 مونده ....  میش دوراه اچن 

 

ن تم و دندون مشخ تو دس بیس ش  امینداره که منم همرات م ی: کار  گمیم خورمیکه م  نجور یو هم نمی 

 پسند واقع شد !  د یشا فکنمیب ینظر  هیقرار 

 



ن محکم پس شم م یکی ناغافل  شیندم پکه مردم و ز   هی  گیم یو چنان درد بیبه س خورهیکه دندونم م  نهی 

ن خ: خاک تو ش  شهیبلند م شیشاک یبعدم  صدا انیچشمام م  گهیمن م ی...جلو چشما دهیند ی   من کتن

 رفته ....  اتیرفته دخی  ....ح اتیپسند کنم ... ح

 

ن دستش و محکم م بعدم ن رو پاش م گهید یکیو دوباره  کنهیرو رون پاشو با خودش تکرار م نهی   ! نهی 

 

 لیفس هیبا  می  فکر کرده من ترگل ورگل م ننه ما با خودش چ   نیمن و چه به اون پدر ژپتو ...ا اخه»

 «...دوراز جونم...!!! 

 

ن : چرا منو م شمیم عصبابن   ی 
 ! کتن یبشم که ترش م ارو ی نیخب ؟ مگه من گفتم برم زن ا بن

 

ضش بلند م یصدا  ....کنمی: حرف نزن دخی  که الن دندوناتو خورد م شهیمعی 

 

 !!!زهیعز  یادیننه ما ز  شی....خاطرش پ کنهیپاره م میرگ چه

 

 صالح ندون گهید
ن
 که از خودم شاغ  با ناقص شدنم ...با مهربوبن  شد یم یبزنم چون مساو  ستم حرف

ن نداشتم گفتم: من که چ و  تیخانوم فتهیش نقدر یقربون قدوبالت برم ، حتما اون اقا ا گمینم یی 

 فت  ش و گر چون چشم دهیش...نه عقلش پر  شیکه پ  ومد یوگرنه نم دهیشده که عقل از شش پر  تتیجذاب

 من....مطمئنم .... ...اره ... 

 

نگام  عیوس یبا لبخند هی  م ادشی اشیکردنا و خودزن  نی...اون نفر  کنهینرگس که ذوق زده نگام م مامان

 .... میدینم ، ما که دخی  به هرکش : الیهدمیو ادامه م خندمیکه منم م  کنهیم

ن و از خجالت پا شش  .... یخواستگار  اد یب خواد ی: گفته م گهیو با ناز م ندازهیم یت 

 

 ... باشر  شیزندگ کیشر  خواد یپس معلومه که شما رو واقعا دوست داره و م-

 اره مادر .... -



 اقا رو که بدجور دل برده ...  نیا نمیبب امیب د یاما منم با-

 

  تا راضن  ختمیزبون ر  اونقدر 
ن
 کنم ....   شد همراش برم ش قرار و منم معرف

کرده گفت: تو لزم ن  ومدو یانتخاب کردم که خوشش نو  شیکیچند دست لباس نشونم داد که  باوسواس

 .... ادیانتخاب کنم که خوشش ب چ   دونمیخودم م ینظر بد

 

ن شد پیون پیو ت د یاز کمد دراورد و پوش یا گهیباذوق لباس د بعدم  ج  ی....منم که ه میاماده رفت 

 بپوشم !!!  چ   دونمیلباس خانومانه تن کنم که گفتم: خودم م هیمجبورم کرد 

 

 جوابش و به خودش برگردوندم ....  میمستق ی  غ قا یدق

 

 نجاست؟یا مطمئتن -

ن اره هم یمامان نرگس شم و خورد ی.ا-  داخل ....  میبر  د ییجاست ...بفرما ت 

 

م که وارد بش خوامیو منم پشت شش م  هی  و زودتر از من داخل م هی  و چشم غره هم بهم م کنهیم شر یا

 و....  شمینفر م هی نهیس نهیس

 

منم  ترسناک شده بود  بیدرهم و صورت داغونش که عج یکه بهش برخورده بودم و اخمها  ا یناد دنید با 

ن از بال تا پا بهش و نگایه کنمیاخم م به  یه ؟کور : چتکنهیافتضاحش روترش م پیو بااون ت کنمیم یت 

   نیادم به ا تن یبینم ؟سالمت  
 

 رو ؟ گندگ

 

و هفت  ب  و، کورم ت دمیدلقک د هی شی  یب افتیق نیارن ، بعدم با اوال بالنسبت ادم که اسمشو رو تو بز -

 جدو ابادت .... 

 

ه بگهیگرد شده م  یاون حرفا رو بهش نسبت داده باشم که با چشما کردمینم باور  بامن  ور شعی:دخی 

 ! حرف بزبن  نجور یبامن ا ی!چطور جرات کرد؟یبود



 

 !!!!ایحالم هوسش شده گو  دمیرفته من چطور موهاش و کش ادشیعنی   نیا نکهیا مثل

 

 حرف بزنم ....  تونمیم یهم بخوا گهی: جور د کنمیباز م شر ین

 

ن حرص پا رو زم از  ن م ت   بره !  باهاش راه تونهیپاشنه دار اصال چطور م ی، با اون قد درازش و اون کفشا نهی 

 

ن دست کنارش م با  ه نکبت م م،ی  و سمت ننم م کنمیو راه باز م نمی   از هدفم دور کنه منو  خواد یدخی 

 پیخوشت بش ب  که در کنار اقا  نمشیبیشدم و م د یو ننه شخ و سف ندازمیبه دور و اطراف م ....نگایه

ن نشسته و اون اقا حرف م ن و ننه ما داره تو زم نهی   .... هی  فرو م ت 

 

میو جفت پا م می  م جلو  ،  گردنیکه هردوبه سمتم برم  کنمیباز سالم م شیوسط عاشقانه هاشون و بان ی 

م ....  ی: سالم به رو  دهیجواب م ننه با حرص و اون اقا اول متعجب بعد با لبخند مهربابن  شما ماهت دخی 

 درسته؟ شانا باشر  د یبا

 

رمورد منم د گهید لیاز مسا ی  : پس غگمیم و با بدجنش نمیشیو روش م کشمیعقب م صندیل ب  پرو با 

 !نیکردیصحبت م

 

ن م یقهقهه ا مرد  فت: گ  فتی  و دائم چشم غره م خورد یامان نرگس که از دست من حرص مو رو به م نهی 

 خانوم ....  گیل  یدار  ب  بال یلینوه خ

 

ن و هشت م شیننه ما ش نیا سین خود یخانوم گل!!!!!ب جانم  مرد!!!!  نیا ب  ....عجب بال نهی 

 

 نشه ... بال  ب   یخونه ا چیکه ه  شاهللایا ادنیبالها ز  نیاز ا گهی: بله د کنهینگام م باحرص

 

 ....دهیو شش و تکون م فتهیکه مرد دوباره به خنده م  گمیم تن یام الیه بلند 



 شمیهستم خوشحال م پیخوشت یاقا نیمن معرف حضور ا نکهی: خب مثل ا گمیبه مامان نرگس م رو 

 جون !  باهاشون اشنا بشم گیل شی  یب

 

که به   یخنده مرده هستم که بالگد الی....تو فکرو خ ارو ی نی، چقدم خوش خندس ا خندهیدوباره م مرد 

ت و حرک نیکه از قصد و حرص ا  فهممیم نهیشیکه ننمون م  و جمع و جور نشستتن  خورهیساق پام م

تت که کار دس  ...تا موقیع نیشده ا یا دهی....عجب ورپر  اد یاخم درن یاومده و منم دهنم و بستم تا صدا

 حال .....  ویل یبود ز یداشت عز 

 

بزار من خودم  خانوم : گیل گهیم شهیخانومش م لبخند گیل هی  که خ  که مرد با نگایه  دهخنینرگس م مامان

 
ن
 ... کنمیم و معرف

م ...از اشنا میی  ام د ی: من جاو دهیرو به من ادامه م بعد   خوشحالم....  یلیخ یلیبا شمام خ ب  دخی 

 

ن و دستم و تو دستش م خندمیم ن :منم همچن کنمیم و اظهار خوشحایل ارمی  ان از همه مام شی  یب ویل ت 

 نرگسم خوشحاله .... 

 

 ... ب  بال یلی: واقعا که خ خندهیدوباره م مرد 

 

 ... گهیبله کامال به مامان نرگسم رفتم د-

 

ن نرگس کارد م مامان  !!! چرا منو اورده مونهیکرده و پش  یخودخور  نقدر یفکرکنم ا ومد،یخونش درنم یدی 

 

 .... شدیخوب م یلیکه خ  یبه من رفته بود : اگهگهینرگس با چشم غره به من م مامان

 

 ... تو بشم نرگس گیل ی: من فدابوسمیو لپش و م شمیم خم

 



م  نیبخند شهی: هم شهیبلند م یی  ام یاقا یو که صدا نهیشیخنده به لب مامان نرگس م بالخره ....دخی 

ن تو هم واقعا نعمته ....من که خدا دوتا پرسم داد و به پرسامم پرس دا م .... که در حرست دخ  نهید ،اداشت   ی 

 

و  کنمیم یازشون گذشته و پس فداکار  نا یا دمیکه د  ارهیزبونم اومد که بگم مامان نرگسم واست دخی  م رو 

تون ...  شمیخوب من م میلی: خگمیم  دخی 

 

ن مرد نازن اونقدر   یی  ام یاقا بود که به مامان نرگس حق دادم تا دل بده چه بسا که وقت   یو موقر  ت 

ساله زنش و از دست داده و چقدر تنها بود و حال با وجود مامان نرگس من که با سن  نیکرد چند  فیر تع

درامدن و  ب  باکمالته ، خوشحالم که هردو از تنها نقدر یشصت ساله بسته که ا یپنجاه سال دل به مرد

 شن .... ب ی  هم پ یکه خوشبخت بشن و به پا  شاهللیهم باشن ....ا یبرا همدم خوب   توننیم

 

 فیو اونقدر خنده دارتعر  شیاز دوران جوان کرد یم فیتعر  یدر مورد خاطره ا نطور یهم یی  ام جناب

 صحبتشو قطع یی  ام یپشت شم  اقا که منم  غش رفته بودم ازخنده ..... باحضور شخض  کرد یم

 کار یچ نجا یا نیا،  نی  ماهور ابروهام از تعجب بال م دنیبا د ندازمیو نگاه به پشت شم که م کنهیم

 !........کنه؟یم

 

و ند ینشیکنارمان م  ماهور  اه و در اخر هم نگ کنهیو ننه جان م یی  با جناب ام خوش و بشر  ب  و باخوشر

ش تیو در نها کردهی  بنده حق  .....کنهیم با لطف و سپاس احوالی 

 

 دفعه بر شمون نازل شده !!!  هیاسمون باز شده و  یاز کجا نیا موندم

 

 !دمت؟یچند وقته ند دوبن ی، م نمتیبیچقدر خوشحالم که م دوبن ینمپرسم -

ن م یخند کج که   دنتونید امیب خواستمیم شیوقت پ یلیعموجان ،اتفاقا منم خ نی: شما لطف دار  نهی 

 نشد .... 

 

ن دست ماهور م یجان رو  یی  ام خانوما  نیا ا یب ....راست   شمیش بزن ...خوش حال م مرد ی  به من پ ا ی: ب نهی 

 رو 
ن
 کنم !   بهت معرف

 



نگفتم  ج  ی....منم ه میشناسیم گرو یماهم همد دونستیخوشحال بود که نم نقدر یا یی  جناب ام طفلک

 دلش نشکنه!!! 

....ر  شونی: اگهیم یی  و رو به جناب ام کنهیم دست   شینرگس پ مامان ن  سییمعرف حضورمون هست 

کت   ن که نوه هام ش شر ن یو شانا اونجا کار م نا یهست  مهسا ، خواهر  یمیهم دوست صم و شانا  کتن

 ماهورخانن ... 

 

 لفظ قلم حرف زدن ننه جان!!!  جونم

 

واقعا چه  :  گهیو م خندهیدفعه م هینگاه به ماهور و  هیو بعدم  کنهیمتعجب نگاه دلی  جانش م یی  ام

 
ن
 ؟!  تصادف

 

  میخندیم
ن
شم ... معذب ب که من  نهیمن بش یروبه رو  اد یجذاب جان ب نیکه از قضا ا  و واقعا چه تصادف

 لیکه با اون فس  اد ی،حدسم درست از اب درم ا یناد دنیو د شهیدفعه تو مغزم روشن م کیکه   با لمت  

ور رو از زبون ماه یی  جناب ام نیو بم ا ر یز  تونمیخودشه م ولی....ا شهیقرار داشته و لمپه روشنی  م

 .....ونی  بکشم ب

 

ر با پرست ماهور   کوچک چه خی  ؟  یی  : خب از امهکنیم یی  خاص خودش رو به ام ی 

ن بود هم تی  که ذکروخ  دنمیاومده بود د شیو چندروز پ گذرونهیاونم م ج  یه- هت ش ب خواستیروزا م ت 

 بزنه ... 

 .... می  گیمنم باهاش کار دارم خودم باهاش تماس م-

 

دن به خودش و جر بده ،اومده که با جان جانانش خلوت کنه دوتا شخر خور  خواستینرگس م مامان

 ....فهممیکه زده م  ،اخه من نوشم از اون لبخند حرض کشهیتورش ،حالم داره نقشه قتلمون و م

 

ن چ صحبتهاشون بره که  واد خیو م کنهیبه ساعتش م نبود که ماهور نگایه معمویل یجز حرفها خاض ی 

به ا  کنمیمنم دارم به جناب نگاه م گاه مامان نرگس و ن منیشیشجام م خیس خورهیکه تو پهلوم م  یکه با ضن

ن که توهم گورتو گم کن ...خودم وم  عتن ی نیخود نامروتش زده وا نمیبیکه م  کنمیم چپ که  یلنم کوچه عی 

ن محکم به ساق پام م نبار یا ن جا سالم تو بدنم نم هیاگه نرم  ی  ...نخ هی  که نفسم م  نهی   ..... ارهی 



 

 یکار   هیاومد  ادمیبرم الن  د ی: منم باگمیم و  شمیبره که منم بلند م خواد یو م کنهیم خداحافیطن  ماهور 

 دارم ... 

 

  ننه جان در کمال خوشحایل ویل شنیو ماهور از حرکت شتاب زدم متعجب م یی  ام
 
که تو   و برف

ن و لبخند م کنهیچشماش روشن شده نگاه م  .... نهی 

م بود هیکجا -  حال ؟!  یدفعه دخی 

ن نه عموجان برم که شما هم راحت باش-  ... ت 

 !هی  م یزود نیواجبه که داره به ا یلیکارش خ  ا یگو -

 

 «که ننه جان!!!   یاورد چشام و دریم فتمی  واجبه که اگه نم نقدر یا اره»

 

 خداحافظ-

ن و تو گوشش اروم پچ م بوسمیگونه مامان نرگس و م  بعد   ننه جان!  کتن ی:خوب منو دک منمی 

 

  کنمیبود و توجه نم دبن یخوردنش د حرص
ن
تا  مشیمنتظر م ابونیو کنار خ شمیمشاپ خارج  و از کاف

ن که بعد چند لحظه بعد ماش  اد یب تاکش که الن   کنمیم و نگاه راننده ستهیمیجلوم وا ب  بلند اشنا شاش ت 

 جان من....  ا یبرسونمت !خدا ا یبگه ب خواد؟خداکنهیم ازمن چ   قا یدق

 

ن ماش نجا یوقت ا نیبال ا ا یب-  !ادینم تی  گ  ت 

 

ن کاش چ  یا  بس که دلم پاکه ....  است،از ی  من گ یدعاها نقدر یخدا خواسته بودم که ااز  یا گهید ی 

ن و رو هوا م تعارف ن و در ماش نمی  ن و ع کنمیو باز م ت  میم هو چ   ت  ن بال که خودمم متوجه نگاه سنگ ی   ت 

و  کنمیو باز م مشی، ن کنهیو نشستم ،نگام م دمیبا تعجب به من که مثل کوال پر  نمیبیکه م  شمیماهور م

بکشم  خودمو  ینجور یا ودممثل خودتون بلند و گنده است ،مجبور ب نتونمیماش نقدر ی: ماشاهللا ا گمیم

 .... گهیبال د



 

 : کمربندتو ببند  خندهیو م دهیو تکون م شش

 

 یت با 
ن
ن که م  کاف  میکه ن  شهیکه انگار اونم متوجه خندم م  کنمیو نگاه ماهور م خندمیو م شهیروحم شاد م نهی 

 است ....  مثل خودم بلند و گنده نممیماش گفت  ی: خب مگهیکه رو لباشه م  یو با کج خند ازهندیم نگایه

 

نداشتم  : منظور خاض گمیو م خندمیم حیموقع باز شود ...مل که ب    لعنت بر دهابن  عتن ی

ون ....ماها هم که...قدم نیایم نتونیبلنده و شماهم ماشاهللا به ماش یادیز  نکهی...فقط...فقط... نه ا

 ....بله ...  می....خودمون و بکشی...اونطور  د ی....باسهی  نم

 بهش نگاه نکرده بودم ....  هیزاو  نیاز ا چوقتی:اهان هندازهیبال م ابرو 

سم شما از کجا اقا تونمیم د یبله ...ببخش- ن شناسیرو م یی  ام یبی   ؟ت 

 مگه؟!  چطور  مهیاز دوستان صم یکی: پدربزرگ  گهیبا اخم م ندازهیم کوتایه  نگاه

 

 «بسوزه نه کباب!!!!  خیسوالمو مطرح کنم که نه س یموندم چطور  حال »

 !هی  واسه امر خ-

  نفسم
 

 از دوشم برداشته شد....  تن یو انگار بار سنگ ونی  ب دمیم و با اسودگ

 فراش کنه ....  د یتجد خواد یجان م یی  :امگهیو م کنهیم یمتعجبه بعد که لود شد خنده ا اول

ن مخنده  ر یز  دوباره ن چ دونمی...نم نهی  ک شونیا ا یگفتم   یدار  هخند ی  ت  امروز خوش خنده شدن ....نه تو شر

 ...... خندهیشه داره م هیکه   نجا ی، نه به ا نیکه همه از اخمش فرار 

 

 من جواب نداشت؟ سوال د یببخش-

و مادر بزرگت تونهیهست و م و درست   فیمرد شر  یی  ام یاقا رفت ، ویل ادمیلحظه  هیچرا ....چرا.... -

 خوشبخت کنه .... 

 افتاده ....  ب  پس خدا رو شکر تور ننم خوب جا خب

 

سمیم د یببخش-  مامان نرگسم ....  به حساب مهم بودن و خوشبخت   نی،البته بزار  ی 



کار من و   نیشما باهم اشنا درومد نکهیناجور باشه اما ا کمیسوالم  د ی: شاگمیکه اروم م  کنهیمنگام  منتظر 

ن ؟! ک  تیوقت مامان نرگسم و اذ هینداره که  یموذ یکه پرس و عروسا  یی  جناب ام نی... ا نیراحت کرد  تن

 

ن و ماش کنهیگرد شده نگام م  یباچشما ن م یو به کنار  ت  ن و شش و م نهی  وع م رو فرمون ارهی  به  کنهیو شر

 .... دنیخند

 

ن کنیخوش خنده شده شما باور نم نیا گمیم  ..... ت 

 

 نیتم اگف  ....اخه مگه من چ   هیو اصال کارش دور از جنتلمن کنمیم نمیس یپایو دستامم چل کنمیم اخم

 خو !!!  خندهیداره تر تر م

 

 حرفم خنده داشت ؟ یماهور خان کجا یاقا-

 

باشه که هنوز رو ل  یو با لبخند کشهیبه صورتش م و دست   کنهیوجور مخودش و جمع  تمیعصبان با 

ل کنم ...بگذر  هی: گهیم  ..... میلحظه نتونستم خودم و کنی 

 

 حرفها رو نداره!  نیکه ا  معذرت خوایه هی خب

 

جون مگه ف-   گمیاشه مراحت ب التیخ نکهیا ی، اما برا کتن یم شییداستانه که موضوع و جنا ا ی لمهیدخی 

ن ...  ت  یانواده خوب و نجکه خ  هست 

 مامان نرگسم و بسپارم بهش و مواظبش باشه ؟!  تونمیم عتن ی-

ن باش ....  توبن یم-  و مطمت 

 

 خوشبخت   یارزو  شیو برا شمی،خودم هم اروم م شهیاز بابت مامان نرگس که راحت م المیخ

 بفرمااااا.......  بیو خانواده دارها هم نص بینج نیاز ا ا ی.....خداکنمیم

 



تش واسه بار دوم بخ یمامان نرگس که انگار  یصبح که اومدم فقط خدا رحمم کنه ...اون از فضارفتنا از 

ن باز شده ،همچ   ت 
 

  بیک
 

! هم کنه  بیشتره !.....خدانص ،چ   امرزمیشوهره از اون اقاجون خداب نیا نیک

م داده و ه یار خواستگ شنهاد یپ نکهیخانواده دوست هم هست ، مثل ا بیو عج تیپولداره هم باشخص

خوشحاله و  همه نیناز نکرده ،همون دم اول نون و به تنور داغ چسبونده و بله رو گفته که ا گهیننه ما د

 !....... نهیچیم السیچشماش البالو گ

 

کت البته با ن هم به سالمت   حال  که الن   به پا کرد و از روم رد شد  ب  ، چنان بلوا ی  ساعت تاخ میاومدم شر

رغبت  گهیکه د  می  گیازش م یپاچه ا هی شهیرد م نجا یهم از ا م و اخمامم توهم هست و هرگنشست نجا یا

 کنارم !!!!   اد یب کنهینم

 

ن م یرو  تلفن ن و از عمد م  خورهیزنگ م ی  و بالحن   دارمیرو برم گوشر   زنگ بخوره ...به ارویم شی  یب کمی ارمی 

ن مگه من زنگ نم ینوم محمد: خا شهیپرحرصش بلند م یکه صدا  کنمیالووووو م یا دهیکش ه ک  نمی 

 ؟!  یدوساعت کارته تا جواب بد

ن دستم بند بود به خاطر هم-  شد ....  ر ید ت 

 
ن
 .... کنمیم یدارم لجباز  دونهیو شک ندارم م کشهیم پوف

 

 ...اریاون پوشه قرمز و بردار ب-

ت حرف درسخانوم متشخص  کیبا  ستی،بلد ن گهی...نفهمه د کنهیقطع م تق بدون خداحافیطن  بعدم

 بزنه ... 

 

ن م یرو  پرونده و  می  م استیو اروم اروم به سمت اتاق ر  دارمیبرم و جلو چشمام ، با شعت لک پشت   مهی 

ن در م ن و به سمت م بندمیو در و اهسته و ارام م شمیو بالخره داخل م نمی  که   می  قدم زنان م سییجناب ر  ی 

 داره ....  ظر ن ر یه ، پرحرص منو ز به چشم زد ب  بایز  طت   نکیع کهیدر حال نهیدست به س

ن دفعه م هی-  ! یومدیفردا م اشت  ی 

ن چپ م به کوچه عیل خودم  ! : وا....جناب تهرابن  نمی 

ن و م شهیبلند م تیعصبان با  ن و دور م ی   :گ گهیه، مدست به کمر زد کهیو در حال ستهیمیو رو به روم وا نهی 

 ؟ یار یپرونده رو ب نیتا ا کشهیرب  ع طول م هی.... اریزنگ زدم گفتم پرونده رو ب



بود  ختهیبهم ر  وتر یکامپ  کمینکردم ، خب  ی  : خب من که از عمد تاخشمیو مظلوم م کنمیخطر م احساس

ن باهاش سخته ... وگرنه من که قصد معطل کمیاون بودم بعدم کفشام پاشنه بلنده  ی  درگ   تند راه رفت 

 کردن شما رو نداشتم !!! 

ن شم داد م د ینباخودشه  ی  جون خودم ،تقص اره  ..... دی 

 

ز کرده تا که دستش و درا  تن یکه ح  هیچ یلبخندم برا ب  هوی دونمیکه نم  می  گیرو به طرفش م پرونده

 یت و اخماپرپش ی....ابروها شمیلحظه محو صورتش م هیو  شهیلبخندم م خینگاهش م هی  پرونده رو بگ

ن یدلنش یادیدرهمش هم ز  ن و تا ته ذهنت و بخونه ، د خوانیانگار م ج  یچشماشم که ه تن رونت نفوذ کتن

ن سنگ نقدر یاما چرا ا  دمو یو پرونده رو م دزدمیچشمامو م خدا گرمم شد .... به سخت   یونفس بره ...وا ت 

ارم کله پا پاشنه دار و د یاونم با اون کفشا خورهیپاهام توهم گره م شهیم چ   هو ی دونمیبرم که نم خوامیم

 باداباد .....  هرچ   گهیکنم دیو خودمم ول م بندمیشام و مو چ کشمیم بنفشر  غیکه ج  شمیم

بس شد و ح نمینفس تو س د یچیکه دور کمرم پ  شد و دست   دهیدماغم کش ر یکه ز   یعطر  یاحساس بو  با 

جب از من و  هیکه تنها به اندازه   شدم تو صورب   هی  و خ دمیچشمامو باز کردم که خودم تو اغوش ماهور د

 شنگاه.... مسخ شده کرد یچشماش حس کردم داشت بهم نگاه م یکه تو   فاصله داشت و با نگرابن 

ن چرا من همچ ا یو خدا کردمیم هیو بدنم رفته رو و  شمیگرم و شد م  ت  ؟! اصال دست خودم نبود ،انگار  ی 

و  دمیدیماهور و م اهیس یحس بودم و فقط چشما اتاق بال رفته بود و گرمم شده بود ..نه اصال ب   یدما

ن پا یتو دلم هر  چ   هی هوی  دست کیم یاومدم و اونم انگار  ودمدفعه به خ هیکه   دمیترس نقدر یو ا ختیر  یت 

ن ش پا نگایه از من نداشت و اروم کمکم کرد که شپا بمونم و بدون مکث و حت   رونده رو و پ ندازمیم یت 

ن م یرو  ن م ی  فس نفس ن یجور  و   بندمیو درم م شمیو بالفاصله خارج م می  و با شعت به سمت در م ارمی 

ن م  انگار از دو ماراتون برگشتم ....  نمی 

 

 !!!« ونی  مهم نبود فکر کنه چطور با اون شعت با اون کفشها زدم ب اصالهم»

 

********* 

ا تو ابدارخونه نشسته بود گهیو سه تا د نا یمهتاب و ش با  تناول  یو در کمال ارامش داشتم چا میدخی 

بح که امروز ص هیقض نی: ا گهیو م کنهیو روش وسمت من م تشی  گیدفعه برق م هی نایکه ش  کردمیم

 بود ؟ چ   گفتیمامان نرگس م

 

 !قا؟یکدوم قسمتش دق-

 مگه قسمت دار بود؟! -



عاع قرار داده و تحت ش شیقرار گرفته که کل زندگ ی  که ننمون بدجور تحت تاث  اوهوم....اونم چه قسمت  -

! 

 ه؟یچ فلسفه نباف ، موضوع نقدر ی: ا شهیم حرض

 

که   نهکینگام م هم حرض نا یو ش شهیکه مهتاب صورتش جمع م  کشمیدر کمال ارامش هورت م مو ییچا

سمی،م کتن ی: خب حال اونجور نگام مگمیو م خندمیم  .... ی 

  هی یتا بخوا یوا-
ن
 ! دهیبزنه ادم و دق م حرف

 ! هیش کنه که طرفم اوکفرا د یبابا ، فقط ننمون قصد داره تجد ستین ج  یخب حال حرص نخور ....ه-

 

اهم که اصال ننه منو نم حت   نا یو ش مهتاب ن یاون دخی  رده بودن و باز ک دهناشونو اندازه اسب اب   شناخت 

 .....خندم گرفته بود ....  دنیدیمنو م

 حد تعجب اور بود ....  نیتاا عتن ی-

 شانا؟!  دونستمیمن نم-

 ؟ کتن   کار یچ یخوایم یدیخب حال فهم-

 ؟ گفت  یبه من م د ی: با گهیو م کنهیگل م  شیو رگ خواهر بزرگی   کنهیم اخم

 

 میرفت ....حال ماهور منو به دو ن ادمی ی: وا گمیو م شمیدفعه بلند م هیو  کشمیش م مو ییچا هیبق

 رفت ....اه !!!  ادمی، نیی  گی، کارم داشت ....از بس ادمو حرف م نهکیم میتقس

 

که مورد هجوم قربون صدقه هاش قرار   می  و در م شمیم میج عی    متعجبشون به منه و ش  ینگاهها

لوم جان ج سیبدم ،جناب رئ ونی  رو ب نفس راحت   خوامیم نکهیو هم نمیشیم میصندل ی.... رو می  نگ

 یو مهد یبا اقا میبر  د ی: اماده باش باگهیم شیجد یادیدرهمش با لحن ز  یاو باهمون اخم شنیظاهر م

 ...... میجلسه دار 

 

، من  کنهیم ت  یمنو ترور شخص هیعصبان گهید یطلبکاره ....به من چه از جا نقدرمیکه ا  شهیم خایل فسم

  ا ی شمیمنش
 

 !!! مسئول هماهنیک



ف شو  یمهدو  یاقا دنیتا به د میجان هست سییرکاب جناب ر  در    ب   ق  یموس د یو تمام مدت هم با میمرسر

 که در حال پخش هست را تحمل کنم ، جرات مخالفتم نداشتم .....   کالیم

 

ن توقف ماش با  محکم و  یلیکه خ  گردمیصداش به سمتش برم دنیبشم که با شن ادهیپ خوامیبا ذوق م ت 

وجه  چیه هو ب اد یبه دستمون م پروژه نیکه از ا  هیو سود ی: ما هدفمون همکار گهیو م کنهینگاهم م یجد

ن تجلو زبون تند و  کتن یم و سیع یای، هرجا من رفتم همراهم م اد یب شیپ مانیع خوامینم که   یی  گو ب تی 

 ....بشر  ادهیپ توبن ی....النم م اد ین شیپ نکرده مشکیل ب  خدا

 

ه ارث ک  کنهیم شده چنان نگام ادهیاورد و حالم پ لمیکه واسه خودش گفت و دل  کنمیرفته نگاش م وا 

 .... فتمیو دنبالش راه م شمیم ادهیدرهم پ ب  عمشو خوردم، اروم با اخما

 

ن م شود یم ا یو موقرانه ازحالمون جو  تیمیصم تیبا نها یمهدو  یاقا ش و خود کند یو دعوت به نشست 

ن هم پشت م ن م یو با تلفن رو  ند ینشیم شی   ..... دهیم کیسفارش قهوه و ک شی 

 !!!!هی  که دلم داره از ضعف م  ارنی....فقط زودتر ب ج  یه گهیباشه د شکالب   کیاگه ک مخصوصا 

 

ن م یدستاش و درهم گره کرده و رو  یمهدو  : خب ماهور جان من در گهیو روبه ماهور خان م گذارد یم شی 

 خدمتم .... 

 

 گردهیمبر  قمیو به ته ک خورهیکه از دستم ش م  ارمیدرب فمیاز تو ک خوامیاشاره ماهور فلش رو م با 

ه بن بست ب شی  یب گردمیم ...هرچ   شهیگم م  ارشیات و اشغال هست که شی  با  فمیک  ی....اونقدر تو 

 .... خورمیم

 

 که بدحور رو اعصابشم و فقط مونده منو بزنه !   دهیکالفه ماهور نشون م  نگاه

ن م یو رو  فمیک  اتیودر برابر چشمان متعجبشان محتو  شمیبلند م خجالت   چیه بدون و  مکنیم خایل ی 

ساقه  تییسکو یمچاله شده ب یهایدستمال کاغذ یهندزفر  ،اون همه اشفته بازار که شامل گوشر  ونیم

بعد  بالخره و گردمیفقط محض همراه بودنشان م شهیکدوم استفاده نم  چیکه از ه  ب  شایلوازم ارا و ییطال 

و سمت  دارمیبرم یاباز شده  شیو با ن شمیکردن فلش مفقود شده م  دا یموفق به پ طولبن  ق  یاز دقا

 .... گهید د یببخش د یی:بفرما گمیو م می  گیشده م ماهور عصبابن 



 

صدا  و ب   گردونمیبرم فمیو همه اون ات و اشغال رو به ک بندمیو م شمیکه ن  هی  م یچشم غره ا چنان

 ....نمیشیشجام  م

ن فلش و به لب تاپش م یمهدو  ن چرا ح یمهدو  دونمی....نم شهیعکسا م دنیو اماده د نهی  کسها ع دنید ت 

 ... شهیم شی  یهم که رو لباشه ب یو لبخند هی  بالتر م ابروهاش یه

 خوب شده ؟!  ا یطراح نقدر یا عتن ی

 لباشه ...  یرو  یکه اوهم لبخند مغرورانه ا  کنمیماهور م نگاه

ن یچقدر خوش ش مردم  .... گهید خواد یهمه ادا و اصولم نم نیا گهی!درسته کارت حرف نداره ،خب دفت 

م با اون ه دنشیبه موهاش که در اخر با خند دهیهمچنان تو فاز عکسا هست و ابروهاشم چسب یمهدو 

که اشک گوشه   دنهیاما اون همچنان مشغول خند میکنیبلند ، من و ماهور متعجب نگاش م یصدا

 شتباهکرکنم ا:ف گهیو م گردونهیکه رو لباشه لب تاب و سمت ما برم  یو با رد لبخند کنهیچشمش و پاک م

 .... دمیرو د شخض یهمش عکسا نمیبب طرچ د یزدم جلو که شا شده !اخه هرچ  

 

ن و خشمگ هی  گینگاهش و از لب تاب م ماهور  که با   نمیتا عکسا رو بب کشمیو گردن م کنهیروانه من م ت 

ن گونم م  یخودم محکم رو  یعکسا دنید  تو رو خدا اشتباه شده .....  د یببخش ی: وا گمیو م نمی 

ی  و بلند گفت که خودمم دوم کمیلحظه اسم کوچ هیبهم کرد و  یچنان نگاه تند عضبی  مثل م ماهور

مانتوم رو  بینبود هم ج از اون فلش اصیل یو دوباره گشتم که اثر  فمیوار هم ک کیبال و اتومات دمیپر 

ن ....اگه راه داشت ماهور منو گردن م ل کرده بود تا نزنه ناقصم د ی   .... کنه  از بس که خودش و کنی 

ن اپ یگوشه ا  بیآمد که ج ادمی ی  واگ ی  اون هاگ یتو  کدفعهیکه   کردمدائم اسم خدارو زمزمه یم    فیک  یت 

 دمیو به ماهور م دارمیگذاشته بودم آن را بر م

 

صدا شجام  و ب   می  گیوگاز  م نمیر یکه از خجالت لب ز   کنهیبهم م یو نگاه تند کنهینم یهم نامرد ماهور 

 .... نمیشیم

به  ....خاک به شم ...ابروم دهیکه دراورده بودم و د  یایهمه اون عنی  باز  عتن یشد  یز یخدا چه ابرو ر  یوا

 فنا رفت .!!! 

واقعا  و  دمیو فقط به حرفاشون گوش م نمیشیم یو منم با خجالت کنار  شهیم دهیعکسها د بالخره

 .... کنمینشستم و فقط نگاهشون مگوشه   هی باشه وقت   تونهیم چ   نجا یهدف اوردن من به ا دونمینم

ن همه چ- ن پروژه هم همه چ یو برا هی  م شیطبق برنامه پ ی   اماده اس .....  ی 



 بده ....  لی! فقط مکان دست دکوراتوره و قراره تا پس فردا تحو هیعال یلیخ-

 

ن ینثار هم م یلبخند هردو  ن و درمورد کار و پروژه حرف م کتن ده پشه شمر  یمنم دارم به تعداد پشه ها ننی 

 .....کنمیاضافه م

 

ز که ا  یو با اجازه ا پوشونهیکل صورتش و م  یمخاطب لبخند دنیو د یمهدو  زنگ خوردن گوشر  با 

 تا تلفنش و جواب بده ....  شهی،دور م هی  گیماهور م

 تا ابروت نره ،وال!  یاورد ....خو به من چه منو نیم اد یم کمیو نزد کنهیبا اخم نگام م ماهور 

ن ماش یمگه من تو -  باهات حرف نزدم ...  ت 

 دادم ...  فلش رو اشتبایه دونستمیبشه ، بعدم من از کجا م یکنم مگه من خواستم اونجور   کار یخب چ-

  کشهیبه شش م دست  
ن
 ..... کنهینفهم داره صحبت م هیکه انگار با   کنهیم و پوف

 نفهمته!!!!!  خواهر  او نفهمم

 

و شک ندارم مخاطبش همون  انیبه سمتمون م با یز  و اقا با تبسیم شهیتموم م یجناب مهدو  مکالمه

 خانومش بوده که از قضا مثل منه !!! 

 

 حرف نزد ....  شد یبود نم تماس واجت   د یببخش-

 

، بعدم  واجب باشه دمیبا گهی: بله د گمیجان با خنده م یبه مهدو رو  ستمیکه من ادم بشو ن  ب  اونجا از 

 خوب گربه رو دم حجله کشته ! 

 

 ارهینو نم تونستی...خب م شر یادم نم عتن یکه   دهیتکون م یو ماهور هم ش  هی  به هوا م یمهدو  قهقهه

.... 

 

ن بدون د یبا شی  یبله خانوم بودن ...شما که ب- ن یم ب  ع خانوما چکارهامواق نجور یاگه جواب ندم در ا ت   ؟!  کتن

 .... نیبه نام خود ثبت کرد یلیالبته و نمره کامل رو هم در زن ذل-



ه  تا فردا حرف واس من ولش کتن  منشر  نیا ی: جناب مهدو  کنهیماهور دخالت م نبار یکه ا  خندهیم بازم

ن ز  ن نیرو بب ب  نها یطرحها خواستمیداره .... م اد یگفت  ن چ هیکه انجام شد ، بق  ت   یو بازم کار  که اماده ان  امی 

 بود من درخدمتم .... 

 ..... میبر  میو برگرد میو جمع کن خداحافیطن  عتن ی نیوا

 

 ..... دونهیخدا م اد یکنار ب  خواد یم یاخالقش چطور  نیبا ا سوزهیواسه زنش م دلم

 هموبن واسه م می...مانرفت شر یم یمیچه طرز برخورده ، انگار پرسخالته که زود صم نیا یخانوم محمد-

ن واسه کار ، متوجه میرفت  !؟ت 

اگه  دونمیفقط به خودم گفتم چون م همه دعوا نداره که !ویل نیا گهیدوستانه بود ،د شوچن  هی فقط

ن چ  .... ونی  ب کنهیشوت م نحا یبگم منو از هم یی 

 .... شناسمیکردم هم طرف مقابلم و م  من اگه شوچن  جناب تهرابن  د ی:ببخششمیم یجد

 یم یکه دار   یدی: مگه چندتا ادم د شهیم شی  یب خشمش
 

ون ! حال اخه دخی  ج شناشیطرف مقابلتو م یک

از تو م یاما من هم جنسا ستیجنسش ناجور ن یمهدو  ن روز به خاطر هم هیو اخر  شناسمیخودم و بهی   ت 

 .... ینداز یخودت و تو دردش م تیسادگ

 ول کنم .... قب خواستمیخشن بود اصال نم یادیبدنبود اما چون لخنش ز  حرفاش

 اصال اومدن من لزم نبود چه الن که اومدم چه دفعه قبل ! -

ن تو رو من تع ومدنین ا یاومدن -  .... کنمیم یت 

 اصال من غل..... -

وصل کردم و بدون توجه به ماهور  عی    اسم مهسا ش  دنیزنگ خورد و با د میاومدم جواب بدم گوش تا 

 چشم و گوش مشتاقش مشغول حرف زدن شدم .... 

 ؟ب  سالم اب انار ،کثافت تو کجا-

 ؟!   زمیعز  ؟خوب  یشما به بنده لطف دار  بله مرش-

 توله ؟ یکه با ادب شد  شتهیپ :جونم گ کنهیم مکث

ن شما حرفتون و بزن زمیبله ممنونم ...من الن شکارم عز -  .... ت 

 شانا جون ....  قربونمم بشر  که فدام بشر   ی! ا یی  گ  میدیخب فهم-

 وم بود موهاشم تو دستم بود !!! اگه جلو ر  عتن ی



 

ل شده ا  یو با صدا کشمیرو گردنم م دست   نیفرمودی: بله مگمیم یکنی 

ن ، بب شر یالن از حرص منفحر م خواد ینم گهیخب د- ن میس ت   یه گودباالبت هیمهمون هیزنگم زد گفت  ت 

ا یکیدوست پرس  پارب    م؟یبر  یایخرپول دانشگاس !م یاز دخی 

ن بله ،فقط لطف کن- ن روزو ساعتش رو بگ ت   ! شمیممنون م ت 

 ! می  بوس بده که دارم از نبودت به فنا م هی ایب-

 بله! -

 شبه ...فعال خداحافظ ....  9اخر هفته ساعت -

 

 نکنه اونم جلو داداشش، هرچند که ندونه طرف من سیتا منو شو  ارمیبه شش م یکار   ارمیب شی  گ  عتن ی

 خواهر خرش بوده ..... 

 

پشت خط بوده ....همون بهی  که فازش عوض شد  بدونه گ خواد یم دونمیو م کنهیگام مکنجکاو ن  ماهور 

کت مخ منو م  ..... خوردیخدارو شکر ...وگرنه تا شر

 

 
 

 ...." کندیم ی  تو را غافلگ بیمنتظره دارد که عج ی  اونقدر اتفاقات غ "زندگ

 رشیو ز  ا نستیگرفتم و گذاشتم ا  عکس سلقن  هیو خوشم اومد ...  کنمیو با خودم دوباره تکرار م مطلب

ن و کامنت کردم و بعد خودمم ل   خودم کردم ....  کیهمون مت 

 

 ی، وا ی...وا هی  بگ لیتحو  اد یماهور ب می  نگ لی....اگه خودم ،خودم و تحو  می  گیم لیخودمو تحو  چقدر 

کت مخم و ت  کرد از بس که بکن ،نکن کرد .....   تیلیخدا رحم کنه تو شر

 

ن و دوتا دندونش م به وسعت ش یخندیو ل  نهیشیکنارم م  نا یش  حالم .... خوش یلی: امروز خ گهیو م نهی 

 قراره خاله بشم !  ه؟نکنهی: چ خندمیم

 ! میکن  شی!بچه کجا بود ،قراره رابطمون و با پارسا رسمب  ایح خاک به شم شانا!تو چقدر ب  -



دارم ،اگه ن یی  ....وال من تقصشهیم دهیکه فکرم سمت اتاق خوابشون کش  شهیتو افق چنان محو م بعد 

ن بدون ن کنیچطور رفته تو حس شماهم مثل من فکر ناجور م ت   !!!ت 

 

و با حرص و صورت  دهیمبل ول م یتپلش و رو  کلیو ه شهیرعنا هم به جمعمون اضافه م مامان

 هیور تاچط.... یی  و معرکه گ یی  ...استغفرهللا ...قربون خدا بشم ....دم پی...وای: واگهیبرافروخته م

 
ن
ن م حرف  ی 

هیم عی    ،ش  بن  توبه ....  ا یبهت ...خدا ی 

 

چرا داره  میوندوبا دهن باز م میکنیم گهینگاه همد ب  و بعدم دوتا میکنیبه مامان م نگاه متعجت   نا یو ش من

ن باخودش غر م  !!! خورهیتپلش مثل ژله تکون م کلیو ه شهی،اونور م نور یا و یه نهی 

 حالت خوبه؟!  مامابن -

 یم به من ،توچ   یکرد  لهی؟هان!پ هی: چتوپهیو بهم م شهیناراحتش خارج م تازحال
 

 !؟یک

 

 مصداق بارزش منم !!!!  گنیکه م  شخورده

 

ن با خودت حرف م ینگفتم ،شما دوساعته دار  ج  ی:من که هشهیم زونیاو  لبام  ی 
م نگران من و ناراحت   بن

 شدم .... 

 

 هی  مادربزرگتون واسم اعصاب نذاشته چپ م نی...ا زمیحالم خوب نبود عز  د ی: ببخششهیم ناراحت

 .... یی  یمنو م یابرو  یدار  گهیو م هی  گیم راد یداره ازم ا یه هی  ،راست م

 ... شهیو دلم واسش کباب م گهیرو بابغض م نا یا همه

 ستیبه مانداره ،معلوم ن که ربیط  دونمیدعواهاشون م نیخوش خوشانش شده و ا یادیننه ماهم ز  نیا

 چه اتف گهید
 
 ... دنیجو م ینجور یکه ا  نشونیافتاده ب اف

ن م می  گیم سلقن  گهید یکیو  کنمی،منم از فرصت استفاده م دهیم شیو دلدار  نهیشیکنار مامان م  نا یش  ارمی 

 .... جمیپ

 

***** 



ن زنگ م مهسا    دونمی،نم مونمیو شبم اونجا م شتیپ امیمن دارم م گهیو م نهی 
 
ه دوباره افتاده ک چه اتفاف

 بندازه و چی  بشه خونمون ....  نجا یخودش و ا

د امتحان بشه و استا دوباره فرچ   د یکه شا  کنمیمرور م و کیم دارمیجزوم و برم اد یکه مهسا ب  موقیع تا 

 برگه هاش و به خودمون برگردونه !!!!!  ویل هی  بگ

 

*** 

 

 ! شهی،نه اصال باورم نم ارمیشده دارم شاخ درم چ   دوبن ینم یوا-

 !! می  م ا یاز دن یور  هیشده ؟ دارم  چ   نمی،خب حرف بزن بب شعور یب یردخب جون به لبم ک-

 ...دونستمیو من نم هیحرف بزنم !چقدر مرد فروتن یی  : رفتم با استاد امشهیخم م سمتم

 خب.... -

وع کرد حرف زدن وخ گهید ج  یه- ما از ش گفت"خانوم تهرابن   یجد یلیتا اومدم حرف بزنم ،خودش شر

ن الس حضور داشته باشجلسه بعد حتما درک ن شیکال حذف م  نصورتیای  درغ ت  ن تونیو نم ت   گهیا دو ترم دت ت 

رد و ک  ساعتشگفت و نگاه   نو یا گهید ج  یبرم ...روز خوش"....ه د یشده با رمیمنم د نیدرس بردار  نیا

 رفت .... 

 

 کرده!!!   دا یو کجاش پ شیو موندم فروتن کنمیبرو بر نگاش م نطور یهم

 ؟زبن اصال نذاشته تو حرف ب نکهیفروتن هست ؟ ا یی  ام نیکه ا  یدیرس جهینت نیاونوقت چطور به ا-

ن هم گهی: خب دگهیم یمتفکر  باحالت ودش رو دستم و پاسم نداده به حراست خ ختهیرو نر  که اب پایک  ت 

 !!! هیلیخ

نم لفکه پشت ت  نو یبهش نگاه نکرده بودم ..... خب ا هیزاو  نیقانع نشده بودم واز ا نجور یا چوقتیه-

  تونست  یم
 

 که!   بیک

 
ن
 .... گمیدارم م من چ   ستین تیحال نکهی: نه تو مثل اکشهیم پوف

 !....وقت  الن گمیم : دارم چ  دهیو ادامه م چسبونهیوهمه انگشتاش و بهم م گردونهیتو حدقه م چشماشو 

 یاونوقت تو م ،ت  یحرف وحد چیشکالس بدون ه یایب توبن یم گهیم
 

ن چ یک  شهینشده ....شت نم یی 

 !!!گهید

 



 !!!!!یخو تو منگل دوستم نبود شد یشم م اگه

ن میس راست  - ه بعضن  نیا گفتیم ت   از استادا روهم دعوت کرده!  دخی 

 .... هینیحس کنهیاونجا رو م اد،رسما یرو هم گفته ب یدر ی: لبد حگمیم چندش

 حد ....  نیتا ا گهی:نه دخندهیم مهسا 

 وقت ....  هینشه  ی  داداشت گ نی،فقط ا ب  عمول خونه ماخونه شما ،توهم که طبق م امیم گمیمن که م-

 داشته باشه با دوستاش ....  دورهیم هینه بابا احتمال خودشم -

ن دفعه قبل بشه مطمئنم که زنده نم مثل مهموبن  اگه  ..... ارتمونی 

 

***** 

 

 یی  ناب امش جکنم که خواستگار   یکه اگه کار   کشهیرعنا نشسته کنارم و داره واسم خط و نشان م مامان

رو بر  یی  ام یقراره من اقا ا یکنم! ا  کار ی.... حال موندم مگه من قراره چ نهیفرارکنه حسابم با کرام الکاتب

 کنم ؟  نشیگز یننم جا یروجا گهید یکینه قراره  ا یزنش بشم  امیبزنم و ب

 

مادرتم  شیت پدر ضمن حواس اد،ین شیپ نکرده مشکیل ب  حواست باشه تا خدا خوامیمادر م گهیخب د-

 نده ...  دفعه سوب   هیباشه که 

 ده؟یم ،اونوقت چه سوب   د یببخش-

 نیا دوبن یو بکنه ،اخه م امرزشیپدرشوهر خداب فیتعر  نهیبش اد ین هو ی، نیکه خانواده ابرومند  دوبن یم-

سم موقع ا هیهم مرده  یی  ام نیکه ا  گمیم نی...واسه ا فتی  عروس و پدرشوهر جونشون واسه هم در م

 !کتن   دمیروسف خوامیخالصه م گهی....د خورهیبشنوه حالش بهم م امرزو یاون خداب

 راحت باشه....  التونی....چشم خدمیاهان فهم-

 یبا مامانم خوب شده بود اخه قرار بود اقا بیجخوشحال بود که حد نداشت و ع نقدر ینرگس ا مامان

ن و به هم ارنیب فیباخانواده ترسر  یبزرگ جمعه شب واسه خواستگار  یی  ام لش علت مامان نرگس و و  ت 

 تو افق محو بود....  یکردیم

کت  تیمسئول فقط بانینبود و البته من نداشتم چون نه طراح بودم نه تدارکات نه پشت کار خاض  شر

شنبه که  گذاشتم بمونه  شمیو بق دادمیانجام م ونیدر م هیو به گردنم انداخته بودن که اونم ر  پیتا ی  خط

 زودتر بگذره برم خونه ...  خواستمیفقط م ستمیشد انجام بدم ....اصال هم تنبل ن



هم همه جلسه ها رو کنسل کرده بودن و معاونشون پارساجان به محل شو رفته بودن و  سیرئ جناب

 شلوغ بود .... ششون  حساب  

و  نهکیمن اخم صدام م هیبا سییجمع کنم برم که جناب ر  خوامیو م شهیتموم م یساعت کار  بالخره

ن م یو محکم رو  فمیو ک هی  تو اتاقش ....بدجور فسم در م هی  منتظر جواب باشه م نکهیبدون ا پرت  ی 

 ..... شمیو داخل م کنمیو منم از لج بدون در زدن ،در و باز م کنمیم

ن داشت ی: کار گمیدرهم م ب  اخمها با   تموم شده ؟ یکار   ؟ساعتت 

 برم خونه !!!  د ینداشته باش چون با یکار   چیه نکهیا عتن ی

 

ن ر مد د ی: فکرکنم اول باگهیو محکم م یجد یلیخ وبا مکت   کنهیبال رفته نگام م ب  ابروها با  بعد وارد  د یدی 

 !نیشدیم

جواب ن که شماگفت  ی: خب اونجور گمیم حاضن  !ن؟یدار  ردم حتما کار مهیمفکرک ت 

م با حال هرچ  - ن در بزن د یخانوم محی   داخل ....  نیار یب فیبعد اگه من اجازه دادم ترسر  ت 

 :الن مشکل شما درنزدن منه؟! هی  هم م یتو  شی  یو اخمام ب خورمیجام انشیاز طرزبرخورد و ب یا لحظه

ن قوان ر یمشکلم ز  ی  نه خ-  !نهیپاگذاشت 

ندارم؟ انوبن چه ق نیبد حیتوض شهیم-  نقض کردم و خودم خی 

ن و دستش و محکم به م شهیبلند م تیباعصبان ن م ی  نیکه شونه هام از ترس بال م  نهی  : گهیم تیا جدو ب ی 

 و دلقک یو همش دنبال مسخره باز  یدیو درست انجام نم فتیبالتر از اون که وظ چه نقض قانوبن 

جون نه س نجای....ا یاونو شکار بزار  نو یا ا ی هست   یباز   یار یدرب یاز دلقک ب یکه بخوا  کی  محل کاره دخی 

 بخندن ...  گرونیو د

 

ن همه توه نیکرده بودم انتظار ا  کپ ن با چن ینطور یهم ا چوقتیو نداشتم و ه ی  و تحق ت   یکم و تندتح ت 

و  زهیبر  نذاشتم اشیک باهام حرف زده نشده بود ،بغض کرده بودم و چشام پراز اشک شده بود ویل

ام خودتون  تهرابن  یکه نشات گرفته از بغض تو گلوم بود گفتم: آقا  لرزوبن  یباصدا  نینگه دار  و احی 

ن من و شماتت کن نیشما بخوا نکهیا ویل دونمیبگم حد خودم و م کنم و هرچ    ی....من هرکار  حد  نیا او ت ت 

ن بهم توه ن کن  ت  ن و دلقک صدام کن ت  که   ن هرچ  ...ممثل خودتون باهاتون برخورد کنم  شمیمنم مجبور م ت 

ن نیبیهستم که م تن یهم ستمیهستم و ن  دونمی...نم.  میمغرور و ازخود راض ا نه مثل شم شهینه ادعام م ت 

ن کن  ش من خایل نیدلتون از کجا پره اما حق ندار   ... ت 

 هی..چ: اروم ....اروم . گهیو اروم م سونهی  م وجت   هیکه فاصلش و به   یبه حد شهیم کمیو نزد اد یم جلو 

ن هو تو  فت  یدرب با ماهور تهرابن  یخوایخودش بچه ،تو م یزبونت و بزار جا ؟یی  م یاز دار تخت گ  ؟کتن   ت 



 

اون  که هستم و باشم  ابم روش ....من هرچ   هیو خوردکرده بود و  تمیگرفته بود ازش ،رسما شخص  دلم

 یام بدرفتار باهمستخدمش نبودم که داشت  ا یرفتار کنه ،من نوکر  ینطور یحق نداشت بامن ا عتن ی دینبا

 کنه ....   د یتهد ا ی کردیم

اه مثل ماموتش ،مخصوصا که از بال بهم نگ کلیخودش و دست بال گرفته بود البته با اون قدو ه یادیز 

ن به ساق پاش م میلگد هیو  شدمیزهرترک م کرد یم  .... کردمیو فرارم م دمی 

ن چشماش زل م یتو  و بابغض و گستاچن  شمیم ناراحت  نیبه ا مکیتا  کشمیهم و بالتر مو قد کوتا نمی 

ن تنگ اسمت خست  ین ج  ی: به نظر من تو ه گمینردبون برسم و م ته ....اصال برت داش الی!دوتا خان بست 

ن پامو نم دهخراب ش نیهم تو ا گهیو د می  و م مونمینم نجا یهم ا قهیدق هی گهیمن د هیچ دوبن یم  ..... ارمی 

 

 نهمهی: ا نهکیبازوبسته م یبار  هیو چشماش و  چسبهیم و سفت مبرم که ارنج خوامیو م کنمیگرد م  عقب

 ....ستیدخی  خوب ن هیقلدر بودن واسه 

ا ا یمثل ناد ینکنه انتظار دار - ،نه  یبهم بنداز  ینظر  هیدور و برت واست موس موس کنم تا  یو دخی 

و خودخواهش فاصله  مغرور  یازمرد جماعت ... از قضا ادما تونمینه اهلشم و تا م اد یجونم نه خوشم م

 .... می  بگ

بهت  گوشه چشیم  هیمنم  د یو شا کرد ینگات م یکیکه حداقل   ی:اگه مثل اونا بود خندهیم انهیموذ

 ! نداختمیم

 

ن حال اومده واسه من نطق م  دونمیهوسباز نم مردک مل ....بهم برخورده بود تح کنهیکجا پاچش و گرفت 

ن کردن و توه  درشت    شدنش و نداشتم....  ت 

 !!!اسیو امثال ناد ا یهمون ناد اقتتونی: ل شمیصورتش براق م و ت

  چیو بدون ه کشمیارنجم و از دست شلش شدش م بعدم
ن
ن م ونی  ازاتاق ب حرف  یو لحظه اخرم صدا نمی 

ن چ ن شکست  خونه  و خودم تنها رایه دمیهم خی  نم نا یبه ش و بدون توجه به ان حت   فهممیرو م یی 

 .....شمیم

 

ن خراب شده نم نیپاموتو ا گهید ممی  بم اگه کرد   چه مرگش بود شمن خایل ستی،مردک معلوم ن ارمی 

مه ام ه ی،نه من خانوم و گل دخی  که ارزو  هیو عمل ر یناپذ هیتجز  لیامثال شماها همون فس افتی....ل

ن و توه تیعصبان همه شده بود که با اون ........معلوم نبود چ   کرد،مردک ماموت   تو شمن خایل ت 

 ..... شعوریب



 ماهور

 

 خودم نبود ....  دست

  نیا تعجب داشت ...اصال معتن  یخودم جا یبودنمم برا عصبابن 
 

 داشت!  همه داغ شدنم واسم تازگ

و   تتن دوست داش یادیدخی  چهرش ز  نیکه گفت" ا  هابن از جانب دوست فر  دنیکلمه حرف شن  هی عتن ی

ونه است  و جون م  واسه ...." دهیبانمکه ،خوشم اومده ازش ، اندامشم دخی 

زش متنفرم  و انقدرا دمیکه به عمرم د  هیادم نیو پست تر  نیتر  باشه که عوضن  ان ادمم کش د یبا ودرست

ل کنم و  نیا که وقت    شدم باهاش ....  قهیدست به  حرف و زد ،نتونستم خودم و کنی 

 

ن اون حرفها هم به شانا دست خودم نبود....  سونهی  فکرکردن بهش منو به مرز انزجار م بازم  و گفت 

 و خنده کنه و واقعا همون بهی  که بهش گفتم دلقک ،ویل بخواد شوچن  نداشت جلو هرکس وناکش حق

 شدم و خودم  مونیبود که پش انیو بغضش اونقدر ع ناراحت  
ن
ته هم که ناخواس  و لعنت کردم واسه حرف

 بود..... 

ن ک تحمل  همه واسم مهم شده بود رو نداشتم ....  نیچرا ا دونمیتن و بدن شانا که نم یرو  وانیهرز رفت 

 رو !!!  وانیبودن ک فیو همونطور کث شناختمیذات شانا رو م دمیشا

 مهسا.....  یهرم بود و الگو که دوست خوا  نداشت با وجود من ان حرف رابزند ،نه تا وقت   حق

 

ه از  نکهیشدم ،اونم واسه ا مونیاز گفته هام پش شی  یشانا با اون حال و روز رفت ب وقت   همه جا  دخی 

کت نم گهیچنان کلفت بارش کردم که گفت "د خی  یب  ادیب د یبا!".....مگه دست خودشه ،ذارهیپاشو تو شر

!!! 

سمیچنان م دها یبا نیخودمم از ا قا یدق ن شد اون رو پس م ی  هرموقع فکرم درگکه   ی   ..... کنمیو انکار م نمی 

 

******* 

 

ن زنگ م نقدر یاگه جواب ندم ا دونمیو م دمیم ونی  نفسمو ب عصت   ا یشماره ناد دنید با  کنه   میصبانتا ع نهی 

.... 



 ؟ یباز زنگ زد یدار  کار ی: چدمیخونرسد جواب م یلیخ تمیعصبان باوجود 

ق و خشن ....البته من عاش یچقدر شد !قبلنا گرم تر بود :اوه هابن گهیم یو خنده مستانه ا باعشوه

 خشن بودنتم .... 

 

  نو یکه ا  یزنگ زد-
 

 ؟!  بیک

ه دروغ  بابت اون دخ دونممیالبته م یایدعوتت کنم که باهام ب مهموبن  هی،زنگ زدم که به  زمینه عز - ی 

 ن؟یندار  نسبت   چیو باهم ه گفت  

 ن؟یشد هیقض نیاونوقت شما از کجا متوجه ا-

   ب  ساده اس از اونجا یلیخ-
ن
باهم  ت  نسب چی،انگار که ه نیشد بود یلیو خ دمتونیشاپ د که تو کاف

ن نداشت  !؟ت 

 

ن چقدر ت ا یناد دونستمیم نکهیفکرنکرده بودم با ا نجاشیو اصال به ا بندمیم چشمامو  !بازم لیمسا نیا تو  هی 

ه نظرت من ب ه؟یتا روابط ما چطور  تن یبب ینتظر بودکه م  یبود کار یب نقدر یخودم و نباختم و گفتم: ا

م و نشون عالم و ادم بدم !  امیکه ب  میادم ن مادربزرگش بگم نوه ات با م و نه جل ا یجار بزنم و دوست دخی 

ن بندو بارن و اصال چ همه مثل خودت ب   یفکر کرد ؟یباخودت فکر کرد دوسته؟! چ   م حرمت به اس یی 

 شد ؟ نمیسوار ماش یدیه ندنباشه !...بعدم مگ شونیحال

 

 جوابش و بدم ....  ینطور یبود انتظار نداشت ا جاخورده

کردم واسه جلب اعتماد تو بود چون دوست داشتم .....از   ی،من هرکار  من و شزنش کتن  یتو حق ندار -

 یداره که من ندارم ....اصال مگه نم اون دخی  متنفرم ،اخه چ  
 

 یواخی....تو که نم دوننیخانوادش نم یک

 !یخوایخانوادش باخی  بشن ؟! م

امثال تو  ؟ من محل سگم به تو و  کتن یم د یباش!بعدم تو اشغال منو تهد قمیمن بودم که گفتم برو با رف-

 !تیخاص هرزه ب   دمینم

ل م ادمیو من از خشم ز  کند یم بغض  نم .... خورد نک وار یتو دستم رو تو د تا گوشر  کنمیدارم خودمو کنی 

 .....خواستمی..نمماهور....من.. -

و من  پا لهش کتن  ر یکه ز   نهیفقط ا اقتشیهرزه ل هیصدات و بشنوم ...  ،نه حت   نمتیبب خوامی،نه م هیکاف-

ه بعد ،اصال جلو چشمم نباش که دفع ا یسمت من ن گهید گمیکه فقط دارم بهت م  کنمیدارم به تو لطف م

ن ختم نم  ! سهی  به عمل م شهیبه گفت 



ن همه چ شمیمجبور م یایاگر ن ل ویلباشه من هرزه و اشغا- هم تو   که الیک  دوبن یبه خانوادش بگم،م و ی 

 .... ستیکارم ن

 ستمدونیو خاموش کرده بود و م شیگوش  زنگ زدم عوضن  رو قطع کرد و بعدم هرچ   تند گوشر  بعدم

 
ن
 د یبا و خودم که کردمیخودم نبود و فقط به شانا فکر م یو ترسم برا کنهیبزنه بهش عملم م حرف

 .... کردمیتحملش م

 

ئله شانا رو حال مس کنمیفکر م نیو  به ا کشمیتخت دراز م یرو  اوردمین ونی  که ازتنم ب  ب  باهمون لباسا 

 جمع کرد ؟!  شهیچطور م

سمیطرف م هی  کنم ؟!   ب  طرفم چطور از شانا دلجو هیدرست کنه و از  یا عهیشا هی ایناد ی 

 !فهممیحالم و نم خودمم

 شانا

 

ن و بال پا کمدم  هرچ    .....کنمینم دا یو پ خوامیکه م  لباش کنمیم یت 

 شم ....  یشده بازار شام ، فقط مامان رعنا روکم داره تا خراب شه رو  اتاقم

سیم و من مثل چ   شهیاشفته بازار در اتاق باز م نیدفعه وسط ا هیکه   کارکنمیچ دونمینم و رنگ  می 

 ونی  ب ،نفسم و به راحت   اد یوجلو م دهیبرام ش تکون م مامان نرگس که باتاسف دنیکه باد  کنمیعوض م

 ....دمیم

  نو ی، منم ا بپوشر  که چ    یمثل خر توش موند دونمی: م گهیو م هی  گیکه دستشه رو سمتم م  یا سهیک

خوشش اومد  و ازت یکیخورد پس کله  یکیخدا  یپولشو دادم ....نکنه درراه رضا گرفتم واست البته کیل

.... 

 

و چشم ت اشیکه برق دندون مصنوع  خندهی.......بعدم چنان مدونمی....حال از کجا نم کنمیاش منگ وارفته

ن م  نی... ا. ی....ایتا فردا حواسم به مامان باشه ....ا دهیلباس واسم خر  یننه ما واسه محکم کار  نی....اننی 

 ...بود ...  مرد خوب   امرز ی،خداب یی  ،بدبخت جناب ام نهیزم ر ینرگس خانوم نصفش ز 

 

برق  یدندونا نیواسه ا می  می: واقعا دست و پنجت طال نرگس جونم ....من م قاپمیرو از دستش م سهیک

 افتادت .... 

 



شیک یوا- ن  وقت گرفتم برم دندونامو درست کنم ....  نگو مادر از دندونی 

 

.... ونمدیوال نمداره ،من که ندارم  د ی...شا دونستمیهمه قرو فر داره نم نیا میبه دور دندون مصنوع خدا 

!!! 

 

از  شهیگار ،نمانگار نه ان دمیهم لفتش م و هرچ   کنمیم کار یچ نهیبب شهیبه من م هی  و خ نهیشیم همونجا 

 و بگم ....  و راستش نمیمثل بچه ادم بش شمی....منم مجبور م اونور بشر  ا ی نوریسانت ا کی نشیذره ب ر یز 

  هی خوامیمامان نرگس م-
ن
اف  ؟دعوام نکتن بکنم قول بده  اعی 

ن م شخند یو ن دهیبه گردنش م یو قر  ندازهیهم م یرو  پاشو  و با  پارب   نیبر  نیخوایم دونمی: مگهیو م نهی 

 دمیو د تیرو گوش امیچون پ دمیکه خانوادتون نفهمه و از شانست من فهم  نیکرد  یکیمهسا دست به 

.... 

 

ن ته و من به کداممن نشس یجلو  ....مارپل جابن شد یباز نم نیازا شی  یچشام ب گهید محو  سو در افق ت 

 شوم!!! 

 

 ؟!  شهیشخص میهرکس حر  گوشر   کتن یمامان نرگس فکر نم-

 

ن رمز م تیگوش  یرو  خواست  ی: نه....مشهیم براق که   ب  باهات بحث کنم و از اون جا خوامی!...من نماشت  ی 

 و  یمن و دار  یکنم و تو هم فردا هوا  تی  که نمک گ  دمیواست لباس خر  شناسمیذات نوه امو خوب م

 خی  ندارم .....  ج  یحواست به مامانتم باشه ، بعدم من ه

 

ننه  نیو ا تسیمامانا نکنم که قسمت ن ی  برم و خودم و درگ راب  یز  خواستمیحد.....م نیافتاد اخه تا ا فکم

 کنه !!!!   ی  خدا اخرو عاقبتمون و به خ دهینقشه کش شیپ شیمارپلمون واسمون پ

 

*********** 

 ؟ کنهیم کار یچ نجا یادم ا همه نیا-



دن اوم نامیا میخوش بگذرون می،مثل خودمون که اومد دونمی:من نمندازهیشونه بال م الیخ ب   مهسا 

 !گهید

 

ه تو دهن پرسه بود....اه  ر یکه ز   یبه سمت دخی  و پرس  نگاهم پله ها تو حلق هم بودن و کال صورت دخی 

 .... میدیخوش گذروندنم فهم و معتن  میحالم بهم خورد .... خوبه باز زنده ا

 

ن پ ب  و جا میو عوض کرد لباسمون  .....میشد تیو نظاره گر جمع میکرده و نشست  دا یواسه نشست 

 

  لباس عروسیک مهسا 
 

نیک س بود مامان نرگ قهیو من لباسم سل ومد یبهش م تینها و ب   دهیپوش خوشر

 خورد یروش م که  بود و با کت   یلقه ارنگ که ح بود ....لباس کوتاه مشیک دهیخر  والحقم لباس خوشکیل

 نجا یغمم نبود ....اما ا اد یلختم و پوشونده بودم ....خودم ز  یساپورت پاها دنیو با پوش شد یم باتر یز 

  مهموبن 
 

ز شانس ا یدید هو یهست ....  همه نوع ادیم نجامیبود ،ماشاهللا ا اد یز  وونیکه نبود ،ح  خانوادگ

ن م شهیش ینداشتم پرس   !!! سازهیو بعدم کارمو م کنهیتصور م بهشت   یالب حور و منو در ق نهی 

 !دمیو خودم ،خودم را نجات م بله

 .......مهموبن  یاومد یپس چرا پاشد یتو اگه قرار بود خودتو نجات بد خب

 

 کنم؟ی:حواست کجاس دو ساعته دارم صدات م شمیشدنم جدا م هیمهسا از قالب حور  یباصدا

 

 ؟ یدار  کارمی، خب چ نجامیهم-

 .... نجاستیا میی  استاد ام شهی:باورم نمشهیم کی  ینزد بهم

 

که   نمیبیم رو  یی  و استاد ام کنمیهمونجا رو نگاه م قا یو منم دق کنهیاشاره م یبا دستش به نقطه ا بعد 

 گوشه لباشه ....   میحیو لبخند مل ستادهیعده دخی  ا هیوسط 

 چه جنتلمن !!!  اچن 

 

ن یم لممیحو اون همه دخی  که ت ونیبودم م منم  بود ....  عروش مییجا هی،تو  گرفت 



ا اما   بغلش ....  یتا تو  نی  رسما دارن م یشدن ، دوسه نفر  دهیدوره چشم در  نیا یچقدر دخی 

 

ن چ استاد و موشکافانه در حال بررش یکه مثل عقاب زوم کرده رو   کنمیمهسا م نگاه  ...هرچ  هست .  یی 

مهسا  ی....ارنجمو به پهلو  سمی  نم یا جهیبازم به نت کنمیتمامی  نگاه م و با دقت هرچ   کنمینگاه م

ن م  .......نمی 

 ......هان؟؟چ  -

 ؟یشد هی  خ ینجور یا به چ  -

 هان؟-

 

ن م پس گردبن  هیو  هی  گیم حرصم  ..... ارهی، نکبت چشم فرو کرده و درم نم نمی 

 بفهمم ، اه ؟!  بشکنه دستت ، نزاشت  -

 

 رو گرفته بود که حواست نبود ؟ ،بعدم چشمت چ   تن یبصدسال ن خوامیو م : کور بشر گمیم ضیباغ

 

 : تو شلوارش !!! خندهیم

 

م که دوباره نگاهش ،به شلوار استاده .... خاک به ش   کنمیو نگاه صورتش م نی  خود به خود بال م ابروهام

!!! 

 !!ش! مرد نظر داشته باشه....اونم کجاش؟!.....تو شلوار  هیکه بخواد به   ستین ادیم نجور یا مهسا 

 

ن چ ویل دمیو به استاد م نگاهم  کشمیم گهید ب  باز نگاهم جا نمیبیکه بشه به جمله مهسا ربط داد نم  یی 

ن چ ویل ه چ   نیو فکرم مشغوله که ا ستیمعلوم ن یی   !ده؟یتو شلوار استاد د دخی 

 رفته؟!  شیحد ؟!......تا کجاها هم پ نیدر ا یانحراف فکر  ا یا

 



ن پس شش م گهید یکی   ب  با ترش رو و  کشهیمحکم از پهلوم م شگونین هیو  کنهینم ینم نامردکه او   نمی 

ن ، تو کجا رو دار  گهیم نفهم  شعور یاونجا ....ب یزوم کرد و صاف رفت   تن یبیم ی: خاک تو ش منحرفت کتن

 !!! هواسه برند داداشم یی  کت وشلوار ام  یدیو نفهم کتن یداداشم کار م شیتو چطور پ

 

شم ب عیضا نجور یکه مثل حال ا  یاون روز  ار ین ویل دمیجواب مثبت ازدواج و م داعشر  هیمن به  ا یخدا

!!!!! 

 

 از خنده....  هی  شدم که غش م یچه طور  دونمیو نم ندازهینگاه صورت درهم و متعجب من م مهسا 

 

  یوا-
ن
 داره؟!  شلوارش به من چه ربیط یتو!اخه اونجا شانا چقدر منحرف

 

ن م دوباره  خنده .....  ر یز  نهی 

 .....فتادیهم بود به شک م گهید هرگ یکردیکه تو نگاه م  ی! اون جور  شعور یمرگ نخند ب-

 !!!شر یبامزه م یلیخ کتن یتعجب م وقت  -

 

 میی  م و  هی  گیمهسا دستم وم تیتوجه به جمع .....بعدم ب   کنمیم شیو همراه هی  گیخندم م خودمم

 ...... میقر بد کمیوسط تا 

 

ن حرف م یز هردر و ا میجمع بچه ها نشست تو  ن می....مخصوصا س مینی  ته و جو قرار گرف یتو  یادیکه ز   ت 

تپلش  کلیه که با اون  فتهیم لوفر یکه چشمم به ن  می  گی.... نگامو ازش م کنهیم فیداره از خودش تعر  یه

ن میو بااخم داره نگاه س صندیل یلم داده رو  ن میو س شد یمکه اونم اگه جا داشت بلند   کنهیم ت   ت 

 ..... کردمیم شیراه همراه نیشک منم در ا و ب   هی  تا کال خفه خون بگ نشستیروش م و  خوابوند یم

 

 .... کنهیو تعارف م هی  گیرو به سمتمون م دبن ینوش تن یس خدمتکار 

ن م مینیالکل به ب یکه بو   کنمیو بوش م دارمیبرم یکی  .... شهیو حالم بد م نهی 

 برداشته بود ....  یکیهم  مهسا 



 

ن یوار نگاهش م فتهیو ش شنیبه جمعمون همه ساکت م یی  ماومدن استاد ا با   ....کتن

 زل بزنن و مسخش بشن .  ینجور یحد که ا نیتا ا گهینه د ویل کلهیو خوش ه پیدرسته خوشت خب

 .... دهیبدبخت شوهر ند یالیذل

 

ن میس  نیور کردمن....  دنتونیاستاد ... خوشحالم از د ی: واگهیو م شهیو با عشوه بلند م کنهیباز م شین ت 

ن م  .... دییرو ...بفرما ما ی 

 

 اجاره نداره که بالخونش ک ....عقیل هیمنگل باز  هیشب شی  ی،ب ستیعشوه ن نی....حالم بد شد ... اعوق
ً
ال

 اس ! 

 

 .... دهینم نمیمیو محل سگ س کنهیرو به تک تک بچه ها سالم م یی  ام استاد 

 .... نهیشیم شیصندل یو جمع شدش ر  شیو با ن هی  و فسش در م شهیکنف م  نمیمیس

 .... شهیبه دستم وارد م یکه فشار   کنمیو با لذت نگاش م خندمیم

ده م نمیبیکه م  کنمیدستم م نگاه  .... شهیدستم تو دست مهسا هست و داره فرسر

س کل صورتش و گرفته و رنگشم حساب   نمیبیکه م  کنمیم نگاهش  ..... دهیپر  اسی 

 زوم مهساس....  یکه با لبخند ژکوند  سمی  م یی  ام و به استاد  کنمیو دنبال م شی  خ نگاه

و   شهیم مخ هو ی وونهید یکه مهسا  دمیدیصحنه رو م نیگل افتاده مهسا واسم جالب بود و داشتم ا  یلپا

 .... هی  رو بال م دبن یکل نوش

 .... کنمیدهن باز نگاش م با 

 ..... ربودید یلیخ گهید کرده ویل  ت  یچه خر  فهمهیو م کنهینگام م خودشم

:  گهیم تن یو با لبخند دلنش کنهیو دستش و سمت مهسا دراز م کنهیم دست   شیحرف بزنم استاد پ امیم تا 

 بانو ؟!  نیدیافتخار رقص م

 

کج شده هم داشت نگاه استاد   و گول بود که اون نشون از حال بدش داشت با گردبن  جیخو گ مهسا 

 ....کردیم



 ..... میو متعجب بود جیاستاد گتنها من بلکه همه بچه ها از درخواست  نه

 داشته باشه دست تو دست استاد رفت .....  یقدرت فکر و اراده ا نکهیبدون ا مهسا 

ش و اگه استاد نبود پخ شد یاونور م نور یکه چطور ا  دمیرقص د ستیفقط دور شدنش و به سمت پ منم

ن زم  شده بود......  ت 

 

ن شد و همه جفت جفت در حال رقصپخش  یارام عاشقانه ا ق  یخاموش شدن و موس چراغها  بودن  ت 

..... 

 .... کردنیها با دهان باز به رقص استاد و مهسا نگاه م بچه

ن دستش امده بود گفت: شک ندارم مهسا بشه زن استاد ، بب یدیکه سوژه جد  لوفر ین  فتم ! گ  گ  ت 

 

ن میس ن باحرص ترسر م ت   ه..... گرفت  رقصه که جوش تو رو  هی، حال خوبه  ینظر بد خواد ی: تو نمنهی 

 

 !؟یمهسا بود یجا ؟نکنه دوست داشت   کتن ی: تو چرا داغ مگمیو م خورهیبرم بهم

 

 ..... خندنیم رگیز  ر یو بچه ها هم ز  کنهیو با حرص نگام م شهیم ساکت

ه نچسب!!!  هی  و م شهیو از جمعمون جدا م هی  گیخفه خون م نمیمیس  ....بهی  دخی 

 

 .... ندازمیبه دورتا دور م نگایه

ن خلوت کردن دوستانه ، م نیتر  سالم  ..... دیسی  ما بود که تعدادمون به پنج تا م ی 

 که تو حلق هم بودن ....   ب  ماچ و بوسه ها ا یبود و خوردن ،  یباز  ا یخلوت کردنا  هیبق

ن و  خاک ن تو مکان ، دارن خودشون و م کدفعهیتو ششون انگار جا و مکان نداشت   .... کشنیبا قرار گرفت 

ن م د یور و اطرافم و دد دارم  .... شمیمتعجب م ا یناد دنیکه با د  نمی 

 ! یار یو کامل از تو دماغم در م خوشر  عتن یاشنا نباشه ....  هی،  می  که م  ب  جا هی دیخدا چرا من نبا یا

 

س نم لیاون فس درسیکه در د  دمیم شنیپوز  یی  تغ بعد   . کنمیم کار یدارم چ فهممینباشم و از اسی 



م و بر  امیو م دارمیرو برم دبن ینوش وانیو ل ستیها هم حواسشون نشکر بچه  خدارو  تو حلقم   مز یبال بی 

ن و م هیزهرمار  فهممیکه م ن زم ارمشی   ..... ت 

ن به سمت مخالفم نفس راحت    لیفس نمیچرخم بب یم بازم  .... کشمیم کجا رفت که با رفت 

 

 .... نمیبی.... مهسا و استاد و نمکنمیرقص م ستیپ نگاه

ن م شی  یب ندازمیکه چشم م  شی  یب ن یکه ن  شمیمطمت   .... ست 

ن بگهیکه م  می  گیو شاغ مهسا رو م کنمیم لوفر ین نگاه  .... ونی  : رفت 

 

ن که من ند گ  ! دمیرفت 

اع مست و اوض ی  واگ ی  هاگ نیا ینکنه ازش ....تو  و روچ سواستفاده جنش کدفعهیاستاد  نیا بعدم

 ..... نورم بشه نور عیل گهید ا یمهسا ، ب

 

 ن راضن م که خدا هم به خوشر   فهممیفرد روبه روم م دنیدنبال مهسا برم که با د خوامیو م شمیم بلند 

 !!! ستین

 

در اخر با  کنم و   کار یچ فهممیکه نم  جمیگ  نقدر ی.... دهنم خشک شده بود ...اگردمیراه رفته و برم همون

اد که معده ام به سوزش افت  بال و موقیعکه مواظب بودم نخورم رو تا اخر رفتم   دبن ینوش تیتموم خر 

 کردم .....   ت  یچه خر  دمیفهم

ن نه پ ب  بدبختها هیحال و روزم شب عتن ی  .... شیبود که نه راه پس داشت 

 ..... نشهیشش رو س نتشیمهسا رو بگو ....بب یوا

 تکه بزرگم گوشمه ....  نهیو بب من

 .... می  گیشمارش و م عی    لرزون ش  یبا دستا ا مهس یاداور ی با

 .... دهیجواب م شو یمگه گوش حال 

 گرفتم ....   دوباره

 ، ویل شهیم استاد عمال بادم خایل یصدا دنیچیو با پ کنهیوصل م شدمیم د یکه داشتم نا ام  یا لحظه

 دن نبود .... وقت تلف کر 



 سالم استاد مهسا کوش؟-

ن حالش م نجاست،یا-  !ستین ونی 

 .... شهیو روانشاد م کنهیحال م بیعج افهی...شک ندارم داره با اون قخندهیم بعدم

ن نیاستاد بب-  عی  یوگرنه خونش حالله ....هرچه ش  نتشیبب د یو نبا نجاستی.... برادر مهسا اگمیم چ   ت 

 و شالشم طبقه بال اتاق پرو گذاشته ....  مانتو  خونه و راست   نشیبی  

 ؟شما خودتون چ  -

 ....خداحافظ.  کنمیم شیکار   هیمن  نیشما مهسا رو بی  -

 

 هی  و م هشیکه خودش خسته م  کنمیم کم محیل  لوفر ین یو در جواب سوالها کنمیرو قطع م گوشر   بعدم

..... 

 

ت اب   پیت یش  نیکه ا  نمیبیو م ماهور  داشت  یجذابش کرده بود .....باچند نفر  تینها زده که ب   اسی 

 .... کردیخوش و بش م

ن و شم سنگ شد یهرلحظه داشت گرمی  م بدنم  .....ت 

ن بود زم کیبرم طبقه بال که تلو خوران نزد خواستمیم ت نفس تو که دور کمرم نشس  بخورم که با دست   ت 

 حبس شد ....  نمیس

 دادم ....  ونی  ت بنفسم و راح بهیغر  یپرس  دنیبال اوردم و با د ش 

 ..... هست   تو دیل میادیتو ! ز  یزد : چه ناز  شخند ین پرس 

 

ن اش م نهیو تخت س شمیم عصبابن   ندارد ...  یکه اثر   نمی 

ن بدنم  م یجا یدستش و جا تم،یسواستفاده از موقع پرسک نقطه  تیو به نها شهیکه چندشم م  ارهی 

ن تو گوشش م محکیم یلیو س سمی  جوش م  .... گردهیمکه صورتش بر   نمی 

 صورتش گذاشته بود....  یشخن و متعجب از حرکتم دست رو  یادیز  چشماش

ن هم باورم نشد دستم سنگ خودم  باشه .....  ت 

 ..... کنهیبرافروخته غضبناک نگاهم م صورب   با 

هیو بال م دستش  ..... می  گیو صورتم و تو دستام م بندمیاراده چشمامو م که ب    ی 



 .... ادیصورتم فرود ب یرو  یلیکه س  شمیمنتظر م هرچ  

 ..... ادیکه نم  اد ینم

به روح ناکامم  یصحنه مقابلم فاتحه ا دنیبا د دارمیچشمام برم یهمون حالم ، دستم و از جلو  با 

 .....فرستمیم

 بودم ......  جوون خوب   امرزتمیب خدا 

 .... کنهیحبس م نهیبرافروخته ماهور نفسم و در س صورت

هیو پشتش م چونهیپیچنان م و  هی  گیپرسک رو م دست ن که از درد داد م  ی   .... نهی 

 بود ....  چیگنده ماهور ه  کلیدر مقابل ه کلشیه

 ....کنمینگاش م مات

 ..... شکنمیرو که بخواد رو ناموس من بلند بشه و م : دست  گهیرو به پرسک م باخشم

 ؟کارشر ی: به تو چه؟ چگهیم ب  با پررو پرس 

 

نگاه به اون ماموت بنداز بعدش نطق   هینگاه به خودت بعدم  هیول پرسه خنگ ا یی  حناق بگ یا

 ، خدا رحمتت کنه!!!  کن!.....حال هرچ  

 

هم نثار  مشت   هیو  گردونهیبرش م ندفعهیو ا چونهیپیو دست پرسه رو محکمی  م شهیم عصبابن  دوباره

ل کنه و پخش زم تونهیکه نم  کنهیصورتش م ن خودش کنی   .... شهیم ت 

ن و نعره م هی  گیناک انگشت اشارش و به سمت پرسه مغضب ماهور  دور و  نمیبب گهیبار د هی: فقط  نهی 

 .....خونت حالله ، مردک عوضن  اطرافش بپلیک

 

ن من و چنگ م یبازو  بعدم هیم ونی  و باخودش به طرف ب نهی   ...  ی 

 ذاشتینم سالیم یکه بدجور مشت خورده بود و به طور حتم دفعه بعد جا  کنمیصورت پرسه م نگاه

..... 

 .... هی  گیخندم م هو یچرا  دونمینم

 اومده بود بخاطر من پرسه رو زد ...البته حقش بود....  خوشم

 ...دیکشیو گرفته و دنبال خودش م دستم



 .... کردمیم اردک با اون حالم داشتم تاب   نهو یع

 

رو لبام  یو لبخند می  گی....گر م زهیی  م ی، دلم هر  فتهیپهنش که م یبه شو گردن و شونه ها نگاهم

 .... نهیشیم

 

 بیعج چرا؟ ویل دونمیرفتم تو فضا ....نم یاون زهرمار  ی  من تحت تاث ا ی کلهیقدبلند و خوش ه یادیز 

 !!!! هی  دلم داره ضعف م

 

هیو م من  ...... کنهیه مشخش بهم نگا یبا تحکم و چشما هی  گیبپشت ساختمان که قرار م قا یو دق ونی  ب ی 

 ؟کتن یم غلیطچه  نجا یا-

 

 اون صورت اخمالود برام جذابه !!!......  بیعج ، دوست ندارم جواب پس بدم ویل کنمیم اخم

 نداره !  به تو ربیط-

 

هیماهور م یو برق از چشما گمیم باگستاچن  به خون  و چشماش ابن  هی  گینبض م قشیو رگ کنار شق ی 

ن ینشیم  فتادمیداشتم پس م نشیخشمگ یاون چشما زدم و از ترس یچه زر  دمی...باان حال خرابم نفهم تن

.... 

؟  مین کرفته م ادتی نکهینداره هان! مثل ا : که به من ربیطگهیشده م پیک  یدندونا یو از ل باحرص

 ؟یپرو شد دمیبه روت خند یادیز 

 

 !!! نمیکه بار دومشم من بب  یدیخند توگ

 

سمیم م حلقه که دست ماهور دور   می  گیه شم م، دستم و ب هی  م جیعقب برم که شم گ قدیم خوامیو م ی 

 .... شمیم هی  غرق خونش خ یچشما یو تو  کنمی.... نگاش مشهیم

 منه ....  هی  ، اونم با اخم خ کنمیبه جز صورتش و نگاه م جز 

وب خورد-  ؟یمرسر



 

دم و بهش و خو  نهیشیلرز به تنم م وزهیکه م  ی....باد شد شهیرو م رو یکه دلم ز   با تن بیم گهیم اروم

وب نه ! من.... دخی  ....خوب گمیو با همون حال خوشم م خندمیو غش غش م کنمیم کی  ینزد  می: مرسر

وب..... نم ....منم یاومد هو ی.... دونمی....اما...نمخورمی....مرسر

 ....کردم.....داغ.....کردم..... هول....دمی....ترس

 .....کردم......ابه.....همه....رو.....رفتم....بال....... فکر 

 

ن : گل ن گهیو م ونی  ب دهیو با حرص م نفسش ه اراسته شد ......  ی  ن  به سی 

 

 ..... کنمیو نگاهش م کنمیو شم و بال م خندمیحرصش مستانه م از 

ن و پا شش  .... کنهیو نگام م ارهیم یت 

 .... خندمیو م شمیمنم خوش خنده م بیاست و عج کالفه

 چشماش ....  هی  و من خ شهیخندم م هی  خ

 
ن
ن نم حرف  اما هنوزم اخم داره .....  کنهیشزنشمم نم گهید حت   نهی 

 .... گذارمیم نشیو روس ارمیو بال م دستام

 ..... کنمیم کیبهش نزد شی  یو ب خودم

 ؟ نجاستی: مهسا هم اگهیو دم گوشم م کنهیو خم م شش

سمت  که نگاهش  زهیی  طرف شانه ام م هیکه موهام   کنمیو گردنمم کج م کنمیم و نوچ   ارمیبال م ش 

 .....  شنیم دهیموهام کش

 ..... کنهیشده موهام و با دستش نوازش م مسخ

 ازش چشم بردارم ....  تونستمیجوره نم چی...ه کرد یم داد یدرونم ب گرما 

ن م  خاض بالحن  : چقدر نرم و بلندن !!! گهیکه چشماش برق داشت 

 کوتاهم ...   یوگرنه عاشق مو  کردمیمامان رعنا نم جرات

 

ن و بعد لباش م شیته ر  یو رو  ارمیو دستم و بال م شهیگرمی  م  مبدن ته که ناخوداگاه چشماش بس  ارمی 

 .... شنیم



 

 دست خودم نبود....  میکار   چیبودم و ه مست

 فرو رفته بودم و لذت همه وجودم و در بر داشت....  تن یی  خلصه ش تو 

 نبود ....  ان همه عصبابن  گر ینگاه ماهور هم د حت  

 و مجذوب ....  بود  فتهیش

نش حل که انگار بخوانم درو   ی، جور  دمیبهش فشار م شی  یو منم خود را ب شنیدستش تنگی  م یها حلقه

 بشم .... 

 

ن پا شش  ... دوزهیو نگاه برق افتادش و بهم م اد یم یت 

هیو شش و تو موها و گردنم فرو م شهیم خم  .... کشهیم ق  یو بو عم ی 

د که هام شون هیوارد ر  و هجوم عطر شد و تلجن  قینفس عم دنیکش  و باعث فتد یبه تب و تاب م دلم

نیدل م یادیز   ..... ی 

 

 خورده و مست بودم و حرکاتم دست خودم نبود....  من

 .... ستیدرست ن دونستمیم

 به اغوشش و نگاهش داشتم ....  ت  یعج لیکشش و م  ویل

 هم انگار نخورده مست شده بود ....  او 

 شده بودن!!!!  طولبن  یادیز  قشیعم یها نفس

 

 !!! کتن یداغم م یو دار  کتن یم یعطر تنت خوشبوئه ، دلی   یادی: ز گهیو م کنهیدر گوشم م ش 

ارت م با   .... هی  دست و پام رو بگ شیاهیو روس اد یب ادمیکه   ب  و امان از فردا خندمیشر

 

ن ....اخالقت گنده ... همش داد م یناسور ی....دا یادیاما عوضش تو.... ز -  ی 
....دوست دارم ب  ....زور گوبن

 عطرت و ....دوس.....دارم ......  .....ویل....خفت...کنم....از بس ....که....ماموب  

 .... نی  از حرفام بال م که ابروهاش  کنمیخوردش م کهیو نگاه صورت  خندمیم دوباره



 کردم .....   کسانشیخاک  با 

 هان؟ ناسورمیکه من دا-

 ....شی:اونم از نوع وحش دمیم شتکون

 که من ماموتم؟-

 : از نوع منقرض شدش....  دمیشتکون م دوباره

 م؟یچ گهید-

 

....بازم یه برسر : اورانگوتان..... نمونشمارمیو با انگشتام م ارمیو به نشانه فکر کردن بال م انگشتم

 مهماش بودن ....  نا ی....هستا.....اما...ا

 

 مهم بکنم !  ی: من بلدم کاراگهیو م کنهیم ز یوچشم ر  دهیو تکون م شش

 مثال؟! -

  خواد یکنه فوقش دوتا صفت و موصوفم واسه من ساخته که م  کار یچ خواد یانگار م گه،یم چنان کار مهیم 

 کاربرداشم بگه ..... 

 

میرو عقب م شم  . کندیکه او هم شبلند م  ی 

 .... شهیو اوهم شمست م خندمیم مستانه

ن م یا انهیموذ شخند ین ن و دست پشت گردنم م نهی   یمتعجبم بوسه ا یوجلو چشما شهیو خم م ارهی 

ن لبانم م یرو  طولبن   ...... ارهی 

 .......کشمیبرق گرفته ها خودم و عقب م مثل

 .... نمکیوجه درک نم چی..حالم و به ه.  فهممنیم

 بود  گرمم

 گر گرفته بود........   یادیز  بدنم

 

 مردم و رفتم جهنم!!!" ا یخدا داغم با تب دارم ....  ی"وا



 

 از من نداشت ....  او هم دست کیم حال

 کرده بود.......   چه غلیط اصال 

تا فضا و  یی  م نکهی.... اهیمدل نی،ا ارنیلب و لوچه هم و درم نکهیبود....چقدر نرم بود....ا دهی" منو بوس

   گهی...د یگردیبرم
 

ه .....نه! ...اصال ببوس گهیبار د هی.... کاش  کنهینداره ، خودش نئشت م کار به نئشیک

ب و ل میی  نداره .... اصال استاد ام سداشت که من و ببوسه .... مگه خودش نامو  کرد ....چه معتن   جا یب

 ....."نهیشیساکت م نقدر یلوچه مهسا رو ببوسه چطور ؟!...اقا ا

 

ن م نهیبه س و مشت   هی  گیوجودم و خشم م یلحظه ا یبرا هلش بدم که خودش دستام و  خوامیو م نمی 

 داره ....  و محکم در دستاش نگه یم هی  گیم

 !!!!! ی....هان مگه خواهر ندار  لعنت   یدیمن بوس : تو به چه حق   گمیم با همون مست   یو جد تند 

 ود .... ب ی  دستم اس اومدم بزنم ویل دوباره

 

 ....زور... داره ....  لی......اندازه ...گور  ستیزور..... که ن ماشاهللا

 

 اره ؟!....  لمیبلندتر بگو همه بفهمن که من گور  کمی-

 

 ،....  ی.... خر ....زور یادی..... ز گهی.....د گمی: خب.... راست مکنمیو متعجب نگاش م شنیگرد م  چشام

 !!!!! یدستم و..... از جا..... کند

 

 ..... دهیم ونی  و نفسش  ومحکم ب فتهینگاش به لباسم م نهیکه بب  ارمیو بال م دستم

 .... دمیم میقر  هیو  ارمیم ونی  و زبونم و تاته ب ارمیو براش شکلک درم خندمیم

ن : حقته همشهیبه کمر م دست  عقیل شی!!!! چقدرم بدمسته ....حالت عادیکتک جانانه بخور   هیجا  ت 

 حال!!!! نداره چه برسه 

 



....تا .....از گاد ی: برو ....بزار ....باد....ب دمیو دستم و تو هوا تکون م شمیدست به کمر م منم

ن ....حرف....مال ی.....حال....گور   !نن؟ی 

 

ن غش غش م بعدم  خنده ....  ر یز  نمی 

 ....حالت اومد شجاش حداقل خجالت بکشر  وقت   دوارمی: امگهیو اروم م دهیم ونی  و محکم ب نفسش

 

 .....چند....؟! لو یبرو....بابا.....خجالت....ک-

دوباره لرزم  زهو یکه م  یدفعه با باد شد هیو  هی  که حساب کار از دستم در م  هی  م یچنان چشم غره ا نبار یا

 ....شمیو تو خودم جمع م هی  گیم

 .... کردمیم احساس کرخت   بیعج

 .....فتی  م جیگ  شم

 .... مخوردیم چیداشتم  باهاش پ خودمم

 حس شده بود.....  خسته وب   یادیاما تنم ز  کنمیرو حس م یز یزمزمه ر  یصدا

 !!!!!!! ینازتر  یادیز  تو مست  -

 

 خوابم گرفته بود .....  بیواما عج خندمیم

 دست خودم نبود ...  گهید

ن چ  .....کنهیکه گرمم م  هی  گیروم قرار م تن یسنگ ی 

 لذت بخش بود ....  میگوشم برا  ر یبوم بوم ز  یگذاشتم و صدا  سفت   یجا هیرو  شم

ن زم از   .... شمیکنده م  ت 

 ....کنمیتر فرو م شیسفت ب یهمون جا یرو رو  شم

ده تر م شمیترم جمع  .... شمیو فرسر

 .... دمیم کش و قوش  ب  فرود در جا بااحساس

 ....کنهیم تن یرو صورتم سنگ ب  نفسها یصدا

 .... کنمیو تر م لبم



ن وچ  .... کنمیس ملبانم ح یکه رو   تن یسنگ ی 

 انقدر گرم بودکه نتونستم مانع بشم ....  انشیجر  دورش کنم ویل خوانیم

ن اون چ بالخره ن سنگ ی   .... شهیدور م ت 

 .... دمیم ونی  و محکم ب نفسم

ن اونقدر سنگ چشامم  ....... می  فرو م یخی   و به عالم ب   هی  گیکه خواب کل وجودم و در بر م  شنیم ت 

 

 .... شمیم ر دایب میزنگ گوش یصدا با 

 نه شب ....  شهیمردم ازار لعنت که نه صبح ششون م نیبر ا یا

 کجا گذاشتمش....   اد ینم ادممی،  کنمیجا احساسش نم چیکه ه  گردمیم الود دنبال گوشر  خواب

  تار یزنگ دلخراش گ یصدا
 
م و محکم رو ش  ارمیاعصابم بود ، از حرص بالشت و بال م یبدجور رو  برف

ن م  ....خدا رو شکر صداش قطع شد ....  دمیو فشار م ارمی 

 .....خورهیبلندتر بغل گوشم زنگ م نبار ینکرش ا یکه صدا  شمیراحت دوباره غرق خواب م الیباخ

س از ا لهیسمج و بد پ و دست هرچ   ستیکه ول کن ن  کنمیشخص پشت خط م بینص یابدار  فحش

 پشت بسته ... 

 : هوم؟ دمیو بدون نگاه کردن جواب م دارمیرو برم گوشر 

 

واسه  ه؟یامروز چه روز مهم دوبن ی!مگه تو نم ؟ مگه قرار نبود صبح زود خونه باشر  ب  مرده کجا لیذل-

ن همچ یکه ارزو   هرزبن  و ، اونوقت ت ختهیهمه کار ش من ر  نیو ا کاشت    نجا یرو داره!.... منو ا یروز  ت 

بعدم که جواب  یدیواب نم!!.....اونوقت زنگت زدم اولش خو ج یدیو خواب یراحت هوا کرد الیباخ

 یم یدیم
 

 پاتو نشکستم!!!.....  یخونه تا اون قلما ا ی" هوم" ....زهرمارو هوم ، پاشو گمشو ب یک

 

 ....دیچیبوق اشغال تو گوشم پ بعدم

ب فقط حرف زد و فحش داد...."  هی"ناز نفسش   ضن

 

دم و بو  زونیخواب او بدست شو ته از تخت  گوشر   ینطور یبود و مثل منگال هم دهیاز شم پر  خواب

 کجا بودم ؟! .......   قا ی....دق کردمیم اب  یو ارز  تمیداشتم موقع



 

ست وپام و پتو هم تو د فتمیبلندبشم که بلند نشده با گردن از تخت م امینااشنا اتاق م یفضا دنید با 

 بود....  دهیچیپ

 کجا بودم ؟!....   من

 درد گرفته بود.....  گردنم

میسمت جهت صدا م در اتاق، نگاهمو  یصدا با  قامت بلند ماهورجون چشام قد توپ  دنیکه با د  ی 

ن چ گهیو د نهینشیکمرم عرق م  هی  ت شبید یاداور یو با  شهیم سیتن ن ندارم و مث  یبرا یی  ل احمقها تنها  گفت 

ت که حنجره خودمم درد گرف  دمیکش  یعن یکه تونستم اون لحظه انجام بدم چشامو بستم وچنان ج  یکار 

.... 

تش صور  یکه رو   ب  و اخمها شنیحد مجاز بازم نیدهنم نشست چشمام خودکار تا اخر  یکه رو  دست   با 

 من بودن ......  هی  خ

ته ؟ مگه دزد د-  ؟یدیچه خی 

:  گهیو با همون اخم م کنهیم کیکه از دهن بسته شدم درومد گوشش و نزد   در اوردن الفاظ نامفهویم با 

 یم چ   هیچ
 

 !......؟یک

 !!!انیامفهوم از دهنم در مهمون الفاظ ن دوباره

 یم اه ...خب بگو چ  -
 

 ....؟یک

 

 .... دمیم وند یکه به تو مدرک داد و پ  بگم ننه و خواهر اون کش خوامیاسکل فقط م گمینم ج  یه

 .... تیخاص دستش و گرفته رو دهنم انتظار داره مثل بلبل زر بزنم ....ماموت ب   خب

 

کن دستم و برم-  اشه .... نزن ب غی، ج دارمیخب صی 

 

ن کتک جانانت م  هیکاش زورش و داشتم   ی"ا  یکرد  سیگندت دهنم و شو   یبره با اون دستا ادتیتا  دمی 

"....!!! 

 

 بهم ....  شهیم هی  و با همون اخمها خ دارهیو برم دستش



 !دی...شا شمهیارث باباش پ دونمینم

 حرف بزنم ؟!....  یدرش بستس من چطور  ، خب وقت   نیخفم کرد-

 .... شهیکنج لبش ظاهر م  یشخندیو ن نی  بال م ابروهاش

 ...ادیاسکل کردن من خوشش م از 

 

ن م یا گهید یکه درش باز بود و حرفا  شبی: د گهیم انهیوموذ کنهیم و حالت خاض چشاش  !!!.....؟یدی 

 

 ....دمینوبت من بود که ابروهام بره بال و از خجالت لبمو گز  حال 

 ....نشر  عیضا نجور یا ویل یی  با شی  لب بگ گنیم میقد از 

 راه کاره!!!!....  نیچپ بهی   وقتا کوچه عیل نجور یتجربه ثابت کرده که ا بعدم

 .... کردیبود تا حرف بزنم و بالذت داشت نگام م منتظر 

 

 !!!..... ادینم ادمی ج  یه شبی: من از دگمیزده م خجالت

 

 ارواح جد بزرگم!!!!!!!  اره

 

 !.....ست؟ین ادتی ج  یه عتن ی-

 نه!! -

 

ن زم امیو م چهیپیکه همون پتو تو پام م  شمیاستفاده کنم و بلند م تیاز موقع امیو منم م هی  گیم فاصله  ت 

 .... شهیومانع م تمی  گیبخورم که ماهور م

 !! کنهینگام م هی  نگاه کردن ندارم .... خ یرو 

 

 سی. زود خودم و داخل شو و تنم بود ...  هیمال ک دونمیکه نم  یگل وگشاد  یو با همون لباسا دمینم محل

 .....کنمیپرت م



 

 برم محو بشم ....  خوامیو م اد یخجالتم م چه مرگم شده که یه دونمینم

ن که م موقع ه منم مخالفت م خواستمیرفت  وب و در اخر هم مغل کردمیبرم ماهور اضار کرد که منو بی 

 شدم .... 

 

 ش ظهر با اژانس یدخی  تنها روز جمعه ا هیداره  .... چه معتن  فشهیدندش نرم و چشش کور وظ اصال 

 ها بره!!!!  بهیغر 

 !....ست؟ین بهیماهور غر  اونوقت

رور اِ  کردمیصداش م چه مرگش بود اونم کپه مرگش و گذاشته بود هرچ   دونمینم دهیدم بر  یمهسا

 .....دادیم

 .....میکنیمذاکره م شبیدر رابطه با د  اتیو اونم با جزئ کنمینداره بعدا خفتش م اشکال

 

مه راه خواست بفه یهم تو  شد ...هرچ   بشینص یادیاوردنمم افتاد گردن ماهور البته افتخار ز  زحمت

ن که منم م  انهیهست  ادمیکه نثارش کردم   شت  ید یبایز  یلقبها عجب تنگش  تم ت کممیو  جاده خایک دمی 

 .... دینکش شیحرفشو پ گهیگذاشتم و، که خودش خسته شد و د

 

 ...... امرزهیکه خدا بازم منو ب  نرگش موند یه فعال قرص در رفتم فقط مدست ماهور ک از 

 

و  خانوم و بدون چک شده بودم حمال اختصاض نرگش هیبود و منم طبق تنب یمشغول کار  هرکش

 ...اخه قراره عروس بشه......!!!  دادمیچونه کارها و اوامرش و انجام م

 

،  تن یچقدر سنگ- ن به اون پا کمیدخی  من هنوز  انیت شعت بده کارهام موند و الن خواستگارا متن یت 

 اماده نشدم؟!.... 

 

 نیا شوهر بود ، چطور  ب   نقدر یا نکهیکه از صدتا دخی  دم بخت بدتره ...موندم ا  کنمینگاهش م مات

 اقاجونم موند ؟!!!!!!.......  یهمه سال پا

........ ، وال راست گ هیمجاز  یایدن نیش ا ر یفتنه اس ز  هرچ   گنیم ن  فت 



 

خانه و در حال می  مامان م یباصدا ن ره و بعد چنان چشم غ کنهیدست به کمر زده ، غر غرم م کهیداخل اشی 

 .....هیعصبان یلیو معلومه خ اد یکه حساب کار دستم م  هی  بهم م یا

 

ن گوش به فرمان م  نکهیعوض ا یاومد ی، تازه ش ظهر پاشد یمهسا بود شیو پ یومدیکه ن  شبید-

بده  شده که شدم عروس چ   دونمیمن خوب بودم حال نم روز یاون خانوم که تا د شیپ یپاشد رفت   باشر 

 ؟! 

 

ن یاب م ر یدوتا شم و ز  نیاخرش ا دونمیو م دمیدهنم و قورت م اب  کیم  د یکه با  نجاستیحال ا کتن

 بسوزه نه کباب.......  خیبه خرج بدم که نه س استیس

شبا  نیا دوبن یم ابن یو بعدم شما خودت که در جر  ستمیفتم شب نرعنا جون ، قربونت برم من که گ -

س داره ؟ پس ا نجور یمخصوصا ا ن ن نیوقتا چقدر ادم اسی   بگذرد ...  ی 

ن صدام و پا بعد  ن به هم میقالبش کن میخوای: مگمیو م ارمیتر م یت  م به جونت غر ...کم گهیبدبخت بره د ت  ی 

ن م  .... نهی 

 

 ی: راست م هی  گیو حالت فکر به خودش م خندهیم یو نخود شهیرعناجون باز م صورت
 

 کمی! پس  یک

 .... خورهیبرنم ب  تحمل به جا

ن گیخودتون که م-  خرجشه....  استیس کمی ت 

 

ن م چشمیک ن گونه تپلش م  یرو  یو بوسه ا شمیو خم م نمی  ه مدام اسمم ک  شهیبلند م نرگش یکه صدا  ارمی 

ن و صدا م  .....نهی 

 ....نایاز دست ا وار یبا ش برم تو د خوامیو م بندمیمهم  یرو  یا هیثان یو برا چشمم

ه دادم ...که اگ و امروز صبح چقدر فشار روم بوده و تاچه حد سوب   شبیکه که من از د  دوننینم اخه

ن یم ن منو م دونست  ن ی   به حال خودم .....  اشت 

 

 !؟یکرد  سیکه دهنم و شو   هی؟ چ نرگش هی: چ گمیم و روبه نرگش می  سالن م سمت

خونه پ رفت   ج  یه - ن س گرفتتم !!!!  کمیمادرت من تنها شدم  شیتو اشی   اسی 



 

 .... نی  بال م ابروهام

 

س داره !!!!  نجور یننه ما بخت دومشه و ا نیخوبه ا اچن   اسی 

 

اروم باخنده  و  کنمیکرده .... نگاه صورتش م  خیکه بدبخت دستشم   می  گیو دستش و م نمیشیم کنارش

س واسه چ  گمیم بدجورم  دمیکه من د  یی  ام یاقا نیو ا خوشبخت بشر  شاهللایربونت برم ؟! اق : اسی 

 تنده بال !!!!  ششیات

 

ن یشیتو چشمم م اشیو دندون مصنوع خندهیم  ....ندازهیم ر یو از خجالت شش و ز  تن

 !..... کشهیخجالت م گوگویل  اچن 

 

ن دور دور و منم شدم بالکش ا نا یش  میعروس و مادر شوهر که هرچ نیجون با اقاشون دودر کردن و رفت 

ن که باهزار ....مثل ال هی  گیکه لجشون م  شهیم چ   دونمینم هو یخوبن بعدش  قهیفقط دودق زمیی  زبون م

و  ختیم ر و به ه ستمشیکنه که زد کال س  الیک ب  روابط و حسنه کردم بازمامان رعنا اومد دلجو بتیمص

س نرگش دنیاونم با د که   نا یا و ماشاهللا پرس بزرگ و نوه و  نیکه تجربه دار گفت : مامان نرگس شما    اسی 

س داشته باش نقدر یا د ینبا ن اسی   .... ت 

 

سش و  جمله بد بود که نرگش نیا چ   دونمینم س مسی   رفت و روبه مامان با حرص گفت:  ادشیاسی 

  یخوایکه باتجربم هان! م  چ   عتن ی
 

ن همچ تن یمنو بب یچشم ندار  ینداز یاره ! متلک م ادهیسنم ز  بیک  ت 

 ؟!....  شهیم تی!حسود میخواستگار  اد یب خواد یم یشوهر 

 

و در نظرم هردو لحن ها بدجور کوبنده بودکه منجر به قهر  میهست یی  جبهه گ نیمامان مبهوت به ا منو 

هیکه به منم م  کنمیم وسط نگاه نرگش نیو منم موندم ا هی  و م شهیمامان رعنا م خودش  ی  قصت یدی: د ی 

 ....اصال پاشو برو ....  نمیچینوکت و م رف بزبن بود ، تو هم ح

 

 زده به شش !!!  یشوهر  از ب   رسما 



 ..... امینم ونی  تو اتاقم و تا موقع اومدن خواستگارا هم ب می  خدا خواسته م از 

 

 اشفته وارد شد ....  هوا باز شد و نرگش که در اتاق ب    شدمیاماده م داشتم

 .....نهیشیتخت م یو رو  بندهیم که در رو   کردمیداشتم نگاش م متعجب

س  .... بارهیاز ش و روش م اسی 

 ! هیگر   ر یکم مونده بود بزنه ز   فقط

س  قدر نی!حال چرا ا قرار عروس بشر  : ناسالمت  گمیو م می  گیو دستش و تو دستام م نمیشیم کنارش اسی 

 ؟ یدار 

 

 چم شده انگار بار اولمه ....  دونمینم-

 .... هی  که چشم غره م  خندمیم

س خفه م-  دادنته؟!  ی، عوض دلدار  خندهیخانوم م شمید..نخند....من دارم از اسی 

 

 ! باهام دعوا کتن  ا یبدم  تیمن دلدار  ی: حال اومدکنمینگاش م سیف پوکر 

 ! یز یکرم بر   هی دیحتما با انهی؟!  یو گوش بد تن یمثل ادم بش توبن ینم-

 کرم داشته باشم!   اد یاصال به من م-

 کم نه!!! -

س چ ادشیتا خانوم  زمیی  همه کرم م نیکه ، از عمد ا  دونهینم قدر ؟! حال کم مونده منو  هیبره اسی 

 بزنه!!! 

 

و  هی  ه سمت در مب کنهیکه نازک م  و با پشت چشیم ندازهیبهم م ، نگایه شهیازم گرم نم اب   نهیبیم وقت  

 !!! ....استغفرهللا اد یسه اون ب...انگار قراره خواستگار وا ونی  ب ا ی: توهم زودتر کارت و بکن بگهیم

 

گ دونهیکه نم  یی  ام بدبخت  !!! زهیی  تو شش م داره چه خاک متی 



 کیامل هم بود که ش نرگش د ییبا خوب بودن لباسام که از قضا مورد تا ندازمیبه شو وضعم م نگایه

ن عدد شوم نگ کاملش ر  یکمش یصندل دنیکه  با پوش  شد یم و شال زرشیک و شلوار دم پا مشیک زرشیک ی 

 .... شمیو از اتاق خارج م کنمیم

 

هینن جون بال م خورهیکه م  زنگ خونه و همه متعجب به ا هی  و شوت گاز م ی  ن العملش  عکس نیتو اشی 

 ..... کنهیودرو باز م هی  و م شهیقدم م شیبابا پ نبار یو ا شهیکه دوباره زنگ خورده م  میهست

 

 گهید یاقا  خانوم و  هیبال که فکر کنم پرس بزرگه و خانومش و بعد اقا و خانوم نسبتا سن  هیاز همه  اول

  یی  با خانومش....وبعد جناب ام هیکینسبتا جوونی  که پرس کوچ
 

از رز شخ وارد  بزرگ با دست گل بزرگ

هیکه من به شخصه کفم م  شنیم ود اما کاش مال من ب  کنمیمکه ارزو   اد یاونقدر از دسته گل خوشم م ی 

 ن باشه !!!! دامادش جوو 

ش ب  در حال خوش امد گو همه  شنیم تیبابا به سمت سالن هدا ب  و با راهنما میهست و سالم و احوالی 

.... 

متعجب  درو ببندم همونطور  خواستمیکه م  و متن  شنیرفتنشون ، سه تا پرس پشت ش هم وارد خونه م با 

ن یکه هرسه باهم سالم م  کنمینگاهشون م به خودم  هی....بعد چندثان شمیم شونی  و بازم مثل بز خ کتن

ن م یو لبخند امیم  که باشه خانومانه باشه ....   ب  تا اونجا کنمیم که سیع  نمی 

 

 !دیی....بفرمانیخوش امد یلیسالم...خ-

 

ن نگام م ستادهیهمونجا ا نطور یهم ویل  .... کردنیبودن و مث بز داشت 

 ..به جان خودم فکر نکنم حرفم به گوششون خورده باشه ..  حت  

ن یبیتاشون بالبخند دارن منو م هرسه ن نکرده چ ب  که خدا  فتمی...به شک م تن وصورتم نباشه  ت یخنده دار  ی 

 بشم.....  یکه باعث شاد

ن که از همه سنش کمی  م  شونیکی ورانه هم به نظر یم د ی  اومد گفت:  باحفظ همون لبخند که بدجور شر

ن شانا خانوم باش د یشما با  .... ت 

 

ن بال و مثل ا یادیم از تعجب ز ابروها گهید نبار یا باعث  نیبنده معرف حضورشون بودم و ا نکهیرفت 

 تاسفه؟! هللا و اعلم!!!!!!  ا یافتخاره  دونمینم



ن شناسیبله ! اونوقت شما منو از کجا م-  !....؟ت 

 

 .... شنیو روانه سالن م خندنیبه سوالم م فقط

 !!!!! نینذار  یکه ادم و تو خمار شماها شدن   لیبر پدرپدرپدر جدتون لعنت که باعث تشک یا

 

ه ! پس درو با تمام زورم زدم بهم کتونستمیتو در که م کنم ویل  شاونا خایل تونستمیرو که نم حرصم

 بلند شد ....  اچن  یصدا

 درم صدا داره؟!  مگه

 

ه به که اگ  اشهدم و خوندم شینیب یدرگاه بود و دستش جلو  یکه تو   یفرد دنیدر و باز کردم که باد دوباره

 شمیشته مبرده حتما ک نجانبیاز دست رفته اش که ا یو ابرو  کشته نشم به دست نرگش  ارو ی نیدست ا

!!!!! 

 

را داخل ! خوب چ اد یهنوز ادم باشه که ب دونستمی؟ من نم هو یشد  ، چ   د ی....ببخش ی: وا کنمیم هول

ن ادم ن،یایدفعه باهم ب هی نیایجدا جدا م شفه  هی اهابن  هی ب  صدا هیاصال  ممکنه حواسش نباشه !!!  ادهی 

 !!!!یا

 

ات م دنشیو باد دارهیکه دستش و از صورتش برم  کردمیپشت شهم داشتم حرف قطار م نطور یهم

 .... کنمینگاهش م

 !!! یو داغون کرد مینیب یبعد حرف بزن ....وال زد ی  نفس بگ کمیدخی  خانوم -

 

ن بسته داره حرف م یو اونم با چشما کنمیمتعجب نگاهش م نطور یهم من انگار از ته  که  ب  که باصدا  نهی 

 : شما ؟!  گمیادمیم ونی  چاه ب

 

 !!! کنهیو با تعجب منو نگاه م کنهیچشاش و باز م کدفعهی

راحت شد  المیبه بعد بابت نمره خ نیاز ا عتن یباشه ...  یی  ام یکه استاد نوه ارشد اقا  شهیباورم نم هنوز 

.... 



ا دوتا قرو ب کنمیقدم م شیرو پ کنه که در صورت قبول نکردنش نرگشباشه سفارش مهسا هم ب ادمی

 حله!!!!  شیغم

 یی  ام یو موقع تعارف به اقازاده ها میشد ب  رایمشغول پذ نا یمن و ش چشم غره مامان و نرگش با 

ن یبی، انگار دارن دلقک م دنیخندیشدن من م کیهمشون با نزد  ..... تن

 خنده دارم ؟!  نقدر یا دونمینم من

ن م یرو همونجا رو  وهیم ظرف ن م ی  با  که چه زود   کنمیم نا ی، نگاه به مامان ا نمیشیم نا یو کنار ش ارمی 

ن جور شده و باهم حرف م یی  ام یاقا یعروسا  یمیو پرساشون صم یی  ام یباباهم با خود اقا ....حت   ننی 

 شده بودن ..... 

ن م یلبخند دنمید که با دبو  یی  شد و در راسشون استاد ام دهیبه سمت نوه هاش کش نگاهم :  گهیو م هنی 

 ؟یحال شما خوب هست خانوم محمد

ن اشب شونیکه شما نوه ا  شهیو اصال باورم نم دمیشدم شما رو د ز ی، واقعا سورپرا یی  ممنونم جناب ام-  ! ت 

 باشم ؟!  پیمثل اقاجونم خوشت خورهی: چرا بهم نمکنهیهمراه باخنده م تن یی  ش اخم

ن استاد بنده چن د ییما: نفر می  گیو گاز م لبم  ..... کنمینم جسارب   ت 

 

ن و ش نا یبه اون سه تا که بدجور زوم منو ش و نگایه خندهیم استاد  و فقط  که موقرانه نشسته  نا یهست 

 شنونده هست ....  شی  یب

 بهم بخوره !!!!  شیحرف بزنه قراره هرم خانوم کمیانگار  حال 

  نارو یا ا یب-
ن
 دن! کنم از بس مخ منو خور   واست معرف

ن و اونم برادرش ماهان انیشا شونیکه دم در منو شناخته بود کردوگفت:ا  یبه همون پرس  اشاره و  هست 

و  پمیخوشت نیو ا کنهیاشاره م شیبه بغل دست ن ...  نیداداشم شر  هست 

 

ن که از چشماش یقهوه ا یرو فرم و صورت مردونه و موها کلیو ماهان قدنسبتا بلند و ه انیشا ون داشت 

ور و شمعلومه بد و  طوننیجور شر  لیانگار که از دماغ ف د یخندیمثل خود استاد بود اما کم م نیاما اون شر

همیافتاده ب ن اخماش توهم بود و اصال حرف نم شی   ..... دی 

 

: من سال اخرم و ماهانم ترم چهاره اما هردومون رشته گهیو م ندازهیبعد من م نا یبه جانب ش نگایه انیشا

 ! شر یبنداز ، متوجه م کلمونینگاه به ه هی.اصال خودت .. هیبدن تیهامون ترب



 .... کنمیگرد م  چشم

 !!! کنمیم تیقربون دستت لخت شو من قشنگ موشکاف ستیکه معلوم ن  ینجور یبگم ا خوامیم

ن گرفت  کیکوچ  ز یسا هیفکر کنم  کامال معلومه از وجناتتون فقط کم مونده کتتون جر بخوره ....ویل- اخه  ت 

ن تنگ م  .... نهی 

 

و  شهیخنده استاد بلند م کیواسش که شل ندازمیبال م ابرو   یسقلمه ا نا یاما ش فتهیهم به خنده م نیو شر

ن تو پهلوم م  .... هی  و چشم غره هم م نهی 

 !!!فتهی.... حقشه پرسه خودش ارهیکه به رو خودش ب  هیک  ویل

 که گوش کنه !  هیک  : منم اونجا بهش گفتم ویل گهیو رو به من م دهیتکون م یش  استاد 

  گهیشد من د نطور ی: اصال حال که ا گهیو م کنهیبهماخم م انیشا
ن
 شیپ می  ندارم و م با شماها حرف

 اقاجون .... 

ن : بش شهیم عصبابن  ماهان شمش اون چ نهیبیبهم مگه اقاجون الن تو رو م خت  یاعصابم و ر  انیشا ت 

 .... ارهیدنبال 

 

ن یکه اقا نگاه م  شهیم دهیکش  یی  ام یو اقا به سمت نرگش نگاهمون  .... شنیم د یو خانومم شخ و سف کتن

 

ن عشقه د نا یش  ....  کنهیحرف رو کوتاه م گهیبا گفت 

 ....هی  گیمجلس و به دست م یی  ام یو پرس بزرگ اقا شهیم یجد صحبتها 

 

 .... تونیمادر گرام یو خواستگار  ی  واسه امرخ میکه اومد  نهیغرض از مزاحمت ، ا-

 

ن م یکامران خان لبخند  یی  ام یمنش و رفتار پرس بزرگ اقا ی  و تحت تاث ندازهیپا م یپا رو  بابا  : گهیو م نهی 

ن مراحم بدم ، اگر مادر بنده دلشون رضا باشه  تونمیجواب و من نم ویل نیخوش امد یلیجناب ...خ ت 

از یبنده کوچ نصورتیا ی  بسم هللا در غ  هستم که بخوام نظر بدم .....  اوبن  کی 

ن دونیو اگه صالح م د ییفرمایم حیصحالبته - ن و تا ب صحبت   هیباشن  و خودشون راضن  ت   عد .... بکتن

 



 ..... خواستیرو م بدجور خاطر نرگش نکهیبزرگ مثل ا یی  ام نیا صورتش لبو شده بود ویل نرگش اچن 

 

ن اقا انیشا ن رو به باباش گفت : بب و نرگش یی  ام یبا رفت  ن نیبش بابا بعد یه ت  آقاجون و  ب  اتنه غصه ت 

 ! خوامیتنهاس منم ....منم زن م کهیوال اون نیبخور 

خونه و  هیبرو بعدم برگرد دنبال کار و  ی: شما اول درستو بخون شباز  هی  کاوه رو به پرسش چشم غره م  اقا 

 ..... می  گیواست زن م می  بخر بعد اگه شد م نمیماش

 

  شهیم بادش خایل انیشا

 .... دنیم دبه ترشر  دنیمبهم دخی  ن گهیاون موقع د-

 

ن باباشم م حت   همه  گهیپرو هست ..... بدبخت راست م یطونایخنده ....معلومه از اون پرس ش ر یز  نهی 

 !!!! گهید

 

ن تع هیمهر  ن یلت موص گهیدو خانواده باهم د بیترت نیو به ا شهیو قرارمدارا هم گذاشته م شهیم یت   .... کتن

 

ن م یخندلب ستمیایم یی  ام یاقا یجلو  و وقت   کنمیتعارف م تن یی  و ش شمیاشاره مامان رعنا بلند م با  :  نمی 

 .... یی  ام یمبارکا باشه اقا

ن صدام و پا بعدم  : اما خدا بهتون صی  بده !!! گمیم طونیو ش ارمیم یت 

و  کنهیو پدرانه بغلم م شهیاون همه چشم بلند م انیو م کنهیهمه رو متعجب م یی  ام یبلند اقا خنده

م .....  نی: از ا گهیو م بوسهیم و  میشانیپ  به بعد توهم منو اقاجون صدا کن دخی 

ن کن  نیی  : دهنتون و ش خندمیم  ....اقاجون ....  ت 

 

که   مبوسیو گونش و پر مهر م شمیکه خم م  کنهیم چنان ذوق دنمیو بابا با د شمیرد م نارشاز ک بعد 

که   خان ضا ی  : خوش به حالتون عل گهیو اقا کامران با حرست م شهیبلند م یی  ام یاقا یپرسا یصدا

ا  پرس دخی  داشته باشم ....  یبه جا خواستیدلم م یلی....من خ نیدار  مایه نیبه ا یدخی 

 



: عمو  هگیرو به عموش م ضیباغ انیکه شا  نطور یهمهمرساشون هم  و حت   کنهیم د ییکاوه هم تا  اقا 

 !!! یمنو داد یدستت درد نکنه خوب جواب زحمتا

 

 ؟!  شد یم چ   یشدیحداقل تو دخی  م گهید گمیخب راست م-

 

ن نه م منم  بدبخت شوهرش ....  ج  ی: هگمیم دارمیو نه برم ارمی 

 .... خندنیهمه م دوباره

 .... کنهیبابا با عشق نگام م ویل اد یدستم محساب کار  هی  که م  یبا چشم غره ا نرگش

از بس که حسوده و همه توجه  دهیمنو از وسط جر م نهیبابا رو بب یاگه مامان رعنا اون نگاهها حال 

 که بابا کچل شده از دستش !!!!!   بن  خود ی....ب خواد یشوهرش و واسه خودش م

 ماهور

 

 کردم ....   ندارم و بدجور قایط حوصله

ه ب   نیا از  کشمیم هرچ  
برگرده و  ا یادمثل ن یکیواسم نذاشته که  تیثیکه ابرو و ح  کشمیفکر م دخی 

 یکی وقت   داشته باشه ....ویل تیواسم اهم گرونیکه حرف مفت د  ستمین حرف بارم کنه ، البته منم کش

ن حرف م یکردنت باشه حرف مفت و زور نداره و جور   تیهدفش عصبان له خشمت رو شع شیکه ات  نهی 

 .....کنهیر مور ت

 

 .... کنمیهام و چک م لیمیو ا کنمیتاب و باز م لب

 ....ادیو پارسا داخل م شهیبه در اتاق زده م یا تقه

ن م سمت  و من همچنان نگاهم به لب تابم هست ....  اد یم می 

 

ن داداش چ-  ؟اعصاب   ب   نقدر یشده ؟ چرا ا یی 

 

ن کنیم نیدار  کار یمعلوم هست چ چیو ه میر : هفته بعد شو داکنمیو نگاه پارسا م بندمیتاب و م درلب ؟  ت 

 د؟یستیچرا هنوز اماده ن یمیتو که شپرست ت



 

کار   میونت برم دار قرب میستی، ربات که ن می: بابا ادمگهیم و با لحن ناراحت   کشد یم شیبه موها دست   پارسا 

 .... شید ش نمی..ا..  میبد اب  یی  تغ هی میمجبور بود نشستیلباسا تو تن مانکنا خوب نم یش  هی،  میکنیم

 

ن م یو اون و رو  می  گیکه م  هی  گیرو به طرفم م ید ش  .... کنمیپرت م ی 

 است ....  درونم خاموش نشدبن  شیو ات کشمیصورتم م یرو  دست

 گس؟ید ب  از جا تتیعصبان نکهینه مثل ا-

 

هیحرکتم از جا م نیکه با ا  شمیسمتش و دست به کمر م گردمیبرم تند   .... ی 

ن ؟ اه ع میرادر من ترسوندب هیچ-  ؟ گهیادم بگو چته د ت 

ه هنوز ن نیا-  رو شم ....  ختهیکار ر   یکیو هزارو  ومدهیخواهرزنت کجاست ؟ هان! دخی 

 کرده؟!   کار یباز رو اعصابت رفته ! حال چ دمیخب پس فهم-

ن شستش و گوشه لبش م انگشت بشم و  عصبابن  شی  یب شهیکنه که باعث م  یی  جلوگ دنشیتا از خند ارهی 

م بال...   صدام و بی 

ه د نیزنگ به ا هیپارسا نخند و -  .... کنمیم وگرنه جاش حرصم و شتو خایل اد یبزن پاشه ب وونهیدخی 

 

ن : باشه بابا !باشه! داد نزن ، من الن زنگ م دهیو تکون م ارهیبال م دستاشو   یخی   نا یش نمیبب می  ....م نمی 

 ؟!  انهیازش داره 

 

بول  ق تونمیکه هست نم  هرچ   تعجب داره ویل یواسم جا تیحجم از عصبان نیودمم او خ هی  م پارسا 

کت ،انگار واسم مثل ا اد ین گهید حت   ا ی ارهیحرفم حرف ب یکنم شانا بخواد رو   یباز  هیه تو ک  مونهیم نیشر

اول و  که حرف  یماهور واسه  نیباخته باشم و اون دخی  بچه جلوتر از من باشه و ا ا یکم باشه   ازمیامت

 دردناکه !!!!  یادیز  هیکیاخرش 

 

کت ....ا اد یب گهید ستیدارن و قرارن فیکه خانوم خواب ترسر   گهیو م اد یم پارسا  جمله  نیاز ا نقدر یشر

 کردمیم بزنمش هم حرص النم و خایل خورد یشانا دم دستم بود تا م خواستمیحرصم گرفته بود فقط م

ه و هم د خندش تا اخر باز بو  شیکه ن  لیست و پاترو که با اون شو وضع وم هم حرص شب مهموبن 



م ا د یرس از دهنش درومد و هرچ   چرت و پرب   شتق که اسم منو بزاره  نقدر ینثارم کرد....اخه دخی 

 و ماموت ....  ناسور یدا

ن برخورده بود که در حقش لطف کردم و چ کلمیچنان به ابهت و ه وال   بهش نگفتم ....  یی 

 فنچ نشم که کارم و حرفم مفته !!!!  هی فی..... من اگه حر  انینم گنیخانوم م النم

 

 از جواب دادن !  غی    و در  می  گیو م شمارش

 تا خودش قطع بشه !!!  خورهیبوق م اونقدر 

  کنمیم یکار   : باشه جواب نده ویلگمیو انگار که شانا روبه روم باشه م می  گیصورتم م یرو روبه رو  گوشر 

  بشر  مونیکه از کردت پش
 

ه بغل و بیک  .... شعوریط کردم ، دخی 

 

کت خارج م  تن یو ح دارمیو برم فمیک : سالم دهیکه زود جواب م  می  گیشماره مهسا رو م شمیکه دارم از شر

 داداش جونم! 

ن مهسا زود به شانا زنگ م-  ی 
ن جا قرار م هیو  بن  ؟یدیمفه یار یاز من نم البته به اسم خودت و اسیم یار ی 

- 
 
 افتاده؟ اتفاف

 .... ونی  ب شیکشونیو هرطور شده از خونه م یدیرو ادرس م گمیرو که م ب  نه ، فقط جا-

 !!!کشهیاما اگه بفهمه دروغ گفتم منو م-

 !!! کشمیاون موقع من تو رو م اگرزنگ نزبن -

 

 ....کنمیم امکیو ادرس رو واسش پ کنمیرو قطع م گوشر   بعدم

 ش قرار......  می  م خودمم

ن ر نمپرنده پ بود و به قویل خلوب   یجا  ....دی 

 شدن شانا با ان شو شکل خونم به جوش امد ...  ادهیو پ تاکش دنید با 

 یمعلوم بود و باسخاوت هرچه تمامی  همه موها شیکوتاه که ساق پاها  یکوتاه جلو باز باشلوار   مانتو 

 شش انداخته بود....  یرا دورش افشان کرده و شال رو هونطور رو  شیمشک

 شمم کم بشه .... تا از خ بندمیرو م چشمام



ود ب ستادهیشانا ا یپا یکه در ان کوچه خلوت جلو   تن یماش دنیشوم با د ادهیکه پ  کنمیرا باز م در 

 دوچندان شد ....  تمیعصبان

ن شدن چنان درو محکم به هم م ادهیو بعداز پ کنمیو درو باز م کنمینم معطل  جاد یا یبلند یکه صدا  نمی 

 ....کنهیم

 نداشت....  ت  یاهم ویل

ن تند م میشانیوجودم به خشم نشسته بود که نبض پ نچنا  .....دی 

 !!!!!  عوضن  شهیمزاحم دخی  مردم م کهیمرت ی، مگه خواهر مادر ندار  وونهیگمشو برو د-

 شب!!!!  هیواسه  یدیجون م یشد شو وضع چه لعبت   نیتو! با ا چه ملوش-

 

ن ه هیمن در کنارش رنگ از رخش م دنیو بزنه تو ش پرسه که با د فشیک  خواد یو م کنهیم یبلند ت   ..... ی 

 ..... شهیصورتم م مات

 نداشت.....  حرکت   یارایدستاش رو هوا مونده بود و  یتو  فیک

سهیکه م  می  واسه شانا م ی. چشم غره ا کنمیقدم تند م سمتش  .... هی  قدم به عقب م هیو  ی 

ن من از ماش دنیبا د پرسه  باشن ؟ قا گ: اگهیم و با لحن زشت   شهیم ادهیپ ت 

 بود ....  دهیترس یادیکه ز   ندازمیشانا م یدور بازو  دست

ن به سمت ماش دمیم هولش ن : برو تو ماشگمیو م ت  ن بش ت   ... ت 

 : اقا زنمه به تو چه ؟ کنهیباز دخالت م پرسه

 ... هی  قدم عقب م هیکه   شهیلحظه مات م کیکه   چرخونمیگردن طرف پرسه م  چنان

 یم کتن ی: من زنتم ! تو غلط م گهیپرسه مرو به  بالحن عصبابن  شانا 
 

 توبن ی....نم وز یفپ کهیمن زنتم مرت یک

ن بال زر مفتم م تنبونت و بکشر   ی 
 ....نکبت حمال!!!!!  بن

 

ن : شانا گمشو تو ماش دمینعره ش م گهید نبار یا  ....ت 

 

  چیه بدون
ن
ن تو ماش هی  م دهیو ترس حرف  .... ت 

 زنت بود؟! اره!  ؟چ   ؟گفت  یم : خبگمیدست به کمر رو به پرسه م نبار یا



 بود ....  دهیترس پرسه

شلوار  و  یبا اون کت باد دنشی. از طرز لباس پوششهیم دهیلغرش کش کلیبه قد متوسط و ه نگاهم

 دعوا ....  واسه کنهیهست که شش درد م ب  از اون دسته ادما داد یکه به تن داشت نشون م  ت  یج شیش

ن حال منم هم قا یدق و   کنم .....   خایل یکیو خشمم و ش بود که حرص  ت 

! ؟شر ی: اره! تو رو سننه ! تو کگهیم ، بالحن لب   کنهیو دستاشو پهن م ندازهیتو غبغب م یباد

 !....؟مفتشر 

 

 پرو بود ....  یادیز  پرسک

 رو اعصاب بود .....  یادیز  هم نداشت ویل و سایل سن

 .... ذارمیجلو م و قدیم کنمیکج و راست م  گردبن 

 ... شمیو به سمتش حمله ور م دمینم امون

ن دماغش م یو با ش محکم تو  می  گیو م قشی ن زم یرو  شهیکه پرت م  نمی   ..... شهیو دماغش پر از خون م ت 

هیخون رنگش م دنید با   .... هیگر   ر ی.... کم مونده بود بزنه ز  ی 

 ننه!!!!!  بچه

ن زم از   ..... هی  و م شهیم نشیو سوار ماش کنهیو وقت و تلف نم شهیبلند م ت 

ن م یشخندین  شد .....  از حرصم خایل ، حداقل کیم نمی 

 کارها با شانا داشتم که فقط خود خدا بهش رحم کنه !!!!   ویل

 

ن ماش سوار  ه ....  یشانا تو  شهیکه باعث م  بندمیو در رو باز محکم م شمیم ت   جاش بی 

!!!!  دمیترس یوا-  ، ارومی 

 ماشم بسته .... اش گذاشته و چش نهیس یکه دستش رو   کنمیم نگاش

 دورش رو گرفته بودن ...  ب  بایبه طرز ز  موهاش

 شخش .....  یصورتش دماغ کوچک و لبا مرخین

 .... دمیم ونی  و نفسم و با حرص ب بندمیم چشامو 



نم پر م یصورت طلبکار و اخموش اخمها دنیحرف بزنم که با د خوامیو م گردونمیبه سمتش برم شمو 

 ....شنیرنگی  م

 ؟ نی؟کجاست؟چرا شما اومد اد یبود مهسا بمگه قرار ن-

 

ن م استارت  ....می  توجه به حرفش به مقصد مورد نظرم م و ب   نمی 

کتت نم گهیمن که گفتم د ؟یی  یمنو کجا م- ن پام و تو شر  ....مومدیم د ی... اصال  از اولشم نبا ارمی 

 

ن ماش  ... چرخمیو کامل به سمتش م دارمیو نگه م ت 

و فردا  یای؟هان! مگه خونه خالته که امروز ب ! مگه من گفتم اخراچ  کتن یم یکار شخود   کتن یم خود یتو ب-

 .... یو کارت و انجام بد یایروز قراردادت ب نیتا اخر  من و موظقن  شیپ ی! قرارداد دار یاین

 

ن پام و تو اون خراب شده نم گهیاما من د-  ! ارمی 

 

 !!! یخسارت بد د یبا نصورتیا ی  دو! در غ نی، ا یایو م یی  ! مثل ادم مکیاون خراب شده اسم داره ،-

 

 ، خودم بلدم !  یبد ادمی خوادی... منت شم نزار....قانونم نم دمیخسارتش و م-

 

باشه  :  گمیو م کنمیم شیالیخوش خ نیبه ا یو پوزخند کنمیو خونرسد نگاش م کنهیخشم نگام م با 

 بده ؟!  یدار  ونیلیپنجاه م شهیخسارتت م

 

 خنده.....  ر یدار شده بود ....کم مونده بود همونجا بزنم ز  خنده یادیز  افشیق

 .... دمیچینوکش و م یجور  هی دیبود و با دهیپرو و چشم در  یادیدخی  ز  نیا اما 

 !!!!! شیاول نیا

 

 !ممکنه؟ی  غ نیا-



 قردادو نشونت بدم ....  تونمیم-

 

 بود.... و همونطور نگاه طلبکارانش سمتم  اورد یپرو بود که بازم کم ن نقدر یا

ن تونستیو که م نیخب ا- ن بگ نا یش ا یبه مهسا  ت  ن یم انیبه طور حتم اونا منو در جر  ت   از ین گهی...د.  ذاشت 

 !!!نینبود قرار بزار 

ک  !!!! دهیمنو قورت م کلیزبونش کل ه ویل ستینصف منم ن کلشیچموش با اون قد و ه دخی 

 

ه به داشتم ک مهیم یو چه قرارا ختهیچقدر کار شم ر  دوبن ی... م یراه و چاه نشون بد واد خیواسه من نم-

 خاطر تو مجبور شدم همه رو کنسل کنم .... 

 به من چه؟! -

  نکهی، بدون ا یدار  ب  به توچه؟! واقعا چه رو-
ن
تو  نمیشکار ....اصال بگو بب یاینم بزبن  به من حرف

 ....بهت متلک بندازه ؟!  که هرکس و ناکش  یگردیم ابونیتو خ ختیشو ر  نیبا ا کشر یخجالت نم

 

 ........فتی  رفته رفته بال م صدام

 یو  شکش
ن

...در ضمن من مسئول چشم  گرونی: پوشش من به خودم ربط داره نه د دهیجواب م اغ

  و ب   چروبن 
 

خالت بابامم د .....من ازادم که هرجور بخوام بگردم حت  ستمین ضیادم مر عده  هی فرهنیک

 !!!!!گرانیچه برسه به شما و د کنهینم

 

 نکهیچرا اون لحظه اونقدر از حرفش هم لجم گرفته بود هم حرصم..... و بدون ا دونمیو نم گهیپروا م ب  

  ت  یباعصبان و  کنمیم کشیخودم نزد و به می  گیطرفشو بازوهاشو م شمی، خم م کنمیم کار یخودم بفهمم چ

شبه  دونهی: بابات مغرمیو م شمیصورتش براق م یتو  د یبار یکه از چشم و صورتم م  هی شنهادیپ دخی 

ه اشتباه فاحش هیکه با   هیازاد نیهان؟! اخه نفهم ا تهی  غ ب   نقدر یو بهش دادن ، بابات ا دنیشب خواب

شون هرز نگاه یاونوقت توقع دار  یدیمانور م ابونیو ختو کوچه  شر یپا م ختیشو ر  نی؟! با ا نتی  بگ

ه بابات ..... حال برو واس کردمیحبست م هو تو خون شکستمیقلم جفت پاهاتو م ینره ! اگه دخی  من بود

ن کن بب  فیتعر   ؟!......  گهیم چ   ت 

 

 ..... ندازهیم ر یو مظلوم شش و ز  کشهیکه بالفاصله خودش و عقب م  کنمیم ولش

 مظلومانه اش !!!!!  افهیق نیطلبکارش نه به ا افهیقبه اون  نه



 

ن همه سخاوت مندانه همه چ نیبه بعد حق نداشت ا نیحقش بود و از ا تند رفتم ویل یادیز  دونمیم  شی 

 .... دشیسف یرنگ و پاها اهیس یبزاره مخصوصا اون ابشارها د یرا در معرض د

  نطور یهم
 

 ...مشخص نبود.  می  و مس کردمیم تو سکوت رانندگ

 شده بود ....  ر یمظلوم و شبه ز  بیکه عج  ندازمیبهش م چشیم گوشه

 و گرفته بودن....  دمید یشکشش جلو  یموها

 .... کردیم یهم کرده بود و باهاشون باز  یو تو  دستاش

از  شیدگکه زن  دونهینم باهاش داشته باشم ویل تونمیم من چه صنیم کنهیالن باخودش فکرم دونمیم

 یادیحس در دلم ز  نیهرچه که هست ا چرا؟! ویل دونمیبه من ربط داره و خودمم نمالن فقط و فقط 

 ....دهیو بدجور جولن م کند یاحساس قدرت م

 

ن ، سکوت ماش میزنگ گوش یباصدا  .... شهیم دهیو نگاه کوتاه شانا هم به طرفم کش شکنهیرو در هم م ت 

 ..... کنمیرو وصل م گوشر   اسم ناشناش دنید با 

 ! دییرمابله بف-

مسلک هستم ....معرف حضورتون که  یاقا شخض ، بنده منشر  سالم عرض شد جناب تهرابن -

؟!  ن  هست 

 

ن وبا عشوه حرف م شهینازک م شیاز پ شیکه ب  ب  صدا باتن  ....... ندی 

 .... شهیپررنگ م شیمسلک و خانوم منش یاقا ر یتصو 

 

ن بله بفرما-  ؟بنده در خدمتم!  یت 

 

 ! نیو دعوت ناهار که قبال قول داده بود یلسه حضور ج یاداور یزنگ زدم جهت -

 

ن دخی  واسه من حواس م نیرفته بود....مگه ا ادمیکل   به  !!!ارهی 

 



 اونجام ....  گهیساعت د کی،بنده تا  د یهست . شما ادرس رو بد ادمی:بله گمیم ناچارا 

 

 .... کنمیرو قطع م دادن ادرس گوشر  بعد 

 نداشت....  به طور حتم صورت خوشر  فتمی  نم اگر 

ن قیباشه که  یشنهادیپ یاز مهره ها یکی تونهیمسلک م جناب  تیو محور  دار یدارم امروز هم د ت 

ن صحبتمون راجع به هم  سوداور است ....  یشنهادهایپ ت 

 

خندم  شیصورت حرص دنیهست که ازد ، اونقدرم شایک کنهیو ش صحبت رو باز م شهیقدم م شیپ شانا 

 .... هی  گیم

 

ن کن  ادهیمنو پ شهیم-  .... شمیبرگردم خونمون ...مزاحم شما و قرارتون نم تونمی، خودم م ت 

 

 !یای: توهم همراه من مکنمیم اخم

 

 .... امیکجاهمراه شما نم  چیبله! ......من ه-

 

 .....ایهم ن گهیخسارتت و بده و د ونیلی: پس پنجاه مگمیم خونرسد 

 

 ..... دارمینگه م ابونیو کنار خ کنمیم نگاهش

  نکهیا نبدو 
ن
ن بزنم از ماش حرف ن و همونجاهم قفل و م شمیم ادهیپ ت   ....نمی 

 ....ادهیفرارش ز  احتمال

و من م نیا    یچون با الگو  شناسمیدخی 
 

 .....کنمیم کوچک شدش دارم زندگ

ن و اونقدر لجباز و ش مهسا  ل نشن فاجعه به بار م طونیو شانا هردو مثل هم هست  ن که اگه کنی   ارنیهست 

..... 

 



 .... شمیمغازه م د وار 

 .....هی  ش،گ پس،گلی، کل دارمینمونه برم هی ادیخوشم م هرچ   از 

ن و درون ماش گردمیپر برم سهیباک  ....شمیم ی  جاگ ت 

ن شانا م یپا یرو رو  سهیک  .... ارمی 

 

 رو بردارو موهات و باهاش ببند .....  نا یدونه از ا هی-

 

ن پوزخندم ن : من همچگهیم نهیو دست به س نهی   .... کنمینم یکار   ت 

 ... هی  گیو ازم م نگاهش

 بود به حال خودش بزارمش....  محال

ن و شال رو کنار م دارمیبرم سهیاز ک ب  مو کش  .... نمی 

ن که شش م  یاما با ترسر  کنهیمقاومت م اولش  ..... نهیشیاروم م نمی 

 

 ولم کن.... -

- 
ن
  شانا کار دارم و بزار به کارم برسم ...به اندازه کاف

 
 .... میکار انداخت  و  از زندگ

 من؟!....  ب   فتیمگه من گفتم ب-

 شااااانااااااا-

 

 .... نمکیطرف شونه اش رها م هیو  کنمیم سیکه معلوم بود صاف کرده بود رو گ  بلند مشیک یموها

 

 بال...  ار یپاتو ب-

 !؟چ  -

 بالا......  ااااار یپاتو ب-

 



 ...شلوارش حدسم درست بود .  دنیکه با د  ارهیبال م پاشو 

ن مانتوش هم پا ینایو بعد است کنمیپاچه شلوارش و باز م یتا  .... ارمیم یت 

 کرد....   شد ینم یمانتوش و کار  کوتایه

 شدم ....  الشیخ ب  

 قابل قبول شده بود اما باز هم دلخواه من نبود....  یتاحدود پشیت

 

 ....کتن  تیکه رعا  خوامیازت م یرستوران هم ناهار دوستانه اس هم کار  میی  الن م-

 .... میی  یبازور م یتو اون خراب شده ، دار  امیب خوامیمن که نم-

کتیم پاشو هنوز منشر -  حواست باشه ....  شر

ن چ ی،نامزد ، زبن  یفکر کردم دوست دخی  -   یی 
ن
 حال؟!  کتن یم منو معرف

 شو....  ادهیپ-

 ! کاریم  هیانگار  کتن یرفتار م یطور  ستیاخه ن-

 بشم؟!  تیکاره ا  هی خوادیدلت م یلیخ-

 واه....واه......خدا به دور !!! -

 

 ..... کنهیهم نم یو به دوراز انتظارم لجباز  شهیم ادهیپ لکسیر  یلیخ بعد 

 )شانا(

 

ل کنم ....  تونستمیجوره نم چیه  خشمم و کنی 

 کرده بود....   کمیکوچ

 ؟!  گردمیداشت من چطور م به اون چه ربیط اصال 

 و واسه خواهراش خرج کنه !  تشی  غ بره

 دلش خواست بکنه؟!  یمن چرا اونطور ساکت موندم تا اون ماموت هرکار  اصال 

 ! شهیو ادم زهرترک م تیناسورهیبس که مثل دا از 



 ... کتن   سهیتا ماستات و ک هیکاف  ندازهیکه بهت م  نگایه هی

 ....نمشیبب خوامیبره گمشه، نم اصال 

 !!!ارمیاز کجاب ونیلیمن پنجاه م حال 

 خدا .....  یوا

کت و اوامر جنابعایل د یبا حال  رو گوش بدم ....  برگردم شر

 کنم ....   پیتا یه

 و تحمل کنم ....  غرغراش

 تو رودم ....  فتهیو قلبم ب نمیهمه مهمی  اخم وتخماش و بب از 

 

 .... دارهینگه م یکیرستوران ش یجلو 

 یادیز  که  براقش و  مشیک یبخوام شاخ شاخ موها شهیباعث م شیو خونرسد شهیم ادهیپ کیش یلیخ

 خوشکلن بکنم!!! 

 

 !؟یخوایم رلفیطن ی؟ ز  شر ینم ادهیچرا پ-

 ....خوردیخونمو م خون

نقش  صورتم یزود رو  یلیاحساساتم خ مینطور یهم شهیصورتم از حرص شخ شده ، چون هم دونستمیم

 ....بندنیم

 الن که از حرص شخ شدم ....  مثل

 !!! هیجاش به شدت عروس هیماموتم  نیا

 .....خندهیواسه من داره م ستی، نسناس ول کنم ن نمیکمد  لمیف انگار 

 

 خنده دارم!!!  دمیخوردن من خنده داره ؟!....شا حرص

 

 پشت شش به راه افتادم ....  و شانه به شانه که نه ویل میشیرستوران م وارد 

 



ن م به  ......میدیرس ی 

 انیم یده و متقاعب ان هم مردپامون بلند ش شیکالس بود پ  یو ها کیهم ش یادیقد بلند که ز  یدخی  

وع به خوش و بش گریم  با ماهور کردن و البته کوتاهشم بامن !!!  سال شر

ه تلسکوپ شده بود رو  البته  ماهور ....  یاون کوتاهشم با همون اقا بود وگرنه دخی 

ه داشت خودش و جر م یاونقدر جد ناسور یدا نیا اما   یمبرسر گوشه چش نیتا ا داد یو اخمو بود که دخی 

 .... ادیب

 

ن رفتیو دعوت مارو پذ نیمارو مفتخر کرد یلیخ تهرابن  یاقا- ما  بیه نصک  هیو سعادت ....باعث خوشحایلت 

 شده !!!! 

 .... کنمیخواهش م-

 

ه م وق غمزه اومد   نازو  ختو یخودش و کشت و زبون ر  نقدر یشده بود ....ا عیکه درجا ضا  کنمیزده نگاه دخی 

 کرد ....   شیکیفالت ماهور با اس که خوشحاله ویل

 

ن گارس دهیهم از طرف من هم سفارش م سییو البته جناب ر  دنیو سفارش م اد یم گارسون ون و بعد رفت 

 .... هی  م شیهم صحبتها حول محور کار پ

 

 همراه هست ...  گوشر   یهست که تو  لنت  ینقش همون سا نجا ینظرمن حضور من ا به

 !!!!هیفقط بودنم الزام د یشا دونمینم

 

ن موضوع صحبت و تو دست م بهرایم یکه خانوم ناز   شخض منشر  مخانو   تهرابن  ی: اقا هی  گینام داشت 

 ا یقبول  و  میدیم یشنهادیپ هیو البته ما  میهست نجا یا یکه واسه موضوع مهی    نهیغرض از مزاحمت ا

 ردش به عهده خودتون هست .... 

 

 .... نهیحرفهاش و در صورت ماهور بب ی  تا تاث کنهیم مکث



ن چ چیحس ماهور ه و ب   یصورت جد اما  مسلک هم کال روزه سکوت بود و  ی....اقا داد یرو نشون نم یی 

ن ینم بلد بود حرف بزند ....ویل شی  یانگار اون دخی  ب ر خود  نیکه ا  دونست  شونه ، کش دادنها فقط به ضن

 امد....  دوپ  هلو بودن ها خوشش نیم نیاز اهمال کردن و ا تینها چون ماهور ب  

 

 ! نیش اصل مطلب و کشش ند نیر ب-

 

ه ماهور ب رچشیمیکه الحقم ناز بود من خوشم اومد ....نگاه ز   کند یم یگفته بود و دخی  خنده ناز   محکم

 جون و بزنه .....  یزل زده بود که کم مونده بود ناز  یبااخم جور  ویل نمیانداختم تا واکنشش رو بب

 

 بشن !!!  کیرن باهاتون شر دا لیمسلک تما یبله ....اگرامکانش هست اقا-

 

ن دونیکه خودتون جوابتون رو هم م  یشنهادیپ نیباشه تا ا یا گهیدر مورد موضوع د کردمیفکر م-  ؟!  ت 

 

ن باش لیما د یهم دادم گفتم شا شنهاد یپ نیا اون موضوع و قرارداد شجاشه ویل-  ؟!  ت 

 

 ..... ندازهیهم به جانب من م ونگاه نریم گهیمسلک م یاقا نو یا

 !ه؟یچ قا یکه نقش من دق  کنهیداره باخودش فکر م لبد 

 به منم بگو ....  یدیفهم اگه

 

ن بحث هم نیا دمیم حیترج- رو بهتون  و بعد جواب قطیع نمیبب د یجا تموم بشه و البته قرارداد و من با ت 

 .... گمیم

 

 ..... البته جناب تهرابن -

 

 گهیو م کنهیم یو به جانب من نظر  کند یمردانه م یهم خنده ا بعد 
ن
ن کنینم : خانوم و معرف  ؟ت 

 



هیجون مثل قاشق نشسته م یناز  ن تهران یاقا : منشر  گهیوسط و م ی   البته فکرکنم .....  ت 

 

ن م یشخندین بعدم ه دراز بدقواره .  زهیبشکنه بر  یکی یکیدندونات  که الیه  نهی   ...تو حلقت دخی 

 

ر نگاه به فکرکردن نداره د اچ  ی: احتگمیمسلک م یو رو به اقا کنمیو دهن مبارک و باز م هی  گیم حرصم

 .... فهمهیبچه پنج ساله م هی نمیو ا میاول معلومه که بنده منش

 

خوب تو  نقدر یکه ا  هیشغل باکالس یادیبودن ز  : انگار واسه شما منشر  کنمینگاه اون بدقواره م بعدم

ن نقشتون فرو رفت  ؟!  ت 

 

ن از کله اش م دود   ن؟یدار  خوب   یکرد و روبه ماهور گفت: چه کارمندا یمسلک خنده ا یو اقا ونی  ب د ی 

 

ن م یلبخند ماهور   .....ندازهیسمتم م و نگاه خاض نهی 

ن بخوان خ هیبا نکهی، نه ا فشونیبه وظا گردهیاما فکر کنم خوب بودن کارمندان برم- وب جا نشست 

ن .....   بودنشون و ثابت کتن

 

ن دراز بدقواره حرفشو م یناز  نیا  کنهی......خودش داره انگولکم ماد یم ب  چشم و ابرو و باهمون عشوه نهی 

..... 

 

ن م جیمل یلبخند اونقدر  که  نهیشماست کارمند خوب بودن به ا با  : حق گمیم یو درکمال خونرسد نمی 

 یبزار  هیکه از خودت نه از حرکات بدنتم ما  نهیا قا یو دق تا نظر طرف مقابلت و جلب کتن  یاینازو عشوه ب

..... 

 

ن م ونی  سوراخاش ب مثل زودپز از تمایم نبار یو دود ا گمیم کوبنده  رگیز  ر یمسلک هم ز  یو ماهور و اقا نهی 

  نیا اد یو تا م خندنیم
ن
ن من مدم گو  شمیو خم م شمیبزنه بلندم بدقواره از خود حرف  می  ش ماهور با گفت 

 ..... ارهیگارسون هم سفارشات و م  سیشو 

 



 ، نگام هم نکردو رفت ....  ج  یکه ه  خداحافیطن  حت   گهید یدر سکوت خورده شد و ناز  غذامون

 

 درک!!!  به

ه او  گمشه  ..... کنهیبدقواره دراز م نی....حال فک کرده ماهور محل ا زونیدخی 

 

کت ک  گریم  مسلک خداحافیطن  عوضش رد و رفت و ماهور هم منو رسوند خونه و مجبورم کرد فردا برم شر

.... 

 

 نکرد ........  زونمیاو  افهیبه ق هم توجیه واصال 

 گرفتم که برگردم خونه ....   اجبارا از ماهور مرخض مداوم نرگش یزدنا بازنگ

 گرفتم ....   و بنده باهزار منت و خواهش از اون ماموت مرخض شدنیخانوم امروز عروس م اخه

 

 یتا اخر ساعت کار  د یوگرنه با دمیهستش که بهت م یی  ام یهم فقط به خاطر خود اقا مرخض نیا-

 ! یموندیم

 

ن حس خانومانه ام اجازه چن موهاشو بکشم ویل خوامیم فتهیکه م  ادمی  !دهیرو نم یکار   ت 

 

 و اونم اجازه داد تو موهاش بکش !!!  یزورش و دار  نکهیا نه

 

سهیم نیاورده داره اصول د ی  وجدان منم وقت گ تیموقع نیتو ا حال    ی 
 

وارد  من هرگ .... کال تو زندگ

 مضمن داره ....  یی  بشه مثل خودم خود درگ

 

من  و کنمیهوا در و که باز م و ب   می  م نا یو شاغ ش زمیی  و داخل کولم م کنمیو جمع م لمیوسا عی    ش 

 رغ عشق روبه رو شدم ... از دوتا م کیرمانت ار یبس یو صحنه ا مونمیم

 هم بودن ....  کیتو ج کیهم ج بدجور 

 کردماااااا !!!!   یحالشون و قهوه ا قشنگ



 

 و صندیل ندیلص یگاهش افتاد رو   منیو با نش د یچنان از پارسا فاصله گرفت که بدبخت پشتش و ند نا یش

 افتادروش......  بعدم صندیل نا یهم چپه شد و اول ش

 

 روهوا مونده بود ...  ناهمیود مخصوصا که لنگ شب یصحنه خنده دار  واقعا 

 خنده ....  ر یدر زدم ز  کیکه همونجا نزد  من

 که کمک کنه بلندش کنه ....   ا یمونده بود بخنده  پارساهم

 

شیتو که م دونمیمن نم اخه کت ماچ و بوس باز  یمگه مجبور  ی  که   یداز راه بن یوسط اتاق اونم تو شر

ش ینطور یبعد ا  .... یه فنا بدو خودت و ب بی 

 

 وال؟!  دونمیمجبور بودن ! نم د یشا

هیمزش ب واشیکی یماچ و بوسا نیا گهیکه م  لوفر یقول ن به  به تنت!  بهچسیم شهی،اصال گوشت م شی 

ن با اون ه خاک  چندبار تجربش کرده ......  ستیگندش معلوم ن  کلیتوش منحرفش کتن

 

 گرگ وحشر   و مثل کنهینگاه م دنمیبه خند یروخته ابراف یو با چهره ا شهیبا کمک پارسا بلند م نا یش

ن و نم هی  گیبهم حمله کنه که پارسا جلوش رو م خواد یم ش بارونم و فح کنهیدهنشو باز م ویل اد یب ار ی 

 .....کنهیم

 

ه د- قلم تو ...اخه ع یو مثل گاو اومد شت و انداخت   ینطور یاحمق مگه اتاق در نداره که هم وونهیدخی 

ن خوب چ  ...سیتو شت ن نقدرشیاکه   هیی 

 

 که اندازه نخوده ....   دهیمقدارشم نشون م بادستش

 عقلت قد نخوده !!!!  خودت

، قد لپه که خدا زد پس کلشو عاشق تو شد .....  پارسا   هم کم عقلی 



 خواست  یبود م یا گهیمن کس د یصحنه دار شو ... حال اگه جا نجا یا ا یخب حال انگار من گفتم ب-

 ؟!  کتن   کار یچ

 

 و پارسا هم خندش گرفته بود ...  کنهیداغ م شی  یب

 ی....وا کنهیم وونمیداره د ونی  بگو بره ب نی: به اگهیم یرو به پارسا باحرص وافر  نا یش

 

 صابه .... رو اع نا یش یغایج غیبرو حداقل به خاطر من ، واقعا ج عتن یکه   کنهیگردن کج م  چارهیب پارسا 

 ینجور یخورده تو برجکش و حس و حال خوشش مکدر شده که ا خواهر من جفت پا  نیا دونمیکه م  من

 .... کنهیداره جلز ولز م

 

ن .... شما دوتا رو تنها م شهیناراحت م برم وگرنه نرگش د یشده با رمید می  من خودم م- کارتون   هیقبه ب ارمی 

ن برس  ....خداحافظ ....  ت 

 

 ..... می  و م بندمیدرو م بعدم

 

 خواد یکنم خدا نم  یامروزم که خواستم دست و دلباز  هی... دمیند اکشهستم و هنوز ت تاکش منتظر 

 پولم و حروم کنم .... 

ن ماش هیگرم خدا...اصال   دمت ه ......  ت   بفرست که من و تا خونه بی 

 ... خورهیزنگ م میکه گوش  خندمیم التمیبه فکرو خ بعدم

 بود ....  نرگش

 کنم ....   تتیاذ خوامیخدا نم ....به امیتا ب میمن منتظر تاکس جونم نرگش-

 !....ه؟یامروز واسه من چه روز بزرگ دوبن یهان ؟ مگه نم !چرا رفت   ی  بگ مگه نگفتم امروز و مرخض-

 

منو  ، کنهیارزو داره که داره پشت تلفن از ذوق شوهرکردن غش م نقدر یننه ما که بار دومشه و ا نیا

ا ن زم میشمون و بزار  میبر  د یمثل من با یدخی   ..... میی  و بم ت 

 !!!!! شهیشامل ماهم م گنیسوخته که م نسل



 

، منم  نیمحرصن دار 6و شماهم ساعت  2به فدات الن ساعت  یی  قربون شکل ماهت برم من ،اون ام-

س ام  سونمی  خودم و م کته که گ نا ی!....شهی  در نم یی  نی   !یبه من داد ی  هنوز تو شر

 

 نه من نه تو .....  خونه نباشر  گهیعت دسا کیدارم ، اگه تا  کار یچ نا یمن به ش-

ن م نشیداره سنگ من و س داره که یه یفکر  هیننمون  نیا  ..... دهیوگرنه محل سگمم نم نهی 

 

 ؟!  یدیواسم د چه خواب   نمیکه بب  امیباشه م-

 ! درکنارم باشر  خوامیبه تو دارم ؟ فقط م کار یوا من چ-

 

 منم باورم شد!!!!  باشه

 

ن ماش دنیو با د گردمیبرم ستیکرده و ول کنم ن  لهیه پک  تن یبوق ماش یباصدا از تعجب  ماهور ابروهام ت 

 .... نی  بال م

 در انتظارته ؟!  یهیچه تنب دوبن یوگرنه  خودت م ااااا یاومد من برم ....اومد یی  ام-

 ..... امیخودم دارم م یکه فرار نکنه! منم باپا  ابیرو در  یی  شما برو ام-

 

ن ماش کیو نزد کنمیقطع م گوشر   ..... ادمسیبال تو راه وا ا ی: بگهیحرف بزنم که م خوامیو م شمیم ت 

 

 .... کنمینگاش م نجور یکه هم  گهیم عی    تند و ش  اونقدر 

 

 .... گهید ابال یشانا ب-

 

نیبلند بود ،شونه هام بال م یادیز  صداش ن داخل ماش نمیشیو م کنمیو ناخوداگاه درب و باز م ی   هیو  ت 

ن م کافیت ن ماشو  نهی   .... شهیاز جا کنده م ت 



 

 ؟!....  یکردیم کار یچ ونی  ب نهمهی،اونوقت ا یکه بر   گرفت    مرخض تو از گ-

 

 !!!! بشیمامور عذاب بدتره ، اصال گذاشته تو ج صدتا از  ا یب

 

ن ختیقدر کارم شم ر  نی....ماشاهللا ا گابن یکاغذ دادم با  یش  هیو بعدم  نا یش شیفتم پر -  کنمیه وقت نمک  ت 

 ..... نمیخواهرم و بب

 

ن م پوزخند  کت جا شهیو براق م نهی  ه فقط حرف کار کرد البته ن  د یکه با  ستین یخاله باز  یتو صورتم : شر

 .... تو اون تو شک بکشر  نیو ا بزبن 

 ،شده جزو کار کردن ....  دنی....مثل خر کار کش میدیکارم فهم  حرصم : خوبه معتن از  خندمیم

 

ن ظرافت خوب چ کمی: دخی   دهیتکون م یو ش  خندهیم نبار یا ون اومدو بگن به زبونش هرچ   نکهی، نه ا هیی 

 !!!! یمسلک رو نابود کرد منشر  یکه زد  روز یمثل د

 

بزاره  و غذا دهنتون نهیتو بغلتون بش اد یونده بود بکم م  د ی: خوبه اونجا بود شمیم نهیبه س دست

 ....حقش بود ... 

 

بغلم  یبانشستنش تو  :من مشکیل شنیم طونینگاهش گرم و چشاش ش نبار یکه ا  کنهینگاه م کجیک

ن نداشتم... اونوقت شما به خاطر هم  ؟!  یناراحت شد ت 

 

ن که هرجور دلتون خواست رفتار کن  یشما مختار - ن تونستیدون حضور منم م، اما چون شما ب ت  و  نیر ب ت 

ن بود و به طور اشکارا اون دراز بدقواره داشت توه هودهیعلنا حضور من اونجا ب بک من به س کرد یم ت 

 کنم ویل  دوست ِپرس داشته باشم و شوچن  د یوشا گردمیخودش جواب دادم و درسته من راحت و ازاد م

 کنم .....   نزو یکه بخوام لس بزنم و خودم و او   ستین معتن  نیبه ا

 



ابن  خودم خجالت   لحظه هیبود که  ماهور جور خاض هی  که کردم دهنم کف کرد و نگاه خ  ب  قرا از سخین

ن کننده بود و چرا من همچ  هی  واقعا خ شیور  هی خندیداشت ول ...نگاهش گرم بود وموج خاض دمیکش  ت 

 شدم و داغ کردم !!!!!! 

 

 .... شنیم ر یاز چشمام شاز  اشک

 ...شنیاز محرصن خارج م یی  ام یو دست اقادست ت نرگش

 حس کرد......  شد یاز برق چشماشون م نو یخوشحال بودن و ا هردو 

 الن دلم تنگ شده بود ....  از 

 بالخره شر مادرشوهر از شش کنده شده بود....  نکهیبود و خوشحال از ا ستادهیرعنا هم کنار بابا ا مامان

 بره که خانوم به اقاشون برسن ....  تا نرگش داد یاومد انجام م یماز دستش بر  یهرکار  یدم اخر  نیا چقدر 

 !!!! کنهیبهش توجه م نقدر یهم خوشحال که عروسش ا نرگش

 

ن یگل م  کیتو ج کیبودن و باهم ج ستادهیو وپارسا کنار هم ا رعنا  ن یو گل م گفت   ...شنفت 

مشون هم ترسر  یو برادر وپرسعموها یی  ام استاد  ن . داش یبالقوه ا فیمحی   ت 

 کرد یم دا یکرده بود و تا وقت پ  لمیدرآورد و اقاجونش و ف یدلقک باز  تونستیکه تا م  انیشا مخصوصا 

  نی، ا کرد یرو بغل م نرگش
 
 ..... کردیم انینثار شا وسطم خانوم راه به راه خنده پرذوف

 

 ..... دیخندیم انیشا یهای  باز  وونهیبود و به د سادهیهم کنارم وا مهسا 

اونم قراره  ت  قرار داره و به سالم گفت که با فرهابن   دمیو از مهسا پرس لشیدل و وقت   اد یب نتونست مهتاب

 مزدوج بشه ! 

 

 چه بانمکه!  انیشا نیا گمیشانا م-

 که شور شده !!!   ادهینمکش ز  کمیاره بانمکه !فقط -

و  نیخب حال توهم ،خوبه مثل ا-  اره؟! من اخم، انگار ارث باباش و طلب د هیباشه و با نهیشر

 ؟ یبه اون دار  کار یاصال تو چ-

 ه؟ینکنه خی   کنه؟یم میچه طرفدار -



 

ن یهمه دارن شوهرم دمی!د؟دونست  ی:اره مگه نمگمیو باحرص م بندمیم چشم رو داشته  یکیمنم گفتم  کتن

 !فتمیباشم ازقافله عقب ن

 

 که بخواد باتو ازدواج کنه.....   ی: بدبخت اون پرس  کنهینازک م چشیم پشت

 

ه اصال معلوم ندخ نیا  ! ؟به کدوم سازش برقض دوبن یباخودش چندچنده که نم ستیی 

 !شهیبه مهسا گفته م گنیکه م  دوقطت  

 

 .شنیم رستوران انتخاب   و همه رایه کنهیهمه رو به ضف شام دعوت م یی  ام یاقا

 

ن و مهسا داخل ماش من  ....میپارسا بود ت 

 .... میشیم ادهیرستوران موردنظرپ کنار 

 .... دادمیو منم داشتم بهش گوش م کرد یو خانواده اش صحبت م یی  داشت درمورد استاد ام مهسا

ن ماش باتوقف ن پشت ماش ب  اشنا ت   اد یم شیماهور سوال واسم پ دنیکه با د  کنمیپارسا ....متعجب نگاه م ت 

 !خواد؟یم چ   نجا یا نیا

و درجه که جز   کهینقدرنزدیا ب  ااشن نیسوال هم هست که ا نی!اما ااومده شام عروش گهیمعلومه د خب

 ....دونمی؟!وال نم اد یبه حساب ب کی

ن استاد ام با   گهیکه اروم اروم پشت کمر همد  و دست   شانیکنار ماهور و بعدم بغل کردن طولن  یی  رفت 

ن م ن یصورتش م یکه به پهنا  یودراخر خنده ا ننی   . می  گیم شی،جواب سوالمو کم وب کتن

 

 ....ستین فیله که قابل توصخوشحا نقدر یا یی  ام استاد 

 !ست؟یازت ن ی؟!خی   ب  معلومه کجا چیه-

 

 سوال کنه منم نه شما ؟ د یبا یکیمن که هم خودم معلومم هم کارم ، اون-

 اومد مجبور شدم برم المان ...  شیپ یکار   هی-



 ؟برگشت   گ-

 .... دتتی، اقاجون گفت که د یخوش امد یلیهست ....اماخ ماه دومایه هی-

 

 و منم پشت شش ....  هی  بهش فشار اورده بود جلو م یکنجکاو   یادیز  گهیکه د مهسا

 

 سالم داداش! -

 

ن م شیشونیبه پ یو بوسه ا کنهیبغلش م دنشیو ماهور با د گردنیمرد برم هردو   ... نهی 

 .... دهیبعد جوابم و م کنهینگام م هی  و ماهور اول خ دمیم سالیم منم

  خواد یم ماهور 
ن
 ! می: اشناشد شهیقدم م شیپ یی  نه که استاد امک  خواهرش رو معرف

خواهرته رو واقعا  نکهیا از دانشجوهامه ویل ی:همراه خانوم محمدکنهیجانب مهسا م نگایه بعد 

 ! دونستمینم

 

 تادمونه!!! اس نیبا انگشت نشونمون بدن ،بگن ا میی  م ب  استاد تا هرجا میخدا شانس بده و ماهم بش یا-

 

وقت  ی  : حال تو مدرکت و بگگهیو درجوابش ماهان م شد یم دهیز پشت شم شنبود که ا انیشا یصدا

 هست تا با انگشت نشونت بودن ... 

و   . دنیو دست م هی  هم سمت ماهور م نیشر

 ....انیشا باز که معرکه گرفت  -

 .... نهکینگاه نم نگال یکه به ما س  وگرنه کش میشگرم باش یجور  هی دیداداش با میکن  کار یچ-

 

ن : اقاجونم و ببدهیادامه م انیکه خود شا  کنهیو باتعجب نگاش م نی  ماهور بال م یوهاابر  نگی  از تو و زر  ت 

و  گنیم میبزار  شیپا پ میخوایشهراد بود ، حالم که ما م ن و اگه بعدش چ نیاول شهراد بعد شر موند  یی 

ن مزدوج بشن اونوقت تکل دوننینم گهید واسه من ، ویل  !شه؟یم ردا چ  ما مف فینکنه نخواست 

 

 .... دهیتکون م یکه ماهورم ش   هی  گیخندشون م همه



 ... میشیتعارف شهراد همه داخل رستوران م به

 دوباره ، نخود نخود هرکه رود به خانه خود ....  کاتیاز خوردن غذا و تی   بعد 

 

 و بهم به روم زد  یی  ام یکه اقا  جدا شد و رفت خونه شوهرش و لبخند گریم همونجا هم نرگش از 

 داد که مواظبش هست ....  نانیاطم

  بابا بغلم کرد و خواست ارومم کنه ویل نبار یکه ا  د یچک اشکم
 

 نها یاز ا شی  یب یلیخ من به نرگش وابستیک

 بود.... 

م ب    یی  ام یافتاده بود که در اخر خود اقا هیخودشم به گر  حت  
 ا یوز بنکن اصال هرر  یقرا گفت: دخی 

 خونمون! 

 

ن اتاق جدا واسم درست کن هی دیبا ستی: قبول نگمیو باهمون بغضم م زمندایبال م ش  که دلم   یعتا موق ت 

 اونجا چی  بشم....  امیتنگ شد ب

 

رمون برو و بزار ماهم به کا گهیخب بسه د یلی: خ گهیو م هی  چشم غره م و نرگش خندهیم یی  ام یاقا

 ... میبرس

 

 !ا؟یدارن ا یکار   چه

 

ن تو ماش هی  و م کنهیعقب گرد م بعدم  . نهیشیم ت 

 : خدابهتون رحم کنه ... گمیخانومش که م شیبره پ خواد یم لیهم زن ذل یی  ام

 .. هی  و م خندهیم

غوش و به ا چسبهیخواب م یو زار  هید اون همه گر خونه و بع گردمیبرم نا ینفر همراه مامان ا نیاخر  منم

میخواب پناه م  .... ی 

 

 بود که حد نداشت....  که امده بودم ماهور انقدر عصبابن   وقت   از 

 که مانده بود ، کفرش را دراورده بود .   ب  های  و هنوز خرده کار  شد یشو لباس اجرا م فردا 



ن م یادچنان د یدادیانجام م کال کار اشتبایه  ا ی دیدیدر کار م خلیل و تا اگر کیم داد یم ی  و راست گ چپ   د ی 

 . شدیکه روح ازتنت خارج م

 رو نشون بده ، اما کم مونده بود کتک بخوره.....  مشکالت مایل یش  هیاومده بود تا  رسویل یاقا بدبخت

 

 

ن هم کتن یواسش حساب دو دوتا چهارتا م یاومد هیعصبان دوبن یمردک م خب  !!!!گهید شهیم ت 

 

 نشم تا ترکشاش به منم نخوره .  جلوش افتاب   کنمیم یعس منم

ن یا نیم باهاشون حرف بزنم ویل خوامیو م ونی  ب انیو مهتاب از اتاقش م نا یش " کار  ست  ن  میدار  و باگفت 

 .....نی  باشه واسه بعد "م

 

به  گردهیرمب نیو ا ستیحسش ن چه کنم؟ البته کار دارم که انجام بدم ویل یکار یهمه ب نیا ونیمن م حال 

! اخه  ج  ی!ه مردم ،زندم نهیزنگ نزده بب هیرفته ماه عسل با اقاشون  که از وقت    واسه نرگش میدلتنگ

 ناراحتم ازش !  یلیخ

 

 داخل اتاق برم.  خواد یو ماهور ازم م خورهیزنگ م تلفن

 . نمیو کنارش بنش ارمیب صندیل کنهیاشاره م شمیکه م  وارد 

ن هم قا یدق منم  . کنمیکارو م  ت 

ن کاغذ رو هم جلوم م  ب  و چندتا هی  گیتابش و سمتم م لب به ادرس  کن و حتما   لیمیرو ا نا ی: ا گهیو م ارهی 

س .....  یمتوجه نشد ب  جا هیهم دقت کن فقط   بی 

 

 .... شمیو منم مشغول م گهیم تیباجد

ن و اون اخم ظر  لیبه استا فتهیدفعه نگام م هیوسط کارم  دونمینم اما  ن که ب  قن ینشست  هاش افتاده ، برو ا ت 

هیتپش قلبم و بال م  .... هی  گیوجودم رو حرارت م عتن ی کنمی. داغ م ی 

 .... نهیبیخودش م هی  منو خ شهیکه بلند م  نگاهش

 !ومدیبهش م دور مشیک نکیاون ع چقدر 



ن !من چرا همچهان  شدم ؟!  ت 

 ..... هی  گیدلم داره بهانه م یانگار 

 بود......  نیی  که واسم ش  یا بهانه

 

ن تو صورتم چ ا ی یدار  یکار   شانا -  ؟!  یزل زد نطور ینوشته که ا یی 

 ! خورمیم جا 

 . هی  و م کشهیپر م نمیی  اون حس ش کنمو یم اخم

 نداره !  اقتیجهنم ل به

 

ن جناب فقط دارم به چ ی  نه خ-  یاصورت شماست و فکرم ج یکه حواسم نبود نگاهم رو   کنمیفکر م یی 

 ؟!  گهید

 

 ! خر خودب   عتن ی ندازهیبهم م و نگایه نی  ابروهاش بال م نبار یا حال 

 !!!!!!!خودب  

 

 ویل دهیتکون م یو ماهور ش  فرستمیهارو هم م لیمیهمه ا یو در کمال خونرسد دمیو به لب تاپ م نگام

 کنه ....   تشکر و خشک و خایل هیکه   اد یزبونش و زورش م

 

ن همه چ نکهیدادن به ا نانیو بااطم اد یداخل م پارسا   ... هکنیرا راحت م الشیماده است ، خفردا ا یبرا ی 

ن ب گره ادتر خودش و فضا رو ش کمیو  کنهیاش م مهیهم ضم یلبخند مچهیو ن شهیابروهاش بازتر م ت 

 ... کنهیم

 

 !!!!!!تن یبب ی  خ ،خوش خی  باشر  شهیدرود و صد درود به داماد جان که انشاهللا هم یا

 

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



 

و  ومد یبهم م تیهان که ب    و مشیک بلند خردیل کهیدوت یکت و شلوار   دنیوشو شو بود و با پ هیافتتاح روز 

 .....دادینشون م ب  بایاندامم رو به ز 

ن موهام م یهمرنگ کت هم باز رو  یر یو شال حر  زمیی  طرف م هی کنمویرو لخت و صاف م موهام با  و  ارمی 

 .... میی  جشن م یگزار و پارسا به محل بر  نا یو به همراه ش شود یم لیکارم تکم  یمیمال  شیآرا

به تن کرده بود که بدجور با اقاشون ست بودن  خوش دوخت   هم مثل من کت و شلوار مشیک نا یش

 و گوش شنوا!!!! ک  شال کرده بود که به منم تذکر داده بود ویل ر ی.....البته قد کتش بلندتر بود و موهاشو ز 

 

 ظاهر شده بودن ....  شان ماهور تهرابن و اراسته و در  با یز  یبا ظاهر  از پرسنل به نوغ هرکدوم

صنعت مد ان  که  رابن ی، اون هم در ا ارهیتو شها در ب ینبود ، بالخره با ان سن توانسته بود ش  کش  کم

 نداشت ....  گایهیچنان جا

 !!!!!ستین گفت ، واقعا کم کش  شهیو حضور مردم م تیجمع نیبا ا نجا یالن ا و 

 

 دنبالش تا اطاعت امر کنم . منم به  فتی  ماهور م ب  هرجا

ن چ از   .... گرفتیم راد ینبود و مدام ازم ا راضن  یی 

 با مهسا خلوت کنم ....  یا قهینتونسته بودم چند دق حت  

 بود ....  ختهیکارها شمان ر   بدجور 

 

الن فرار  یکردیدرکنارش که بازوش رو گرفته بود ، اونم اونقدر محکم که فکر م یو دخی   یورود مهدو  با 

 ....کنهیم

ن که زم  نیا مثل منه ، ویل گفتیطور حتم همرسش بود که م به  تا اسمون با من فرق داره ؟!  ت 

 

م با صم دهیدر کمال ادب و ارامش با ماهور دست م یو مهدو  شنیم کینزد خوش و  تیمیو اون دخی 

 ... کنهیم بشر 

 ! داری: شانا خانوم مشتاق دگهیم دنمیبا د یو مهدو  چرخنیسمت من که م به



که   خانویم همون نمی: ا گهیو با اشاره به من م نهینشیکه تو نگاهش م  به دخی  کنارش با مهر خاض رو 

 ! زمیکردم عز   فیواست تعر 

 

 کوبد یشالش معلوم بود با ذوق دستانش را بهم م ر یاز ز  روشن که کیم یبا ان چشمان روشن و موها دخی  

 .... کردیم فیتعر  یلیازت خ ثاقیرامم ... م: خوشبختم شانا جان ، من دل ارهیو دست جلو م

 

ن و دستم و تو دست دلرام م نی  از شدت تعجب بال م ابروهام به بنده لطف دارن و  یمهدو  ی: اقا ارمی 

ن همچن  واقعا خرسندم .....  دنتونیشم؛ از د ت 

 
ن
 . هست   گفته دخی  راحت    ثاقی: باهام راحت باش ، م کنهیم پوف

ن م یشخندین  !.....قا؟یگفته دق  ا یونوقت اقاتون درمورد من چ: اهان ا نمی 

 

 دلرام خنده

 ....کنهیپرعشق نگاش م یبالبخند ثاقیو م هی  هوا م به

 دارم ؟ ت  من با شما صحب ستین : اگر مشکیلگهیم یو رو به مهدو  کنهیفاصله اش رو با من کمی  م ماهور 

 در خدمتم .....  د ییجناب !بفرما نه چه مشکیل-

 

 ؟!  دونستمیبود که من نم مشکیل چه

 

 !ستی؟ انگار طلب کاره ؟ ارث باباش که دست من ن هیشکل نیچرا ا ستونییر  نی: اگهیپروا م ب   دلرام

 

 از همه طلبکاره ، ارث باباشم دست همه هست .....  ! شما راحت باشگهی: عنقه ددمیبه دماغم م تن یچ

 

 لنگه خودم !  دهیرو د یکی گهیم ثاقیم سین خود یب-

 مگه کفشه؟! -

ن منم هم قا یدق-  ..... دیو گفتم و اونم خند ت 



سم موقع زا-  ؟!  یکی ایمن دوتا بودم  مانینه واجب شد برم از مامان بابام بی 

 

ن خنده م ر یز  باهم  ... شنیم کیدهم نز  ونیو اقا مینی 

ن تونیم ی: جناب مهدو گهیم یرو به مهدو  تیبا همان جد ماهور  ص و مخصو  گاهیجا نیخانمتون و بی   ت 

وع م گهیمراسمم کم کم د  ..... شهیشر

 

 و ازم قول گرفت و حت   نی  م گاهیو به سمت جا بوسمشیو متعاقبش من هم م بوسهیگونم و م  دلرام

تم به خاطر ه نکهینکرده گمم نکنه ، نه ا ب  کرد تا خدا  هی  ذخ شیشمارمم داخل گوش ن مقراره ال بی  ، اخه  ت 

ه نقطه من چ    بگم!!!!!!  دخی 

 

ه من خشن ب ، کشوند و درو بست و بانگایه شد یحساب م یانبار  با یکه تقر   ماهور منو سمت خلوب  -

 .... کردیمتعجب نگاه م

 بگم شانا ؟!  بگم به تو هان !چ   اخه من چ  -

ن کنیبرخورد م ینطور یکردم که ا  کار یه چباز بند د یببخش-  ؟ت 

سهیتازه خانوم م-  ؟!  به نفهیم یخودت و زد ا ی ست  یمتوجه ن عتن یشده ؟ چ   ی 

ن لطفا مواظب حرف زدنتون باش-  بد حرف بزنم ...  تونمیباشه منم م ادب   !وگرنه اگه به ب   ت 

ن م داد   اخه مگه من نگفتم درست و کش .....   شینکن بد حرف زدنت پ تاب   : تو رو اعصاب من تاب  نهی 

 یمعلومه ، موهات افشون کرد نتیچاک س شر یکه تا خم م  یدیپوش هیچ نیدرمون بپوش و بگرد هان! ا

 هان ؟!  کتن   شر یمنو ات اد ی؟!خوشت م نهیبب دورت که گ

 

داشت ؟نکنه دلم خواست لخت  بگم ؟ اصال به اون چه ربیط حجم از حرفهاش چ   نیبودم به ا مونده

 اون چه!  بگردم به

ن تکرار کن نقدر یا نو ینداره !ا ربیط یاحد چیپوشش و حرف من نه به شما نه به ه-  که ذهنتون! تابشه مل ت 

 

..فقط با ..  کنهینم توجیه چیه کشهیکه داره خودش و م  لشیو به زنگ موبا کشهیو م قشیعم نفس

 .... کنهیخون نشسته نگام م چشمابن 

 .... کنهیقدم فاصله رو پر م هی با



 ....کنهیم کیو به خودش نزد ندازهیدستش هم دور کمرم م هیو  کشهیهوا شالم رو از شم م ب  

 

و واسم حاضن  دهنت و باز کتن  ینخوا گهیتا د کنمیم ی؟ کار  کنمیم کار یبا امثال تو زبون نفهم چ دوبن یم-

 !کتن   جواب  

 

 بود ....  وانهی...به خدا که د شهیبسته م دهنم

 ....ارهیبه شم ب ب  وت بالتو اون اتاق خل دمیترس

ش گذاشتم و خواستم از خودم دورش کنم ویل نهیس یکردم....دست رو   بغض  نشد ....  ستی 

 ندارم ....اروم  تیکه گفت: اروم باش کار   د ید تو چشام چ   دونمینم

 ......شهینفساش پخش صورتم م کهیصورتم ، به طور  یرو  شهیو خم م کنهیدستش و تنگی  م حلقه

 

که به   ،نه تا وقت   ستیجلودارم ن ج  یبشم ه وونهید ن و با کارات و رفتارت امتحان نکن ، وقت  شانا م-

 ..... ستمیترسناک ن نقدر ی، من ا دلم رفتار کتن  لیم

 

 برم !  خوامی! م کتن یم تمیاذ ی: دار گمیم اد یم ونی  که از ته چاه ب  ب  باصدا

 

ن وج مم و مهر خاض ... عمق چشماش مهربوبن  شهیم هی  خ بهم ودم تو وج ت  یاما ترس عج دمیدی....م د ی 

سی.....ازش م خواستمینم یمرد چیبا ه عتن ی..... خواستمیرو نم یکینزد نیبه پا بود ....ا .....لرز کردم  دمیی 

و  د یسرا بو  میشانیاز مهر پ پر  با نگایه و در اخر بدون کالیم د ی...متوجه شدو محکم تر در اغوشم کش

 شد ...  بالفاصله از در خارج

و   که درتنم باعث سست    یکه وجودم رو لرزوند و اوار   که در قلبم زد و ترش  موندم و موج گریم ومن

 ...... ختمیانجا فرو ر  تک صندیل یشد که رو  کرخت  

 

 اومدم.  ونی  بود ب ق  یهر طر  به

 متوجه حال بدم بشه.  کش  خواستمینم

 بفهمد .....  کش  گذاشتمیهم نم چوقتیه



 

 . می  گیار مصحنه قر  پشت

 فاصله ام رو با ماهور حفظ کنم .  کنمیهم م سیع اما 

 . خواستمیبودنش رو نم اقابالش 

 را نداشت .  لمیمسا نیتر  بود ،حق دخالت در خصوض سمییتنها ر  او 

کت لعنت   کیمجبور نبودم  اگر   .ماندمینم لحظه هم در ان شر

 خودم بود وبس....  یفقط برا میزندگ

 

 . کردنیم ب  و هین نما شدنیوارد صحنه م ها تک به تک مانکن

 معرکه شده بودن .  لباسها 

برقرار  نندهیبا ب یمیخلق کرده بود که ارتباط مستق یلیبد ب   یو مدرن لباسها ،شاهکار هین  سنت   قیتلف

 .کردیم

ات امده و م غیتک رنگ ج یپارچه ها یکه بررو   یاتور ینیم ی،نقشها قی،خطوط نستعل یمیاسل نقوش

 کرده بود.....   جاد یرو ا یمنحرص به فرد ب  ابیبود ز 

 ترک بودن ....  شی  یها ب پارچه

 . شدمیم دنیمشتاق د شی  یب دمیدیهرچه م اصال 

 ،و در قالب اسالیم دهیپوش لباسها 

ن چ  بود.....  رانیدر ا یکه عرف جامعه امروز   یی 

 به کار رفته بود ....  گر ید یکه در قسمتها  یر یو حر  تور 

 شود.....  جاد یبارنگها در مدل و طرح ا یباز  شیهم داده بود تا نماو همه دست به  همه

 

ن ....  بود و انقدر مشغله داشت که توجیه یمشغول به کار  هرکش  به اطراف نداشت 

  کشمیم ق  یعم نفس
 

 . بندمیم و چشمام رو از خستیک

 ، کنمیرو کنارم احساس م یفرد حضور 

 .... هشیهم حالم بد م شهیهم چندشم م یچندش مهدو  همون کارمند  دنیو با د کنمیبه کنارم م نگایه



 

 و از دوزخت نیرو دکش کردم تو ا ی،اخه خدا جون من ماهور به اون ناز  ی  واگ ی  اوضاع هاگ نیتو ا ا یب

 ! می! باورکن من به همون ماهور راض یکرد  شکشیواسم پ

 

 !مونیم کهیمرت مونهیهم مثل خودش م شخندشین

 ! سالم خانوم خانوماااااا-

 

 .... دمیو محل سگشم نم کنمیم اد یو فاصلم و باهاش ز  دمیبه دماغم م تن یچ

فیب اما   .....ادیم کی  یو نزد هی  از رو نم رسر

 مزاحم !  کهیمرت

 

 حرفاست ....  نیپرو تر از ا که نکنه بره ویل  شمیماهور م کینزد

ن یکه صداش م  ندشیباشه و بب انیاشاره کنم که ماهورم درجر  خواستمیم سن  یرو  نی  با طراحها م تا  کتن

.... 

 تو اتاق پرو ....  نی  چندتا مانکن هم م اون

 .... شمیبا اون چندش تنها نمونم ، همراه مانکن ها م نکهیا یبرا منم

 

 .... میشیم و همراه مردک چندش وارد اتاق خلوب   شهیم دهیدستم کش دهیدر نرس به

 ....  ادیهمون ترس شاغم م دوباره

  ارهیشم ب ب  بال خواد یمحتما  دونستمیم
ن
 و اروم کنه .  دشیاون روز حداقل ذات پل وبه تالف

 حرف بزنم ...  تونستمیترس نم از 

 خودت هوامو داشته باش....  ا ی، خدا د یسی  به دادم م یکیکاش   یا

 !؟یدیکه کمکت کنه اره! ترس  ستی: اون پرسه نشهیم کی  ینزد قدیم

 .... کنمیو فقط باترس نگاش م گمینم ج  یه

 ، وار یبه د خورمیکه م  می  عقب م عقب



که اگه اون   نمیبیاز چشم تو م نو یبشم و من ا کار یاخراجم کنه و ب ثاقیم نی: باعث شد کنهیم یبد خنده

 بهی  از حال بشه ....  یلیخ تونستیم یروز پا داده بود

 

 خونه فرار کرده ...  وونهیاز د دمیو شا ضهیبردم که مردک مر  واقعا ب   گهید

 بوگندو کوتوله دارم !  نیا کار یمن چ اخه

جمعت   انینزدم ب غی: اگه اخراجت کرده پس حقت بوده ، مردک گمشو برو تا ج فتهیخودکار راه م زبونم

ن ، بعدم من چ  ....ابوی.... می  تو دارم که حال و گذشته رو در نظر بگ کار یکتن

 

 . خندهیو بعدم دوبار م کنهینگاه م متعجب

 !دهیم لمیکه راه به راه لبخند ژوکوند تحو   خندهیقشنگ م بهش گفته گ  دونمینم

 

 !؟لیل د یگفتم شا  شدمیم د یکم کم داشتم ناام  گهید-

 

 ! کهیدست از شم بردار مرت ونی  گمشو ب-

 

هینجاتم بده که گاو م یکیو  ونی  که نکنه صدام بره ب  گمیم غیبغض و ج با  اش جلو دهنم و جلو با دست ی 

ن تو گوشم م حکیمم یلیو بعدم س هی  گیم  .... نهی 

 

هیاز شم م برق  .... ی 

 . فهممیحال خودم و نم گهیو د شنیم ر یاز چشمام شاز  اشک

سیم هم  بودم ....  هم عصبابن  دمیی 

 وسط پاش ، کوبمیو ناغافل محکم م ارمیبال م زانومو 

ن محکم م اونقدر   . شهیکه صورتش کبود م  نمی 

تش فرار دس ر یو از ز  دمیو هولش م کنمی، از فرصت استفاده م شهیو از روم برداشته م شنیشل م دستاش

 .... ونی  ب ندازمیو خودم و م کنمیو درو باز م می  و سمت در م کنمیم

 . کنمیو ازاد م نفسم



 .... ختمیی  هم اشک م دمیخندیم هم

 تا نفس بکشم ....  رگردنمیگذاشتم ز   دستمو 

 .... نمیبیار چشمم ماهورو مو از پشت پرده ت کنمیاسمم چشمام و باز م دنیباشن

 ... ندازمیباشم ، خودم و تو اغوشش م دهیکه فرشته نجاتم رو د  انگار 

 . دی  گیدستاش محکم تنم و در بر م حصار 

 .... گردهیاز ارامش به وجودم برم موچ  

 

 ؟!  زمیشده عز  چ  -

 اومد ...  نیی  واسم ش یادیگفتنش ز   زمیعز  

 

 یماش تو ...اخ کشهیگونم م  ی، دستش رو رو  ندازهیکه به صورتم م  و با نگایه کنهیو از خودش جدا م من

 ؟!  هی: کاره ک کنهیتو چشمام نگاه م تیو با عصبان هی  هم م

 

 لوس شده بودم ...  نقدر یچرا ا دونمی، نم چکهیم اشکم

ن اشکال نداره هم حال  م!!!  تیکه نازکش شده بزار نها  ت   استفاده رو بی 

 

 ....شهیندش زودتر از من بلند مچ یحرف بزنم که صدا امیم تا 

ه وحشر  یا-  !دخی 

 

 ....کنهیم و تموم حرصش رو خایل هی  و به سمت اون مرد م کنهیمن و رها م ماهور 

ن یم ی  رو خ نگهبابن  بعدم نشی، م سیپلو با اومدن  کتن  .. ی 

 

ت تا خون به جگرش بشه ...ناراح ذاشتمیبغلم کنه منم نم خواستیمظلوم شده بودم که ماهور م نقدر یا

 ! دادیو نجاتم م ومد یزودتر م د یبودم ازش، با

 



ن م بیبهم نه وجدانم  ؟ خودشم کم شش شلوغه؟!  اد یکه ب  دونستی: مگه منهی 

 

، حال که جونم تو خطر افتاده بودو  ارهیت ششم چشم درمتا پش اد یم ونی  ذره موهام ب هیتا  چطور 

 ؟!  دهیم بغل کردناش چه معتن  نیو خودم خودم و نجات داده بودم ا شدمیعفت م داشتم ب  

 

سیان همه توجه هم م کالاز   هم دوست داشتم ...  دمیی 

 هم واهمه داشتم!!!!!!  وابسته شدن و عاشق   از 

 

 )ماهور(

 

 خودم رو اروم کنم.  یجور  هی خواستمیخشم هست که فقط م تیعصبانوجودم ششار از  اونقدر 

 کنه.   تشیشانا بشه و بخواد اذ کیهمه نزد نیچطور به خودش اجازه داده بود ا عوضن  مردک

  نیا اگه
 
 افتاد؟!  یم دخی  به موقع اقدام نکرده بود معلوم نبود چه اتفاف

 دردش  یرو تو  و ادیم فتهیطرفشون اتفاق ب از  یدارن و ممکنه هرخطر  یادیز  یادما عقده ها نجور یا

 بندازن! 

 

ن که دارم خودم و گول م  دمیفهم امروز   ب  اتر و بکرتر از حس ه قیعم و احساسم نسبت به شانا حش نمی 

ام نداشتم....   چیهست که به ه  کدام از دوست دخی 

 

ا با   نبودن ، دهیدخی  ورپر  نیکدوم مثل ا  چیه بودم ویل یادیز  یدخی 

ن هم قا یو دق گردنش و بشکتن   یکنه که بخوا  تیشیچنان ات هیو داره که درعرض چندثات نیا لیپتانس  ت 

 که من دارم ...   هیحس

 تالف  یکار   تونمینم نجا یا ویل
ً
 ..... ارمیشش درب شو یکنم جز صی  و بعدا

 

 حالتون خوبه ؟! -

 



 ....کنمیرها م قیو عمو نفسم  بندمی، چشم م کنهینگاهم م که با نگرابن   کنمیم یمهدو  ثاقیم نگاه

 بود که رفع شد ....  مشکیل هیجان  ثاقینه م-

 

سهیم نگران  !خته؟یبهمت ر  نقدر یکه ا  : چه مشکیلی 

 

 ؟یاخراجش کرد : اون کارمند بود که مورد دار بود و گفت  کنمیموهام فرو م یتو  دست

 خب! -

 ج  یو ه کنهیاز خودش دفاع مبه شانا صدمه بزنه که شانا هم به موقع  خواستیو م نجا یاومده بود ا-

تشیو م اد یم سیو پل شمیم ی  بعدش باهاش درگ  .... ی 

 

 : من واقعا متاسفم الن حال شانا خانوم خوبه ؟ شهیم او هم عصبابن  و به ابن  مونهیم مات

ن نی...بب ارهیپرو هست که رو نم نقدر یا ویل دهیاره خوبه ترس-   ت 
 
ه از شش گذشت انگار نه انگار که چه اتفاف

!!!! 

ن به شانه ام م و دست   خندهیم ثاقیم م به اندازه و خانوم من ندازهیدلرام م اد یکه من و   نهی: به خاطر همنهی 

 شانا خانوم شما خون به جگرم کرده .... 

 وجب ادم منو به غلط کردن انداخت ....  میچه کارا به شم اورد و ن دوبن ی: نمخندهیم دوباره

 

ن ردکه داشت با شانا حرف منگاه خانومش ک مهر خاض با   ...... دی 

 

 !نیدوسش دار  یلیمعلومه خ-

 هست ....  اتیمثل من اب ح ادم ساکت و ارویم یگمشدم بود و برا  مهیاون ن-

 

 به لطف م به خوب   شو 
ً
 بود .  مونیطراح میت خوب   یو همکار  ثاقیبرگزار شدو تماما

 لب همه بود .  یرو  لبخند 

دار نشد .  سیع ان مردک و اومدن پلاز موضو  خدا رو شکر که کش باز   خی 



 

بودن که وقت  یادیز  یما داشت ....کله گنده ها ب  شو نشان از قدرت کارا نیا یتو  ا یلیخ حضور 

ن یم با  جلسه بزارم و  هیمشارکت و معارفه  یدادم  برا حیدر مورد روند کار ، که ترج حیو توض خواست 

ن و کامال راضن   یار انها رو مجاب کردم تا باهام همک جیمخترص توض  ردن..... ک  قتمواف شنهادمیاز پ کتن

 

ن در کنار شهراد و شاه شانا  و پارسا به همراه مهسا هم بهشون ملحق  نا یبود که ش ستادهیو ماهان ا ت 

 .... شنیم

 حال خانومش ا یکرد و به طرف خانومش رفت ، گو   عذرخوایه ثاقی،م ثاقیاومدن دلرام و صداکردن م با 

ن م  دستپاچه رفت .... نبود که  ونی 

 .... کردیمرتب از دستم فرار م باهاش تنها باشم ویل خواستمیطرف شانا رفتم و م به

 

 ه لذت بردم ..... ....واقعا بند تهاتونیاز موفق گهید یکیبابت  کنمیعرض م کی، بنده تی   به جناب تهرابن -

 

 ،  کنهیو بعد بغلم م گهیم نو یا شهراد 

ن م یخند کج  : نظر لطفته ! نمی 

 

انوم تر تازه و خ باتر یز  یکیاز  یکیخوشکل بودن  یلیخ : داداش بازم گل کاشت  ندازهیخودش وجلو م انیشا

 نداشت...  مشکیل چیحجابشونم ه

 

ن پشت کمرش م یکیکنارش   ماهان ان شا نهی   ! ستهی: شو لباس بوده نه دخی 

ان شا  نامیاما ا- ن !  ستهیکم از دخی   نداشت 

 

ن .... چشمتو   میدیفهم گهیبسه د-  گرفت 

 در وصفشون شعر بگم .....  خواستمیهنوز م-

 

ن تا صبح حرف م یکردیتا ساکتش کنم که اگه ولش م کنمیدخالت م نبار یا  ..... دی 



ن که تنهاتونم م  د یو البته ببخش نیاورد فیممنون که ترسر -  و با اجازه.  ادهیکارا ز   کمی ارمی 

 .میکنیبرو داداشش بعدا صحبت م-

ن کنیلحظه لطف م چند  هی یخانوم محمد-  !ّ....... ت 

 

 و شانا هم به دنبالم ، فتمیزودتر راه م خودم

داخل قفل  و درو از  می  و سمت اتاق پرو م می  گیدستش و م عی    ش  تا بهم برسد و بعد در حرکت   ستمیا یم

 ... کنمیم

 در صورتش به خنده ام انداخت .  تعحب

 م شود. واکنش در وجود هیباهر حرکتش باعث  تونهیدخی  م نیا

  یالن که دوست دارم ان موها مثل
ن
ا اون کت ب الیخ با توجه به اخطار من ب   حت   ختهیکه دورش ر   صاف

 رو کتک بزنم....  کنهیافشون شده اش جلو عرض اندام م یو شلوار وموها

 

ن چرا درو بست-  حرف زد؟!  د یحرف زد اما پشت در بسته با شهینم ونی  که اون ب  نیدار  کار ی؟ چ ت 

 

 طرز حرف زدنش با من زنده نبود.....  نیداره وگرنه با ا گایهیچه جا دونهیدخی  نم نیقطعا ا خندمیم

از  یاونقدر عاشقم بشه که تحمل دور  کنمیم یبهش بگم ، کار  ستیهم که داشته باشم قرار ن هرحش

 منو نداشته باشه .... 

 و بس!!!  دونمیخودخواه هستم که شانا رو فقط مال خودم م اونقدر 

 

ن لطفا درو باز کن ده؟یم کارها چه معتن   نیا تهرابن  یقاا-  ! ت 

 

ن و چشمان ترسانش دو دو م گهیم بابغض سه.  خواستمی،نم دنی   ازم بی 

 بود مراقبش باشم.  نیا میبرعکس سع کرد ینم دشیتهد یخطر  چیمن ه ازطرف

 !ونی  بره ب خواستیدخی  بدجور لج کرده بود و م نیا ویل

 



شیم شانا اروم باش ! از چ  -  کنمیو درک نم تیهمه عصبان نیباهات حرف بزنم و ا خوامی؟ فقط م ی 

.... 

 

ن اتاق و درم بست نیتو ا نیمن و اورد-  زد ؟!  ونی  ب شهیکه نم  هیچه حرف نی، اونوقت ا ت 

ا مجازاتش و ت شمیم ی  گیمن خودم پ دوبن یکه م  نطور یکنه ! هم  دا یدرز پ ب  موضوع اون پرسه جا خوامینم-

که   یبود دهیترس نقدر یکه ا  دمتیو با اون حال و روز د یشد تیامروز هم اذ نکهیا .. ویلهم بکشه... 

سم ، ازم فرار م  !؟یکردینگرانت شدم ... بعدم چرا هرموقع خواستم حالت و بی 

 

ن پا ش  در اغوشش بکشم اما  خواستمیتو اون حالت مظلوم شده بود که م یو به قدر  ندازهیم یت 

سونمش.....  خواستمیو نم دهینشون م یکه واکنش بد  دونستمیم  بی 

 

 بود .....  یعاد ی  من.... من...اون لحظه حالم خوب نبود و اون حرکتمم کامال غ-

 

  ا ینکرده باشه  تتیبدونم که اون مردک اذ خوامیم باز خواستت کنم ویل خوامیمن نم-
ن
باشه  زده حرف

ن بش تیکه اذ  اد یب شیپ یبرنامه ا خوامیبا منه ، نم تتونیکه مسئول  دوبن ی؟....م  ؟!  ت 

 

ن پا شیاز حالت دفاع کیم  نبار یو ا کنهیم نگام  . ونی  برم ب خوامیمن م تهرابن  ی: اقا اد یم یت 

 

وع شو حرفهاگمیدرهم م ب  و با اخمها می  جلوتر م و قدیم دمیبه حرفش نم توجیه  گهید ی: من قبل از شر

 ؟گرفت    دهیهم زدم که کامال ناد یا

 

 ..... فهمهیاما با درهم شدن اخماش منظورم و م اد ینم ادشیانگار  کنهیمتعجب نگاه م اول

 .کنمینگاش م یشلوارم کرده و جد بیج یدستام و تو  

 : منم گفتم پوششم به خودم مربوطه !  دهیتخسش رو نشون م یاون رو  وانگار 

 



ن م یپوزخند  تن کیمن کار م یکه برا  ازت سوال و جواب کنم ! اومدم که بگم تا زمابن  ومدمی: من ننمی 

ن تابع قوان موظف هست    .... و عاقالنه رقتار کتن  من باشر   ت 

 

ن تونیو اگه نم پوشمی: من هرطور بخوام م گهیم تخس ن تونی، م نیایکنار ب  ت  ن قت کنبا استعفام مواف ت   !ت 

 

ن م شخند ین ور نگام م نهی  ه اراده کنه به طور حتم به اون چه ک وقت   ماهور تهرابن  دونهی، نم کنهیوشر

 !!! سهی  م خواد یم

 

 ؟!.....  شمیحتما خوشحال م یو بد ونیلیپنجاه م توبن یم-

 

 بزنه ،  غیمونده بود ج کم

 که بدجور به خونم تشنه است ....   حرض نیاش نه به ا هیبه اون ترس اول نه

 

 ..... کنمیم یدفعه بعد برخورد قاطعانه ا ویل دمیالن تذکر م-

 

 هکنیدوچندان م شو ییبایکه ز   شنینگ چشماش هم بزرگی    مکمر   یو قهوه ا شنیگرد م  چشماش

 که نسبت به حرف من داشت ....   شخ شده بود از خشیم دشی....صورت سف

 

ن کنیدخالت م یادیز  نیدار  گهیشما د-  نیتر  بخواد تو شخض شییکه ر   ستین قانوبن  ا یدن یجا چی، ه ت 

ن کنیوز متجا نیکارمندش دخالت کنه و شما علنا دار   خصوض لیمسا  من!!!  شخض میبه حر  ت 

 

 خی....چشمام م ود ی  عقب م که با هرقدمم ، قدیم  دارمیهمون ژست اروم اروم به سمتش قدم برم با 

 ... کنمیاخم م خوشم امده، الیک یباز  نیچشمان پراز خشمش هست .......و من انگار از ا

ن هم با حرص و خشم بهم زل م شانا   . نهی 

 اش....  نهیبه س نهیو من س خورهیم وار یتا شانا پشتش به د شهیتکرار م یباز  اونقدر 



کردم   کیپروا خودم و بهش نزد ب   نکهیمن از ا ب  پرو ا یو گو  کنهیاز حدقه درومده بهم نگاه م یباچشما

 باعث تعحبش شده .... 

 . ارمیخودم نم یاما به رو  شهی،وجودم گرم م نهیشیام م نهیس یکه رو   دستش

 ... تونهیه که نمبه عقب هولم بد خواد یم

ن اش دو دو م دهیترس چشمان   انیو زبونش قاض از ب ننی 
ن
 !حرف

ن   یدم گوشش و طور  شمیکردنش و ندارم و خم م  تیاز اون دل اذ شی  یب که حرم نفسام بهش برخورد کتن

 ..... ستمین یادم صبور  نقدر یوگرنه من ا : به نفعته به حرفام گوش کتن گمیم

 نهیشیلبام م یکه رو   یشخندیو ن شمیو از در خارج م کنمیاش در و باز م در مقابل صورت بهت زده بعدم

.... 

 تا منو بشناسه !!!!!!!!  مونده

 )شانا( 

 

ن هواخور  ب  و بابا  دوباره هوس باهم بودن به ش شون زده و دوتا مامان دن . س نا یو من و به ش یرفت   ی 

 شش دونگ حواسش به من بود!  نا یش وچقدر 

ن دودور و  با نامزدشون خانوم  .ومدیهم برام ن گوشه چشیم  هیرفت 

ن خستگ   در بره !  شونیباز خوبه به بهونه شو رفت 

  ستین ؟ چرا کش شهیم چ   نگال یما س فیتکل اونوقت
 

 منو درکنه ؟!  خستیک

 

 . ادینم میگر   کنمیهرکار م ویل تمی  گیو بغض م کنمیم به خونه خایل نگایه

 
 

ن به مهسا م زنیک  .... می  کنه تا غمباد نگ  فرچ   اون بتونه د یتاشا نمی 

 . کنمیرو قطع م و گوشر  شمیم و منم عصبابن  دهیجواب نم خورهیبوق م هرچ  

 ........ میدیخندیباهم م کردمیم تشیاذ کمیبود  اوف ، حال اگه نرگش-

 سواحل جنوب   نی  گینم لیخانوم مارو تحو  گهید حال 
ن  عشق و حال ....  ،با اقاشون رفت 

 ".....که هست    نوشته بود" عشقم مرش رشیه بود و ز عکس گذاشت تازه

  گهید من
ن
ن ندارم !   یبرا حرف  گفت 



 

 شیه ککفش کرده که حال که اون رفت  هیاز مادر شوهرش پاشو تو  فتهیعقب ن نکهیا یاونورم مامانم برا از 

 کشنیم ی  هم شمش یبه رو  پوست   ر یز  ویل دنیمن برم قشم ....بدبخت بابامو کچل کرده !....نشون نم

..... 

 

ن عکس با ژست غمگ هیخرابه که  میحال درون اونقدر    یسا رو کنم که شماره مه  شی  ِش  خوامیو م می  گیم ت 

ا شارژ  زنگ بزنه ت نقدر یکه من زنگ زدم جواب نداد ،منم جواب ندادم ....بزار ا  ب  و از اونجا فتهیم میگوش

 تموم بشه .....  شیگوش

ن کنم که باز زنگ م ی  ِش  خوامیو دوباره م شهیم قطع  ... نهی 

 

 !!!کنهیمگه حال ول م اوف،

 

  کت    رشیرو هم که مد نظرم بود ز  کردم و متتن   ی  خسته شد و ول کرد و منم بالفاصله عکسم و ش بالخره

 کردم ... 

 

 مهسا اومد .  امیکه پ  کردمیبه عکسم نگاه م داشتم

ن کردم که نوشته بود: نکبت چرا زنگ م  بازش ن اما پست م یدیجواب نم نمی   !؟ی!مگه مرض دار  یار ی 

  ی: مرض ندارم اما زنگ زدم و تو جواب ندادکنمیم پیتا عی    ش 
ن
 کردم .   منم تالف

ن و النم ماهور داره م  دورهیم هی یبد حیتوض خواد ی: حال نمنوشت  دنبالت اماده شو !  اد یگرفت 

 

 !؟چ  

 !اد؟یکه داره م  چ   عتن ی

 از کجا اومد؟!  دورهیم نیا

؟! قبلش به  چرا  ن  من نگفت 

 

ن مهسا م زنگ  . دهیو جواب نم کنهیاون لج م نبار یکه ا  نمی 



 نداره .  یا دهیزنگ زدن فا دونمیم

 ؟ زمیتو شم بر  من الن چه خایک خب

 

 .... شمیعرق م سیو خ هی  گیبدنم از خجالت گر م فتمیکار ماهور که م  اد ی

 حرکتش و حرف زدناش، اون

اصال دوست نداشتم باهاش هم کالم بشم چه برسه به  اره ویلد و کاراش چه معتن  هیقصدش چ دونمینم

 بخوام باهاش رو در رو بشم !!!  نکهیا

 خواستمیالن هم نم به نسبت اون تنفره کمرنگ شده بود ویل د یادم متنفربودم و الن شا نیقبال از ا من

 .....نمشیبب

 

 پررنگ شده بود ....  یادیز  حضورش

 بود...  نبودم و حس بدم بدتر شده راضن 

 .ادیو شمنم همونطور بال م شهیزنگ بلند م یبدم که صدا خوامیبه مهسا م ایمیپ

 ! فتهیهم از دستام م و گوشر  شمیجام بلند م از 

 کنم .   کار یپاچه شده بودم و نمبدونستم چ دست

 خونه بود !  یکیکاش   باز 

 محل ندم ؟!  انهیداخل  اد یدر بازکنم و تعارف کنم ب د یمن با الن

 ! شمیم وونهیخدا دارم د یوا

هست و  ز یتنمه چادر مامان که کنار او  چ   نکهیو هولزده بدون توجه به ا شهیزنگ دوباره بلند م یصدا

ن و پا ندازمیش م یو رو  دارمیبرم  . می  م یت 

 من خنگم!  نقدر یچرا ا وا 

 چرا همونجا جواب ندادم ؟!  میدار  فونیا ماکه

 فتادم .... دهه چهل ا رابن یا یمیقد یلمهایف اد ی

 باشه .....  ونی  که پرو پاچم ب  ستیتنم ن کوتاه گل گیل  اهنی  پ نهیفرقش ا ویل

ن بلوز شلوار پا هی  تنمه که کال همه جامو پوشونده ....  هیی 



 ..... دادمیجواب م د یدلش بخواد رفتم به استقبالش در و روش باز کنم وگرنه نبا یلیخ نمیجونم هم نه

 

 .بندهیچشمانم نقش م شیلند ماهور پو قامت ب کنمیرو باز م در 

 ......... مونهیکه زده ،سالم تو دهنم م  ت  یو من چشمام محو ت گردهیدر برم یباصدا

 

 !میاگه نگاه کردنت تموم شد برو اماده شو ،بر -

 

ن م د یبه شم !دوساعت داشتم بر وبر پرس مردم و د خاک ن و ع دمی   نبود...  المیخ ت 

ن همچ کنهیم الیخ حال   !هیاتحفه  ت 

 

:سالم مگیو با اخم م می  گیو ناچارا گوشش و م هی  که دوباره عقب م  کشمیو چادر و جلوتر م کنمیم اخم

 .... امیب تونمیبنده کار دارم نم تهرابن  یاقا

 

 .کنهیو نگام م ندازهیبال م ابرو 

 .ستهیمیرو به روم وا و درست با فاصله کیم اد یسمتم م به

 . انیموهامم همراهش جلو مکه   ارمیو دوباره جلو م چادرم

میموهام و عقب م باحرص  گرفتیگلو محکم م  ر یز  کردو یکه چادرش شش م  ب  مثل مامان وقتا نبار یو ا ی 

 ،منم همون کارو انجام دادم .... 

فیکه ب  کنمیاز کارم نگاه ماهور م تیرضا با   شده بود.  خمیم رسر

 بگم!  که موندم چ    کرد یبالذت نگام م چنان

 ... شهیکه حواسش جمع من م  کنمیم حت  شفه مصل چندتا 

 . نیدی، ممنون زحمتم کش امیمن نم تهرابن  یاقا د یببخش-

 !شر یخفه م یانگار دار  یی  سفت بگ نقدر یا خواد یحال نم-

 

 . شنیکه منم از تعجب چشمام درشت م  گهیپروا م ب   اونقدر 



 ، خداحافظ!  امی: من نمکنمیم اخم

ن م در  یدرو ببندم که پاش و ل خوامیم  . ارهی 

 داخل ....  اد یو م کنهیو در و باز م سهی  بهش نم زورم

 

 کنه !   تمیثیح نزنه ب   ا یخدا

 

 از چشم خودت یدید وگرنه هرچ   یایو م شر یاماده م گهید قهیشانا ؟ تا ده دق هیچ ا یبچه باز  نیا-

 !یدید

 

  چیه یکه جا  کنهیم انیمحکم ب نقدر یا
ن
ن نم حرف  .ارهی 

 ....ارمیمنم کم نم اما 

 

ن شیکارتون دور از شان شماست ، چرا متوجه نم-  !امی...نم امی،من نم ت 

 

ن ل چادر   . فتهیو رو شونه هام م خورهیم ی 

 بودن.  ختهیدورم ر  موهام

 .کنهینگام م تیهمونطور با عصبان ماهور 

 

 دوطرف در گذاشته و من کامال با فاصله محاضه شده تو بغلش ....  دستاشو 

 .....و سوزان به منه قیعم نگاهش

 که بخواد درونم نفوذ کنه ....   انگار 

 و تاب ان نگاه گرمش و نداشتم ...  شمیخارج م کم از اون حالت دفاغ  کم

 . هی  ازم فاصله بگ خواستمیم

ن اش م نهیس یرو  دست  عقب ....  دمیو هولش م ارمی 



ن یم جاد یا و که لباسهامون فاصله ر   ب  تا جا کنهیم کیبهم نزد شی  یو خودش و ب ستیدست بردار ن اما   کتن

.... 

بان  چه مرگمه ؟!  دونمینم قا یقلبم بال رفته و دق ضن

 کمرم به عرق نشسته بود ...   هی  شد گرمم شده بود و ت یاون هوا یتو 

 .... نمشیکه بب  ارمیم شبال 

 ....شهیدرست مماس با صورتش م صورتم

 نفسهاش رو صورتمه ...  حرم

 ....کنمینگاش م هی  خ هی  و خ مونهیاونقدر گرم بودن که حرف دردهنم م چشماش

 نگاش شده بودم....  مسخ

 

 !!!! رمیپذیهم نم یبهونه ا چی، ه یایو م شر یاماده م یی  م-

 من....من..... -

 

 ... شهینطقم کور م نهیشیلبانم م یکه رو   انگشتش

 شانا !  یبهونه ا چیگفتم ه-

 

 .... دمیتکون م یش  مخالفت   چیو من به ه گهیم گرم

 

 به لباش ...  شهیم دهیه نگام کشک  خندهیم

 

 !!!یخندیم یا هیو نس اد یخدا زورت م شهیو هم یخندیقشنگ م نقدر یا

 !گداگشنه

 

ن و پا شش   ارهیم یت 
ن

 اش ... حرف گوش کن ب نقدر یهم شهی: همکنهیزمزمه م و بغل گوشم با حرارت داغ

 



ن نفسش و ماب دوباره  .... کنهیگوش و گردنم رها م  ت 

 ... هی  گیم قلقلکم

 تنم بدجور بال زده بود....  حرارت

 ... کنمیکج م  شمو 

 .... کنهیدوباره نفسش و فوت م که

 

 گرفته بود .   شیباز 

 فرار کنم ....  خواستمیم

 .... کنهیکه رو لباشه نگام م  یو باخنده ا ارهیبال م شش

 

 اب بخور بعد اماده شو...  وانیل هیاول  فت  یپس م یدار -

 هان؟! -

 ! گهید یلومی  یصفرک-

 .... داشته ....باشم؟! لومی  ی..... که.... کنمیمگه ....ماش-

ن : برو اماده شو تو ماش دهیتکون م یو ش  خندهیم  منتظرتم ...  ت 

 هان؟! -

 

ن رو گونم م یو بوسه ا شهیم خم  ... هی  گیو ازم فاصله م ارهی 

ن م یکنار   منو   ... نهی 

 که شوچن   دوبن ی،وگرنه م یوقت دار  قهیده دق: فقط گهیو م گردهیبره که برم خواد یو م کنهیباز م درو 

 .... کنمیامادت م امیندارم خودم م

 

 ... هی  درمقابل نگاه بهت زدم م بعدم

 ... ارهیتن به عرق نشستم و به لرز درم وزهیکه م  یباد شد بارفتنش

 پروا شده ...  ب   نقدر یبرسر چرا ا نیا



 مونده بود ....  کم

 !!!ایح خدا ، چقدر ب   یوا

 ! دیسبو  منو 

 منو اسکل کرد ؟!  چرا 

ن که هرچ   برش ب   خاک  کرد نزدم تو دهنش ...   یگفت و هرکار   جنبم کتن

 غش و ضعف رفتم خوش خوشانش شد ...  عوضش

ن تو شم م محکم  .... نهی 

ن که بهم نگه صفر ک خاک  !!!! نهیمنم بگم مال ماش لومی  یتو ش اسکولم کتن

 ساعت!  میدرعرض ن سوب   نهمهیا

ن !  ونی  ب هیواسه  اونم  رفت 

 !ام؟یهمه ناز م نیبرم مگه کرم دارم ا خواستمیمن که م خو 

 از خود درخته!!!!  کرم

هیمنو با زور م اد ینرم م اگه  ..... ی 

 .... پوشمیم اد یدم دستم م و هرچ   می  م عی    ش 

 داخل و من و اماده کنه ....  اد یدفعه نخواسته باشه ب هیکه   کنمینگاه در م همشم

 باشه ....  در قفل هرچندم

ط عقله !!!!  اطیاحت  شر

 

ن ماش یتو    .... دادمیگوش م  شد یپخش م طیکه از ض  کالیم  کنار دستش نشستم و به اهنگ ب    ت 

 !!!!!لونیو و  انو یپ

 می  گیودم و مخ یکه به زور دارم جلو   ب  دونفره باشه نه هوا یکه هوا،هوا  هیقشنگه ،البته مال وقت واقعا 

اهنگ هم شده قوز بال  نیعطرش هوش از شم برده و ا ی..از بس که بو انجام ندم .  ست  یتا کار ناشا

 قوز!!!!! 

 



هیم شیپ دست سهینظرم نم گهیو د دهیولومم بال م ی  ن ماش هگی....د ستمیهستم ، ن که راضن   ی  مال  ت 

ش م اد ی ذاشتیم بهنام بابن  هی....حداقل ارهیخودش هم صاحب اخت هیهرک  شدیباز م دلم فتادمیبی  بی 

 خواننده رو من دوسش دارم !!!  نی.از بس که ا..

 

ن ماش از   .ادیو کنارم م شمیم ادهیپ ت 

   به
ن
 ... کنهیاست ، اشاره م سنت   یسفره خونه ها هیشب شی  یکه ب  شاب   کاف

 طرف...  نیاز ا-

 

 . کنهیکه صدام م  شمیپل رد م یرو  از 

 ...کنمیو نگاهش م گردمیبرم

ه!  نجور ی: اگهیم یو با لبخند کنهیشالم م ر یباز شدم رو ز  یو دسته موها اد یم جلو   بهی 

 

مر و دست به ک ارمیم ونی  و از لجش دوباره موهام و ب بندمیم تیو چشمام و از عصبان هی  گیم حرصم

جناب  ب  منو بپا راه به راه یکه بخوا  شهینم لیدل نینگفتم ا ج  ی: اگه جلو خونه زبونم کوتاه بود و هگمیم

 .... گردمیو برم می  گیم تاکش هی هی  ه لجم بگچون اون موقع اگ ،تهرابن 

 

 . کنهینگام م برنده

 .... گهینم ج  یحفظ ابروشم که شده ه یبرا دونستمیم

 

 ردم ویلک  ....از قد مانتوت چشم پوشر  کردمیخودم اون زبون درازتو کوتاه م مینبود نجا یبه قران اگه ا-

 .... نهیبب افشونت و کش یموها خوامینم

 مه دوست دارم افشون باشه .... خود یموها-

ه..... -  دخی 

 

 ، شمی  خ نطور یو منم هم گهینم شو یبق

ن به طرف ماش هی  گیو بازوم و م دارهیسمتم برم قدیم که هیم ت   .... ی 



 ... شهیبعد خودش سوار م نشونهیاول منو م کنهیبازو م درو 

 ... کنمینگاهش م باتعجب

 ؟!  میبرگرد خواد یم عتن ی

ن پا طونیاز خر ش د یکه شا  می  گیرو به خودم م ماتم زده ها  افهیق  ... ادیب یت 

 ... کنهیاخم نگام م با 

 .... ارهیو شالم و از شم درم ارهیکه داره دستش و جلو م  ت  یباجد

وع م زهیی  طرف م هی موهامو ن ...  کنهیو شر  به بافت 

د  بعدم  ! کنهیو درش و باز م ارهیجعبه درم هیاز تو داشی 

  یجعبه پراز کشها هی
 

 !!! رنیک

 ! شنیگشاد م  چشمام

 همه جا رو کرده ...  فکر 

 . بندهیو موهام و باهاش م دارهیدونه برم هی

 .... کنهیتو داشبورد و شالم و درست م گردونهیرو هم برم جعبه

 ....میتمومه بر  گهیخب د-

 

 ون که دارم !!! که زورشو ندارم ....اما زب  دونمیم بزنمش ....ویل خورهیتا م خوامیو م کنهیداغ م شم

 

 !نامحرمن ، شماهم نامحریم گرونی....اگه ده؟یکارها چ  نیا بدونم معتن  خوامیمن م عتن ی-

 من فرق دارم !!!. -

 

 .... شهیم ادهیو پ گهیم یخونرسد درکمال

 ... اروی نیکنه با ا  ی  اخرو عاقبتم به خ خدا 

 به من ؟!...  دهیخواهراش کجان چسب دونمینم من

ن و اونقدر محکم بهم م نشیاشتموم حرصم درم با   .... ارهیدر م شی  یو حرص من ب خندهیکه فقط م  نمی 



 

**** 

 

ن که من با  دورهیم نیبه ا میتصم گ  دونمیبودن و نم همه  اخر از همه بفهمم....  د یگرفت 

 نکهی،مثل ا نشست   ششیپ هرچ   گهی: بسه دگمیو روبه پارسا م نمیشیکنارش م  نمیبیرو که م نا یش

ن چونیو بپ نیمنو تنها بزار  نکهیمواظبمم باشه نه ا د یست درضمن باخواهرمنم ه  کیج نیر ب ب  دوتا ت 

 .... کیج

 

ن ابشی: ب خندهیم پارسا  هیخواهرزن که گردن من از مو بار  ت   ... کی 

 .... خوامیو م میابج خوامیمن گردنتو نم-

 

ن هم رو گونم م یو بوسه ا کنهیبغلم م نا یش  ... نهی 

 نشسته بودن ...  هم شیو مهسا پ مهتاب

 هم بود ...  فرهابن 

کت و کسا یچندتا از بچه ها هی  .... شناختمشونیهم بودن که من نم یا گهید یشر

 ... دیخندیو م کرد یم و مثل عقب مونده ها نگاه فرهابن  شد یم د یشخ و سف یه مهتاب

 ....فوریباز بود و ک ششین میفرهان

 ...دکر یم یبود و کلش باز  شیهم باش تو گوش مهسا 

ام کلش باز  مگه ن یم یدخی   !!!کتن

 ....دیشا دونمینم

ن  ن اسم مو  یو لبخند کنمیدارم نگاش م نهیبیکه م  فتهیماهور کنار پارسا ، نگاهش بهم م بانشست   ... نهی 

 .... کنمیو روم و اونور م دمیبه دماغم م تن یچ

 !!! دهیم لمیگنده لبخند تحو   پرسه

  هی نینکرده واسم ، ا یگی  که بابام بزر   ی...اونقدر  کشهینم خجالت
ن
 ... کنهیم جا داره تالف

 



لبام شکل  یرو  یو بعد لبخند کنمیمتعجب نگاه م انیشهراد و شا دنیصحبت با خانوما بودم که با د گرم

 ... هی  گیم

و  انیکه م  جلوتر  ...  نی، پشت ششون هم ماهان و شر ن  هست 

میاز جام م باذوق  ... می  و به سمتشون م  ی 

 ... کنهیوبغلمم م دهیباهام دست م  اد یجلو م ، حت   دهیگرم جوابم و م  انیو شا کنمیم سالم

 ؟ ستا یازت ن ی؟ خی   سالم خواهرجان بنده خوب  -

 

ن که پشت دستش م  کشهیو م لپم  ... نمی 

 

 همه چشم وال قباحت داره !!!  نیجلو ا دست خر کوتاه ...خجالت بکش تو انظار عمویم-

ن م چشمیک  .... دشیبوس د یبا چیل کردن که هبغ : وال ابج  نهی 

 

 خنده ...  می  م غش

ش با  و  کنمیم گریم  ماهان و شهراد احوالی   م و داد ... جواب لت   ر یانگار با خودشم قهره فقط ز  نی، اما شر

 

صورت تا بناگوشش شخ شده و دندوناش و چفت هم   نمیبیکه م  ندازمیبه ماهور م نگایه چشیم ر یز 

 .... کنهیخشن نگام م یلیکرده و خ

 !!!!هینجور یا نیا که کردم  کار یچ مگه

 

ن ش پا دهیترس  ... نمیشیتخت م یرو  می  و م ندازمیم یت 

 کنارمون....   اد یهم خاله زنک م انیشا

وع ن ه چبه حرف زدن و ازهم کنهیم شر  ... کنهیم فیتعر  ی 

 رو هم اسکل کرده بود باحرفاش ...  هینرفتش ...بق یو شباز  گهیخاطرات دانشگاش م از 

 ....گفتیحق به جانبش که دروغ و مثل راست م افهیبه ق دمیخندیم داشتم

 ...کنمیرو حس م نگایه تن یسنگ



 .... فتهیزده ماهور م انیکه نگاهم به نگاه عص  چرخونمیرو م شم

 ...دمیدهنم رو قورت م اب

 نداشتم ....  دنیترسناک شده بود که جرات نطق کش اونقدر 

 

ن چ هیخب  حال چرا ساکت  -  !؟یهمه حرف زدم و تو سکوت کرد نیبگو، من ا یی 

 بگم ؟ : چ  خندمیم الیک

 باش....  لنتیسا یهمونطور  ج  یه-

 نکن ...  تیخواهرم و اذ انیشا-

 چشم عروس خانوم ! -

 .... یحرف زد ، بسه هرچ   نور یا ا یپاشو ب انیشا-

 بچه ، شت به کار خودت باشه ...  یبه من دار  کار یتو چ-

 

ن کل کل م انیو شا ماهان  ... شهیبلند م میگوش  امکیپ یکه صدا  دنیخندیم هیو بق کردنیداشت 

هیشماره ماهور روح از تنم م دنیو با د کنمیم بازش  .... ی 

 ..."ایبهونه جور کن و پشت شم ب هی عی    "ش 

 ....فهممیترسم و نم معتن  اصال 

 ....دادمیدست خودم نبود و ناخوداگاه واکنش نشون م ویل

 

 که ماهور بلند شد و رفت ...   ارهیاومده بود تا غذاها رو ب گارسون

 چون واسم ثابت شده بود ....  اد یاز خجالتم درم یا گهیاگه بلند نشم برم جور د دمید منم

 

 .... امیدستام و بشورم و ب: من برم گمیم نا یش روبه

 

 ..... ادینخواسته باشه همراهم ب رفتم تا کش عی    ش 



دم به خودت .....  ا یخدا  خودم و سی 

 شدم ....  ترس و لرز رایه با 

 

 کجا رفته بود ....   دونمینم

 .... شهیم ب  پنجه ها ی  که بازوم اس  بهداشت   سیبرم شو  خوامیو م ندازمیبابا م یشونه ا الیخ ب  

 ....دمیماهور اب دهنم رو قورت م صورت برزچن  دنیو باد گردمیبرم

دیو پشت ساختمان م کشد یرا م دستم  ...ی 

 بود ...  یاستفاده نشده ا مکان

 خلوت بود..  چون

 .. کنمینگاش م و شایک کنمیرا پنهان م ترسم

 شده بود..  هی  گره کرده خ  ب  با ابروها یو جد محکم

 

 ؟یدیجام مان گهیکار د  هی گمیم چرا هرچ    

 

و برادر  سیی! چون تنها ر میباهم ندار  !  چون نسبت  ستی:  چون به شما مربوط نندازمیشبال م تخس

 .... شی  ینه کمی  نه ب  ،دوستیم

 

 !!!نکن از خط قرمزام رد بشر  ...پس سیع ستمیاروم ن نقدر ی:  من اگهیو با حرص م بندهیو م چشمش

 

بودم ...پدرم من و  همه محق بودن ...من دخی  ازاد و مستقیل نیکالم بودنش و ا  هیاز  هی  گیم حرصم

ود بارها شده بود مورد شماتت مامان رعنا قرار گرفته ب به خودم باشه ...حت   بار اورده بود که متیک یجور 

 حرف حرف خودش بود و تمام ....  ویل

 

ا ن اول ی ی  ر و ش خواهرات خرج کن ...اگ تاتی  دست از ش من بردار،  غ  ،تهرابن  یاقا گمیبار م نیو اخر  ت 

ن چ ایم ا ینزار به حساب ترس  گمینم یی   تونمیکه براتون قائلم وگرنه م  حساب بردن؛  بزار به حساب احی 

 بگم ....  اد یاز دهنم در م دهنم و باز کنم و هرچ  



 

 ... دیلرز یبدنم از خشم م تموم

 بود .. اونور نشده  نور،یا سانت   پرحرصش رو صورتم بود و حت   نگاه

 ...شهیم کی  یبهم نزد قدیم

ن و دوطرف شونه هام م دستاش  ... ارهی 

 .. ندازهیبهم م ق  یعم نگاه

 .. کششهیمنو تو اغوشش م کدفعهی بعد

 ! ستهیا یم ا یدن

بان م قلبم  ..کشنیاونقدر بلند تا گوشام سوت م  ه؛ی  گیضن

 افتاده باشم..  یاز بلند انگار 

 گرم بود.   اغوشش

 داشت.  خوب   حس

 ..گرفتیاز موهام م ق  یو دم عم داد یبه خودش فشار م منو 

 ..شدیکه کمی  نم  شد یم شی  یلرز من همچنان ب اما 

 کنم که نذاشت..   جاد یبال اوردم و خواستم فاصله ا دست

 بار ولم کرد..  نیتقال کردم که ا دوباره

 ..دیخند

 بدتر باشه!!!  انیفکر نکنم از بغل شا  

 

 جا؟! کجا و بغل ماهور ک  انیشا بغل

 ..دیکشیزور و خشمش و به رخم م داشت

 شدن..  ر یمن اشکهام شاز  اما 

ن گرم و شد شدنها اول  نیا  ..شدمیها بودن که دچارش م ت 

 بدجور بد بودم..  ویل دمیفهمیو نم حالم



 بره ..  شیحد پ نیحق نداشت تا ا اون

 مالکانه نظر بده و رفتار کنه ..  نقدر ینداشت ا حق

 ...کشنیکه از چشمام شعله م  یو نگاه نفرت بار  اد یفرو م نشیکه تو س  مشت  و  شهیم غیوجودم ج همه

 

 ازت متنفرم ...متنفرم!!!  ماهورتهرابن -

 

 ... می  م سیبعد بدون نگاه کردن بهش سمت شو   

ن به صورتم م اب    ... نمی 

وع م شیپ گردمیبرم  غذا خوردن ...  کنمیبچه ها و بدون اشتها شر

 .. ارمیاخر هم شبال نم وتا 

 در مقابل سوال و پرسش هاشون مسکوت بودم ..  

 نگاه خودش...  تن یدر مقابل سنگ حت  

  یروز  چند 
ن
 ... گذرهیشاپ و برخوردم با ماهور م از رفتنمون به اون کاف

 هم نشد .  کیبهم نزد حت   گهید ماهور 

 ... کردیشدش ناراحتم م یبرخوردا

 ندادم .  تیاهم اما 

 ..بهش فکرکنم .  حت   خواستمینم

ود و از ش میتلخ زندگ یروزها اداور ی خواستمیکه نم  شد یم یموجب خاطرات تلخ گذشته ا فکرکردنش

 از خودم ...  شی  یب مهم بود حت   میبرا ا یدن ا یکه دن  دست دادن کش

 

 ... کنمینم مهسا توجیه یو اصال هم به صدا زدنها کنمیام و مرتب م کوله

 ین شتاب و کشو اونقدر او  شهیم دهیام از پشت کش کوله
 

ن زم خورمیبود که از پشت با باسن م اد یز  دگ  !ت 

 جلو چشمم...  اد یکه مرده و زندم م  چهیپیتو باسنم م یدرد چنان

وحشت زده مهسا تو گوشم  یکه صدا  کشمیهم از ته دل م یاخ بلند هیو  بندمیو با درد م چشمام

 ؟ حالت خوبه؟ یشد : چ  چهیپیم



ن امو ع کوله ن برم و بعد پخش زم که مث خر دنده عقبیک  کشهیهو افسار خر م ت  سهیشم ...حال م ت   ی 

 !؟خوب  

 ... شهیکه بدبخت نطقش کور م  کنمیو باخشم نگاش م گردمیبرم

 

ن که با سطح زم  یپشتم و اسفالت کرد یبه نظرت خوبم !چنون زد- سهیشدم ... حال خانوم م یکی ت   چ   ی 

 برف اومد اب شد !!!!  ج  یشد ؟ ه

 .... شهیو بلند م شهیها بشاش م هیاز ثان یر کرس ناراحتش د صورت

 ... ستین تیمرگ چیمعلومه حالت خوبه و ه کنهیحال که زبونت خوب کار م-

ن لگد اروم به پام م هی بعد وع شد ... بهونه دست  شهراد جون ند  ا ین لمی: بلند شو ف نهی   ... میکه کالس شر

 

 تا حال؟!....  ؟!شهراد جون؟! از گ جونم

 

 که انگار از اولشم اتف  شمیبلند م یعاد یلیخ گهید یوق زده دانشجوها یو جلو چشما هی  م ادمی دردم
 
 اف

 !!! نامیسخت تر از ا بود ....بله جون سگ که نه ویل فتادهین

 

 تا حال شده شهراد جون و من خی  ندارم ؟!...  از گ-

 : حال ! گهیم شیغنچه ا یو بالبا کشهیو دست م اشیو چی   دهیبه گردنش م یقر 

 ... ارمیخودم حرفت م که نزبن   نمی: چه غلطا ! حرف بزن بب کنمینثارش م یبه کمر پس کله ا دست

 .... نهیشیبه گوشم م یی  استاد ام ینگه که صدا خواد یو م گهیم شر یا

 

 منم وارد بشم !!!  نیشکالس و بزار  میبر  نی!اگه اجازه بدی  خانوما روز بخ-

 

بروهاش ،شهراد جونم ا چیکه منو ه  یو با عشوه ا کنهیو تا بناگوشش باز م ششیهنگم که مهسا ن هنوز 

ن یی....بفرما د یییببخش ییت  ...واااا ی  : اااااووووواااااا....استااااددد روز شماااممم بخگهیم نی  بال م  ....ت 

 

ن محکم بهم م یا طعنه  تا شهههههررررااااادددد جونش وارد بشه ...  هی  و کنار م نهی 



مثل  قا یواسمون باز بشه ، دق ششین یکی میبر  یعشوه شی   ینجور یکه ا  میندار  شهراد جوبن  هی حداقل

 رفته تا محو بشه ....  شهراد جون که از حرکات و عشوه مهسا کال افق  

 

 ! یکه پروند  +خب داشت  

اشت ند یا گهیبشه کار د بده و منکراب   ی  که گ  یشی  یجان شما خاموش باش و نظر نده اوشون ب وجدان

 شهراد جووووون گوش فرا دهم تا کسب علیم ضیبه عرا خواهمیمحض اطالعتون ....بعدم مزاحم نشو م

 کنم ....   شهیپ

 

 .... هی  و م شهیخفه م درجا 

وع م مینیشیجاهامون م ش   به درس دادن....  کنهیو استاد هم شر

ن چونه م ر یهم دست ز  مهسا  ن ز بال تا پاا گوش که نه ویل   یی  استاد ام یو به صحبتا نهی   کنهیاسکنش م یت 

... 

 ... دهیم لشیتحو  یلبخند مچهیو ن گردهیبر م تو درس دادنش هراز گایه استادم

ن دستش م ر یز  دست مه شا که ه  گهیاخ محکمم م هیرو دستش و  اد یو با چونه م هی  که دستش در م  نمی 

 طرفش ...  گردهیبرم

 ش اومده ! ، نگو محکم زدم که محکم خورده درد شهیجمع م صورتم

  به
ن
ن من و زم نکهیا جهنم تالف  زد !  ت 

 ... ادیبه سمتش م استاد 

 

 شد ؟ چ   خانوم تهرابن -

 

غرق و  محو شده بود و  یادیبود که ز  نیا نیدیم حیخوب توض نکهی: نه ا گمیکرده بود که جاش م  بغض

دش ش و در رو جک خورهیو چونش م هی  جکش در م نیچونش جک بوده ا ر یتو درستون که دسته ز  نا یا

 .... ادیم

 

ن م یلبخند گل و گشاد بعد  کار من   هدیکه تا اخرش فهم  دهیتکون م یو ش  خندهیکه شهراد جون م  نمی 

 بوده .... 



 

ن مراقب باش شی  یب-  ... خانوم تهرابن  ت 

 .. کنهینگاه من م بعد 

حمت ز  باشه ، ب   گهید یبچه ها ا ی شونیحواست پرت جک ا خواد یشماهم نم یالبته شما خانوم محمد-

 به من ....  د یحواستونو بد

 

ن چ گهیاگه کل حواسمو بدم به شما که د- ما رو به ش یتاحدود دمیاما قول م مونهیواسه خودم نم یی 

 اختصاص بدم .... 

 

 شما نظم کالس و بهم نزن اصال حواست مال خودت ! -

 

 تم ! زتون توقع نداش؟! واقعا که استاد ا ختمی؟جک مهسا در رفته! من کالس و بهم ر  هیمن چ ی  تقص-

 

 پاره نباش!  شیات نقدر یا-

 

  افهیتو ق هی  واسم م کمیدرسش و بده که مهسا هم  هیبق هی  و م دهیتکون م یو ش  شهیخودکار باز م شمین

 ..... شهیدوباره ادم م خورهیکه م  یکه با پس کله ا

 

****** 

 

 و از بس که خم کرده بودم درد گرفته بود ...  کمرم

ن دم عصبح که اوم از   ... گرفتیم راد یا میو از هرکار  دمیبرج زهرمار فقط اخم و تخمش و د ت 

ن هم حرف م کیم  تا   ... کردیصداش و به روم بلند م دمی 

 کنه ...   میعصبان خواد یکه م  دمیفهم

 ... شدیاگه مربوط به من نم حت   داد یکار سخت و دشوار بود بهم م  هرچ   چون



 کنم ...   پیرم کرد تاده بار مجبو  کیاز برگه ها رو نزد یکی

 ... کردیو برگه رو پاره م گرفتیم راد یهربار ا چون

 

ن هم گروبن   نیباش تو ا بتیفکر ج منو بچزوبن  یخوایم حساب   رد م  ته روشچقدر رف دوبن یخود کاغذ م ت 

ن از من نب ا ی.... خدا ن از خود اشاف کارش بب ت   ... ت 

 خدا اشاف کاران را لعنت باد !!!!!  همانا 

 

 یرو  دا یشد نیو ا کردمیحرفها و کاراش سکوت م به خودم مسلط باشم و در برابر تمایم کردمیم سیع

 خفم کنه ...  ب  جورا هی خواستیاعصابش رفته بود و م

 

ن مواظب خودتون باش زمیعز -  ... ت 

 ... خندمیم حرض

ن شما هم لطف کن مواظب خودت و بابام باش میرعنا جون ما مواظب خودمون هست- ن تونیو تا م ت  ذت ل ت 

ماهم بزرگه و مراقبمون هست شما به  یاما خدا نیی  یلذت و م تی! هرچند هم بدون ش خر نها نیبی  

ن برس کتونیج کیج  .... ت 

ن حرف مفت م یدوباره من به تو رو دادم دار -  ی 
 ! بن

تازه   شنف هیمادر شوهرت بره تا  یکه منتظر بود  یهول بود نقدر یوا رعنا جون رو دادن نداره که شما ا-

ور خو همش با پارسا د نا ی؟! ش رفت   یول کرد ...اونوقت منو به امان گ یو بر  یو شوهرتم بردار  کتن 

نها حداقل حس کنم ت کهف بزنم  و باخودم حر  نمیبش کهیبرم تو خونه تنها و  د یبا چارهیدورن ، من ب

 ....ادتمیخونه ع وونهید نیایب میمستق نی، فردا پس فردا هم که اومد ستمین

 

ن مواظب خودتون باش گمیبازم م کنهیاوف ...دخی  بابات صدام م-  ...خداحافظ!!!  ت 

 

 ... کنهیرو قطع م گوشر   تق

 نوبره...  شتق   نیمادر به ا عتن ی

 



ن پا ارمیرو م میگوش  ..  شهیخشک م سییجناب ر  دنیکه از برخورد مامان رعنا رو لبامه با د  یخند و کج یت 

 ... شمیبا جذبه زوم منه که خودکار از جام بلند م چنان

ن م یو رو  دستاش   ستمید سرو هم وار  نا ی: اگه تلفنتون تموم شده ا گهیو با همون اخمها م کنهیستون م می 

 کن ... 

 

 ... کنهیکه محکم گرفته و ولم نم  می  بگ خوامیو م هی  گیسمتم م یپوشه ا بعد 

 ... کنمیمنم اخم م نبار یا

 

ن ول کن شهیخب م-  ... ت 

ن م یو محکم رو  کشهیرو م پرونده  ...داخل اتاقش .  گردهیدرهمش برم یو با همون اخمها کنهیپرت م ی 

 

 اخالق قشنگشم اثر گذاشته !!!!  یبه مغزش فشار اومده که رو  یادیز  نکهیمثل ا نه

 ا یدا....خ هی  درگ یادی.... ز  هی  و م ندازهیهم م یا کهیت هیخدا  یدر راه رضا هی  م ب  ست هرجاو را چپ

 شفاش بده!! 

 

ود که وجود داشت کارم رو مشکل کرده ب  بود و با امار و ارقایم ی  وقت گ یلیکه بهم داده بود خ  یا پوشه

 ونده مانده بود .... پر  اتیاز محتو  هم رو به اتمام بود و هنوز حجم کیم یادار  می...تا

 و کمرم درد گرفته و دست راستم هم ش شده بود ...  گردنم

 و انجام بدم ....  شیبه ادامه کار نداشتم و قصد کردم فردا بق یلیتما

 .... ادیکنارم م  نا یرو جمع کرده که ش لمیوسا

ن ، پارسا پا میجمع کن بر  لتو ی: وساگهیم گردهیرو م فشیکه داخل ک  تن یح در   .... تمونی  یمهست  یت 

 

 منم پشت شت اومدم ...  یتا تو بر  یخواهر  یقربون پارسا بر  : الیه کنمیو باز م شمین

 

 ... کنمیکه لبخندم رو گشادتر م  کنهیروانه ام م چپ چت   نگاه



 ... هی  و م دهیاز تاسف تکون م یش 

 

ن بودم که با صدا اماده  ... گردمیماهور برم یخشک و جد یرفت 

 

 ؟ ی! مگه من اجازه دادم که بر  یخانوم محمد-

 

 ... کنمیم نشیزده نگاه صورت شخ و خشمگ بهت

 ... دمیبرافروخته بود که ترس چنان

 خودم و نباختم ...  اما 

 

 تموم شده و کار منم تمومه ....  یساعت ادار  ویل جناب تهرابن  د یببخش-

 

:  گهیم یوذو اروم اما م شهینبم خم مبه جا کرده بود کیم  شیدستانش را بند پهلو  کهیو در حال اد یم جلوتر 

 ؟!  یپرونده رو وارد کرد اتیمحتو 

 

 بشه ....  شی  یاخمم ب شهیباعث م شیموذ نگاه

 

شیب همه رو نتونستم وارد کنم ویل- فلش و  یو ر  زمیی  و م کنمیو فردا وارد م شیو انجام دادم ...اما بق شی 

 .... دمیبهتون م

 

 ! نه فردا خوامیاما من واسه امشب م-

 تموم شده ؟!  یساعت ادار  ویل-

ن و منم م یدیکارت و انجام م  موبن ی، شماهم م کنمیقبول نم یبهونه ا چیه- و  یبه حساب اضافه کار  نمی 

 ! یی  گیپولش و م

 



 ... کردمیشده بودم که وجودم داغ شده بود و خودم حس م شر یاز حرفش ات چنان

 غ کردم ... صورتمم معلوم بود که تا چه حد دا  نداشتم شچن  شک

 اعصابم بود ...  یرو  یادیز  شخندشین

 هم موفق شده بود ...  دا یو شد هی  حالم و بگ خواستیم

 .... دادیازارم م یادیز 

 ماموت مانع شد ...  نیبخوابم که ا ی  دل س هیرو صابون زده  بودم که برم خونه و  دلم

 و مشت کرده بودم ...  دستام

 .... کردم تا نزنم تو صورتش  یخوددار  یادیز 

 مونده ...  شیبا اون سنش هنوز تو کودک مردک

ن و دم گوشم م کنمی، بدون نگاه کردن وصل م اد یکه به صدا درم  میگوش  .... ارمی 

 بله! -

 ؟ یایپس چرا نم-

 تا خشمم و مهار کنم ....  کشمیم ق  یعم نفس

 بمونم ...  د یمن با نیجان شما بر  نا یش-

ن ...اگه کار تموم شد یادار  میچه که بمونم ! تا عتن ی-  .... یبد انجام توبن یکه فردا هم م  هیه همه رفت 

 ف....  سییگفتم که جناب ر -

 

 ... شهیم دهیاز دستم کش گوشر 

ن من حرف م یو گذاشته دم گوشش و جا میکه با اداب تموم گوش  کنمیتعجب نگاه ماهور م با   !!!!! هنی 

 

 ... سونمشی  ! تموم شد خودم م هیکار فور   هی ناجانیش-

....... 

 اس ...ممنون ...فعال!  فهیوظ-

 



 ... هی  گیو به طرفم م کنهیرو قطع م گوشر   بعدم

 ... خندهیکه م  کشمیحرص از دستش م با 

 

ن ش م گردمیبه جانبش برم نگایه حت   ا یحرف  بدون وع م می   به کار کردن ....  کنمیو شر

 کالفه ام کرده بود...   نشیسنگ نگاه

مرد هفت خط تر از ان بود که  نیا بهانه دستش بدم ویل خواستمیباز مشغول کار خودم شدم ....نم اما 

 برنده باشم ...  یباز  نیمن بتونم تو ا

ن چ چیه قول نرگش به  !!!! سوزونهیادمو نم یجا هی مثل کم محیل ی 

  نگاهها و ب   اونقدر 
ن
 مد ... و ا کنارممن ادامه دار شد که اخر طاقتش طاق شد و  یها حرف

 به سمتم چرخوند ...  میچرخش صندیل

 ... کردمیشوکه شده از کارش مبهوت ، نگاهش م منم

 

  چیه بدون
ن
 ... میبود گهیهم د هی  فقط خ حرف

 بود ...  عصبابن  یادیز  شیمشک یچشما

 .... کردمیمکارها درک ن  نیو از ا منظورش

 و بره ...  اد یب که مبادا دیل  کردمیچپ رهگذر م وقت بود که خود را در کوچه عیل یلیخ

 نداشتم ....  تن یچن نیا یدل دادنا نیاز ا خوشر  خاطره

  اگر 
ن
 ... هی  هم جوابش و بگ میبگه و مستق میداره مستق حرف

 کنه ...   بخواد منو روابن  ها ی  باز  نیبا ا نکهیا نه

 

 ؟!  دهیم رفتاراتون چه معتن  نیا تهرابن  یاقا-

 

 خشدار بود ...  یادیز  صدام

 ... کنهیم اخم

ن ترس من چ جذابه ویل یادیز  ب  خدا  که ساده ازش بگذرم...   ستین یی 



 بره ....  تشیجذاب یدلم برا ا ی

 ..  کنهیم که اسمان شب رو تداغ  مشیک یپرپشتش با اون چشما یابروها

 فرا گرفته ...  شر یکه دورتادورش و ته ر   ب  لبها با 

 .... کنهیم زمزمه

 

 .... حرفها باشر  نیباهوش تر از ا کردمیفکر م-

 

 ... شنیراست م میگوشها

 ... شنومیگوشمم م  یتو  و تپش قلبم رو حت   فتهیبه تالطم م قلبم

ن پا ش   ... ندازمیم یت 

 .... ندازهیچانه ام م ر یز  دست

 

 بهم نگاه کن .... -

 

ن کنیم تمیاذ نیدار -  ! ت 

 ؟ کنمیحس نم ینطور یمن ا-

 

میرو عقب م شم  تمومه ....  گهیساعت د هی: کارم تا گمیو هراسان م ی 

 

 ... شمیلرزان مشغول م ب  بادستا

 ... چرخونهیو دوباره منو سمت خودش م ذارهینم

 

 واقعا کم اورده بودم ....  میهمه زبون دراز  با 

 ... دونستمیو نم هدفش



 فرار کنم ....  خواستمیم

 

 ... کنهیشستش گونم و نوازش م انگشت با 

میرو عقب م شم  .. ی 

 

 .... کنمیخواهش م تهرابن  یاقا-

 

 
ن
 ... شهیو ازم دور م کشهیم پوف

 

 بکشم ...  ق  ینفس عم شهیتازه به صورتم ، باعث م یهوا هجوم

 ... ارهیشم ب ب  بال هیمرد قطعا قصد داره  نیا

 ...که بخواد با چشماش سحرت کنه .   مونهیم یمار  مثل

 .... شهیم ادتر یبدنم ز  لرزش

 

 ... کشهیموهاش م یتو  و دست   هی  عقب م ماهور 

:  کنهیب زمزمه مل ر یز  ستینباشه کمی  هم ن شی  یمثل من که اگه ب طرفم و با همون حس و حایل گردهیبرم

 .... لعنت به هرچ  

 

 .. فهممینم

 شده باشن ...  پیگوشهام ک  انگار 

 .... سونمتی  م امیفردا ...اماده باش م یو بزار برا شیسه امروز بسه بق: وا گهیم تیهمون اخم و جد با 

 

ن و چ شمیم هی  محکم و پر شتابش خ یرفته به قدما وا   دمینم تیاهم ویل اد یاز اعماق وجودم به درد م یی 

 ... کشمیاز رفتنش م و نفس راحت  

 ؟!!!!!!  خواد یم چ   دونهیمرد هم نم نیشک ا ب  



 

 

 .... ندیشیام م شابن یپ یرو  نشیی  که بوسه ش  می  بابا فرو متو اغوش  خوشحایل با 

،  یی  و م یی  گی: خوب دست رعنا جونت و مگمیم یبه همراه اخم بامزه ا و با نگاه شایک شمیجدا م ازش

ن گینم گهید م دار  ت   که از قضا بدجور دلش گرفته و مسافرت لزمه !   نیدخی 

 

ن م یشخندین بابا   ... هکشیبه ش کچلش م و دست   نهی 

 دار مامان خونس ....  ار یندارم و اخت نقشر  چیبدونه که من ه د یدخی  بابا با-

 

 یدرمونده م نقدر یواسه دلت چه به روزت اورده که ا می  بم-
 

جا  چیابهت مردونه به ه کمی! وال ؟یک

 نوبره !!!!  یلیهمه زن ذل نیدست بزن داشته باش وال ا کمیبابا ،  خورهیبرنم

 

ه ورپر  ینظر بد ست  یوا نجا یا خواد یشما نم-  اد ی مادرش بکنه هنوز کار همرایه نکهی، عوض ا دهیدخی 

 دستم شده هوو!!!  ی...چشمم روشن دخی  بزرگ کردم بشه عصا دهیباباش م

 

 مامان کپ کردم !  یصدا دنیباشن

 اونجور جواب داده !!!  دهیکه زنش و د  دمیفهمیهمون اول از حرف بابا م د یبا

 

 .... می  گیتپلش و تو اغوشم م کلیو ه کنمیدستام و باز م یباز  شیمان و با نطرف ما گردمیبرم

ود از ذره شده بود ، کم مونده ب هیدل من  یشانا قربونت بره !شما کجابود من دورتون بگردم ...الیه الیه-

 بزارم .....  ابونیش به ب تیدور 

 

 ماچم رو گونش گذاشتم ...  دوتا 

 .... کنهیو از خودش جدا م من

ه ....حقا ک شد یباورم م شنفتمیخودم نم ی! اگه با کوشا کتن   یپاچه خوار  خواد یخوبه ...خوبه...نم-

 واسه خودت !  مارمولیک



 

 ؟!  میوا مامان رعنا داشت-

 

 ... هی  م ب  رایو به طرف پذ کنهینازک م پشت چشیم مامان

 ... هی  و پشت ش خانومش م ندازهیبال م یهم شانه ا بابا 

 

 !!! ونمی  رفدار دارم که خودمم حمن ط چقدر 

 

ن سنگ فهیکه خدا دوتا دخی  بهش داده و ماهم وظ  ب  عاشق پرس بود و از اونجا مامان به   اوردن داماد را  ت 

ن یم فا ی، دامادها نقش پرس را ا میکانون گرم خانواده دار   .... کتن

 

 ... بندهیم ششیپرسم به ر  هی قهیکه پارسا هست دم به دق  یاخر  هیو تا ثان کنهیبا ذوق نگاه پارسا م مامان

 که بخوره ....   کنهیداره و نداره تعارفش م هرچ  

 ....فورهیشتاش بازه و از تعارفات مادرزن جانش ک ششیهم ن پارسا 

ن هم لبخند م نا یش  .....کردیاش به نامزدش قلب پرتاب م فتهیوبا نگاه ش ند ی 

ام جداگانه نیهم از ا بابا   نسبت بهش قاعل بود .....  یا قاعده مستثنا نبود و احی 

 من بدبخت بودم که فحش خوردنم ملس بود ....  فقط

ن ب نیوا که مامان واسس پوست گرفته بود رو   ب  ها وهیخواهرزن دوست بود که م یادیپارسا فقط ز  ت 

 تعارف من کرد ..... 

 هم زدم و تا اخر نوش جان کردم ....  یاز خدا خواسته بشقابش و گرفتم و لبخند منم

 به چهره متعجبش ننداختم ....  ت  یهم اهم صال ا

 !!!! گهیداره د ومد یاومد ن تعارف

 

ن یو مامان و بابا از سفرشون م میهم نشسته بود دور   زنگ خونه به صدا درومد ....  یکه صدا  گفت 

 ... ادیقرار بوده ب : کش گهیو م ندازهیبه جانب همه م نگایه بابا 



 .... دهیو جواب م هی  م فونیسمت اکه بابا هم   ندازمیبال م یا شونه

 ... می  پشت شش م منم

ن ا گردهیبرم  .... نی  مهساس متعجب ابروهام بال م نکهیو با گفت 

 .... منیسمت نش هی  هم م بابا 

 .... شهیظاهر م دگانمیو مهسا جلو د کنمیباز م درو 

سمیو ناراحتش م زونیاو  افهیق دنید با   شده ؟!  : چ   ی 

 

ن و بغلم و اروم مت کنهیپرت م خودش  .... هیگر   ر یز  نهی 

 .... کنمیو بغلش م ارمیو بال م نمیسنگ یدستا مبهوت

 ... کشهیو دماغش و بال م ارهیو بال م شش

 .... هی  و سمت اتاقم م هی  گیدستم و م بعدم

 

 ... شمیم نگران

 بودم ...  دهیتا حال ند ناراحت   نیرو اونم به ا مهسا 

  حتما 
 
 وقت شب امده بود خونمون ؟!......  نیکه ا  افتاده بود  اتفاف

 

 .... شهیمهسا بلندتر م هیگر   یصدا میشیاتاق که م وارد 

 .... ارمشیسمت تخت م به

 ....کردیم هیگر   یها ی... دست به صورتش گرفته بود و ها نهیشیاجبار م به

 داخل اتاق نبود ...  اب

خونه تغ می  م ونی  اتاق ب از  ن  ....  دمیم ی  مس یی  و سمت اشی 

 .... شنیجلوم ظاهر م نا یخارج بشم که مامان و ش خوامیبرداشته و م وابن یاب و ل پارچ

 ... شمیزهر ترک م دنشونیفکرمهسا بودم که از د یتو  اونقدر 

 ! کردیم هیشده ؟ مهسا داشت گر  ی: طور  گهیم بدون توجه به حالم با لحن نگرابن  مامان



 

  ب  ، نه صدا شمیم حرض
ن
، حال  ت  فیکه از ترس کم مونده پس ب  شنیجلوت ظاهر مدفعه  هی نه حرف

 ! هی  گیمامانمون شاغ مهسا رو م

 ؟!.....  یکردیم میشانس تقس خدا جون من کجا بودم وقت   بنازم

 

ه ؟ حالم اگه اجازه بددونمینم قا یمنم دق- م نکنه نفسش باز بشه و بگه چه خی   نی.... النم اومدم اب بی 

 نشده ؟!  هالک هیبرم تا از گر 

 

 ... کنهینثارم م یچشم غره ا نا یاما ش هی  کنار م  با ناراحت   مامان

 !!!! یانجام داد یکیبس ن یکار   نامزدت باشر  شیزحمت پ ب   شما 

 

 ... شمیاتاق م وارد 

 کرده بود به هق هق افتاده بود ....   هیکه از بس گر   دمیم ب  اب و به خورد مهسا وانیل

سمیم بانگرابن   ب یخوای: نم ی 
 

 منو؟!  یشده ؟! نصف عمر کرد چ   یک

 

 .... هیششار از حرست و ناراحت نگاهش

 !! شدنی: بابام و مامانم دارن جدا م گهیکه حرف زدن و براش مشکل کرده بود اروم م  بغضن  با 

 

 
ن
 ... دیتو دهنم ماس ارمیرو که قراربود به زبون ب حرف

 جدا بشن ؟!  خوانیکه م  چ   عتن ی

 هندوستون کرده ....  اد ی لشونیه فسه تا بچه بزرگ تاز  با 

 نبودن ....  انیجزو ادم نا یخدا که ا به

 ناراحت شدم که نتونستم حرف بزنم ...  اونقدر 

 داشتم که بگم ....  چ   اصال 

 



 ش داد ....  هیگر   یو بنا د یدوباره تو اغوشم خز  مهسا 

 

ن ،اما د- ن ؟!  یمیتصم گهیدرسته اون همه مشکل داشت   واسه طالق که نداشت 

 

 .... خندهیم هیاون همه گر  ونیم مهسا 

 یم چ  -
 

جنگ ....  دونیشانا؟! اون دوتا فقط به فکر خودشونن ....چند روزه خونمون شده م یک

کرد باهاشون و من و مهتابم برداشت برد خونش   ب  چنان دعوا شبیاعصابمون و خورد کردن ....ماهور د

زن  هیخواهرش .... بابامم  شیالمان پ هی  م هشیزنگ مهتاب زده که داره واسه هم ....مامانمم صبج

 .... ختهیرو هم ر  گهید یکیداشته که تازه باهم جدا شدن و با  یا غهیص

 

 .... مونهیهمه اتفاقات باز م نیاز ا دهنم

  چ   عتن ی
 

 ! هیالک ؟! مگه زندگ

ن بچه ها که پاسوز همچ نیا چارهیب  شدن ....  یفکر  پدرو مادر ب   ت 

  چیه
ن
ن جز ا نشیتسک یبرا حرف ن شب نفرت انگ نیکنم و ا  شیتو سکوت همراه نکهینداشت   بگذرد ...  ی 

 ماهور !  چارهیب

 ه؟یواسه چ شیاون همه اوقات تلخ فهممیم حال 

 !؟چ   مهتاب

 ناراحته ....  یلیاونم خ حتما 

ونن ودشکه فقط به فکر خ  هیانسانها چ نجور یا دنیکرد اما واقعا قصدت از افر   فضویل د ینبا دونمیم ا یخدا

.. 

   خودخوایه یادمها
 

ن یچرا باهم ازدواج م کنهیدر کنار هم ارومشون نم که اگر واقعا زندگ ر بچه و بدت کتن

ن بار سنگ د یکه بعدا با  ارنیم ا یبه دن ب  ها  رو به دوش بکشن ...  یمهر  ب   نیا ت 

ن چه م و   ؟...  کردنیاگه مهسا و مهتاب ، ماهورو نداشت 

 بودن ....  اشیکه دن  یاهر دوتا خو  یشده پدرو مادر برا ماهور 

 پدرو مادرشون در حق بچه هاشون نکردن ....  رو کرد که حت   یکار 

 ماهور ....  چارهیب



 واسش ....  شهیم حایل هی دلم

 دارن ....  ت  یظرف هیخب ادما هم  و مغروره ، ویل ستیمظلوم ن درسته

 

 ؟!  شهیم چ   نیشانا بعد از ا-

 

  یصدا پام گذاشته بود و با  یشش و رو  مهسا 
ن

ن حرفش و م تو دماغ  .... نهی 

 .... کنمیموهاش م یتو  دست  

  چ   دونمیمهسا نم-
ن
صاب جنگ و دعوا و اع ستیقرار ن گهیکه د  دونمیم نو یا ندارم ویل بگم ...اصال حرف

ن نیبب محبت   و ب   خورد کتن   انتیکه اونا از اولشم واسه هم نبودن ....بارها شاهد خ  نهیا تی....واقع ت 

ن و جدا اونا قرار نبود بهم برگرد ....درسته اسم طالق ترسناکه ویلنیمامانت بود یها تفاوب   پدرت و ب  

 شدنشون هم به نفع خودشون بود هم به نفع شما ..... 

 

 و کنار هم ....  میخونه بود هیبازهم تو  نا یاما با تموم ا-

 

 .... فتهیاز چشمش م و قطره اشیک گهیبغض م با 

 .... ستین یهمه بد نیا و حقشون شهیم شیر  دلم

 .... ستیساخته ن هم از دست کش یکار   اما 

 

 .... خوابونمشیزور ارامبخش م با 

 بود ....  دهیو مظلوم خواب ارام

 .... ونی  ب می  و از اتاق م کنمیروش و درست م یپتو 

 

 ... نایبا برخوردم با مامان و ش شهیم یرفتنم مساو  ونی  ب که

 ؟!  کردنیم کاریپشت در اتاق من چ نا یا

 !!!!! نایو خودمم بدتر از همه ا ستیکجا جاش ن  چیاز ادم فضول که ه امان



 

 داخل .....  د ییدم در بده ، بفرما-

 دخی  ، زود بگو چش بود با اون حال و روزش اومده بود ؟!....  ز یمزه نر -

 

 ....دادیتکون م و یو یبود و کله اش و مثل  سادهیهم کنجکاو کنار مامان وا نا یش

 

 بردن ؟ فیخانوم ؟ اقاتون ترسر  نا یش ب  ندار یما نظر ش-

 تو کار نداشته باش ... جواب مامان و بده ..... -

 

 ... می  گیفاصله م ازشون

خونه م لکسیر  یلیخ ن  ... شمیوارد اشی 

 ناراحت شدم که گشنم شده بود ....  اونقدر 

 دوتا هم مثل جوجه پشت شم اومدن ....  اون

  عتن ی نی  گیمهسا دارن طالق م ی: مامان بابا گمیراحت بشه م الشونیخ نکهیا یطرفشون و برا گردمیبرم

ن ...مادرشم رفته پ ن خونه ماهور ودر حال حاضن  شیگرفت  اهم همراه ماهور رفت  خواهرش المان ....دخی 

ن ندارم متاسفانه ....اگه اون چ تهرابن  یاز اقا یخی   ن برطرف شده ، لطفا خلوت کن هی  ن چ هیمن  ت  بخورم  یی 

 ..... شهیده ام داره سوراخ ممع

 

 که انگار من طالق گرفتم ....   ندازنیبه جانبم م نگاه مغمویم نا یو ش مامان

 .... هیگر   ر یمونده بود بزنه ز  کم

 دوست داره .....  یلیمهسا رو خ اخه

 نامزدش .....  شیپ گردهیبرم نا یش

 ..... هی  و م کنهیبا همون نگاه غذا خوردن رو زهرمارم م کمی مامانم

ن پشت م از   واسه خوردن نداشتم ....  ب  اشتها گهیچون د شمیبلند م ی 

 مهسا داغونم کرده بود ....  ناراحت  



 کار کنم ...   چ   خوامیم دمیفهمینم

 

وع م میگوش  به زنگ خوردن ....  کنهیشر

ن م یو از رو  گردمیبرم  .... دارمیو برم میگوش  ی 

 .... فهممیو نم لشیلو اصال هم د زهیی  م یشماره ماهور دلم هر  دنید با 

 : سالم !  کنمیم وصل

 سالم ، مهسا اونجاست ؟-

 بله ، به زور ارامبخش خوابوندمش ..... -

  ی....دلم برا دهیم ونی  و پر صدا ب نفسش
 

و  دنشیصداش گرفت ....درسته چشم  د اون همه گرفتیک

 .... ستمینبوده و ن شمیبه ناراحت نداشتم اما راضن 

 ؟ مواظبش هست  -

 م .... مواظبش-

 رو داره درد دل کنه !  یکیباز خوبه که -

ا به شما احت ستیهم خوب ن یهمه خودخور  نیمتاسفم ماهور خان ....اما ا- رو  یکیدارن و  اجی،دخی 

!   هیتک شکه به  خوانیم ن  کتن

 کنم ؟!   هیتک : من به گ کنهیم مکث

 .... شمیم لل

 خدا بزرگه ! -

 باش ....شب خوش!  مواظبش

 

ن رو پا گوشر   ...... کنمیو بهش نگاه م ارمیم یت 

 حرف زد و بعدم قطع کرد ........  د یخالصه و مف شهیهم مثل

 ماند....  د یکشیکه از ش درد م  ق  یعم ینفسها ونیم ب  چرا دلم جا دونمیونم

 کند ....   تیاعالم وجود خواستیکه م  ر انگا

 



 )ماهور(

 

 .... کنمیخاموش م یگار یجاس یو تو  گارمیس

 ... دمیم هیبه مبل تک دوباره

ن چ باز کردم همه چشام و ببندم و وقت   یلحظه ا یبرا خوامیاونقدر مشغول و خسته است که م فکرم  ی 

 به حالت قبل برگرده .... 

ن چ  که محال ممکن است ....   یی 

ا م شی  یب دلم  ....سوزدیاز خودم به حال دخی 

 که باخته شده ....   یا هیروح ی،برا ندشونیا یبرا

 .... ادیاز دستم برنم یکار 

 کنم .....   یو صبور  نمیبیم نکهیا جز 

 
 

ن ما انسانها چ زندگ تا از  میچرخونیما خودمون ....انسانها، اونقدر اون و دورمون م ویل ستین یا دهیچیپ ی 

 .... میفتینفس ب

  مامان
 

ن اما فقط برا و بابا زندگ ن ، البته داشت   خودشون ....  ینداشت 

ن جز ر  ب  اعتنا چیه ن ینسبت به بچه هاشون نداشت   دست و پامون ....  یپول تو  خت 

 نبود !!!  که محبت    هدیچه فا اما 

 

 .... شهیم دهیسمت شانا کش فکرم

ن اول یبرا  بدم ...  یکیبار خواستم دل به  ت 

 باتموم نفرتش داد زد که ازم متنفره !  اما 

 انجام بدم ....  تونستمیم کار یچ من

 مجابش کنم به بودن باهام ....  تونستمیم چطور 

 اما ..... وجود رد شدنش از خط قرمزام ، باز هم دلم خواستش  با 

 

 .... ومدیاز بابت مهسا راحت بود و مهتاب با وجود ناراحت بودنش زودتر از مهسا کنار م المیخ



 

 ... شمیحمام م وارد 

  کیم  خورهیشد که به پوست بدنم م اب
ن

 .... کنهیبدنم رو کم م از داغ

 
ن

 چند روز بر تن و بدنم خورده ....  نیاست که ا ب  از زخما که ناشر   داغ

 پا له کرده ....  ر یه بدجور غرور مردانه ام رو ز ک  ب  زخما

 محبت خواستم ، عشق خواستم ...  یا گهیمثل هر انسان د منم

 نبود !  اما 

 .... میخودشون بودن که ماها فراموش شده بود یایو مادر داشتم اما اونقدر شگرم خودشون و دن پدر 

 محبت بودم ....  دنبال

ن ظاهرم چ اما   محبت داشت ....  یباطنم تمنا ویل داد یرو نشون نم یی 

ا  سیرو حواسم بود .....م دخی  به بزنه....  توجیه ب   نیا دمیی   ها بهشون ضن

 .... کردمیتوجه م بهشون

 .... کردمیهاشون و براورده م خواسته

 .... خوردنیاب هم نم مشورت من حت   ا یکرده بودم که بدون اجازه   یکار 

 پراز حرست ... وسط خودم شدم پراز عقده ،شدم  نیا اما 

 و اون بودم ....  نیکه به دنبال محبت از ا  ادیم کی شدم

 .... دادیاوردم چون غرورم اجازه نم رو نیم به

ا  وط خواستشون و قبول م ومدنیبه خاطر ظاهر و پولم به طرفم م دخی  ط و شر  ردمکیو من باهزار شر

 اونم واسه چند وقت ... 

 .... شدمیازشون زده م زود 

ن بودنشون حالم و بهم م یند و بار ب همه ب   نیا  ... دی 

ا اطرافم  شب را در کنارم به صبح رسوندن ....  کیو  از یکه تنها به فکر ن  ب  پر بودن از دخی 

 موقع باعث نشد دلم بلرزد ...  چیدمخور شدن باهاشون اما ه باوجود 

 ؟!  خوامیم چ   دونستمینم خودمم

ا رو مثل مادرم ب   کی از
 رو که به دنبال پول و شهوت بودن ....   یش  هیو  مدیدیتفاوت م طرف دخی 



ان خوب   د یشا دمیفهمیمهتاب و مهسا م دنیبا د بازهم
ن ....  دخی   هم باشن که بتونن نظرم و عوض کتن

ن همون چ قا یدق شانا   بود که بهم ثابت شد....  یی 

دن ه پرس بو ک  و دوستابن  با وجود شوچن  ....حت   ومد یخوشم نم چیکه ه  و شو وضیع پیوجود ت با 

 ... کردیمهسا رو هم منع م کج نرفت و حت    چوقتیه

 مهسا بود...  یالگو  قا یدق شانا 

ا   ... نایبرن خونه شانا ا کردنیعشق م دخی 

شون  نشونیبودن که با وجود عشق و عالقه ب یپدرو مادر  چون ، اون عشق رو هم به وجود دو دخی 

ن یی  م  .... دادنیعشق م من یو اون دوتا دخی  هم به وجود خواهرا خت 

ک بد تخس بود و هست ....  شده با زور ،ویل حت   ارمیکردم شانا رو به راه ب  سیع یلیخ  دخی 

 تفاوت باشم ....  ب   تونمینم

 ازش ....  اد یم خوشم

ه اعصابم یرو  یادیخدا دورش افشونه ....ز  شهیکه هم  یفر  ی، موها دشیو صورت سف مشیک یچشما

.... 

 داره ....  همه ترس چه مفهویم نیا فهممیما نما کنمیشانا رو حس م ترس

 داشته ....  یخاطره بد د یشا

 .... کنهیام م وانهیفکر کردن بهش د یا هیثان حت   شهیبدنم منقبض م همه

 .... دمیفهمیبوده حتما م یم تو گذشتش کش اگر 

 من !!!!!  یخدا یوا

 

 ..... دمیم ونی  هم ب ق  یو دم عم کشمیبه صورتم م دست  

 .... ندازمیتخت م یم رو رو ا حوله

 .... می  گیم شیکمد لباسهام رو در پ  ی  مس

 .... کنمیانتخاب کرده و به تن م لباش

ن و فکر کردن فقط ب نجا یا  .....هی  گیتوانم و م شی  ینشست 

 .... ارمیهرطور شده شانا رو به دست ب د یبا من



 با زور باشه ....  هرچند 

ا بود و بس ....  ندهیا یارو که خواستم بر  سالها هرچ   نیا یتو   دخی 

ن الن تنها چ و   شاناست ....  خوامیکه م  یی 

 .... کنهیبه خواستنش مجاب م شی  یتموم پس زدناش منو ب با 

 

 ونی  و از در خانه ب کنمیرو که در ذهنم مرور م یدیو نقشه پل کنهیگوشه لبم جا خوش م  یموذ یلبخند

 ...... می  م

 

 .... شمیم نکیپارک وارد 

ن و م نمیماش موتیر   .... گردمینامم به سمت صدا برم دنیسواربشم که باشن خوامیو م نمی 

 .... نمیبیرو م بابام

وا جا دود شد و ه هیکرده بودم ، همه اش   ا دیرو که بعد از دو سه روز پ ذره از ارامشر  هیاون  دنشید با 

 رفت .... 

 

 به بنده ؟!  نیبزرگ افتخار داد سالم جناب تهرابن -

 

 ... شنیم شی  یب شیاخمها

 ..... سوزوندیدرونم به پا کرده بودن که داشت همه وجودم و م شر یات

 

 باهات دو کلوم حرف مردونه دارم ....  نمیتو ماش ا یب-

 

 .... هی  م نشیو سمت ماش هی  گیتظر جواب باشه راهش و ممن نکهیو بدون ا گهیم

 ... دمیم ق  یعم دم

 .... می  به دنبالش م ناچارا 

   بدون
ن
ن حرف  .... شمیم هی  و به رو به رو خ نمیشیکنار دستش م  گفت 



وع م خودش  به حرف زدن ....  کنهیشر

 

ن هرسه تون ناراحت دونمیم- من و اون زن از اولش هم به کنم ....چون   هیتوج خوامیرقمه هم نم چیو ه ت 

گم  خاطره کنم ....فقط اومدم ب د یتجد ومدمیحرفها گذشته و ن نی!کارما از ا می....بگذر  میخوردیدرد هم نم

 ..... می  م رانیاز ا شهیهم یکه دارم برا

 

ن چ هی  از ته اعماقم شکست ...  یی 

 او هم باتموم کاراش باز بخواد تنهامون بزاره ....  کردمینم باور 

 .... کردیکارو م  نیداشت ا ا ام

 شد ...  شی  یب نفرتم

ن ...  حت    ارزش نگاه کردنم نداشت 

 دستانم مشت شد ....  تیعصبان از 

 نگاهش کنم ....  داد یاجازه نم غرورم

به خاطر خودش داشت از بچه هاش به  ، چون حت   شناختمیبود که م ادیم نیمرد در نظرم منفورتر  نیا

 .... گذشتیم راحت  

 وجود داره !!!!  سنگدیل نیبه ا یپدر  مادر  مگه

 .... هی  گیرو سمتم م یا پرونده

 

که تا چند   نیاون زنم تمام و کمال دادم ....اونقدر دار  هیتموم مال و اموالم و به نامتون زدم ....مهر -

 ... ازهین نسلتونم ب  

 

 ..... ستیپول ن همه چ   نیدیکه نفهم  نیدرد ما فقط شماها بود که اگه بدوبن   اخ

 

وع کردم ....اومدم واسه  گهیکار د  هیکارخونه رو بهت واگذار کردم و خودم قراره - راه بندازم که البته شر

 کنم ....   ازت خداحافیطن  شهیهم

 



ن توجه به دست دراز شده اش از ماش بدون نگاه کردن به صورتش و ب   و حت   می  گیرو م پرونده خارج  ت 

 .... شمیم

 ندارم که بخوام غصه اشون و بخورم ...  یو پدر مادر  گهیامروز به بعد د از 

ن ....  فقط  دوتا خواهر دارم که جونم هست 

 بد بود ...  حالم

 به خدا که سخته ....  سخته

 !!! میمجبور  عتن یبتونم  د یبا اما 

 

ن ماش سوار   .....شمیخارج م نگیو از  پارک شمیم ت 

 اون شما بدجور بدنم از خشم داغ کرده بود....  یتو 

ن پا رو  پنحره  شیاز ات یمفقط ک کیم  د ی، شا کنمیم و ش پدال گاز خایل تمیو تمام حرص و عصبان دمیم یت 

 درونم کم بشه  ..... 

 

********* 

 

کت م شهیاز هم رتر ید   ... سمی  به شر

 متوجه حال ناخوشم شده بودن ....  همه

ش بعد   .... ستمیا شانا یم دنیک با د  می  ها به سمت اتاقم م حال و احوالی 

 ... کنهیم یقرار  ب   قلبم

 ... کنهیلبخند سالم م با 

 شده بود ...  خوشکل

ن که م  ب  پایخاطر ت به فرم   دنیو اونقدر تو چشم بودنش ،مجبور شدم همه پرسنل زن و اجبار به پوش د ی 

 کار کردم ... 

 بودن ...  خودش ناراضن  حت   همه

 فر افشون شدش ....  یهم موها راحت بود هم به خاطر قد مانتوهاش یحداقل اعصابم تاحدود ویل



 

 ... کنمیو راهم و به سمت اتاق کج م دمیهمون اخم ها جواب سالمش و م با 

 .... نیار یانجام بدم رو زودتر ب د یرو که با ب  قرارا و کارا ستی: ل گمیو م گردمیبرم یجد یلیخ

 

 متعجب بود ....  نگاهش

ن مونده تا به اون چ هنوز   برسم ....  خوامیکه م  یی 

 شده بودم مثل قبل ...  قا یدق

 ... کردمیکه قبال باهاش برخورد م  همونجور 

 خودش و واسم دست بال گرفته بود....  یادیخانوم کوچولو ز  نیا

 بشم نشد ....  الشیخ هم کردم ب   یهرکار 

 کنم که خودش بهم برگرده ....   یمجبورم کار  پس

 

 ....ستادمیا یپنجره شتاش  یرو  روبه

ن ز پشت قفل به هم بودن ، به همه چدستانم ا کهیحال در   فکر کردم ....  ی 

ن چ بعضن  ن یباخودت ن ارشیاخت ها ی   .... ست 

ن چ بعضن  ویل  .... یر ایبه دستش ب ، احتمالش هست که بتوبن  کتن   یز یبرنامه ر  توبن یرو م ها ی 

 .... ارمیبدستش ب دوارمیوام

 .... شهیو در باز م خورهیبه در م یا تقه

ن از هرچ شی  یهاش بقدم یاما صدا گردمیبرنم  اشناست ....  یی 

 

 ؟!  تهرابن  یاقا-

 

لبانم  یرو  یلبخند شهیاش م جهی، نت نهیشیصداش تو وجودم م دنیکه از شن  لذب   ویل گردمیبرنم بازهم

.... 

 



 بگو... -

 

 ! تصور کنم چقدر متعجبه والبته حرض تونمیم

 ه ... رفت ادمیکرده و من به کل   واسه ناهار دعوتم یکه مهدو   فتهیم ادمیو تازه  خونهیرو م ستیل

 واسه خانومش بوده که با اون موجود چموش پشت شم اشنا بشه ....  شی  یب دعوتشم

 

 ... کنمیو نگاهش م گردمیبرم

 بدجور گره خورده بودن ...  شیاخمها

 ناهار ...  میبر  د یاماده باش با کی: ساعت گمیم یجد یلیخ

 

 کرده بود ...   هنگ

ن هم اصال   .... نشستید که به دل محالتهاش بو  ت 

 که بار اولش بود ...   انگار 

 ؟  امیب د یمنم با نی: اون وقت شما قرار دار گهیگرد شده بودن و متعجب م  چشماش

 !؟یومدیمگه قبال نم-

 نبود ....  یاز یاومدم ، منتها اصال به حضور من ن-

ن تابع من باش د یو با نیبنده ا ،شما منشر  یخانوم محمد- ن تکرار کناونقدر  نو یو ا ت  که ذهنتون تا بشه مل ت 

ن ام و شما موظف ندهی  گ  میچون بنده تصم ام بزار  به ت   .... نیان احی 

 

ن من که چ تهرابن  ی: وا.... اقا ندازهیبه دماغش م تن یچ ها خواستم بگم حضور من اونقدر نگفتم فقط  یی 

 ... ستیمهم ن

ن من تع گهیاونش و د-  ! کنمیم یت 

 

 من برم !  نیبا بنده ندار  ی: اگه کار  دهیم ونی  ب قیو دمش و عم کنهینازک م چشیم پشت

 



 .... گردمیکه بره و دوباره به سمت پنجره برم  کنمیدست اشاره م با 

 ...فهممینم یدر  یصدا ویل گذرهیم هیثان چند 

 و نگاش به منه ...  ستادهیکه مظلوم ا  نمیبیو م گردمیبرم وبارهد

   انگار 
ن
 ... شهیبزنه و روش نم که بخواد حرف

ن چ ه....  نیا تیکه دور از شخص  یی   دخی 

 !خجالت؟

 :گهیهم هست م یکه گره کرده تو   ب  و با دستها اد یبه حرف م بالخره

 .... کنمینم غی    در  اد یبرباز دستم  یمتاسفم ...هرکار  یلیاومده خ شیاتفاق پ بابت

 ... ستمیا یم روبه روش به فاصله کیم قا یو دق می  م جلو 

 طرفش ...  شمیم خم

 ... میندار  اجیممنونم اما نه من نه خواهرام به کمکت احت تی: بابت همدرد گمیم لحن اروم اما محکیم با 

ه جلو چشمام نباشر دمیادامه م یکمال خونرسد  ودر   .... : بهی 

 

 ... شهیعوض منقابش  زود 

 که حرف بارش بشه و تماشا کنه ....   ستین ادیم

 تو صورتم ...  شهیم براق

 دوبن ی: مهگیبرافروخته م که درحال چنگ زدنه با صورب    یو مثل گربه ا شهیخارج م تیحالت مظلوم از 

 ه رد ک  هست   اونقدر مغرور و از خود راضن  کمک کنم ویل  خوامیمنه که م ی  !  تقصیندار  اقتیل هیچ

ط   نمتیخوش ندارم بب قا یمنم دق هیچ دوبن یم ...به جهنم !...ویل کتن یم پنجاه  مسخرهکه اگه اون شر

که شما   ب  ااز اونج .... ویل میرو تحمل کن یگر ید میکدوم مجبور نبود  چی، ه یدیکشینم شیرو پ وبن یلیم

چشمات و  تحمل کتن  توبن یشما نم امیو م می  بخوام م ب  بگم من هرجا د یبا عقل کیل کتن یفکر م دا یشد

 ببند .... 

 

 ... دهیم لمیهم تحو  یشخندیو ن کنهیم تمینگاه صورت شخ شده از عصبان لکسیر  بعدم

 که کم مونده گردنش و بشکنم ...   کنهیمنو داغ م چنان

ن و با همون حرص نگام نعره م می  م جلوتر   .... ونی  : ب نمی 



 

 زده بود ....  خشکش

 .... گفتینم ومد یکه به دهنش م  هرچ   د یشا دونستیاگه م حد داغونم که نیتا ا دونستینم

 ... کنهیشوک زده نگام م نمیبیم وقت  

ن با همون نگاه ترسناکم داد م دوباره  ... ونی  : گمشو ب نمی 

 

 که تو چشماش نشسته بود ....   ....اونم با برق اشیک هی  وم

 و به در اورد ....  دلم

ک ز  اما   پروا بود ....  ب   یادیدخی 

 )شانا( 

 

 

 .... چکهیم اشکم

 ...لعنت  

 .....،،،لعنت  لعنت  

 !!!،احمقاحمق  

 ...نداره باهاش مدارا کتن  اقتیل

 حقته ....  اد یبه شت م هرچ   اصال 

 ماموت ....  عوضن 

 تو کردم ....  یکه من خر برا  یهمه دلسوز  اون فیح

 ........لعنت   ی  بم برو 

 

 مردن نه ،جوونه خوش برو روئه ،گناه داره ....  حال 

 .... که شم داد نزبن   پات بشکنه ....نه لل بشر  الیه



 کنم ....   یبه من بگه ،مگه فضولم که برم ابراز همدرد یکی اخه

 احساس !  ب   مردک

 .... هی  گی،پاچه من و ممحبتش نکردن  اونقدر 

 ازت ....متنفرم ....  متنفرم

 ... بیخوش ترک ماموت

 ... خورهیفحشامم به درد خودم م حت  

 زد و نابودم کرد پرسه سه نقطه.....  شخصا 

ن من اگر چ دونهیکشته مرده ام تا کمک اون کنم ...نم  انگار  ه هم گفتم واسه خاطر مهسا و مهتاب بود ن یی 

 !!!! پیاون ماموت خوش ت

 

 !؟یکرد  هیشده ؟ چرا گر  : چ   گهیو هولزده م اد یبه طرفم م دنمیبا د مهسا 

 

 ... ستین ج  ی: هگمیهمون بغض صدام م با 

ن که چ  چ   عتن ی-  حالت خوب بود !!!  شیساعت پ کی...تو که تا  ستین یی 

 

هم   ه کشود ببه بعد قرار ب نیزد تو پرم که اگراز ا یکه جور   تتهیبگم مقرص اون داداش قزم خواستمیم

 !!!! ارمیاسم کمک هم ن حت   گهیکمک کنم ،د

 

ن چ  مهسا ...  ستین یی 

 

 صورتم ....  کینزد ارهیکه مهسا دوباره شش و م  می  گیو م مینیاب ب یدستمال کاغذ با 

 شده ؟!  چ   گهیبگو د-

 

زدم  یزر  هیبا ....اه ....خب با ست  ی، ول کنم ن یدیفشار م یو دار  یتوهم انگشتت وکرد گهیاه ....بسه د-

 انگولک نکن ....  یه گهیگفت ،جوابشو هم شنفت ....شجدت تو د  چ   هی، 



 

 : هش....ارومی  !!! کنهیگرد شده نگام م  یجشما با 

 

ن ع اگه تو یه-  رو اعصابم که کرم ندارم سگ بشم .... وال!  یکاسکو نر   ت 

 و خالص!  یی  گاز بگ  هی...فقط مونده  سگه از پشت بست   به جان خودم دست هرچ  -

ن باش گازم م ور بزبن  گهید کمیاگه -  .... می  گیمطمت 

 

ن م یو رو  هی  گیفاصله م لکسیر  یلیخ  ... بینج وانیح نی: اروم باش فعال ....افر  گهیو م نهیشیم ی 

 

 یکه الن م  ت  ینج وانیح اون
 

 .... کنهیپارت م کهیطرفش ت یبدتر از من تو اون اتاقه که بدتر بر  یک

ه و من نشست شیپ لکسیشده حال ر  چ   شد یمحو م مهسا با اون حالش داشت افق   نیا شبیتا د اصال 

ن شکل ادم نا ی...وال ا کنهینطق م ن ین اد ی   !!!ست 

 

 .... کنمینگاش م مشکوک

 ؟!  یشنگول شد نقدر یشده ا دفعه چ   هی یرو به موت بود شبیتو تا د-

 

 تیولفض نکهیا یبرا  هم حالست ...ویلبود و حال  شبی: اون د گهیو با ناز م گردونهیهم م یو رو  پاش

ا شوک خی  جو شدن ، ب ی  جو گ گهید یکیمحضه و  تفاوب   از ژنامون ب   یکیکه   ب  ، از اونجا گمیبخوابه م

 میایهش کنار مکم نسبت ب  کموبعد   میشیبعد ناراحت و افرسده م میی  یو ابتدا در شوک به ش م تمونی  گیم

ن ... هم  !!! ت 

 

 شب تا صبحه ؟!  هیه فقط پروس نیاونوقت ا-

 

 مدت تره !!!  طولبن  گرونیما اره ...اما د یبرا-

شدم  کامال متوجه  شیبود و اون داداش افاده ا الیخ ب   قا یبودمش و دق دهیمهتاب که صبح د یاداور ی با

... 



 

 اوهوم کامال از خودت و خواهرت و داداشت معلومه!!! -

 ... ی  سخت نگ زمیاره عز -

 

ن و  یدور  راه نا یاما ا نهیو نب د یکه رنگ خورش  کرد یماه خودش و حبس م کیبود تا  گهیقران هرکه د به نرفت 

 ،اونام ب   الیخ ب   یکه ننه بابا  ب  از اونجا
ن  .... گهید النیخ داشت 

 به من چه ؟!....  اصال 

 

 .... شمیو مشغول کارم م کنمیو روشن م وتر یکامپ

 ..حالم فکر نکنم .  نیاصال به مسبب ا کنمیم سیع

 .... شهیمهسا همونطور اونجا نشسته و کلش تو گوش گذرهیم هرچ  

 تمرکز کنم ...  تونستمینم

 ؟ نیکه قبال بود  ب  جا نیلطفا حال که حالتون خوبه، برگرد شهی: م گمیسمتش و م گردمیبرم

 

ن هم م یو لبخند گنده ا کنهیم نگام  .. نهی 

 

 ل شده!!! منگ نقدر یخورده که ا ب  جا هیشش  نیجان خودم ا به

 

 ؟ گمیم چ   فهیمی: مهسا مگمیم حرض

ن نق م مال داداشمه و یه نجا یاه مرض ....خوبه ا-  ی 
 .... بن

 برو ور دل داداشت ..  ناراحت   یلیخ-

 ... شهیبهت بگم که باورت نم چ   هی خوامیول کن م نارو یا-

 

ن شده بود که منم فکر کردم حتما چ یجد افشیق اونقدر   .... هیمهم ی 

ن وقتا ع نجور یا دونستمیکرده بود ، م  گل  میفضول  .... میکنیافتاب پرست رنگ عوض م ت 



 

 شده ؟!  چ  -

 

 ! میشهراد زنگ زد باهم حرف زد-

 

ن م یلبخند گنده ا دوباره  .... نهی 

 ...کنمیبا تعجب نگاش م منم

 ! کدوم شهراد؟!.... شهراد 

 

 یی  همون استاد ام که بشر شو  خواد یچطور شده بود که خودش گفت : اه...حال نم افمیق دونمینم

 خودمون !... 

 

 ....!!!!!!! شهی......؟؟؟؟نه......!!!!!!!!!!!باورم نمچ  

 

 ؟!  هیبناگوش در رفتش مال چ شین نیبگو ا پس

 

 فرمودن؟یم چ   شونیخب حال ا-

 

ن پا ندازهیو م شش  ... شهیناراحت م کمیو  یت 

ز زبون داداش ا نکهیمثل ا ج  ی: هگهیم دهیکه مثآل خجالت کش  یو بالبخند ارهیدوباره شش و بال م بعد 

ن و بالفاصله زنگ من م دهیماهورم شن  کنه ....   یبده و ابراز هم درد میکه دلدار   نهی 

 

 .... شهیم یور  هیلبت  ا یم موفق بوده ،چون دائم مثل سکته اه یلیخ ا ی! گو نطور یاهان که ا-

 



ن دور از جون مامان رعنات ، ع افهیو اون ق یکردم که بخند  ی: حال خوبه کار کنهیم اخم ا ننه مرده ه ت 

ن چ هی، بشاش بشه ....حال انگار  یشده بود  .... میبدهکار شد میی 

 

ن -  شماها افتادم ....  ونی... بدبخت من که مخب حال توهم ...خواهر و برادر لنگه هم هست 

 !!!!!بزنه توشت ، از بس که مظلویم یکیتا  تن یشیم نجا یا نکهیاخ ،نه ا-

 

ن و شمم بال پا می  گیبه خودم م ناراحت   افهیق  .... خندهیکه م  کنمیم یت 

 ؟!  دونهیخدا م یداداشم کرد کار ی....چ ب  پرو یلیخ-

 

 یلیداده ...اخه حالش خ یو دلدار  دهیو به مهتاب زنگ دهیهم فهم : فکر کنم فرهابن  گمیو م خندمیم

 خوب بود! 

 

 ...بهم گفت ....  دونمیم-

 خدا شانس بده ! -

 

 .... شهیدر گاه در ظاهر م انیو خودش هم م شهیماهور باز م دراتاق

 ؟ کتن یم کار یچ نجا ی: اگهیروبه  مهسا م تیهمون صالبت و جد با 

 

  کنهیول هول مکه ا  می  گینظرش م ر یز  قیدق
 

و  دارهیدم برمق فهمم،یکه فقط من م  و بعد با بغض ساختیک

 ....هی  تو اغوش برادرش فرو م

 

! رگ خواب داداشش تو دستشه !!!  نیا هیجلب چه  دخی 

 

نباش تا  نجا ی: برو تو اتاق مهتاب ، ا گهیم ذارهیم شیشانیپ یکه رو   یو با بوسه ا کنهینازش م کمی ماهورم

ن  ا یبعض  در کارشون وارد شده و نشدو نتونست، بشه جوابش ....  که خلیل  بهونه کتن

 



 ...کنمیکه با تعجب دارم نگاش م  هیسمت من شیجد نگاه

 ....هی  م کوتایه  با خداحافیطن  عی    هوا پسه ، ش  نهیبیم مهسا 

 ... خوردیمن خون خونمو م اما 

ارت بهم نگاه م  و چشمابن  یاون نگاه جد الیخ ب   نتونستم  ساکت باشم ....  کردنیکه با شر

 

 ؟!  هیشما مشکلتون با من چ-

 

 باهام کل کل کنه ....  خواستیدلش م دونستمیراست رفتم ش اصل مطلب ...م هی

 !!! دونمیکرم داشت، نم  د یبه چه منظور شا حال 

 

ن م سمت  کنارم ....   سهی  م قا یتا دق دارهیاروم اروم قدم برم می 

 ... کنهیدقت تو صورتم نگاه م با 

 ... به جز جز 

 ... شهیم هی  تو چشمام خ دراخر 

 درون گر گرفته بودم ...  از 

 قصدش حرص دادن منه...  دونستمیم

 .... اوردمیخود ن یبه رو  ج  یه ویل

ن از موضعت پا کمی شدیم : چ   گهیم یمیبالحن اروم و مال  یچهره جد برخالف  ! یومدیم یت 

 

 ... شهیحبس م نمیتو س نفس

 ...کنهیم اد ی،ز  رو با قدم بلندش به عقب فاصله

 ... هی  عقب تا در اتاقش م عقب

 گرفته و ناراحت بود ...   یادیز  صورتش

 اماده باش ....  کی: ساعت  گهیو م گردهیوارد بشه که برم خواد یو م کنهیباز م درو 



 

 با ازاد شدن نفس حبس شده ام ...  شهیشدن اتاق همزمان م بسته

 روشه ....  یادیز  یلیفشار خ دونستمیم

   مدونستیم
 

ن موج م که تو اون حالت صورتش ،درموندگ  ... دی 

ن چ انیاز ب حت   ن م و خودم رو به نفهیم دونستمیم د یکه شا  یا گهید ب  های   ... دمی 

سیم اما   !!! دمیی 

 در کنارش هرگز !!!!!  منعطف تر باشم ویل کمیبتونم در برابرش  د یشا

 

******* 

 

و اماده تو  کی ساعت  ... میجلسه بود، نشسته بود یکه محل برگزار   رستورابن  یحاضن

ن پولدارها همه چ نیا واقعا   ... کنهیفرق م شونی 

ن هم نمونش  تو رستوران هم غذا بخورن هم در مورد کار حرف بزنن ....  انیکه ب  ت 

 .... یکه راه حل بد  کنهیگشنته مگه مغزتم کار م  بگه وقت   یکی اخه

 !!! دونمی.... وال نمدهیهم راه حل م کنهیهم کار م د یشا

 

 و خانومش متعجب شدم ....  یمهدو  دنیاحوالت خودم غرق بودم که با د یتو 

ن یم کار یچ نجا یا نا یا دمیفهمینم اصال   ... کتن

ن چ یقرارداد هیقرار بود  د یشا  نبودم ....  انیببندن که من در جر  یی 

 شانا خانوم....  دار یمشتاق د-

 که تو اغوشش فرو رفتم ...   کردمینگاش م مبهوت

 ...شی  یبود بزده  ذوق

 

 خوب تو اغوش دلرام خانوم چلونده شدم ...  نکهیا بعداز 



 ... دیخسته شد و کنار کش خودش

 نفس راحت بکشم ...  هیتا منم  گذاشت

مانه جوابم و م یلیکه خ  کنمیهم حال و احوال م یمهدو  یاقا با   ... دهیمحی 

 .من دوسش دارم ...  یو به چشم برادر  نهیمرد نازن نیکه چقد ا  اخ

ن م پشت  ....شنیرد وبدل م هیاول یو صحبتها میشیم ی  جاگ ی 

 

 ....... میدیو غذاهم سفارش م اد یم گارسون

  همه
ن
 جز درمورد کار ....  شهیزده م حرف

 

ن و لبخند م کنهیمهربون نگام م دلرام  ... نهی 

دلم  یلی....خکمک خواستم   ثاقیشد از م نیکنم ا  داتینتونستم پ یا گهیشمارتو گم کردم و چون جور د-

 ...نمتیبب خواستیم

کتمون !  یومدیخب م-  شر

 .... ویل امیخواستم ب-

 

گار که گرفته ان  بود....چنان ژست   یدر حال مذاکره با جناب مهدو  دا یکه شد  ندازهیجانب ماهور م نگایه

ن یصحبت م یهسته ا یدرمورد انرژ   .... کتن

 یلیخ شیی...خدا گهیبهم م چ   هی، گفتم  دمیترس ستییر  نی: از ا گهیطرفم و ارومی  م شهیخم م بعد 

 جذبه داره ... 

 

ن ...درسته که بداخالق م کنمیماهور م نگاه شده و منو  که شش اوردم فقط عصبابن   ب  با کارا ب  خدا ویل نهی 

 ... کنه دور کرده تا جلو چشمش نباشم بزنه ناقصم

 

 ینه اونقدرام که م-
 

 مقدار خشنه ....  هی..فقط ظاهرش  ستین یپرس بد یک

 !ه؟ی: خی   گهیم متعجب

 ؟!  ینه جونم .... چه خی  -



 ؟!  کنمیفکر نم نطور یاما من ا-

 

ن م یاشاره ا بعدم  بگه ، "نگاه چه زوم شده روت " خواد یکه م  نهی 

 بشه ....  کیبار  نقدر یا اصحبته خواستمینم

 .... کنمیبحثمون و عوض م موضوع

 

طور ....اصال چ فتهیتو م اد ی نهیبیکه بنده خدا همش من و که م  یاورد یمهدو  یاقا نیتو چه بر ش ا-

 ؟!  نیاشنا شد

 

ن خنده م ر یپروا ز  ب    .... نهی 

ن که چ  انگار   افتاده باشه ...  ادشی جالت   ی 

 .... ندازهیم یو به جانب مهد یعاشقانه ا نگاه

 .... کنهیروونه اش م و نگاه پر محبت   گردهیخنده خانومش بر م یصدا دنیهم باشن یمهدو  که

 ؟!  یخندیم خانوم به چ  -

 

 .... کنهیکج م  یش  دلرام

هی....بدجورم دل م یدلی   محض  ... ی 

 نگاه هاشون معلومه ...  از 

شم قرار تو جو  نکهیبه حال ا ی،وا قصهی  نزده ممن  بغل دست   نینشسته .... ا نجا یدوتا مجرد ا گنینم

 !!!! هی  بگ

 ... دنینگاهشون و به من م کنمیکه م  یتک شفه ا با 

 ... کنهیلب تکرار م ر یهم ز  یو ذکر  کنهیم یخنده ا یمهدو 

 .... ندازهیبه سمتم م بازش نگایه شیبا ن دلرامم

 .... کنمیم فیمفصله ....بعدا واست تعر -

 ...خندمیم



م ندارم .... من فض-  ولم...صی 

 ... مثل خودیم قا یدق-

 

 خوب   دلرام
 مثل خودم ...  یکی...انگار  یبود ...شوخ و پر انرژ  دخی 

 بود ...  ب  آشنا ینبود ،برا یناهار کار  اصال 

 ... نهیمنو بب خواستیبه گفته دلرام که م اونم

ن چ و   بود ....  یکار   ی  غ قرار  نیا یکه فکرم و مشغول کرده بود ، موافقت ماهور برا  یی 

 هم داشت ...  یمهمی   یکارا  چون

 .... دونمیبود نم چ   قصدش

 من و دلرام شکل گرفت ...  بود که دوست   نیا شیخوب د یشا اما 

ن سنگ یبود اگه از نگاهها خوب   روز   ....گرفت  یماهور فاکتور م ت 

 

ن دلرام گرم و صم موقع  .... کنهیم خداحافیطن  یمیرفت 

 ... هیخونگرم و مهربون یلیخ دخی  

 تو دلم جا باز کرده بود....  که حساب    اونقدر 

ن هم محجوب و مت ثاقیم اقا   .... کنهیرو م گریم  خداحافیطن  ت 

ن موقع حرف زدن باهام شش و پا شی  یببا کالسه ...چون  یایجیاز اون بس معلومه حرف  و  ندازهیم یت 

ن م  .. نهی 

 مارو به خونشون دعوت کردن ....  شیشاپیپ

ن چ یزن وشوهر  ،یک باور کردن که من و ماهور نامزد  انگار  ن یکه باهم دعوتمون م   میهست یی   .... کتن

 

 هم زدن تنگش !!!  نسبت   هیمارو به هم چسبوندن و  یجد یجد

 

باه  ،دچار اشت کرد یدرطول غذا خوردن در حقم م سییکه جناب ر   هم بود با توجهاب   یا گهیهرکس د اما 

 ....شدیباورش م چیکه ه



 که زحمتش و بکشه....   خوامیم چ   نهیکه چشمش به چشم من بود تا بب  انگار 

 داشت ...  ت  یاختالل شخص جدا 

 اوردیا توجهاتش داشت حرصم و در مبه اون برخورد صبح که کم مونده بود منو بزنه ، نه به الن که ب نه

... 

 سو تفاهم بشه ....  گرانید ینداشتم برا دوست

 .... امیبه ان بزنم که انگار من هم از خدامه و فقط ناز م یدییو سکوتم مهر تا شیکارها  نیبا ا خواستمینم

سمیبه پاست که از تکرار دفعات م ته قلبم چنان اشوب   صورب   در   ... ی 

 رو نداره....  یا گهید تحمل شکست قلبم

سمیتلخ واسم سخت و نفس بر بودن که م یان روزها اونقدر  ا حت   ی   .... می  قرار بگ طشیتو شر

 که گذروندم ....   دوران سخت   ان تلجن  یبرا هیهام شپوش خنده

ن سوار ماش یو مهدو  دلرام  ... نی  و م شنیم ت 

 و تنها برگردم ....  می  بگ خودم تاکش خواستمیم

و به سمت  هی  گیتوجه به من دستم و م ب   کدفعهیکنم که   خداحافیطن  خوامیسمت ماهور و م دمگر یبرم

 .... هی  م نشیماش

 ... کنمینگاش م متعجب

 

 ؟!  چ   عتن ی

 

ن چ یاجازه ا هی حداقل  بزنه و بره ....  خونیشب ینطور یا نکهی، نه ا هی  بگ یی 

ن خوام چ و یم امیخودم م به  بهش ....  خورمیهوا م نم ب  و م ستهیا بارش کنم که یم یی 

ن بخورم زم خوامیو م کنهیم ی  به پشت پاش گ پام و به سمت  هی  گیو منو محکم م شهیکه زود متوجه م  ت 

 .... کشهیخودش م

 شوک بودم ...  یتو 

 شد ؟!  چ   کدفعهیکامل که   هنگ

 : خوب   گهیم و  کنهیبهم نگاه م شهیم دهیکه کمی  د  یمیبال و با لبخند مال  کشهیدور کمر منو م دست

 ؟!  زمیعز 



 

 کجابود؟!   زمشی! عز  زمیعز  جان

 !!!!!؟؟؟؟؟ زمیبرم باهاش دعوا کنم ، به کل زد نابودم کرد !......عز  خواستمیم من

ن بهم م چشمیک شهیازم گرم نم اب   نهیبیو م کنمیو بر دارم نگاش م بر   .... نهی 

 ... شهیباز م شی  یگرد شدم ب  یدهنمم همراه چشما گهید نبار یا

 حرکتا؟؟؟!!!!!!  نیا چ   عتن ی

 داره ا یهنگ نباش و دهنتم ببند ، ناد نقدر ی: اکنهیسمتم و دم گوشم با حرص زمزمه م شهیم خم

 ... نتمونیبیم

 !!!!!نجای!!!!! اا یناد

 افتابه اب همرام باشه !  هی دیبا ا یبخوام برم در  من

 

 .... امی، به خودم م ارهیکه به کمرم م  یفشار  با 

ن قلبم م یودستمم رو  کنمیو تا بناگوش باز م شمی.ن بندمیو مدهنمم  عی    ش  :  گمیم دهیشک  ب  با صدا  ارمی 

 شد ؟!.....  چ   دمیلحظه نفهم هی... دمیعشقم ...ترس یوا

 

ن م یو کج خند نی  بال م ابروهاش  ... نهی 

 مثال....  ستمیدرست با کنهیم کمکم

 

 گلم ...مواظب باش ...   میبر -

 

 ... می  گیو محکم م و ارنجش دمیتکون م یش 

ن سوار ماش میی  م میتوجه دار  ب   مثال  ن که ع  میبش ت   ادهیهو وزغ با اون باسن بزرگش خودش و از طرف پ ت 

 جلومون ...  ندازهیرو م

و با تعجب  اد یم که همراه من ماهورم دنده عقبیک  می  قدم عقب م هیو  وفتهیاز کارش قلبم از کار م دهیترس

 .... کنهیم ا ینگاه منو ناد

 



 !د؟یحواست کجاست ترس-

ن حق به جانبش با او  افهیکه ق  کنمیچشمام و باز م اد یحالم جا م کمیکه   و متن  گهیو اخم م یباتند

 .... انیزرد پخش شدش جلو چشمام م یموها

   نی: وا....مگه من به ا گهیکه از صداش معلومه،م  و با حرض دهیبه گردنش م یقر 
 

 د؟یدرو ن گندگ

 

  خواد یم ماهور 
ن
  گمیم تیبا عصبان امیبزنه که زودتر به حرف م حرف

 
 ویل ستین شما که شیک : تو گندگ

سیم یجلوت تو هم بود د یی  یمثل وزغ م یکیاگه  رو پرو چشم جلومون و پ ست  یهنوز وا نکونهینه ا یدیی 

 ... و نطقم بکتن  تو چشم مابشر 

 

ر : اصال به پرست گهیرو به ماهوربا تاسف م کنهیاخم نگام م با  ن خودت همچ ی  ،بهت  یموجود جهنده ا ت 

 ! ...ادینم

 

 موجود جهنده ؟!  گهیمن م به

 خود شغالش که شترم ....  از 

 

 که کم مونده بود به سمتش حمله کنم و موهاش و بکشم ....   میعصبان اونقدر 

ر به پرست لی: ا....نکنه تو کروکدگمیتو چشماش م هی  خ کن گوشت    زهیبگم او  چ   هی!...بزار ؟یخوردیم شی 

شده رو از ش راهش برداشت  هیتجز  مصنوغ یکه تو   داشتیدوسش م یلیاز نظر من خدا خ دوبن ی، م

ر چون به قول خودت اصال به پرست  .... زمیعز  یخوردینم شی 

 

 .... کنهیبالبخند نگام م نمیبیسمت ماهور که م گردمیبرم

   میشیرد م عمیل لیو از کنار اون کروکد می  گیو م بازوش
 
ن مم محرف که باف  .... نمی 

ت و عوض کن ...واقعا از دماغت معلومه عملت ز  یشنو یاز من م زمیعز - نداره ....روز  قن یتعر  اد یدکی 

 خوش.. 

 

ن م شینیب یدست رو  شهیحرفم تموم م تا  ن که کم مونده بود همونجا پخش زم  ارهی   بشم ....  ت 



ن شکه ماهور بازوم و گرفت و منو سوار ما  نمیتا عکس العملش و بب برگشتم بدبختم  یایکرد و اون ناد  ت 

 ....میخودش گذاشت حالتو 

 خواب راحت داشته باشه ....  هینتونه به خاطر دماغش شبا  گهیفکر کنم د عتن ی

ن ماش تو   بخند...  ال نخند گخنده ، ح ر یزدم ز  میکه نشست  ت 

ن ماش یتو  کالمیب کیموز  یصدا  پخش شد ....  ت 

 ... شهیکم م  صداش

 ...ادما بشر  نجور ی: اصال دوست ندارم دهن به دهن اگهیم یجد یلیو خ گردهیبه جانبم برم ماهور 

 

 !!!!؟ی، چه جد نی  بال م ابروهام

 

روت  ی  شیو ب هی  گیحس قدرت م ت کتن در برابرش سکو  حقشه ....چون هرچ   نا یاز ا شی  یاما اون ادم ب-

درازتر   مشیپاشو از گل یحد هیاز  شی  یجرات نداره ب گهید سواره اما اگه با زبون خودش باهاش رفتار کتن 

ن اخرش پروئه ...با وجود اول هم نکتن  یهرکار  دمیکه من د  یجونور  نیکه نه ا  ادیم نیکنه ...البته ا  ت 

 بازهم زبونش درازه ....  دارمونید

 

 ....دهیتکون م یو ش  خندهیم اهور م

 ا یناد تی...شخص که ارزش نداره خورد کتن   که باشه دوست ندارم اعصابت و واسه ادیم  هرچ  -

ر کرده همه که تا لب ت  ب  بار اوردن ...از اونجا نطور یپدرو مادرشه که اون و ا ی  و متاسفانه تقص هینجور یهم

ن چ ه مرور زمان ... ب دهش اد ی، روش ز  کردهیم یپدرش  هرکار  بابن یبوده و همه جا به پشت ارشیتحت اخت ی 

ن باش من ا  شکل گرفته و منم اگر اون زمابن  تیشخص نیا  ادیم نطور یکه باهاش بودم به اجبار بود ،مطمت 

رسه چه ب شمیادما ردم نم نطور یا یها دمخور باشم، اصال از چند می   تیشخص نیکه بخوام با ا  ستمین

ا بودن من نبود که فقط ب یکردم ، اما اونم دخی  یتحمل م د یکه همش اجبار بود و با  گمیم به رابطه ....ویل

 تنوع طلبه .....  ابن یکه خودت در جر   ب  کنه و از اون جا  شیراض

 

ن ب  ب  خانواده ها حرفش رو قبول داشتم ...بعضن  نیا واقعا  ن دیم یاز حد رو ازاد شیکه ازاد گذاشت  و  ونست 

به سهمگ شد ینبه بودنشون باعث مج که ب    ب  به حال اونا یوا  یتضادم تیبخورن و شخص تن یضن

اروم شدن و ارضا شدن خواسته ها وامال و ارزوهاشون  یرو برا اشتبایه یکه راها  هی  درونشون شکل بگ

ن یانتخاب م  .... کتن



 

 ... می  و تو خودم فرو م شمیاهنگ منم اروم م متیاروم بودن و مال  ی  و تحت تاث دمیرو تکون م شم

 ...که خدا بهم داده .   بابت خانواده خوب   کنمیو در همون حالم خدارو شکر م شمیم هی  خ ابونها یخ به

 

ن ماش شعت ن م ابونیو دراخر کنار خ شهیکمی  م  ت   کنار ...   نهی 

  د یشا نکهیتعجب و نگران از ا با 
 
قلبم تند تند  حالت چهره اش دنیکه با د  کنمیافتاده باشه نگاش م اتفاف

وع به تپ  .... کنهیم دنیشر

 

 گرم بود ...   یادیز  نگاهش

 ...کردیم یقرار  که قلبم داشت ب    اونقدر 

 قرار تو چشمام در حال گردش بود ....  ب   چشماش

 ... شدیبودن احساسش حس م گرم

 نبودم ...  بهینگاهها غر  نیبا ا من

 کننده اس ...   رانیو  یادیکه ز   ب  نگاهها

 قابل باور بود ...  ی  برام غ یادیبودم ز  دهیبودنش رو د یکه فقط اخم و جد  یشور و حرارت از مرد نیا

 بودم ...  دهیهم که باهام داشت رو د کوچیک  یها از شوچن  گهید یرو  هی من

 اشتم ... نگاه گرم رو ند نیتاب ا ویل

 انداختم ...  ر یاوردم و ش به ز  کم

  چی...ه د یلرز یم د یمثل ب بدنم
ن
ن نداشتم ..   یبرا حرف  گفت 

 خدا زبونم سه می  جلوتر از خودم بود ، الن لل شده بودم ....  شهیکه هم  متن 

 درو باز کنم و از انجا فرار کنم....  خواستمیم فقط

 ... فرار کنم شینااشنا یماهور و اون نگاهها از 

ن بودم تا دوباره در همچ دهیاون همه نجنگ من  ... می  قرار بگ ت  یموقع ت 

 .... شنیکردم و چشمام پراز اشک م  بغض

 ... کردیم تن یهنوز روم سنگ نشیسنگ نگاه



که   ب  و رد اشکا بندمیچشمام و م نبار یا ارهیشم و بال م یو با فشار  کنمیچونم احساس م ر یو ز  دستش

 ... کنمیرو حس م صورتم روون شده یرو 

 ... شنیچشمام گذاشته م ر یو ز  شهیبرداشته م دستش

 ... هی  گیرد اشکامو م یجلو 

ن ؟ چ   یاشکا برا نیا-  هست 

 

 خشدار و گرمه ....  یادیز  صداش

 
ن

ن یدستاش حالم و منقلب م داغ  چشامو باز کنم ...  شهیو باعث م کتن

ن تا حال همچ- ا چرا تو  دونمینم رو تجربه نکردم ویل حش ت  ار خودمو ...بز  یاطرافم فرق دار  یباهمه دخی 

 بهت اثبات کنم ! 

ن وار م وانهید قلبم  ... دی 

 .... کنمی، درمونده نگاش م فهمهیو نم حرفم

 

او مث دمینم تیمن بهت اهم تن یبیشما چون م تهرابن  ی!...اقا که شما دنبالشر   ستمین من اوبن -  یل دخی 

ن باش ا ، به چشمت اومدم ستمین زونتیاطرافت او   ستمیاحساست اشتباهه ، بفهم من اون ن نیو مطمت 

سمیبشم که از اخرش م ،نزار وارد رایه  ... ... بفهم لعنت   ی 

 

ن یر   .... بارمیو م ستیدست خودم ن گهیاشکام د خت 

 کرده بودن ...   شیعصبان حرفهام

 .... کشهیبه موهاش بعد صورتش م دست  

 ... کشهیم ق  یعم نفس

 ... شهیم لیسمتم متما به

 تا اشکام و پاک کنم ....  دهیبهم م دستمایل

 ستمیروم نا نقدر ی: من اگهیرو صادر کنه م یو محکمی  و حکم وارانه که بخواد دستور  کنهینگاهم م یجد

 نداره ....اما.....؟!  یشانا ...بخوام طوفان به پا کنم و تورو مال خودم کنم واسم کار 



 با تو حس بشه ، من پرس  خواد یاحساسمه که م نی...اکنهیم شدییاحساسم هست که عقلمم  تا نیا اما 

هستم که تا  یدارم بدون اونقدر جد یمیکه کله ام باد داشته باشه...اگه تصم  ستمینوزده ساله ن جدهیه

واسم که  یبدون که اونقدر مهم شد نقدر یهم که بخوام احساساتمو جار بزنم ویل  ستمین تهش برم ، ادیم

م بخاطرت  حت    بکنم ....  یهرکار حاضن

بهت  گ  ونمدی؟ نم یدیترس نقدر یشده که ا گذشتت چ    یتو  دونمی: نم دهیو دوباره ادامه م کنهیم مکث

ا یخواینارو زده که نم  نکهی.اما...اما ا..  زهیی  فکر کردن بهشم روانم و بهم م ، حت   یی  قرار بگ طشیتوشر

 هستم شانا....  شچون تا اخر  شتبایهبدون در ا من و از ش خودت رفع کتن  ا ی دکم کتن  یبخوا

 

 ... شهیحبس م نمیتو س نفس

 که تو صداش بود و هست ....   قدرت کالم و تحکیم از 

ن گفت و از احساسش دفاع کرد که زبونم بند اومده بود ...  اونقدر   مطمت 

 امان قلبم ....  و تپش ب   د یلرز  دلم

 ... دیچرخیصورتش م یناباور رو  چشمام

 خوام اون روزا تکرار بشه ... بود دوباره ب سخت

 چجور تحمل کنم...  من

 

ن ....چ یخوایازم م یرو دار  چ   دوبن ینم-  .... مگه زوره ،مگه به حرف توئه ؟!...  هیکه واقعا نشدن  یی 

 شمی....براق مشی...داغ کرده بودم از زبون نفهم کردمیدست خودم نبود ....لرزش دستام و حس م حالم

ن تو صورتش و داد م ا منو مجبور کتن  توبن یشما نم تهرابن  یاقا:  نمی  که   ب  ! اصال برو با همون دخی 

هم جنسات  سچون از جن خوامیو دست از ش من بردار ...من تورو نم یکردیباهاشون شباتو صبح م

ن ب ن ...همتون دروغگو  ارمی  ن کنی...اول کم کم خودتون و وارد گود م یت  ه رو عاشقون ینگاه ها نیبعد ا ت 

ن م نیکرد  وونشیبعدم که عاشق شد و د نیار یتا دلش و بدست ب نیدیم لیتحو   چیه هو ب نیی  م نیار ی 

ن کنیجاتونم حساب نم ال تو تو امث عتن ی.. هی  میمکه له شده و اخرم   و قلت   مونهی... اونوقت اون م ت 

ن فهمی...به خدا که حالمو نم فهیمی...م کشنیم  .... فهمهیکس نم  چی...ه ت 

 

وع به لرز  تنم  ... کنهیم دنیشر

 بود ...  لیرو به تحل میکه انرژ   انگار 

 تا درونم نفوذ کرده...  شما 



 .... فتادیزجرها و اه و ناله ها جلو چشمم اومدن و انگار که قلبم داشت از کار م تمایم

 شدیداشت سبک م بدنم

 فرو رفتم ...  گریم  یجا یتو 

 .... دکر یدور تنم محکم و محکمی  دورم رو گرفت و فشار وارد م یحصار 

 : اروم باش ، تورو خدا  دمیشنیبودم ...زمزمه هاش کنار گوشم م ی  اون اه و ناله ها درگ ونیمن هنوز م اما 

  اروم باش ....باشه هرچ  
 

 ...شانا اروم باش ...  هیحال بدت ک نی، فقط من بفهمم مسبب ا تو بیک

  یلو دمیشنیبود رو م دهیهولزده و ترس یلیاون حال بدم صداش رو که خ یتو 

 حرف بزنم ...  تونستمیچشم باز کنم نه م تونستمیم نه

ن باز و بسته شدن در ماش یصدا  .... دمیشنیرو م ت 

و اون  نهکیش نداشته باش ولت م...دوست شر یم وونهی" اصال عاشق نشو ، د شد یم و شم اک یتو  صداش

 که له شده ...."  و دیل موبن یوقت تو م

 

که   یشد شر  و  می  گرفته فرو م  یکه دماغم و به باز   عطر تلخ و خنیک یهمون اغوش گرم با بو  یتو  دوباره

 ... شهیوارد دهانم م تن یی  ش عیو ما هی  گیلبم قرار م یرو 

 رفته ام رو باز گردوند ...  لیتحل یبود که انرژ  اتیح ی  انگار حکم اکس عیما همون

 حال دچار نشده بودم ....  نیوقت بود که به ا یلیخ

 .... هی  رو هم که برام مونده بود بگ ذره دیل هیقصد داشت همون  ماهور تهرابن  نکهیا مثل

 

 دخی  ؟!  یشنو یشانا چشات و باز کن ....شانا ؟!صدامو م-

 

 ....کنمیاروم باز م چشمامو 

 ورتم بود ... کنار ص  صورتش

ن م حایل بازم لبخند ب   یچشا دنیباد  ... کارهیام م قهیشق یرو  یو بوسه ا شهیو خم م نهی 

وع کرد به نبض زدن ...  یجا  بوسه اش شر

 مشکل بود ...  نقدر یا دنشی...فهم خواستمیحالت رو نم نیا



 دوباره را نداشتم ...  دنیجنگ توان

و اما من ؟!....باشه نگ هیچ لشیحالت دل نی...شانا ا دمیترس لحظه از هوش رفت   هی خدا رو شکر ..وقت  -

ن یهمه همجنسهام اونقدرام بد ن کنمیو اونوقت بهت ثابت م فهممیخودم م البته اگه  هی  و قصد منم خ ست 

 .... یتو بله رو بد

 

 .... شمیم حرض شیو من از زبون نفهم خندهیجمله اخر حرفش م به

لش ....از منو برد تو بغ پاهاش نشستم ...اصال گ یتو اغوشش اونم رو  شمیمتوجه م شهیکه بهی  م  حالم

چون  ، کردمیادم زبون نفهم اماده م نیخودمو در برابر ا د یحال بدم سواستفاده کرده بود ....از الن با

 مصمم بود ...  یادیز 

 

ه بود که ش نگذشتاز رفتن قهیکه برم داخل و درست هنوز دو دق  شهیو منتظر م کنهیام م ادهیخونه پ دم

 و عقلم اون و  د یکوبیم وار یچرا قلبم خودش و به در و د دونمیوسط نم نیو ا د یزنگ زدو حالم رو پرس

 خودت بهم صی  بده!!!!!!!  ا ی....خدا کرد یشزنش م

 

 ....شدیبهش فکرنکنم نم خواستمیم هرچقدر 

 ....شدیبود که ناخوداگاه فکرت مشغول م تینگاهش مصمم و جد یتو  اونقدر 

ن چ چیبود که ه یبرام کتاب نانوشته ا ماهور   ... دونستمیازش نم یی 

ن و اونقدر نسبت به انها مهرو محبت داره که پدرو مادرشون ندارن  نکهیا جز   ...خواهراش دوستم هست 

  مهسا 
 

   نا یمن همه ا یبرا که برادرش در حقشان کرده ،گفته ! ویل  ب  ها بارها از مردونیک
ن
 .... ستین کاف

  دراصل
 

 در انتظارته ....  چ   دوبن یکه تو نم  خورد یورق م یجور  زندگ

ن شد و همه چ میوارد زندگ یطور   مشکل بود ....  یادیمن ز  یبرد که هضمش برا شیپ عی    و ش  و ابن  ی 

ها و اونا یلیادم خ هی شناخت   کیکه در بطن   ب  زمان بره وبه قول بزرگی 
 

ن  زندگ ک هست    دمی بارها شنمشی 

 
 

ک بازهم ب که باوجود سالها زندگ  اختالف نظر وجود دارد .....  نشونیمشی 

 .... انیباهم کنار م یبا وجود مشکالت چطور  و 

ن کش گنیم میاز قد ا ی  فر .... همس ا ی هم خونش بشر  د یبا ا ی واسه شناخت 

اوجود اخم و که ب  فتمیم سفر شمایل اد یکه فکرم رو مشغول کرده و   دمیشن جمله رو بارها از نرگش نیا

 باز هم خوش گذشت ....  شیتخم ها



 .... شناختمیادم را نم نیا من

ن زم دمونیعقا اصال   تا اسمون فرق داشت ....  ت 

 من مرصه ! با بودن  نقدر یکه ا  دهیتو وجود من د ماهور چ   دونمینم من

 حت   ا یاگر هم من به خواسته اش جواب مثبت بدم با اون همه اختالف نظر در مورد پوشش  دونمیم

 ....کنهیبا جنس مخالف به شدت برخورد م میها شوچن 

او  تی...چون ادمها درموقع ستین ر ی،امکان پذ ادم رو هم به طور کامل بشناش کی یبخوا نکهیا  طیشر

 ... کنهیم یی  هم تغ قشونیسال  مختلف نظرها وحت   یها

 مشکل بود ....  میبرا یی  گ  میتصم

سیبه شدت از عکس العملش م بود ویل جوابم منقن  قطعا   .... دمیی 

ن هم د یکشیکه منو به چالش م  از صفاب   گهید یکی  نشدش بود ....  تن یب شیپ تیشخص ت 

ن هم دمیشا اکی   که مورد توجه  د دایرو شکل م ت  یدر کنار غرور و جذبش شخص تن یب شیپ قابلی  غ ت 

ا  اطرافش بودن .....  یدخی 

 

ن و فکر کردبن  کیاز  خسته  ... می  م ونی  از اتاق ب دمیجا نرس چیکه به ه  جا نشست 

 .... گردمیبه سمتش برم عی    ش  نرگش یصدا دنیش در گم خودم بودم که با شن یحال و هوا تو 

 نشسته بود ...  یی  ام یکه در کنار اقا  دنشید با 

ن م ینده اگ  لبخند   .... می  و به سمتش پا تند کرده و در اغوشش فرو م نمی 

 بودمش ....  دهیوقت بود ند یلیخ

 خودمون!  مرغ عشق   یهمون سفرها ا یبا اقاشون درحال گشت و گذار بودن  اخه

 

 ؟!  زمیعز  خوب  -

 گهیم د یو با ترد کنهیموشکافانه تو صورتم نگاه م بعد 
 
 ..... ستیخوب ن التح کنمیافتاده ؟ فکر م : اتفاف

 

ن که صورتمم داد م  زونمیاونقدر او  ا یب  چه مرگمه !  نهی 

 



ن همچ کمیشدم  دار ینه جونم فقط تازه از خواب ب-  حالم ....  ب   ت 

 

 .... نهیشیشجاش م هی  و م شهیمتقاعد م بالخره

 ... گردهیرمبه سمتم ب کنمیکه م  ب  سالم بلند بال یکه مشغول صحبت با بابا بودن با صدا  یی  ام یاقا

ن اسکن از بال تا پا هی و کنهیم یت   یو بوسه ا هکشیو منو در اغوشش م شهیبلند م ب  و بعد در کمال خوشر

ن م ممیشونیبر پ  .....نهی 

 

م ؟ خوب  -  دخی 

ن ممنون شما خوب- ن مارو برداشت نرگش نیخوش گذشت ؟ اصال ا ؟ت   ... نیکه برد  نیبرد ت 

 ... میندار  شی  یخانوم گل که ب دونه هی میکن  کار ی، چ : جات خایلخندهیم

 

 ... کنهیکه تو افق محو شده ، م  که نثار مامان نرگش  یا فتهیش ونگاه

ترسمم  و  یخودم برم خواستگار  چیبله که ه دمیقول م نهیبب نجور یشانس بده اگه ماهور منو هم خدا 

 بزارم کنار ... 

 

خونه ب یاز تو  نا یش ن ن و صدام م اد یم ونی  اشی   .... نهی 

 نکنم .....  الیتا اونقدر فکرو خ میاشت ماهم دوکلوم حرف بزنگذ  اگه

خونه ....  می  م ن  اشی 

ن لپش م یدستش و محکم رو  دنمیبه محض د نا یش  .... هی  گیاون دردم م یکه من جا  نهی 

 من محکم بزنم !  ا یب هی؟چ وونهیچته د-

 

 ؟!  ونی  ب یایلباسا ب نیحرف نزن شانا ، چطور روت شد با ا-

  

 ! لباسام ؟ چ  

 چشه؟!  مگه



ن پا ش   ... ندازمیبه خودم م و نگایه ارمیم یت 

 .... ارمیش بال م بعد 

ن ش پا دوباره میم یت   ادیم ونی  درشت جلو چشمام ، اه از نهادم ب زو یر  یدشت و دمن با گلها دنیو با د ی 

.... 

 ! دهی، دشت و دمن د دهیکه هرکه منو د  انگار 

 ارور داده بودم ... نشستم فکر کرده بودم که کال  اونقدر 

 رفتم تو بغلش ....  لکسیظاهر شدم و ر  یی  ام یاقا یچطور جلو  من

 ..... دمیمن منگل نفهم نگام کردااااااا، ویل یجور اون دمید

 

 غش رفته بود خنده  نا یش

 ... هی  گیم حرصم

 ....خب حواسم نبود  وونهینخند د-

 دور ....  ه ننداخت  ؟مگ یلباسو هنوز دار  نیاره واقعا حواست نبود ....ا-

 که تنمه ، پس ننداختمش دور ....   یدید-

 ..... دهیهل م ونی  و سمت ب من

 بزرگت گوشته ....زودباش!  کهیت دهیبرو عوض کن تا مامان ند-

 

 .... کشتیمنو م د یدی، وگرنه اگه منو م دمییسمت اتاقم دو  عی    ، ش  تشیاوردن اسم مامان و حساس با 

ن شوم هیلباسام و با  عی    ش  ن و ج ی   عوض کردم ....  ت 

 مانع شد ....  میزنگ گوش یبرم که صدا ونی  و خواستم ب دمیهم به موهام کش یا شونه

ن سمت گوش برگشتم  تا جواب بدم ....  ت 

 اه از نهادم درومد ......  گوشر   ینام رو  دنیبا د که

 

ن دست بردار نبود و اونقدر زنگ م دادمیاگر جواب نم مطمئنا   تا بالخره جواب بدم ....  د ی 

 
ن
 ... بندمیو چشام و از خشم م کشمیم پوف



ن رو لمس م دکمه  ....کنمیسی 

 بله ؟! -

 

 
ن
ن نم حرف  ... چهیپینفسهاشه که تو گوشم م یو فقط صدا نهی 

 ... هی  گیم حرصم

 دو روز نشده که قرار بود فکر کنم ...  هنوز 

 

 مگه قرار نشد بعد از سه روز بهت جواب بدم ؟! -

درشت  تسیخواستنم وسطه قرار ن یپا ا یافتاده  تی  : شانا اگه کارم گشهیبم و خشدارش بلند م یصدا

 ردن چه ب  کمثبت باشه چه با فکر   د یبا یبد یخوایکه م  کنم جواب    یاداور ی...فقط زنگ زدم  بارم کتن 

 فکر ! 

 

 و با تمام شهیبر علت م د یدو روز هم مز  نیا یی  و عذاب درگ هی  گیلحظه چنان خشم وجودم رو م اون

 ستیقرار ن یا گهید چوقتیمن نه الن نه ه ماهور تهرابن  ی: اقا گمیپرخاشگرانه م میحرص و ناراحت

 دارم .... ن ود وج اصال فکر کن متن بهت فکر کنم .... فقط دست از ش من بردار  حت   ا یبهت بله بدم 

 

ن نفس م نفس  .... دمی 

 نبودم .....  بینص ترسناکش ب   یدارم اگر کنارش بودم از ان چشم غره ها حتم

 

س شد شناشیخوبه من و م- کال !...اش و خط و نشون بکشر  ش من داد بزبن  یکه بخوا  یو اونقدر نی 

ن همه چ از فردا  بگو ، ویل خواد ینداره بگو هرچقدر دلت م ن !همه چ کنهیفرق م ی  ر اسم شانا ؛ اسمت کنا ی 

ن ؛ همه چ مونهیمن م اب تو من واسه جو  ر وسط فکر کردن تو و انتظا نیا گهیبه من ربط داره ، چون د تی 

به  یاز ین گهی....زنگ زدم بهت بگم د می  دلم حکم کرده و دارم با اون جلو م نبار ی.... چون که ا ستیمهم ن

 گرفته شده .....   ماتین تصم،چو  ستیفکر کردن ن

 

 ... کنهیرو قطع م منتظر جواب از طرف من باشه گوشر  نکهیبدون ا بعدم

 ؟چ   عتن ی



 حد زبون نفهم باشه ....  نیتا ا تونهیادم نم هی

  دونمیم
ن
 .... کنهیم داره تالف

ن ماش ی.....تو شدمیم وونهید داشتم سمیبهش گفتم م ت   شد؟!  چ   هو یفکر کنم ، قبول کرد ، اما  خوامیم ی 

 .... دمیسی  جا نم چیبه ه ویل دمیچرخیخودم م دور 

میهجوم م میبه سمت گوش عی    ش  شهیبلند م میاز گوش یکیت یباصدا  ....ی 

 ... کنمیم بازش

 بود ....  امیپ هشدار 

 زدم تا دانلود بشه ...  عی    که ش   چند تا عکش هیداده بود ....عکس فرستاده بود و  امیپ ماهور 

هیروح از تنم معکسها  دنیباد  .... ی 

 تو بغل ماهور بودم ....  من

 تو بغلش رفتم که خودم خی  ندارم ....  گ

 حق به جانب بود ...  نهمهیچرا ا فهممیم حال 

 .... شمیم یکیبا اسفالت کوچه  نهیعکسا رو بب نیبابام ا دونستیم

 .... کنهیرعنا رو بگو ....منو زنده زنده چال م مامان

 ... شهیجلو رومون ظاهر م کدفعهی ایو ناد میگشتیود که با ماهور بعد از رستوران برمب مال وقت   عکسا 

کت بودم و تو قالب نقشر  با  بودم دور  ....دست انداخته لیکه فرو رفته بودم واسه اون فس  همون فرم شر

 شد....  دهیچیکه دور کمرم پ  بعد همون دست   دمیکشیبازو ماهور و واسش شاخ و شونه م

 

 جونم ...  یشده بال دنا یم همون شاخ وشونه کشه حال 

 دست ماهور ....  ی  که نشم اس  الن منو محو کتن  شهینم ا یخدا

 

 .... کنمیم پیو براش تا کنمیو پاک م اشکم

دارم که دوست ن  یبه کار  مجبورم کتن  یخوایهان ؟ م ثابت کتن  و یچ یخوایعکسا م نیبا نشون دادن ا-

 ....اصال مگه زوره ؟!  خوامی، نم تونمی...بفهم من نم

 



ن م خورهیم کیت وع به نوشت   ...... کنهیو بالفاصله شر

 

 ... بشر  تیاذ خوامیمن به فکر تو هستم ...نم-

ن منگنه م یکارت منو ل  نیبا ا یاما تو عمال دار -  ؟ یار ی 

اما من  هی  بگ از اب گل الود مایه خواد یم دونمیم هیچه جونور  دوبن یعکسا رو فرستاده ، تو نم نیا ا یناد-

 نسبت به من و تو عوض بشه ...  دشونیعکسها د نیا دنیخانوادت با د خوامی....نم دمیاجازه رو نم نیا

 

 ؟کتن یمسئله به نفع خودت استفاده م نیسوال بره پس چرا از ا ر یز  تمیشخص یخوایخوبه !...توکه نم-

 

و  کتن   یی  نخواه که کناره گ هگیپس د دوبن یرو م لشیدل گهیبه خودم مربوطه ....حال د گهیاونش د-

 .....همش حرف خودت و تکرار کتن 

 

 .... کنمیم پیتا ابن  میتصم هی یتو  ستین یچاره ا نمیبیم وقت  

 نیصبح به ا 71، فردا ساعت  اگاه باشر  لیمسا یش  هیو از  به حرفام گوش کتن  د یقبلش با باشه ویل-

 ..... یفردا دست از شم بردار  دوارمیو ام یی  گیو همه جواباتم م یایم فرستمیکه ادرس و م  مکابن 

 

 .... کنمیتخت پرت م یو رو  کنمیرو خاموش م گوشر 

 ... شمیاوار م همونجا 

 ... شمیو من تو خاطراتم غرق م زنیی  اون روزها اشکام م یاداور ی با

 

 .... ادیداخل م نا یو ش شهیباز م دراتاق

 اد،یمتعجب به سمتم م دنمید با 

 ؟کتن یم هیشده ؟ چرا گر  : چ   گهیو بهت زده م نهیشیم کنارم

 

 ... کنمیم هیو گر  ندازمیو در اغوشش م خودم



شدنم  انهو یشک د نبود ب   هاشتیو حما نا یکس به اندازه او از درونم خی  نداشت ....اون روزها اگر ش  چیه

 بود....  حتیم

 .... نشستیبه دل م بیعج شیها خواهرانه

  چیه
ن
ن نم حرف  کنم ....   سکوت کرده تا خود را حایل ند،ی 

 ... شمیجدا م ازش

 .... شهیم هی  بهم خ بانگرابن 

 

  یخواینم-
 

 شده ؟!  چ   بیک

 

 ....کشمیم ق  یو دم عم کنمیرو پاک م اشکم

 

 !کنهیه بدجور گذشته رو واسم زنده منفر هست که دار  هی-

 

 ... کنهیزده نگاهم م بهت

 

 .. نمیدرست حرف بزن بب شه؟یکه گذشته زنده م  چ   عتن ی-

 

 ....کنمیم بغض

 واسش مهمم ، گهینگفت عاشقمه و دوستم داره فقط م ویل خواد ی......اضار داره که منو مدونمینم-

سمیبهش گفتم من م رف باز ح ویل میمرده فرار  از الن تا اخر عمرم از هرچ  ، درموردش حرف نزن ،من  ی 

ن خودش و م  ..... باشه مثبتجوابم  د یکرده با  دمی....سه روزه بهم وقت داده تا فکر کنم و تاک نهی 

 

 تا برم حقش و کف دستش بزارم ؟....  هی: غلط کرده !ک گهیو قلدرانه م کشهیدرهم م ابرو 

 

 خندم....  لحنش یم به



 اونور ...  شر یفوتت کرده پرت م هی یبر  مطمئنم ابج  -

 که مردا بخوان زور بگن ؟!...   مهی!مگه زمون قد کهیکرده مرت  جا یب-

 

 زور داره اصال حرف حرف خودشه ....  میلی، خ هینجور یحال که ا-

 

ن م شیستیفمن رگ  ....؟احاب  ص ....مگه تو ب   نمشیفقط بب کنمیاسفالتش م می  : م گهیبال و م نهی 

 

ن م زهیبا اون قدو قواره ر  نا یاسفالت کردن ماهور به دست شتصور  از  هور و به خاک  ما کهیدر حال ستادهیا هی 

 ..... هی  میم نا یفوتش کنه ش هی شهیگندش ...مگه م  کلیپاشم رو شونه ماهوره با اون ه هیتازه  دهیکش

 

 .... هی  بال م ابروم

نه تو نه گنده  مدیکه من د  ، اوبن  سلط باشر کن به اعصابت م  شده بود گفتم: سیع که حرض  نا یبه ش رو 

 کنه که از شم رفع بشه ....   یکار   د ی، فقط خود خدا با شنینم فشیتر از تو هم حر 

 

 سمتم ....  گردهیبرم

 ..... کنهینگام م قیدق

سهیم د یترد با   !ه؟ی..... کشناسمشی: من م ی 

 

 .... دمیو قورت م بغضم

 .... زهیتا اشکم نر  چرخونمیتو حدقه م چشمامم

ن پا با   ! : ماهور تهرابن گمیتن صدا م نیتر  یت 

 

 ... کنهینگام م هی  خ

 از تعجب باز مونده بود ....  دهنش

 .... شدینم باورش



 ... شدیباورم نم خودمم

 مشکل نبود ...  نقدر یباور کردنش ا د یبود شا یا گهید هرکش

 ..چشمم ...  یبود تو  یکه غرورش خار   یماهور باشه ، مرد نکهیا اما 

با  تونمینم یا هیثان "من حت   گفتمیبه مهسا م شهیتحمل بود که هم قابلی  در نگاهم خودخواه و غ اونقدر 

 ".... امیبرادرت کنار ب

 ؟!  کرد یباور م نظر الن گ به

 

 ... نهیشیدوباره کنارم م نا یش

ر و پرست تیرفتار دور از شخص نیکارو بکنه ...اصال ا  نیماهور خان بخواد ا شهیاصال باورم نم- هست  شی 

.... 

 

 هست ...  تن یبیحال که م-

 باشه ؟ یقصدش جد د یشا-

 

 .... بندمیو از حرفش م چشمم

 رفته اون روزا ...  ادتی نکهیمثل ا نا یش-

 

 باشه ....  یقصدش جد د یشا گمیم ادمهی قاینرفته و چون دق ادمینه -

ن اما من چن حال هرچ  -  ندارم ...  یمیتصم ت 

 ! داره خوب   تیموقع-

 ، بفهم ....  نا یش تونمینم-

 

 .... ادیم کوتاه

ن باشه ...باشه...بزار بعدا در موردش حرف م- ه  مینی   میهمون دار م خودت و رو به راه کتن  کمی....النم بهی 

 اتاق ....  یتو  میزشته اومد یی  ام ی، جلو اقا



 

 رداشت ... شد و دست از شم ب ق  یتوف د یفردا قراره راجع بهش باهاش صحبت کنم ، شا-

 

 .... بوستمیو م شهیم بلند 

 

و  هیخوب تیبگم ماهور خانم موقع نمیا ...ویل کمکم حساب کتن   یرو  توبن ی....م خودت بالیعن  زمیعز -

 هیو قطعا  کنهینم یکار   الیک شناسمیکه من م  ادیم نیحتما دلش رفته ، چون ا هی  گیپ نقدر یخودش ا نکهیا

ن چ الت افتاده ، اما به نظر من فردا حرفات و بزن و بزار زمان وسط هست که به قول خودت دنب نیا یی 

ن همه چ  شی  یب افتتن یدست  یحواست و جمع کن شانا ، مردا از زنا ویل کنهیو خود به خود حل م ی 

 .... زونیتا او  اد یخوششون م

 

 .... هی  م ونی  و ب بوسهیم دوباره

 ؟ هیا غهیچه ص گهید افتتن ین دست

 انگار از خداش هم بود ....  زبوبن  لل شد و با زبون ب   هینطرف ماهور تهرا د یفهم تا 

ن بر ش پارسا اورده که ع چه  !!! گهیبوده د افتتن یدنبالشه ، لبد براش دست ن چ   ت 

 

***** 

 

 بخندم ....  کنمیم و سیع می  م ونی  ب

ن دلشوره فردا نم اما   .... ارهی 

سمیم  ... ی 

 شم برداره ... که بتونم قانعش کنم دست از   نهیا دمیام همه

ن کنار شوهر جانش نشسته بود و شوهرجانش از هرچ  نرگش ن و کنار بشقابش م د یکشیبراش م یی   اشتی 

... 

دیو دل اقاشون و م کرد یخنده م هیهم  نرگش  .... ی 

 .... ارنیاداش و در م هیبق نا یفقط ا یشوهردار 



ن از ترس مامانم همه چ بابامم  نباشه ....  که از مادر شوهرجانش کمی    د یکشیم ی 

 هم که نومزدش نبود و فارغ از همه خودش دست به کار شد ...  نا یش

 و غصه بدجور گشنم شده بود ...  هیکه از هفتادو دو ملت راحت و اسوده ،بعد از اون همه گر   منم

 
ن
 هم نبودم ...  تعارف

وع کردم خوردن ...  دمیبشقاب برنج پر کش هی  و شر

 ... یدتا ابروم و نی   که کمی  بخور   فتی  چشم غره م مامان

 ... خورمیو م خندمیم

 .... خورهیو حرص م کنهیهم نگام م بدبخت

 .... خندهیو م کنهیباعشق نگام م یی  ام یعوض اقا در 

 ... ارمیاقاشون و از چنگش درب خوامی، م کرد یمشکل داشت و فکر م لیااو  که نرگش  ب  همون نگاهها از 

 خودش کجا ؟!....  لیسن من کجا و شوهر فس کرد یفکرش و نم گهید

بهم خوش بگذره که به ماهور و قرار فردا فکر نکنم  کنمیم و اونقدر سیع گذرونمیکنارشون وقت م  در 

..... 

 

س  را گرفته بود ...  میشتا پا ت  یعج اسی 

ب تا صبح ش کیباشد که فقط  تموم اون اتفاقها کابوش خواستمیکه م  ب  بودم مانند همون روزها شده

 بوده است.... 

ن همچ اما  ن چ ت   اصال به دور از باور بود ...  یی 

 سخت نکرده بود ..  نقدر یرا ا میکاش زندگ  یکه ا  یباور 

 که زخم خورده بودم اصال امکان نداشت ...   متن  یکردن دوباره برا  اعتماد 

ن اضار ماهور بود که منو داشت به سمت چ نیا  ... خواستیکه اصال دلم نم  کشوند یم یی 

 

 ... دمیراننده رو م پول

ن ماش از   ... شمیم ادهیپ ت 

 .... کنهیکه ته گلوم نشسته داره خفم م  .بغضن .. نهیبرام سنگ هوا 



 سال بود که پا نگذاشته بودم ....  سه

 فراموش کنم و فراموشم نشد..  خواستمیسال بود که م سه

سش داره تموم جونمو م  می  رو م رایه دارم  .... لرزونهیکه اسی 

 مرد....  شیما همون سه سال پ یارزوها

 همون موقع قطع شد ...  نفسم

 .... ستمی...انگار که خودم ن کشهی، انگار که جونم داره ته م دارمیبرمقدم  هرچ  

 .... ستیچرا من هستم و اون ن اصال 

 .... میو همه جا باهم باش شهیقرار نشد هم مگه

 .... چکهیقطره اشکم م میتموم خوددار  با 

 ساعت زودتر اومده بودم ....  مین

 بود ....  امدهیهنوز ن ماهور 

ن زم یزانو رو  دو   .... کنمیسقوط م ت 

 .... کنمیم د یکه من و تنها گذاشت و پرکش  یبه سنگ قی   نگایه

 .... ادیخاطرات باهم بودنمون جلو چشمم م تمایم

 ... کردیم که همه رو عاض  ب  طنتهایهامون ، ش خنده

 باور کرد رفتنش و که من باور کنم ....  شهیم مگه

 واسم نفس بر بود ....  یادیامتحان ز  نیا ا یخدا

 .... شهیمحکم باشم نم خوامیم هرچقدر 

ن ع اشکهام   ب  هاسنگ قی  گل پرپر شده ام و اشک هی  و من در سکوت خ زنیی  گونه هام م  یبارون بهار رو  ت 

 که روان شدن.... 

 

 .... کنهیم دهن کج   یادیز   یترنم محمد اسم

 .... ندازهیچهره خوشکلش م اد یمن و  عکسش

 بود ....  جوون یلیمردن هنوز خ یبرا ترنمم

 ....شیزندگ یخودش ، برا یداشت برا ارزوها 



 

 و لعنت کنه ....  شیکه باعث و بان  خوامیو از خدا م بندمیو چشم م شهیام خارج م نهیاز س ایه

 !!! تونهیکنم حداقل خدا م  یکه نتونستم کار   من

 

 .... نمیبیمات ماهور رو جلو چشام م ر یو تصو  کنمیباز  م چشم

 .... شهیهمکرده بود مثل   اخم

 .... لیپراز سوال بود و به دنبال دل چشمانش

ستون گذاشتم ....  یکه چرا من قرارم رو تو   یلیدل  قی 

 بود ....  میصورت اشک محو 

 

 ... کنمیم سالم

 ...دهیو اخمو جوابم رو م یجد شیشگیهم لیهمون  استا با 

ن بش نیا ی: رو گمیکه کنار قی  بود ، م  کوچیک  یبه سکو  یاشاره ا با   ن .... نش تا لباسات خایک ت 

 

 گرفته بود ...   میصدا

 دارم صورتم هم قرمز شده بود !  حتم

 .... کردینگاهم م نطور یهم

 قی  را شستم ....  هیگالب بق  با 

 رو پر پر کردم ...  گال 

 

 ؟ هیقی  ک نیا-

 کنم !   فیکه قراره واست تعر   هموبن -

 

 بود ...  دهیو شلوار پوش کت



 ! شهیهم مثل

 بود..  لیو خوش استا پیخوش ت شهیهم

 داشته باشه ....  یار یو محکم بودنش باعث شده بود خواهان بس غرور 

 

 را بشنود ....  میکرده بود تا حرفها  سکوت

 بزنم را در ذهنم مرور کردم ....  خواستمیرا که م ب  حرفها

 

حرصش  گایه  نا یش که  داشتمیدوسش م یبود.....اونقدر  زتر یواسم عز  نا یترنم دخی  عموم بود ....اما از ش-

وع عم شهیم نیوا خرنیخونمون خونه م کیتهران و نزد شهی....عمو منتقل م گرفتیم رابطه  شدن قیشر

 .... میکه همسن بود  من و ترنیم

 بودم ....  یبرعکس من درس واسش مهم بود اما من از درس خوندن فرار  ترنم

 نمره ام خوب بشه ....  تا منم سوند ی  اون بود که هرطور شده تقلب م شهیمدرسه هم تو 

بودن ....اونقدر مامانا رو  و همه از دستمون عاض میکردیم طنتی.....ش میو همه جا باهم بود شهیهم

ن یمارو از خونه م که گایه  میکردیم تیاذ  میفتی  و م میکردیسواستفاده م تیو ماهم از موقع ونی  ب نداخت 

 .... یشهرباز 

 

 ان روزها ....  اد یبه  خندمیم

ون لحظه از دستم هیشده  حت   خوانیو م شنیم از دستمون عاض طنتیش کمیبا  میدونستیچون م-

ن و پول توج کمیبا  نجا یو ا ونی  ب فرستادنینفس راحت بکشن مارو م ،  میگرفتیه مک  ب  ها ت  یپول گرفت 

ن ع میشدیم میگشتیبر م که وقت    میکردیم هیتخل یو اونقدر انرژ  یشهرباز  میفتی  م خواب  و  نازهتا جدو  ت 

 .... میفتی  م

 هم شاد بود ....  امونیو دن میبود بچه

 .... میبه شمون اورد که به غلط کردن افتاد ب  چنان بال هی  نم ادمی دویفهم بابام

 .... میفتی  م واشیکی اخه

 ... گهیبه بابام م هی  و م نهیبیمارو م مونیهمسا

ن ، همش س مینداشت ستن  اخه  سالمون بود.....  دهی 



ا  ب  و از اون جا مهفهیم بابام ن مجبورمون کرد تا دو هفته تم میبود تنبیل یکه دخی  ونه به عهده ما کردن خ  ی 

رو تموم   هیردن تنبکه قبول ک  شهیتکرار نم گهید میغلط کرد میاونقدر گفت د یهفته نکش کیباشه که به 

 .... ن  کتن

ن خاطر هم به ن به شهرباز  گهید ت     هیو پاتوقمون شد  میکرد  یخوددار  یاز رفت 
ن
ه تازه ش ک  شاب   کاف

 دنج و خلوت !!  یجا هیباز شده بود ....  ابونمونیخ

 ..... کردیادم و مجذوب م شیدنج باشه دکور سنت نکهیاز ا شی  یب

 قشنگ بود یلیخ ا یدن

  یکه  تو   ب  ها مداد شمیع مثل
 

 ..... میکردیم هربار با ذوق باهاشون نقاشر  بچیک

  امونیدن
 

  رنیک
 

 بود ...  رنیک

 و شادو خرم .....   غل و غش ب  

 .... خوردنیحرستمون و م لیامبودن که کل ف یمیهامون  اونقدر صم خانواده

 و دندون بزرگ کرد ....  نرگسم شاد بود با وجود مردن زود هنگام شوهرش اون دوتا پرس و با چنگ مامان

 .... فتی  اون سالها از تنش در م زحمت و سخت   د،یدیهم محبتاشون و م وقت  

 اونا ....  ا ی میما خونه اونها بود ا ی

 نبود ....  من و ترنم هم گفتتن  یایدن

 .... میدوقلو بود خواهر 

 ... مییدو قلو  میگفتیوجود دخی  عمو بودنمون همه جا م با 

 ارومی  بود وحرف گوش کن .... به نسبت من  ترنم

 بودم ....  قرب   منم

 تو مدرسه چه تو جمع خودمون ....  چه

 .... شدیترنم بلند م یوقتها صدا به فکر مدل لباس و مدل موهام بودم که بعضن  اونقدر 

 بود ....  دهیخوشکل بود ...به زنعمو کش ترنم

دیرو م روشنش دل هرکش عسیل ید،چشمای،صورت سف ب  بلند خرما یموها  .... ی 

ه چشمم گوش  هی ترنم سنگدل حت   نگاهش بودن ...ویل هیکشته مرده   لیو فام هیهمسا یپرسا همه

 ....منم که تو فاز خودم بودم  و از هفت دولت ازاد....  ومد ینم



که جونم وصل جونش بود منم   ب  دکی  شدنش ...از اون جا یدرساش بود و ارزو  اشیهم همه دن ترنم

 .... رفتم تجرب  

 .... میقبول بش باهم پزشیک خواستمیم

 

ن چ همه  ... فتی  م شیخوب بود و خوب پ ی 

 .... فتی  که کاش نم  ت  ی....مامور  تیمامور  فتی  م د یعمو با نکهیا تا 

   رفتتن 
 

 همه رو تحت شعاع قرار داد الخصوص من رو !!!!!!!!  که زندگ

 که اون خی  دردناک رو بهمون دادن ....   ی، اون روز  هی  نم ادمیوقت  چیه-

 بلند شد ...  یعن یج یکه صدا  دهیو هنوز به در خونه ما نرس میترنم تازه از مدرسه امده بود منو 

 .... میدیاشتباه شن میفکر کرد اولش

 ... دمییدو  نگاه به ترنم کردم و طرف خونه هی

ن و به شو صورتش م کرد یم هیگر   مامانم  .... دی 

 .... ختیی  بود و اروم اشک م سادهیوا یکنار   نا یش

 .... کردیم شیش مامانم و گرفته بود تو بغلش و همراه بابامم

 بود ...  یبد یلیخ جو 

 

ن یم هیگر   نطور یا نا یباعث شده که ا چ   میدونستینم  ...کتن

 افتاد ....  هیبه گر  د یو اون وضع رو د ستاد یارم اکن  همه بدتر ترنم وقت   از 

 بود ...  یبد حس

 .... فتهیب یبه دلش افتاده بود قراره اتفاق بد انگار 

ن چ همه  رخ داده بود ...  چشم بهم زدبن  کیدر  ی 

 .... میرو برده بود که باور نداشت اومده بود و اون خوشر  سونایم یطور 

 کم بود ....   مونیخوشبخت عمر 

 .... شدیمن باورم



ش  ر یتنمه و عمو و زنش ز  اهیرخت س دمیخودم اومدم د تابه ن نشد ، بهی  خاک و ترنم هم که اصال گفت 

 نبود ....  ا یدن نیاصال تو ا

 
 

 رو هم بهمون نشون داد ...  گهید یرو  هی زندگ

 وسط براش گرون تموم شد ترنم بود ....  نیکه ا  تنها کش اما 

ن شب همه چ هیکه تو   ترنیم  ز دست داد .... و ا شی 

 یفته بسی  ه کیتا  مارستانیکرد که از حال رفت و ب  هیو درک کرد اونقدر گر  تشیبه خود اومد و موقع تا 

 شد .... 

 

 خوام در مورد اون روزها حرف بزنم چون همه اش  درد و غصه بود ....  نیم

 از مرگشون گذشت...  چندماه

 ... مینکن دور ترنم رو خایل میکرده بود  سیع همه

 شده بود ...  ی  گ  گوشه

 اومد ...  ونی  اش ب لهیکم از پ  کم

 ،شاهد ذره ذره اب شدنش بودم ...  دمیدیم من

 بگه شپاست اما نبود ....  خواستیم

 چند ماه رو اصال پا به خونه اشون نذاشت ...  اون

 و خاطره ها سخت بود ...  اد یاونجا و  تحمل

 ی  نشون بده .... کرد حداقل در ظاهر خودش و به  سیع نا یا باتموم

 مدرسه ...  میدوباره برگشت لیترک تحص کسالی بعد

ن چ همه  بود ...  یعاد ی 

 ها کم رنگ تر شده بود ...  غم

 . میکنار اومده بود  دراصل

ن چ همه و ش غلطک افتاده بود ویل یدوباره رو  ی   هامون هم به نسبت کمی  شده بود ....  طوبن یشر

 ... هی  نم ادمی چوقتیه

 تا ترنم خوشحال باشه ...  میکردیم یهرکار  نا یو من و شو بابا  مامان



 و گذشت ، گذشت

 سال بود که ....  یاخرا با یتقر 

 

 شده بودم ، نگاه درمونده ام و به ماهور دادم ...  خسته

 کرد ....   حایل هیجذابش دلم رو  یاخمها

 ، اد یو به طرفم م شهیم بلند 

 نبودم....  غرق گذشته بودم که متوجه لرزش و حال بدم اونقدر 

 بلند بشم ....  کنهیم کمکم

 

 ! ستیکن ، حالت خوش ن  فیرو بعدا تعر  هیبق-

 .. می  گیو جلوش م دستم

 نیست بده فمیشکالت داخل ک هی.... فقط  گمی: نه م گمیکه کل وجودم و گرفته ، م  حش همون ب   با 

... 

ن دهنم م یو تو  کنهیرو باز م شکالت  ... ارهی 

 ... کنمیو جا خورده نگاهش م خورهیم نمییلب پا انگشتش به یلحظه ا یبرا

 .... کشهیوبامکث دستش و عقب م ارهیبه لبم م یز یو  فشار ر  خندهیاون م اما 

 ... شمیم هی  حرکتش خ نیبه ا ناباور 

 .... شهیگرم م  وجودم

 ... دی  گیزده ام اتش م خی لب

ن رو پا شم بگم که  حرفهام رو  هیبق خوامیتشه مصور  یکه رو   یو بدون توجه به ان حالت موذ ندازمیم یت 

 ! کتن   فیبرام تعر  توبن ی: بعدا هم مگهیو م شهیمانع م

 

وع م خوامیم نی  هم م یتو  اخمام  بود!  نا یزنگ خوردن ...ش کنهیجوابش رو بدم که تلفنم شر

 ... دمیم جواب

 ... نایسالم ش-



 حالت که بد نشد ؟ زم؟یعز  خوب  -

 نه خوبم ممنون ... -

 ؟ شتیپ امیب یخوایم-

 تمومش کنم ....  شهیهم یبار برا هی خوامینه م-

 .. کتن یم یخوب کار -

 

 بخشش رو حس کنم ....  نانیلبخند اطم تونمیم

 

 .... کهیکوچ  ....فعال ...مواظب خودت باش ابج   سونمی  خودم و م زنگ بزبن  هی هیکاف  داشت   از یبهم ن-

 

 ... نهیشیلبم م یرو  و لبخند تلجن  کنمیم قطع

 !!!! کهیکوچ  ابج   گفتیه من و ترنم مب شهیهم

 

 ... کنمینگاه ماهور رو حس م تن یسنگ

 ... کنمیم نگاهش

 منه ...  زوم

ن حالت صورتش چ از   ... ستیمعلوم ن یی 

 

 .... گهیوقت د هیبزار واسه  ستیاگه حالت خوب ن-

 امروز تمومش کنم ...  دمیم حینه ترج-

 

، چون  نکن دست به شم کتن  : سیعگهیدم گوشم م اشپر احس یو با صدا کنهیقدم فاصله رو پر م هی

 
 
 ! ....دست از....شت ...بردارم ....تو مال متن  ستیقرار ن فتهیکه ب  هر اتفاف

 

 ... کنمیو نگاهش م ارمیبال م ش 



 ... کنهیرو م ر یپرشورش دلم رو ز  یچشما

ن اش م نهیس ی، دست رو  دمینم تیاهم  عقب ...  دمیو هولش م ارمی 

 ....شمیقدم ازش دور م هیو  کشمیط و نشون ماخم خ با 

 .... نمیشیقی  م یبال

 

ن نیبزنم ....لطفا بش یتکرار  یدوست ندارم حرفا-  .... نیو به حرفهام گوش بد ت 

 

 به پا بود ....  دلم طوفابن  یتو  ویل دمینم تیکه باز اهم  نهیشیم کنارم

 

 .... میپرس شد هیمشکوک  یسال بود که متوجه رفت و امدا یاخرا با یتقر -

 اصال واسم مهم نبود ...  عتن ی... دادمینم تیاهم من

م جذب جنس مخالقن  چیه چوقتیبودم که ه ابی  خودم بودم و از محبت بابام س یایدن یتو  اونقدر 

 .... کردینم

 شده بود ...  اد یرفت و امدها ز  نیا

 مدرسه بود ....  یروبه رو  نشیبا ماش شهیهم

 ... هی  و م اد یمن م طر ده بودن که نکنه پرسه به خامدرسه کم کم شک کر  یها بچه

 بودم ، به خاطر همون ...  به قول خودشون قرب   نکهیا نه

 

 ... دمیخندیمن فقط م اما 

 ... ترنم باشه یرفت و امدها برا نیا کردمیهم فکر نم اصال 

 .... دادیترنم اصال رو نم چون

 ترنم سابق نبود ...  گهیکه ترنم د  دمیفهمیم د یبا نمیا اما 

  یدیبار همه وجودش و از دست داده بود ، دنبال ام هیکه   ادیم
 

 برگرده .....  بود تا به زندگ

ن فرهاد شد اون چ قا یدق و   !!!!!!!! دیکه نبا  یی 

 شده بود ...  اد یز  یلیفرهاد خ یو امدها رفت



 که علنا پا جلو گذاشته بود ....   یجور 

 بود ...  ب  جذاب و خوش برو رو جوون

ا شده  مدرسه ...  یبود سوژه دخی 

ن خودشونو ج نیا چ   دونمینم حال   واسش ....  دادنیر مپرسه چشمشون رو گرفته بود که داشت 

 ما بود ....  یرو  ما یاون نگاهش مستق اما 

 

ن شد...  میگشتیروز که از مدرسه برم هی  جلومون سی 

 اون شد ...  هی  و خ ستاد یترنم ا اعتنا نکردم ویل من

مش ...  دست  ترنم رو گرفتم که بی 

 بود ....  ند یواسم ناخوشا یادیپرس ز  قیو عم طولبن  نگاه

 ..نداشتم.  من حس خوب   خوبه ، ویل شیهم معلوم بود وضع مال نشیو از ماش داشت یمردونه ا صورت

 .... شهیکه مانع م  میبر  میخوایم

 

 ، اسم من فرهاده....  می  لحظه وقتتون و بگ هی شهیخانوما م-

 

 بهش ....  دمیتوپ

ن و لطف کن میبهتون بد میندار  اقا ما وقت  - ن مزاحم نش یا گهید ی،چه دم مدرسه چه هرجا ت   چیه و  ت 

ن اسمتون ندار  یعالقه ا  .... میهم دونست 

 

 اما من خواستم.... -

 

 .... دمیحرف زدن نم اجازه

ن رفتار نکن یفقط طور  میخواینم ج  یما ه-  و اون ....  نیسوژه و نقل محافل ا میکه بش  ت 

 

 .... کنمیو ترنم هم رو همراه م کنمیم ینگاه تند بعدم



  ترنم
ن
 بود .....  هی  کرد و خفقط در سکوت نگاه   نزد ویل حرف

 

 و فقط از دور نظاره گر بود ....  ومد یجلو ن گهید فرهاد 

 بودم ....  الشیخ کمرنگ شده بود و ب    گهیمن د یبرا موضوع

 ....کردمیباز م شی  یو چشامو ب کردمیکاش فراموش نم  یا اما 

 

احت داد....  کیخورده بودم که  یبد یشما  هفته دکی  بهم اسی 

 .... دمیدیاون روزا رو نم و  مردمیکاش م  یا

 کرد ....   چارهیافتاد که همه مون رو ب هفته اتفاقاب   هی اون

 دل داده بود و اونقدر عاشق فرهاد شده بود که حد نداشت ....  ترنم

 .... دیدیعاشقونه تو گوشش خونده بود که فقط اون و م یاونقدر نجواها فرهادم

 ترنم قبل نبود ....  گهید ترنم

 خوشحال بود ... و  د یخندیم

 معجزه کرده بود ...  عشق

 ت  یحال ترنم خوب بود، اهم نکهیدارش ، هم و معتن  قیعم یوجود حس بدم به فرهاد و نگاهها با 

 .... دادمینم

 

 از موضوع فرهاد خی  نداشت ...  نا یجز ش چکسیه

 شده بود ...  اد یزدنا و صحبت کردنا ز  زنگ

 ... دادینم ت  یهام اما ترنم اهمرفتنها و قرارها با وجود مخالفت ونی  ب

 ... کردمیرد م یمن به هر بهونه ا اضار داشت که همراهش برم ش قرار ویل یلیخ گایه  ترنم

 گذشت ...   مایه دو 

ن ناشناس زنگم م یکرده بودم و مدام با شماره ا  دا یپ مزاحیم  ... دی 

 ... دادیعاشقونه م یامهایپ

 ... دادمیمحل نم اما 



 ود که مرض داشت مزاحم بشه ..... ب ضن یادم مر  د یشا

 

 بود....  ی  هم با عشقش درگ ترنم

 نداشت ...  هاش تمویم هاش و نگرابن  حتینص نا یش

مادشون به اعت مینتونست چوقتیداده بود که ه یرو بار اورده بود و ازاد نا یمن و ش یو مامانم جور  بابام

 ... میکن  انتیخ

 .... میکردیمشورت م شهیهم

 عاشق بود ...  د ویلهم خوب بو  ترنم

 .... کردیبود که از دوست داشتنش سواستفاده م اون

 

 اد یز  ...کش گهید یتو خودش بود تا با بچه ها شی  یبودمش ... ب دهید اد یکه ز   تن ییسال پا ب  از بچه ها یکی

 ... ومدیازش خوشش نم

 رو بهت بگم ....  موضوع مهیم خوامی: م گهیو م هی  گیروز جلومو م هی

 ؟!  : چ   نمکیم اخم

 .... گمی،بعد کالس م شهینم نجا یا-

 

 ... میو داده بود امتحانمون

 حداقل ترنم رو داشتم ....  کردمیکاش قبول نم  یا شد که قبول کردم ویل چ   دونمینم

 

 ... شدینم باورم

ن از فرهاد م ب  حرفها مانه اش ...گفت م ب   یو کارها د ی  ودش ،  از خبود اشغالی   مدیل نی، کال ا شناستشیشر

 ناموس بود ...  خودش بود ....کثافت بود ...دزد بود ...ب  

 

 خواهرش و زد ...  یاونم حرفا د یعکسش و د  برادرش و وقت   شیمنو برد پ حت  

 دور کنم ...  ترنم رو از اون عشق و عاشق   خواستمیم



 رعنا بردمش تا از زبون خودش و داداشش بفهمه ...  شیپ حرفها رو بهش زدم حت   همه

 چون عاشقش بود باورش نشد ...  اما 

 همه حرفها رو گذاشت کف دست فرهاد ...  رفت

 اونقدر تو گوشش خوند و مارو دشمنش کرد که ترنم فاصله گرفت ...  فرهاد 

 فرهاد شده بود ...  بنده

 بود ...  دهیفرهاد امونم رو بر  یاون ورم تماسها از 

 نه ترنم رو ....  خواستهیو معاشقم شده ....اصال از اولشم من گفتیپس فطرت م اشغال

 دست بردار نبود ....  از دهنم درومد بهش گفتم ویل روز هرچ   اون

 به ترنم بگم که چشمش دنبال منم هست ...  خواستمیم

ن اون اشغال هفت خط همه چ ویل  رو به نفع خودش تموم کرد ...  ی 

 .... کنمیو دارم بهش حسادت م هیترنم گفته بود من چشمم دنبال اون عوض به

 ... کنهیو اشوب به پا م اد یم ترنم

 من به عشقش چشم داشتم ...  گهیم

 ... خورمیم یلیکه از بابا س  کنهیم یکار 

 .... می  که راه انداخت باعث شد ازش فاصله بگ  ب  بعداز دعوا ترنم

 ... دادمیجواب تلفنشم نم حت   گهید

 شکسته بود ...  دلم

وع بدبخت   نیا و   هم به دل ما هم خودش گذاشت ....  ترنم که داغش و  یها شد شر

 ... خوردیگذشت ...مامان اروم و قرار نداشت و همش حرص ترنم رو م  وقت   چند 

 نداشت ....  دهیباباهم فا یها یدلدار 

ک  ب  غصه تنها مامانم  ... خوردیرو م میتیدخی 

 

 زنگ خورد ...  میاتاقم بودم که گوش تو 

 ناشناس بود ..  شماره



 ... کنمیم وصل

 !بله؟-

 ... گذرهیبهت خوش م تن یبیسالم خانوم خانوما مارو نم-

 بود ...  شیخود عوض یصدا

 

 .... دمیجواب م یباتند

 اشغال ...  ، عوضن  یبه من زنگ زد کشر یکثافت تو خجالت نم-

ن هم دوبن ی...نم .... ارومی  ....یه یه - ،  ت  لعن یومدیتر کرده ....با دلم راه ن یمنو جر  اتیباز  وحشر  ت 

ه او  خواستمیوگرنه من تو رو م  و ....  زونینه اون دخی 

ن م غیج  ترنم واسه تو  الدنگ زن باز ....  فی: حرف دهنت و بفهم نکبت ، ح نمی 

 

خوب بود چون  زونمیوجود اون او  نیا ...اما با  و رام نشدبن  هست   ....هنوزم وحشر  گهیادب نشو د ب  -

اش  ، اصال مزه گهیحال کردم ...دخی  بود د چشم ...اصال اون شبم باهاش کیل گفتیم گفتمیم هرچ  

 دندونم ...  ر یرفته ز 

ن م داد  و  هم نزبن ب تو دهتن  گهیبه شش اوردم که د ی....کار  رمیاون ز  یتو فکرم بود : اما تو لعنت   نهی 

 .... یدجواب رد به فرهاد ب

 

 ؟! ترنمم کوش ؟....  یکرد  کار ی؟ چ عوضن  یکرد  کار ی: تو چ د یلرز ی، بدنم م شمیم بلند 

 

بعدم از  دمی... منم اولش خند میازدواج کن خواستیحامله اس ! م گفتی: اومده بود خونم ، م خندهیم

 ام بود ....  چهی...بهش گفتم باز  خوامی... بهش گفتم تو رو م ونی  خونم انداخمش ب

 

ن م داد   به خدا ....  سپارمتیننه بابا ....م ب   یعقده ا روابن  عوضن  هی!  اشغایل هی؟ تو  یکرد  کارشی: چ نمی 

 

 .... ونی  از خونه ب می  و م پوشمیمانتو و شالم رو م عی    اشغال که به گوشم خورد ش  بوق

 دنبالم اومدن ....  شونمیبلند و حال پر  یکه از صدا  نا یو ش مامان



 شدم .... خونه عمو  وارد 

 جا رو دنبال ترنم گشتم ....  همه

 ... نبود

 حمام ترس به جانم انداخت ....  یاب از تو  یصدا

میهجوم م عی    ش   .... شمیترنم همونجا اوار م دنیو با د کنمیو درو باز م ی 

 

 

 ... گهید بسته اش ، شد عذاب   یغرق در خون ترنم و چشما مجس

 که خوابم رو گرفت ....   ب  کابوس شبها  شد 

 کار ممکن رو درحقمون کرد.   نیبدتر  ترنم

 ، عملش کردن ...  مارستانیب مشیرسوند

 و زده بود ...  رگش

ن چ کم  ....ادیاز ما بر نم ینبود ، دکی  گفت کار  یی 

 ، تازه بچشم سقط شده بود ... رو دستمون  ختیرو ر  پایک اب

 شد ..مامانم حالش بد شد ...  وونهید بابام

 نداشت ...  و مکان برام مفهویم زمان

 جهنم شد ....  مونیزندگ کسالیهوا بودم ....در عرض  یرو 

 سکته کرد ....  نرگش

 که اون روزا چقدر درد داشت ...   یوا

 بود نبود ترنم ....  سخت

 جانم بود .... از  زتر یرفت ....عز  خواهرم

 جون بود ....  یشد که عشق نبود بال عشق   ی  درگ

ن معلوم شد از ا چیدستمون ه ویل میکرد  تیبابا از پرسه شکا با   رانیجا بند نبود ، چون استعالم که گرفت 

 رفته .. 

 شده بود ....  د یشش سف یشد ، موها تر ی  چند سال پ بابام



 نظر دکی  روانشناس بودم ....  ر یز  حالم اونقدر بد شده بود که تا چند ماه خودم

 فتاد یکه اگر کالمونم م  میکوچ کرد  شهیدوتا خونه ها رو فروخت و از اونجا و اون محله واسه هم بابام

 .... میکه بردار   میفتی  نم گهید

ن که اونم واسه ا و فقط بعضن  میهم قطع رابطه کرد لیکم با فام  کم بود که  نیمراسمها رو حضور داشت 

ام م ن یاحی   تا برن ....  گذاشت 

 هم برگشت شهرستان ....  نرگش

ن چ خودم ، تمایم یگفته دکی  و بهبود  طبق ن رو از ب نداختیترنم م اد یکه منو   ب  ای   ..بردم ..  ت 

 یتهایحما البته کمک و  امیتا تونستم کنار ب دمیدوسال بهی  شدم ، کنار اومدم و اونقدر با خودم جنگ بعد 

 نبود ....  ی  تاث و خانواده هم ب   نا یش

 که بود با گذشت زمان ، حال منم بهی  شد ....   هرچ   اما 

 

ن م تلجن  لبخند   .... نمی 

 قبول بشم اما نشد ...  خواستم درس بخونم و پزشیک یلیخ-

 و دروغگو که اونم به مرور بهی  شده ویل دمیدیبه مردها حس تنفر داشتم ..همشون و دورو م نسبت

 ت ...... ترسم هنوز به قوت خودش پابرجاس

 

 

 .... کنمیم سکوت

ه ، فقط ام گهید الن  بکنم ....  د یبا ار کیچ دونمینم گهینکشه که د شیبحث رو پ گهید دوارمیاز رازم باخی 

 

 به سنگ قی  بود ...  هی  ، خ کنمیم نگاهش

 و گرم ....  قی، عم کنهیو نگام م ارهیبال م ش 

 .... شهیم ر یشاز  یندیاما ته دلم حس خوشا بهیلبش واسم عج یرو  لبخند 

 

 یبا حرفها اما  یو دل داد باشر  گهید یکیتو گذشتت عاشق  دمیازم که ترس یکردیاونقدر انکار و فرار م-

 امروزت .... 



 

 ....کنهیو فاصله اش و باهام کمی  م کنهیم مکث

 

 دونمیم و بابت ترنم و خانواده اشم متاسفم ، کنمیو درک م تیکنار بکشم شانا ....ناراحت  ستیقرار ن-

بود تا  تشیتو موقع د یو دردش و با گنجهیچهارتا جمله نم یتو  یدیکه تو و خانوادت کش  ب  ها اون سخت  

،  ستمیو کلک هم ن غکه اهل درو   منو بشناش د یبدم چون اونقدر با تیباز  خوامی....شانا نم حس کتن 

ن یهمه مثل فرهاد کثافت و اشغال ن کنمیبهت ثابت م  ..... ست 

 

 .... کنمیش منگا ناباور 

 ... نیفک نزدم که اخرش بشه ا نقدر یا

 .... نمیبب د یرو با اگه نخوام باهاش باشم گ من

 

 .... نی  ها ، همه و همه کنار م و سخت   و حال بدم و دردو غم و ناراحت   حس

ن چپ م خودش و به کوچه عیل ا ینفهم بود  زبون  .... فتی  بدجور داشت رو اعصابم م ویل دونمینم د ی 

 

ن واست قصه حس نمینبودم بش کار یمن ب تهرابن  یقاا-  کن  فیرو واست تعر  یکرد شبسی    ت 
 

 م که اخرش بیک

من  ویل ا یمرد دن نیباشه ، اصال شما خوب، بهی   میتو زندگ یمرد چیه خوامیمرد ، من نم ا یزن بود  یلیل

 .....خوام!!!!!! ....نیم

 

 .... شهیم هی  لذت به حرص خوردنم خ با 

 مرد و مردونه نشونت بدم ....  ا یب گمینه ! من م ا ی یاخو یمن نگفتم م-

 

 ! ....دهیبارسم شکل نشون م خواد یمگه م وا 

 

 : چطور؟! گمیم د یترد با 

 



 .... هی  خنده اش هوا م کیو شل شهیبعد کم کم لبخندش بزرگی  م نی  بال م ابروهاش

 .... دهیم چه معتن  من ناراحت   تیموقع نیخندش تو ا نیکه ا  کنمیبا تعجب دارم نگاش م منم

 

  یرد هیکه   تا وقت   شهیکه کم کم خنده اش تموم م  کنمینگاش م نطور یهم
 
 .... مونهیم از ان باف

ن جزو اول د یشا دوزهیکه بهم م  طوبن یو ش فتهیش نگاه  .... دمیباشه که تاحال د ب  ها ت 

 یادنه تو هنوز بله د جاشه نجا یکه نه ا  فی: حگهیم یو موذ طونیو ش ندازهیبه دور و اطراف م نگایه

 اونم با رسم شکل ....  دادمیوگرنه نشونت م

 

 ... کردمیبود که فکرش م مثل هموبن  قا یچون جوابش دق خندمیلحظه م هی

 .... طونیخنده و او نگاه ش نیا اما 

 ... شهیلبم پاک م یکم لبخند از رو   کم

 منظورش !!!!  عتن ی

 !!!!!!ایح ب   نقدر ی! ادم ا ی! وا یوا

ن گونه هام م  یرو  را  دستم ن که شک ندارم شدم ع  ارمی   !!! یلبو  چغندر  ت 

  تا 
 

  مردمیم چند لحظه قبل داشتم از شدت افرسدگ
 

خدا دارم اب  ی....وا النم از شدت خجالت زدگ

 !!!!! شمیم

 

 ... خوادتیکه دلم م  نهی!....واسه هم یلومی  یصفر ک یادیز -

 اما من بهت گفتم که ... -

 

 بزنم .... حرفم رو  هیبق نذاشت

 

ه برگرد ستیشانا قرار ن-  چون واقعا من گشنمه .....  میدست از شت بردارم ... النم بهی 

 

 .... بندمیرو م چشمام



 جوابه .....  نیبهی   کم محیل  قول نرگش به

 .... خونمیهم م یو فاتحه ا می  گیم رو 

 ... زهیی  از گوشه چشمم م اشیک

م که جا میباشم و از زندگ خوشحالنقدر یا دمیقول م ترنمم   یلذت بی 
 

 کرده باشم !   تو هم زندگ

 که زود پر پر شد ....   گیل  یبود مردن برا زود 

 

 ...شمیو بلند م کشمیم ایه

من  یقالها، اصال هم به ت کنهیدش همراه موبا خو  هی  گیراه دستم رو م ونهیکه م  می  توجه به ماهور م ب  

 ....  کنهیتوجه نم

 به قول خودش با رسم شکلش !!!!!!! والاااااا!!!!!!!!!  ا یزور بازوشون  شهیم شونیمرد ا ی گهید نهیهم

 )ماهور( 

 

 

 
 

 شاهد لمس کردنش بود ...  کیکه از نزد  شانا ، ترش زندگ

 بود .  دهیکه کش  ب  زجرا ان

 .دینجگ  سخت که در تصورمم نیم یبه حد تونستیبودم م دهیکه ند  متن  یغرق در خون ترنم برا جسم

 شاهد بوده ...  کیشانا از نزد اما 

 .... فهممیمفهوم ترسش را م حال 

 ؟!  انهیحق بدم  بهش تونمیم دونمیبودنش که نم یفرار 

 .... دونهیاما دلم نه ! چون خودشه که شانا رو از ان خودش م دهیحق م منطقم

 

ن خودمم تعجب برانگ یبرا اف م یکه راحت نشستم و دارم برا  هی   .... کنمیخودم اعی 

 
ن
اف  . سونهی  که هرلحظه قلبم رو به اوج م  اعی 

 اوره !!!!  تی  م حبه دست اوردنش واسه خودم یهمه محق بودنم برا نیا اصال 

ن شانا پس م هرچقدر   ..... ارمیتا به چنگش ب شمی، من تشنه تر م نهی 



 دلم رو سوزوند ....  شیها و ناراحت اشک

ن قابل تحس میمبارز و جنگنده اش هم برا هیاون روح اما   بود ....  ت 

 
 

ام بده انج تونستیبود که م یکار   نیترنم واقعا بهی   یخودش هم جا یکردن و لذت بردن هم جا  زندگ

.... 

  دونستیو هم م نیبود بدون ترنم چقدر سخته اما ا دهیفهم شانا 
 

 دارد ، مردن او به معتن  انیجر  زندگ

 
 

  ناراحت   ، چهار صباچ ستین متوقف شدن از زندگ
 

 انیدر جر  د یابلکه ما ب ستد یا ما نیم یبه پا اما زندگ

 
 

 .... میتالش کن زندگ

 یی  را با تمام وجودش حس کرده بود و درگ ب  ادن پدر و مادرش تنهاکه با از دست د  ترنیم یبرا تاسفم

 که ناخواسته بود ....   یاز ان عشق و بچه ا طرفه اش و ناکایم کیعشق 

 
 

بت به خودش نس اش بود حت   هیبرعل ا یکه دن  اورنیرا از پا درب دست به هم داده بودن تا ترنیم همیک

 خودش!!!!! 

 چون نخواست که باور کند .... شانا هم جواب نداد  یتالشها حت  

و کامال  نداشتم کش  چیشانا دارم نسبت به ه یکه رو   ت  یاحساس مالک ویل هیحسم چ قا یدق دونمینم

 است !  حس متفاوب  

 

که به شانا دادم که خودم رو مردانه نشان بدم ، اون صورت متعجب و لبخندش باعث   قویل یاداور ی با

 کنم ان هم با رسم شکل ....   چن عوض کردن حالشم که شده شو  یشد برا

 

مش خ صورت  به دلم نشست ....  یلیشخ شده از شر

 منحرف بود....  خودش

ن بلندم چ یها خنده   یی 
 

 کم دارم ....   کمیو تار  هی  ت بودن که واقعا در زندگ

ا تونهیدخی  م نیخوب که ا وچه  حالم رو خوب کنه ...  یطیتحت هر شر

  یایدن تونهیم هست ویل دست پاچلفت   کمی
 

 کنه ....   من و رنیک

انه ا یناز و اداها تمام ردون منو برگ ا ی  خوامیو نم می  " سگفتیکه ش نهار دراورده بود و مدام م  یدخی 

و  د یچنان شکمش به صدا افتاد که خودش هم ترس کدفعهیاون همه بهونه  ونی"   م می  خودم م ا یخونه 

 .... دیشانه اش بال پر 

ن ند گهید اما   شد ....  ر یتا اشک از چشمام شاز  دمیاشت ، اونقدر خندحال من گفت 



 چیو ه داد به صندیل هیمظلوم و خجالت زده بغ کرد و تک یلیاومد و خ ونی  از ان حالت قلدرانه اش ب شانا 

 نگفت و تا اخر غذاشم خورد .... 

 کم مونده بود سهم منم بخوره!   خواست،یبود نم خوب

 

 نبود ..  ب  برام کتاب ناخوانا شانا 

ن ظاهر و باطنش هم تموم  و پاک ..  ا یر  بود ....ب   ت 

 دنده و تخس !!!!!  کیغدو  اما 

 کنه ...   جاد یظاهرش ا یتو  ینظر  د یحاضن نبود تجد حت  

 ؟!  دونهیقراره منو حرص بده خدا م وچقدر 

 

********* 

 

 

 نداشت ....  تیواسم اهم یبود اما ذره ا عصبابن 

 

 !؟عصبابن  نقدر یچرا ا ؟خوب  -

 

رو  شیبانعص ینفسا یپامه با لذت صدا یلب تابم هم رو  کهیبه تاج تخت و در حال دمیم هیکت لکسیر 

 .... شنومیم

 ... کنمیرو تصور م شیعصبان صورت

سمیبخندم اما م خوامیم ک رو جر  ی   تر کنم ....  یبدتر دخی 

 

دستت  شدم از  ، روابن  یکرد  وونمی! د؟! اره؟! مگه تو اعصاب واسه من گذاشت  م؟یچرا عصبان-

 ؟!  یکنم دست از شم بردار   کار یمن چ ....ماهور تهرابن 

 



سهیدرمانده م   .... سوزهیدلم م و کیم ی 

ن هم ا ی! فقط با دلم راه ب بکتن  ستیلزم ن یکار   چیه-  !!!!ت 

 مغرور و خودخواه نباش !  نقدر ی! ا ، بفهم ماهور تهرابن  تونمینکن !نم تمیاذ-

 

 ... شمیحرفش اشفته م از 

 ... شمیم عصت  

 اون زبون نفهمش ....  یبرا کنمیدارم جز و عز م من

 ! دونهیمنو مغرور و خودخواه م اون

 پا گذاشتم....  ر یخودم و ز  شی  یب اون نبودم و حت   یمغرور و خودخواه بودم برا واسه هرکش من

ن افتادن هم خوش نشون دادن و دنبال کش یرو  یادیز   .... شهیم ت 

 .... ستیخودم ن صدام دست گهیو د بندمیم چشم

س خودخوایه یدیند من خودخواهم !من مغرورم ! من نفهمم ! خودخوایه-  یرو جور  دخی  جون اما نی 

گه اومدم تو ....ا  خودت و دست بال گرفت   تی....دوبار تعارفت کردم و افتادم پ نشونت بدم که حض کتن 

خواد از که ب  ستین باشه لشر  شغایلهر ا ماهور تهرابن  نکهیروت مرد و مردونه حرفم و زدم به خاطر ا

به بعد خودخواه  نیو هوس چشمش دنبال ناموس مردم باشه و خودش و خراب کنه ...اما از ا یهو 

 ر تهرابن ماهو  اصیل یبه بعد رو  نیکنم ....از ا  کار یچ دونمیهم م وجت   می.... با تو ن شمی...مغرور م شمیم

 ...... سهیو ! اونوقته که دهنت ش  زهیخاله ر  تن یبیرو م

 

 .... کنمیقطع م یا گهیرو بدون حرف د گوشر 

 کرده بود ...   میعصبان

 اون حرفها حقش بود ...  اما 

فقط به خودش فکر نکنه و احساسات منم مهمه ....هرچند مرد باشم! ....مگه مردا  د یفهمیم د یبا

 احساس ندارن؟! .... 

 .... بهم فکر کتن  قهیدق هی ست  یکه حاضن ن  ب  خودخواه تو نفهم خودخواه ! اخه د گهیمن م به

 

 زدش و تصور کنم ...  تی  ح افهیق تونستمیم



 هنگه و هنوز لود نشده ....  الن

 تا حرفهام و درک کنه ....  کنهیم یکیبا خودش دوتا  داره

ن و غر م کنهیاخودش تکرار مب یه د یهم فهم وقت    تا اروم بشه ....  نهی 

ن م یخند کج  ...انگار ارامی  شدم....  نمی 

 

 .... شهیبود خودش هم دوباره باعث اروم شدنم م تمیخودش عامل عصبان نکهیا باوجود 

 

 .... شمینارش رد مک  از 

 نگاهش تا اخر همراهمه ....  تن یو سنک کنهینگام م باتعجب

 .... کندیجا خوش م میگوشه ا  یشخندیو به محض بسته شدن در ن شمیاتاقم م وارد 

ن حد پا نیاما غرورم رو که تا ا واسم مهم هست   درسته  اوردم،بسه ....  یت 

 

 ش اضافه شده ... هم به گهید یخودم ، کارها یعالوه بر کارها حال 

ن از همه چ المیوجود پارسا خ با  کت بابا ش بزنم ..  نجارو یا تونمیراحته ...م ی   ..بهش بسپارم و خودم به شر

کت و دم و دستگاه رو نم دلم  ... دونستمیاما اون رو حق خودم م خواستیاون شر

 ته .... که در حقم داش  محبت   ب   یسالها یبهم به جا دهیکه پدر نامم اون رو بخش  حق  

ه من ک  کنمی، اونقدر محبت نثارش م کنمینم پشتش رو خایل چوقتیبچه دار بشم ه یروز  هیمن  اگه

 !!!!! شیبشم قهرمانش نه کابوس زندگ

 

 ..داده ..  شیکه به صندل  یا هیحوصله است و تک ، ب   نمیبیشانا رو م ر یتصو  تور یمان یتو  از 

 ه؟یدخی  چ نیفاز ا دونمینم واقعا 

  ب   نیکه راه انداخته بود نه به ا  ب  ها خوامیخوام نم یمبه اون ن نه
 
 .... شیها حوصلیک

 به رفتار من مرتبط باشه ؟!  تونهیحس و حالش م نیباشم که ا دوار یام تونمیم عتن ی

 ..... چرخهیچرخدار ، اروم اروم م صندیل یرو 

 کرده باشه ....   دا یپ یدیجد که شگریم  انگار 



  چرخهیو تندتر م هکنیم شی  یشعتش و ب کمی حال
 

ن م ، همزمان هم لبخند بزرگ  ان از ذوقشه ... که نش  نهی 

 ... فهمهینم گهید

هیو بالتر م شعتش  ... هی  و چرخششم بالتر م ی 

 ... ارهیو بال م کنهیحصار دستاش و باز م حال 

 !!!!! فت  یالن م وانهید نکن

و  شهیکج م  صندیل کدفعهیکه   شهیم چ    دونمیکه نم  خورهیمحکم هم م بالست و چرخشر  دستاش

ن طرف م گردهیبعد برم خورهیم وار یبه د میمستق ن بعد پخش زم کشهیکه م  یبلند غیو ج ی   .... شهیم ت 

 

ن زم یپخش شدنش رو  دنیکه با د  کنمیو در باز م دومیدر م سمت  .... هی  گیخندم م ت 

 که از ساختمون ده طبقه افتاده ....   انگار 

 .... شهیم بلند 

 

 ؟! شد  چ  -

 بزنه ...  هیگر   ر ی، کم مونده ز  اد یبال م شش

 پخش صورتش شده بود ...  شیفرفر  یموها

 مقنعه اشم تا گوشش کج شده بود ....  چونه

 

 خندمو گرفتم ....  یجلو 

ن ، وال  منم بودم ع نیکه بغض دار گفت : اشکال نداره بخند  د یفهم اما  شتنش که با مگس کش ک  مگش ت 

ن پخش زم  ! دمیخندیشده م ت 

 بود جلو خودم رو گرفتم ....  یکردن خودش به مگس به شدت خندم گرفته بود اما هرطور   هیتشب از 

 .... ارمیم میشانیپ یرو  اخیم

 ... دنیشکر همه داخل اتاقاشون بودن و صدا رو نشن خدارو 

ن هم اگه از دورب من دار نم ت   ... شدمینظاره گر نبودم قطعا خی 

 که بلند شود ....   کنمیم کمکش



 .... کندینگاهم م اتم

 

ه به کارا کتن   یباز  و باصندیل تن یبش نجا یا نکهیا یبه جا-  .... عقب افتادت برش یبهی 

 

 ... کنهینگام م متعجب

 نظرش داشتم ....  ر یکه ز   دونهینم

 

 .... کردمیاما من که کارمو م-

 

 تر از قبل بدون انکه نگاش کنم .....  یجد

 !ادیاز دروغ و ادم دروغگو خوشم نم چیه ی!...مسئله بعد کردمیم یباز  حتما من بودم که با صندیل-

 .... گمیاما من دروغ نم-

  کنمینگاش م تند 

ن و شپا هی  گیو گاز م لبش  .... شهیپاش م و مشغول وارش ندازهیم یت 

 و بهت بدم ....  ستیاتاقم تا ل یتو  ا ی...ب یتا سفارش بد ارمیهست که م هیمواد اول یش  هی-

 

 ... نی  بال م ابروهاش

 بود ....  جاخورده

دمیهم م مارستانشیشک شخصا ب قبال بود ب   اگر   راحت باشه....  المیتا خ ی 

 .. هی  گیکه کنار لبم شکل م  یو لبخند گردمیچشمان بهت زده اش به اتاقم برم انیبدون اعتنا در م اما 

 .دخی  رو شجاش بنشونم ...  نیکارها داشتم تا ا  یلیاولش بود ، خ هنوز 

 ام نزنه !!  نهیدست رد به س گهید تا 

 ها داشتم ....  نقشه

ن ام به طرف م خوردن گوشر  بازنگ  .... می  م ی 



 .....دمی، جواب م یو همزمان با لمس دکمه بر قرار  ارهیبه لبانم م یمخاطب خنده ا نام

 

 )شانا(

 

 ناراحت شدم .  دمیرو د شیتفاوت ب   چرا وقت   دونمینم

 ام گرفت و به سمت اتاقش رفت ...  دهیناد علنا 

ن اونجور زم حت    ود .... کرده ب  میحرص شی  یب شیتفاوت خوردنمم اونقدر دردم نگرفته بود که ب   ت 

 

 ؟!  هی دردت چکه دست از شت برداره! خب برداشت ....حال   +مگه خودت نخواست  

 

ن اما ....اصال ولش کن ، همشون ع دونمینم  همن !  ت 

 

ن که کردم ، هم  که خدا روشکر با اون حرکت رفت و برگشت    دمیمچ پام رو ماساژ م کمی المم خدا که س  ت 

 رو شکر .... 

 

 داره ...  کار یباهام چ نمیبب برم

  خواد یم مطمئنم
ن
 ! ارهیرو درب شبمید یحرفها تالف

و  کنهیل مگ  شیباز  شعور یباز ب کنهیهم انکارش م چرا هرچ   دونمیدلم هنوز دلخوره نم یها اون ته ته اما 

 .... کنهیبغ کرده داره مظلوم نگام م

 ... کنمیواسس نازک م چشیم پشت

 باشه ......  ا یح ب   نقدر یداره دخی  ا معتن  چه

 

ن به در م یا تقه  . شمیو وارد اتاق م نمی 

ن بود و با تلفن حرف م ستادهیا یپنجره شتاش  کنار   ... دی 

 



 ! میدر خدمت باش ا ی، چراکه نه ،ب زمیاره عز -

 

کردن بال م و دستش را به معتن  چرخهیبه سمتم م همزمان  .... اوردیصی 

 

 ... خوردیشم داشت وول م یتو  انهیمثل مور  زمیعز  اون

 باشه ؟!  تونهیم گ

 به من چه ؟!  اصال 

 ! کنهینگام م چرا دلم بغض کرده داره دونمینم ویل

 .... ادیحرف بزنم که زودتر از من به حرف م خوامیم

 نه با من باهمون فرد پشت خط !!!!  البته

 

 رابطه باهات حرفها دارم ....  نیمن در ا ا ینه سولماز جان شما ب-

............ 

 ؟!  اگه شام دعوتت کنم چ  -

........... 

 ! زمیدنبالت عز  امیمنتظر باش تا شب ب پس

............ 

 منم ، فعال !  بوسمتیم

 

 ... نی  هم م یو دوباره اخمهاش تو  کنهیرو قطع م گوشر 

 عبوسش واسه منه !  افهی، اونوقت ق کنهیسولماز جونش بگو بخند م با 

 .. کنمیاخم م منم

ن م کینزد  هرچه زودتر از اتاق و تنها شدن باهاش فرار کنم ....  خوامیو م شمیم ی 

 حالم رو ...  دمیفهمینم



 دنبال من بود ....  روز یادم تا د نیا

 بود!!  گهید یکیواسه  زمشیعز  زمیحال عز  اما 

ن یچقدر م ادما   باشن ....  عوضن  تونست 

 

که منو   د یدیم چ   دونمیو شش و کرده تو لب تابش و نم دهیرو بهم بده ، نم ستیمنتظرم تا ل هرچقدر 

 رفته بود ....  ادشی

 

 تا کارهام و انجام بدم ...  زودتر  نیرو بد ستیل شهیم سییجناب ر -

 ! یکردیم یباز  صندیل که داشت    شیپ قهیتا دودق یزرنگ شد-

 

 ، نکنه دوتا چشمم از پشت داره ....   دهیاز کجا فهم نی.....من موندم امی  گیو گاز م لبم

 

 ندارم ....  خرابه وگرنه من که وزبن  شینبود ، من اونروزم گفتم بهتون پا ینجور یا چمیه-

 

ن یپرسنل هم استفاده م هیبق صندیل از اون- ون به دستم بر خراب بودنش مبتن  گزارشر   چیمنتها هنوز ه کتن

 ... دهینرس

 

 !دیبوقم !!....شا نجا یمن ا پس

 ..... کنمیم نمیس یپایدستم و چل 

 که مشکل داره !   گمیخب من گزارش دادم و م-

 

 .... شهیگرفته ....حق به جانب م  شیکه باز   انگار 

 

 ! دمیند شکیلاما من م-

 !! ستینکنه دست بردار ن وونهیمنو د نیا



 

 گزارش نشده ....   نمیا انا یکرده که اح  دا یحتما چشماتون مشکل پ-

 

ن زل م یجد  .... شهیکه لبخندم رو لبم خشک م  هی  م یو چنان چشم غره ا نهی 

ن پشت م از   .... ادیو به سمتم م شهیبلند م ی 

 .... ستهیا به روم یم رو 

 منه .... اما ،،،،،،،  یزبونت اندازه دوتا ویل وجت   هی:  گهیو با خشونت م کنهیم ق  یعم نگاه

 ! هز یزبونت جلوتر از خودت نره خاله ر  گهید تن یمنو بب کوتاهش کنم که وقت    تونمیم یجور 

 

 صورتم گرمم شده بود ....  یو خم شدنش رو  کشینزد فاصله

 بود. پشتش  گفت که منظور خاض  ینگفت اما جور  باخشونت

ن م یرو از پشت رو  دستام  گذاشته بودم که ستون بدنم شده بود  ی 

 .... شمیکه تا به حال تجربه نکرده بودم اما براق م  حش کردم،یتو تنم راه افتاده بود که درک نم موچ  

 .. کنمیو نگاه م ستمیمیمنم وا-

 

 ... نهیشیلبم م یکه رو   انگشتش

 ... نهیشیچشمام م و نگاه ارومش که تو  مونهیدهنم م یتو  حرف

 ... دهیدلم تکون م یرو تو  که حش  کشهیلبام م یرو رو  انگشتش

 ... کشهیو تا امتداد گونه ام نوازش وار م انگشتش

ن سنگ نفسام  ، شنیم ت 

هینرم تا گوشم م دوباره  .. شنیکه خود به خود چشام بسته م  ی 

ن اول یکه برا  ب  زده بود ....حسها خشکم  .... کردمیبار بود تجربه م ت 

 و زمزمه ارومش ....  نهیشیگوشم م  یکه تو   ب  نفسها حرم

 سختش نکن شانا !  نقدر یا-



 کنار!   نی: بر گمیم لرزون

 

هیموهاش م یتو  و دست   هی  گیازم فاصله م یتند به  .... ی 

 ... کنمیهام م هیازاد و وارد ر  یهوا

 دارن ....  که دچار شدم دست از شم برنیم  ضن یضد و نق یحسها

 و فکرکنم ...  نمیبش یبرم گوشه ا امخو یم فقط

و خوشحاله که مورد غضبم قرار  هی  دستمال دستش گرفته و داره رقص پا م هیکودک اخمو حال   اون

 اعصابم بود ...  یرو  یادیاما لب خندونش ز  شهیم ر یو باحساب بردن ازم ، ش به ز  هی  گیم

 

 .... گردمیماهور برم یبرم که با صدا خوامیم

 دار و برو ..... رو بر  ستیل-

ن ل دارمیلرزونم رو برم قدم  .... شهیبرم که دوباره سد راهم م خوامیم ستیو با برداشت 

 قلبم دست خودم نبود ...  کوبش

 ... دمیدهنم رو قورت م اب

 .... کردیدست پاچم م شی  خ نگاه

 

ن م ونیو فردا باهات درم اتشیی، جز  کنهیفرق م تیکار   تیاز فردا موقع-  .... ارمی 

 فرار کنم ...  خواستمیفرق کنه هم م میکار   تیموقع د یبدونم چرا با خواستمیم هم

 

 اتاقم ....  ا یب یکه اومد  فردا اول وقت   ویل یبر  توبن یم-

 

 .... دمیکه ش م  و نفس راحت   می  م ونی  قرض گرفته ب یو با دو پا شمیمنتظر نم گهید

 در ان واحد چند چهره داشته باشد ....  تونستیمرد م نیا

 ؟ هیچ یبرا دونمیحس و حال النم نم نیا

 ... هی  گیاز کجا شچشمه م دونمینم یقرار یو ب نا ارویم نیا



  هیکه بخواد   انگار 
 
 ... فتهیب اتفاف

 قرار داره ؟!  به من چه که با گ اصال 

 مشکوکه ! چرا؟!  یادیقرار از نظر من ز  نینه ! ا اما 

 .....! ومدیم شیکه اونجور واسه پشت خط  زیمیبه اون عز  گردهیبرم گهیمعلومه د خب

 

ن و زنگ مهسا م دارمیو برم میگوش  یحرکت انتحار  کی در  ... منی 

 به اونه ....  دمیبهم کمک کنه و همه ام تونهیکه م  تنها کش الن

 ..... شهیوصل م تماس

 

 !؟یتو بهم زنگ زد شهیباورم نم-

ن تو همش زنگ م نکهینه ا-  ی 
شیحالم و م بن  ؟ ستین اتدیکجا شت گرمه که اصال پ  دونمی! بعدم نم ی 

ن من خونمون نشستم و دارم با تو حرف م-  .... نمی 

سم ، زنگ زدم که امار داداشتو بد ؟بعدملش چ  قب-  ! یزنگ نزدم که حال تو رو بی 

 ؟!  یبه داداشم دار  کار یچ-

 ... کنمیم فی؟ تا من بعد واست تعر  کنهیم کار یتو بگو در چه حاله ؟چ-

 ..... کنهیم مکث

نم ....فکر ک سهی  داره به خودش م می، حساب شهیداره ، چون داره اماده م قرار مهیم نکهیخب....مثل ا-

ه که م هیطرف حسابشم   همون اول دق مرگش کنه !!!!  خواد یدخی 

 

 ... خوردمیو منم داشتم حرص م گفتیواسه خودش م مهسا 

 خرابه؟!  نقدر یکه چرا حال من ا  ستادمیوسط متعجب ا نیا حال 

  پیخوش ت هکنیداره ؟اصال به من چه ؟ اصال غلط م ؟اصال چه نسبت   هیک  گفتیکه م  سولماز نایم نیا

 از من خوشش اومده ! حال من چرا کاسه داغی  از اش شدم ؟!  گفتیکنه ؟ مگه نم

 

 .... امیبه خودم م شنومیمهسا رو که م یالو گفتنها الو 



 

ن ع یه هیچ-  ! یاسمم و شمشق کرد طویط ت 

 ؟ یدیو جواب نم کنمیدوساعته دارم صدات م یمرد-

 

 ....سهی  که به ذهنم م  یتوجه به حرفش با فکر  ب  

 

 ! مهساجوبن -

 

 که نرم شده بود .....   ، معلومه که هنگ کرده از حرف زدبن  کنهیمکث م دوباره

 ؟ یخوایم چ  -

  ی....به جان خودت هرکار  هی  که کجا م  یار یامار قرار داداشتو درب ...فقط....اگه ....بتوبن  ج  یه-
 

برات  بیک

 .... دمیانجام م

 .... دمیام م واست ب   گهیساعت د هی! تا  نزبن  رشی، بعدا ز  اااااا یباشه قول داد ادتی-

 ..... کردمیم کار یمن اگه تو رو نداشتم چ-

 

 

 .... کنمیرو قطع م گوشر 

 ارومی  شده بود ...  حسم

 انگار خوشحال بودم ...  نه

 بود من کردم !  یچه کار  نی، اخه ا گزمیلبم رو م گوشه

 که حد نداشت ...   کرد یم کوب    یچنان دستمالش و بال برده بود و پا کودکم

 منو هم به خنده وا داشت.....  خندونش حت   نگاه

 کارم اشتباه باشه ؟!   نکنه

 هیچ یقرار  همه ب   نی؟ ا هیحال النم چ نیفکر نکنم ، پس ا یپرس و مرد چیبه ه چوقتیقرار نبود ه مگه

 ؟



 ؟  کنهیم کار یداره باهام چ تهرابن  ماهور 

 بشکنه .... دل بدم و دلم رو  نهیاز ا ترسم

 

 

 مرض انفجار بود ...  یفکر کرده بودم که شم رو  اونقدر 

ن مامان در اغوش بابا خشکم م دنیکه با د  می  م ونی  اتاق ب از   ....نهی 

ن کم  وار یگوشه د  همون  .... کنمیم ت 

انه مامان که با اون ه دنیکه با د  کنمیکج م  گردن ن و بابامم چنا دهیتپلش تو اغوش بابا لم کلیلبخند دلی 

 .... دنیزنش و بغل کرده که دستاش با زور بهم رس

ن  به حال خودشو  نارو یوقت ا یلیخ کنمیام ، حس م انهیموذ شخند یو ن سهی  که به ذهنم م  یفکر  با 

 ... نی  گیم کم کم دارن فراموشر   گهیگذاشتم که د

میم نو ی  ب وار یاز پشت د اد یهم ب کیشهاشون نزد خوانیکه م  و درست وقت   می  گیرو م ممییتصم و با  ی 

نی، هردو از ترس بال م کنمیکه م  یسالم بلند  ... ی 

 به بابا ، خورهیو مامانم م خورهیپشت شش م وار یبه د بابا 

 از زنش ....  میکی خورهیم وار یاز د یکی چارهیب

دار م یخنده و با صدا می  م غش  که از عمد بوده ....   شهیخندم شست مامانم خی 

ن طبقه طبقه اش بال پا یها که چرب    دهیبه خودش م تکوبن  حرکت ناگهابن  یط  شی  یخنده من ب و  نی  م یت 

 .... شهیم

 دمیم جا خایل که  کنهیو محکم به سمتم پرت م ارهیرو هم درم شیی...دمپا ارهیو پا تپلش و بال م شهیم خم

... 

 

 بشه ملکه عذابش .....  هنکیدخی  همراز مادره نه ا گنیجون دارم .....خدااااا م یهمه دخی  دارن من بال-

 

خوابونتش ب کشهیدست م چرا هرچ   دونمیشده بالشش نم خیکه س  ب  بدبختمم با او دوتا شاخ مو یبابا

 ... کنهیبال ، دعوت به ارامشش م گردهیدوبار بر اثر اصطکاک برم

 



 خانوم حرص نخور جوونن ! -

 کن ....   یتو همش طرفدار -

 

 به ما نده!  شمیچیت هپس همه بابامو بردار واسه خود نه

 !!!!! گهید برداشته

ن مامان من که چ-   نگفتم فقط سالم کردم ...  یی 

 .... گردهیبه سمتم برم عصبابن  مامان

 .... یشد یموذ نقدر یکه ا  رفت   تو به گ دونمیسالم و درد ، سالم و زهر هالهل ..... نم-

 

خونه ...  گردهیبدون توجه بهم برم بعدم ن  سمت اشی 

 مظلومم ....  یندم و بابامن مو  حال 

 ... دادیو محکم گرفته بود ماساژ م بازوش

 !!!!! دهیکنم دراثر برخورد با مادرم در وزن مثبت صدو پنجاه صدمه د  فک

 ..... خزمیکه مثل گربه ملوس تو اغوشش م  و متن  کنهیو هنوز اغوشش و باز م گهینم ج  یه

 ..... ایدن یجا نیبهی  

 ن و من و مادرت و حرص بده ... ک  طوبن یبابا جان کمی  ش-

 

ن م میشونیبه پ یبوسه ا اخرم  ... شهیاتاقش م و رایه نهی 

 ... دهیکه ساعت هفت رو نشون م  کنمی، نگاه ساعت م هی  که م  بابا 

 عت رو ذکر کرده بود ... محل قرار و سا و داده بود امیپ مهسا 

 ...دیجوش و شکه یم ی  مثل س دلم

 یدل ناارومم رو اروم کنم که ناگهان فکر  یطور  هی دیبا دونستمی؟ اما م هیدرست چ میتصم دونستمینم

 ......کنهیم و اونم منو سخت همرایه دمیکودکم م  لیکه تحو   یو لبخند گنده ا سهی  به ذهنم م

 

ن زنگ م انیشا به  ... نمی 



 کنه ....   میهمراه تونستیکه م  یا نهیگز   نیبهی  

 مجبورش کرد .  شد یم د یبا تهد ومد یاگرهم نم البته

 . ادیبله رو گرفتم ، قرار شد خودش به دنبالم ب وقت  

 و حوصلش ش رفته و من کارش رو راحت کردم.  نو ی  بره ب خواستهیخودش هم م ا یگو 

 

 لباسهام موندم کدومش رو بپوشم ، ونیم از 

 !هی  خ و  ستیشر ن تمیماهور کش بزنم که قشنگ به فنا بره .... اصال هم ن پیت هیداشتم  میتصم

 

ن ج هیبا  کنمیانتخاب م د یبافت سف هی پالتو  و  و شال اب   کنمیهم م یمیمال  شیجذب قد نود ، ارا اب   ت 

 باسنم هست ...  ر یتا ز  شیکه بلند  د یکوتاه سف

 ... کنمیرو کامل م پمیاسپورت ، ت د یچکمه سف با 

 ختهیهم ر و ب شونیپر  یبا ظاهر  نا یبرم که ش ونی  از اتاق ب خوامیو م دارمیرو هم برم د یسف دست   فیک

 .... شهیوارد م

 ... شمیم نگران

 ... هیگر   ر یبود بزنه ز  کیاماده شدم نزد نکهیا دنید با 

 .... می  سمتش م دلواپش با 

 ؟شوبن یپر  نقدر ی؟ چرا ا زمیشده عز  چ  -

ن م هیگر   ر یز  نا یش  تو اغوشم ..  کنهیو خودش رو پرت م نهی 

 کنه ....   هیتا خوب گر  کنمیم بغلش

 ... خورهیزنگ م میکه گوش  کنمیخودم جداش م از 

 ، شهیم هی  بهم خ شیاشک یچشما با 

 چشه؟!  نا یدل بدم که ش ا یدم رو جواب ب بودم گوشر  مونده

 ...هی  گیفاصله م نا یش

 برو تلفنت و جواب بده! -

 



ن بود ، ازم خواسته بود برم پا انیکه شا  دمیرو جواب م گرفته بود .... گوشر   صداش  ه .... منتظرم یت 

 

 شده ؟ چ   نا یش-

 م .... تاقا ا یب برگشت   وقت   ، فعال برو به کارت برس ویل یبر  یخوای، توهم م شهیالن که نم-

 ؟!  شتیپ مونمیمهمه م یلیاگه خ-

 

 ... خندهیم

ن گونه ام م  یرو  یا بوسه  ..... نهی 

 

 برو خوش بگذره ! -

 

 ... ارمیو در م برگشتم ته و توش بودم ، اما وقت   دهیگرفته ند  نقدر یرو ا نا یش چوقتی...ه هی  م ونی  ب ازاتاق

 دارم ....  یمهمی   یکارا  فعال 

 

****** 

 

 ؟!  هیچ هیبگو قض قا یدق-

 

 ..... کنمینگاه م انیشا یو به صورت جد گردونمیتو حدقه م چشمامو 

ه؟ یلیانگار خ نه  مصممه که بدونه چه خی 

 ! می  امار بگ خوامیم-

 !؟چ  -

 

 و؟! ر  ؛ ماهور تهرابن  ،اونم امار گ ارمیکه اومدم امار درب  شد ی، باورش نم ندازهیبهم م متعجت   نگاه



 

هم  یی  امار بگ تیکه هم به قول اون مغز فندق  یشو شکل با من همراه شد نی؟ با ا یشد وونهیتو د-

 ! یحرصش بد

 

 ... کردمیمن باتعجب بهش نگاه م حال 

 حرصش بدم ؟ خوامیکه م  دوبن یتو از کجا م-

 

 ... دهیم ونی  و نفسش و ب بندهیم چشم

 ؟ ادتهی میبود اون روز که دورهیم-

 

که   دمیبغلت کردم بهم اخطار داد که حواسم و جمع کنم ، فهم : وقت  دهیکه ادامه م  دمیتکون م یش 

  بهت حش د یشا
 

 داره !  خاض ی، اخالقا شناسمیم داره ...اخه من ماهور و از بچیک

 

 .... کنمیو کج م صورتم

ماموت در حال انقراض بوجود اورده که داره مرده و زندم و جلو  هیخاص ازش  یاخالق خاص ، رفتارا-

و دست  طونیبچه نفهم ش هیکه انگار اون خوبه و عقل کل منم   هی  گیم افهیمشم واسم ق، ه ارهیچشام م

باش برخورد و ش قیبندازم ، تا گفتم نه اقا به تر  یگوشه نظر   هیکه   کشتی...داشت خودش و م پاچلفت  

ن باهام شسنگ  بچه !  گهیاونوقت به من م تن یبیقرار داره ...م سولماز نایم هیشد ، حالم با  ت 

 

 ... دهیتکون م یو ش  خندهیم انیشا

ن دخی  سانتال مانتال قدبلند همچ هی، ماهور و با  هی  که سفارش بگ  اد یم گارسون ر و خوشکل ، دا شاش ت 

 ..... نگاهشون کتن  یبلوند از اونا که فقط دوست دار 

ن م سوب   انیشا  ...نهی 

- 
ن
 ؟بابا چه داف

 

 .. کنهیداره نگاه م نطور یکه هم  کنمینگاهش م باحرص



ن پاش م یو با پام محکم رو  کنمینم ینامرد  .. هی  گیو محکم پاشو م اد یکه به خودش م  نمی 

ن ع ستیرو دست ننه بابات ، دخی  که ن فت  یب بشر  دهیترش یا-  !هیهو گراز ،وحش ت 

 ! خودب   زن تو بشم ....بعدم وحشر  امیهم بشم نم دهیترش-

 

 .... هدیغذا سفارش م کنهیاتعجب نگامون مکه ب  و رو به گارسون بدبخت   کنهیم نچ نج   انیشا

 

ن ....  ماهور  ه از ما فاصله داشت   و اون دخی 

ن مت ماهور  ن و سنگ ت   نشسته بود ...  ت 

ه ....  ومد یتنگ صورتش بود و انگار زورش م اخمشم  حرف بزنه با دخی 

ه هم جا اما  ن ماهور حرف م یخود دخی   .... دی 

ن ج هی ماهور ت مشیک د یمردونه سف نهی  پ هیبود با  دهیپوش مشیک ت   دنش بود ... که جذب ب  و کت اسی 

 شده بود ...  پیخوش ت تینها ب  

گار که نبود بغ کرده بود ان شیکودکم که حال  رو اعصابم بود ...اصال به من چه ؟ ویل هنشی  باز پ قهی

 کله ماهورو بکنه ..   خواستیم

 

 ، بابا  تموم شدن !  یشد شونی  خ نقدر یا هیچ-

ه حواست و بد منو نگاه کتن  ستیشما لزم ن- ون و من که دارن خودش یاون دوتا دخی  پشت ش  ی، بهی 

 بکن!  گوشه چشیم  هی...گناه دارن  دنیجر م

 ! گهید هیپی: خوشت خندهیم

 یبه نظرم خودش-
 

 .... ادیبهش ب شی  یب فتیک

 

ه م نگاه ه مرز افتادن بود ک و شایل مانتو بلند زرشیک هیبا  دهیپوش بلوز شلوار مشیک هیکه   کنمیدخی 

 داشت ..  رو فرم و توب   کلیبلوندش پخش اطرافش بود ...ه ی...موها

ن انال داشتم ه رو   کردمیم شونی   دست ماهور نشست ...  یکه دست دخی 

 شدم و کودکمم براق شده بود ...  لحظه عصبابن  هی یبرا



 ارومی  شدم ...  د یماهور دستش و کش وقت  

 ...اعصابم خورد شده بود  حساب   ویل

 رو اوردن ...  غذا 

 اروم بشم ...  خواستمیم

 بود ...  گوشر   تو  شش انمیشا

ن بلند م به  خودم و نشون ماهور بدم ...  خواستمیکه در واقع م  شمیبهونه دست شست 

ن م حرکت   هی دیخودم بامنو ، پس  د یمنتظر شدم که ند هرچ    ..... دمی 

میطرف م هیفر شدمو به  یموها دسته  ... شمیو بلند م ی 

 .. کنمیکه ساکت شدنشون رو حس م  شمیکنارشون رد م  از 

 ... کردمیرو روم حس م نگایه تن یسنگ

 ... می  م سیشو  سمت

 .... بندمیو درو م شمیم وارد 

میم ر یاب شد رو باز کرده و دستم رو ز  ی  ش  التهاب درونم رو کمی  کنم ....  شیا با شدت ی 

 اشتباه بود اصال امدنم اشتباه محض بود ...  حرکتم

 از خودم نداشت ، نا اروم بود ....  دست کیم کودکمم

 

میاز جا م خورهیکه به در م  یا تقه  ... ی 

 ... خورمیمجا  بهیغر  یپرس  دنیکه با د  می  م ونی  و ب کنمیباشه در رو باز م خانویم نکهیحساب ا به

ن م کنارش  ... هی  گیبرم که مچ دستم و م خوامیو م نمی 

 دستم و ول کن .  شعور یاحمق ب-

 ...خندهیم چندش

  د یچه سف-
ن
 ! یمو فرفر  برف

 

 یرو  شهیکه پرت م  نشیو بعدم تخت س خورهیتو دستش م جوابش و بدم که زودتر از من مشت   خوامیم

ن زم  ... ت 



 .... کنمیزده نگاه ماهور م تی  ح

 بناگوش قرمز شده بود ...  ا ت

 ... هی  و م شهیبلند م شیخودش بود و صورت عصبان یکه دوتا  یماهور  دنیبا د پرسه

 ... کنهیکه ترسناک نگاهم م  یو ماهور  مونمیمن م حال 

 ... می  عقب م قدیم

 ... شنیبزرگش م یدستا ی  و مچ دستم اس کنهیاون قدم رفتم و پر م اما 

 ... ندازهیلرزه به دلم م شی  خ نگاه

 ... دمیدهنم و قورت م اب

 کمرم به عرق نشسته بود...   هی  ت

ن حفظ ظاهر کنم م نکهیا یبرا  .. ب  به در پرو نمی 

 

ن دستم و ول کن-  ... ت 

 

 ... ادیکه دردم م  ارهیبه دستم م یفشار 

 طرفم ...  شهیم خم

دست خودت  یکار   هیوجود نداره تا  تن یتضم چیوگرنه ه به نفعته که خفه بشر  سالم بموبن  یخوایاگه م-

 و خودم ندادم شانا ! 

 

 ! شمیخفه م درجا 

 ! کنهینگاه م ا یو مثل سکته ا شهیخفه م کودکمم

 

 ... کشهیو منو هم دنبال خودش م شهیم جلو 

ن م انیشا  ....ادیحرف بزنه ، ماهور زودتر به حرف م اد یتا م کنهیباتعجب نگاهمون م شهیجلومون سی 

 

 .... سمی  هم بعدا مبه حساب تو -



 

هیشدن بال م میتسل و دستاش و به معتن  هی  عقب م و قدیم کنهیم یخنده ا انیشا  .....ی 

 

 ! می  تقص من ب  -

 

 .... کنمیکه باحرص نگاش م  ندازهیبه جانبم م ب  پر معنا نگاه

ه او  اد یشانا بامن م- ن برسونش ماش زونمی، اون دخی   نداره ....  ت 

 

هیو مثل کش تنبون من و با خودش م کشهیدست من و م بعدم  .... ی 

 رحم کنه ...  میبهم رحم کنه ... به جوون خدا 

 کرده بودم ...   و از ترس قالب تیه فتی  م باشعت

 حرف زدن نداشتم ...  زبون دراز جرات کالیم من

"خود کرده را تدب  میقد از  ن  "ستین ی  گفت 

 ...می  که بعد مورد خشمش قرار بگ  ارمیتا امار اقا رو درب نجا یا امیمگه من مغز خر خورده بودم پاشم ب اخه

 از ترس زبونم قفل شده ...  النم

 واسه ترسه وگرنه زبون دارم دو می  !!!!  اره

 

ونهیدادش من و از جا م یصدا کدفعهیخودمم که  یحال و هوا یتو   .... ی 

 

 ؟!  یدنبال من راه افتاد اونجا؟ واسه چ   یکردیم کار یچ انیشد ؟ با شا داتیدفعه از کجا پ هیتو -

 

 منم نم پس ندادم ....  حق با خودش بود ویل نکهیا با 

م با دوست ، خب به من چه که شماه  میشام بخور  میاومد انیداشتم ! باشا یمگه من باشما کار -

تون قرار داشت ن دخی   .... ت 

 



 بود ...  لحنم حق به جانب و حرض یادیز 

ن م یو کنار  نشیماش  ... شهیم می  خ یطیو با اخم غل نهی 

 ... کنمینگاهش م منم

ن ، چ کشمیو خجالت م شهیچرا داره کم کم گرمم م دونمینم اما   داشتم ... ن خوب   ونهیکه اصال باهاش م  یی 

 ... نهیشیجا م هیو  می  که چشم غره اش م  ارهیتا توجهش و به دست ب کنهیم داره بی  بی   کودکمم

 

  یچرا اومد دمیشانا ازت پرس-
 

ه راستش و بیک  ! یو طفره نر  ؟ پس بهی 

 من کتمان کردم ...  بود ویل دهیپرس مصمم

 باشه اصال هم مهسا امار منو کف دستت نذاشت ؟!  یاومد ینطور یهم-

 

 ... شهیو انگار که تازه متوجه شده باشه صورتش شخ م ازهندیبه لباسام م نگایه بعد 

 کردم!   ی  و مثل خر تو گل گ می  گیو گاز م لبم

 

 یر اعصاب من ب یرو  ی... شانا چرا دوست دار  انیپالتو کوتاه اونم همراه شا نیبا ا ونی  ب انیم ینجور یا-

 دنبالم ....  ت  فیکه خودت ب  کنمیم ی! کار  ارمااا یشت م ب  بال هی؟ من بزنه به شم 

 

 ... دیکشیو زورش و به رخم م کرد یم د یتهد

 شدم ...  عصبابن  منم

م به خودت نگ یاقا- ، من فقط اومدم شام بخورم اصال هم نه بخاطرشما بلکه به دلم بوده ....  ی  محی 

، لباس  گمی....صددفعه گفتم بازم م بکتن  خواست   یتا هرکار  کنمینگات م نمیشیم یبعدم فکر کرد

 .... یاحد چیبه خودم مربوطه نه ه دنممیپوش

 

 ... بندهیو از حرص م چشمش

،  دوبن یمنو م تی....حساس انیاونم باشا یار یحرصم و درب یاومد التیبگم ؟ به خ شانا من بهت چ  -

بشم که  هوونی، نزار د تن یبیبشم بد م وونهیرو اعصابم ....شانا د یی  اما بدجور م حساسم لعنت   دوبن یم

 بمونه برامون ....  شیمونیبعدش پش



 

ن فرمون م یدفعه محکم بادو دست رو  هی  گمیم من که : من که خواستمت ! لعنت   کشهیو نعره م نهی 

 پس چه مرگته ؟!  خوامتیم

 

ن چه مرگمه ...انکار وسط زم دونستمینم خودمم  و هوا معلق بودم ....  ت 

 فرمون گذاشت ...  یو رو  شش

 ضعف نشون بدم ....  خواستمیخودمو گرفتم ، نم یو جل بودن ویل دنیاماده بار  چشمام

 

 .... دوزهیو نگاه کالفش و بهم م کنهیو بلند م شش

ن چ-  ینم یی 
 

 ؟!  یک

 

 بشم ....  ادهیپ خوامیم-

 .... کنهیم بنده و خنده حرض یم چشم

 زور بال شت باشه ...  د یباهات رفتار بشه با که با نریم  ست  ینه تو ادم بشو ن-

 

که   د یو بازوم و گرفت و منو به سمت خودش کش د یبه سمتم چرخ بش و بدم که ناگهابن جوا خواستمیم

 اغوشش افتادم ...  یتو 

 شد ...  چ   کدفعهیبودم که  هنگ

 محکم در بر گرفته بود ....  منو 

 نذاشت ...  کردم که از دستش رها بشم ویل  تقال 

 

 .... رمتایمجبورم با زور ب یاینم به خوشر  داره ، وقت   یصی  ادمم حد-

 

 .. ارمیرو ب خواستمینم اش حالم را منقلب کرد ویل زمزمه

 برگشتم سمتش ....  یباقلدر 



 ولم کن بزار برم .... -

 

 ... هی  گیم دهیشدنم را ناد براق

 هنوز اخماش و حفظ کرده بود ...  مهربونی  شده بود ویل ی، انگار  کردنیی  صورت و جشماش تغ حالت

 ... ندینشیپخش شده ام م یموها یرو  و نوازش وار  اد یبال م دستش

 گرم بود ...   نگاهش

دیرو پشت گوشم م میو موها کند یرو باز م شالم  .... ی 

 

ن !  نینزار ! ا کش  د یموهات و معرض د چوقتیه-  موها فقط و فقط واسه متن

 ماهور ... -

 

 نگاهش خودم رو باختم ..  ی  تاث تحت

بان  بود ...  دهیقلبم به اوج رس ضن

 ... دیلبام کش یرا رو  شصتش انگشت

 کرد ..   اخم

 ! رژ پررنگ بزبن  یحق ندار  گهید-

 

هیو پشت گردنم م دستش  .... ی 

ن دستاش چ یگرما  نبود که بشه ازش گذشت ..  یعاد ی 

 و تاب دلم دست خودم نبود ...  تب

 دست من نبود ...  شیچیه اصال 

 نگاه گرمش بودم ...  مسخ

 م ؟! که ترس داشت  بامتن  کرد یداشت چه م ماهور 

 



دیگوشم زمزمه اش دلم را م  ر یطرف صورتم و ز  کنهیو خم م شش  .... ی 

 دخی  !  ی  نگ دهیشانا نکن ، با دلم بد تا نکن! حسم و ناد-

 

 .... فتهیدل من به تب و تاب م کنهیگوش و گردنم که رها م  یو رو  نفسش

ن به گردنم که م یز یر  بوسه  اغوشش ...  یتو  می  ، وا م نهی 

 ..... هیارامش بخش یملود یادیگوشم ز   ر یکه ز   محکیم یو تپشها د ی  گیش قرار ما نهیس یرو  شم

ه اش که همه انها نقش  فهممی، م کند یگلو م  یکه تو   یخنده ا ز یر  یو صدا کشمیکه م  یبلند ینفسها

 بوده .... 

 

 شدم و خواستم بلند بشم که نذاشت و محکمی  گرفتم ....  عصبابن 

 .... کردیم یم باز زمزمه اش که با دل یصدا دوباره

ن از اون چ-  ! یساده تر  کردمیکه فکر م  یی 

   یادیتو ز  ستمیمن ساده ن-
 

 ! گرگ

- 
 

ش و   اخ ...اخ.... اونم چه گرگ  لقمه چپ کنه ....  هیکه دوست داره دوست دخی 

 قهقه خنده اش یوصدا

 

میبه ش م یدر چه مرحله ا دونستمینم هنوز   دلم ارامی  شده بود ....  ویل ی 

ن همه چ ماهور   ... دیدیرا تمام شده م ی 

 ... ستین کرد که برگشت    د یتاک حت  

هره و ا تمام دلت کنهیداد که کمک م نانیاستقبال کردو بهم اطم یشد با لبخند میصحبت از ترسها وقت  

 را کنار بزارم ....  میترسها

 شام مهمونم کرد ..  ب  افتخار اشنا به

 پا داشت ...  هیمرغش  یانگار  ویل میمقاومت کردم که نر  اولش

 ... کردیمهربان رفتار م باهام

ن در رفتارش ان هم نسبت بهم ، تعجب برانگ متیو محکم بودنش ، مال  یان همه جد درکنار   !  بود ی 



 در انتظارم باشه؟!  گذاشتم که معلوم نبود چ    دم ، دلمم خواست که قدم در رایهرا به او سی   خودم

 از دست داد ...  د یاز فرصتها را نبا بعضضن  دونستمیرو هم م نیا اما 

 همه ادمها بد نباشن ....  د یشا

 نباشم ؟!  گر ید من ترنیم د یشا

 

ن ماش  ... دارهیرو نگه م ت 

 ... کنهیو وجود شدم رو گرم م کنهینگام م هی  که خ  ندازمیبه جانبش م نگایه

ن م کوچیک  لبخند   .... نمی 

 بود !  بابت امشب ممنون ، شب خوب  -

 ...شهیدستش م ی  بشم که بازوم اس ادهیپ خوامیو م کنمیباز م درو 

 .... می  حجم اغوشش فرو م یکه تو   کنمیو نگاش م گردمیزده برم بهت

 ... کشهیم در ب   که ب    ق  یعم نفس

 تنم مست شود ...  یاد از بو که بخو   انگار 

 داشتم ...  ت  یغر  حال

 بکنم ؟!  د یچه با دمیفهمیو نم کرد یکه من نابلد را داغ م  ب  حالتها و رفتارها نیا

ن بستم و کودکمم غرق لذت مدام بال پا چشم دیم یت   ! ی 

 خوشش اومده !!!!  چه

 ... کنهیو خمار نگاهم م کنهیو جدا م شش

 !! تن یی  ش یادیز -

 

ن و باخجالت ش پا گزمیم لب  ... ندازمیم یت 

هیچانه ام م ر یز  دست  ... ی 

 

 تو چشمام نگاه کن و حرف بزن ....  شهیبال و هم ی  شتو بگ-



سمیم-  !ی 

ن یهمه ادمها مثل هم ن کنمیو بهت ثابت م کنمیخودم کمکت م ! ویل هیعیطب-  ! ست 

 

 بودن ...  ی  بزرگش اس یدستا یتو  دستم

 ... هی  گیکه محکم م  کشمیرا م دستم

ن لبم م کینزد یبوسه ا و ناگهابن  کشهیو جلو م خودش  ...نهی 

 .... ارهیلباش م ی، خنده رو  گمیکه م  یبلند یوا

 ... کنمیو اصال هم توجه نم کشمیو م دستم

ن ماش در  میم ونی  ب عی    و ش  کنمیرو باز م ت   ... ی 

  حت  
ن
ن هم نم حرف  ... نمی 

ه !  نیا  مرد قصد داشت نفس منو بی 

 بوسه ؟!  هی یفقط برا جانیهمه ه نیا

ن ام م نهیکه شسام اور خودش و به بدنه س  قلت   یرو  دست ن ، م د ی   ...کنمیو به ارامش دعوت م ارمی 

 ارام شده بودم!!!!!!!!!!  بیعج

 

********* 

 

 .... نمیبیکه مامان و بابا رو م  شمیم داخل

 ... دهیکه بابا زودتر جواب م  کنمیم سالم

 واسه بابا ...  کردیپوست م وهیم مامان

ن م شیهم برا تن یی  و لبخند ش کرد یهم با عشق نگاهش م بابا  دیکه دل مامانمو م  د ی   .... ی 

ن یکارا رو م  نیا گنینم  .... فکر ندارن که!!!!!! خواد یمن عذب ، اونوقت دلم م یجلو  کتن

 

 تا حال ؟ یکجابود-



 

 بگم!  لحظه موندم چ   هیکه   د یچنان اخم کرده بود و سوال پرس مامان

 پاچه شدم ...  دست

ن م یاحمقانه ا لبخند   ...نمی 

 .... ونی  دلم گرفته بود رفتم ب کمینبود ....  خاض یکجا؟!....جا-

 ....؟ی!کجارفته بود یبود ونی  ب دونمیم-

 

 به خودم مسلط باشم ....  کنمیم و سیع بندمیم چشم

 راحت شد ....  التی...حال خ میبود ونی  ب انیمامان با شا ج  یه-

 

 .... کنهیم یخنده ا نماما

 داخل ؟!  ومد یچرا ن-

 

ن پرس به دلش موند .....  هیمادر ما دوباره چشمش به  ا یب  پرس افتاد حرست نداشت 

 

ن ، ترسر -  و بردن خونشون !  فشونیرعنا خانوم کار داشت 

 

 .... شهیم دنید لمیو مشغول ف گهینم ج  یه گهید نبار یا مامان

 !!!!!! نهیبیم لمیباشه ، همگام با رعنا جونش ف ا یموجود دن نیکه انگار اروم تر   پدرمم

ن خدا درو تخته رو  میقد از  !!!!!  تی، حکا کنهیهم جور م یخوب گفت  ن  پدرو مادر متن

 

 .... ارمیم ونی  و لباسام و ب می  اتاقم م سمت

 ... فتمیپالتوم م ماهور ش کوتایه یحرص خوردنا اد ی

 ... هی  گیلبم شکل م یرو  یا خنده



 روس حساب کنم؟!...  متونیم عتن ی

 !.....ه؟یکه چه جور آدم  د یفهم شد یمرور زمان م به

 

 داخل شد ....  نا یهوا باز شد و ش خودم با ماهور بودم که در ب   الت یفکر و خ تو 

 ... کنمینگاش م متعجب

 و هولزده تر از قبل بود ....  شونیپر 

 رفته بود ...  ادمیکل   به

 .... نمیشیتختم م یو کنارش رو  کنمیلباسام و با تاپ شلوارک عوض م عی    ش 

 مونده ...  ینجور یاست اون هم ازدهیکه من رفتم تا حال که ساعت   میساعت هفت و ن از 

 زنده است !!!  خوبه

 

 نا؟یشده ش چ  -

 

ن م  ... هیگر   ر یز  نهی 

 و اعصابم خورد شده بود....  هی  گیهقش اوج م هق

 یم-
 

 ... یحرصم بد یخوایم ا یچته  یک

 .... ادیبه حرف م شیهق هق گر  ونیم

 

 .... چ  دونمی.... خب.... نم....خودمم..... خواستم.... ویلعتن ی....شد.... ....چ   دمیمن....من....نفهم-

 شد.... 

 

ل کنم ...  بندمیم چشم  تا خودم و کنی 

 بکش و بعد مثل ادم حرف بزن ....  قیچندتا نفس عم هیاول  نا یش-

 

 ... کشهیم قیو نفس عم دهیحرفم گوش م به



 ..... گهیو د دمیمن با پارسا خواب-

 

ن دوباره م بعد   ... هیگر   ر یز  نهی 

 

 بگو !  گهیبار د هیهان ؟! -

 .....دمیمن با ...پارسا....خواب-

 

 ... کنمیمتعجب نگاهش م 

 ؟!  قا یدق چ   عتن ی دنیخواب باهاش

 ! دنیهمزمان باهم خواب ا ی دهیکنارش خواب  عتن ی

 ! نهیرو در کنار هم بچ کلمات و معابن   کرد ینم یار یو انگار مغزمم  کردمیلحظه هنگ نگاهش م اون

 نداره ....  یزار  هیکه گر   دهیاگه کنارش خواب خب

 

 نداره قربونت برم ...  یو زار  هیگر   نکهیا-

 شد ...  شی  یب شیگر 

ن حرف م هیگر   ونیم  .... شدمیمتوجهش نم ویل د ی 

 

- 
 

 .... دمی....با...ها...ش..خوابگمی....مچرا....خنیک

 خب؟! -

 واست باز کنم ....  شی  یب شهیفکر کن من روم نم کمیاحمق.....  گهید دمیخواب-

  

 بند رو اب داده ...  دمیکجم افتاد و فهم  ایلیر  دو 

ن ... وقت کردن کارهاشو  گ  نا یا  ن رو بکتن

 جلوشون رو گرفته بود ؟!  هول بودن ، مگه کش نقدر یچرا ا اصال 



 

جا هم خفتت   هیو زده به شش  شدهی! نگو داشته خفه م طفیل ارهیهااا ، به رو نم هیپارسا هم موزمار  نیا-

 کرده !   ستیکرده و شو 

 

 ... کنهیو با تعجب نگام م هی  اش بند م هیگر 

ن نه اش مزده دستش و به گو  خجالت  .... نهی 

 تو!  ب  ایح وا خدا مرگم بده ، چقدر ب  -

روم  گهیشده ، م چ   گمی... بهش م دهیبه اخر رس ا ی، انگار دن نیهول بود نقدر یکه ا  اتو ی امیح من ب  -

قت من ، اونو  یشوورته واسش باز کرد مهیواست باز کنم ... چطور جلو اون پارسا که نصفه و ن شهینم

 ! استغفرهللا!!!!!!  شهیخواهرتم روت نم

 

 .. کنهیبغض کرده نگام م نا یش

 .... نمک رو زخمم بپاشر  نکهینه ا اومدم با تو دردو دل کردم که کمکم کتن  وونهیمن د-

 ....خندمیم

 زخمه دردم داشت ؟!  نیاخ ...اخ....ا-

 

 .... خندمیم شی  یکه من ب  کنهیحواله بازوم م مشت  

 .... دادمیدتر داشتم حرصش مبدم ب شیبغلش کنم و دلدار  نکهیا عوض

 کرم دارم ...   دونمیم خودمم

و  بشیتمن و خفت کرده و تر  زهیپاستور  کجا ابج    نیکاه نبوده ها ، من موندم ا  ر یپارسا هم کم اب ز  نیا اما 

 خام شده خدا داند؟!  یما چطور  د یمق ابج   نیداده و حال از اون ورم ا

 

 اتفاق افتاد؟ نیا خب حال خودت و ناراحت نکن ....حال گ-

 

 .... هی  گیو م دماغش

 ...شیهفته .....پ-



 .... هی  گیم شیدل نگرون نهمهیلحظه واسه ا هیو دلم  گهیخجالت م با 

 شازده کجاست ؟ نیخب .. حال ا-

 

ن م دوباره  .... ندازهیو خودش و تو بغلم م هیگر   ر یز  نهی 

 ... هی  اروم بگ تا کیم کنمیکرده و نوازشش م  بغلش

 ... کنهیو نگام م کنهیشد ، ش بلند م کردو خایل  هیوب گر خ وقت  

 ...شهیواسش کباب م دلم

ا یتو   بود که به کل خودش رو باخته بود ...  یطیبد شر

 گه؟یم پارسا کجاست ؟ چ  -

و اومدم  .... اونقدر رفتم دهیجواب ش بال م ششیپ می  هم م هرچ   کنهیم یی  هفته اس ازم کناره گ کی-

 خوامت ....  ر شد برخورد کرد که حلقه اش و پرت کردم تو صورتش و گفتمش نیمو اونم همونطو 

 

 شده بود ...  عصبابن  نا یش

 !هاتهیه گهی، د فتهیدنده لجش ب یرو  خدانکنه

 

کر ف نی!....واقعا دمت گرم با اخوامتینم و گفت   یخب خواهرمن زده ناکارت کرده شما حلقه پس داد-

 هوش تو موندم .....  یبکرت ....من به نوبه خودم تو 

 

روشنش   و  د یپر  شیگوش  یبلند شد و رو  مهیخودشم تازه عمق فاجعه رو حس کرده بود که شاس انگار 

 کرد ... 

 دفعه زنگ خورد ...  هیمحض روشن کردنشم  به

 کرده بود ....   هول

 !کارکنم؟یپارساس !چ-

 خب جواب بده ! -

 ... خوامینم-



 

 من جواب بدم ... تو بغلم که  کنهیو پرت م شیگوش  بعد 

 ... شهیقطع م گوشر 

س افتاده بود به جو  از   ناخناش ...  دنیاسی 

 

 .... کتن یوال من و هم هول م ینطور یجان اروم باش ، ا نا یش-

 نکنه منرصف بشه من و نخواد! -

 یواسه من مثبت باز  گهیبه غلط کردن بندازم تا د یجور  نو یغلط کرده مگه دست خودشه ... من ا-

 ! ارهیدرن

 

ن که دکمه اتصال رو م  خورهیدوباره زنگ م شیگوش  ... نمی 

 .... دیحرف نزدم که صداش به گوشم رس هنوز 

 

 یطور نیا خواستمیتو بشم ، غلط کردم اصال ...من که نم یدلم ...من فدا ز یخانومم ... قربونت برم...عز -

 ..تو بغلم ..  بود وقت   میشب زندگ نیبشه ...قربون چشمات برم من اونشب بهی  

 

 که عرض اندام کردم ...   شهیم اتییداره وارد جز  دمید

 

 سالم پارسا خان ! -

 

 .. ادینم ب  صدا

 هنگ کرده بود ...  بدبخت

 ... کردیجان خودم داشت خودش و جمع و جور م به

 عاشقانه اش ....  یها بودم وسط منت کشر  دهیجفت پا پر  درست

 



 ... کنهیصاف م یا نهیس

 ؟ ب  ا...شانا جان تو-

شن-  ... کنهیم ه روحمه داره باهات احوالی 

 

سمیخشن م کمی  ... ی 

 کجاست؟  نا یش-

 ... ستیحالش خوب ن چیه-

 شده مگه؟!  چ  -

 و شما رو هم به باد فحش گرفته ....  کنهیم هیشه داره گر  هی نطوریهم-

 

 ود .... رفته بکه محکم به کمرم خورد ، بدجور درد گ  و دست   نا یوق زده ش یاما چشما دونمیرو نم پارسا 

ن بب ن باشه خودش نم ی  خ تمین خوامیم ت   ! ارهی 

 

ن پارسا خان هست-  ؟ت 

 اره...اره.... -

 اثر کرد ....  نا یخب ، خدارو شکر فکر کردم نفر -

 ؟ نا یبه ش نیرو بد گوشر   شهیم-

 

ن و محکم به پشت دستش م کشمیازم که دستم رو م هی  رو بگ گوشر   خواد یم نا یش  .. نمی 

 ... می  اتاق م گهیو گوشه د مشیکنارش بلند م  از 

 نگه ...  ج  یه عتن یکه   دارمیدستم رو جلوش نگه م کف

 .... شمیم یجد

 

 و تموم کنه ... رابطه ر  نیو مرصه که ا شونهیپر  تینها با وجود اتفاق افتاده ب   نا یبگم ش د یاقا پارسا با-



 

 ... هی  هوا م پارسا  حرفم بد بود که نعره یکجا  دونمینم

 .... ارهیم و گوشش رو سمت گوشر  سونهی  هم خودش و به من م نا یکه ش  دمیرو از گوشم فاصله م گوشر 

 

ن غلط کرده که همه چ- هش بگو ه ....بکرد  خود ی، زنمه ....زنمه .... ب هی...مگه الک نهیبیتموم شده م و ی 

ونش ....نازشو خر  ینگفتم و گذاشتم به پا ج  یه وده ، کردم اول زنم ب  ی، اگرم کار  خرمیو م دمیناز دخی 

دا بدتر به خ رشیاگه بخواد بزنه ز  ویل سادمیکه کردم مردو مردونه وا  یکار   یدوما دلم خواستش و به پا

 
ن
باشه نه  شیشب زندگ نیاون شب بهی   خواستمیچند روز اگه شد بودم م نی.... بهش بگو ا کنمیم تالف

 فمونیتا تکل سمی  دست از شش بردارم .... فردا هم با خانواده خدمت م ستیجهنمش ....در ضمن قرار ن

 ....شب خوش  می  رو باهم بگ شکه عقدو عرو   خوامیبهش بگو م قا یمعلوم بشه و دق

 

 رو قطع کرد...  گوشر   تق

 کردم ...   کپ

 د ... کم مونده بود منو بزنه .... باز مونده بو  دهنم

 شد ...  ش من خایل ادشیعشق و حالش کرده بود ، داد و فر  گهید یکی

 ... تفی  خرذوق شده بود و لبخند از لبش کنار نم که حساب    کوبمیم نا یش نهیرو تخت س گوشر 

ن حال حالها عر م د یدستت که با دادمیرو م اگه من گوشر  چارهیب  .... یدی 

 ! کشتیم هیداشت خودش و از گر  شیپ قهیبود تو فضا ، انگار نه انگار چند دقرفته  قشنگ

 

 ببند مسواک گرون شد ....  شتو ین-

 

هیو م خندهیم شی  یب  .... کنهیماچم م ی 

 ... کردمیم کار یممنون ...من اگه تو رو نداشتم چ-

  ندفعهیفقط ا ج  یه-
 
 ! نیی  خاله شدن منم در نظر بگ نهیافتاد حتما گز  اگه اتفاف

 .... شهیپرو م یخندیحرف نزن ...به روش م-

 که هست ....   نهیهم-



 

سهیم طرفم و بانگرابن  گردهیبره اتاقش که برم خواد یو م شهیم بلند   ن ؟! بپوشم م : فردا چ   ی 

 

 ... کنمینگاش م مات

 اس....  هیفقط ظاهر قض نیواقعا از دست رفت و ا نه

 

ن رفت ب  دوتا المت  لباس خواب قرمز بپوش که به س هی ج  یه-  ... نیبرگرد ب  سه تا ت 

 

 که بدبخت از ترس زهره ترک شد ...   دمیچنان تو بغلش پر  نرگش دنید با 

 ...دمشیبوس

 بود ...  شیمجرد یتنگ روزها دلم

 کدوم روزاش ..حال خوبه دوروزه ازدواج کرده!   قا یدق شیروز مجرد گمیچنان م حال 

دمش ...  محکم  تو اغوشم فرسر

 نشده بود...  لیدانشگاه داشتم و از شانس خوبم کالس تشک امروز 

 بزنم ....  ش به نرگش هیچطوره  کارمیخودم گفتم الن که ب به

 .... کردمیرو مرور م شبید اتفاقات

شم در صورب   نکهیا بیر ماهور و تصو اخ برخورد  که اصال نظر منو هم نخواست   من دوست دخی 

،ناز   یدخی   گهید ویل خواستیهرچند دل خودمم م ن !   یگفت  ن  گفت 

 دادم نه جواب زنگاش و....  امکشیکه داد نه جواب وپ  ایمیهم بعد پ شبید از 

 بود ...  ختهیهاش هم روانم و هم ر  هیو گر  نا یبد ش حال

 حال و هواش عوض بشه ...  زدم تا کیم در شوچن به  اجبارا 

 .... کنه  کار یبه پارسا ، بدبخت مونده بود چ شبمید یحرفها اد یداغ کردن ز  از یدروغ و پ کیم  بعد 

 هم بهی  شد ...  نا یخدارو شکر نقشم گرفت و حال ش خب

 ره ... نه ، وال نوبقبول کنه ...غلط کرده بود ، زده دخی  مردم رو ناکار کرده حرفم بز  شد ینم باورمون

ن چ انه ها کیم  ی   ... کنه  میبا عشقش تقس شیدوست داشت شب عروس یکه هردخی    ب  نبود دخی 



 درشناسنامه ...  نایم چیو البته ه جلوتر رفته بود بدون شب عروش نا یش ویل

غ فقط  بود ...  اد یز  رد کیم هیکه مثل ابر بهار گر   ب  نایش ینابود یمشکل نداشت اما همون برا از لحاظ شر

 گذشت ...   ی  خداروشکر بخ خب

 

 ... دارمیبرم ت  یو س کنهیتعارف م وهیم نرگش

  ت  یعاشق س شهیمثل هم-

  یدوماهه ازدواج کرد کیمامان نرگس الن نزد-
 

  یایب هگیکه ده سال د  ، نرفت   شناشیم و من و از بچیک

ن گیکه م  ...وال  بیس شهیمثل هم ت 

 

 ... بیتو س هی  و دهنم فرو م خورهیمحکم پس گردنم م و دندون بزنم که بمیس امیم بعد 

 

ن و نم شر یخاک تو شت که ادم نم-  ... گهید ی...شمر یندار  اقتیمثل ادم باهات حرف بزنن ، ل یار ی 

 

 درد گرفته بود ...  دهنم

ب دستشم تلخه !  لمصب  ضن

 ....دمیکلم و ماساژ م  پس

 

ن امام حس کمی،  تو مظلویم یکی نرگش-  ...یی  ام ی!بدبخت اقا مظلوم بود  ت 

 !نجایا یاومد یپاشد اصال تو واسه چ  -

 برگردم ؟!  ناراحت  -

 مرده ....  لی...ذل کنمیجور تحملت م هی یلزم نکرده حال که اومد ی  نخ-

 

ن که م  اد یواسم م چشیم پشت  خنده ...  ر یز  نمی 

 ...کنهیم میو همراه هی  گیخندش م خودشم

 



 ، قرار شد زود خودش و برسونه ...  یرفته حجره و زنگ زدم اومد یی  ام-

 عاشقمه!  نقدر یا دونستمینم-

 

 ...دونستمیننه ما حسود بود و نم نیکه حرصش گرفته بود ، چقدر ا  کنمینگاش م انهیموذ

 

 ! شوهرم مهمون نوازه ! ی  نخ-

 .... نایمامانم ا یوا-

 

  نرگش
 

 ود ... حال خوبش ب نیباعث ا یی  ام یبا اقا شاداب تر شده بود ...زندگ

 رو داشت ...   خوشبخت   نیبود ، استحقاق ا دهیکش  یادیز  یها سخت   

ن ، ه گرو یاگه خوب همد ادما   ... خورندیبه مشکل بر نم چوقتیدرک کتن

 درکش کنه ....  کنهیم که سیع  یی  ام یمثل اقا قا یدق

خونه رفت تا ش  نرگش  ن  به غذاش بزنه ..  یبه اشی 

 وناش که من عاشقش بودم اونم با مرغ نه با گوشت... پختش معرکه بود ، مخصوصا فسنج دست

 

 تو خونه بکشم ...  شدم تا شگ بلند 

میه رو ماستفاد تیجوره ،نها تشیکنم و الن که موقع  قبل که اومدم نشد به طور کامل فضویل دفعه  ... ی 

 

  خونه
 

 بود ..  بزرگ

 بود ...  اد یدونفرم ز  واسه

 ... می  سمت اتاق خوابها م یلبخند مرموز  با 

 .... نمیاتاق خوابشون و بب خواستیدلم م یلیخ

  بودم که نرگش دهیدفعه د اون
 
 اومده بود ...  ونی  ب از چه اتاف

 طرف همون اتاق رفته و درش و باز کردم ...  به



 گرد شدن ...   چشام

  اتاق
 

 و بنفش ...  اشی دیبا تم سف بزرگ

 داشتم ....  ننه مدربن  چه

 کرده بود ....   تیه کال ننه مارو اپدک  یمجاز  یفضا نیاز ا امان

  تخت
 

نفش و بنفش ...فرش ب اشی دی..کاناپه سف د یسف ر یحر  یکه وسط بود و پرده ها  خواب بزرگ

 که کف اتاق بود ...   یی  س

 به دلم نشست ...  یلیخ

ن که بعضن  ت  یعج یشوهردار  استیس مامان رعنا و نرگش کال   ی"شوهراتگفیبهم م نا یوقتها ش داشت 

 !"شن؟یم عیمط نقدر یاماهم 

 

 ... لرزهیتو دستم م گوشر 

 ... شهیحبس م نمیاسم ماهور نفس تو س دنیباد

 که گوشه لبم زده بود افتادم ...   یبوسه ا اد ی

 .... شمیتو فکرم منحرف م نقدر یچرا ا دونمینم

 تا صبح جواب تلفناش و ندادم ...  روز ید از 

 زنگ خورد تا قطع شد ....  اونقدر 

 اس ام اس اومد ...  یکنم که صدا  ونی  ب و اومدم نفسم

متیبازور م یی  ام یخونه اقا امیم یباز کردم " به جان خودت جواب ند عی    ش   !" ی 

 

 حبس شد ...  نفسم

 کرد که کارساز بود ...   دمیتهد علنا 

 !هیبهم ثابت شده بود چه کله شق چون

 

 خورد و دکمه اتصال رو زدم ...  زنگ

 ....تو گوشم نشست  نشیخشمگ یصدا



 

باتو اروم شم  خوامی؟ شانا رو اعصاب من نرو ، من داغونم ، رو هوام ...م یدیجواب منو نم گهیحال د-

کت ؟ یومدینکن لمصب ....چرا بعد دانشگاه ن غی    ...خودت و در   شر

 

 بود ..  ب  به جا نهیشدن گز  مظلوم

 تنگ شده بود !  خب ...خب دلم واسه نرگش-

 

 ....دیگوشم رس  داده اش به ونی  نفس ب یصدا

 ؟ یچرا جواب تلفنام نداد-

جواب  بیعج کرد یوقتا که بابا باز خواستش م به صدام دادم ، چون مامان بعضن  یکردم و ناز   ناز 

 ....دادیم

 .... هشی....من....روم نممن-

 ...فقط تماشا کن ....  ارمیب تی  شانا ....گ ارمیب تی  گ  عتن ی-

 

 موفق شدم ...  یانگار 

 ... خورهیداشته باشم ، به درد م انمیبه اطراف قینگاه دق د یبه بعد با نیا از 

 ! زهیدنبالت ...اماده باش خاله ر  امیم 3ساعت -

 

 خودش ماشاهلل طول و عرض داره ....  ستیکه ن  منی  ، خب تقص زسیقطع کرد ...من کجام خاله ر  بعدم

 

 ! فضویل یجا اومد نیا-

 

ن ه نرگش ناکهابن  یباصدا ن قلبم م یو دست رو  کشمیم یبلند ت   طرفش ....  گردمیو بر م ارمی 

 ترک شدم خووووو!  زهر 

 



ن که ،اروم صدا م  ختیکرک و پرم ر   نرگش-  ...اه!  ننی 

 

 .... کردیو موشکافانه نگاه م نهیبه س دست

وت بود یادیاروم بودم ، شما ز  من-  !ه؟ی! خی  یتو هی 

 

 ... دهیحرفامو نفهم دونمیو م شمیم دستپاچه

 ... دیخر  میدنبالم بر  اد یم 3نه مهسا زنگ زد گفت ساعت -

 

 .... گهیگفتم د  بود ویل دروغم چ   دونمینم

دار بشه ....  کش  خواستمینم  از رابطه مون خی 

 م ... خی  رفت دلش خواست نثارم کرد که چرا ب   خورده شد ، حال بماند مامان رعنا زنگ زد و هرچ   ناهار 

 دونهیمن گهی!....اخه د ومدنیچرا مامان و بابات ن گفتی، بدبخت م هینیمرد نازن یی  ام یخوبه اقا حال 

ن چ که لنگش هم حت    ب  الیرعنا خانوم چه گودز  کچل نشده   ه الیکک  چارمیب یکنه ...بابا  ی  تکث تونهینم ت 

!!!! 

 

 بودم که برم ....  نیو منم تو فکر ا شد یم کیها داشت به سه نزد عقربه

 بلند شد ...  میگوش  نگید یصدا

 فیا ترسر ، اق قهیدق کیه ساعت سه بشه ، سه و فرند تازه از فر درامده ام اس داده ک یکردم که بو   باز 

 .... شنیفرما م

 ! می  گیکجا حالش و م  نهیبب کنهیم د یتهد منو 

 

 .... کردمیم تن یچ نهیزم داشتم

 معطل نشه !  گهید اد یکم کم برم ، مهسا م  گهیمن د-

 

 ... ندازهیبال م ب  ابرو نرگش



 ... بدبخت   یتا حال فکر اون مهسا تو از گ-

 

 ....کنهیم یی  ام یاقا روبه

ع ، اون موق خورد ی، غذا هم م شد ی، اماده م داشتیزبون و نگه م ساعت ب   کیدنبالش  ومد یبدبخت م-

دنیم فیخانوم ترسر  ه بدبخت  ی  اض م هیتا دخی  ن و بب ا یاورد که ب دریم یباز  طهیسل هی،  کرد یاعی   .... ت 

 

 باز مونده بود ...  دهنم

 د .... و به فنا دا ستمیهست و ن کال 

 ... هی  خودش بگم نکنه زبون به دهن بگ یاز کارا کمی... شهینم ی  خ نه

 

 کردددددممممم !!!!!!   کارشیچ هیراننده تاکس ادتونینرفتماااااا ،  یا... مامان نرگس راه دور -

 

 

ز و ا کرد ی....راننده اولش باهامون داشت صحبت م میشد سوار تاکش روز با نرگش هی ادیم ادمی

رد و دل صورت د نیو به ا کرد یم شیهم همراه و نرگش گفتیخودش و جامعه م یهای  و گرفتار  مشکالت

ن ....نرگش هیکه   کردنیم ن و جان جان گفت  و  شهیم قرمز  چنان دفعه رانندهه زد تو فاز قربون صدقه رفت 

هیو بال م فشی، ک عصبابن  ن و محکم م ی  انندهه وسط ....ر صحنه بود  نیتو ش راننده .....من که مات ا نهی 

ن م ابونیخ اد و هوار که د حال یه شه،یم ادهیهم پ ....نرگش کنهینگاش م رو ترمز و هنگ کار نرگش نهی 

ه خونه خایل خواد یم هاالناسیا  اورد یدرم یباز  طهیهم سل .... همه جمع شده بودن و نرگش مارو برداره بی 

 ..... هیگر   ر ی...دوتا چک به پرسه زد و پرسه کم مونده بود بزنه ز 

، اخه طفلک تازه نامزد کرده بود و داشت دل زنش و به  گفتهیمعلوم شد اون حرفها رو به زنش م اخرم

کرد ،   کوتاه اومد و با نامزد پرسه صحبت  نرگش .....وقت   میدراورد شینیکه کال تو حلق و ب  اورد یدست م

 هم نگرفت ...  هیکرا  پرسه رفت و پشت ششم نگاه نکرد حت  

 دلم به حال پرسه سوخت ....گناه داشت !  در چق

 

 .... کنهیو سکوت م شهیدهنش بسته م کبارهیبه  شهیکه متوجه منظورم م  نرگش

 ، منم بلدم دهن ببندم !!!!  منم نوه خودتم ....اگه شما دهن اون بدبخت و بست   گهید اره



 چرخه....  متعجب جانب همرسش یم یی  ام یاقا

 

 ش؟یخب ، بق-

 ور دل من و تو ....برو مادر خوش بگذره....  نهیبش اد یجان جوونن بزار برن بگردن ، ب یی  م امول کن توه-

 

 دراورد ...  چارهیب یی  حرصش و ش ام قشنگ

 شگوبن یکه ببوسمش چنان ن  شمیسمتش خم م با نرگش و موقع خداحافیطن  کنمیم خداحافیطن  یی  ام از 

 .... هی  که نفسم م  هی  گیاز پهلوم م

 ... خندهیکه م  کنمیم نگاش متعجب

 .... هی  که دردش اروم بگ  مالمیو محکم م شگونین یجا

ن گونش م  یرو  یو بوسه ا می  و در اغوشش فرو م می  م یی  لجش سمت ام از  مثل  که قشنگ نرگش  نمی 

ن سوت قطار چنان قرمز شده بود که از گوشاش م  ...!!!! شتکیمنو م میشک ندارم اگرتنها بود ون،ی  ب نهی 

 

********* 

 

 ... دادمیاعصابم بود گوش م یکه هردفعه رو   کالیم  ب   کینشسته بودم و به موز  نشیماش یتو 

وش بدم خودم گ ینشستم حداقل به اهنگا نشیتا هرموقع داخل ماش ارمیباشه فالشم و ب ادمی ندفعهیا

.... 

 

 ؟ یتو فکر  هیچ-

ن به چ تو فکر بودم ویل عتن یهان ؟! اره !نه! -  .... ردمکیفکر م یا گهید ی 

 ؟!  ی؟!، گفتم چرا تو فکر  کتن یفکر م منم نگفتم به چ  -

 

 ....دیبه صورتم انداخت و خند که نگایه  کردمینگاش م جیمنظورش نشدم و همونطور گ متوجه

 !!ایهم رفت ...صورتم خنده دار بود ا یتو  اخمم



 .... دهیتکون م یش 

 

ن م جیگ  وقت   اد یخوشم م-  ی 
 .... تن یشیمبه دل  شی  یب ب  جورا هی!  بن

 

 .... چرخونمیو روم و به سمت پنجره م گزمیضاحت کالمش لبم م از 

 !!! سوب   پشت سوب   اقا زبونم کوتاهه و یه نیا شیکه واسه عالم و ادم زبونم درازه ، چرا پ  متن  دونمینم

 

 خوش گذشت ؟-

 بله ! -

 شیر حال اتد میکه دا  ست  ه یپاره ا شیکه همون ات  فتمیبه شک م شر یکه م  ر یاروم و شبه ز  نجور یا-

 سوزوندنه .... 

 

 ... شنیگرد م  چشمام

 فرق کردن !  شبیاقا چه از د نیا

 داده ....  هیرو  یی  با قبول کردن نسبتمون ، اقا هم تغ ا یگو 

 

 ... کنمیم نگایه یجد

 ؟ نیواسم انجام بد یکار   هی شهیم-

 !؟چ  -

 

ن چه جور بگم ...خجالتم رو کنار م دونمینم  ...ارمی 

 ....چرخمیتش مسم به

 خی  دار بشه ...  از رابطمون کش خوامینم-

 .... کندیم اخم

 چرا؟-



 ... فهمهیدر موردمون نم حداقل کش میدیچون که اگه به توافق نرس-

 

 .... دوزمینگرانم و بهش م نگاه

 .... کشهیم ق  یعم دم

  ، ویل هیا هودهیب الیخ نکهیبا ا-
ن
 ...قبول !  ستین حرف

 

 دوشم برداشته شد ...  یاز رو  یبار  با قبولش انگار  

 کنم ...   نگاهش منم شهیصورتم باعث م یتو  شی  خ نگاه

 ... خندهیم

 خوش خنده است ...  یادیز  امروز 

 دارم ...  یخواسته ا منم یحال که تو خواسته ات و مطرح کرد-

 

 .... هی  گیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا  چیه دونستمیم د یبا

 .... کنمینگاش م منتظر 

ن امروز به مناسبت اول خوامیم- مت جا ت   ..... میکه فقط من و تو باش  ب  روزمون بی 

 

 هجوم اوردن ....  کبارهیبه ذهنم  منقن  یفکرها همه

 قورت دادم ...  دهنم و به سخت   اب

 ذهنش مشکل داشت ....  ا یمنو اشتباه گرفته بود  ا یاقا  نیا

ن م مثل چ   قلبم  .... دی 

 ! هیگر   ر یمونده بود بزنم ز  کم

ن ....  خاک  بر شمن که فراموش کردم همه مردها مثل هم هست 

 داد زدم .....  دهیترس

ا التی....نگه دار ....به خ نگه دار لعنت  - ن هرزتم ... م یمنم دوست دخی  بعد  هفته بگذره هی اشت  ی 

 ...نگه دار ...نگه دار ....  یدادیم شنهاد یپ



 

 و بلند کردم که بزنم تو شش ....  فمیک  نبار یا

ن به فرمون ماش چرچن  ن حرکت ماش کیدادو با  ت   و کنار زد ....  ت 

 ...  دیرو که اماده زدن بودم رو گرفت و به سمت خودش کش دستم

 

 !  کتن یرم م هو ی؟  وونهیچته د-

 افتاده بودم ...  بغلش یتو 

 ... دیطرف خودش کش شی  یکه نذاشت و منو ب  امیب ونی  کردم که ب  تقال 

ن نفس م نفس  .... دیسی  اصال زورم بهش نم ویل دمی 

 !!!زهیخاله ر  گفتینبود که بهم م خود یب

 

مت سالچن  خوامی...مگه م ی  دخی  اروم بگ-  .... ی  ...اروم بگ کتن یم ینجور یکه ا  بی 

 

ن م غیج  گوششم !   خیکه ب  یچه برسه ماهور  شهیدمم گوشم کر مکه خو   نمی 

 اره ....ولم کن ....  گولم بزبن   خواست  ی....بزار برم نامرد ....م ولم کن عوضن -

 

 ... هی  گیکه کل صورتم رو م  اد یدهنم م یرو  دستش

 .. شمیکه قبض روح م  دهیش م یداد چنان

 صدات و بی  شانا!  -

 

 ... شمیدم خفه م در 

 ترسناک شده بود ....  یادیز  صورتش

 ترس زبونم بند رفته بودو به سکسکه افتادم ...  از 

 .... کردمیزده نگاش م وحشت



ن حالت صورتش اول نیا  .... هیر گ  ر یو چقدر بد که کم مونده بود بزنم ز  شد یبود که شامل حالم م یبار  ت 

 .... کندیو دوبار باز م بندد یم چشم

 

.... اخه  مینمثل ادم رفتار ک قهیدق هی میکه نتون  رفتار کتن  یر و جو  کتن   من وعصت   د یبا تو هر حالت  -

 که شت داد بزنم .....   یز یی  ....چرا روانم و بهم م گمیم بفهم من چ  

 

 ....عی....خواستم........هعی....هی....عی......نم...هعی....من.....هعیمن.....ه-

 

 ....حرف بزبن  خواد یباشه...باشه....نم-

 

 حرف بزنم ...  تونستمینم

 .... بودم ، هم عصت   مونیپش هم

 .. امیبود اتفاق افتاده بود و قرار نبود کوتاه ب هرچ   اما 

 اعصابم بود ....  یرو  یادیز  گهیکردنمم د  سکسکه

ن از ماش خواستمی، م دمیدیوخته ماهور رو که مبرافر  چهره  دشیبرم که اصال تو د ب  بشم و جا ادهیپ ت 

 نباشم.... 

 جلوش هرچند حق با او باشه ...  ارمینبودم که کم ب ادیم ویل

 

ن کردم که چن  یمگه من چه رفتار - مت خونه خایل کتن یم یرفتار  ت  کنم   تتیثیح و ب   ؟مگه خواستم بی 

 همه زود واکنش نشون دادنات که بدجور رو روانمه ....  نیا نمکیدخی  ؟ اصال درک نم

 

 .... که..... عی.... دم..... هعی.... نفرستا.... هعی..... دعوت..... هعی..... کارت.... هعیواست .... ه-

 

 .... نی  بال م ابروهاش

ن و دنده رو جا م هی  گینگاهش و م باحرص  .....نهی 



 

ن ! تو رو خدا شانس مارو ببوجب قدشه ، سه می  زبونشه مین-  ! ت 

 

 نوبت من بود که چشام گرد بشن و سکسکه ام بند بره ....  حال 

 !!!!!!اااااایهم بدهکار شدم گو  چ   هی

 

 .... ندازهیم نگایه مین

و  تو بود ، داشت از ش  یجا گهی! هرکه د میخوش بگذرون میبر  کمی ؟! مثال اومدم روز اویل هیچ گهید-

راست راست تو چشام نگاه کنه و بگه "واست کارت دعوت نفرستادم که  نکهی....نه ا فتی  کول من بال م

.....!!!" 

 

 هم بدهکار شدم؟!...  چ   هی نکهینه مثل ا-

 دخی  ...  نکتن  وونهیخدا بهم رحم کنه که اخر تو منو د-

 !شر ینم وونهی، د نکتن  ی  شما منو پ-

 زبونشم درازه ! -

 

  گهید
ن
 نزدم ...  حرف

 ؛زبون دراز !  گفتیدو برابرش و بهم برگردونه ، اونوقت به من م ستخوایم چون

 

ن ماش  ... ستادیا ت 

   دونمینم
ن
ن سفره خونه چون چ ا یشاپ بود  کاف  نوشته نشده بود ....  یی 

 بود ....  ب  بایز  یجا اما 

 ..بود ..  دهییرو  کاه گیل  وار یبود که کنار د و درشت   ز یر  ی، دورتادورش هم بوته ها بزرگ چوب   درب

 شده بودم ....  شییاییز  محو 

ن نظرم   ماهور    ا یکنارم اومد و دستم رو گرفت و بدون در نظر گرفت 
ن
 منو با خودش به داخل برد ...  حرف



 خوشگلی  بود ....  ونشی  از ب داخلش

و ز  باغ ن  بود ...  ب  بایشسی 

ما فرار از ش  یبرا ومد یم درست کرده بودن که هرگ یمانند قیالچ یگوشهباغ رو ، اتاقک ها  گوشه

 ..... گرفتیم یدرونش جا

 و اشاره کرد که اول من برم ....  ستاد یا اتاقیک کنار 

 

 نشسته بودم و همچنان سکوت کرده بودم ....  شیرو  روبه

 .... کردمیو حس م نشیسنگ نگاه

ن نظرم سفارش م اد یم گارسون  ... دهیو بدون در نظر گرفت 

 هم واسه خودش ....  ی  ش من و قهوه با  یبرا شکالب   کیو ک نسکافه

 دوست دارم ؟!  من چ   دونستیکجا م  از 

 .... خندهیو م شهیاخماش از هم باز م ندفعهیتعجب نگاش کردم که ا با 

 .... نهیشیو کنارم م شهیم بلند 

 ... یفاصله ا چیه بدون

 ... چسبونهیو منو به خودش م ندازهیکنم که دستش و دور شونه ام م  جاد یفاصله ا خوامیم

 گارسون هم سفارشات و اورد از جاش تکون نخورد ....   وقت   حت  

 

 .... یایبا دلم راه ب که کیم  خوامی....حال که با دلم جلو اومدم ، ازت م ستمین یادم دله و هوس باز -

 

 ...شمیمن معذب م ویل-

ن کنار و هرچ  یکه خجالت و بزار   خوامیم قا یدق- شب ازم داشت   سوایل ا یکه ذهنت و مشغول کرد   یی  ! نه  ی 

 ... از کنارش رد بشر  نکهیا

 !.... ویل-

تو رو از حفظم  که من  در صورب   که تو منو بشناش  میبر  شیبود که کم کم پ نینداره شانا ! قرارمون ا ویل-

.... 



 

ن دماغم م یو رو  خندهیکه  م  شمی  زده خ بهت  .... نهی 

 ! کنارم نشست    چشمات و گرد نکن وقت   ینطور یا چوقتیه-

 ...!وا -

 وال! -

 

 ... شدیگاهش باعث خجالتم م  گاه و ب    یها نگاه

 ... کردیاون خونرسد فقط بهم نگاه م اما 

 

ا- واست باهاش بودم به خ هم سو استفاده نکردم ...هرگ از کش چوقتیه بودم ویل یادیز  یمن با دخی 

 خودش بوده .... 

 

 از حرفش بهم دست داد ....  یبد حس

 تختش بودن ..  ا ی شیتو زندگ یادیز  یقبل از من کسا نکهیا

 بود ....  شی  یاش از من ب تجربه

وع کنم ؟ نیا یکه من تو   کنه؟ در صورب    کار یبگه ؟ چ چ   دونستیم قا یدق  موندم که از کجا شر

 ؟!  گذرهیم دلش چ   یتو  اصال 

 چشماش و بخونم!  حرف

 

سم ....  رو  هرسوایل چون گفت   کنم ؟ ویل  کار یچ ا یبگم  د یبا چ   دونمیمن نم-  داشتم بی 

 

 خواستم سمتش برگردم ، درست تو بغلش بودم ....  بود که وقت   کیبهم نزد اونقدر 

 شده بودن ....  یروزها عاد نیدلم ا یا کدفعهی یختنایو شد شدنام و فرو ر  گرم

 ...کنمیو کج م شم

 من بود ...  مات



 نه بلدم ؟ دونمینه م ج  یه کنم وقت    کار یچ د یمن با قا یدق-

 است ...  هی  خ اب  لحظ

 .... هکنیو محکم بغلم م چسبونهیاش م نهیکه دور شونه ام انداخته بود من و به س  دست   باهمون

 .... کنهیگوشم م  یتو  ش 

 

ل بده قو  .... ویل یپاک و بکر  یادیکه ز   ب  شانا من متاسفم! واقعا متاسفم ! من برات کمم ، واسه تو-

 .... بموبن  نجور یهم شهیهم

 

 .... ارهیکه لبخند به لبم م  شهیم ر یه دلم شاز ب خوب   حس

 
ن
ن نداشتم ...   یبرا حرف  گفت 

 ... شهیجدا م ازم

ن م میشانیبه پ یا بوسه  .... نهی 

و  و حرف دلم و از تو چشام بخوبن  منو بفهیم توبن یبه مرور زمان خودت م یانجام بد یکار   ستیلزم ن-

 ...از چشمات برن .  شدر گیم نیا دمیبهت قول م نکهیا

 

 .... بوسهیچشمام و م یو دوباره رو  شهیم خم

 گرفته بود ...   شیباز  دلم

ن و پا بال   دست من نبود ، شدناش یت 

 .... کردیرسوام مبدجور داشت  رفته ، ویل جنبه بودناش به گ ب   نیا دونمینم

 ماهورو برق چشماش و دوست داشتم ...  یها خنده

 خوب بود ...  یلیخ یلیحسم بهشون خ حرف نگاهش و بخونم ویل تونستمینم

 

 ..شده بود ..  ب  کردن که دلم هنگام جدا شدن ازش بازم هوا  یبود ...حرفهاش ، نگاهاش کار  خوب   روز 

 

 )ماهور(



 

 

 دماغم بود ...  یعطر تنش هنوزم تو  یبو 

ن که مدام ساز مخالف م  یدخی  بچه ا هیکه چطور افتادم دنبال   کنمیم تی  ح ازخودم  ....نهی 

 عاشقش شدم ؟!  عتن ی

 دش و نشون داده ! حس از قبل بوده و الن خو  نیا دمیشا دونمینم

 ... ومدیو به اجبارم باهام راه م خواستینم نکهیکردناش واسم جالب بود ..... ا  فرار 

 کردناش ...   ناز 

 ! کردیتشنه م شی  یکه منو ب  ب  کردنا  یدور 

 هست که انگار بخوام مالکش باشم ؟!  چه حش اخه

 

صورات دخی  فراتر از همه ت نیا ویل شکوندمیبود قطعا گردنش و م یا گهیکه هرکس د  کنهیداغم م چنان

 هامه ...  دهیو د

ن که ازش حرف م  ب  ها ترس  ... کنمیو همه رو ازش دور م د ی 

  که حت    کنمیم یکار 
 

 کنه ...   نتونه بدون من زندگ

 یتا وارد رابطه ها کردمیم یاحساسات مزخرف دور  نیکه اونقدر از ا  ! متن شهیبودنمم باورم نم صیحر 

 د معادلتم را بهم زده .... دخی  ب نینشم ،ا احساش

 

 

********* 

 

 ... شمیاز تخت خواب بلند م یساعت به تند دنیباد

ن به اون دخی  هم شبید دنیفکر کردن و نخواب جهینت  .... که از جلسه ات جا بموبن   شهیم ت 

 .... دمیجواب م عی    اسم پارسا ش  دنی...با د خورهیزنگ م میکه گوش  شمیشعت اماده م نیبا اخر  

 ! چوندمیو من پ ب  کجا  د یمخ منو خورد از بس که پرس یمنصور  نی؟ ا ب  معلومه کجا چیه-



ن بب-  .... سونمی  خودم و م گهیساعت د میشش و گرم کن من تا ن ت 

 ؟!  شهیمگه م کیتراف نی،ماهور تو ا کنهیفعال شانا داره ششون و گرم م-

کتم و م ندهیامهمه !  یلیقرار داد واسم خ نی! پارسا اکنمیم شیکار   هی- ن تضم تونمیشر  ! کنم  ت 

 

 ...کنهیم و خداحافیطن  گهیم یا باشه

 بتونم خودم و به موقع برسونم !  دارمیام فقط

ن م انی  یها م شعت و از فرغ نیآخر  با   تا زودتر برسم ....  دمی 

کت که م به  کنهیلب متوجهم رو ج ب  در باز وصدا دنیبه اتاق باد دهیکه نرس  می  ...سمت اتاقم م سمی  شر

... 

 

ن به نظر من اگه بتون- ن تونیم شهینه تنها الن بلکه هم نیکه گفتم رو انجام بد  ب  کارا  ت  ن در اوج باش ت  ...  ت 

بکنم  تونمیکه من م  تن یکه مدنظرتونه رو بهتون ارجاع بده و تضم  ب  بایو ظاهر ز  تیفیاون ک تونهیبرند ما م

ن برابر اون چ دو  قا یدق شهیم بتونیکار نص  نیکه از ا  یکه سود  نهیا  هیهمسا یکشورا  با  نیکه شما بخوا  هیی 

ن وارد معامله بش کستانیتاج ا ی هیمثل ترک  یکارمندا  بیتو ج هی  عوضش پولش م نها ی....در کنار همه ا ت 

 دست خودتون .....  ج  یو ق شیر  گهیاشتغال اگه درحد تعداد بال باشه ....د جاد یا خودمون حت  

ن رو داشته باش ب  توانا نیاگر ا خانوم جوان ! واقعا  هیفکر خوب-  یبرا نجا یر اسود د نکهیولو ا شهیم عایل ت 

 مهمه!  یلیما خ

 

 حرفها بزنه!  نی.... شانا هم بلد بود از ا نی  خود به خود بال م ابروهام

 .... گردنیقدمام نگاهاشون به سمتم برم یکه با صدا  شمیو وارد م کنمیمعطل نم گهید

ن ....  یکل اخمام تو شانا با اون شو ش دنید با   هم رفت 

 بود ...  دهیفرمش رو نپوش لباس

 یموها یشل رو  یلیکه خ  ب  طال پاشنه بلند و شال مشیک یو کفشها کوتاه با شلوار کوتاه مشیک  کت    مانتو 

 گذاشته بود.....   شیفرفر 

ن ع یمنصور  همکار   تلسکوپ زوم شانا بود ...  ت 

 ... خوردیخونمو م خون



 کردن ...   خوش و بشر  تادهسیپام ا شیشده و پ بلند 

 .... کنهیم یخنده ا یبا خرسند یمنصور 

 

دن که من و مجاب کر  یو جور  د یجوانتون به خودتون ببال منشر  نیبه ا د یبا ز یعز  جناب مهندس تهرابن -

 با شما قرارداد ببندم ....  لمیما

 

ن پا یو خجالت زده ش  خندهیم شانا   .... ندازهیم یت 

ن ت مو پش کنمیتشکر م یجد یلیخ  ... نمینشیم می 

 

ن پرونده همه چ یتو  یجناب منصور - ن تونیرنگ و جنس پارچه ها ،شما م ذکر شده حت   اتییجز  ز یبا ر  ی   ت 

ن کن  بررش ن بعد مارو خی  کن ت   .... ت 

 

ن تحس با نگایه یمنصور  ن ام ت   .... کنهیرو به شانا بعد به من م ی 

 ما ذکر شد وارد معامله بشم .... خانوم که قبل از ش نیا یکنم و با گفته ها  سکیر  خوامیم-

 

 

 ... شهیانجام م معامله

انه شانا ، صدا یها خنده  .... کشوندیداشت منو به مرز جنون م فشیظر  یدلی 

  یلیخ
ن
ل کردم تا حرف  نزنم ....  خودم و کنی 

ن منصور  به که   دمیکه چنان درو به هم کوب  ونی  بره ب خواستیشانا م وزشیو اون همکار پف یمحض رفت 

 ... دیجاش پر  یترس تو  از 

 .... کنهیگرد شده سمتم نگاه م  یچشما با 

سه نه وا خواستمیرو فقط مختص خودم م خوشکیل نیخوشکل شده بود اما ا یادیز  شیبا اون ارا امروز 

 ! وزیامثال اون پف

 .... خورهیاز جاش تکون نم ویل کنهیپنهان نگاهم م که با ترش  دارمیقدم برم سمتش

 



ن گفتیخوب گل م-  خانوم جوان !  ت 

 .... خندهیو م شهیام م هیکنا  متوجه

کتت کردم ...   یهرکار -  که کردم به نفع شما و شر

فتیکه پ  یو دار  نیا لی، پتانس یکرد  می  واقعا متح- و خوشکل   کیحد ش نیدوست ندارم تا ا ویل کتن   رسر

 اره ؟! هان! د لیچه دل یدیکه به صدات م  یهمه ناز  نیچندتا مرد ...اصال ا شیپ یایو ب کتن 

 وا!.... -

 جلب توجه نکن!  نقدر یشانا بهت گفته بودم ا-

 

ن م نمیو انگشتش و به س شهیم کیبهم نزد در چشم بهم زدبن  شهیم عصبابن   .... نهی 

 بود ...  دهیپاشنه دار به زور تا شونم رس یاون کفشا با 

 

ه غ-  ! و خرج خواهرات کتن  تتی  منم گفته بودم بهی 

- 

 .... کنمیبه کمر نگاش م دست

 .... میمثل ادم باهم حرف بزن میو نتون میکن  وا و دع میمثل دوتا جونور به هم بی   شهیدهمیمنو تو با-

 

 ... شهیدور م ازم

 صابم بود ... اع یرو  هی  کفشاش که با ناز راه م  یصدا

 ....کنهیناز روش و سمتم م با 

خودت هم  نکهیا ویل ستیمربوط ن یاحد چیو به ه گردمیمن هرجور دلم بخواد م تهرابن  یاقا-

 ! ستمیهم ن گرانیهستم در ضمن من مسئول ذهن مسموم د ینجور یمن ا دونست  یم

 

ل تونهیلخظه نم هیکه   کشونمیو چنان به سمت خودم م دارمیسمتش قدم بر م به کنه و   خودش و کنی 

 اغوشم ....  یتو  شهیپرت م

 ... شنیم هی  ناباورش بهم خ نگاه



 جذابن ....  یادیدرشتش برام ز  یقهوه ا یچشما

ن چ میدخی  برا نیا اصال   هست ....  یا گهید ی 

ن وسوسه انگ یادیکه زده ز   یبا ان رژ انار  فتهیشخ رنگش که م یبه لبها نگام  .... هی 

 شک !  نم رو داره ب  دخی  قصد کشت نیا

 هوس طعم لبهاش رو داشتم ...  بیعج

 رو حس کردم ...  شیقرار  به چشماش کردم که ب   کوتایه  نگاه

 دهنش و قورت داد ...  اب

 من بود ....  یلبها هی  که خ  اوبن  یو چشما شد یم کی  ینزد یه شم

ن که به در خورد ع  یکه با تقه ا  میحس و حال خودمون بود یتو  ه اگر ک  د یعقب پر  برق گرفته ها  ت 

ن پخش زم گرفتمشینم  شده بود ....  ت 

 .... کنمیکه پشت در بود م  نثار اوبن  که لعنت    گرهیفاصله م ازم

 کله اش رو بکنم ....   خواستیپارسا دلم م دنید با 

 ... دمیم ونی  و ب حرصم

 .... کنهیمتعجب نگام م پارسا 

 

 چته پرس ؟! -

 ؟ب  معلومه کجا چیه-

 زنگ زده بود ، رفتم جواب بدم!  نا ی؟ش هیحرصت واسه چ گهید دقرارداد که امضا ش-

 

 .... کنهیکفش شانا توجهم و جلب م  یپاشنه ها یکه صدا  ندازمیم یتند نگاه

ن م یلبخند ن م من چشمیک یپشت به پارسا و روبه رو  قا یو دق هی  و باناز سمت در م نهی  ا لبخند و ب نهی 

ن که م  تن یی  ش  ...ندازهدلم به تب و تاب یم نهی 

 

ن داشت یبامن کار - ن صدام کن ت   ! سییجناب ر  ت 

 



ن م یشخندیهم ن پارسا   .... نهی 

همه سال سابقه  نیمن با ا ی، اگه نبود زاد یبگم دست مر  د یدمت گرم خواهرزن جان الحق که با-

 کنم ؟!   کار یچ د یبا دونستمینم

ن ، هم دمم و گرم کتن  خواد یممنون شوهرخواهرجان شما نم-  نیخودش بزرگی   ب  ایکه خواهرم و در   ت 

 لطفه! 

 من نوکر خواهرتم هستم! -

 ....شهیبراق م شانا 

 کش!   شیشما حرصش نده نوکر پ-

 

ن یم گرفتمیجلوشون و نم اگه ....  خواست  ن  تا صبح کل کل کتن

ن من و چک کن یها لیمیا یخانوم محمد-  .... نیذکر شده حتما اطالع بد و اگر خی  مهیم ت 

 

 !سییچشم ر -

 

 .... هی  و م گهیم ضیباغ

 کنم ......   شینفر خال کیکه ازم گرفته شد و چقدر دوست داشتم توش   و حایل مونمیم من

 

 )شانا(

 

 .... کنهینگاه م نجور یا کشهیادم خجالت م گهیپرو نم پرسه

 ! میبود یخاک بر ش  یبود حتم داشتم الن در مرحله اعمال کارها دهیپارسا به موقع نرس گها 

 !ادیتوهم بدت م نکهینه ا حال 

 نداره!  ربیط بخوامم به کش اصال 

 منم از خودتمااااا!  نکهیا مثل

 



 کنم ؟!   کارشیچ دونمیشده که نم منم با خودم معضیل یی  طفلک خود درگ گهیم راست

دمیو م ضامی، منم بودم ف گهی، خوشحال بود د شکوند یت با دمش گردو مداش پارسا  م رفته حال که مزش ی 

 به همراه داره !  شهیرو هم ضیف نیزنش و ا شهیما م ....بعدم ابج   ج  یه گهیدندونمم د ر یز 

 

 ...کنمی. وصل م خورهیزنگ م میگوش

 کنه؟یم کار یپارسا کجاست؟ چ ؟سالم شانا خوب  -

 د یبا خی  شوورت داشته باشر  خواست  ی! تو اگه م کردمیهم تحملت نم قشیدق هیباشم  پارسا  یمن جا-

کت ، کال ز  یومدیم  هی ی  لقمه نونه و از صبح تا حال هم گ هی.... خو بدبخت دنبال گرفت  یم رنظرشیشر

 نرو رو اعصابم ....  گهیور ور کردم که تو د نقدر یو ا میافتاد نفهیم

امم واجبه! اصال م ت  ...ناسالمشعور ی...ب شیا- ن به خودش زنگ م می  خواهر بزرگتم ، احی   .... نمی 

ن به اون زنگ م د ی. از اولشم با کتن یم یخوب کار - ت کم ابج   یدی   جان ....  نه من ...شر

 

 که صداش نره رو اعصابم ...   کنمیرو قطع م تند گوشر  بعدم

 رو بزارن ...  تا قرار عقد و عروش انیقرار بود پارسا با خانوادش ب امروز 

  کدفعهیهم اضافه شه که  اتفاق باعث شده باشه نفر سویم نیکه ا  نهیا ترسم
 

ک رو  باهم زندگ مشی 

ن ...  وع کتن  شر

 

**** 

 

 زودتر رفت تا به کاراش برسه ...  پارسا 

 ... شدیدرهمش شامل حالم م یاخما دمشیباهام نداشت و هرموقع هم د یخدا روشکر کار  ماهورم

ن یباهم مراوده م یدوست دخی  دوست پرسا چطور  دمیاخرش نفهم ما  از چشماشون  د ی؟! مگه نبا کتن

 !کنه؟یپرت م ب  اون وقت چرا مال ما لنگه دمپا ونی  قلب بزنه ب

ن ! همالیخیب  که کارم نداشته خدا رو شکر ....   ت 

 

 داخل ...  کنمیم تشیو بعدم هدا هی  گیو شاغ داداش جانش رو م اد یم مهتاب



که به   یکارمندا داشته باشم و حوصله ا  هیبا بق ب  فرق ها هی دیدوست پرسمه . با سییکه ر   ب  اونجا از 

وع م دارمیو برم میشدت به ش رفته ....گوش  کردن ....   یباز  کنمیشر

 

 ... هی  و م کنهیم و خداحافیطن  اد یم ونی  ب مهتاب

 ... نی  پرسنلم کم کم م هیبق

 .... دارن فیقهر ترسر  یان صدام نکردن ....انگار ماهور ج دمیکه هرچه انتظار کش  کنمیساعت م نگاه

ن م یبا ماهور برم که تلفن رو  بدون خداحافیطن  خواستمیکردم و م  همه خداحافیطن  با   ... ورهخیزنگ م ی 

 اتاقم ...  ا ی، ب گهیبا حرص م گهیکه بدون کالم د  دمیم جواب

 
ن
 .... کشمیم پوف

 ... شمیاتاق م وارد 

 ... کنهیو انجا رو تماشا م ستادهیو پشت به من ا دهیبه سمت پنجره چرخ شهیهم مثل

 ... هشیم یجور  هیپهنش و قامت بلندش دلم  یو شانه ها لیاستا دنیبا د کنمیپشت که نگاش م از 

 .... امیبراش ب که گوشه چشیم  دهیمنه و مدام نازم رو کش مرد چشماش ب   نیکه بخوام ا  انگار 

 ...از پشت بغلش کنم  خواد یچرا دلم م دونمینم

 ... کردمیم یخوددار  بود ویل ت  یعج کشش

 ... شهیاون دور م قدم بشر  شیمرد جماعت اگه پ یبرا دونستمیم

 ... شدیاو دورتر م فتی  که هرچه جلو م  مثل ترنیم درست

 

 پشتش به من بود ...  همچنان

 

ن با بنده کار داشت ا یگو   جناب تهرابن -  ؟ت 

 .. می  گینم جواب  

 پس خدانگهدار! ،  نیندار  کار مهیم  ا یگو -

 

 ... شنومیخستش و م ی، برم که صدا گردمیو برم دارمیو برم فمیک



 شانا ... -

 طرفش ...  گرمیبرم

 بودن ... صورت خستش دلم و به درد اورد ..  شیشونیپ یرو  موهاش

 ... ستادمیجلو رفتم و درست روبه روش ا ناخوداگاه

 کم بود ...   فاصله

 بود ...  اد یه بلند من بازهم ز پاشن یقدمان هم با وجود کفشا تفاوت

ن ...  چشماش  شور داشت 

 .... شهیباعث بسته شدن چشمام م شیکه داغ  شهیگونم گذاشته م  یرو  دستش

 

ا نیو ات تونهیکه م  ! الن تنها کش داغونم کتن  نیاز ا شی  ینکن ! نخواه که ب تمیاذ نقدر یشانا ا-  طیشر

 ؟! کنم که بهمون خوش بگذره  یکار   یذار ی! چرا نم کتن یم غی    ارامش و ازم در  نیا یکه دار   ب  ارومم کنه تو

 ..... تیالک یدادنا ی  چون خودت با گ-

 

ن نم  ....کشهیمنو به اغوش م ناگهابن  و با حرکت   کشهیحرفم و کامل کنم و شالم و از شم م ارهی 

 ....دمیکشیرو دارم هم خجالت م تن یی  که هم حس ش  کنهیمحکم بغلم م چنان

ن ...کنار گوشم پچ م کشهیم قیو مدام نفس عم نهکیموهام م یتو  ش     نهی 
ن

 ! می  نفسش وا م که از داغ

 یمن م تی  لکردار تو به غ-
 

  هی  گیقرار م فرسر یاون ب د یدر معرض د دتیسف یکه مچ پا  ! وقت   الیک ی  گ  یک

 اتیکه دوست داشتم گردنش و بشکنم ....خوشکل  یحرف زدنت ....وا ا ی کردینگات م که با چه هوش

 باخودت تکرار کن ....  هیو هرروز و هر ثان نیواسه منه شانا ...فقط من...ا فقط

 

د ...  شی  یاجازه رو نداد و ب نیجدا کنم که ا خواستمیگر گرفته ام م  تن  منو تو اغوشش فرسر

کت بود یرفته بودن ، فقط ما تو  همه  .... میشر

 لمس دستان ماهور باشم ...  ی  اس نیاز ا شی  یب خواستمینم

 ... شمیمعذب م د یفاصله گرفتنش انگار فهمبا که

 



 

 فراتر نرم ...  یتا حد دمیبه بعد قول م نیمعذب نباش از ا-

 

 ... شمیعوض کردن جو و شحال شدنش دست به کمر م یبرا

 .... دهیهم تکون م یو ش  خندهیمو فراترم برو ....  ا ینه تو رو خدا ب-

 

گونش   یرو  یو بوسه ا شمی، خم م شهیم چ   دونمیکه نم  ندازهیاش دلم رو به تب و تاب م خنده

ن م  ...ارمی 

 

ن یپربرق و متعجبش م یمحض جدا شدن، نگاهم به چشما به و شم  اد یاز کجا م دونمیکه نم  و خجالت   فت 

 ...... فتهیم ر یبه ز 

 

که از   و محبت   دستم تو دستاش بود . گریم ی  اوردنمم به گردن خودش افتاده بود . تموم طول مس زحمت

  شد یدستاش بهم منتقل م
 

 د ... اور  لبم یم یرا رو  لبخند کمرنیک

ن لحظه اخر که خواستم از ماش حت   و  د یشدستم و طرف خودش ک انهی  حرکت غافلگ هی بشم یط ادهیپ ت 

بان قلبم بال رفت و دلم  هو یدستم کاشت که  یرو  یبوسه ا دلم  شد ....لبخندش به جور خاض هیضن

 تان دسشتن زده بود و هوهو ک که کودکم رخت شخپوست    یبود طور  ب  نشست ، برق چشماش تماشا

ن بردهن م شل شدش هم قابل جمع شدن  شیو ن کرد یبی  بی  م و از خوشحایل د یچرخیو دور اتش م د ی 

 نبودن!! 

ار  با دور شدن مسافتش....انگ و کال رفت و امدم با خودش باشه حت   اد یصبح هم به دنبالم ب خواستیم

 !!!! دادیحال م ب  استخدام کردم ....خدا که راننده شخض

کردم   دمیدته هستم و پامن تو راهه ،مانع شدم و حت   ب  نگه چه دخی  پرو ا ی دمیکشیلت مچون خجا ویل

کت نم گهید اد یاگر ب ن پا داخل شر نش و راننده داشته باش ومد یبدش م که قبول کرد ...وگرنه گ  ارمی  ه که بی 

 !!!!! ارنشیب

 

******* 

 



س وارد م نا یش س داشت به من و مامان هم اسی   ... کردیاسی 

لم کجه ؟ شا  نجاشی؟ ا ستیبود چطور شدم ؟ لباسم خوب ن دهیو هفت بار پرس ستیبه ب کیزدن

 ؟ ستیچروک ن

ن اول یبرا ست  یحرکت ارت کی اخر حرص مامان رعنا رو دراورد و یط تا    و دراورد و نشون شییبار دمپا ت 

 !!!!! یاز یکرد بعدم پرتاب سه امت  یی  گ

 ...شیشونیورد وسط پ!، درست خ هیقو  شمیی  چه نشونه گ جونم

 

خوب  نا یکنم ؟ مامان ا  کار یبپوشم ؟ مامان چ .... مامان چ   یکرد  سیاز صبح تا حال دهنم منو شو -

ن ین ن تم نجا ی؟ مامان ا ست   قدر نیبشه که ا ؟ مامان ..... اخه مامان و مرض، دخی  مگه قراره چ   ستین ی 

ن ش م هیامروز ...  کتن یخون به جگر من م نگار ؟! ا یشد ی  جوگ نقدر یار بزارن تو چرا اکه قرار مد  ننی 

م ا خواد ی، م میبهش سخت گرفت نقدر یا  هول!! نوبره !  نقدر یفرار کنه ! دخی 

 

ن اگه بلند م عتن ی  .... شدیمن م بیهم نص شیاز یخنده دوتا پرتاب سه امت ر یز  دمی 

بودن  ورشون نشستهبزرگوارشون اومده بودن که خانومانه کنار شو  یهم همراه شو  افتمونیتحول  ننه

ن ع ن یقلوه م دادنو یجوون متمدن دل م یزن و شوهرا ت   .... گرفت 

 

 بلند شد ..  میگوش  امیپ یبودم که صدا یخوردن چا مشغول

 نام ارسال کننده پاهام شل شد...  دنیداده که با د امیپ گ  نمیشاغش رفتم بب به

 ! ؟فرستاده بود اونم چ   امیپ ماهور 

 

 

ه مخترصي   جی 
 

 ست"""زندگ

 یيك فنجان چا مثل

 كنارش عشق است  و 

 يک حبه قند مثل

 
 

 را با عشق زندگ



 …جان بايد كرد نوش

 

 """ی_سپهر سهراب

 

 با ان طعم فوق العاده نخورده بودم ...  ب  که تا به حال چا  د یبه تنم چسب یبه قدر  یچا

 .... ادیامروزش پشت چشمانم م ر یکه تصو   بندمیم چشم

د،یتنومندش ..... همه و همه دل م کلی، چشماش ، قدو ه لبخندش دیبد هم م ی   .... ی 

 بود که دچارش شده بودم ....  یچه درد نیا دونمیو نم کشمیم ق  یعم نفس

 بودم ...  کالفه

ن چ انگار   گم کرده بودم !!!!!   یی 

 

خونه و منو که ب وقت   کهیدامن منو گرفت .... به طور  ندفعهیمامان رعنا ا یدادنا ی  گ ن ا اومده داخل اشی 

ن و محکم م کنهیکه ماهور فرستاده بود، رفته بودم فضا ....با تعجب نگام م  یخوندن شعر  ن م یرو  هنی  که   ی 

ن زم یرو  زهیی  م شهیعشق از دستم ول م یچا  .... هی  و فنا م ت 

 .... کنهیو دلمم مچاله شده با بغض نگاه م شمیم ناراحت

 .... هی  به اسم ماهور از خاطرم م شخض چ،یکه ه  ا نیو ا ی، چا فتهیمامان م نگام به نگاه عصبابن  وقت   اما 

 .... کنهینگام م تیبا عصبان مامان

 

ن عذاب من شی  ینگو ب مادرشون و دارن ، ویل یدوتا دخی  دارم که دلم خوشه هوا-  ! ت 

 

س برگذار  میشیبا رفتنش تنها م نکهیرو داره ، ا نا یش ناراحت   دونستمیم بر  د یهم مز  شیمهمون یو اسی 

 ... علتشه

 حساس بود ....  اشیمهمون یرو  تینها مامان ب   چون

 هم که بند کرده بود به من ....  حال 

 طرفش ....  می  ،م شمیو بلند م شمیم مظلوم



 

 

 ؟ کتن یم تیکه خودت و اذ  هیحرص نخور قربونت برم ! مگه چ نقدر یا-

 

ن بغلم م یدفعه تو  هی  .... کنمیکه با تعجب نگاش م  هیگر   ر یز  نهی 

م د- ن و ما رو تنها م شهیاره عروس مدخی  ا ارهی  ه گلم و دست ی،، مگه کم حرص خوردم واستون که حال دخی 

 کنم ....   گهید یکی میتقد

 

ش شده بود ....  کشینشده بود دل کوچ ج  یهنوز ه مامانم  تنگ دخی 

 من ناراحت بود ....  که چقدر تپیل  اخ

 ...کنمیو نوازش م پشتش

 

ن همش پ نا ی....ا کتن یم هیکه گر   گهیشهر د قربونت برم ، مگه قراره برن-  شیعقدم کتن

 !!!! انین گهیکه د  یدر و  روشون ببند که کالفه بشر   انیبرن و ب نقدر یخودمونن.....اونوقته که ا

 

ن چشماش چ یغم تو  ویل خندهیم  ....گهیم یا گهید ی 

ن م تلجن  لبخند   .... نهی 

ادم سگ بشه ، مادر نشه  گنیم میکه از قد  یمفهیم یمادر ....حال خودت انشاهللا بچه دار شد یه-

ن ....شما دوتا جون من ن وناخرش شماها نفس من و بابات ویل کنمیم یوقتا تند ...کار نداشته باش بعضن  ت   ت 

! 

 

 .... نهیشیتو چشمام م و نم اشیک کنمیکه بغض م  گهیقشنگ م اونقدر 

 ! هیدوست داشتن یادی،  ز  گهید مادره

 بچه هاشون حفظ کنه !  همه مادرا رو واسه خدا 

 



از  شهیهم  گذاشته م عروش یقرار مدارها و تمایم انیبا خانوادش م پارسا  از ما  نا یش گهید ماه کیو کمی 

  شهیجدا م
 

وع م و زندگ کش رو شر  ....کنهیمشی 

 

 ... گذشتیاز رابطه من و ماهور م یهفته ا دو 

 شهیاون ترس مانع م ویل اد یازش خوشم م یحد هیبفهمم تا  امو یمدت تونسته بودم با خودم کنار ب نیا

ن اول یکه برا  کنمیرو تجربه م ب  ن ترسها هم باز حسهااما باوجود ا  ... تدفیبار است که اتفاق م ت 

ن ...  یتنها افراد نا یو ش مهسا   بودند که از رابطه ما خی  داشت 

ن م جیروزا گ نی... مهسا هم بد ا شونیکه گرم پارسا بود و فکر تدارکات عروس  نا یش  بیعه غدف هیو  د ی 

 ... ارمیدربشاز کارش  د یکه بعد با  شد یم

 

ه به نبودم ک منم کش انگار نه انگار که دوستم داشت ویل کرد یبرخورد م یجد یلیش کار خ ماهور 

 حرفاش گوش بدم .... 

 خودش ...  شیکه اعمال کرده بود ، منو برده بود پ  یدیحرکت جد یط

ن م هی  کنار اتاق خودش گذاشته بود ...   گهید ی 

 انجام که قبال   یا گهیپا افتاده د شیپ  یکردن و کارا  پیو تا جواب دادن تلفن ها  یبرا یدیجد ومنشر 

 ، استخدام کرده بود ....  دادمیم

 بده ، چون دائم در  اد یچم و خم کارهاش و بهم  خواد یم کردمیانگار حس م ویل هیقصدش چ دمیفهمینم

ن و سوال ها سیکه ازم م  مداویم یحال تست گرفت  مه ، ه تگفیکه در اخر خودش م  ب  و جواب ها د یی 

ه هام و و نداشت تهکه بود منو واداشته بود تا تمام داش  و معامله ها بود ... اما هرچ   یتجار  یکارها  یبرا

 کار بزارم ....   یرو 

 

 ... کردینم یار یذهن خستم  گهیبود که د اد یکه داده بود بخونم اونقدر ز   ب  پرونده ها حجم

  با 
 

 بهم دست داده بود ...  خوندنشون حس افرسدگ

که ماهور کرده بود بدجور دست و پام و بسته   یدیتاک ویل ومد یخوشم نم اد یوقت از درس خوندن ز  چیه

 بود ... 

 که نبود لمصب !   جذبه

 



 ... کردمیم یباز  بودم و با گوشر  دهیکاناپه خواب  یرو 

 حساسش بود که در باز شد و ماهور داخل شد ...  یجا قا یدق

 هم رفت ...  یتو  شی  یب مبل اخماش یمن با اون وضع رو  دنید با 

 افشون شدم پخش بود...  یکنار رفته بود و موها  مانتوم

 نشستم ...  نشینگاه سنگ ر یشدم و ز  بلند 

 ... شهیو باز م خورهیبه در م یدرست کنم که تقه ا خواستمیکنار رفتم و م  شال

 .... هی  بلند ماهور بال م یداخل صدا اد یاون ادم ب نکهیقبل از ا اما 

 !شهیاخل نمکس د  چیه-

 

 به تنم انداخت ...  یبلندش لرزه ا یصدا

 بود ...  گ  دمیامد و نفهم یبسته شدن در بعد چند لحظه ا یصدا

 ... شمیسمت در اتاق رفت و قفل کرد و برگشت پ به

 در و قفل کرد ؟!....  چرا 

 ... کردیم تن یخشنش هنوز روم سنگ نگاه

 ... دمیکه نگه ترس  فتمی  ور م میشداشتم با گو  بودم ویل دهیترس نکهیمن با ا ویل

 

 بهم !  دهیدرست چسب عتن ی... نهیشیم کنارم

 ... کنهیو گوشه کاناپه پرت م هی  گیو از دستم م میگوش

 .... کنمیو نگاش م گردمیبرم متعجب

ن یرفت و امد م که همه ادیم  ب  جا-  !بزرگ بشر  یخوایم ؟! گ کتن   یو باز  یلم بد ینطور یا د یبا کتن

 

 بود ...  عصبابن  یلیخ

 .. شهیکنم بدتر م  یاگر منم بخوام زبون دراز  دونستمیم گهید

 نرفته !  شیپ خواستیکه م  یدارم جلسه اش اون طور  حتم



 ... دمیبه خرج م استیس بازم

 کمی  شده بود ...   خجالتم

 به خرج بدم ...  یکردم صدام و نازکی  کنم و عشوه ا  سیع

 

  یوار یوقت د، اون کتن   که شش خایل  ینفر  هیدنبال  هست   بابن اقا! شما عص هیشگیهم نجا یلم دادن من  ا-

 ؟!  ینکرد دا یکوتاهی  از من پ

 

 ... شنیستاره بارون م چشماش

 ... دهیدوباره نگاهش و به چشمام م سهی  به لبهام که م هی  گینظر م ر یکل صورتم و ز   نگاهش

 ... کنهیو گونم و نوازش م ارهیصورتم م یو رو  انگشتش

 ... کشهینو ماغوشش م یتو 

 ... دمیاش لم م نهیس یرو 

 چند وقته ام شده بود ...  نیکار ا  با یتقر 

 ... هیپارچه ها به موقع ،عصبان دنیاز نرس دونستمیم

ن هم یبد اقتصاد تیکار و بازار الن و موقع  یتو   مشکیل تیهان واقعا کار ب   هنوز در اوج باشر  که بتوبن   ت 

 بود .... 

 

 ا یگرون شده ... اخه احمق من قبل از گرون  گهی، م یدینم لیا جنس رو تحو چر  گمینفهم بهش م کهیمرت-

کنه   یکار   ...هرچند اگرم بخواد  ستیمن ن ی  تقص گهیکه د  تیو کارنابلد باهات قرار داد بستم ، اون نفهیم

 .بره ..  رمیکه اب ز   خوابمیم ب  که تا چند سال اب خنک بخوره ...فکر کرده من جا  ارمیبه شش ب ب  ، بال

 

 ....دیبار یاز صورتش م خشم

 درست بود ...  حدسم

 کنم تا ارامش کنم ..   یکار   خواستیبود و الن دلم م یا گهید یاز جا تشیعصبان

 جلو رفتم ....  پس

 



 .تر رفتم..  جلو 

 صورتش..  یروبه رو  قا یدق

 گونش گذاشتم ...بدن داغش برام لذت بخش بود ...   یدستم رو رو  کف

 .. بندهیچشماش رو م یو لحظه ا دهیرو به کف دستم فشار م صورتش

 ارومش کنم ...  خواستمیم نکار یو با ا هیعصبان دونستمیم

 امتحان کرد ....   شهیحداقل م ویل انهی دهیجواب م دونستمینم

 

 ماساژ بدنش ...  حت   داد یرو انجام م نکارا یمامان رعنا واسه بابا ا شهیهم

 جواب بده!  یکی نیکه ا  دوارمیام ویل دمیماساژ دادن انرصاف م نهیاز گز  خاطر شئونات اسالیم به

ن کف دستم رو بوسه م    .. نهی 

 ... هی  گیو نگاهش منو م کنهیرو باز م چشماش

 ... شونهیم پاهاش یو رو  کنهیبلندم م کبارهی به

 ! شهیم تمی  خشنش باعث ح حرکت

 درشت که تو اغوشش جا شده بودم !  یادیاون ز  ا یمن لغر بودم  دونمینم

 ... کنهیپرت م یو به کنار  کنهیشالم از شم افتاده بود ، ان را از دورم باز م 

ن چشمام زل م یو با چشماش تو  کنهیدستاش دور صورتم رو قاب م با  دم رو مق وجو تا ع کهیبه طور  نهی 

 ... سوزونهیم

 

 ! هم با اون چشمات ارومم کتن  من و به اوج خشم برسوبن  توبن یکه هم م  یدار  اخه چ  -

 

د منو لذت ، اما هرچه که بو  ا یاز خجالت بود  دونمینم قا یکه دق  شهیم قیبه وجودم تزر  یناشناخته ا حس

 برده بود به اوج ... 

 ... کردیخودش م ی  داشت ذره ذره منو اس ماهور 

 .... شدمیحس شمست م نیاز ا بیعج بد ویل ا یخوبه  نیا دونستمینم

 



 ... دیکش  ق  یرو تو موهام فرو برد و دم عم شش

 درون خودش حل کرد ...  شی  یب منو 

 بود ،  موهام حس شدبن  یاش رو  بوسه

 ... کنهیسمتم روانه م یگر یو نگاه گرم د کنهیو بلند م شش

..اخ!  د یدیوضع م نیو تو رو با ا شد یمن داخل اتاق م از ی  غ یکیدخی  ، اگه  تن کیم وونهیمن و د یشانا دار -

ن ....اخه لمصب چرا دست م فت و اتاق ر  نیتو ا تونهیم کاره ، هرکش  طیمح نجا یمن ....ا تی  غ یرو  یار ی 

 ! همه خودخواهانه رفتار کتن  نیا یتو حق ندار  امد کنه ویل

 

ناخته و مقرصم ش میدیو رفتار خود خواهانه هم د می....خوبه نمرد کنمیبال رفته نگاهش م یابروها با 

 شدم! 

 

 .... بن دویم خودت بهی  از هرکش نو یوقت پا کج نذاشتم ا چیازاد باشم اما ه کمی دیماهور جان من شا-

 ! زهیخاله ر  یکه الن تو بغل من نبود  یاخه اگه کج گذاشته بود-

 ... کنمیم تی  ح

 ! هی،اعتماد به نفست ستودن یغمی  یو پرس پ یرو وجب نکرد کش  چیشما دم ه نکهینه ا-

 

ن لبم م یرو  انگشت  ... ارهی 

و منم  ینداز یم کهیت به ماهور تهرابن  یو دار  نشست   نجا ی!....گذشته گذشته...مهم النه که تو اشیه-

 که گردنت الن سالمه...   خوامیاونقدر خاطرت و م

 

 .... مشیو دست به کمر م دمیفاصله م خودمو 

 جرات داره ؟!  گ  نمیگردنم و بزن بشکون بب  ا ینه بابا ب-

 

  انیکه همون لحظه جر   ارمیو سمتش م گردنم
ن

 ... کنمیرو حس م داغ

 بشکند و مات شوم ...  میاش باعث شد سد دفاع بوسه

 .... باندچسیم میشانیبه پ شابن یو پ ارهیو به طرف خودش م ندازهیو دست به پشت گردنم م خندهیم



 ... کشدیم قیعم دم

 ... ستیو تاب قلبم دست خودم ن تب

   دهیمانور م یجور  دانیم نیتاز ا کهی ماهور
 

 جاد یا یمن و نرم کرده و نم نمک داره حفره ا که قلب سنیک

 ! شهیتر م قیکه روز به روز عم  کنهیم

 تنم بال رفته بود ...  جانیه

 

 من! بکر بمون اونم  فقط واسه  نطور یباش ، هم شهیشانا هم-

ن که به لبانم م  یبعد مهر  و   ... ندی 

ن و خشن ، هوس انگ تند   ، دلتنگ !  ی 

ن ادرنال  .... دیکوبیم نمیس وارهیتنم شدت گرفته بود ....قلبم محکم به د یخونم بال رفته بود ...گرما ت 

سیو م اورد یبد داشت مرا از پا در م تهرابن  ماهور  ه و نکه من و اونقدر معتاد خودش ک  یاز ان روز  دمیی 

 تنهام بزاره و بره .... 

 ... نفس کم اورده بودم!  دونستمیرو نم دنیچون اصال بوس کردمینم شیهمراه

 .... کنهیو خمار نگام م کشهیعقب م بالخره

 جذاب بود و مردونه !  یادیخمارش شدم ....ز  یچشما محو 

 به پا کرد ...  ت  یشور عج دلم

 ... دمیشدم و کنار لبش رو بوس که ناخوداگاه خم  دمیچشماش د یتو  چ   دونمینم

 ... دیشده جداشدم که خند مسخ

 رو کرد ....  رو یاش دوباره دلم رو ز  خنده

و  پاهاش بلند بشم که نذاشت یاز رو  خواستمیکه به خودم اومدم م  چم شده بود ...اما وقت   دونستمینم

 محکم گرفتم .... 

 شدن ....  ر یاز چشمام شاز  اشک

 شتم ... شانه اش گذا یرو رو  شم

 ؟!  شهیم تنهام بزاره چ   یروز  هی اگه

نشون بدم اما دست خودم نبود ، هجوم احساسات مختلف بهم باعث شده بود   فیضع خواستمینم

 کنم ....   هیگر 



 کردم که ماهور متوجه شد ...   یز یهق ر  هق

 از خودش جدا کرد و نگاهم کرد ...  منو 

 زل زدم بهش ...  میاشک یچشما با 

 ! دیلرز  و باز دلم د یخند

 

 رو پاک کرد ..  اشکهام

ن .انگار که از اشکها چشماش دیمن لذت م یبرق داشت   ... ی 

 کردم ....   بغض

ن یتو از اشک ر -  !؟من خوشحایل خت 

 

 .... خندهیبعد م کنهیمتعجب نگاه م اول

ن م نشیبه س اروم مشت   دلخور  شش ه اغو و دوباره منو ب هی  گیکه دستام رو م  کنمینثارش م یو زهرمار  نمی 

 .... کنهیدعوت م

ن و تو گوشم پچ م شهیم خم  .... نهی 

 احساسات پاک نقدر یا نکهیو لذت ا !....خوشحایلهیو برعکس از خوشحال ستیخنده من از تمسخر ن-

ن که از تضاد ا ن دار  چ   دوبن یکه نم  احساساب   نیهست   ! کتن یم هیگر   یهست 

 

ت خط هف هی تونهیم احساسات من و از بر هست ...قطعا ماهور تهرابن  ایممرد تم نی...ا شمیجدا م ناباور 

هیباشه که تجربه اش اونقدر از من نابلد ب  کنه !   تن یب شیمن و احساساتم رو پ تونهیکه همزمان م  شی 

 

 کرده بود ...   یی  و رفتار مهسا تغ حرکات

میکامل به ش م  اطالغ هست که من در ب   یخی   گفتیم حسم  ! ی 

امش ..   میکالس نشسته بود  ش   که به محض اومدن شهراد ، همه بلند شن به احی 

 سمت من و مهسا بود ...  مشینگاه مستق شهراد 

 د یمحکم پس کله ام زده باشه....حس کردم شا ...انگار کش دنشیباز مهسا و خجالت کش شین دنیباد

 وسط باشه؟!  نیا یرابطه ا



ن اگر مهسا چ و   و من!!!  دونهیخودش م گهیرو بهم نگفته باشه د مهیم نیبه ا ی 

 

وع کرده بود درس دادن ویل شهراد   ! شهیم دهیسمت ماهور کش چرا فکرم یه دونمیممن ن شر

بان قلبمم بال بره ....  شهیکردن بهش باعث م  فکر   !شم؟یدارم عاشق م عتن یضن

ن ساده گذشتم ، حداقل با دوتاشون دوست  که بهم شماره دادن و قصد دوست    ب  تمام کسا از  داشت 

 !ده؟یم حس ها چه معتن  نیا نمیبب شدمیم

ن میاز س باشه اخر کالس برم ادمی سم ، اخه تجربه اش از من که نه کل بچه ها ت  هیکالسم ب  یبی   !شی 

 

احت کوچیک درس  به بچه ها داده بود .  دادن تموم شد و استاد اسی 

داشت و که مهسا کتابش و بر   کرد یو در م شیخستگ یطور  هی ها دنبال کار خودشون بودن و هر کش بچه

ن ت  شهراد رفت ...  شیپ ی 

 و رفتم ...  شش بلند شدم پشت

 شده بود ، انگار بد حالش و گرفتم ...  زونیاو  افشیق

ن م یشخندین  ... نمی 

؟ از نرگش د یشهراد جون از ننه ما ...نه، ببخش-  چه خی 

 ... دهیهم تکون م یو ش  خندهیم

 !سوننی  خوبن سالم م-

 بزرگ خوبن؟!  یی  ام یاقا-

 ده ! که قصد جونم و کر   ندازمیبه مهسا م گوشه چشمم نگایه  از 

 پدربزرگمم خوبن ! -

 خب همه خانواده خوبن؟! -

 .. سوننی  همه خوبن و سالم م-

 

 .. گردهیبه سمتم برم عصبابن  مهسا 

ش-  هات تموم شده بزار منم کارم و بکنم ...  اگه احوالی 



ش-  کن !   وا ...مگه جلوت و گرفتم تو هم احوالی 

 

ن خشمگ   چیو بدون ه کنهینگام م ت 
ن
 ... هنیشیشجاش م هی  م حرف

 ... کنهیبه حرف شهرادم نم توجیه حت  

 نکن شانا خانوم !  تشیاذ-

 طرفش ...  گردمیبرم متعجب

 نه؟! -

 

 ... نمیکه برم شجام بش  کنهیو اشاره م خندهیهم م باز 

ن میس  و به بهونه ادامه درس دادن از امدن منرصفش شهیشهراد زودتر مانع م ویل اد یجانم بلندشده که ب ت 

 ... کنهیم

 .... کنهیکالس رو ترک م  یدیو شهراد با خسته نباش شهیدرس هم داده م هیبق

 

 هم ...  یرو  ختمیچنان اخم کرده و طلبکاره که انگار من رفتم با شهراد ر  مهسا 

 

 ؟یطلبکار  نقدر یشده که ا حال چ  -

 ! هیعصبان یادیطرفم ...ز  گردهیبرم

  من و نذاشت   یبعدم اونقدر حرف زد یاومد یشهراد تو هم دنبالم پاشد شیمن رفتم پ چرا وقت  -
ن
 حرف

 بزنم ... 

 

 ... کنمیم کیبار  چشم

 ؟!  ومدمیم د یکه من نبا  با شهراد داشت   اونوقت شما چه کار مهیم-

 

اسم هم و  یخنده احمقانه ا هیو  شهیو اخمش باز م کنهیم تن ی،عقب نش دفعه از اون حالت تهاجیم هی

 ! کنهیم



 

اف کنه نه ا خوامی، فقط م گذرهیم تو فکر دوستم چ   دونمیکه م  من  اشه ! هنوز طلبکار ب نکهیاعی 

 !کنمیمنو نشناخته !تا به غلط کردن نندازمش که چرا از حسش نگفته ، ولش نم هنوز 

 

 بود !  سوال درش هیخب؟  هیکار مهم من چ  زمیهان؟! اخه عز -

 

 ... هی  در م عی    و ش  شهیم لشیمشغول جمع کردن وسا بعدم

 ! کنمیمن ادمت م فرار کن ویل اره

 

 ... کنمیجلو راهش و سد م اطیح یتو 

- 
 

 ... دوبن یمهسا ! خودت خوب م کنمیشده ولت نم چ   تانیک

 

 ... کنهینگام م سیف پوکر 

 ازش !  اد یخوشم م-

 ش به تنش نباشه ؟ خواست  یم روز یتو که تا د-

 ... دهیشل م شین

 بود ، اما امروز ، خوشم اومده ...  روز یاون د-

 ه؟یت رابطه در چه حداون وق-

 اصال غلط کردم خوبه ؟-

 ... خندمیم

 توله !  یخر  یلیخ-

 م ب  دوتا
ن  خنده...  ر یز  مینی 

 

 ! یخانوم محمد-



 ... الیسمت دان گردمیتعجب برم با 

فلکم داره ...حال ط اد یاز اون سوسول که تو دانشگاه خواهان ز  ب  ترم بال یاز بچه ها یکی یعبد الیدان

 ازش ...  اد یخزه ....چون خوشم نم یادیواسه من ز  یلخوبه ها و افشیق

 ! یعبد یبله اقا-

 هم مثل من متعجب بود ...  مهسا 

 تنها صحبت کنم ؟ تونمیم-

 

ن ماش می  : من مگهیمهسا زودتر م امیبه حرف ب نکهیاز ا قبل  .... ایمنتظرتم فقط زود ب ارمیب ت 

 

 ؟ د ییبفرما-

ن م یشخندین ن و ش پا نهی   ... ادیبهش نمافتادش اصال  یت 

 وقته ذهنم و مشغول کرده !  یلیهست که خ موضوغ هی ویل می  وقتتون و بگ خوامینم-

 د؟ییبفرما-

ن دونیم-  اومدنتون به دانشگاه ...  لیبه اوا گردهیموضوع برم نیا ت 

 خب؟-

 .... کشهیم ق  یعم نفس

 از همون اولش ..  عتن یمن از شما خوشم اومده ... -

 

 ... کنمینگاش م متعجب

کردم و از جهت مخالفش رد شدم رفتم   شر ین هی دمشید نو یمن خوشش اومده ...من که هردفعه ا از 

ش چقدر خواهان  نهیبب اد یکه ب  ماهور خایل یچطور از من خوشش اومده ؟! جا نی...ا از دوست دخی 

 داره ! 

 

 ... دمیخودم بود که اسمم رو شن یحال و هوا تو 

 شانا .. -



 

 کمرم نشست ....   هی  ت یرو  یچرا عرق شد دونمیت شم ، نمپش قا یماهور دق دنید با 

سوندمیدرهمش بدجور م یکه اخمها  خندمیزده م هول  ... فتهیب یاتفاق بد نکهیاز ا ی 

 

 ... نهیشیم دستش دور کمرم سهی  که م  کنارم

 چشم بود ...  یتو  یادیقامت بلندش ز  قدو 

 دلم غنج رفت ...  یا لحظه

 هولم کرده بود ...  شیبگم نگاه جد چ   دونستمینم

 

- 
ن
 ؟!  کتن ینم شانا جان معرف

ن شوکه نگاهش ب یعبد الی...دان دمیدهنم رو قورت م اب من و ماهور بود ، بدبخت قفل کرده بود که  ت 

 کنار من !   هیادم ک نیا

 

!  میهمکالس یعبد یاقا- ن  هست 

 

 ... ادیکه خودش زودتر به حرف م  کنمیبه طرف ماهور اشاره م بعد 

 نامزدشم ! -

 

 منم دهنم باز مونده بود !  الیعالوه بر دهن باز دان حال 

 نفهمه !  قرار نبود کش مگه

بطه را نیا هنکیهم ناراحت ا گهیاز طرف د ویل یعبد الیدک کردن دان یطرف خوشحال شدم برا کی از

سیلو بره م  .. دمیی 

 کنم ....   انتیبه اعتماد بابا و مامانم خ خواستمیعنوان نم چیه به

 

 دستش را جلو اورد و با ماهور دست داد ...  خشم نشست ویل یلحظه ا الیچشمان دان درون



ن هم در  ن ح ت  ن ماش ت   ماهور زنگ خورد که مجبور شد ازمون دور بشه ...  گوشر   ت 

ن ماش همزمان  سا هم متوقف شد ... مه ت 

 شد ...  کی  یو نزد د یاز کجا امده بود به طرفم چرخ دونمیکه نم  باخشیم یعبد الیدان

 

 ! تن یبیشانا بدم-

 

 از جلو چشمام رفت ...  زده نگاش کردم که به چشم بهم زدبن  تی  ح

 ؟!  نمیبیکه بد م  چ   عتن ی

  مگه
 
 !فته؟یب قراره چه اتفاف

 ازت ...  اد یخب خوشم نم... کنهیم د یو خر تهد ابو ی پرسه

 بهی  که با اومدن ماهور گورش و گم کرد ....  همون

 

 ... کنهیو با تعجب نگاه ماهور م شهیم ادهیپ مهسا 

 داداشه منه تا دانشگاه دنبالت اومده ؟!  نیا-

 

 .... کنهینگاه من م بعد 

ن اول یداره برا قا یکه دق  یکرد  کارشیچ-  ؟!  کنهیکارا رو م  نیبار ا ت 

ه ب-  ... دخالت نکتن  ستیکه بهت مربوط ن  یلیخونه و تو مسا یر بهی 

 وا...داداش! -

 برو بچه مهتاب ناخوش احواله برو تنها نباشه ... -

 

 .... هی  م نشیوسمت ماش هی  گیدستم و م بعدم

ن م ونیکاش با ماهور درم  یشده بود و ا ی  درگ یادیز  فکرم  ... اشتمی 

 



ن ماش یتو   بود ...  اصفهابن  یاز اقا ندفعهیا و باز هم اهنگ سنت   مینشسته بود ت 

ن اهنگاشم مثل خودش سنگ حت    و مردونه بود ...  ت 

 واسم سواله چرا از من خوشش اومده ؟!  اونوقت

 واقعا چرا؟!  نه

 

 ... ختهیبدجور ذهنم رو بهم ر  یعبد الیاخر دان حرف

  د یاظهار عالقه کنه بعدم تهد تونهیباهاش هم کالمم نشدم چطور م که تا به حال من حت    ادیم عتن ی

 کنه؟! 

 !ادیباعقل جور در نم اصال 

میم ب   شی  یبودنش ب وانهیو د یمار یبه ب کنمیهرچه فکر م عتن ی  ... ی 

ن شور م دلم دوست نداشتم بهش فکر کنم ویل اصال   ... دی 

 باشه؟!  داشته تونستیبا من م ینه برعکس اون چه کار  ا یداشته باشم  تونمیم یادم چه کار  نیبا ا من

 

 ؟یتو فکر  هیچ-

 

 ... امیماهور به خودم م یصدا با 

ش کرده بود ...  یصدا  اهنگ رو کمی 

 

ن چ ،ج  یه-  ! یایقراره تا دانشگاهم شاغم ب دونستمی...فقط نم ستین خاض ی 

 

 . کنهیو بعد به جلو نگاه م ندازهیبه جانبم م کوتایه  گاهن

 .... کنهیرو عوض م دنده

ن دست فرمون ماش هی با ن م شینیرو گرفته و با شست دست راستش به ش ب ت   .... نهی 

 

 و همه جا منم حضور دارم و مراقبتم !  شهیبه بعد بدون که هم نیاز ا-



 

 ؟!  بشه که مراقبیم وا ...مگه قراره چ  -

  ستیرار نق-
 
 .... کنمیم یدلمم شده هرکار  یبرا ویل فتهیب اتفاف

 

  یانگار پروانه ها هو ی
 

 دلم به پرواز درومدن و کودکمم به دنبالشون بود ...  یتو  قرمز رنیک

 قابل حس بود ...  میگرفتگ  گر 

 لبام شد ...  یبه دلم نشست که باعث خنده رو  یجور  حرفش

 .... نهیشیدستم م یگرمش رو   دست

هیو سمت لبش م کنهیو بلند م دستم ن به پشت دستم م یو بوسه ا ی   ... نهی 

 

 اشت  که د  هم کالش نیو از ا شناسمیهستم اما چون هم جنسم رو م که مرد بد دیل  فکر کتن  خوامینم-

ن به شدت ب کرد یم تن یو نگاهش روت سنگ یکردیباهاش صحبت م ل کردم خودم رو کن یلیبودم و خ ار ی  ی 

پاک  نیشانا و ا هست   ایر  پاک و ب   یادی....تو ز  ادم دور باشر  نیاز ا خوامی....اما م صورتش یتا نزنم تو 

ات به دوست حت   از جانب هرکش وقت   هی...و اگر  شهیوقت ها مشکل ساز م بعضن  تیبودن و سادگ

 بزار ...  ونیحتما باهام در م یمشکل برخورد

 

ن حرف عبد  یدو دلم کرد برا یلحظه ا یبرا حرفش ن چ د یگفتم شا  ویل یگفت  دارم  باشه و من الیک ی 

ن ...پس به خاطر هم کنمیبزرگش م  شدم ....  الشیخ ب   ت 

 

ن و پرسه رو هم م ینداز یجانانه راه م یدعوا هیفکر کردم الن -  ی 
 هیو  نتیاشتو م کتن یو بعدم منو پرت م بن

 ! هم با من داشته باشر  یی  درگ

 

 .... کنهینگام م متعجب

 که جنگ راه بندازم ؟!   ضمیمر  ا ی ولم یمگه ه-

 

 ... کنمینگاهش م طونیش



 ! ستین دمیبع-

 ! خوارهیتنت م نکهینه مثل ا-

 اوف چه جورم .... -

 

 ... دهیهم به تاسف تکون م یو ش  هی  گیلبش شکل م یمن رو  ب  از پرو یلبخند

 واسه خودش متاسف باشه ! وال !  بره

 

کت بابام و تو هم به عن میبر  د یاز فردا با-  ... شر یمشغول به کار م ارمیو دست شخض وان منشر شر

 

 شوکه به سمتش برگشتم ...  ندفعهیا

 ! هی  ادم اومده که من نابلد و به کار بگ ! مگه قحیط ارشیو دست بشم منشر  من

 

 ؟!  کتن یم شوچن -

 

 بود...  یجد کامال 

 ... یکارها رو در حضور خودم قراره انجام بد  شی  یهستم منتها ب ینه کامال جد-

کت خودتون چ  -  ؟ شهیم اونوقت شر

میاونجا رو م- ن ش م می  که خودمم دست بکشم ، م  ستیقرار ن به پارسا ویل سی   ... نمی 

 

 که انگار دور و برش ادم کم داره و فقط مونده لنگ من ...   کنهیمطرح م لکسیر  اونقدر 

 

 اما من نه سوادش و دارم نه تجربش و.... -

 ... یی  گیم اد یاشکال نداره -

 



 کنه ...   شی  یحقوق منم ب د یکه اضار داره با  حال 

  یخوایم نجور یحال که ا-
ن
ون قراره ، چ به حال حقوق منم بکتن  یفکر  هی دیبا ویل ستین باشه ، حرف

 ... ازم کار بکشر  مثل چ  

 

ن ماش  ... شهیمتوقف م ت 

ن گونم م  یو دست رو  گردهیکامل طرفم برم  نبار یا وع به نوا ارهی   .... کنهیزش مو اروم اروم شر

 ؟!  ب  پرو یلیخ دونست  یم-

 

ن و بال پا شم  .... خندهیکه م  کنمیم یت 

ه پ-  ناهار نخوردمت !  یتا جا بشر  ادهیبهی 

 

 ... ونی  ب ندازمی، خودمو م اد یشش جلو ب نکهیاز ا قبل

 کامل تمام غذا رو خوردم ...   یکه با اشتها  د یبهم چسب یو به قدر  میدر کنار هم خورد ناهارو 

 باهام برخورد کنه ...  جار و جنجایل چیساده بگذرد و بدون ه نقدر یماهور ا شد ینم اورمب

 باشه ....  کردنش کار اسوبن   ونی  که فکر نکنم ب  کرد یجا باز م یدلم جور  یکم کم داشت تو   اما 

 

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

 

 بود ...  نا یش هفته عروش اخر 

 .. یدم اخر  نینکرده بهش برنخوره ا ب  اخانوم که خد ار یو دربست در اخت میتو تکاپو بود همه

 ... دنیبرنگرده که همه دل به دلش م گهیبره د خواد یم انگار 

 ... کردیم بدبختم خایل یو ش بابا شیو تمام دق و دل فتی  ور اونور م نیا میرعنا دا مامان

 اس ...  چارهیاون ب ی  که تقص  انگار 

 رو انجام داده بودم ...  دمیخر 

 بود واسه خودش ...  عضیلکردنمم م  د یاماخر 



ن م هرچ   ی...دست رو  میلباس رفت د یخر  یاضار ماهور برا با  وتاهه، اون ک  نی، ا اورد یبهونه در م هی اشتمی 

 ب  هاکرده بود که خواستم جاش بزارم و تن  می...اونقدر عصبان ستی، رنگش جلفه ، مدلش قشنگ ن هیلخت

 ... دیواسم خر خودش  قهیبا سل برگردم که نذاشت و در اخر لباش

رد اگه ک  د یتهد و کار خودش رو کرد حت   امد ین کوتاه از حرفش یواسم بخره و بازور ، ذره ا خواستمینم

 .... کنهیم همیلباس و نپوشم سخت تنب

 ؟!  شدهیم بشینص یخدا از خلقت مردها چه سود دونمیمن نم واقعا 

 ... نشستیبه تنم م ب  بایبلند خوش دوخت که به ز  کاربتن   به رنگ اب   لباش

  دنشیبه هنگام د ماهور 
 
اطر همون به خ دنشیپوش یزدن که اگر قبول کرده بودم برا چشماش چنان برف

 
 
 .... دمیچشماش د یبود که تو  برف

 

در هم کنند و دوخته بشه ...هرچق  براش طراچ داده بود تا لباش ی  هم گ رگشدار ن و ی  گ  نیتمام ا یتو 

 ... دمیپولش وم گفتیو م فتی  وقت کمه به خرجش نم گفت  یم

 ننه ما افتاده بود ....  ی  مهتاب که گ چارهیب به لطف عروس بودنش راحت شده بود ویل نا یش

 نمون شده بود ! ن بیبود که به لطف خدا نص پولدار داشتنم نعمت   شوهر 

 !زمیعز  هیعال نیا-

 

 .... خندمیکنه، م  وسط و خود زبن  نیا نهیماتم زده مهتاب که کم مونده بود بش افهیق به

ن م خسته و پهتن  لبخند   ... کنهیونگاه من م از انتخاب نرگش شهیه مکه ذوق زد  نهی 

ن بهش م چشمیک  ..... یراحت شد گهیخوشحال باش که د عتن ی نمی 

 ... خندهیو باز م دهیتکون م یش 

و  ستهیمیکه وا  شهیم دوباره چ   دونمینم که بره ، ویل  شهیو قبول کردنش بلند م طراچ دنیبعد د نرگش

 !؟کتن   حاد یتوش ا اب  یی  تغ هی یخوای: مادر نمگهیرو به مهتاب م

 ده ! توش ب اب  یی  تغ هی گهیحال م دنیبعد سه ساعت طرح کش هیرگر یبزنه ز  خواستیم مهتاب

 .... می  جلو خندم و بگ کنمیم سیع ویل خندمیم

 ... ندازهیبهم م ینگاه التماس الود مهتاب

ن و اروم پچ م شمیخم م نرگش سمت  : نمی 



شلوغ پلوغ بشه ممکنه تا اخر هفته به دستت نرسه ...اونوقت هم پولت  یادیخوبه ها ! اگه ز  نیا نرگش-

 ! یو بخر  یپول بد د یدوباره با ستیکه پسندت ن  رفته هم لباش

 

ن واسه مهتاب م یلبخند هیدوبار پول خرج کنه  ستیننه من حاضن ن نیکه ا  ب  اون جا از  عدم دستم و ب نهی 

 .... هی  گیم

 تا اخر هفته اماده است ؟ خب پس همون خوبه ، انشاهللا که-

 تا اماده بشه ...  میکنیم یانشاهللا ! هرکار -

م کار -  سالم اون وروجکم برسون !  یندار  یخب دخی 

 حتما خدانگهدارتون مامان نرگس ! -

 

ن لفظ مامان نرگس از زبون مهتاب سمتش م  با   شیشونیه پب یدر اخر هم بوسه ا کنهیو بغلش م هی  گفت 

ن م  ... نهی 

لزله ز  نی، دست اون وروجک و با ا مییتنها یی  من و ام ا یب شمیه ! مراقب خودت باش ! پخداحفطت کن-

 من در خدمتم ...  داشت   یهم نخور! کار  ج  یو غصه ه ا یب ی  بگ

 

ن م و لبخند تلجن  کنهیم بابغض نگاه نرگش نبار یا مهتاب  ... نهی 

 چشم حتما ! -

***** 

 

 ... نمشیپرسمم بب نیا میبر  ا یحال ب-

 ... گردمیجب برمتع با 

 پرستون ؟! -

چه ها که ب نیا فیخدا حفظش کنه...ح هییچقدر پرس با کمالت و اقا دوبن ی...نم گمیماهور و م گهیاره د-

ن ش م یی  به من و ام ب  وقتا هیوجدان بودن ....اخه  ب   نقدر یپدرو مادرشون ا وسش د یلیخ یی  ! ام نهی 

 داره .... 

 



 ؟!  ونه نرگشخ هی  چرا بهم نگفته بود که م پس

 

رو هم  چ  و ابدار  و تک تک کارمندا و منشر  کنهیو حال داره با دقت همه جا رو نگاه م میسادیراهرو وا کنار 

 کنه من و شوهر بده !   دا ینظر گرفته که انگار اومده مورد پ ر یز 

 

 ... کنهیهم م سالیم هی شهیرد م هرکش

کت و نشونش بدم ... وقت    خواد یم ازم ن شت پام ملگد به پ هیبرگردم شکارم  د یکه با  ارمیم لیدل کل شر   نهی 

 ... شمیکه درجا خفه م

ن گد مل ندفعهیا شد یحل م یپس کله ا هیشوهر کرد اما عوض بهی  شدنش ، بدتر شد ...قبال با  ننم  ... نهی 

 

 !نهیگل از گلش شکفته ...مثال قرار بود ماهور و بب  دهیجا رو د همه

 

 .... مادر هیدنج و قشنگ یچه جا-

ن از هم یکیبا  : اگه تو هم بتوبن  گهیشده م کیبار  یو با چشما شهیسمتم خم م بعدم ارات ازدواج  همک ت 

 ...همه تو کار مد و لباسن !  شهیخوب م یلیخ کتن 

 

 ... کنمیزده نگاش م تی  ح

 ؟!  شهیم مد و لباس و دارم چ   نیبدونه من صاحب ا اگه

 ... کنمیبه قهوه اش م یو اشاره ا خندمیم

 ماهور خانتون ....  شیپ میبخور بر -

 

 ماهور ...  شیپ میی  و م خورهیرو م قهوه

 ... میشیاستقبال گرم ماهور روبه رو م با 

 

ن ؟ یی  ام یاقا-  خوب هست 



 ... نمتیبب امیاومدم ب نجا یخوبه پرسم! گفتم تا ا-

منده کرد ومدمیم د یممنونم واقعا راستش من با-  ... نیاستقبالتون ، بنده رو شر

منده پرسم ... -  دشمنت شر

 

ن که نرگش  ب  رایپذ انیکه بره زنگ بزنه تا ب  شهیبلند م بعد   ... شهیمانع م کتن

 کرد ، زحمت نکش ...   ب  رایشانا پذ میایب نکهیالن قبل ا-

 ... نهیشیمن م یشجاش روبه رو  گردهیبرم دوباره

  ندازهیبهم م ق  یدق نگاه
ن
 ... دهیم هیزوا یی  تغ به سمت نرگش و بدون حرف

ن حال چ-  ؟ نیهم انتخاب کرد یی 

 هست ....  تن یاره مادر ، مهتاب جون واسم طرح زد ، ماشاهللا چه دخی  نازن-

ن م یشخندین ماهور   .... نهی 

 ممنون ! -

 پرسم ؟ یومدیچرا اونوران گهیخب د-

ن باش شم شلوغه ، ویل کمیفعال - ن به محض خلوت شدن ، مطمت   ... شمیمزاحم م ت 

 ؟ کنهینم تتینوه من که اذ نیا نمیشه پرسم! حال بگو بببا سالمت  -

 مامان نرگس! -

 ....بگو پرسم ؟ نمیبب ی  زبون به دهنت بگ قهیدق هی-

ن م شخند ین ماهور  ل کنه کنهیم سیع نهیبیرو م میحرص افهیق اما وقت   نهی   خندش رو کنی 

 ... کنمیدهن باز نگاش م با 

 ... میومدا ا یبه دن ما تو خانواده پرس دوست   کال 

 پرس دوست دارن ...  بیعج و نرگش مامان

 ذوق کرده ...  دهیشاخ شمشاد د هیهم که به قول خودش  حال 

 ... شهیم طونیو نگاهش ش خندهیم ماهور 

ن !  یکارمندا  یی  نه خانوم ام-  من همه قانونمند هست 



 

به  هیک....ت هی  گیخودش مکه ژست به   کنهیچنان ننم رو متحول م اد یکه از دهن ماهور در م  یی  ام خانوم

 ... گردونهیهم م یهم رو  ب  پا هیو  دهیمبل م

 

 ! هشینم اب   ر یو ز  نظیم باعث ب   گهیکه د  میدار  یهیها هم تنب اب   ر یز  بعضن  یالبته برا-

 

 و برق چشماش روشن تر ...  شهیتر م طونیش نگاهش

زودتر برم  مخواستیو م کردمیاده مکه برام درنظر گرفته بود ...هر موقع ازش سواستف  یهیبه تنب ادمهی

 ... دمیبوسیو م کرد ینم یاونم نامرد کردمیم تشیاذ ا یخونه 

 ... کشمیخجالت م و  شهیصورتم داغ م شیاداور یبا

 اعمال کنه ...  یشی  یب هیتنب تا  کرد یم قشیتشو  هم یه نرگش

 ... دمیکشیحرصم گرفته بود هم خحالت م هم

 شدم....  بلند 

 برم به کارم برسم ؟ نیندار  یاگه با بنده کار  جناب تهرابن -

 

ن و بعدم ترسر م کنهیباتعجب نگام م نرگش  .... نهی 

ن بش-  .کارش افتاده ....من که رفتم بچسب به کارت ..   اد ی...حال  نمیمن بب شیپ ت 

 ... مونهیاما مامان نرگس کارم م-

 ... کنهیاشکال نداره ...خود پرسمم کمکت م-

 ... چرخهیسمت ماهور م بعد 

 چونهیگوشت و بپ  مگیم یی  به ام کتن   هشیاگه تنب ویل هیشی  یناز دخی  من درسته زلزله هشت ر  نیپرسم ا-

 هاااا ... 

 

ن به طرف یو نامحسوس ش  کنهیباز شده از خوشحال من نگاه م شیبالذت به ن ماهور   .... دهیتکون م ت 

 



*** 

 

ن نرگش به  ... گریم  یجا می  که صاف م  گردمیسمت ماهور برم محض رفت 

ده م بعدم  ... شنومیاستخوانم و م یتو بغلش که صدا شمیچنان فرسر

 

 هم کمته !  یشی  یزلزله هشت ر -

 ... کنهیم اخم

 ؟!  یبود ختهیقهوه من نمک ر  یتو  روز یتو چرا د-

 ... شمیبه کمر م دست

 ... کنمیو عروس م میدارم ابج زودتر برم ....ناسالمت   چون نذاشت  -

 ... کنمیم هتیشانا بهت گفته بودم تنب-

 نه قبو..... -

وع کرد به قول خودش تنب تا   کردنم .....   هیاومدم حرف بزنم سمت لبام هجوم برد و شر

 

 ماهور

 

 
 

 و دور از باوره!  بیعج ما ادمها گایه زندگ

  یها یو بلند پست   نها یکه در کنار همه ا  میدار  یادیسخت و اسون ز  یروزها
 

 ... هدیرا شکل م زندگ

  یایدن یتو 
 

  میکه دار   بزرگ
 

و  د یام شهیها م دل خوشر  نیه و ادار  دل خوشر  هر انسابن  میکنیم زندگ

 
 

 ... محرک زندگ

درک و فهم اون رو نداشتم که حس کنم پدرو مادرم باهم مشکل  عتن یاوردم  ش در نیم اد یکه بودم ز   بچه

مه مثل ه دمیفهم دمیرو د میها و هم کالش انیاما به مرور که اطراف ستین انشانیم عشق   چیدارن و ه

ن یمادر و پدرم ن ، محبت دارن خنده دارن و  ستیو داد زدن و فحش دادن ن هیگر   شونیزندگ...همه  ست 

ن هرچ ن چ که که بتونه حت    یی   ... که خوشحالشون کنه! اصال حال دلشون خوب باشه  یکیکوچ  یلیخ یهای 

 شدم پشت خودم و خواهرانم ...  ب  کس پشتم نبود اما به تنها  چیه

 از غرور جا دادم و  کمبودهام رو پشت نقاب    تمام
 

 کردم ...   زندگ



 کردم ...   یی  بدم اما خودم تغ یی  اونا رو تغ نتونستم

 بازم ش پا موندم ...  جاها کم اوردم ویل یلیخ

  نیا
 

بدش رو پشت ش گذاشتم حال با وجود  یخدا رو شکر اگرچه روزها روزها حال دلم خوبه ...زندگ

 داره ....  یا گهیشانا رنگ د

!  رنگت   ن  از جنس عشق و دوست داشت 

 ندتیکه ا  کتن   و حداقل سیع یذهنت بی   یپستو  نیتر  ب  به انتها شهیپاک بشه اما م ستیقرار ن گذشته

 ! یغبطه نخور  یان موقع به گذشتت نگاه کرد که وقت    یبساز  یرو طور 

 

 کرده ..   یاز مهتاب خاستگار  فرهان

ا  فرهابن  ن هم مورد توجه هم شهیاطرافش بودن و هم یادیز  یکه دخی  ان بود ت   ... دخی 

ا دوست  یادیز  یکه داشت چشم ها  و ظاهر جذاب   اجتماغ تیداشت و باتوجه به موقع یادیز  یدخی 

 دنبالش بودن ... 

 

رخواستش د وقت   که بخواد باهاش ازدواج کنه ویل  اد یخوشش ب یفرهان از دخی   کردمیوقت فکر نم چیه

 جا خوردم ...  یلیرو مطرح کرد خ

 ؟!  ستیپدرو مادر کمی  ن کیاز  د یکه بهشون داشتم شا  و حشو مهسا رو خودم بزرگ کردم مهتاب

 

 کردم و مخالفت کردم ...   اخم

ا  فرهابن  ینداشته و برا شیزندگ یرو تو  پاک بود ، کش مهتاب بود  فیح یادیبوده ز  یادیز  یکه با دخی 

 من ...  ی، درست مثل شانا برا

ن چ چیدل بخواد ه وقت   ویل  جلو دار نبود ...  ی 

 یو از عشقش به مهتاب گفت ...قول داد که مهتاب را برا ستاد یمن محکم وا یود مخالفتهابا وج حت  

  کی
 

 هم از عالقه مهتاب نسبت به خودش کرد...  یاشاره ا نه هوس زودگذر ، حت   خواد یم عمر زندگ

بودم به چندتا از همون  دهیبا چشم خودم د وقت نامرد نبود حت   چیه داشت ویل طنتیش فرهان

ا  باشه ..  داشته ب  درخواست نابه جا ا یتوقع  نکهیبدون ا کردهیکه شراهش بودن کمک هم م  ب  دخی 

ط بود ...  نیبا تمام ا اما   حرفها نظر مهتاب شر



 

کاراش من و    نیدخی  با ا نینه، ا ا یبشم  عصبابن   مونمیرو به روم م ر یتصو  دنیبا د می  شاغ شانا که م به

 ... سونهی  به جنون م چیکه ه  وونهید

 

س- ن خانوما اصال نی  نا شما همون شا ویل ی؟ شانا محمد هیمن اومدم تا به شما کمک کنم ..حال اسمم چ ت 

ن صدام کن  مشکیل خوامیکه نم  ب  دست راستش و از اونجا عتن ی رمیمخصوص جناب مد ...من منشر  ت 

ن از هم اد یب شیپ ده ، من حا مکلشونمشکل دارن مش کمیما  سییر  یاقا نیکه ا  کنمیالن اتمام حجت م ت 

د کردم  ن ن شما ناراحت نباش کو گوش شنوا ، ویل  دکی  خودش و نشون بده ویل هیخودم بارها گوشر من  ت 

 سنگ نجات بدم و اگه ...  نیا د یگود.. نه ببخش  نیکه به شما کمک کنم تا از دست ا  نجامیا

 

م ن و اگر چ شهیتموم م صی   ادامه بده!  فشیبه اراج خواد ینگم تا صبح م یی 

 

 یییت  خااااانوووووممممم مححححممممدددد-

 

ب برم هیو  شهی،ساکت م گمیم یو جد محکم  طرفم ...  گردهیضن

ن نجایشما ا سییا ....جناب ر -  بود ...  تونی  ؟! ذکرو خ یت 

 

 !شر یم هیتنب ی... خوبه بهش گفتم هربار که به حرفام گوش ند نشونت بدم که حض کتن  یی  ذکرو خ من

 پاره اس !  شیات یادیدخی  ز  نیا

 

ن ویل دنمیخانوم با د یکارمندا  تموم ن و ش  ج  یه رنگ باخت  ن ...  عی    نگفت   به سمت اتاق هاشون رفت 

ن یدستم کار م ر یادم ز  چندتا  نیو ازم حساب م کتن  کنه ...   مابن نافر  د یبا ب  جا هی شهیدخی  که هم نیجز ا ی 

 

 ... شنیو قدمهاش با ظرافت برداشته م اد یم سمتم

 ... کردیم هی  بدجور چشم رو خ دهیکه پوش  یبلند اون مانتو اندایم یکه تو   فتهیمرش مبه قوس ک نگام

 طرف بافت زده بود .  هیرو  موهاش



 ... ومدیم بهش

 هنوز پابرجا بود ..  اخمم

 ... دهیم لمیتحو  چشمیک سهی  کنارم که م  به

ن هست عصبابن  یلیخ سییر  یشده اقا چ  -  ؟ ت 

 نقدر یا یدیکنم تا هرجا که رس  تیاستخر پراب شد زندون هی یتو  د یباکرد ؟   کار یبا تو چ د یبا دوبن یم-

 ... که منو داغ کتن   نشر  شیات

 

 چشماش در حرکت هست ...  یتو  چشمام

ن هم روز ید اد یم ادمیو  کنهیرو م رو یتو نگاهش دلم رو ز  طنتیو برق ش خندهیم  یطنتهایوقتها با وجود ش ت 

 شده بود و از دستم فرار کرد که مرا جون به لب کرد ... موش  یاش جور  هیو درشتش ، موقع تنب ز یر 

 لباش رو داشت ...  یها یهوس اون قرمز  دلم

ه خود کند بلد بود مرا تشن بیعج شیدخی  با تمام نابلد نیا بشه ویل هی  احساسم برعقلم چ خواستمینم

.... 

 

 ... ادیمواخذه اش کنم که زودتر از من به حرف م خوامیم میشیاتاقم که م وارد 

ن ، مگه مدرسه هست !  جدا  زنت از مردت یکه کارمندا  هست   شییتو چطور ر -  هست 

 ... کنمینگاش م موشکافانه

 ؟!  هی، مگه مشکل چ   عتن ی-

 

ن طرف م به ن م چرچن  هیچرخدار  صندیل ی. رو  نهیشیو پشتش م هی  م استیر  ی   ....نهی 

ن و ا- رو  تیامن نیسالم ا یطیهست که با بوجود اوردن مح را یشما مد فهیوظ نیزن و مرد مکمل هم هست 

ن کن  جاد یخانوما ا یبرا  وننتینم ونیاقا نطور یو هم شهیحفظ م مشونیمرد حر  یکه در کنار کارمندا  ت 

ن ...  مشونیپاشون و از گل  درازتر کتن

 ندارم !  من مشکیل ویل-

ن به خاطر هم- ر م نیندارم، هست که دار  مشکیل ت  ن کنیضن  نجا ینه ابک یو پدرت هم چون نتونست کار  ت 

 رو بهت داد ... 



 

 .... کنهی، با تعجب نگام م دارمیو نگه م شیو صندل می  ؛سمتش م هی  اعصابم م یرو  چرخشش

 و نظرت کامل بگو ...  لیدل-

 

 
ن
 ... کشهیم پوف

 که همه بد باشن!   شهینم لینفر کرده هرچند بد ، دل هیکه   یکار   دت نگفت  مگه خو -

 خب ! -

ن کنیرو فراهم م نهیزم نیا نیبخواد اختالس کنه و برعکس شما دار  گهید یکی شهینم لیدل نیخب ا- که   ت 

  د یبرعکس کمک کننده هم هست ... شما با ستیکارمندان راه حل ن  کی...تفک اد یب شیمورد پ نیبازم ا

ن کن  یر کا  ... یباشن نه فرار  عیکه همه مط  ت 

 

 توجه نکرده بودم ...  یلیبود خ ی  چون فکرم درگ برده بودم ویل موضوع ب   نیبه ا خودمم

 .. کنمینگاش م منتظر 

 ... چرخونهیو تو حدقه م چشماش

ن واسه همچ هیرو  یی  ...خب بابا تغ اااا یکرد  د یماهور واقعا منو ناام-  !! گهیهست د ب  وقتا ت 

 

 ... هی  گیرنگ محبت م امنگ

و دست کم خودش ر  دهینم یوقت دل به کار  چیچون ه ویل د یفهمیهم م نها یاز ا شی  یب د یفهمیدخی  م نیا

 ! هی  گیم

ل م  همونطور   ! اورمیدخی  ن نیش ا ب  تا بال کنمیکه الن من دارم خودم رو کنی 

 

   اختالش
 

 ... میبر  که شده بود باعث شده تا مرز ورشکستیک

کت به ا  کار یسالها چ نیا اون مرد یط دونمینم  رو به نزول رفته ...  نگونهیا مهیم نیکرده که شر

 به ماست ...  دشونیعده کارمند چشم و ام هی

 داشتم حداقل تالشم رو بکنم .  شوم . پس سیع کارشدنشانیباعث ب تونستمینم



ن م پوزخند   که پدر نبود !   یبه پدر  نمی 

کتش و بخش وقت   ان کنه از دست رفته اش رو جی   یروزا خواد یبه من و رفت ، به خودم گفتم لبد م د یشر

 ... کنهیهم خون خودش هم رحم نم ا یبه بچه  اون مرد حت   دونستمینم ویل

ل ان دستم را مشت م  یبرا ار یاخت که ب    کشهه یمشعل یو نفرتم جور  نهیک  تیعصبان نی. اما ا کنمیکنی 

ن همه چ یکه برا  متن  یها برا  شمیلند مامتحان هم شب نیا ی، مطمئنم تو  کهیکوچ  یلیخ یلیخ دمیجنگ می 

... 

ن پشت م یاز خودش بزرگی  به صورتش گرفته و طور  نکیع هی،  هی  گیخندم م فتهیبه شانا که م نگام  ی 

 دستش ..  ر یو منم ز  سییبه خود گرفته که انگار اون ر  یمابانه ا سیینشسته و ژست ر 

لش کرد از ب  شهینم گهیراجع بهش کردم اون موقع است که د ینکنه بفهمه چه فکر  وخدا   نیس که اکنی 

 دخی  تخس و لجبازه ! 

 ...برام ارزش داره .  یلیخ نیو ا اد یمن داره م یخواهرش باز هم پابه پا و عروش یباتموم مشغله کار  اما 

 

ن اببیب-  ماهور؟ ت 

 

 ... هی  گیبه سمتم م یکه برگه ا  می  صداش منو به خودم اورد . به سمتش م ناز 

ن بب-  کیابها کل حس  یموجود عتن ینداره !  حسابها همخوبن  نیساعات ورود و خروج انباره که با ا نها یا ت 

 کل انباره !   یسوم براورد موجود

 

میم به درست بودنش ب   کنمیم رو که بررش برگه گذشته   کسالی اختالف حسابها در یط نی...تمام ا ی 

ن واقعا چ داره به  تیارجح شیکه خوش گذرون  سونهی  رو م پدر نایم ت  یکفا  ب   نیو ا ستین دور از ذهتن  ی 

ن هرچ  ... ی 

 

 اد یا بال مض تسخته ، بغ یلیسخته خ وجود ناارومم رو آروم کنم ویل خوامیو م کشمیبه صورتم م دست  

لش م یاما هرطور   . کنمیهست کنی 

 . هی  گیدستام رو تو دستاش م ستهیایو روبه روم م شهیمتوجه حالم شده ، بلند م شانا 

و دلم  شنیبزرگ و پهنم گم م یدستا یزده و کوچکش تو  خی ی. دستا کنمیم باشیصورت نگران و ز  نگاه

 حل کنم . اون دستها خودش رو تو اغوشم  یبه جا کنهیهوس م



 پروا .  محکم و ب   کشمیم دراغوشش

 شهیهم که  دونمیم واسم مهم شد ویل نقدر یشد که شانا ا چ   دونمی، اصال نم دخی  برام دلگریم نیا وجود 

 قبول کنم .  خواستمیمنتها نم ومدهیخوشم م شیو تخس باز  از چموشر 

 ... ندازتمیبه خنده م شی. صورت شخ و عصبان شهیجدا م ازم

، اصال   اد یمن بخندم انگار بالشتشم صددفعه گفتم منو محکم فشار نده بدم م ید ، تو نخندنه بخن-

 ندم .  یبهت دلدار  گهیبشه و د مونیادم از کردش پش کتن یم یکار 

 

ن نوک دماغش م یرو رو  انگشتم  ... نمی 

 رو بچلونم خوبه ؟!  ب  غمای! من تو رو نچلونم برم خانوم  زهینق نزن خاله ر  نقدر یا-

 

ن به بازوم م ت  مش  ... هی  گیکه دست خودش ببشی  درد م  نهی 

 اس ...  گهید یکیباز چشمتون دنبال  میهم کن ی، هرکار  گهید نیچشم و رو ندار -

م،یشلوارم فرو م بیدستام به درون ج کهیدر حال حی    باتفر  ز ش به اون حرصش که ا کنمینگاهش م ی 

 ... شهیقرمز شده و ازم دور م یحسود

 ... هی  گیو انگشت اشارش رو سمتم م گردهیم برمبه طرف باخشم

 یهرطور  که هرکش  ستیسالن مد ن نجا ی...بعدم ا هی  م کتن یبابات رو هم رد م لیفس منشر  نیدر ضمن ا-

 ! کتن یسن بال و باتجربه استخدام م منشر  هیو  کتن یرو بند قراردادت م دلش خواست بگرده ، فرم رسیم

 

 کنه و منم خوددار باشم ؟!   یدلی   در نقیدخی  بخواد ا هی شهیم مگه

ن لبش م یلب رو  شیبهت زدگ انیو در م کشونمشیو به طرف خودم م می  گیو م دستش  ... ارمی 

 

****** 

 

بهی   تیوقعم کیپارسا و در  بعد عروش دمیراجع به فرهان با مهتاب صحبت کنم که بهی  د خواستمیم

 مطرح بشه . 



د گردنم پارسا هم افتاده بو  یه وقت شخاروندن هم نداشتم . کارهاشم شلوغ بود ک یدوهفته به قدر  نیا

ده بودم وک کت هم سی  کارمندا رو مرخص    یتا اطالع ثانو  هیرو  یی  تغ یکارها باشه و برا  ی  گیتا پ لمیو اون شر

 کرده بودم . 

و به  ود بود که از دست رفته ب پویل اردها یلیازش گذشت...صحبت م نبود که بشه به راحت   یا مسئله

 کنم .   دا یرو پ مقرص اصیل خواستمیشدت م

  ماتیتصم
 

 . ساندمی  شک همه را به مرحله عمل م داشتم که ب   بزرگ

 

*** 

 

ا بودم تا ب منتظر  دار یبه همراه پارسا و ف نا ی. ش انیدخی   رفته بودن .  لمی 

ن دا با یکرده و ز   یی  تغ یادیکه ز   و مهتاب اماده با شو وضیع مهسا  ن خل ماششده بودن، نشست   ... ت 

 کوش؟  تونیکیاون -

 

 ... چرخونهیچشم م مهسا 

ش و م- ن  ... شهیم داشیپ گهیالن د ذاشتیداشت لین

 

جلب توجه کنه و اعصاب منو  یادیبخواد ز  نکهیدلم نشست از ا یتو  هم رفت و حش یتو  اخمام

 متشنج کنه ... 

ن م د یخودش و د نهیا یمهتاب کردم که داشت تو  نگاه  یادم و عالم شش رو  الیخ ب   . مهسا هم که د ی 

  نیبزنه ، ا گذاشته تا چرب    صندیل
 

 کن  حرکتش مثل شانا بود ، هرموقع احساس خواب الودگ
 
 ه براش فرف

 چرت کوتاه بزنه تا شحال بشه !  هی دینداره کجاست با

 

 فرما شدن !  فیبالخره خانوم ترسر -

 ... کنهیبه پشت شم م یباز اشاره ا مهین یباهمون چشما مهسا 

 ! شهیم شمتمام تنم چ دنشیو با د گردونمیبرم رو 

 



ورده فرخ شیمشک یداشت موها نقضن  مات و ب   شیبودم به تنش بود ، ارا دهیکه واسش خر   لباش

 اب   ختهیدورش ر 
ن  چشم بود .  یتو  یادیچشماش با لباسش ز  بود ، لین

ت و شالش رو درس می  خوددار باشم . جلو م تونمینم ویل بندمیشش افتاده بود . چشم م یازاد رو  شالش

 ... کنهی. با تعجب نگام م کنمیم

 و اون بشه ...  نیچشم هرز ا بینص اتیبزارم خوشکل ستمین تی  غ ب   نقدر یا-

 

ن م یگنده ا یو بعد لبخند کنهیدرشت م چشم  .. کنهیدندونش توجهم رو جلب م یرو  تن یکه برق نگ  نهی 

ن دندونش نگ نکهیا  نداشت؟!  ت 

 

 ؟ ینخند شهیم-

 بگذرونه !  ی  دخی  بخ نی. خدا اخرو عاقبت منو با ا کنهیهم م و نوچ   ندازهیبال م ابرو 

ن نگ نیا-  اومده رو دندونت؟ گ  ت 

ن بود رفتم نگ شیدوسه روز پ-  کردم .   ت 

 

 ... خورمیباز و من حرص م خندهیم

 ؟!  چرا بهم نگفت  -

 

 ... چرخونهیچشم م نبار یا

 ! دندون منم هست   وض لیمگه وک-

ن خودت و هرچ وض لیوک- س حساب پ د یبعدا با ستی، اما فعال موقعش ن شهیکه بهت مربوط م  یی 

 .... یبد

 

.  می  گیم دهیهم ناد بهت زده مهتاب یکه چشما  کنمیم نشیو سوار ماش کشمیدستش و م تشی  ح انیم

ن و با شعت ماش شمیخودمم سوار م ندارم  شانا  یبه غرولندها و اصال  هم توجیه ارمیرو به حرکت درم ت 

! 

 



 شانا

 

وق زده  یخی  دار نشه که به لطفش مهتاب الن کنارم نشسته و با چشما از رابطمون قرار بود کش مثال 

 ... خوادیم حیاز تعجبش ازم توض

 

 تو و ماهور ، اصال امکان نداره ! -

 
ن
 ... کشمیم پوف

س که کم مونده  ار یدر ن یخنگ باز  نقدر یمهتاب ا یوا- و  هی  بلندگو دست بگ هیبرو از داداش جونت بی 

 همه جا جار بزنه . 

 !شهیباورم نم ... ویل خوب   نیدلتم بخواد داداشم به ا یلیخ-

ن همچ هی ی  گ  شهیمنم باورم نم-  که ....   تن یبیهمون به لطف داداش خوبت م افتادم ویل ب  الیگودز   ت 

 

سم جوابم و نم ا ی، حال ب خندهیکه م  ارمیو درم اداش قدرم ، اون چیکه ه  دهیو من درمورد فرهان ازش بی 

 .شر یحرف زدن باهاش م الیخیکه ب شهیم د یشخ و سف

 

 .  شهیم بمیاخماش نص کنهیجلو نگام م نهیا یهم هست و هربار که از تو  یهمونطور اخماش تو  ماهور 

ن بشم که نم ادهیپ هیهمراه بق خوامیم میسی  تالر که م به  .. ارهی 

 شانا تو بمون باهات کار دارم ... -

 شده...  رمیخب کارت و بعدا بگو ، الن د-

هیحرفم م وسط  ... ی 

 شانا ! -

 

ن یم یشجام و مهتاب و مهسا نگاه منظوردار  گردمیکه برم  گهیم یمحکم و جد اونقدر   شنیم دهایو پ کتن

 خ پخ ! پ عتن یکه   کشهیگردنش م  یکه با انگشت اشارش رو   کنمیشدن نگاه مهسا م ادهی...موقع پ

ن واز ماش کنمیعقب و باز م در  خشم  که مورد   بندمی. چنان درومحکم م نمیشیجلو م امیو م شمیم ادهیپ ت 

 در صحنه اش !  شهیهم یبا اون اخمها می  گیماهور قرار م



 

 . کنمیم نمیس یپایو چل دستام

ن حرف زدن ماش یکه به جا  کنمیم محیل که وانمود کنم ، دارم ب    چرخونمیبه طرف پنجره م ش  به  ت 

 طرفش ...  گردمیکه با تعجب برم  اد یحرکت  درم

 ؟!  یدیجواب مامان رعنا رو م یایاونوقت تو م شهیم ر ی؟ خب د یی  جاما...ماهور ک-

 به رو به رو هست ...  هی  و خ کنهینم نگاه

ن چ هرگ-  ! دمیجواب م امیگفت من م  یی 

 ن؟یبا بنده دار  چه نسبت   جنابعایل گنیاونوقت نم دا یببخش-

 من همه کارشم !  گمیم-

 

ن م شخندحرضین  ... نمی 

 نشده بودم ! قانع  ینطور یا چوقتیه-

 

  چیه
ن
ن نم حرف   چیکالم امروز ه  ب   ا یبودن  که اهنگاش سنت    گهید ی، برعکس روزا د ی 

 
نذاشته بود ،  اهنیک

 ... هیرفته عروس ادشیفکر کنم 

 

 .. کنمینگاه روبه روم م تی  باح

 ؟!  واسه چ   میاومد نجا یا-

 ... کنهینگام م کالفه

 جداست وگرنه که عروش  ی، فقط شانس اورد یز یر که اعصاب ادم و بهم ب  یدار  چ   هیشانا هرروز -

 شده ...  ر ید یلیشو که خ ادهی! النم پ یمحال بود بزارم پا بزار 

 ! میمگه ما عروس و داماد-

 

 ... خندهیم نبار یا

 ! میماهم شد د یشا یدیخدا رو چه د-



 نشه !  تیوقت شد هینه بابا -

 

 گوشم ..   یتو  کنهیم شخم

 نشه  که حالم بد   خورمیتورو م-

 

ن به من بگه همچ نکهیاز دست کارهاش که بدون ا خورمیم حرص  دونستمیچون قطعا اگه م کنهیم یکار   ت 

 کنم ....   شیمحال بود همراه

 

ش اد یسمتمون م خانویم امن دست دارن . ب قبیل تییمعلومه اشنا کنهیکه با ماهور م  گریم  و با احوالی 

 ... دهیم

 

 ! جناب تهرابن  نیدار  ب  بایماشاهللا چه خانوم ز -

 ممنون -

 طرف ...  نیاز ا د ییبفرما-

 

  به
 
ن در ا ب  بایز  یلیخ یبگم جا د یو با میکه اشاره کرد وارد شد  سمت اتاف نواع و بود واسه عکس گرفت 

 اقسام مدلها... 

و کراوات  مشیک اهنی  با پ به ماهور انداختم و انگار تازه متوجهش شده بودم ...کت و شلوار مشیک نگایه

 انگار باهام ست شده بود .  که زده بود به طور نامحسوش  یکیبار  کاربتن  اب  

 کرد .   پهنش ته دلم رو خایل یو شونه ها قدبلند 

 . ارهیجلو بازمم از تنم درم یو مانتو  کشهی. شالم رو م اد یم سمتم

 . کنهیو خوب براندازم م هی  عقب م کیم

 ... دهیدور چرخم م کیو  هی  گیو دستم و تو دستش م اد یم جلو 

ن تو چشمام لب م هی  خ  .. نهی 

 ! یخوشکل شد یلیخ-

 



 
 

م بود  دونمی. نم کنمیگونه هام رو حس م  گرگرفتیک م .  ر ینگاش که با عث شد ش به ز  تن یسنگ ا یشر  بی 

اشت د ت  یعج تی. امن کنمیموهام حس م ینرمش رو رو  یبوسه ها نبار یو ا می  حجم اغوشش فرو م یتو 

 دوست داشتم .  تینها حصارو ب   نیا ه بشم ویلوابست خواستمیاغوشش ، نم

 طوبن یتخس و ش دوست دارم نگاهت کنم وقت   شر یاروم و خانوم م ینجور یا ؟ وقت   هیچ دوبن یم-

 ... به دلم نشست   یلیکه خ  هم داشت   گهید یرو  هیروزا  نیدوست دارم بخورمت اما ا

 ...دهیکه ادامه م  کنمینگاش م منتظر 

به  یذار یم فتیصورت ظر  یکه رو   یگنده ا  نکیو با اون ع شر یطرافت غرق کار ما یایفارغ از دن وقت  -

ا شهیکه م  فهممی، م هست   یفکر راه چاره ا ن روت حساب کرد و ع یطیتحت هرشر رفاقتت  یپا قیرف هی ت 

 ! موبن یم

مرد قصد داشت بدجور منو به زانو در  نی، ا ختیرو به وجودم ر  گونم و حرفاش حس خوب    نوازش

 ....ارهیب

 . میو با تعجب به خانووم عکاس زل بزن میکه خورد باعث شد از هم جدا بش  تن یدور ب فلش

 

- 
 

 بود که از دست بره ...  فیبود ح صحنه قشنیک

 

هیماهور تمام استفاده اش رو م ویل کنمیاخم م من  ! ی 

 

عذاب  کمی.  میدزن و شوهر بو  ، انگار راستیک جدهیمثبت ه گرفته شد حت    در همه جهت و حالت   عکسها 

 که ماهور بهم داشت رو بشم ...   منکر توجیه تونستمینم وجدان داشتم ویل

 گمیم وقت   ویل دمیبوسیگردنم خم شده بود و م  یاغوشش بودم او رو  یتو  کهیعکس درحال هی یتو 

 گرد  یکه درست رو   گاز گرفتتن   شهیاستفاده، م تینها

 بدم ؟!  بود و من جواب مامان رعنا رو چ   نم

 ... خوردمیمن حرص م ویل د یخندیم تمیبه عصبان ماهور 

خفه شد  گلوم  یکه تا اومدم دهن باز کنم فحشش بدم صدام تو   و زمابن  ونی  ب میزد هیبا قهر از اتل اخرم

.... 

 ... خندهیمات من م افهیو به ق کشهیدور لبش م زبوبن  کشهیکه م  عقب

 ! یصدات و واسه من بال نی   نقدر یا گهیتا د هتیتنب نمیکن ، درضمن ا  د یدوباره تمد یرژتو اگه دار -



 ....ادم ب   هیتو  ماهور تهرابن -

 ؟!  خواد یا..ا..مواظب باش نکنه بازم دلت م-

  بندمیو از خشم چشمامو م شهیبسته م دهنم

 

  نینوبر بود که درست شده بود سهم من از ا ب  پرو نیبه ا دما
 

 ... زندگ

 ... کنهیکه گذاشته هم از حرصم کم نم  یاهنگ شاد حت  

 

 

 شم هوار شدن و اونقدر  یرو  بودن . مامان رعنا و نرگش دهیعروس و داماد هم تازه رس دمیکه رس  موقیع

 ... دادنیادامه م غر زدن که اگر مهسا صدام نکرده بود اونا همونطور 

 

 . شهیچشمام جمع م یتو  اشک

م  که درکنار ه  یخوب و بد یبه شاغم اومد . روزها ب  لحظه حس تنها کیو  فتی  م شمونیاز پ نا یش

 نیا رو در حقم تمام و کمال ادا کرده بود . دوست نداشتم تنهامون بزاره ویل یاهر ، خو  میگذرونده بود

  قتیحق
 

  اتفاق یم کینزد ندهیبود که چه امروز چه در ا زندگ
 
واسه من هم  دهنیدر ا د یکه شا  افتاد ، اتفاف

 باشد ... 

ن ، ژستا ر یتصو   ... رفتگیمکه   ب  ماهور جلو چشمام نقش بست . نگاه پرحرارتش موقع عکس گرفت 

 د یبود ، شا یادیز  میکه بهم نامحرم بود  ب  ما یبرا تیمیو صم یکیهمه نزد نیدلم براش رفته بود اما ا ته

م نبودم ارزش خودم رو پا نبودم ویل یدخی  معتقد ن حاضن  ! ارمیب یت 

 !تم هس لکشیرفتار کنه که منم ادم ر  یفراتر بره و نخواد طور  یحد هیتا  ذارمیبه بعد نم نیا از 

 

هم من باهاش  کیم  بود یلحظه دلم خواست که ماهور م کی یبود ... برا دونفره شان عایل رقص

 بلد باشه ؟!  ا یهمه چشم برقصه  نیبرسر جلو ا نیفکر نکنم ا ، ویل دمیقصی  م

ن چ همه تا  تک پرس و عروسش سنگ تمام گذاشته بود . اول یبرا بهرایم یبرگزار شده بود . اقا به خوب   ی 

،  میکردیهم عروس رو داخل ادم حسابش م و هرزگایه میدادیو با مهسا و مهتاب قر م میبوداخر وسط 

 نشون بده ...  یخود کمیوسط  میاورد یم

 بود ...  مونیشگیکار هم  نمیو ا میهم بود یایباز  وونهید هیپا شهیمن و مهسا هماهنگ بود ، اخه هم رقص



 

وع کرد گر  یشش رو  مامان رعنا بالخره بغضش شکست و  خداحافیطن  موقع کردن.   هیشونه بابا بود و شر

 ... دادیم ی، داشت رعنا جونش و دلدار  کرد یخودش و اروم م د یبا یکیمظلومم که  یبابا

 ...  گفتیلبم ذکر م ر یو ز  ختیی  هم اروم اشک م نرگش

 ...کردنیهم با لبخند تماشاشون م هیبق

  نا یش
 

 اروم پچ زدم ....  دم گوشش رو بغل کردم و بعد از ابراز دلتنیک

 یماها کار نباشه ، ش اچ  یفکر کنم اصال احت بهم بگو ویل درد داشت   صبج ،،نصفه شت   اگه شت  -

ن نذاشت تنده خدا بهت رحم کنه ! در ضمن مامان رعنا  ششیات کمیپارساهه  نیبمونه خواهرم ، فقط ا ت 

 منتظرته !  فردا صبح زود با کاچ  

ن به کتفم م مشت محکیم چنان جالت گفتم ، من که خ  من چ   دنیکه همه فهم  گهیم ب  و خفه شو نهی 

 خودش رو برد !  یاما خودش ابرو  دمینکش

 ش به تنم باشه ...  خواستی. از حرص خوردنش معلوم بود که نم دمیم لشیتحو  یشخندین

  رایه ی  خ یو پارسا رو دست به دست هم کردن و باارزو  نا یش 
 

کشون کردن ...  زندگ  مشی 

 

******** 

 

کت ..  میکرد و رفت  نمیاز دم دانشگاه اومده دنبالم و با وجود تموم مخالفت هام سوار ماش ماهور   شر

بوده که حقوق  ب  که حق کارمندا  ب  اورده و تونسته پولرو برگردونه .... پول ی  گ  مدارگ لشیوک نکهیا مثل

 چندماهشون عقب افتاده بود.... 

 بود .  یمشغول عبد فکرم

 .... می  ادم قرار بگ نیادم چه شکار داشتم که بخوام مورد خشم ا نینفرت بودن ، من با ا از ش  نگاهاش

ن داشت و ب یادیادم خواهان ز  نیا ا ت  ازش و  ومد یمحبوب بود اما من اصال و ابدا خوشم نم یادیز  یدخی 

 نگاهاش بدجور رو اعصابم بود ...  نیحال با ا

 

 .... دور کرد نایم یحالم رو بهی  کردو از عبد کیم  شد یش مپخ نیکه از فرزاد فرز   یعاشقانه ا اهنگ

 ....کردمیزمزمه م بااهنگ



 

 ؟ یشده تو فکر  چ  -

 ... گردمیاروم ماهور به سمتش برم یصدا با 

 راجع بهش حرف بزنم ...  خوامیو اصال هم نم ختهیفکرم و بد بهم ر  شعور یادم ب هی-

 

ن  شهیو اخم هاش هم مثل هم دهیتکون م یش   ....هست 

 

ن شده بودن اماچ یز یتموم کارها برنامه ر -  ا یت که گو هس وجود نفرسویم شهیکه باعث لو رفتنشون م  یی 

 ... دهیو لو مبودن ر  ی  که درگ  یو تمام کسا دهیو گزارش م سیپل شیپ هی  اس م چهیباز  هیفقط  فهمهیم

 

 شد یمن هیمرد متوجه قضشانس اورده بودن چون اگر اون  یلی، خ کنمیبال رفته نگاش م یابروها با 

 
 

ر م یلیماهور هم خ د یبود و شا حتیم ورشکستیک  ... دیدیضن

 

 .... میدییدو یدنبالشون م د ینکرده و رفته لو داده وگرنه حال حالها با یباز خوبه نامرد-

 خدا به کارگرا رحم کرده ! -

 

  قربون
 

 حق بشه ! نا چه برسه در حق   فتهیاز درخت نم خدا برم که اگه خودش نخواد برگ

 

 ... شهیدست ماهور م ی  اس دستم

 بکشم ....  ونی  دستم رو ب دهیاجاز نم محکم گرفته که حت   اونقدر 

 .... دمیم ونی  نفسم رو ب و حرض بندمیم چشم

ردنا و ، اون بغل ک می، من و تو نامحرم کنهیم میوقتت واقعا عصب وقت و ب   یدست گرفتنا نیماهور ا-

 نز......  نقدر یا خوامیکرده ، نم  جاد یرو درونم ا یعکس گرفتنت واقعا حس بد

 

ن ناگهابن  با   .... هی  گیدرهمش جلوم گارد م ی....با اخمها مونهیحرفم نصفه م ترمز گرفت 



و  می  کنم تا اخرش م  یبار ، من اگه کار  نیواسه اول و اخر  کنمیم یاداور یاول اول گفتم بهت و حال هم -

  هیبدون تو رو واسه 
 

 بوسمتیم ا ی می  گیدستت و م نکهیروز دو روزه ، ا هینه لذت  خوامیم عمر زندگ

چه  بدون اخرش مال خودیم بمکه اگر باهاتم بخوا  یکه اونقدر تو دلم جا باز کرد  نهیواسه دلمه ، واسه ا

ن هم یو اگه خودت بخوا چه نامحرم ....واسه من تو مهیم محرم باشر  گه  ا  ویل یخواستگار  امیفردا م ت 

ش  ارمیدارم نم نمک دلتو بدست م کنمینم یکار  ن یبد ن ا ی، بهت بفهمونم همه دن که نی   ا ی، همه دن ست 

ن هم وجود ستیهوس ن  .... داره ، عشق و دوست داشت 

ن که لل شدم و از موضعم پابود ، اونقدر محکم گفت   یجد نگاهش  .نگاهش کردم..  تی  اومدم با ح یت 

ن عشق و دوست داشتتن   یجور  هیو حرفاش دلم رو  نگاهش که   کرد که قلبم تند تند بزنه ، اونم واسه گفت 

 ماهور به زبون اورد ... 

 تو دهنم!  اد یقلبم ب شهیاش به پشت دستم باعث م بوسه

  چیه چشماش
ن

ن ، از گ دروغ  یگرفته بودم که خودم خی  نداشتم ...تپشا  اد یچشمها رو  خوندن نداشت 

ن ؟ چرا دوست داشتم اون فاصله رو از ب عرق کردم چ   یبودن ...دستا تند قلبم واسه چ   م و  ت  خودم  بی 

 عاشق شدم ؟!  عتن یرو تو اغوشش حل کنم ...من چم شده بود ؟! 

 

ن به خودش گرفته بود. همه چ یگر یاطرافم انگار رنگ د طیمح ن ند با یز  ی  اره! بود ، حال خودم و دلم گفت 

ن همه چ نگ و رنگارنگ بودن !  شیپ ی   چشمانم خوشر

ن یم نکهیا د یشا ن رنگ اتیدن گفت   حسم ب نیا دمیمصداق حال من باشه ... شا ،ت 
 

 ! دنیدیم ود چشمام رنیک

، چشمم همه جا به دنبالش بود .  دمیکشیشده بود که باهاش نفس م ب  برام ترس نبود ، هوا ماهور 

ن نداشت ... موفق شده بود ترسم را از ب تمایم شیبرا مینازها د و دوست داشتتن  ت   گفتیرو که م بی 

شکل و  ، بود ترنم به فرهاد داشت چه  رو که حش دمیکند . بالخره با خود کنار امدم و فهم  نیگز یجا

بر فراز  ت  تونسیو م گرفت  یچنان اوج م یشدیم شیستا بود که وقت   نداشت اما حسش ، حس ناب   فریم

 !ابرها حس کتن  یاسمانها عروج کرده و خود را رو 

ده ا شبه پ ب  تو دلم غوغا بی؟! اما عج انهیو شاعرانه هست  فیلط نقدر یحس ماهور بهم ا دونستمینم

ن بود تا م  و بسنجم !  انشی 

ن رو هم نم ا یباشه  عشق  !سخته !  یادیمن نابلد ز  یاز هم برا کشیتفک عتن ی دونمیدوست داشت 

 

****** 

 



کارت تو که هنوز شو   ب  واسه تو مهیم نیکار کرده و کار به ا  نیبچه رو مسئول ا هی بدونم گ خوامیم-

ن اشکال نداره از هم بزرگه ! ویل یادیمدرسه اس ز  قات ! ش درس و مش تن یشیخونتون و م یگردیجا برم ت 

 !پروژه مهیم نیرو چه به حساب کتاب ا اصال منشر 

 

 ندارم از حرص شخ شدم ....  شک

م ا یاقا- ام رو انجام  فهیگستاخانه هست! من مامورم و معذور و فقط دارم وظ  یادیحرف شما ز  نیمحی 

ن توه ا یما رو انجام بدم ش یباشم تا کارها کار یب نجا یا نکهینه ا دمیم اندازه  شما رو گوش کنم ، منم یها ت 

ن و بلدم هم فحش بدم هم توه تونمیشما م خالف  یکه بخوام کار   دهینمرو  نیاجازه ا تمیترب کنم ویل  ت 

 برعکس شخص شما !  قا یفرهنگ انجام بدم و دق ا یعرف 

 

  چرا  دونمیداشت، اما نم ب  مو نینه ا د یسی  نه زورم م نجا یکه موهاش رو بکشم اما ا  فتی  م دستم
 

 از بچیک

 بودم !  دنیعاشق موکش

ن حقشه تا اون باشه توه ویل کنهیخدا با تعجب نگام م بنده  نکنه!  ت 

ن دستش حرف م ر یابله انگار با ز  مردک ن م زهی، خب ر  نهی  از درس  گهید ویل دمیام عوضش کمی  نشون م هی 

 و مشقمم گذشته ! 

 خونه .....  یتو  نهیشیرم ، مدا قدوبالم کوتاهه مامان خوب   خب

 واسه خودش !!!  خونهیمغزم شعر م هو ی تمیو دار عصبان ی  گ  نیا یتو 

 

 دست کاردان !  میبد د یو با نیکار ندار   نیاز ا یشما شرشته ا گمیدخی  خانوم من م-

 ؟!  : اونوقت شما کاردابن  گمیبا تمسخر م کنمیام م نهیس یپایچل دست

 

 فیترسر  تهرابن  ی: اقاگهیکم مونده منفجر بشه م  تیاز عصبان کهیحالو در  گهیلب م ر یز  یذکر  مردک

 ندارن ؟

 

 .... کشهیدست تو کله کچلش م نبار یکه ا  کنمیم یبلند نوچ

  کهیمرت نکتن  لشیبابت سن و سالش و شکل و شما به زن جماعت شوچن  گهیتا د ارمیبه شت م یکار 

 کچل ! 



رو کله ات و داره ! ب تن ییفقط پس شش چهارتا شاخ مو تز  و  هیتا وسط مغز شش خال شوبن یوال از پ خوبه

ه واسه من نظر   غیت  !دهیم هیکن بهی 

 

هست که  ب  کرده و مقدار عرضه و تقاضا  یی  تغ کسالی نیا یهست که تو  ب  متایپرونده کل ق نیخانوم ا-

متاسفانه  ویل هشدیبسته م د یکه با  ب  انبار و جمع کل ها یانبار عنوان شده و کل موجود یکالها  یبرا

کت رو به نزول رفته بوده و ا یخاطره که رقم موجود نینشده و به ا  شما برداشت   که  روندهپ نیحساب شر

ه حدت رو بدوبن  شون،ینه منش هیواسه جناب تهران کتن ینگاهش م یو دار   .....! بهی 

 

ن نفس حرف م هی  ... نهی 

 !نی  بال م ابروهام

 .... شهیشت م میدیفهم بابا 

 !یار یشبال  ن یدیمن و د وقت   گهیکه د  ارمیبه شت ب ب  حدت رو بدون! بال گهیبه من م مردک

بارشه ... ماهور بفهمه اومده و نذاشتم داخل بره  یلیحرف زد تا منو قانع کنه که خ خدا تخصض بنده

 .... کشهیمنو م

 

ن و به چشمم م نکمیع  .. می  گیم یا لسوفانهیو ژست ف نمی 

م یبله اقا - ده و حسابها ش ستیسومش وارد ل کیانبار فقط  یکه کل موجود  دونمیو م انمیدر جر  محی 

ن فتی  نم افهیو تو ق نیکردی، اما شما اگر همون اول با بنده درست صحبت م دنیرو هم دزد هیبق ، به   ت 

ه ان ! بشخص شم تظر وقته من یلیخ شونیکه ا  هیدر حال نیو ا کردمیاومدنتون رو گزارش م تهرابن  یاقا هی 

ن داشته باش ینظر  د یتو رفتارتون تجد  من و مامور کردن !  ! در ضمن جناب تهرابن  ت 

 

 بود!  دبن ید افشیق

 که بخواد من و اسکل کنه !   هسته اش و تف کن ! مادرزاده نشده اوبن  یخورد حال 

 

 .... نشیم تیو ماهور جان رو  شهیو بکنه که در اتاق باز م شینییمونده بود همون دوتا شاخ مو تز  کم

 

 شانا جان ب..... -



 

 ... کنهیباهاش م و خوش بشر  اد ی... جلو م خورهیکچل حرفش و م  یاقا دنید با 

 منتظر بودم !  نا ی، زودتر از ا نیکرد  ر یمودت د یاقا-

 

 ! کنمینازک م که پشت چشیم  کنهیروانه ام م یتند نگاه

 ارهیحالش و جا ب به ماهور بگو  گهیم طونهی....ش کرد ینگام نم ینجور یچقدر کلفته! وگرنه ا میپارت دونهینم

! 

 

 فعال دست نگه دار ....  شما 

 

 بدهکار نبود ...  وقته امده بودم منتها گوشر  یلیبنده خ-

 

 .... شمیقدم م شیکه زودتر پ  کنهینگاه من و کچل خان م جیگ  ماهور 

ن اومد رفت طبقه پا شیواسش پ یکار   هیخانوم وارسته -  ! دییفرمامن جاش بودم ....شما ب یت 

 

 اتاقم !  ا یشما هم ب-

 

 که اقامون اونقدر مغروره که نظر   ب  ، اما از اونجا شهیکه ماهورم متوجه م  کنهینگاه م جببا تع مودت

د محکم از کنارش ر  ب  بال گرفته و قدمها یاما من با ش  ستین ، مودت هم مهم ستیواسش مهم ن یاحد

افه هم اض و ر  حاب  یو توض دهیو مثل بچه ادم پرونده ها رو م اد ی....مودت هم م شمیو وارد اتاق م شمیم

 ! هی  و م کنهیبامن گورش و گم م خداحافیطن  بعدم بدون نگاه کردن حت   کنهیم

 

ارام خاستگ ستیبه ل دا یاون  بهرام گور به گور شده که جد نچسب ! وال صد رحمت به نقدر یا مردم

 !! کنهیم میتقس میاضافه شده ، فقط ماهور بفهمه من و به دون

 پس بدم !  جواب د ی، با خواد یم حیو توض کنهیپاره م کهیکه داره منو با چشماش ت  فعال با اون نگایه اما 

 ... کردینگام م چرا شایک دونمیدر صحنه اش به من زل زده بود و نم شهیهم یبا اخمها ماهور 



 ... کردمیکه مودت داده بود شگرم م  ب  و خودم و با برگه ها کشمیم یکالفه ا  پوف

 ... کردمینم هم اما توجیه کردمینگاهش روم حس م تن یسنگ

 شد .  دهیهمش از دستم کش کدفعهیکه   خوندمیها رو م برگه

 ... دمیصورتم د ماهور در چند سانت   ش بال اوردم و چهره عصت   متعحب

 

 ؟ هیچ قا یالنت دق توجیه ب   نیا-

 

سهیو خشن م محکم  !هی  ازم بگ تا جواب درست درموبن  کنهی... منتظر نگاهم م ی 

م و فقط توجه بود دارم نه ب   بگم که من نه جواب   د یبا و منتظر جواب متن  ت  نشس نجا یشما ا نکهیا-

 ... دادمیداشتم کارم رو انجام م

 ؟ به من نداشت   رچشیمیز  یاهان! اونوقت شما اون نگاهها-

 

ن چشمش ت نکهیا ن چ هی   وار ید که  اونم واسه متن  ارهیدرم یداره خاله زنک باز  دا یجد نبود ویل یدیجد ی 

 بلنده!  یدایحاشام ز 

 ... به صندیل دمیم هیتک نهیبه س دست

 کردم که خودم خی  ندارم ؟!   چشیم ر ینگاه ز  من گ-

 

 گرفت !   دست کمش شهیبازم نم ویل ستمیکه حاضن به کوتاه امدن ن  دونهی، م کشهیم یکالفه ا  پوف

است  هودهی، ب هگذر یم تو شت چ   دونمیکه دنبال جوابم و م  کردنت باکلمات واسه متن   یباز  نیشانا ا-

والم س ا ی یازت جواب بخوام و جواب ش بال بد نکهیا ازت حرف بکشم ویل یچطور  دونمیم قا یچون دق

 ... هی  ، بدجور رو اعصابم م یدیرو با سوال جواب م

 ...اهشیس یبود هم خودش هم چشما یجد یادیز 

 

 ...وارد بشم.  یا گهیمجبورم از راه د دهیراهم جواب نم نیا نمیبیم وقت  

 اگر مقرص صددر صد مودت کچل باشه !  حت   خواد یرفتارم با مودت رو م لیازم دل دونستمیم

ن موضعم پا از   نقشم فرو برم ...  یتو  قا یانداختم تا بتونم دق ر یاومدم و شم رو ز  یت 



 باز هم قابل حس شدن بود و منتظر جوابم ...  نشیسنگ نگاه

 ...شبال اوردم  دهیبرچ یشدم و با لبها مظلوم

وع کرد توه خواستمیمن قصد دخالت نداشتم و م- ن بفرستمش داخل که خودش شر کردن ، منم   ت 

 جوابش دادم ... 

 

قدر  هم زده بودم اون یلیس هیکاش   یخون به صورتم هجوم اورد که ا یحرفاش افتادم لحظه ا اد ی وقت  

 .... شدیکه دلم خنک م

 

ب کنهیپرپشتش م یموها ی... دست تو  کشهیبا انگشت شستش گوشه لبش م ماهور    شهیبلند م و به ضن

 .... می  گیرو به دندون م نمیر یو لب ز  زهیی  دلم فرو م یلحظه ا یکه برا

 ... کنمیبه منه و منم نگاش م نگاهش

ن م یو رو  دهی، کتش رو بال م سهی  که م  کنارم  ... نهیشیم ی 

 .... شهیم لیهست به سمتم متما گاه خوب    هیران پاش تک یارنجش رو  کهیحال در 

ن نگاهش چ از   ... هی  گیگر م  شیکیهمه نزد نیاما وجود من از ا شهیحس نم یی 

 بندازه!  می  گ  یچطور  دونهیگرفته م  بال 

 

م که کن  هتیبه حسابت برسم و تنب یجور  قا یشانا ! دق شهیمظلوم شدنت واست گرون تموم م نیا-

زت و نگاه تو چشات تا ته مغ هیکه با   متن  ، من و گول بزبن  یخوای! اخه د ... بچه تو م یاین لمیواسم ف

 .... خونمیم

 

 .... کردیم یصورتم بدجور داشت با روانم باز  ی، حرم نفساش رو  دمیدهنم رو قورت م اب

 صورتم کرد که چشام بسته شدن ...  یتو  رو که فوب   میبود کالفگ دهیفهم خوب

 م چشام باز شدن ! چانه کوچک یخلصه فرو رفتم که با چفت شدن دست ماهور رو  یتو 

 ! هرگ شانا! تو خط قرمز متن  نشیروت بره چه از نوع هوسش باشه چه از توه یدوست ندارم نگاه هرز -

 جماعت دهن به دهن بشر  نیاما خوش ندارم تو با ا ارمیبخواد نگاه چپ بهت بندازه چشماشو در م

 !ته؟یحال



 

 ... دیدلم وز  یتو  خنیک مینس

ن ذوق کردن کودکم که مدام بال پاشدن وجودم از حرفاش و  گرم  ... دیی  یم یت 

 وجودش رو داشت...  یمرد با من چه کرده که دلم تمنا نیا

 بود ...  یدل گرمش هم محکم و جد یحرفها حت  

 ام نشسته بود ....  وانهیاما بدجور به دل د کرد یو انعطافش رو فقط خودش حس م نرمش

 کالم رو ازم گرفته بود ...   قدرت

کنج لبش   ند شخیکه ن  اورد یچه برشم م کرد یم انیاحساس ب که با کیم  با کلماب   یچطور  تدونسیم خوب

دیدل م یادیهم ز    ی 

 

 من.... -

ن انگشت اشاره اش رو  حیتوض خواستمیم  لبم اجازه حرف زدن نداد ...  یبدم که با گذاشت 

 

  دمیجنگ نا یعمرت با ا من قد  شناسمیجماعت رو هم خوب م نیا ویل یساده ا یادیز  تو پایک دونمیمن م-

ن که شناختمشون و به خاطر هم ها .... اگه تو رو کنار دستم اوردم چون  هیحاش نیاز ا دور باشر  خوامیم ت 

خودم  فقط کنار  ویل یار ، فکرش رو هم د یفقط کنار خودم ! استعدادش ودار  ویل یی  بگ اد یکار   خوامیم

 ! 

 

 ! یو ندار  میر بود ، خب بگو طاقت دو  یدوست داشتنش هم زور  حت  

ربار بهش زل م و با چشمابن  هی  به جسمم م طونیش ن شر  .... نمی 

 خواست که !  نیم یکی    یهمه صغر  نیا گهید یو ندار  میکلمه بگو طاقت دور   هیخب -

 

ن م یو کج خند نی  ...کم کمک اخماش م کنهینگاه م ی  متح ودش رو منو خ یحرکت جا کیو ناغافل با  نهی 

ن م ی....من رو رو  کنهیعوض م و درمقابل چشمان متعجبم  ستادهیو خودش هم روبه روم ا نشونهیم ی 

هیدستش رو پشت گردنم م ن لبم م یلب رو  گر یو بار د کنهیم کمیو خودشو نزد ی   ... ارهی 

 ... شمیم دنشیمن نابلد هم راغب به بوس نبار یو ا بوسهیو عطش م باعشق



ن ، زبابن  ی...چشما شهیجدا م ازم  .. کشهیه لبش مب خمارش حرارت داشت 

 شانا !  هکنیم وونمیپاک و بکر بودنت داره د-

 .... کنمیم باهاش همرایه میو من با تمام نابلد شود یم شیلبها ی  که اس  ب  دوباره لبها و 

 

ن یامدها دست ما ن شیاز اتفاقات و پ بعضن   ... ست 

ن که ما برا عی    اونقدر ش  اتفاقات ل انها ه  یهست  ان قرار  درست در بطن و وقت   میندار  یراه کار  چیکنی 

 ! میکه چه کن  میمانی، م میی  گیم

 من !  یبرا یمثل امدن خواستگار  درست

 که دور از انتظار من و خانواده ام بود ...   هم از نوغ ان

 اورد ...  کفش کرده بود و درم نیم  هی یو پاش رو تو  امد یمن بابا کوتاه ن یقبلش با وجود مخالفتها گرچه

ن بابام ع شام هم نخوردم ویل کردم حت    قهرم  نیندبه دوست چ تونمیم" من ن گفتینبود و م الشیخ ت 

چنان  کهیدعوت کرد ب طور  جن یتار  یصحنه ا دنینه گفتنش ما رو به د نیا قا یچندساله ام نه بگم"! و دق

  انیکه از ب  میشد ی  متح
ن
ن نداره و دق میقاض بود حرف لنگه   هی همون یقا تو ی... حال و روز بابامم گفت 

 کفش مونده بود .... 

م و البته بهرام جانشان که فکر کنم از اون پرسا که نه اما پرسنماهادوست بابا و خانواده م دنیباد گل   یحی 

 مشعوف شدم ...  روزگار باشه حساب  

ن رو کارد م بابام  ود ... ور شده ب هیها لبش  ی، مامانم از تعجب فقط مثل سکته ا ومد یخونش در نم یدی 

 کنارش نشست ...   نبار یا هم کرد و  بهرام جان مامان رعنا رو بغل کرد و چاق سالمت   مامان

ن نشسته بود فقط نم بهرام   یچرا پدر  دونمیجان هم درکنار پدر بزرگوارشون که کم از رستم دستان نداشت 

وتش، پرسش به مامانش رفته !!   که ماشاهللا به جالل و جی 

 

ونه ا فیظر  کلیه بهرام  تبلند حالت داده اش با اون صور  ینازک و موها یداشت که ابروها یو دخی 

 شده صافش هم درست برابر اصل مادرش بود ...  غیسه ت

 قامت ماهور کجا و بهرام کجا ؟!...  قدو 

 

 یی  ام یو اقا نبودن ... نرگش کش  اد ی گهیو پارسا که ماه عسل بودن و اونقدر ششون گرم بود که د نا یش

ن ب یا گهید یهم چون جا  ... انیدعوت بودن نتونست 



  درمورد 
ن
 یمساو  ا قیشدنش دق و عصبابن  شهیم عصبابن  دونستمینزده بود چون م به ماهور  امشب حرف

 با بدبخت کردن من !  شد یم

 

ام جان که در اخر با تنها شدن من و بهر   اصیل یبه صحبتها د یزده شد و رس یا شهیمتفرقه و کل یحرفها

 تمام شد .... 

زده بهرام  ذوق افهیق یکه برا ی، منم با لبخند گنده ا کرد یتخت نشسته بود و من و نگاه م یرو  بهرام

 و اونم ذوق کرده ...  خندمیعاشق چشم و ابروشم که دارم م کنهیکه فکر م  کنمیهست نگاهش م

 

 داشته باشه ؟...  اب  یچه خصوص ندتونیهمرس ا نیخوایشما م-

 

 ... دمیخند شی  یحرفش ب نیچه مرگم شده بود اما با ا دونمینم

 من قصد ازدواج ندارم ! -

 

 ... دیلبش ماس یرو  خنده

 ؟ چ   عتن ی-

 من قصد ازدواج ندارم!  نکهیا عتن ی-

 ؟ ونهیدرم کش  یپا-

 ذهنم نقش بست ....  یماهور تو  ر یتصو 

 نه-

 ... ستین یقانع کننده ا لیدل-

 به شما ندارم !  یعالقه ا چیکه ه  نیبالتر از ا لیدل-

 

 ... هی  هم م یاخمش تو  نبار یو ا گمیم رک

 ... می  جواب مثبت بگ نکهیا دیاما من اومدم به ام-

 



 دارن ....  ب  مردم چه اعتماد به نفس بال وال 

 

 کردم ...   د یرو ناام دتونیکه ام  د یببخش-

 رو بدونم !  لشیدل تونمیم-

 عدم عالقه ! -

 خوشبختت کنم ....  تونمینداره م رایه چیه عتن ی-

 متاسفم! -

جبورم و چند سالمه وم نی دوست چندنه پرس  گهینه بگو خودت و خالص کن م هی گمیبه بابام م وقت  

 کنم!   خی یخودم دست به کار بشم و پرسه رو سنگ رو 

 

ن ت هی  م ونی  و از اتاق ب شهیبلند م یا گهیحرف د چیه بدون فاهم ...انگار بدجور تو برجکش زدم که با گفت 

 کم کم رفع زحمت کردن ...   میندار 

 یکه من شسام گرفتم چه برسه بابا  یدن خاستگار اوم نا یرفتنشون مامان رعنا اونقدر غر زد چرا ا بعد 

 بدبختم ... 

 گذشت   ی  به خ عذاب وجدان و ناراحت   چیبدون ه بیترت نیبد

ن چ  ی  به خ نیکه ا  د یسی  به نظر م ویل ن گذشت   بود مثل ارامش قبل از طوفان ....  یی 

 

****** 

کت با د با   ......خوردم کهی سیپل دنیاکی  کارمندان با تعجب جلو رفتم که با د دنیورودم به شر

 .می  جلو م دلواپس

ن اکه پ  بود و رد خوبن  شیشونیپ یرو  یدستمال کاغذ کهیماهور در حال دهیپر  یرنگ و رو  دنید با   یم یت 

 اومد ، قلبم به تپش افتاد .. 

 شدم و به سمتش قدم تند کردم ...  نگران

 شده ؟ چ  -

 

ن م یو کج خند کنهیبه صورت نگرانم م نگایه ماهور   ... نهی 



ن چ-  بود !  کیتصادف کوچ هی ستین یی 

  خواد ی! مطمئنم که نم سیو اومدن پل کی، تصادف کوچ شمیم مشکوک
ن
 بزنه ...  حرف

 به کش میکرد  : ما تمام موارد رو بررش گهیو رو به ماهور م اد یزودتر به حرف م سیحرف بزنم پل امیم تا 

ن ستیمظنون ن  ؟ ت 

 ... هی  هم م یبا فشار دادن دستمال اخمهاش تو  ماهور 

کت  نیا خواد یدارم که دلشون نم یادیز  یدشمنا دونمیم ویل ستمیمظنون ن نه جناب شوان به کش- شر

 باشه ...  د یتهد هی نمیا د یدوباره شپا بشه ، شا

 

 پشتم رو لرزوند ...  حرفاش

 بزرگ بود ...  د یتهد هیعلنا  گفتیکه م  یکیتصادف کوچ نیا

که   ... متن  دمیواسم عذاب اوره ، انگار که دارم جون م نقدر یماهور ا دنید چرا  دونستمیبودم و نم عصبابن 

 .... فتادمیماهور پس م کیعالم و ادم بودم الن داشتم واسه زخم کوچ الیخ ب  

 

 ... ستهیا پا یم یبازم محکم رو  شیو ماهور با تمام ضعف درون هی  م سیپل

 ستشون ... ش پ گردنیو اونام برم کنهیکارمندا هم تشکر م  از 

 ... کنهیفوران م تمیان حجم از عصبان کدفعهی شمیاتاق که م وارد 

  حیتوض قا یدق-
 
 افتاده ؟!  بده چه اتفاف

 

 ... نهیشیلباش م یرو  یاما بعد کم کم خنده ا کنهیلحظه متعجب نگام م کی

 ... هی  گیم حرصم

ن من دارم جز م-  ؟یخندیتو م نمی 

 

 ... کشهیگوشه لبش م  دست  

 ... ندازتمیاز منه به خنده م که واسه نگرابن   تیعصبان نینه جونم ، ا-

 کجاش خنده داره ؟  نیاونوقت ا-



ن هم-  ! کتن یواست مخودم و باز خ یمن ، دار  و واسه نگرابن  یکه واسه من دست به کمر شد  ب  جا ت 

 دستام و به بغل زدم ..  دمینگاه کردن به خودم د با 

 ... امیاما از موضع ام کوتاه نم دارمیو برم دستام

 ... خوامیماهور طفره نرو من جواب م-

 ...ادیم جلو 

 ؟ یخوایجواب م-

 اره -

 راستش و بگم ؟-

 اره -

ن   یه اکله گند  یرف حسابمون هم ادماط نکهیرو شپا کنم و مثل ا نجا یکه نذارن من ا  دهیتهد هی نیا- هست 

فتیکه دوست ندارن پ ن یمارو بب رسر  نداره....  تیادما جون انسانها اصال واسشون اهم نیو ا تن

 

ن یسوزش م، چشمام به  شهیم دلم خایل ته  . فت 

 ؟!  فتاد یم یاتفاق بدتر  اگر 

 تحمل کنم ...  تونستمیبهش فکر کنم نه م تونستمیم نه

 ... کردیدور گردنم داشت خفه ام م از دست دادن ماهور مثل طناب   ترس

  کشمیگردنم م  یو رو  ارمیرو بال م دستم
 

  واسه نفس خواستمی. هوا م کنمیم اما بازم احساس خفیک

ن زم ینفس بکشم، حس کردم که از رو  تمتونسیاما نم دنیکش م فرود اومدم . جس ب  کنده شدم و جا  ت 

 سخت نبود همان اب است رو به خوردم داد ...  اد یکه حدسش ز   یعیلبم قرار گرفت و ما یرو  یشد

 هیگر   همزمان هم هوا گرفتم و هم به دمیکه کش  ق  یباز شد و با بازدم عم تنفش یاب انگار مجرا باخوردن

 ...افتادم 

 هقم اوج گرفت...  هق

 اروم بشم ...  تا  کردمیم هیکه مثل خوره به جانم افتاده بود گر   ترش یاغوش ماهور فرو رفتم و برا یتو 

ن وقت بود دچار همچ یلیخ  نشده بودم درست تا مرگ ترنم!  ب  حمله ها ت 

تها چه محب نیا تمام دونستیو نم نشوند یموهام م یرو  یهم بوسه ا گایه  کردو یصدا نوازشم م ب   ماهور 

 روز افتادم !  نیخودش کرده که به ا ی  طور من و اس



 ونستتینبودشون م ا یتنشون  یرو  کیاونقدر مهم بودن که با خراش کوچ میزندگ یها داشتتن  دوست

 من !!!  یبود برا روزها حکم نفش نیکه ا  یواما ماهور  ارهیمن و از پا درب

 

 ؟!  یلوس باز  ا یعشق  ، زمیبزارم عز  چ   یکردنات و پا  هیگر   نیا-

 ...شمیم هی  بهش خ با همون نگاه اشیک می  گیفاصله م ازش

رس از ت نمونهیکه ب  یکه دارم و رابطه ا  ب  من توان از دست دادن دوباره رو ندارم ماهور ، جدا از ترسها-

 ! ارهیمن و از پا در م میزندگ یدست دادن ادمها

 

 است ...  گانهیخودمم ب یکه برا  ت  یو با ارامش عج کنهیو پرنفوذ نگام م هی  خ

ن باش نم یامتحانت و پس داد-   چیه ذارمیدخی  ، مطمت 
 
 ماهور!  ز ی، فقط بهم اعتماد کن عز  فتهیب اتفاف

 

 !میرنگ زندگ نیپررنگ تر  شهیو ماهور م چکد یاز گوشه چشمم م یگر ید اشک

ن حت   توننیکارها م  یلیادما اگه بخوان خ نیا- ن  بکتن ن براشون ع به قول خودت ادم کشت   وردنه ویلاب خ ت 

ن واضحه دنبال چ یلی، خ ستین نیهمه ماجرا ا ن که به پدرت مرتبطه و اونا دق یی  که   خوانیم قا یهست 

دار   نه ؟!  ا ی یبدونن تو خی 

ا چند ب گهید یبشه و بعد همون پول رو کسا ز یبه هدف زده بودم ... اون همه پول به حساب وار  درست

کتش و م گهیو م اد یپدرش م قا یپول ها رو بردارن و دق یصحنه ساز جور مدرک وسند و فاکتور و   دمیشر

 مشکوکه !  یادیاز نظر من ز  نا یخارج از کشور ...ا هی  م شهیبهت و بعدم واسه هم

 

 ....گهیم و نوچ   کشهیبه صورتش م دست  

ن یال اب! اونا فقط دنکتن یم ی  جهت فکرت و درگ و ب   به تو نداره که الیک مسائل ربیط نیشانا ا-  نیکه ا  تن

کت شپا نشه ویل اونا  که  یواسه کار  شمیتر م صیبخوان مانع بشن من حر  که هرچ    دوننینم شر

ن چ هیوسط  نیا هیچ دوبن یمخالفشن ، م رشون باشه نم د یهست که شا یی   لمیوک یلو هیچ دونمیبه ضن

 کتن   لیمسا نیا ی  دتو درگه خو ن که نه بهش فکرکتن   نهیا بکتن  توبن یکه م  یو تو تنها کار  کنهیم یی  گیداره پ

 . و اعصاب من و خودت رو خورد کتن 

 

ابانه م سییهمه حق به جانب بودن و لحن ر  نیاز ا خورمی، حرص م کنهیمن و درک نم نگرابن  فهمه،ینم

 ! هیدستور  یادیبا من بازهم لحنش ز  تشیمیو صم کیکه با وجود رابطه نزد  یا



 هی یدار  ونمدیهست که م ب  بابت تو مینگران لشیفقط و فقط دلکردم   ی  من اگه ناراحتم و خودم و درگ-

ن چ  شح هیاما  ستمین تی  اس ا یدست  ر ی... ماهور من جدا از کارمند بودنت ،ز  کتن یرو ازم پنهون م یی 

ن ماب ام بزار  ما هست که تو موظقن  ت   .... کتن   شمدست به  الیک لیبا دل  نکهینه ا یبهم احی 

 .... کنهیم یبت حسم نسبت بهش خنده ابا ممیمستق ی  اشاره غ به

که   کردمیم یکار   نا یزودتر از ا یکه حست و بروز بد  شهیزودتر باعث م نقدر یمسئله ا نیا دونستمیاگه م-

اف کتن   ... اعی 

 خدا نرو رو اعصابم !  یماهور محض رضا-

 نشو !  باشه باشه عصبابن -

 

 .... کشهیمو دوباره در اغوشم  دارهیو دوقدم فاصله رو برم خندهیم

 
ن
ن نم حرف  که مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت از پا درم یم  احساش تیامن شهیاما اغوشش م نهی 

 اورد ... 

  اشیناراحت حت   ا یوقت از مشکالتش  چیبود که ه ت  یماهور شخص تیشخص
ن
ن نم حرف تا اضار  عتن ی ندی 

  یکردینم
ن
ن نم حرف   ووقت   د ی 

ن
ن م هم حرف  شکیلکه انگار م  کرد یوانمود م یر و جو  گفتیرو م اتیکل  د ی 

 ... ستین

ن چ همه  ، د یکشیدوش م ب  به تنها و ی 

 داشت ...  خالض یبرا هم رایه شهیو هم کرد یرو خودش حل م مشکالتش

 داشت باز ه انشیکه از خانواده و اطراف  ب  بود که باتمام ضعف و کمبودها ینظرم مرد قدرتمند در 
ن
 م حرف

ن و کار   یبرا  پررنگم تک بود !  یایدن یتو  یادین داشت ... ماهور ز عمل کرد یبرا یگفت 

 

 

******** 

 

   ب  بودن ادما شهیهم
 

ن هم قا یدق انیرو درونت ابجاد کنه خوبه ، شا که بتونه حس زندگ  د! بو  ت 

 و رفته بود ..  فتی  م د یداشت که با یدو روزه ا یبه اجبار سفر کار  ماهور 

 ... دادمیتلفناش جواب نم به



ن   ...دمیمهسا فهم قیطر  به سفرشم از  رفت 

  حت   میتموم نگران با 
 

 جواب   زنیک
ن سوالتم باهاش  یابر  هم بهش نزدم چون بابت مسئله تصادفش و نگرفت 

 قهر  بودم 

 م کردم . گوش  زهیو منم او  گفتیم شهیهم ، نرگش ستیمردها سخت ن یبرا به اندازه کم محیل ج  یه

 حرف حرف خودش باشه!وال!  نقدر یا د ینبا که  مرد 

 

 به خونمون اومد .  انیشا میحال و احوال بد روح یتو 

تم ب خواستیحوصله ندارم م د یزنگ زد و فهم وقت   رو  ونی  که مخالفت کردم و اصال حوصله ب  ونی  بی 

از اون حال و هوا  با محبت بود که به خونمون اومد و با حرف ها و کاراش حساب   هم نداشتم اما اونقدر 

 دورم کرد . 

ن برنامه کوه تقر   با   ... میکرد که صبح زود حرکت کن  جیهمه رو بس با یگذاشت 

و  فتی  خنده از رو لبش کنار نم دنشی، با د داشتیرو مثل پرس نداشتت دوست م انیرعنا که شا مامان

 تعارف کردن و پرکردن شکمش بود ... مدام در حال 

ن مامان رعناها اون  .... کردیقند تو دل مامانم اب م یه گفتیکه م  ب  مارمولکم با گفت 

 پرس دوسته !!!  یادی، البته اشتباه نشه اونم ز  د یقاپ مامانم و دزد ومدهین شعور یب پرسه

 ه ... که بخواب  هی  راحت م الیخو اونوقت با هی  گیاز مامان م یا گهیقول فسنجون د هی  م انیشا وقت  

 مردا بنده شکمن واقعا راسته !  گنیم نکهیا

 

ن ا شیو  به ب   عی    بودن ماهور ش  نیخواب تلگرامم و چک کردم که با انال  موقع  نگیپیتا ز یرفتم که با نوشت 

 صفحه ناخوداگاه قلبم به تپش افتاد ....  یبال

 اومد ...  امشیپ

 "؟یدار ی"ب

 

و با  می  حسم رو بگ یخودم رو گرفتم تا جلو  یده بود تا جوابش بدم اما اونقدر جلو به تب و تاب افتا دلم

که هنوز   وبا دیل گذرهیعنوان ساده ازش نم چیماهور به ه دونستمیکه م  یهیو تنب میخاموش کردن گوش

 بود به خواب رفتم ....  ششیپ



 

از دهنش درومده بارم کرده !من  بهم زنگ زده هرچ   عتن ی،  یشانا که منو با ماهور درننداز  یی  بم یا-

 کوه؟!   میما اومد دهیاون ازکجا فهم دونمینم

 

 فه! دوطر  واسه خی  رسابن  نهیگز   نیشک کرد! مهسا هم بهی   د ی!اگر ندونه با گهید ماهوره

 ... خندمیم

 ؟گفت    توچ  -

من  فتهیخراش روت ب هیکه اگه   د یواسم خط و نشون کش نقدر یبگم، مگه گذاشت من حرف بزنم ! ا چ  -

ن و از هم ن پا کنهیبال پرت م ت   !یت 

 

 ستیبددهن ن چوقتیمغرور و غد باشه اما ه د یحرفاش غلو هست ... ماهور شا شی  ینصف ب دونستمیم

... 

 نکنم ...  توجیه کنمیم اما سیع هی  توجهش غنج مهمه  نیدلم از ا ته

 

و   انیشا  و ماهان عقب تر ، مهسا هم که با جناب استاد در حال مراوده بودن !  نیکنار من بود و شر

 چیمارموز ه که از خجالت شخ شده بود ، خدا عالمه ! ویل  گفتیبغل گوش مهسا م شهراد چ   حال 

 ! دیاز دهنش حرف کش شهیجوره نم

 

 ... نایتو نخ ا رفت   هیچ-

 شخ شده؟!  نقدر یکه ا  گهیدرگوش مهسا م به نظرت شهراد چ  -

 

 .... هی  گیم حق به جانت   افهیو ق ارهیم کمیبه اون دوتا شش و نزد با نگایه انیشا

 ! گهیبعد ازدواج م یداره از شبا د ی، شا دونمینم-

 ... دیشا-

 

 ... چرخمیتند به سمتش م شمیمتوجه حرف منظوردارش م وقت  



ن ، که هرچ- ن خاک تو ش منحرفت کتن  ... نیدیربط م ضتونیرو به اون ذهن مر  یی 

 

 ... ندازهیو شانه بال م شکنهیم یتخمه ا الیخ ب  

ن که دو چ  پس هنوز مردا رو نشناخت  -  ! فهیمی، م یمزدوج شد مهمه که انشاهللا وقت   یلیواسشون خ ی 

 

 ... کوبمیمحکم به بازوش م مشت  

 ؟!  هیمنظورم چ قا یدق دوبن یم ا...پس-

 ... ارهیو در م غمیج

 ! انیشا یخودیب یلیخ-

 

 ... دهیو شش و به چپ و راست تکون م کنهیم متاسقن  نگاه

  که داشت    روز یتا د-
 

 !کتن یم غیج غیحال واسه من ج یمردیم از افرسدگ

 

 ...ادیرمداد اون د یصدا بار نیکه ا  کشمیسمتش و موهاشو محکم م کنمیو حمله م دمیامون نم گهید نبار یا

 

 موهام کنده شد...  ...ول کن وحشر ی..ایا-

 

 ... دیچیدادش کل اطرافمون پ یکه صدا  دمیکش  شی  یب

 شد موهاش و ول کردم ..  حرصم خوب خایل وقت  

و  ماهان ن تنها چ دونستیو مهسا که م کردنیو شهراد با تعجب نگام م نیو شر ن و اروم کنه م تونهیکه م  یی 

 ... دهیاز تاسف تکون م یهست فقط ش  ندیمو کش

ه مارمولک!  برو   واسه خودت تاسف بخور که قراره بعدا رو شت خراب بشم ، دخی 

 

 ....کشهیبه موهاش م دست   انیشا

 ؟ هست   حال هار شده ، اخه تو چ   مرده ها بود ویل نیمثل ا روز یبه جان خودم د-



 ... شمیبه کمر م دست

 .... ونی  ب زمیتوش بود بر  دهنم و باز کنم هر چرب   نکهیهستم ادمم ، نه ا هرچ  -

 من و بخور !  ا یب یوا-

 اه گمشو ، حالم بد شد ... -

 ! خوادیم اقتینگو من و خوردن ل یوا-

ات ....  ! ارزوبن  اقتینکن ل-  همون دوست دخی 

 دلت بخواد ...  یلیخ-

 !خوادیخدارو شکر که نم-

 ... کشهیم م چ  وجب اد میماهور که از دست تو ن چارهیب-

 ! و خانویم یناز  نیدلشم بخواد من به ا یلیخ-

 کوتوله... -

 ...تیخاص دراز ب  -

 انگار بچه ان!  نیاعصابمون و خورد کرد گهیاه بسه د-

 

 ... کنهیکه با حرص به من و داداشش نگاه م  فتهیبه ماهان م نگاهم

و  ن حرف م شیبود و داشت با گوش سادهیدورتر از ما وا نیشر ادم کال تو فاز خودش بود ...مهسا و  نید،ای 

 نداشت...  شهرادم انگار حرف زدنشون تمویم

 ... خندهیبه حالت قهر که ماهان م کنمیو اون ور م روم

، کشته  مینفر باد به گوشش برسونه که کمی  از گل بهت گفت هی!  حال ناراحت نشو ...دستمون امانت   ا یب-

 .... میبد د یبا

 ! دوننیم نامی، مگه ا نمکیدهن باز نگاش م با 

 

 .... ندازتشیبهت زدم به خنده م صورت

ده مراقبت باش-  وگرنه خدا رحم کنه !  میسی 

 



 ! مثال خوبه گفته بودم مسکوت بمونه ...  دنیماهور بدجنس که همه عالم و ادم فهم یا

 

ن بب- ن واسم تع تونهینم یا گهیدست خودمه ، نه اون ادم نه کس د ارمیمن اخت ت  نه ، ک  فیتکل یت 

 !؟یدیفهم

 

هیبال م میدستاش و به حالت تسل ماهان  ... ی 

ن ...من که چ..یه یه-  نگفتم !  یی 

  خواست  یم چ   گهید-
 

 ؟ بیک

ن بب-  ... شمینم فیشاخ و دم در ننداز که حر  ش جدت منو با اون غول ب   ت 

 موهاتو بکشم ...  خواد یتوهم دلت م نکهینه مثل ا-

 من غلط بکنم ... -

 

 ...کنمینازک م و پشت چشیم مگینم ج  یه

  دلم
 

 .هی  مالش م از گرسنیک

 هیرو که مامان رعنا درست کرده بود رو  ب  و کتلت ها کشهینخورده ها کولم رو از دستم م نیمثل ا انیشا

وع به خوردن م قاپهیجا م  ... کنهیو شر

ن که بنده شکم و چ  گهیراست م واقعا  !  یا گهید ی  ن  هست 

 

 کردنا  تیبا تموم اذ انیشا
 

باز   یا ژهیدوست روش حساب و  هیبه عنوان  شد یم ش عالوه بر حس زندگ

 ! کتن 

 و خوشحالم کنه .  ارهیبدم درب یتامن و از حال و هوا داد یکه انجام م  ب  از حرف ها و کارها شد یو م نیا

 

 ن؟یار ینم فیشانا خانوم چرا دانشگاه ترسر -

ه از دوست رف- س قتونیو شف قیبهی  ن بی   حی    ر کارم ،رسما منو از درس و دانشگاه و تف  که باارتقا دادن  ت 

!   اب  یاستعداد نهیزم نیکه بنده رو در ا  لنیما ا یانداخته و گو  ن  کتن

 شت شلوغه !  یلیاوه پس حتما خ-



 بله ! -

  پس حواست رو جمع کن که با بد کش-
ن
 . طرف

 

 نم کشم دونهینم گهیفاتحه ات خوندس اما د گهیداره م میمستق ی  که غ  هیدوش  و یچه د دوننیم همه

 ... برمبار حرف زور  ر یز  ستمین

 

 که بشه عذاب روحم!   یرو داد یکی،  ینداد یجان نداد خدا 

 !فکر متن  نقدر یشکر که ا یا

 

 .... دهیش تکون م دهنش پر از غذا بود  کهیدر حال انیشا

رد تو دمش گرم ماهوره که فقط به د تو بکنه که کرده ، ویل بینکنه اما نص ابونیگرگ ب  بیخدا نص-

 !خورهیم

 

 ن ... واسه خودت بخو  یبلد ب  ! تو اگه لل لیل گنینم حرف بزن ، بعدم حرف نزبن  ا یغذات و بخور  ا ی-

 ... شدمیمن اگه بلد بودم که با تو دهن به دهن نم-

 

 ... کنهیکه از حرص من م  یاز دستش و خنده ا شمیم حرض

 شی  یجمع ب براش که خنده ارمیبگم زبونم و تا اخر در م ج  یه تونمینم نمیبیم وقت   ویل خندنیهم م هیبق

 ... فتمیخودمم به خنده م حت   نبار یو ا شهیم

 کنمیخودمم متعجب نگاش م هینگاه متعجب بق دنیکه با د  کنمیرو در کنارم حس م یا یا هیسا حضور 

.... 

 

  دنید با 
 

 ... ادیو تعجب به شاغم م ماهور درست کنارم همزمان دو حس دلتنیک

 دفعه ظاهر شده !  هیکه   یزد شیکه موش رو ات  انگار 

 ... کردیدرهم نگاهم م ب  اخمها با



  انیکه شا  گردهیکرد به سمت من برم  هیکه با بق  از خوش و بشر  بعد 
 

خالصه  : داداشگهیم با لودگ

 داشت از خودشه !  ، مشکیل لتیو سالم تحو  حیصح

ن بهش م پس گردبن  ماهان  ... نهی 

وع شد!  تیو مسخره باز  یدیرو د یکیتو دوباره -  شر

 بودم ...  شیمواظب امانت داداش ماهورم فرق داره-

 !یدادیدقش م داشت   شیپ قهیتو که تا دو دق-

 

مشت کرده  دستش و  کهیشد ، در حال شی  یب  انیکه باحرکت شا  کنمیم اشونیباز  وونهید نیبه ا یا خنده

 دشمن جونم ؟!  ا ی بود و به دهنش گرفته بود گفت : واه ...واه ....خدا به دور تو داداشر 

 

 ... شهیم ی  ه که مچ دستم اساز خند می  م سهیر 

  حس
ن

هیدستش حرارت تنم رو بال م داغ ن و قلبم تند م ی   . نهی 

 نگاهش زوم منه!  تیسمتش که باجد گردمیبرم

 ...هی  گیو محکمی  م دهیبکشم که اجازه نم ونی  دستم رو ب خوامیم

 ... کنمیمن هم اخم م نبار یا

 

 ! ومدهین تی  گ  طیکه بل  یماهور جان ؟ گفته بود یدیرس گ-

 که به جانبش برگرده و جوابش رو بده ...   شهیشهراد باعث م یصدا

 و منم با همون پرواز برگشتم ...  دهیاز مسافرا انرصاف م یکی-

 خوبه ! -

 

تو  شیپ قهی، تا دودق نی  ابروهام خود به خود بال م ستادهیمهسا که با فاصله از شهراد ا ب   هی  م نگام

 ! دخی   نیا هیرو حفظ کرد ...عجب مارموز  ، فاصله اسالیم د ینش ترسداداش جو  دنیحلقش بودا با د

 و بچسب!  تیدست من برو ابج دنیچسب یبرم به داداشش بگم به جا د یبا

 



 ....ادیهم م ب  و چشم و ابرو کنهیدوباره خودش و نخود آش م انیشا

 !شیقاتله توهم پل کنهیندونه فکر م هرگ که تو دستش و گرفت    ینجور یداداش ا-

ن از دهنت حرف م شی  یب-  ی 
 .. انیشا بن

 

 .... ارهی...دستش و بال م اد یکنار نم  با هر شوچن  دونهیو م اد یحساب کار دستش م انیشا

هی! گردن من از مو بار میداداش تسل-  به جان خودم ...  کی 

 

 ... کنهیم انینثار شا یا گهید پس گردبن  ماهان

 تو زدم ...  یماهور جان من جا ا یب-

 پس گردنم نزبن  ،یه لیستت بشکنه کروکدد یا-

  

 ... دهیبه بحث خاتمه م شهراد 

ه تا ا- ن رستوران اون پا هی،  میناهارم بخور  میبر  میاومد نجا یبهی   هست که غذاهاش حرف نداره ...  یت 

 

 ... دارهیو همگام با من قدم برم کنهیبود استقبال م ستادهیکنارم ا  یکه ساکت و جد  یماهور 

و و ماها انیشا ن و شهراد و مهسا هم با فاصله کیم نین و شر  ... مدنو یاز هم پشت شمون م جلوتر هست 

معذبم کرده بود، خصوصا در کنار شهراد ! اما انگار  و اخمو بودنش کیم تیماهور با اون جد حضور 

 نه مارو !  د یدیشهراد فقط مهسا رو م

ن اون ج یتو  ماهور  ت سف و ب   تنگ اب   ت    یه طور شده بود ، ب پیخوش ت یادیز بود  دهیکه پوش  یدیشر

 فقط نگاش کنم!  خواستیکه دلم م

ازش  وگرنه ساده داشته باشر  یقانع کننده ا لیدل دوارمی؟ ام یدادیها و تلفن ها رو نم امیچرا جواب پ-

 ... گذرمینم

 

رش ر حرف زو با ر یکه ز   ستمین منم کم کش در انتظارمه! ویل سخت   هیکه تنب  داد یداشت هشدار م علنا 

 برم ... 

 ... شمیم تیاز حرص و جد پر 



سمیازت م و وقت   تن یبیبچه م هیمن و به چشم  نکهیبالتر از ا لیدل-  ادما گ نیا ،یچرا تصادف کرد ی 

ن که دارن تهد ن یم دتیهست   ؟!  یدیتاوان م یکرده که تو دار   کار یپدرت چ ا ی کتن

 

ن و زل م ستمیایم  تو چشماش ...  نمی 

 ... ارمیم لیاون موقع منم واست دل یو داد هرموقع جواب سوال هام-

ن رو م حرفم  ... چسبهیبرم که بازوم رو م خوامیو م نمی 

 ! دهیم یروانم رو باز  شی  یشوته ات ب ب   یپره که حرفها تمیشانا باور کن اونقدر ظرف-

اره ام شنداره ، انگشت ا ت  یهام واسش اهم حرفهام و دل نگروبن  نکهیاز ا و حرض بندمیخشم چشم م از 

ن م نشیرو چند بار به س   کهیو درحال نمی 
 

 تهرابن  : جناب ماهور گمیصدام دورگه شده م از بغض و دل تنیک

ه الن که بود ن ربوطبه خودت م شناخت  ینم تیکه من و به رسم  ، روانت ، اصال خودت تا زمابن  تتیظرف

سم از  کنمیکه چشم باز م  یهرروز  د یکه با  یکرد  یمن و وارد رابطه ا   نکرده ب  که خدا  یروز  بی 
 
 اتفاف

 یمن م یها و تو به دل نگروبن  فتهین
 

 شوته !  حرف ب   یک

 

 ... کشهیو من و به سمت خودش م هی  گیدستش م یرو تو  انگشتم

ن فکرت مشغول چ خوامینم-  بشه !  الیک یای 

ن اون چ-  یکه م  الیک یای 
 

 باعث شده دل تو دلم نباشه!  یک

 ... کشهیموهاش م یتو  و دست   کنهیم نگام

 هنوز شجاشه ...  هتیاما تنب میکنیبعدا راجع بهش صحبت م-

 

 بود ...  دهیباشه که از چشمام چک قطره اشیک یبرا دمینرم تر شده بود ، شا انگار 

ن در ب ناهار  چرا موقع  دونمینم و ماهان گذشت ، حوصله خوردن نداشتم ویل انیشا یها شوچن  ت 

سالدمم تا اخر خوردم و مال مهسا  م رو تموم کردم ، حت  دوست دارم فقط بخورم و کل بشقاب تیعصبان

ن ت یاز چشما بفهمه خوردم ویل کش  نکهیرو هم بدون ا ن بی   ماهور دور نموند ...  ت 

ن از ناهار ماهور ، مهسا رو با ماش بعد  ن ،  شیاز پرسا همراه یکیخودش فرستاد رفت و نذاشت  ت   هیتی  غ کتن

 ! گهید

ه!  منم داداش داشتم تا نذاره کاش  ماهور من و بی 

ن ..  ینایهم با ماش هیکرد و بق  نمیدستم رو گرفت و با زور سوار ماش ماهور   خودشون برگشت 



***** 

 

ن سکوت ماش یتو  کنه و   سکوت خواستیانگار اونم مثل من م،  میدادیگوش م  یلیشادمهر عق هنگبه آ ت 

 حوصله حرف زدن نداشت ... 

 ... کنهیو دنده رو عوض م گذرهیم کیم

 

 منتظرم! -

 

 ! امیکوتاه نم  ممی  بم ،انگار منتظر بوده که من حرف بزنم که منم چه کش نه

 ... ندازمیم ونی  نگام رو سمت ب و عصت   شمیم نهیبه س دست

 .... ستیبه نفعت ن لج کردنات اصال  نیشانا ا-

 سمتش ...  گردمیبرم

! هان ؟ ماهور من اونقدر تجربه کتن یتو ادم حسابم نم جواب پس بدم وقت   د ی؟ من چرا با هیچ دوبن یم-

ام بزار  خوامیازت م رفتار کنم که ازت حرف بکشم ویل یندارم که بتونم جور  سابم ، بچه ح یبهم احی 

ن ، پس بب دمیت رو به خودت پس ماما دارم جواب خود کنمی، من لج نم نکتن  نزدن و دست  فحر  نیا ت 

 ناراحت کننده باشه !  تونهیبه ش کردن چقدر م

اشه جز داشته ب تونهیم یلیتو چه دل یجواب ندادنا ویل دونمیکه هنوز خودمم نم  بدوبن  یخوایرو م چ  -

 من !شانا ب    دهیناد
ن اروم  کنمیم دارم سیع یلو گذرهیم اطرافم چ   دونمیمنطق نشو ، من خودمم نم گرفت 

ن باش اگه ر بردا تی، کنارم باش و دست از لحباز  مقابلم باشر  نکهیا یباشم ، توهم به جا تو   از ی  غ ، مطمت 

ن باهام حرف م ینجور یبود که ا یا گهیکس د   د ی 
ن
 ... کردمیم ، بد تالف

 

 ... دمیرو نم ویل هیتا چه حد جد دونمیو م کنمیخودم و جمع و جور م کمی

ن طرف دق  دهیتم بهت نشون بدم که نادخواس-  داره !  چه حش قا یگرفت 

 

ن ماش ن م یرو کنار  ت  ره هم خدا هم طلبکا شهی...هم کنمیسمتم ... حق به جانب نگاش م گردهیو برم نهی 

 اخمو ... 

 !؟کتن یم و ماهان شوچن  انیبا شا نقدر یتو چرا ا-



 

وع شد ...  ی  گ  ا یب  دادناش شر

،  هیاز ی  خواجه حافظ ش دهیکه نفهم  مون مسکوت باشه و الن تنها کشمگه قرار نبود رابط د یببخش -

 !دیفهمیبدبخت هم مرده وگرنه اونم م

 ...ادیخوشم نم دوبن یبحث رو عوض نکن ، مگه نم-

 ... ستمیشما ن قیبنده مسئول سال -

ام بزار   اما موظقن -  ! یکه احی 

 مسافرت !  از زبون مهسا بفهمم که رفت   د یچرا من با-

 ... گفتمیبهت م یدادیاگه به تلفنم جواب مشما -

 ! یبد امیپ تونست  یقهربودم ! م-

 دلم نخواست... -

 کنم !   ا... پس منم دلم خواست شوچن -

 مواظب حرف زدنت باش شانا ... -

س! اما شما چرا من و امانت داده بود-  که مراقبم باشن ، مگه چالغم خودم ؟!   یمواظبم نی 

 ؟!  انهی یه صاحاب دار ک  فهموندمیم یجور  هی دیبا-

 ق هست  مح نطور یهم نمی! فقط بابام بفهمه اونوقت بب میدیفهم میصاحاب دار  و معتن  میخوبه نمرد-

 ! انهی

 

حرف  ین جز برا خو یلباش تکون نم و لحن حرفم ویل کنمیکه نازک م  از پشت چشیم خندنیم چشماش

 زدن ... 

ش و برام جدا م کمی یلنخنده و فقط اخم کنه ؟! خدا  روشکر و تونهیم چطور   ... یکردیمهربونی 

 شش می  زبونشه ...خدا به داد من برسه !  وجبه ویل مین-

 کرده !   چارهیکه من و انداخته تو دومنت و من و ب  دهیخدا به دادت رس-

 ! لزیم هیتنب نکهینه مثل ا-

لبام  یکه رو   ب  لبا شهیم همیو تنب کشهیمتعجبم من و سمت خودش م یودر مقابل چشما گهیم نو یا

ن یشیم  ... نی  گیم یو دلم رو به باز  تن



 

*** 

 

هیمن و م گهید یجا چند  ن و واقعا چ ارهیاز دلم درب خواد یکه م  دونمی... م گردونهیو م ی  لمم د یتو  یی 

ن که خودش نخواد حرف بزنه نم  تا زمابن  خودشه ... ویل یکه برا  جز نگرابن  مونهینم ال هم  ح حت   نهی 

  باقهر کردن دمیفهم
ن
ن نم هم حرف  ! نهی 

ن تعارف م میسی  به در خونه م وقت    ... کنهیبال که مخالفت م اد یب نمی 

 
 

 ... دیبار یاز صورتش م خستیک

 نبود و چه خوب با دوتا ددر دودور خرم کرده بود ...  کدورب    گهیدلم د یتو 

 ! گهید خرم

  یبرا مردد 
ن
 . ... ارهیبشم به زبون م ادهیپ نکهیبود که اخر قبل از ا حرف

 ! ادیمهتاب خواستگار ب یقراره برا-

 پا جلو گذاشته بود .  فرهابن  بالخره

دور از  کمیواسه ازدواج  بخواد قدم جلو بزاره مثل فرهابن  ادیم نکهیبودم اما ا دهیبه مهتاب رو د توجهاتش

 ذهن بود . 

 ! البته دور از چشم مامانم... یی  گیزن م شر یخرم م یخر شد به قول بابام وقت   ویل

 ! ارهیچشمش رو گرفت چه بد چه خوب هرطور شده بدستش م که زبن   یمرد 

ن چ هیحس کنم از  تونمیم ویل هیچ یماهور واسه مهتاب برا یدست دست کردنا نیا دونمینم اره د یی 

هیرنج م  ... ارهیخودشم نم یکه به رو   ی 

 

*** 

 

ه ورپر -  یبرا یخوایم شکار ، اونوقت گ ا ی دانشگایه ا یبعدم  چیکه ه  وبن ی  تابا دوستات ب دهیپاشو دخی 

ن که حالم ع  یخانوادت وقت بزار   ! شر یو بلند نم یدیخرس خواب ت 

 بودم ...  دار یب وقتر یتا د شبیبزار بخوابم د یدوست دار  مامان رعنا جون هرکش-

 



یل شمیم دهیکه منم همراه پتو کش  کشهیرو با تموم قدرت م پتو  ارم با خودم ند یهم رو  و چون کنی 

ن پا فتمیصورت از تخت م  ! یت 

 ... شهیخم م ، مامان رعنا با دلواپش هی  اخم که هوا م یصدا

 شد ؟ چ  -

هم  و اوچن  و اخ گردمیو برم دمیم م و تکوبن کنم ، خود  اد یداغش و ز  از یپ نکهیا یبرا نشده بود ویل میطور 

ن م  تنگش ...  نمی 

 ! یکمر شدم ... وا  ب   یاخ کمرم ... وا-

 

 ... هیگر   ر یرعنا بدبخت کم مونده بود بزنه ز  مامان

 ... داشتمیو گذاشته بودم رو کمرم و برم نم دستم

ب م هیتپله  یادیکه ز   ب  از اونجا چمه ...ویل قا یدق نهیکه بب  نهیبش اد یمامانم م چارهیب ن پا اد یضن که   یت 

 ... مونهی، صدام تو حلقم م نی  م ایهیدستم که همونجا چشام س یرو  نهیشیبا باسن م نهیبش

 مادر من !  یی  گینم میچرا رژ  اخه

 یصدا گهید نبار یا هی  خودش و بکشه اونور که دستمم باهاش م اد یدستمه م یکه  رو   کنهیحس م وقت  

 که رفته هوا ....   غمهیج

 ... کنهیهول م شی  یب

ن رو تخت و او نقدر نفس نفس م نهیشیو م شهیبلند م نبار یا  ... هی  م ادمیلحظه خودم و  هیکه   نهی 

 

 شد ؟!  شانا ، مادر حالت خوبه ؟ دستت بود چ  -

 

 دستم نبود پام بود !  نه

 از درد ...  هی  که نفسم م  دمیو تکون م دستم

 مامان دستم !  یوا-

 



ن م ادهیدم ز که در   شهیمتوجه م وقت   البته با داد  کنهیبابامم م یصدا ونی  ب هی  و همونطور که م هیگر   ر یز  نهی 

و زده با راه دو سه تا سکته ر  یتو  دمیدر اتاقم ظاهر شد فهم یبابام جلو  که وقت    گفتیم ضا ی  عل یجور 

 اونجور صدا کردن رعنا خانومش .... 

 ... مارستانیبود بردنم ب ت  یبه هر ترت گهید

ن و برا  و گچ دستم   هی یگرفت 
 

 ... بودیگچ م  یتو  د یساده تا دوهفته با در رفتیک

اسم چشم و گوشش و اروم و   یزد تو  یکیبه مامان رعنا کردم که  شده ، نگایه دستت چ   د یپرس وقت   دکی  

کی  دستم د  ج  یرو به دکی  گفتم : ه ذاشتیکه کرمم نم  ب  از اون جا ابرو اومد که نگم کار مامانمه ، ویل

کار خودش   ادهیفشار ز  اون ونی  هم خواستم بکشم ب روش بود و وقت   یادیز  یلیکرد که فشار خ  ی  گ ب  جا

 روز انداخت ...  نیو کرد و من و به ا

 

 خندهیداره م نهیکه خانومش نب  کشهیبه کله کچلش م و مامان شخ شده بود ، بابا هم دست   خندهیم دکی  

... 

 

 ه در برده ؟! چطور بابام تا حال جون سالم ب موندم

 سان گذشت....  نیروز جمعه داشتم که اونم بد هی

 

****** 

 

ن و تو  نا یش و بس !  دنی  یماهم فقط در شمال کشور به ش م نیا یخانوم با اقا پارسا از ماه عسل برگشت 

ن خارج از کشور، د کنهیندونه فکر م هرگ ن چشم ماه عسل و در ب  دوننینم گهیرفت   انیو ب ارنیکه رفت 

 ! کردیم تیدوهفته هم کفا !همون

 

رد   ضواسم مرخ شهیاگه م خواستمیش دستم اوردم و م ب  که چه بال  دونستینبود و نم یماهور خی   از 

 هم زنگ زدم جواب نداد....  ، هرچ   خورد یکنه که چشمم اب نم

 

ن شد که صدمه جد وقت   نگران شد ویل دست مصدومم کیم دنیبا د نا یش  یر خدارو شک دهیند یمطمت 

 هم تنگش گذاشت و به سمتم روانه کرد .... 



 

 د یدیپرسه نداشتش م یهندوستون کرده بود و جا اد ی لشیبود و ف دهیرعنا که دوباره دامادش و د مامان

ه دست پا چلفت   دوبن ینم ی: وا گهیم نا یبرام نازک کرد و رو به ش پشت چشیم نم کرد ، نصف جو  دخی 

 روز دراورد ...  نیخودشو به ابخوابه زد  شی  یب کمی نکهیفقط واسه ا

 

ن : چنان خودش و از تخت پرت کرد پا دهیرو به پارسا ادامه م بعد  پرسم  دوبن یدرآورد نم یباز  و کویل یت 

 دوتا سکته ناقص زد ...  مارستانیب میتا برس ضا ی  عل چارهینصف عمرم کرد ، ب

 

ا ک  کنمیگرد شده نگاه مامان رعنا م  یچشما با  ش من  یرو رو  رد و همه چ  که چه خوب خودش و می 

 خراب کرد ! 

سم ...  د یبا ینامادر  ا یمادره  نیا  از بابام بی 

ل م  با نگایه بابا   واسم ...  دهیرو تکون م یو ش  کنهینگام م کرد یکه داشت خنده اش و کنی 

 .... مفلوک تر از من میرفت، مگه دار  ادشیدخی  ناز کردش منو  دنیمادر که با د نیبگم به ا من چ   اخه

 

ل کردنش داره م که سیع  یباخنده ا پارسا  ن مه اد یم شیپ گهید شامدهی: مامان جان پگهیدر کنی  که اتفاق   ت 

 خدارو شکر ...  فتادهین یبدتر 

 ... خندهیم نا یش

 شر بود ...  شی! از همون بچگ هیپاش واسه ما عاد ا ی شکستیدستش م ا یعمرش  شهیشانا هم-

ن قبال م اگه  ، خب هرگ روت فتهیب ب  لویجسم صد ک هی نکهی،خودم بودم نه ا مکردیخودم و داغون م دمی 

 ! شهیم یکیباشه با اسفالت کوچه 

 

ن م به کار و بارشون حرف جعو با منحرف کردن ان را دهیبحث رو خاتمه م بابا   ... ننی 

وع م نا یش    ب  کردن از جاها  فیتعر  کنهیهم شر
 
که تو   که رفته و بهش خوش گذشته و مامان رعنا هم با برف

ن محبت ام یچشاشه و نگاهها امادش د نکهیخوشحاله از ا یادیکه ز   فهممیم کنهیکه خرج دامادش م  یی 

ش و کار  نقدر یا ن سفر براش خاطره انگ نیکرده که ا  یتوجه داشته به دخی   باشه ...  ی 

 مامان رعنا و برق چشماش !  یجهت شاد میبش یا لهیجانب بفرما تا وس نیا بیهم نص یکی ایخدا

 



  مامان ... هم گشنم شده بود هم خوابم یپاره کردنا کهیاز تعارف ت فتی  داشت حوصله ام ش م حساب  

 گرفته بود ... 

 ادیر مبه صدا د فونیبکشم که همزمان زنگ ا یا ازهیتا خم کنمیچانه ام زدم و دهنم و باز م ر یو ز  دستم

... 

تپلش  کلیصورت بشاشش ه دنیشب باشه که با د نوقتیا تونهیم که گ  کنمینگاه مامان رعنا م متعجب

 .... نی  و همراه بابا سمت در م دهیرو تکون م

ن پ زهیعز  نقدر یکه ا  هیک  ؟!  شواز یمامان و بابا همزمان رفت 

 ؟!  هیک  دونمیچرا من نم اصال 

سم که با بلند شدن اونا د نا یتا از ش گردمیبرم  ؟!  هیواقعا رو پا بند نبودم تا بدونم ک گهیبی 

 .... شمیم ششون رایه پشت

ن شهم پلک م پشت  شه از تعجب ! تا دهنم باز ن دمی 

امان رو م نکهیا دمیجا گذاشتم شا مارستانیحواسم و تو ب دمی، شا شهیالن ؟! نه باورم نم شهیم مگه

 زنگ زدن و از در اومدن ....  نا یدستم نشسته رو چشام اثرگذاشته ! اما نه ا

ن دستم کیم  واسه  کشت !   یادیز  بود ... خودش و  شی  یکردن البته مهسا و مهتاب ب  اظهار ناراحت   گچ گرفت 

 نشسته و دارن باهم حرف نا یو مهتاب هم خانومانه کنار ش دهیم لمیتحو  یشخندیمرده ن لیذل یمهسا

ن م  ... ننی 

.... انگار که جامعه  لیهم در جوار بابام و داماد جانمان نشسته و به مسا تهرابن  ماهور  ن روز جامعه پرداخت 

 شناس باشن ... 

 ... کنهیپوست م وهینش نشسته و ممبل کنار شوهر جا یرعنام رو  مامان

 ... کنمیناخوندمون و رصد م یکه با دست شکستم و دهن باز دارم مهمونا  منم

و رو کرد و  ر یکه دلم رو ز   کرد و نگاه نگرابن   یی  ورود ماهور تا نگاش به دستم خورد رنگ نگاهش تغ لحظه

 که زمزمه کرد  ...   یخدا بد نده ا

ن پوست کرده رو جلو ماهور و پارسا م وهیکه توش م  بشقاب  و دوتا  شهیرعنا بلند م مامان و خنده  ارهی 

 ... کنهیکه صورتش و بشاش م  کنهیم تن ینمک

 نوش جانتون ...  نیبخور -

 .... خندهیم لطف و مهربوبن  نیبه ا ماهور 

 ... دیدیخاله جان چرا زحمت کش-



 ... ادهفتیتا از دهن ن نی...بخور  که واستون پوست کردم  نیبخور مادر ، همه خوردن ، شما نخورده بود-

 

 ... کنهیم یهم خنده ا پارسا 

 ممنون مامان جان .. -

 نوش جان ... -

 

 ... کنهیمهمونش م یو بابا هم لبخند نهیشیو کنار شوهرجانش م هی  گرم اونها م  یمقابل نگاهها بعدم

 

 ... شیکله اش و کرده بود تو گوش  مهسا 

 بودن ...  کیتو ج کیو مهسا هم همچنان ج مهتاب

ن چ نکنم مهتاب از قرار فرهابن  فکر   بود ... پا بند ن یرو  الن از خوشحایل دونستیبدونه ، چون اگه م یی 

 

 گرمه ... ماهورم با پارسا و بابا ش  هم بهم توجه نداره ...حت   بالس و کش ممیو تنها نشستم ، گوش کهی

 

 
ن
 گچه !   یو دستم تو  ضمیمن مر  : مامان رعنا ناسالمت   گمیم حرض کشمیم پوف

 

 ... کنهیو نگام م گردهیبرم مامان

  ! النم دست راستتیخوردیم ینجور یو هم بتیس شهیدخی  .... تو که هم یتا حال حسود شد از گ -

 .... زمیکه سالمه پوست کن بخور عز 

 

م باشه زد  ر به فک گرانید یجلو  کمی نکهیمادره !عوض ا نی.... ا وار یشم و بزنم به د خواستیدلم م عتن ی

 کرد ....   میکیکال با اسفالت 

بدم و شم  مینیب به تن ینگاش باعث شد چ طنتی... ش کنمیکه به ماهور نگاه م  می  گیمبهوتم و ازش م نگاه

 کج کنم ....   یا گهیو سمت د

سه حالم چطوره ، واسم چشم و ابرو هم م نکهیعوض ا   ماموت !  اد یبی 



 

 ... دمیم نو ی  و نفسم و محکم ب بندمو یم چشمم

 م بشه .... از التهاب درونم ک کمیاب به صورتم بزنم نکنه  که کیم  می  بلند شده و به طرف راه رو م ازجام

 

ن دست   خوامیم نکهیهم  شدنم چشمام از تعجب درشت دهیرو بازوم و کش در رو باز کنم با قرار گرفت 

 شدن ... 

 ؟!  هیک  صاحبش  دمینشست، فهم مینیب یکه تو   عطر خنک و تلجن  یبو 

  د یاومدم حرف بزنم که اجازه نداد و منو به سمت خودش کش تا 
 
 میکه واسه مهمون بود ، شد  و وارد اتاف

.... 

 اومدم بهش بتوپم تو اغوش گرمش فرو رفتم ...  تا 

 موندم ...  مات

 ... تیاز اغوشش پر شد از گرما و امن وجودم

 اغوش دور بودم ...  نیانگار سالها از ا کهیطور 

 
ن
ن نداشتم جز فرو کردن شم تو س  یراب حرف  ختهیدرهم ام تنش یکه با بو   یعطر  دنیو بو کش نشیگفت 

 شده بود و وجود دلتنگم رو ارومی  کرد ... 

 

 بود ...  هی  بهم خ که با نگاه مهربوبن   ارمیرو بال م شم

 ؟ هیچ یگچت برا  یدست تو  نی! ا یبا خودت ؟ تو که سالم بود یکرد  کار یچ-

 

 هم بهم ننداخت ...  نگاه چندابن  چیاحوال که ه فتاد و لحظه ورودش حت  ا ادشی خوبه

 منم تو جمعتون هستم ...  فتی  م ادمیافتاد منم هستم ، کم کم داشت  ادتی: خوبه  کنمیم اخم

 

 جذاب بود...  یادیواسم ز  ششیو ته ر  دشیسف یدندونا فی، رد خندهیم

 رو کرد از داشتنش !  رو یکه دلم رو ز   ت  یجذاب

 شد ...  هی  چشمام خ یکرد و مهربون تو   گونم نوازشر   یپشت دستش رو  با



 !؟یبه ش خودت اورد ...چ   ختیلحظه دلم ر  هی دمتید وقت  -

 لحن نرم و گرمش دلم ضعف رفت ....  از 

 لبم نشست ...  یرو  یا خنده

 از کردمی، داشتم غش م حال خودم گرفته شد !البته چه حال خوشر  ویل می  حالش و بگ خواستم

 توجهش ! 

 

  یجلو  تونستمینم-
ن
هم  البته جز همون خدابد نده اد یب شیبزنم چون ممکن بود سو تفاهم پ اونا حرف

 گفتم ...   و مرئوش سییحساب ر  یرو 

  نکهیا : ویل کنهیم اخم
 
 ... کتن   فیمفصل تعر  د یافتاده بعدا با چه اتفاف

 ؟ بگم مامانم رو دستم نشسته !  قن یتعر  چه

 

ن کنج لبم م  یگرد شدم بوسه ا  یدر مقابل چشما بعدم ن و ح ارهی  ن م ونی  ب ت   یادیز  نبتمو ی: غگهیرفت 

 ... ایتوهم ب می  شد ، من م طولبن 

 

ا چیه در  ن یطیشر  اد یمنم بدم م نکهیتر کنه! ...نه ا لت   د یو از دست بده ! حتما هم با تیموقع ستیحاضن

 از خدامم هست!  ا یتازگ

ن حواسش به همه چ قا یدق  ... هی  م ادمیحواس جمعه ، اگه من باشم به کل  نقدر یچرا ا دونمیهست و نم ی 

 .... ندازمیم سیشو  یخودم و تو  کش  دنیو با ند کشمیم و شگ امیم ونی  شوک ب از 

ن اب به صورتم م کیم و تکرار  ر تو شم تکرا دنشیتا از التهاب درونم کمی  بشه و مدام صحنه بوس نمی 

 قبله !  یچرا هردفعه گرمی  از ش  دونمی، انگار بار اوله اما نم شهیم

 

سهیمامان رعنا اشفته م گردمیبرم منیبه نش وقت    ؟ کنهی: چته ؟دستت درد م ی 

ن با سوال مامان خودم و مو هنوز تو هنگ اون بوسه بودم ...  کنمیمتعجب نگاش م اولش راه ،  و به اون نمی 

وع م می  گیدفعه دستم و م هی  ناز اومدن واسه مامان رعنا ...  کمیکردن و   یباز  لمیف کنمیو شر

 بروت و نی  ! ا ار یدر ن یباز  کویل  نقدر یا ستییجلو ر  بهی: دخی  عگهیو تو گوشم م کنهیم یناز  هی دراخر

 



 ! ومدهیمدن به ما ناز مادرما! وال ناز او  نمیا ا یب

 

ان کن یو لطفتون و چه جور  همه مهربوبن  نی! ا د یدیخاله واقعا زحمت کش-  ... میجی 

خونه به  نیهم ...در ا یتو  هی  حرفها نزن که بد کالمون م نینگو پرسم ، تو هم مثل بچه خودم ، اصال از ا-

 به منم ش بزن !  د یتو و خواهرات بازه مادر ! هرموقع دلت کش یرو 

  کشهیش کچلش م یرو  دست   ابا ب
 

ن هم م و لبخند قشنیک  ... نهی 

 ... ب  ...تو هم مثل پارسا میشیطرفا خوشحال م نیا نیایب گهیاره پرسم رعنا جان راست م-

 

 شیات چرا از گونه هام دونمیکه من منگل نم  شهیم دهینگاش به سمت من کش یحرف بابا لحظه ا نیا با 

ن و خجالت زده ش پا اد یدرم  ! ندازمیم یت 

 

 بود ،خوش گذشت !  مستدام عموجان ! شب خوب   تونی: سا خندهیم ماهور 

 پا صاحب خونه ام !  هی ستمیخوب بود ، من که مهمون ن یلیاره خاله خ-

 ... ودیم: تو دخی  خ گهیو م کنهیم شیشونیبوس از پ هیو  هی  ، مامان جلو م خندهیو م گهیو م نیا مهسا 

 خاله ؟ : پس من چ   هگیم هم با اخم تصنیع مهتاب

 ... بوسهیو اون و هم م خندهیم مامان

 ... می  گیرو م نا یو دست ش می  م جلو 

 مارستانیعوض کردن بچه در ب لیمعتادم به دل کی...به نام خدا  میبعدم بگ میمعتاد ش میمن و تو بر  ا یب-

 موقع تولد ! 

 

ن یم شیخنده که بابا و پارسا هم همراه هی  غش م نا یش  .. کتن

 ، کرد ینگام م هی  لذت بخش خ یهم با لبخند ر ماهو 

 

 ... نیایطرفا ب نیبازم ا-

 و وقتتون هم گرفته شد!  میممنون زحمت داد-



ن نگو پرسم رحمت-  !نیخوش اومد یلیخ یلی....خ ت 

- 
 

 ... خداحافظ همیک

 درامان خدا پرسم ... -

 

ن ماش خوب مامان رعنام و به اسم خودشون زدن، سوار  نکهیو مهتاب بعداز ا مهسا  بردن  فمیشدن و ترسر  ت 

... 

ن داخل اتاق ش نا یش  ... کیتو ج کیج نا یهم با اقاشون شب و موندگار شدن و رفت 

 ... شنیو مجنون دوباره تنها م یلیل ج  یو مامان هم که ه بابا 

 ماهور چشام چهارتا شد ...  امیپ دنیرفتم که بخوابم با د نگلمیس من

ش ز  مثل تو که مامان مهربوبن  یفرشته ا! به  کنمیفکر م دارم به چ   دوبن یم-  ب  ایدر  یادیداره که دل دخی 

 ! بالمیو پاکه مثل خودش ... واسه داشتنت بدجور به خودم م

 شاکر خدا باش و مراقب...  شهیشانا ،هم یدار  خوشبخت   خانواده

 

ن یکه م  خرذوق  بود !  قهیدق هیواسه  گفت 

حضورت ، بودنت  دوبن یدرست مثل خودت ، م یدار  خوب و مهربوبن  یکردم : توهم خواهرا  پیتا

 باش!  شهیپابرجاست ،پس هم شهیکه هم  مونهیم درست مثل کویه

 

 ... دیاشک از چشمام چک یشدم که قطره ا لحظه اونقدر احساساب   اون

بان قلبم رو بال برده بود و دچار ه نگیپیتا ز یا  شده بودم ...  قن یخف جانیبال ضن

ت پراز ساده بگذرم ...شب ستی! قرار ن یبدهکار  حیتوض هینره  ادتیش ، مراقب جسمت با شی  یشانا ب-

 ... زمیستاره عز 

 گفتنش منو به اوج برد ...   زمیعز 

 رنگارنگ !!!!!  یشب تو هم پر از شاناها-

 

که    یخفه ا غیو با ج دمیشم کش یداشتم که پتو رو رو  کرده باشم اونقدر احساس خوب    نگیکه دوپ  انگار 

  دمیکش  غیکنم و اونقدر ج  و خایل میانرژ  خواستم دمیکش
 

 خوابم برد ....  تا از زور  خستیک



  ماهور

 

  کی یبرا گهیالن د جناب تهرابن -
 

وع دوباره امادگ شده و  یز یتموم کارها برنامه ر  ... میلزم و دار  یها شر

 ! دییهم اعمال شده ، فقط مونده که شما دستور بفرما اصیل اتیی  تغ

  خوامیر که ماون جو  تونستمیرفته بود و م شیکارها و برنامه هاطبق خواسته ام پ  تمایم نکهیاز ا خوشحال

م ....   کارها رو جلو بی 

انب ج نکرد و تو همون قالب فرو رفته ام نگایه جادیصورتم ا یرو رو  ییی  تغ چیه خوشحایل نیا اما 

 انداختم ...  دپور یرش

 اتفاق ها هست ...  نیکه پشت همه ا  خوامیرو م خوبه ! اما من اون ادیم-

 ... هی  گیسمتم م یپور پرونده ا د یرش

شواهد  چینامعلومه ، چون ه فرد اصیل سیطبق گزارش پل نوشته شده ویل اتییپرونده تموم جز  نیتو ا-

افات اون متهم خ  دا یپ ا یبر بودنش  مبتن  شنجن  ا ی   سیبه پل یلیکردنش نبوده و همچنان نامعلومه .... اعی 

ن کنه و هم  یی  فاجعه جلوگ نیکمک کرده تا از ا به موقع بودنش باعث شد پول از کشور خارج نشه  ت 

ستقبال دوباره ا یکار سهامداران هم از هم کارخونه برگشته حت    ...الن هم تموم اون پول به حساب اصیل

 .... دیو برنامه ها رو بهشون بگ فیتموم وظا یجلسه ا کردن و قرار شد یط  یادیز 

  هیقض نیپدرم از ا-
ن
 ماجرا باشه؟!  ی  گیپ حت   ا ینزد  حرف

 

 ... کنهیم مکت   دپور یرش

 بود ...  ا یکامل قضا  انیپدرتون از همون اول در جر -

 

قائل  من که تنها پرسش بودم ارزشر  یتمام بودن و نبودنش برا کردنم دست خودم نبود ، اون مرد با   اخم

 فقط خودش بود که مهم بود و بس !  عتن ینبود ،

 
ن
 پور ادامه داد ...  د ینزدم و خود رش حرف

کت جد خواستیرو نداشت و چون م شییماجرا رو جمع کنه چون توانا نیا تونستیپدرتون نم-  یدیشر

در کارشون باشه ... پس با شپوش   ماجرا باعث خلیل نیا تخواسیکنه نم  سیرو خارج از کشور تاس

ن رو   د یبا مهنکته  نیصورت خودش رو راحت کرد ...اما ا نیکارخونه به شما به ا  یاون و واگذار  یگذاشت 

ف وقت   اف کرد وگرنه با شن  د یفهم ذکر کنم که فرد معی  اسم پدرتون  ندیکارخونه به اسم شماست اعی 

 ...بدتر اهانتم کرده بود



 

زودتر  اون مرد  نکهیا جاه طلب بود ویل یادینبود و ز  پدرم ادم شبه رایه دونستمیشده بودم ، م جیگ

اف کنه ز  ن بودم ا یادینرفته و اعی   نمیاونوقت بب ، هی  لو م ب  جا هی هیقض نینگران کننده بود ...اما مطمت 

 چنته داره ؟!  یتو  بزرگ چ   تهرابن 

 

ا صحبت کرد و بعد مشخص شدن برنامه فرد قانوبن  یو راه ها یکار   طهیح لیاز مسا گهید پور کیم د یرش

 رفت ...  ونی  از اتاق ب کوتایه  با عذر خوایه

 شد ...  دهیسمت پدرم کش فکرم

از مادرم نداشتم انگار از خدا خواسته رفته که رفته  ینبود جز پول ...خی   سالها در حقم محبت   نیا تموم

... 

ن ...  همه تنها  نیبود ا یبد حس  بودن و پشت نداشت 

 ... هی  که هنگام مشکالت دستت رو بگ  ستین و کش خودب   فقط فکر کتن  نکهیا

 ... شهیام خارج م نهیاز س ایه

 . کنهیحواسم. و پرت م زنگ گوشر  یصدا

س لبخند یو عکسش، تو  اسم موش موشر  دنید با   لبم شکل بست ...  یرو  یاون همه اسی 

ش رفته بودم ... موهاش و دو طرف بسته بود و لباشم غنچه کرده بود مهسا ک صفحه رو از گوشر  عکس

 گرفته بود...   موش عکس سلقن  هیوبا نما

 حالم رو خوب کنه ...  تونستیم هرحالت   در 

 ... چهیپیم گوشر   یبشاشش تو  یکه صدا  کنمیرو برقرار م تماس

 ! زنگ بزبن  هی دی! تو نبا ا یدی؟ خوب محل نم سالم خوب  -

 

 .. خندمیم

 ! بار تو زنگ بزبن  هی شهیم حال چ  -

  هیحداقل  دنیم مرخض ب  اقا هی خب حال زنگ زدم ، اما وقت  -
 

ن هم م زنیک ن یبب ننی 
 مردم ، زندم !  تن

 

 ... گمیاسمش رو بلند م یو با ترسر  نهیشیم میشونیپ یرو  حرفش اخیم نیا با 



 ... چهیپیخنده اش م یصدا

 وازه ... روح ن یادیواسم ز  دهیکه به صداش م  یناز 

ن اقاهه ارومی  ...من هم یه-  ... گهید خواد ی! دلم توجه م گهیجام ، خب گوشم کر شد د ت 

 

ن م لبخند   ... نمی 

ن بار اخرت باشه حرف مردن م-  ی 
 هستم ... دستت چطوره ؟ ا یخودم تا ته دن یخوای... توجه م بن

 رفت ...  ادتیاوف ... چه عجب! گفتم -

 ... میسی  نجاها هم مبه او  ینرفته اگه شما بزار  ادمی-

 ... کنهیم طنتیش

 کجاها....؟! -

 هرجا که عشقم بکشه ... -

 ؟ کشهیعشقتون کجاها م-

ح م نمتیبب ی، حضور  شهیکه نم  از پشت گوشر - ح که نه دمیبه طور کامل واست شر  عمیل ، البته شر

 ! دمینشون م

 

 تصور کنم الن از خجالت شخ شده ...  تونستمیم

 ... دمیرو از گوشم فاصله م گوشر   هکشیکه م  یعن یج یباصدا

 ماهور !  ب  ایح ب   یلی... خ ارهیحرصم و درم یکه الن دار   گذرهیکم بهت بد م  یمگه حضور -

 

 ... شهیم شی  یو حرصش ب هی  خنده ام بال م قهقهه

 درستت کنم ...  یچجور  دونمیماهور م نمیمن تو رو بب-

 ر درستم کردن ! با هیبگم مامان بابام  د یبا خورهیاگه بهت برنم-

  کشهیم غیج

 ... مممماااااههههوووووررررر!  یییت  ..... وووایییت  لللییی....خ ییییت  لیخ-

 دوست ندارم !  غو یج غیمن دخی  ج ستا،یحرص واست خوب ن نقدر یا-



 منه که بهت زنگ زدم !  ی  تو!.... تقص یا وانهید-

 

 .... کنهیرو قطع م تق گوشر  بعدم

 ارمیمدام حرصش رو درب خواستیکه اون حساس بود دلم م  نقدر ی... ا فتی  مبند ن یطور  چیام ه خنده

... 

 !ایح قول خودش مردم ازار بودم و ب   به

 

 که خونشون بودم افتادم ..   یاون روز  اد ی

 با محبت بودن ...  یادیبه دلم انداخت اما ز  حرسب   باباش و توجهات مامان تعارفات

 بودن ...  یکیاز جنس باهم بودن و  محبت  

ن چ خانواده انواده اونها خ یکردم که برا  سیع ویل میبود که من و خواهرانم ازش محروم بود ب  گرانبها  ی 

 باشم ! 

 بود...  لیمسا یلیخ ی  درگ فکرم

 ج بود ... که از عهده ام خار   یلیمسا

ن چ چیمن ه ویل یخواستگار  یرو بزارم برا وقت   هیازم خواسته بود  فرهان ن جز چ دونستمینم ی  که در   ب  های 

 بودم ...  دهید لمیف

ن داشت از پا درم یم ب  تنها احساس  اورد ...  و ندونست 

 !چ   دونستمیو نم دادمیانجام م یکار   هی دیبا چه کنم ویل دونستمینم

 داشته باشه ...  یاس کمبودمهتاب احس خواستمینم

 ا ینرو هم کرده بودن که به د نی، فکر ا دنیکشیم دکیکه فقط از بودن ، نامش رو   یکاش پدر و مادر   یا

واسش  د یو خم هست که با چیبزرگ شدن اونقدر پرپ نی، ا ستیاوردن بچه فقط پول و بزرگ شدنش ن

 اش داشته باشن ....  ندهیاز ا نهیزم شیپ کی

 ... دمیم ونی  ب رو محکم نفسم

 ... کردمیم فکر اساش د یبا

 حساب باز کنم ...  شینداشتم تا به عنوان بزرگی  رو  لیفام یرو تو  کش

 هم جدا شده بودم ...  لیفام از 



 ! دونستمیبزنم اون هم نم د یبا به گ رو 

 

 شامل حالم شده بود...  شهیسخت بود اما لطف خداوند هم باورش

 هم وجود داره که ناظر ما بنده هاشه...  ب  که خدا  هی  م ادمونیوقتها  ما انسانها بعضن  چرا 

 ! دهی، راه حلم م دهیم مشکل

 ! میهم صی  به خرج بد کیم  میخوب که بتون چه

رو ندارم گفتم  یبزرگی   نکهیا گذاشتم و بابت نگرابن   انیفرهان ، پارسا رو در جر  یار راجع به خواستگ وقت  

 ... دیهم فهم نا یش

گفت : زنگ   ق  یبرگشت با لبخند عم وقت   رفت ... ویل ونی  رو برداشت و ب شینگفت و گوش ج  یه اولش

ن ا وقت رو تعمهتاب رو که گفتم ، خودش پبشنهاد داد شم یخواستگار  انیزدم به مامانم و جر  ن کن  یت  اونا  ت 

 ...  انیم یواسه خاستگار 

 

ن م اما بعد لبخند کوچیک کردمیمبهوت فقط نگاش م اولش  .... کنمیو ازش تشکر م نمی 

که تونستم انجام بدم زنگ بزنم و تشکر کنم  و در مقابل   یبگم فقط تنها کار  چ   دونستمینم واقعا 

ن رعنا خانوم چ یایمهربون ن نداشتم یی   .... واسه گفت 

***** 

،  شد یانجام م د یکه با  ب  و کارها د یپام کارخونه بود و شو کله زدن با پرسنل جد هیروز شم شلوغ بود  تموم

کت بود و سفارشات جد هی  که داشتم ...   یدیپامم شر

 کنه ....   در نبودم کارها رو ساماندیه تونستیخوب بود پارسا بود و م حداقل

و  ومد یاه نکه براش اومدم کوت  ب  با تموم اخم و تخم ها گرفته بود حت   هم به بهونه دستش مرخض شانا 

  هی دیبا ! ناسالمت   سمیی" من دوست دخی  جناب ر  گفتیبه قول خودش که م
 
داشته باشم  هیبا بق فرف

"! 

ا نیا  !کردیبه نفع خودش کار م د یبا یطیدخی  تحت هر شر

 

ن خونه همه چ دمیکه رس  موقیع  استگارها اماده بود ... از خو  ب  رایپذ یبرا ی 

ش  کنم ...   ضیاتاقم شدم لباسم رو تعو  و رعنا خانوم کردم و بعد از ابراز تشکر رایه ضا ی  با اقا عل احوالی 



 خونه اقوام پارسا دعوت بودن ...  نا یو ش پارسا 

ا   اتاق مهتاب باشن ...  یهم تو  شیپ د یو حدس زدم با دمیرو ند دخی 

 .... ارهیلبم م یرو  یشانا لبخند یهاخنده  یکه صدا  می  اتاقش م سمت

  یی  وقت تو نم هیبکنه مهتاب جون ....  یاوف چه شوهر -
 
 !از خرذوف

 ؟!  یبه جمله ات توجه کرد چیخاک تو شت شانا ه-

 !ستیسخت ن اد یشانا لبش و گاز گرفته ز  نکهیاما تصور ا دمیالعملشون رو ند عکس

 ... هی  گیعمق م شی  یگفته و لبخندم ب  که شانا چ    فتهیم ادمی تازه

ن م در   ... شمیو بالفاصله وارد م نمی 

ن یو بلند سالم م ستادهیو مهتاب کنارهم صاف ا شانا  ن چکار م ستی...معلوم ن کتن ه با ورود ک  کردنیداشت 

 ! سادنیوا خیس ینطور یمن ا

ن به روم م یلبخند مهتاب  .... ندازهیو خودش و تو اغوشم م نهی 

 ... بوسمیو مموهاش  یو رو  کنمیبغلش م محکم

  مهسا و پشت چشم نازک زونیاو  یکه چشمم به لبها  کنمیاز خودم جداش م مونهیتو اغوشم که م کیم

 ... فتهیکردن شانا م

ت اجازه که بخوام واس  یبزرگ شد نقدر یا : گ گمیو چشم تو چشم مهتاب م می  گیم دهیو ناد حسادتشون

ا!...اهست   خودتم راضن  دونمی، م یبدم واسه خاستگار   ب کتن روم حسا توبن یم یطیما بدون تحت هر شر

! 

 .... کنهیبغض کرده نگام م مهتاب

 ... میداداش چه خوبه که تو رو دار -

 .... کنهیم زونمیکه مهسا هم خودش او   خندمیم

 داداش منم هستماااا.... -

 ... شهیمحکم بسته شدن در بلند م یکه صدا  می  گیو مهتاب رو باهم تو بغل م مهسا 

 ... شمیشانا م خایل یکردن شم متوجه جا بابلند

 ... خندهیبلند م مهسا 

 فراموشت شد ....  ار ی یدی...رسما خواهرات و د منت کشر  یبر  د یداداش کارت درومده با-

 



د یدرک و فهمش رو بال م د یکردم و از حرکت شانا ناراحت شدم ... اونقدر با  اخم م تا بدونه که خواهرا ی 

 باشم ...  الیخ نسبت بهشون ب   ستیقرار نتنها من و دارن و منم 

 

 .... کنهیاروم زمزمه م مهتاب

 ناراحت شد....  نگرفت   لشیفکر کنم تحو -

ن دخالت نکن ستیکه بهتون مربوط ن  تو مسائیل- ه   ت  ، در ضمن بلدم اون چموش و چطور رام کنم ...بهی 

ن کم کم اماده بش  .... سنی  مهمونها حال م ت 

 

خونه که م وارد  ن  خانوم مشغول کاربود ...  حهیمل مشیاشی 

 بود و بغ کرده بود ...  سادهیکنار رعنا خانوم وا  شانا 

ن شوم هیشد ....  دهیبه لباسش کش نگام  یکه رو   یسورمه ا ر یو شال حر  یبا شلوار نود سورمه ا د یسف ی 

 ... کردیم یدلی   مشیمال  شیفرش انداخته بود وبا ارا یموها

 زده بود ....  ونی  شال ب ر یاز ز  شیلیبازم خ موهاش و بال بسته بود اما  همه

 بود که به تنش خوب نشسته بود ....  دهیپوش خانومم کت و دامن بلند زرشیک رعنا 

 .... می  م جلو 

 ! ستیکم و کرس ن  ج  یخاله رعنا ه-

ن م یطرفم و لبخند گردهیم بر   ... نهی 

ن نه پرسم ! همه چ-  هست ....  ی 

ان کنم ...  مدوار یزحمت ام یانداختمتون تو  یلیخ-  بتونم جی 

ه تعارف نکتن  یز ینگو پرسم تو هم مثل بچه هامم عز -  هم خودت هم اون دوتا خواهرات ...پس بهی 

 مادرجان! 

 

 ... گرفتیم د یخانوم کرد و علنا من و ند حهیکه خودش و شگرم با مل  کنمیبه شانا م نگایه

ه تخس رو م نیکه نه اما به وقتش حال ا  حال   دهیشنگام به سمت لباش ک یلحظه ا ی.برا... گرفتمیدخی 

 دوباره لبش بود ....  دنیاما همه فکر من بوس خورد یم یخامه ا تن یی  شد که داشت با لذت ش

 



*** 

 

 

 به همراه مادر و خواهر و شوهر خواهرش امدن ....  فرهان

ن مجلس و به دست گرفته بود و از هر چ تیبا درا یمحمد یاقا  ... کردیصحبت م یی 

 هم انجام شده بود ...  ب  رایو پذ ودنشده ب یمیباهم صم خانوما 

صحبت رو دست گرفت و حرفها رو زد و  یمحمد یدوباره خود اقا د یبه اصل مطلب که رس صحبتها 

 گفت ....   طشیامادر فرهان از فرهان و شر 

ن تو  صحبتها زده شد حت   همه  اخرشون رو زدن ....  یاتاق و حرفها یمهتاب و فرهان رفت 

 ... شونیبودن و در اخر بله مهتاب و نامزد راضن  هردو 

 

ه پرو بود که ب فرهابن  یدنایخورده شد و جالب خجالت کش یمیکامال دوستانه و صم  یطیهم در مح شام

 !!!شیر یتا ش به ز باور داشتم  شی  یبودنش ب

 

ن چ همه ان کنم ..  خان حساب   ضا ی  رعنا خانوم و عل یبرا خواستیگذشت و دلم م  به خوب   ی   جی 

ن چ اما  ک کرده بود و بدون ش  میبود که بد عصب ب  شانا یها یی  مخم بود کناره گ یکه بدجور رو   یی 

 ..... دادیم د یبا یقانع کننده ا لیدور کردنا رو با دل نیجواب تمام ا

 

 شانا

 

و  خوب   نیسه تا بچه به ا شهیکه فقط فکر خودشونن ! باورم نم  ب  مادر پدرا نجور یکنه ا  لیخدا ذل الیه-

غصه  ر نقدیطفل معصوما ا نیجوابشون رو بده که ا خودت ا یرحم باشن ! خدا ب   نقدر یا نمیاما والد مایه

ن ، خوش قد و بال ، مت .... پرس به اون مایه ی...وا ینخورن ... وا ا  ا ، ب ت   یکیاز  یکیوقار ، اقا ...دخی 

شون ولشون کرده رفته ... خاک به شم ...ویل  ، ذوق کردم ماشاهللا خانوم و خوشکل ، اونوقت بزرگی 

  نیبه ا نیپرس که شده پشت خواهراش ، افر  نیه ابخت بش د یکه سف  الیه
 

بودنش  ایمو ح همه مردونیک

 بهش بده ....  خواد یاز خدا م هرچ   .... الیه

 



 حرف زدنش ...  ز یر  هیشدم به دهن مامان و  هی  خ متعجب

 ... گفتیپشت شهم صف کرده بود و داشت م داد یمهلت م مگه

 

وع کن !  بعد دوباره از نو  ی  نفس بگ هیمامان وسطش -  شر

 

 چپ چپ نگام کرد...  مامان

 اش داشت  داد هی، کاش  گهیبهت نم ج  یو خانوم باش ، بابات که ه ی  بگ اد یاز اون مهتاب و مهسا  کمی-

 !چوندیپیحداقل گوشت و م

 

ن م نهیسنگ ماهور و س نقدر یننه ما ا گمیم ه پرس نداشتش افتاده ، اون مارموزم چهارتا خاله بسته ب اد ی نهی 

 ، هوا ورش داشته !!!  ننمون

 

 هم جمع شدن ...  یبودم اخمام تو  که از ماهور عصبابن   ب  اونجا از 

ن همچ- اشن من دخی  هووش ! بعدم من شما رو دارم  ی  بگ اد یاز مهتاب و مهسا  گهیم ت  انگار اونا دخی 

نش ز  دلم واسه دوبن ی!!! مشکشیمثل ماهور هم پ یکی،  کشر یاندازه ده تا داداش واسم خط و نشون م

 توجه به خواهراش داره !  نقدر یکه ا  سوزهیم

 

ن من و ارجح  دهیبودم ، به خاطر ناد دست ماهورم به شدت عصبابن  از  ام دادن به خواهراش ! بر  تیگرفت 

 حرکتش ...  نیسخت بود ا

ه چشم سف تن یبی: مگهیو رو به بابا م دهیتپلش م کلیبه ه تکوبن  مامان  جون متن  یالرو ، تو ب د یدخی 

ن ! ه یا گهیاخالقت ! اونا جز برادرشون کس د نیبا ا اد یتو م ی  که گ  یاون شوهر  بدبخت ن مرو نداشت    ت 

ون تو ! چ دوبن یچقدر ارزشمنده ؟ نه نم دوبن یبرادر تونسته هم پدرشون باشه هم مادرشون !م نیکه ا

مرد  هیپرس  نیا...  شه؟یم اونا، به نظرت چ   یلحظه فقط خودت رو بزار جا هی....  یاونا نبود تیموقع

 و خانواده دوسته ....  ر یپذ تیمسئول

 

ن ! هم هیجوون زرنگ- هم  کنهیم یداره واسه خواهراش هم پدر  خوش گذروبن  یسن به جا نیکه تو ا  ت 

 ! هیقیارزش داره ! جوون ل  خودش کیل یمادر 



 

 طونهینکردن .... ش فیازم تعر  نجور یا دمیسن رس نیتو دل خانوادم جا باز کرده بود که من با تا به ا چنان

ن بگم هم گهیم ن که ازش حرف م  ق  یجوون ل  ت  ن نی  ن ! بله!  ت   خاطرخواه بنده هست 

 

رفت ، گ  شیلحظه تصور نبود مامان بابا دلم ات هیاونا و  یمن خودم و بزارم جا نکهیزد ا حرف خوب   مامان

 ... ستین مادر و پدرشون پر شدبن  خایل یماهور بازم هرچقدر مواظبشون باشه بازم جا

ن ماهور ؟!   دهیمن مقرصم بخاطر ناد عتن ی و   خواهراش و بغل کرد  شدمیناراحت م د ینبا نکهیا ا یگرفت 

 دهین و نادم د یرفتارم اشتباه بود ! اونم نبا د ی... شا کردمیصی  م د ی! اصال باومد یواسم ن گوشه چشیم

 ؟!  کردیکنم و برخورد ماهور نگرانم م  کار یچ دونستمی....اصال نم گرفتیم

 

****** 

 

کت ...  امیو مجبورم کرد ب ورد یدلم طاقت ن بودم ویل مرخض نکهیا با   شر

ن پا گذاشته و گشتم با همه ش م ر یهرچقدر نشستم و تموم ساختمان رو ز  النم و خانوم  مذاکره نشستم ی 

ا رضوابن   فرما نشدن !  فیهنوز ترسر  سییجناب ر  دسته اولش و بهم داد ویل یخی 

 تا مزاحم کارشون نشم ...  ونی  اونقدر ششون شلوغ بود که انداختنم ب هم نا یو ش مهتاب

 طرحاتون زشت بشه ، ماهورم دعواتون کنه من بخندم ....  الیه

 ... شمیاتاقش م داخل

 که خودمو شگرم کنم ...   کنمینم دا یپ یا نهیگز   چیاما ه می  گینظر م ر یرو ز  اتاق

 !شهیو حوصله ام نم می  کتابخانه اش م  کنار 

 و چه به کتاب خوندن ، وال !  من

ن ! هم کنمیو گوش م کنمیدانلود م صوب   می  بخوام کتاب بخونم ، م یادیز  هنگ فر  هم خودش کیل ت 

 !هیساز 

 

...  می  تا بتونم ازش الهام بگ کنمیکه مسخ شده نگاش م  یو مثل فرد ستمیا یم یهین  یتابلوها کنار 

ن چ شمیم اتییو وارد جز  کنمینگاه م قیهرچقدر عم  !شهینم می  دستگ یی 



 !پوف

 !ه؟یبه چ چ   قا یدق الن

 بهت بگه ؟!  تونهیرو م توش چ   رهیرنگ با دوتا دا دهیچک هیدوتا خط و  دونمینم من

 و من نفهمم!!!  فهمنیاونا م د یشا 

 

نداشت  ج  یرو تماشا کردم بازم ه ونی  اتاق ... ب ینشد که مشغولم کنه و برگشتم سمت پنجره قد نمیا

... 

 

ن م یلب تاپ رو  دنیو با د سمت صندیل شتمبرگ  شاخکام فعال شدن ...  ی 

.... اونقدر نرم و باحاله که ناخودآگاه جو  نمیشیروش م ب  صدا جاد یو بدون ا کشمیرو م صندیل اروم

 ... یار یدرب یباز  سییر  یخوایو م تتی  گیم

 ... چرخمیو م چرخمیچند دور م هی

ن اون چ از   هی  بود .... ب یلیخ کردمیکه فکرش رو م  یی 

 ... می  گیمختلف م یها هیدر زاو  و چندتا سلقن  ارمیو در م میگوش

 .... خوادیپسورد م کنمیتاب رو که باز م لب

 ! حال از کجا رمزش و بدونم ؟!  شهیم زونیاو  لبام

 کن شانا ، فکر کن !   فکر 

 حرکت دستاش ...  اد یب ادمی کنمیم سیع

 بود؟ چ  

 ، نه....  سه

 نبود هفت بود !  نیسه، هشت، نه ا ک،ی

ن چ اد ی  ! کنمی! چشم باز م فتمیم یی 

 ...کنهیم رد رو وا و دستم ناخوداگاه کد چهار رقیم مونمیم مات

 تولدم !  خی    تار 

هیشم م هوش هم از  نبار یا شهیکه روشن م  صفحه  ... ی 



 بودن که لب میفرفر  یکه فقط صورتم و موها  کینزد ب  لب تاپشم من بودم نما نهیزم ر یتصو 
 

 خند بزرگ

 لبم بود ...  یرو 

بان قلبم رو بال برد  هرچ   بود که خودمم خی  نداشتم ویل عکس مال گ نیا دونمینم ه که بود چنان ضن

 تو تعجبم بمونم ...  ا یبخندم  دونستمیبود که نم

 دوسم داشت ؟!  نقدر یا عتن ی

 !! از خوشر  می  خدا نم یوا

ن چ هیته دلم    !کنهیو بی  بی  م فتهیم یه یی 

 

ه نه  ک  ! هرموقع خواستم تو کاراش فضویل ومدهیاز ماهور به من ن ... فضویل بندمیلب تاب رو م در 

ن کنم گند زدم به همه چ  یکنجکاو   ... ی 

 که زدم تو شبکه چهار !!!   النم

 ... شمیماهور م نهیبه س نهیمحض در باز کردن س به

 ...هی  گیلبم شکل م یرو  یاما بعد لبخند کنمینگاش م جاخورده

 ... شهیم دهیبه لبخندم کش شی  خ نگاه

 ... هی  گیو چشم م کنهیم اخم

ن دستش منو کنار م با   ... شهیو وارد م نهی 

ن همچ توقع  رو ازش نداشتم ...  یکار   ت 

 ... دوزمیو نگاه ناباورم و بهش م کنمیم بغض

 !گوشه نگایه  کیاز  غی    در 

 ام گرفته بود .  دهیناد

ش و به سمت خودم بر  می  گیگرفتنش بازوش و م  دهی... از خشم ناد می  و به سمتش م شمیم عصبابن 

 ... گردونمیم

 ... کنمیچشماش نگاه م یتو  پرحرص

  شهیم-
 

 !ه؟یواسه چ ها ی  مسخره باز  نیا بیک

 

ن و کنار م دستم ن به سمت م لکسیر  یلیو خ نهی  ن ، انگار نه انگار که من دارم حرف م گردهیبرم شی   ... نمی 



 

 ... کردمیم یداشتم باهاش باز  شیپ قهیکه تا چند دق  صندیل یرو  نهیشیم

 ... کنهیبلند م ش 

وع کرده ؟!  رو گ یمسخره باز  نیبه نظرت ا-  اول شر

 

 ! شیهمه حق به جانب نیو من دهنم باز مونده از ا گهیم اشی  بم و گ یو با صدا اروم

 

ن ب ی؟اصال خوب کردم که محل ندادم ... اگه از الن بخوا هیچ دوبن یم-  و  یفرق بزار  گرانیمن و د ت 

 یگرفتنها هم  دهیناد نیباشن همون بهی  که ا تیدر اولو  گرانید
 

 باشه ....  شیک

 

 د یشا کرد یخودشه اگه خوب رفتار م ی  به درست و غلط بودنش کار ندارم ، تقص گهیو د گمیم یرگبار 

 همه محق بودنش واسم گرون تموم شد !  نیا ویل خواستمیمعذرت هم م

 

 عت  ت و به ش بازوم نشس یرو  نکردم و برگشتم که برم، دست   اما توجیه دمیلرز یم تیعصبان از 

 برگردوندم ... 

 ... دیپرقدرت ماهور دور بازوم قفل شد و من و به سمت خودش کش یدستها

 به دلم انداخت ...  به خون نشسته اش طوفابن  یو چشم ها شیشانیشخ شده و نبض رگ پ صورت

 قفل شده بود ...  ذهنم

 دهنم و قورت دادم ...  اب

 !حالش  نیا دنیبغضم گرفت دوباره با د اما 

سیدستاش رو بازوم دردم گرفته بود اما م فشار    دمیی 
ن
 بزنم ...  حرف

ن باش گردنش و  یا گهی: اگه هرکس دگهیم نشیاتش هی  چشماش و نگاه خ باخشم جز تو بود مطمت 

بله  هرابن به ماهور ت ،وقت   کیباشه  ادتیگوشت کن شانا! ...   زهیخوب او  گمیم چ   هیشکونده بودم اما 

ن خانوادم توه ا یبه خواهرام  ی! دوم ، حق ندار  باشر  د یش باتا اخر  عتن ی یداد ام دارم اح وستو د کتن   ت  ی 

 ا یاتفاق  ا یراجع به خانوادت بد بگه ! سه ، هر مسئله  کش  یمثل تو که دوست ندار  یخودت رو نگه دار 

ن هرچ ن در موردش حرف م میو مستق یایکه ناراحتت کرد م  یی   ی 
و  ینذار ل و مح افهیتو ق یبر  نکهینه ا بن



ن و م می  گیم دهیدفعه رو ناد نی! چهار، شانا ا واسم خط و نشون بکشر  ن وگرن ارمی  ه به به حساب ندونست 

 ! حرف از جدا شدن نزبن  گهیتا د بشر  مونیکه پش  کنمیم یجان خودت کار 

 

ن غرورم خورد شده ، حرفاش واسم سنگ کردمیم احساس  بود ..  ت 

  شودیماهور نرم تر م انگر یصو نگاه ع چکد یاشک از چشمانم م یا قطره

 
ن
 بکشم ...  قینفس عم بزنم حت   تونستمینم حرف

 برخورد رو بکنه ...  نینداشت ا حق

ن ماهور هم اما  ن بود ، هم ت  وج دوست ا عتن یتو حلقم  زهیبر  ونیدر م هیکه نزده بود تو دهنم تا دندونام   ت 

 داشتنش ! 

 کردنم !   دا یعشق پ نیتو شمن با ا خاک

 ! ویل جذابه ، پولداره یادیو ز  کلی! درسته خوش ه یو فرستاد نیواسم کم بود که ا قدر نیعاشق ا ا یخدا

 مغرور و نچسبه !  یلیخ

 

ن م زور  ن نم که از دستش خالص بشم ویل  نمی   ... سهی  زورم بهش نم عتن ی ارهی 

 ... زنیی  و م گرنیم شر یاز هم پ اشکهام

 !شهینم نکنماااا ویل هیگر   خوامیم

 ... می  اغوشش فرو م یو تو  هکشیو سمت خودش م من

 ارومم کنه...  یاون جور  خواستمینم

و بعد  زهیبهمم بر  نجور یا نکهیبگه ، نه ا متی، با نرمش و مال  گهیحرفش و منظورش و طور د تونستیم

 ارومم کنه ... 

 زور زدم که ازش جدا بشم اما نذاشت !  دوباره

 گرفته بود ...   حرصم

 ما باز هم ولم نکرد ... به بدنش زدم ا کمیکوچ  یمشت ها با 

 

ق !ح ی! حق ندار  غرورم رو بشکتن  ی! حق ندار  کتن   کمیکوچ  ی! حق ندار  شم داد بزبن  یتو حق ندار -

 ! یندار 



 

 .... کنهیتر بغلم م محکم

....ارومسیه-  ...باشه...باشه..اروم باش....نلرز!...اروم دخی 

 

ن اش م نهیس یتو  جوبن  مشت ب   نبار یا  ... نمی 

ن مانع بشم نم خوامی...م بوسهیو مموهام  یرو   ... ارهی 

 

ن در بال پا هی  و دستگ خورهیبه در م یا تقه ونهیداد ماهور من و از جا م یکه صدا  شهیم یت  ه برسه چ ی 

 که پشت دره!   اوبن 

 شده بود ...  ر ید اما 

 الن نه ، شم شلوغه بزار واسه بعد ... -

 ...دمیرو شن د یچیکه داخل اتاق پ  ب  قدمها یصدا

 خشن تر !  نبار یاما ا شهیماهور بلند م یصدا وبارهد

 

 بعععععدددد.....  یپارسا بزار برا-

 

 ... شنومیم ی  پارسا با تاخ یصدا

 ...باشه راحت باش !  دونستمیباشه داداش نم-

 ندارم که تعجب کرده بود!  شک

 

 ... شنومیبسته شدن در رو م یصدا

 !حالت ممکن !!  نیاضافه شد البته در بدتر  دنیکه از رابطمون فهم  ب  کسا  ستیهم به ل پارسا 

 

ن م غیواقعا ج گهید نبار یکه ا  کنهیمن و جدا م ماهور   .... نمی 

 ....تو اخرش! یدیمنوووو....دق....م عتن ی....ماهوووووررررر.....  یییت  واااا-



 

 لباشه ...  یرو  یلبخند

 ! کشهیم ی  حرص نزن ، به خدا گوشم داره ت نقدر یا-

 

 سمتش ...  می  گیماشاره امو  انگشت

ن بب- ن به نفعته چ ت    یی 
 

 ! دایکه اون شش ناپ  ارمیبه شت م ب  وگرنه بال نیک

 

 ... کنهیم یا امزهب اخم

ن م زهیجونم بالاااا! اخه تو ر -  کن !   هم قد خودت شوچن  یکیاسه من جوجه! برو با و  د یرو چه به تهد هی 

ن پارسا سنگ دنیرفته بود و موضوع فهم ادمی هیبحث قبل انگار   تر بود واسم ....  ت 

ن بب-  کن ! به دو ن یکیباهام  میماهور من الن عصبان دماااا یدستت م یکار   هیندارم  من و اصال شوچن  ت 

 

ن م یرو   عصبابن  وقت   دوبن ی: نمگهیم و با لحن خاض کنهیمو دستاش و باز  شهیولو م یور  هیکارش   ی 

 !!!شر یچقدر خوشکل م شر یم

 

 ... هی  م ادمی میو حرف بعد شمیم لل

 تو چنته داره که منو مسخ خودش کنه....  چ   هی شهیادم هم نیا

 جذاب !!!  عوضن  پیخوشت کثافت

 یشونه هاش  یو بعد رو  کنهیمو نگام جز به جز صورتش و کند و کاو  هی  گیتپش قلبم چرا اوج م دونمینم

 ! کنهیم ب  کت بدجور خودنما  ر یکه از ز   فتهیم شیعضالن

 ...شهیرو م رو یز  دلم

  چیو بدون ه کنمیدلم بدم اخم م به زبون نفهیم جواب   تونمینم وقت  
ن
تا از اتاق  می  به سمت در م حرف

و بعد  کنهیصورتم و قاب مماهور که با دستاش  یو چهره جد شهیم دهیبرم که وسط راه دستم کش ونی  ب

ن یشیلبام م یکه رو   ب  لبها هیم یا گهید یایو من و به دن تن که   شمیم یا گهید انکه مسخ تر از هرزم  ی 

 مال خودم نبود !!  گهیواکنش بدنم د

 



ن م پشت  داغمه ...  یگونه ها  ینشستم و دستم رو  می 

 درازتر کرده بود ...  مشیپاش و از گل یادیز  ماهور 

ذاب ، دچار ع دنشیبغل کردن و بوس ا ی کردیمدام منو لمس م نسبت   چیبدون ه نکهیبدم واسه ا حال

 وجدانم کرده بود... 

 کنمیگناه را با تموم وجود لمس م  نیی  و حس ش بندمیم چشم

 ... کردیمانع بشم اما انگار لمس دستانش و نگاه براقش جادو م استمخو یم

ن چ چیه شر یعاشق م اما وقت   ستینبود و ن کار درست    از لحاظ عقالبن  درسته ز معشوقه ج تن یبینم یی 

 نخواهد داشت ...  ات با ورودش مشکیل شخض می، حر  شنیم باتر یها ز  ب  بایات ! ز 

ن که نبض قلبت تا شت م  د یا انقدر بال یم ! گایهشهیمدچار جزرو مد  ا یهم مانند در  عشق هم  گایه!  ند ی 

ن انقدر پا  ! شودیم کنواختیتا همه وجودت  د یا یم یت 

 

ل کردن هم د ی! شا د ی  گیم میمانع شدن دست من نبود و دلم هست که تصم پس  اد ی بتونم درکنارش کنی 

 ر توانمه! نه د شهیبه طور کامل بخوام منعش کنم نه م نکهیا ویل می  بگ

 

***** 

 

ن زنگ م مهسا   .باهام حرف بزنه ..  و درمورد مطلب مهیم اد یهستم، باشم تا ب ب  هرجا خواد یو ازم م نهی 

تا خودش و برسونه  شمیو منتظر م کنمیکه دچار اختالل حواس شده عمل م  یمثل افراد قا یهم دق من

کت !   شر

ن به کارخونه جوا به درخواست همرایه حت    ب رد دادم ... ماهور واسه رفت 

  دلم
 
 بود .  ختهیبه هم ر  نقدر یدخی  ا نیافتاده که ا به شور افتاده بود که چه اتفاف

 دونمیبهش وارد شده بود ! اخه سابقه اش خرابه ! نم روابن  فشار روچ کمی دیاخر ترم بود و شا امتحانات

 قله ! که دور از ع  کنهیم ب  و کارا زهیی  فازو نولش بهم م شهیم چ   هو یبرسر  نیا

 بگذرونه !  ی  خودش بخ خدا 

 

 شانا ! شانا جان داداشم کجاست ؟-



 

 اومدم ..  ونی  مهتاب از فکر ب یباصدا

ن !  دنیکه با د  گردمیسمتش برم به  حلقه تو دستش ابروهام خود به خود بال رفت 

 

 یی  گیمن لی! تحو  یشد لیخانوم؟ اسم شوور روت افتاده ستاره سه دا یکم پ  ب  جونم مهتاب جون ! کجا-

 خانوم ! 

 

به ا خندهیم ن به شم م یو ضن  ... نهی 

 گمشو ، حرف نزن !ماهور کجاست؟-

 

 ... شمیبه جانب م حق

 !زمیعز  ستین بمیتوج-

 مسخره نشو شانا! -

 !ه؟ی  و کارخونه کجا م نجا یاز ا ی  ! داداش جانت غزمیعز  هیوا، مسخره چ-

 

 ... کنهیم نوچ  

 ؟ب  نجایو ا ست  یخب تو پس چرا همراش ن-

 واسه چراش! -

 لوس نشو ترو خدا! -

 منتظر مهسا هستم ، باهام کار داره! -

وت بود و هرچ   کمیصبح هم - ن نگفت ، فقط ع ج  یگفتم :چته؟ ه  هی  کرد و رفت   ها نگام وونهید نیا ت 

... 

 حالش خرابه!  یلیپس خ-

ن با ماهور جلسه مهیم-  ! فت  ی  م د یداشت 

 ! امینرو ، دارم م ب  خانومتون اضار که جا ابج   خواستم ویل-



ن !  توننیبشه م قرارداد اوگ نی: اگه اگفتیماهور م-  محصولتشون رو صادر هم بکتن

 

ن م چشمیک  ..نمی 

 دونه اس اونم واسه منه !  هیداداشت -

 برمنکرش لعنت! -

 !گهید گهید-

ن چ ا یبره که گو  خواستیم مهتاب  امده بود...  ادشی یی 

 داشت!  ات کار مهیمباه ا ی،گو  گرفتیشاغت و م نا یاهان !ش-

 

ن یامروز مهم شده بودم همه دنبالم م چقدر   ! گشت 

 داشت؟!  کارمیچ دوبن ینم-

 

دار م هی  گیو گوشه لبش و گاز م خندهیم  ... دونهیکه م  شهی...شصتم خی 

 خب؟-

 ! چونهیجا خودت رو گم و گور کن که گوشت و نپ هی یشنو یخب به جمالت! فقط از من م-

 چرا؟-

ت و گوش  اد یب خواستیهم م نا یگفته ! ش  نا یو اومده به ش دهیبغل هم د یر رو تو پارسا تو و ماهو -

 ! چونهیبپ

 

 پارسا خاله زنکه که رفته راست گذاشته کف دست زنش !  نیا عجب

 لوس!  نقدر یو راز نگه دار باش ،مردم ا ی  گل دهن بگ  کمی! خب  چ   عتن ی

 

ن چ نیخودشون از ا نکهی؟ نه ا خب حال که چ  - ن  ا ی   گردن من و بچسبه !   اد ی ، بنداشت 

 تنده !  ششیات کمیداداشم -

 زده بال !  کمیفکر کنم از -



 ... ندازهیو منم به خنده م خندهیم

ن یبیمرد جماعت اب نم-  ! نیوگرنه شناگر ماهر  تن

 دوسه تا دوست نوبرن به وهلل!  نیتنده؟! پس ا ششیاره ! اقا فرهان شما هم ات-

 

 !! شهیمبهوت زده مهسا خنده رو لبمون خشک م افهیق دنیاز خنده که با د هی  م غش

 

 تو بغلم ....  ندازهیخودش رو م سهی  زنان که بهمون م نفس

ن م  ! هی  گیم شیدفعه گر  هیخنده بعد  ر یز  نهی 

 !؟چ   عتن یکه   ختنشیو اشک ر  دنیخند ونیم مونمیم

 ... شهیکالفه م  مهتاب

 فعال ...  می  ! من دارم م هیروان وونهید نیا-

 

 ... شهیازم جدا م مهسا 

 شخ شده بودن ...  لپاش

ن بعضن   ستیو دست خودم ن شمیمنم کالفه م گهید  حرفها!  گفت 

ار و که من و از ک  هیدردت چ نمیبنال بب رنگ عوض کتن  یه خواد یمثل افتاب پرست نم شعور یخب ب-

 
 

 جواب اون داداش گردن کلفتت رو هم بدم !  د یحال با ؟انداخت   زندگ

ن ذوق زده دستاش و بهم م مهسا   ... نهی 

 ! شهیچون خودمم باورم نم شهیباورت نم-

 ... ارمیو در م اداش

 واسه من شر و ور نباف ! مثل ادم حرف بزن ! -

 

ن و بهم زل م شهیم اروم  ! سونهی  هم به حد اعال م اسکیل ... نهی 

 هم نکنم!  تن یمقدمه چ عتن ی-

 



ن و محکم م دستم  ... میشونیپ یرو  نمی 

 و تحملت کنه!  هی  کنه و تو رو بگ  چارهیخودش و ب اد یم !گ یاز هفت دولت ازاد عتن ی-

 

 ... شهیباز م ششین دوباره

 !یی  استاد ام-

 !؟تو ....چ   د یهم فهم یی  اره استاد ام-

 

 بود؟!  بگم ! اصال منظورش چ   چ   مونمیم لحظه هی

 حرفت و کامل بزن ! -

اف کرد! -  شهراد ازم خوشش اومده !خودش اعی 

 

 کردم ...   هنگ

ن چ هی  ضاحت !  نینه به ا گهید بودم ویل دهیفهم ب  ای 

 ...شمیبه کمر م دست

 خوشش اومده؟!  جنابعایل اون وقت از چ  -

 

ن و پا شش  شه! انگار شهراد روبه رو  ندازهیم یت 

  از پایک-
 

 و وقارم!  و سادگ

  پایک نیاونوقت ا-
 

 ! دنیبه دوبار د شهی؟!مگه م دهیو وقاره از کجا د و سادگ

 دوبار که نبوده ، چندبار بوده ول...... -

 

 اش کنم ....  کهیت کهیت خوامیم فهمهیو م شهیم میمتوجه لحن حرص نبار یا

 ... هی  و عقب م هی  گیفاصله م ازم

ان بود نشد که بگم به ج کش  ا ی یتو نبود ا ینشد  بهت بگم ویل خواستمیدبار مبه جان خودت چن-

 خودت! 



 جون عمت! -

 اصال جون داداش ماهورم ! -

بزارم کف دست داداش ماهورت تا حساب  یخوای! بعدم میخور یقسم جون ماهور م کتن یتو غلط م -

 ! ادیدستت ب

 !اد؟یکف دستم که حساب دستش ب  یبزار  د یبا چ  -

 

ن حرف م نطور یهم من و اون هم  خورهیسالن به ماهور م چیپ یکه تو   فتی  و اونم عقب عقب م دمی 

 !کنهیو حال هم منتظر جواب داره نگام م فهمهیم

 ...خندمیم الیک

ونه هست به درد سن شما  کمیوحرفمون  میهست در حال شوچن  شهیمن و مهسا هم زمیعز - دخی 

 !خورهینم

 .... نی  ماهور بال م یابروها

 !فهممی!بعدا که م خورهیاهان به درد من نم-

 : حال تا بعد!  کنمیلب زمزمه م ر یز 

 

ن چ هیدارم  فهمهیم  ... کنهیشده نگام م کیبار  یکه با چشما  کنمیلب بلغور م ر یز  یی 

ن تم یلیطرفم و خ اد یم مهسا  ن گونم م  یرو  یبوسه ا ی  اون  دنیکه بابوس  هی  و بعد سمت داداشش م ارهی 

ن م لبخند بدجنش  ، زن داداش جان خداحافظ!  یبا ی: داداش باگهیم یو موذ نهی 

 ! هی  و م دهیهم تکون م دست   هی

 تک تک موهاش و بکنم !!!  خواستمیشانس اورد که رفت وگرنه م یلیاومدن ماهور خ با 

 

 ؟یایهمراهم ب چرا نخواست  -

ن من نبود ، مهسا م- ن و نخواست   !دیگران شدم !ببخشن یلیحرف زد که خ یو جور  اد یب خواستیخواست 

 یا هفیوظ هی، قبلش تو  یا گهیرو ناحق کنم اما چه خواهر من باشه چه هرکس د حق   خوامیشانا نم-

د داشته وجو  خوامینم یدر عوض دفعه بعد می  گیم دهیو ناد نبار یا ویل عمل کتن  ستیبایکه م  داشت  

 باشه ! 



 

   یو جد محکم
ن
ن نم گفتنش حرف ن واسه گفت  ن به  ارهی   ! نمکیم شیاتاقش ، من هم همراهو با رفت 

ن م یرو رو  فشیک ن م ی   ... ارهیم ونی  ازش ب یو پوشه ا ارهی 

 ... هی  گیرو سمتم م پوشه

 ...کنهیکمکت م  یلیخ یی  ادگی یبهش بنداز ! تو  نگایه هی-

 

وع به خوندن م کنمیرو باز م پوشه  .... کنمیو شر

ن طرف یتا اخرکه امضا خونمیبه جزش و م جز  بود  به نظرم اشنا  یادیکه ز   ب  امضا دنیا دشده بود، ب ت 

 یاداور یدور اما محو  برام  یلیخ یلحظه خاطره ا هیبهم دست داد که باعث شد  یبد یلیاحساس خ

 حالم رو بهی  کنم هرچند ذهنم قینفس عم کیکردم با   پس سیع داد یقد نم ب  عقلم به جا بشه ویل

 بدجور مشغول شده بود! 

ن سنگ نگاه  بهش ...  شمیم هی  و خ دمیب مماهور رو جوا ت 

 بود انگار که منتظر جوابه!  سکوت

 

 !هیبه نظر من عال-

 

گفت:   داد یلم م شیپشت صندل کهیکه خودش درحال  امد یموشکافانه اش انگار از جوابم خوشش ن نگاه

 لحظه حس کردم صورتت جمع شد ...  هیشد  چ  

 

 گرفتم راستش رو بگم ...   میتصم

 ... ستیمهم ن دور افتادم ویل یخاطره ا اد یامضا  دنیشد با د چ   دونمینم-

 

ن و بعد اروم کف دستش و به م کنهینگام م هی  خ ن م ی   تشی: قرار داد رو امضا کردم چون موقع گهیوم نهی 

ن که کرده بودم همه چ  قاب  یخوب بود و طبق تحق  کهین مرتفقط از او  مشکیل چیبود و بدون ه قانوبن  ی 

 بکنه ....  لشیچون قرار شد کاراش و وک نمشینب گهید دوارمیکه ام  ومد یخوشم ن

 ؟!  ومد یچرا از مرده خوشت ن-



 ! هیانگار دنبال شگرم کردمینچسب بود و حس م یادیز -

 وا! -

 وال! -

 

 ... کشهیو لپم رو م شهیخم م بعدم

 و با تموم دوست داشتنم از لمس دستاش ...  کنمیم اخم

 

 !؟کتن یجوجه اخم م-

ن بب- نداره و  یحس و رابطه چارچوب و محدوده ا نیا هست ویل نمونیب ابطه و حشر  هیماهور درسته  ت 

ام و دوست داشت می  دوست ندارم با هر بار لمست حس عذاب وجدان بگ که برات   تن ... با تموم احی 

 مراعات حالم رو بکن !  کنمیئلم ازت خواهش مقا

 

ب   یبه شدت تو  اخماش
ن و به ضن  از جاش بلند شد ...  هم رفت 

بود   شی  یترس ب ،ویل شیتنومند و قو  کلیه دنیبلندش همزمان دوحس ترس و لذت رو بهم داد باد قامت

 عقب برم ...  که باعث شدم دو قدیم

ه بدوبن  ولو ! ویلخانوم کوچ کتن یم واسه من خوب بلبل زبوبن -  ... کنمیمن هرکار دلم بخواد م بهی 

ن رو کنار م ترس ابا مامانم از اعتماد ب نکهیدارم از ا نجاشمیبه خدا تا ا ی  : ماهور گارد نگگمیو با ارامش م ارمی 

 درکم کن !  کنمی، ازت خواهش م کشمیسواستفاده کردم و باهات دوست شدم عذاب م

ن م یو رو  کنهیم تن یبه شدت معلومه ، عقب نش شیکالفگ  کشهیبه موهاش م دست    یو تو  شهیخم م ی 

ن همون حال اروم پچ م  ... نهی 

که   یکار   منم یخوایم نطور یحال که ا دارم ویل اجیچقدر بهت احت دوبن یم کهیکنم درحال  تتیاذ خوامینم-

 ... دمیدرسته رو انجام م دونمیم

 !ه؟ی: منظورت چگمیم د ی...با ترد رو قطع کنه دوست   نیبخواد ا نکهیبرم داشت از ا ترس

 

هیو انگشتش شستش و به گوشه لبش م خندهیاخماش م ونیم مرموز   توبن ی: بماند!.... النم م گهیو م ی 

 ندارم !  یباهات کار  یبر 



 ؟کتن یم ینجور یوا ! چرا ا-

ه بر -  !یشانا حوصله ندارم بهی 

 

 حر چیاز طرز برخوردش و طبق خواسته اش بدون ه شمیم ناراحت
ن
 ... شمیاز اتاق خارج م ف

 ... هی  م یلیو  یلیمن که دلم واسه تو ق فیح اصال 

ن م یبه پا شده که کم مونده ش بزارم رو  شر یتو دلم ات دونهیخدا م اما   کنم !   هیگر   یها یو ها ی 

 !!! نایمنو بی  خونت و اخرش و ا ا یتو ب ج  یبغلم کن ماچ و بوس که ه ا یب اصال 

 ! زمیشانا جان خفه عز -

 من الن بغل ماهور بودم !  گرفت  یتوئه اگه حس عذاب نم ی  مش تقصه-

 ! دونستمیو من نم یبود ا یح خاک به شم چقدر تو ب  -

 !گهیحال بدون د-

 

ن هم کت زدم  ت  ن ماش دنیبا د ونی  ب که از در شر  فرهان حسگرام فعال شدن .  ت 

 فضول نباشه!  ادمو بکشه ویل خدا 

  می  برخالف مس جلب توجیه چینامحسوس بدون ه یلیخ
ن
کت ،  کیشاپ نزد انگار که بخوام برم کاف شر

ن ...  وع کردم راه رفت   شر

 برطرف بشه ...  میدستم بود که هم دوتا عکس بزارم هم فضول ممیگوش

ن مهسا هم داخل ماش دمیانداختم که د نگایه گوشه چشم  از  ن شش پا ویل ت  بود ....حال فرهان خان  یت 

ذوقم  یبدجور تو  نمشونیبب یا گهینتونستم جور د نکهی! اما من از ادونمیاون و نم گفتیواسش م چ  

 خورد ... 

ن هم خواستم ع کردم و و گذاشتم بغل گوشم و شر  میگوش  هست ...الیک عیضا یلیخ دمیبرگردم د یجور  ت 

 حرف زدن

 .....گیکنم! باشه برم  کار ی! واچرا؟ خب من حال چیومدی؟! ن سالم خوب  -

 

وع م میدفعه گوش هی  ! مونهیزنگ خوردن و حرف تو دهنم م کنهیشر

 شدن که شاخ و دم نداره!  عیضا



ن رو پا گوشر   عی    ش  ن ماش دنیبا د کنمیبه دور و اطراف م و نگایه ارمیم یت   نابایمهسا اون سمت خ ت 

 .... شعورشهیکار خود ب  فهممیم

ن به ماش نگایه  که تو همون حالت بودن و اصال هم متوجه من نشدن !   کنمیفرهان م ت 

 ذره هم تکون نخوردن !  هی حت   نا یاومدم اما ا لمیبگو اون همه ف منو 

که برم   خواد یم نشیماش یکه مهسا با خاموش و روشن کردن چراغ ها  ابونیاون سمت خ گردمیبرم

 ... نشیسمت ماش می  و م ششیپ

ن که با روشن شدن ماش  ندازمیبه اون دوتا مرغ عشق م یا گهیسوار شدن نگاه د قبل الخره ب فهممیم ت 

ن دارن !   قصد رفت 

 

 !؟یدار  نا یبه ا کار ی! اخه چ بشر  عیضا د ی! حتما با شر یتو ادم نم-

هیاله از ششون مداره ! اصال اون حس و ح چه حایل یی  مچشون رو بگ وقت   دوبن یاصال نم-  ! ی 

 ... دهیمتاسف شتکون م مهسا 

 بدون ش خر ...  ،ب  ددر دودور دوتا نی  م چوننیپیمامان بابات م ستین خود یب-

ن م قهقهه  ... نمی 

ه فقط رفته بود تو حس ک نقدر ی؟! مامان رعنا ا مچشون و گرفتم اونم بگو تو چه حایل شبیتازه هنوز د-

ن نفس نفس م د که اگه هنگ مونده بو  نطور یهم هیاگوش شخ شده بود بعدم تا چند ثاناما بابام تا بن د ی 

 !!موندیو سمتم پرت نکرده بود بابام تو همون حالش م شییمامانم دمپا

 

ن هم با من م مهسا   خنده ...  ر یز  نهی 

 تو اتاقشون؟!  یی  که م  مگه تو فضویل دلشون جوونه ! ویل ب  خدا-

! اما خب د  نیا یجا ب  رایسالن پذ ی! تو  هیمن چ ی  تقص- ن  گهیکاراست! بعدم مگه اتاق خوابشون رو گرفت 

که   هیدوار یام ی! پس جاهی  گیهم م یلب و لوچه ا هیبابام هوس مامانم به شش بزنه همون جا  وقت  

 لختش نکرده ! 

 

 ...می  گیخندم رو م یجلو 

 !نهکیم دلم هوس هو ی نگلیمن س گنینم گهی! دست  ی: تو ادم بشو ن گهیم شهیم بعدم شایک-



 !کنه؟ینم یکار   چیچقدر که ماهورم ه-

 

  اد ی
ن
 و برخوردش...  فتمیکه به ماهور زدم م  حرف

 بهی  بود ، حداقل عذاب وجدان نداشتم ...  ینطور یاما ا خواستیدلم نم واقعا 

 

 هم؟!  یشد که اخمات رفت تو  حال چ  -

که   یکر حت شد و گفت باشه و فبه داداشت گفتم راه به راه نه بغلم کنه نه ببوستم !اونم نارا ج  یه-

... دلم واسش تنگ شده ! اگه بخواد رابطمون رو کات کنه من تحملش و دهیدرسته رو انجام م دونهیم

 اضار کنم که غرورم رو له کنم....  خواممینم ندارم ویل

 سمتم....  گردهیمتعجب برم مهسا 

ن تو شانا! چرا همچ یشد وونهید-   ت 
ن
با تموم دوست داشتنش  ناسمشی!من داداشم و میبهش زد حرف

ه ا عتن یحرفش  نیا دونمینسبت بهت م ه! ماهور دار نش حهیغرورش جر  رابطه رو تموم کنه ویل نیحاضن

ن خوبه که همه چ تازمابن  ...  د ش کر تحمل شهیکه نم  ادیم شهیصورت م نیا ی  بروفق مرادش باشه درغ ی 

ن خر مکه غرورش حرف اول و ا  ادم خودخواه و از خودراضن  هی شهیم ! با وجود فرزند اول بودنش و  نهی 

  نکهیا
 

  تیو موقع ستادهیخودش ا یپا یخودش رو  از همون بچیک
 

رف فقط حرف ح ادگرفتهی خانوادگ

 هم وابسته نباشه!  یبرسر  بتن  چیخودش باشه و به ه

ن تو دهنم م قلبم  ... دی 

 م کنه! حرف تمو  هیبد بود که بخواد رابطمون رو به خاطر  نقدر یحرف من ا نیا عتن ی

 ...چرخمیمهسا م سمت

ن مهسا خر نشه بخواد همه چ-  رو تموم کنه؟!  ی 

 ؟هم گفت   یلبدبا لحن بد-

  نسبت   چیبدون ه می  عذاب وجدان بگ شهیتو باعث م یشدن ها کینزد نیدرکم کن و ا کمیفقط گفتم -

 چهاچوب مشخص داشته باشه!  هیکه بشه 

ستور داده نه عمر د هیبوده که  حسابت ماهور تهرابن طرف  ویل هم درست گفت   یلیحرف تو بد نبوده خ-

ن ...   بهش امر و نیه نکهیا  کتن

 ... شمیم براشفته



ن بب- ه داداشت ک  ستمین اگه اون غرور داره منم دارم ! من کم کش دوسش دارم ویل کنمیمهسا کتمان نم ت 

  خواد یکنه ...م  بخواد بهم کم محیل
ن
خودم  ستیما منم قرار نا ستین رابطه اش رو کات کنه ، بکنه حرف

 رو به دست و پاش بندازم ... 

 ... سوزهیخودم م یو دلم برا چکهیم اشکم

کرده به   د خو یو عاشقمه! پس ب خواد یبود دنبالم که من و م فتادهیکات کنه! مگه ن  خواد یغلط کرده م-

 خاطر حرفام بخواد بره پرسه ماموت! 

ن ماش مهسا  ن رو کنار م ت   یهش م: تو بگهیو ناباور م خندهی..به خاطر حرفم م. کشهیو منو دراغوش م نهی 
 

 یک

 ماموت؟! 

 ... کشمیبال م تن یب

 بود که باهاش خوب نبودم ویل لیمال اون اوا نیهم هست البته ا یبرسر  ابیو نمونه کم ناسور یتازه دا-

 حال همون ماموته ! 

 دونه؟یخودشم م-

 !نهخفه ام ک اد یب یخوایم-

ر ...اخه به پرست کنهیکله ات و م- !  نیا اد یداداش من م ی  ن  همه اسم گذاشت 

 گندش!   کلیاره با اون قدبلند و ه-

 بگو ماشاهللا ! -

 بخورم !  شکست عشق   کردمیوقت فکر نم چیه خوامینم-

 ؟مگه عاشقش هست  -

 ه؟یچجور  قا یبدونم حسش دق خوامیا منه ام-

 

ن پس گردنم م یکی  ... نهی 

 از دستت!  شهیداداشم راحت م-

 

 که!   تن یبدش رو بب توبن ینم ! توهم خواهرشر شهیو داغون کرده و اونوقت راحت م من

 دلم چقدر تنگشه و ناراحت!  دونهیخدا م ویل اوردمیخودم ن یظاهر به رو  یتو  درسته

 کنم به حال و روز بدم....   هیقم و گر اتا یبرم تو  خواد یم دلم



 

 .... دهیبه اخر رس ا یگذشته که رو به موتم ... انگار دن  یروز  چند 

حال  ماهور مواخذه ام کنه که وقت  به خاطر حرف پارسا و بغل کردن من توسط  خواستیم نا یش

 هم داد ....  ینگفت و تازه دلدار  ج  یه د یرو د شونمیپر 

کت و کارخونه شده بود برج زهرمار ... چنان اخم م یتو  ع هم حرف بزنم ...هرموق فتی  م ادمیکه   کرد یشر

جواب   خواستمیم
نه رو و کنم ... منم از لجش کارخ  تن یعقب نش شد یترسر باعث م هیکنم واسش با  حاضن

 خونه ....  ومدمیو م چوندمیم

 ... کردمیکه خودم باشم فکر م  تختم نشستم و به موجود مفلوگ یرو 

اده که افت  ! اگه اونوقت  گهیاحمقم د گهی! اره د دادمیاحمق تر از من وجود داره؟! جوابمم خودم م ا یخدا

نبود ، انگار من خودم و  حق به جانب نقدر یاوضاعم بهی  بود ، حداقل ا دادمیبود دنبالم محلش نم

 !ی  من و بگ ا یب کردمیانداختم تو دست و پاش و التماس م

 !شنی، روت سوار م یبه مرد جماعت رو بد قول نرگش به

ن بار سنگ نیتحمل ا فمینح یمنه که ماهورم روم سوار شده و شانه ها تیحکا الن  یرا ندارد!اه خدا ت 

 من! 

 

 ! دهیمو مغزم مدام ارور  تو جاده خایک زدم

 

 تخت ...  یرو  نمیشیم باخوشحایل نمیبیرو که م نرگش کلیو ه شهیباز م دراتاق

 ؟ یاومد شما گ یوا-

 ... خندهیم

 استقبال !  انیم ینجور یا-

 تو اغوشش ....  کنمیسمتش و خودم رو پرت م می  و م شمیم بلند 

   ب  تنها یروزها نیا یتو 
 

 رام.... بودم ب لت  قوت ق گرفته بودم حضور نرگش  که بدجور افرسدگ

 ... کشهیشم م یرو  و دست   نهیشیم کنارم

ک زد نجا یا یخورد شده ؟شکست عشق   چ  -  ؟یغمی 

ن م تلجن  لبخند   ... نمی 



  هی،حال  هیچ شکست عشق  -
 

 !نیداره که همه تعجب کرد اشکایل می  بگ بارم من افرسدگ

 کرده ...   یی  که چقدر تغ  می  یم و من تازه ب   ندازهیتازه تاتو کردش رو بال م یابرو  یتا کی

 تینیگوشه نش  نیا یی  راست بال م وار یزبونت شش می  از خودت جلوتره و از د شهیهم نکهیاخه نه ا-

 نگرانمون کرده !  کمی

س- ن نی   بادمجون بم افت نداره!  ت 

 

 .... می  جلو زبونم رو بگ تونمیو نم نی  گیقرار م دمیتتو کرده در معرض د یابروها

 !ایی  ی، خوب دل م یسال جوون تر شد ستی! انگار ب یردک  یی  چقدر تغ-

 ... دهیرو نشون م شیعمل یدندونا فیو رد خندهیم

 خوشش اومده!  یلیکه خ  یی  حال قشنگ شدم؟ام-

 !ومدیبهت م شی  یپهنه فکر کنم نازک ب کمی ویل یماه شد-

 ...کنهیم اخم

 ع کن که دلم گرفت ... ....پاشو...پاشو خودت رو جمینظر بد خواد ینم شهیتو شت نم-

 ! یخوایوا پس چرا ازم نظر م-

ن فکر کردم چ-  ... شهیشت نم ج  ی،ه مثل قبیل دمید بارته ویل یی 

 
ن
تمیو م هی  گیبازوم و م ر یکه ز   کشمیم پوف  داخل....  کنهیدم حموم و پرتم م ی 

ن حالم بهم خورد ، موهات شدن ع-  اسکاج برو خودت رو بشور...  ت 

 ! نیبه من دار  کار یخودم باشم چ به حال نیبابا بزار -

میرو م صدام  بال...  ی 

 شما رو فرستاده !  شهینم فمیحر  دهیمامان رعنا د-

ه ورپر - هیصداش رو واسه من م دهیحرف نزن دخی   بال ...  ی 

 به کمر شده ...  دست

  هیکنم   کارتیچ دونمی، خودم م یدم دراورد یمدته تنها بود هی-
 

ت کوتاه بونز  یبخور  دوتا لگد و اردنیک

 ... شهیم

 جون اون شوهر قشنگت و پرس کچلت دست از ش من بردار ... -



  بندمیسمتم که همزمان درو م کنهیو محکم پرت م ارهیرو در م شیرو فرش ب  دمپا یانتحار  اتیعمل هی یط

 .....هی  بال م مامان نرگس که عصبابن  یو صدا خورهیم سیکه کفش به در شو 

ه خ یمن چشم دار  تو به شوهر  دونمیمن م- ...پرس من کجاش کچله فقط   ارمیش ! چشات و درم هی  دخی 

 و تو!  دونمیمن م یایکم موئه ... از اون تو خو در م

 .... کنمیهمون پشت در صدام و بلند م از 

.... هرکه باشه چشمش پیدونه اس جنتلمن، اقا ، شوخ طبع، مردم دار ، خوشت هیجون  یی  جونم ام-

! دنبالشه .... ن ن  نه جون بپا شوهرت و بلند نکتن

 ... ارمیچشم و زبونت و درم-

 

****** 

 

ن و رفتم طبقه پا دمیاومدم ...لباس پوش ونی  حموم که ب از   ... یت 

 کنار مامان بابا نشسته بود و هنوز متوجه من نشده بودن ...   نرگش

 ... کنهیو کنارش برام جا باز م خندهیم دنمیبه محض د بابا 

  گل بابا ... دخی   شمیپ ا یب-

ن گونه اش م  یبوسه هم رو  هی...  نمیشیکنارش م  می  و م شهیشل م شمین  ... نمی 

 ... ارنیاداتو درم هیبابا فقط شما بق-

ن یم شر یچنان ا و نرگش مامان  ... بوسمیو دوباره بابا رو م خندمیکه م  کتن

 بازه ....  شتیشده ن حال چ   یکه رو به موت بود  شیساعت پ هیتا -

 دلم باز شد !  دمیو دشما ر -

 ... زهیبر  یچا هی  و مامان هم م خندهیم نرگش اخر 

ن اشاره م نرگش  ... نمیشیکه برم کنارش ...کنارش م  نهی 

ن چ هیمادر من -  !یز یکه چقدر واسم عز   دوبن یم ویل ونی  ب یایگفتم که از اون حال و هوا ب  یی 

 

 داشت شیساعت پ هیبدم وگرنه تا واسش انجام  یکار   خواد یکه م  شهیو دستش برام رو م خندمیم

 منو ....  کشتیم



 ؟یهمه مهربون شد نیبکنم که ا د یبا کار یبگو مامان نرگس چ-

 پررو نشو....  گهید دمیروت خند یتو -

تا اثر انگشت فعال بشه ... اونقدر هم محکم فشار  دهیو انگشت شستش رو فشار م ارهیبال م لشیموبا

ن داد که از دستش ل  ... فتهیدامنش م یو رو  خورهیم ی 

ن مادر بب ا یب-  یکه دوست دارم ...رنگ چشمات چه قشنگه! وا  دهیاف م مدام ب   یکیواستاپ من  نیا ت 

ن خودت بب ا یبگم ب شهیروم نم  ... ت 

  وگرنه با  هی  زور خودم کردم تا خندم نگ یلیدرست تلفظ کنه و منم خ تتونسیها رو نم کلمه
 

طرف  اردنیک

 بودم ... 

 

ن اتش فشان از کله ام م ج  یدود که ه فتهیکه م  لشیو نگام به عکس پروفا می  گیرو م شیگوش  ونی  ب نهی 

ن رده ع، اخه عکسش و اومده درست ک کنهیاخه ننه ام چرا به سن و سالش توجه نم دونمی....من نم  ت 

و پرس همه  دخی  که پراز   ب  مزاحمش نشه ، اونم تو چه گروهها کش  خواد یو پنج ساله بعد م ستیدخی  ب

 
ن
ن م حرف  !ا؟یخی  داره ا شینفر که باهاش لس بزنن ... حال حاج هیو دنبال  ننی 

 ...دوزمیمتعجبم رو بهش م نگاه

 ؟کتن یم یگروه ها دلی    نیا یتو  دونهیم تیحاج نرگش-

!تو  کتن یم یلفضو گهید یجا یی  که م  ومدهیبه تو ن شی: فضول گهیو خشن م کوبهیونه پس شم مد هی

به حال  یکر ف هیبعدم برو  دمیکشی، اگه خودم بلد بودم که منت تو رو نم اهیس ستیپرسه رو بزار ل نیا

ن داد م یلومی  یک  کیاز  افتیخودت بکن که ق  !ماهور ردت کرده ؟! یخورد شکست عشق   نهی 

 ... شمیخفه م جا در 

 ؟!  دهیکه ننه من از کجا فهم  شهیسوال م نیخفه شدنم ذهنم مشغول ا با 

 داده !  ب  اف ها چه ب   دمید تیگوش  یتو  ار یاونقدر به مغزت فشار ن-

  مونهیباز م دهنم
 

ن اپ ندازمیو شم و م کنمیدفعه بغض م هیبدتر بود !  !حرفش از صدتا اردنیک و پرسه رو  یت 

 ... کنمیبالکش م

 بدم ...  حیروند بالک کردنم واسش توض خواد یو م هی  گیو از دستم م شیگوش  رگشن

 !تن ک  هشیتنب کنمیاما کمکت م اد یاز ماهور خان خوشم م نکهیبغض کردن نداره باا نکهیخب مادر ا-

سمیکه ذهنم رو مشغول کرده م  سوایل قا یو دق کنمیو واسش باز م شمین ارمیو بال م شم  ... ی 

 ه؟یشهراد چه جور پرس  نیسوال! ا هیس مامان نرگ-



 

ن پس شم م گهید یکیو بعد دوباره  کنهینگام م موشکافانه  .... نهی 

 !دهیچندتا چندتا ورپر -

  گهیموندم د شیکینه به جان خودم من تو همون -
ن
هام  از همکالش یکی... واسه کنمینم غلط اضاف

 ... خوامیم

 ... کنهیم کیبار  چشم

 ؟یخوایم واسه   کدوم مارمولیک دونمیاما فکر کنم ،م کنمیم نشیمن تضم هیپرسخوب-

 ...خندمیم

ن حدس م راحت شد ...حال گ المیخ گهیخب د- ن نی   ؟ت 

 ...یندار  یا گهیمارمولک !چون تو دوست د یاون مهسا-

 

 پا مارپله واسه خودش ...  هی ننم

 

م کجا رفت  -  من ...  شیپ ا یب دخی 

ن به بابا ترسر م نرگش  ... نهی 

 !نهیشیم شتیپ اد یتحفه رو که حال م نیوردم انخ-

 

ن م قهقهه  ... نمیشیکنار بابا م  شمیو از جام بلند م نمی 

 کیو در نقش  شهیننه ام متحول م یی  ام ی... با اومدن اقا کنهیکه مدام پشت چشم نازک م  مامانم

 .... هی  هم نم که اصال  طرف گوشر   نجاستیو جالب ا هی  خانوم پولدار و باکالس فرو م

 ...وال!  یکار اموز   ششیپ امیب د یبا من

وع م کشمیم و ایه فتمیماهور م اد ی شمیدوباره تنها که م اما   چیکه ه  عشق   نیغصه خوردن از ا کنمیو شر

 نداشت .....  فرجایم

 

 شد که من هم به اندازه ماهور حق انتخاب دارم ...  نیفکرکردن و غصه خوردنم ا جهینت



من  یباشه، از خط قرمزها میفرد زندگ نیاگر اون فرد مهم تر  حت   دارم که دوست ندارم کش اعتقاداب  

 عبور کنه ! 

ا ی  تاث تممیشخص یی  در شکل گ تونهیمن اگر حفظ بشه م شخض میحر   اشه ! داشته ب ب  به شن

 یط میدر عوض من هم با وجود ناراحت تفاوب   ماهور گران تموم شد و منجر شد به ب   یحرفهام برا اگرچه

 تفاوت باشم !  ب   تونمیگرفتم منم م  اد یچند روز 

 یبه پا هست که هرلحظه من و از پا ب  تنها در ظاهر باشه و در باطنم غوغا د یکه شا  تفاوب   ب  

 ....اوردیدرم

 کردم !   رو عمیل ممیمتص پس

 تنم بود ...  تی فکامال   د یسف طوش ساتن مشیک یبا شلوار راسته کوتاه و روش  کوتاه مشیک  کت    یمانتو 

 ... شمیکردم و از اتاق خارج م  یمیمال  شیارا

هیجفت ابروهاش بال م دنمیبا د مامان  ... ی 

 ه؟ی! خی  یخوشکل کرد-

 

 تفاوت باشم !  ب   تونمیر نشون بدم منم منف هیبه  می  مادر من فقط دارم م یخی   چه

 

ن م چرچن   ... نمی 

 میرفت وشدچشمش من رو گ یکیبزنم نکنه  پیت کمیبا بالد کفر! گفتم  میقرار مهم دار  هیشکار !  می  م-

 عروس خارج ... 

 

ن به گونه اش م مامان  ..نهی 

ه چشم سف- ن سنگ کمی! یندار  ا یح د یدخی  و منم راحت  هی  رو بگ بزنه پس شش تو  اد یب یکیباش بلکه  ت 

 بشم ! 

 ! شهیم دا یپ کش  نمیبب گهید می  : خودم دارم مگمیم و با اخم تصنیع خندمیم

 ... شهیم وونهیادم از دست تو د یوا-

 

ن گونه اش م  یرو  یا بوسه  .... شمیکارخونه م  و رایه نمی 



 

که به    کنمیم هیم رو توجبازم خود ویل شمیم مونیکه کردم پش  یلحظه از کار  کینگاه کارمندها  تن یباسنگ

  نینداره و ا ربیط کش
 

 !گذرونمیخودم هست که هرجور بخوام م زندگ

ن و سمت م شمیاتاق م وارد   ... شمیو مشغول کارم م کنمی.... دستگاه رو  روشن م می  خودم م مخصوصی 

 ... کنمیمنتظر نگاش م و با ورود منشر  می  گیبال م ستمیشم رو از س خورهیکه به در م  یتقه ا یصدا

وع شده ، ترسر  تهرابن  یاقا یخانوم محمد-  !نیبی   فیفرمودن جلسه شر

 باشه ممنون-

 

 به خودم مسلط بشم ...  تا کیم کشمیم ق  یعم نفس

ن م تیرضا یاز رو  یلبخند نهیا یخودم تو  دنیو با د می  م سیشو  سمت  ... نمی 

 ... گردنیبرم کفشم شها به سمتم  یپاشنه ها ی...باصدا شمیاتاق کنفرانس م وارد 

 ... می  بگ دهیباز ناد کنمیم و سیع شهیم ر یکه به دلم شاز   همون حس خجالت   دوباره

 ... نمیشیکنار ماهور م  خایل تنها صندیل یرو  می  به خاطر تاخ و با سالم بلند و عذر خوایه می  م جلو 

ن اول  قدم رو برداشتم!  ت 

 ! توجیه حت   ا یبدون نگاه کردن  

وع م لیوک  ... دنیگوش م  هیو بق گهیقرارداد م اتیاز جزئ نهکیماهور شر

 .ذهنم بفرستم ..  یجا نیتر  یتا ماهور رو به گوشه ا کنمیم به جلسه و سیع دمیحواسم رو م تموم

ن بود از نگاه ه و زشت   یکیمرد خ کیقرارداد که  طرف اما  شد ینسبت به خودم داشت چندشم م شی 

 نکردم ...  توجیه

  روبه اتمام لیوک یصحبتها
 
ور دم  رو بدم که با خم شدن ماه حاتیتوض بود و بعد نوبت من بود تا باف

 با تعجب نگاهش کردم ...  لشیگوش وک

لم به د یو ترس بد خورمیجا م فتهیدرهم که م یو سختش با اون اخمها یجد یادیبه چهره ز  نگاهم

 ....نهیشیم

  ر یکه ماهور نخواسته ز   فهممیم لیوک یکردن صحبتها  دا یادامه پ با 
ن
بزنم  نگاه اون مردک چندش حرف

 که بهم داشت ....   ب  باوجود نگاهها حت  

ن جلسه با امضا طرف ختم  .... شمیماهور منم بلند م وبا بلند شدن ناگهابن  شهیاعالم م ت 



 ! کنهیم ب  شما رو راهنما لمی.... وک یممون بابت همکار  ونیاقا-

 ... نیار یم فیترسر  ی: خانوم محمددهیرو به من ادامه م بعد 

چه  تهرابن  ی: اقاگهیبا اون لبخند چندش و قد کوتاهش م الماش یبه سمت ماهور برم که اقا خوامیم

ن کنیاشنا نم تونی! مارو با منشنیعجله دار   !ت 

 ... ندازهیبه دلم م یماهور چنگ بد شابن یزدن رگ پ نبض

 ...ادیکه دوباره مردک به حرف م  می  ماهور م سمت

ن !  لب  با کما باو یچه خانوم ز -  هست 

دن با اشنا ش نیبنابرا مربوط به کار زده شده و قرارداد هم امضا شده جناب الماش یفکر کنم حرفها-

وع رو موض نی، پس به نفعه که ا ستیکردن کمالتشون جزو قرارداد نبوده و ن  فیتعر  ا یمن  منشر 

ن فراموش کن  ! ت 

خالص  رو زد و مردک هم درجا لل شد ...  تی 

سمیورتش ناخوداگاه مص یاخم رو  با   ... می  و به دنبالش م ی 

  خواد یو م شهیبلند م دنشیبا د منشر 
ن
 اقم ! ات نیار ی: قهوه من بگهیبزنه که ماهور زودتر م حرف

ن م یا اشاره  خفه ام نکنه خوبه!  عتن یکه   کشمیبه گردنم م و دست   نمی 

طرفم  ناگهابن  بندمیرو که مو در  شمیو منم همراهش داخل اتاق م شهینم طنتمیرو شکر متوجه ش خدا 

 ...ادیشخ شده جلو م و با صورب   چرخهیم

 ... دارهیرو ازم برنم نشیکه برق نگاه خشمگ  کنمیم نگاش

ن من و ب دارهیقدم بزرگ فاصله اش و برم هیکنم که با   کار یچ موندم  ... نهکیم ی  اس وار یخودش و د ت 

 ... دمیدهنم رو قورت م اب

 دنیلباس پوش نیا اد یب ادتیگوشت بزنم تا   یدونه تو  هی نکهیا ا یکنم خوبه الن به نظرت گردنت و بش-

ن مشت چشم ه هیکه   ستیبرازنده ن  دنبالت ...  فتهیب ی 

 .... شمیم ناراحت

 تو !  حت   ستیمربوط ن یاحد چیمن به ه دنیلباس پوش گمیصدبار گفتم بازم م-

ن زر م شانا بفهم چ  -  ی 
 ! بن

 ... شهیجابه جا م کیم که  دمیتموم قدرتم هولش م با 



امثال شماها ، من اگر هرطور هستم واسه دل خودمه!  ینه صدتا کهیمن نه کار به تو دارم نه اون مرت-

 ظرت ... نه ن به تو نداره! چون نه خودت مهیم ربیط فهیمیم

 

و چند روز عقده کرده بودم ر  نیا یتو  بودم که هرچ   دهیو من انگار ترمز بر  دنیبار یم شیچشماش ات از 

 ... دمیکوبیصورتش م یتو 

 تن و بدنت ، هان!  یرو  گرونینگاه هرز د اد یخوشت م-

 به توچه؟!  اد یاصال خوشم م-

 

ن پشت شم م وار یبه د که مشت محکیم  شهیچنان برافروخته م اد یحرف از دهنم درم نیا تا  و نعره اش  نهی 

 با باز شدن در اتاق ..  شهیهمزمان م

 خفه شو شانا! خفه شو! -

 

ن ماگ قهوه اش هم نتونست باعث برهم زدن نگاه گره خورده امون بشه ...  یصدا  افتادن و شکست 

 ... شهیمکه مانعم   امیم ونی  دست ماهور ب ر یو با همون غرور له شده دوباره ام از ز  چکد یم اشکم

 ... گردونهیبرم و سمت منشر  روش

 !ونی  برو ب-

 

سهیم منشر  ل هیگر   خوامی، م وفتهیو نگاه وحشتناکش که بهم م هی  م ونی  و ب ی   شهینم کنم ویل  ام رو کنی 

... 

 برم ! ولم کن ...  خوامیم-

 

 ... کنهیدستم رو ول م میناباور  انیدرم

 ... کنمینگاش م مات

ن لب م پرحرص  ... گهی، برو د یبر  خواست  ی: مگه نمنهی 

 

 روبه روم معلوم نبود چش شده بود..  مرد 



سوندمیاتش چشماش م اما   ... ی 

 :برو شانا! گهیخشدار م ب  و باصدا کنهیبهم م پشت

ن م نو ی  و از کارخونه ب دارمیرو برم فمیک  و بدون معطیل هی  گیحقارت کل وجودم رو در بر م احساس  ...  نمی 

ن بهش فکر هم نکنم و در اول گهید که حت    کنمیعهد م باخودم  .... سمیفرصت استعفا نامه ام رو هم بنو  ت 

 ماهور

 

ه  !وونهید دخی 

ن و لباس نیهمه مرد ا نیشم اکارخونه و جلو چ  ی...اخه مگه تو  دهیاخرش من و سکته م نیا  طرز گشت 

 ... یبزار  شیو به نما کلتی!مانتو هم تنگ و کوتاه که کال هدنهیپوش

 

میدفعه بال م هیاب رو  وانیل  . کنهیکم نم  تمیاز عصبان ج  یه ویل خورمیو م ی 

... با کردمیکارگرا وسط نبود بدون شک اون قرارداد رو پاره م  یناموس اگه پا ب   شکم گنده و عوضن  مردک

 داد ...  چشماش داشت شانا رو درسته قورت یم

 ...کردیم هیگر   ر نطو یکه از ترس هم  منشر  دهیصورت ترس یاداور یو  فتهیماگ قهوه م یبه شکسته ها نگام

ن... تکل نیو خودمم خسته هستم اما فعال دغدغه ام ا بندمیم چشم ! مهتاب که معلومه فیدوتا دخی 

 بچه هست ..  یلیمهسا که هنوز خ مونهیم

ن ، اما شانا من و داره!  خب  با شانا همسن هست 

 

 کردم ...   شش خایل که الیک  ت  یبودم از عصبان مونیرفتارم پش از 

جالت و خ شد یمعذب م کشمیدر اغوشش م ا ی بوسمشیم که وقت    نقدر ی، ا ا یر  من پاک بود و ب   یشانا

 ... دیکشیم

 تنگ شده ...  شدنیو بوس دنیکه چقدر دلم واسه دراغوش کش  اخ

 وقته فکرم رو به خودش مشغول کرده است...  یلیکه خ  یمی، تصم می  گیرو م ب  نها میتصم

 ...دارمیرو برم گوشر 

ن خانوم زنگ بزن- ن و بگ خدماب   ت  ن اتاق من و تم انی، ب ت  ...   ی  ن  کتن

 بله حتما! -



 

 ... شمیو از کارخونه خارج م دارمیرو برم فمیک

ن ماش سوار  ن مهسا زنگ مراه به  یوتو  شمیم ت   ... نمی 

 سالم داداش گلم! -

ن زنگ به شانا بزن بب هیمهسا جان -  !ششیبرو پ ا ی هیدرچه حال ت 

 ...یداداش نگو که دوباره ناراحتش کرد-

 شدم ...  خودش بود!فقط عصبابن  ی  تقص-

سه ، لجبازه ، م هیکه با  ستی! شانا مثل من و مهتاب نزمیداداشم !عز - ن ترسر تو بی  ن همه چ نهی  اب خر  و ی 

ن ع قا ی!دق کنهیم  خودت کله شقه!  ت 

 ! برابر اصل دوستت هست   اما تو خودت کت   د،یمهتاب شا-

ن بود د-  !منت بکشر  یبر  د یبعد خودت با گهیاز من گفت 

م کن ! ششیبرو پ ومدهیبه تو ن ا یفضول نیا-  ...خی 

 

  شهیشانا باعث م اد ی
 

نفرو  هی تونهیادم م هیداشت.... چطور  وجودم گرم بشه ، اون دخی  برام حکم زندگ

 حد بخواد!  نیتا ا

 
 

ن هرچ یداده بود برا اد یبهم  زندگ  نیشانا هم بجنگم و هرچه زودتر ا یبجنگم و حال وقتش بود برا یی 

 سوتفاهم رو برطرف کنم... 

 

 ... می  گیکه صندوقدار بود،م  یرو از دخی   یمحمد یو شاغ اقا شمیفروشگاه م وارد 

 داشتم ... کار   یمحمد یاقا دبا یببخش-

ه  ... کنهیباتعجب نگام م دخی 

 یاتاق اقا رو به شونیا تیگفت: اقا عنا  کرد یکه داشت نظافت م  یرو به مرد اد یکه به خود م  کنمیم اخم

 کن....   ب  راهنما یمحمد

ان زحمتش هم پویل  شدم و منو تا اتاق همرایه تیاقا عنا همراه م که به عنوان انعام بهش داد کرد و به جی 

 ....کردیخوشحال شد و مدام تشکر م یلیدا خبنده خ

 



ن درم  ...شمیو وارد م نمی 

ش ویل کنهیباتعجب نگام م یمحمد یاقا  ....کنهیهم م گریم  احوالی 

 کجا!   نجا یپرسم شما کجا!ا یچه عجب راه گم کرد-

ن م یخند کج  ...نمی 

 ، حال خاله خانوم چطوره؟ یمحمد یممنون اقا-

ا-  وبن! گلم خ  یهمه خوبن پرسم! دخی 

 ممنونم .... راستش چطور بگم واقعا سختمه گفتنش... -

 بگو پرسم راحت باش! -

 

ن هرچ از   سخت تر بود ...  کردمیکه فکر م  یی 

 ... شدیروم نم اصال 

انا مثل داشتم الن به قول ش راه حیل هیخدا  شهیو هم کردمیکه با کله گنده ها نشست و برخاست م  متن 

 کرده بودم ....   ی  خر گ

 منتظر بهم چشم دوخته بود....  یدمحم یاقا

 تیهااتاق تو اون شما به حد ن ینشسته بودو انگار که دما میشانیپ یعرق رو  کنم،یرو شل تر م کراواتم

 بود ....  دهیرس

 ... دهیرو به سمتم هل م یجعبه دستمال کاغذ یمحمد یاقا

 بکش بعد حرفت رو بزن!  قینفس عم هیپرس اول -

 

وع م کشمیم ق  یخواسته اش نفس عم طبق  صحبت کردن...  کنمیو بعد شر

وع کنم اما نم دونمینم- ن فکر کن خواممیاز کجا شر ن هم نمک خوردم و نمکدون شکستم ویل ت  فتنش گ  ت 

ن دونیسخته... اما من.... خب .... م تون خواستگار  خوامی.... مت   کنم ...   یاز دخی 

ن چ چیه کنمیو به پدر شانا نگاه م ارمیبال م ش   ... ستیش قابل خوندن ناز صورت یی 

سمیم  جواب رد بشنوم..  نکهیاز ا ی 

تون عالقه دارم اما باور کن یمحمد یداقاینیبب- ن من به دخی  تم.... نسبت بهش نداش یتا حال نگاه بد ت 

م رو درحق یکه پدر   خوامیخوشبختش کنم و از شما م خوامیعمرم و با اون بگذرونم ... م هیبق خوامیم



ن تموم کن   انیون در جر ... خودت ت 
 

ن من هست زندگ  به خودمه اما  اممدوتا خواهر  و جز اون شپرست   ت 

ن نم  داشته باشه .....  یشانا....خانوم کمبود ارمی 

 .... کشهیبه صورتش م دست  

 !دونهیشانا هم م-

 !یخواستگار  امیب می  نه .... خواستم از شما اجازه بگ-

 

 ....خندهیم

 بده!  د یاما جواب اول و اخر رو شانا با یخواستگار  یایاجازه بدم ب یا گهیمثل هر پرس د تونمیمن فقط م-

 

 ..شهیتر م قیلبخندم عم نبار یا

 ممنونم ... -

که نظر شانا بهت   دوارمیکسب اجازه ازت ممنونم ، ام  یخودم برا شیپ یمردومردونه اومد نکهیاز ا-

 ....کنمیمثبت باشه! من با رعنا هماهنگ م

 ؟ میم بشاخر هفته مزاح تونمیپس م-

 پرسم!  مراحیم-

 .... کنهیم میبرام راه خوشبخت   یو با ارزو  کنهیو مردونه بغلم م شمیم بلند 

 

 ... شناختمیشاز پا نم خوشحایل از 

ن که همچ  داشتهیشانا رو دوست م یلیخ خدا  دوستیکرده .... منو هم ب  بشینص یا وادهخان ت   شی 

 که شانا و خانوادش و ش راهم گذاشته بود ....   داشتهیم

 ....اوردمیاز دل شانا درم د یاول با اما 

 !منت کشر  فتمی  م د یداشتم و انگار به اندازه تموم عمرم با شیدر پ سخت   کار 

 

 شانا

 



 ؟ یغم بغل کرد یزانو  حال واسه چ  -

 باشه!  نکنه خدا هم راضن  میهم و بغل کن کمیمرض داشتم گفتم  ج  یه-

 ... خندهیم

 هنوز درازه!  تیمی   شیچون زبون ش ستین تیمرگ چینه تو ه-

 .... ستمیمیه روش واروب نبار یو ا شمیم بلند 

ن عشق جانتون باش شیپ د ی! مگه نبانجا یا یاومد اصال تو واسه چ  -  ...ت 

 تو غصه اون و نخور ... اومدم که به تو برسم.... -

 ندارم...  یاز یکس ن  چی، برو دنبال کارت!من به ه به من برش خواد یتو نم-

 چه مرگته!  گهیخب بگو د ست،یکله شق بودنم خوب ن  نقدر یشانا ا-

ن دفعه م هی شهیم چ   دونمیو نم کنمیم بغض  ...کنهیجلو بغلم م اد ی.... مهیگر   ر یز  نمی 

، با  نامرده یلی! خونی  اون داداش ماموتته! نکبت بهم گفت:خفه شو! گفت:برو ب ی  همش تقص-

 !کردمیکرد انگار که من دنبالش داشتم موس موس م  یاحساسات پاک من باز 

 دمیبستم کنه و بعد ولم کنه ... بهم رکب زد ، من ترنم و دوا خواستیاومد جلو، فقط م خودش

 چیکه ه  هیچه درد فهممی، واسش غصه خوردم ... حال م دمیکه شش اومد رو با چشم د  ب  ...بالها

 نداره!!!  درموبن 

 

  چیه مهسا 
ن
ن نم حرف   ویل ختی... او هم پابه پام اشک ر داد یو فقط به حرفام گوش م د ی 

ن
ماهور نزد  از  حرف

... 

 ا ینواقعا بودم ، من اون مرد و به اندازه تموم د نسبت به ماهور وابسته شده باشم ویل نقدر یا شد ینم باورم

 .... خواستمیم

حفره بزرگ! ماهور با پس زدن من علنا روح و جسمم رو درهم شکسته  هیبود  ام خایل نهیدرون س انگار 

 بود ... 

حال و روز افتادم   نیشده که به ا بدونه چ   خواستیتاق و ماومد در ا رعنا نگران بود .... مدام یم مامان

 بهش گفت که بالخره قانع شد و رفت ...  مهسا چ   دونمیکه نم

 

  یقرار  و ب   هیاون همه گر  بعد 
 

واب هم در برابر خ که حت    اد یداشتم اونقدر ز  ت  یعج احساس کوفتیک

 رفتم....  ق  یمغلوب شده و به خواب عم



 

**** 

 

 ... گذشتیال بدم مسه روز از ح دو 

 ساکت شده بودم ...  ت  یطور غر  به

ادم با  هشیحال بد من کنار اومده بود!مگه م دنیاول نگران نبود و انگار با د ینسبت به روزا گهید مامان

 تفاوت باشه ؟!  حال بد بچش ب   دنید

ن چ هیاصل قض دمیشا ا یمسئله هم به نوبه خود فکرم رو مشغول کرده بود  نیا د که من ازش بو  یا گهید ی 

 خی  نداشتم ... 

 نمی... هم د یکشن شیبحث رو پ گهیکه د  چوندمیپ یبود طور  دهیچند بار که پرس مثل قبل بود و حت   بابا 

ب من اشغال ساعت نه ش دهیم ا ی ونی  ب کنهیمونده به بابام بگم عاشق ماهور شدم ! منو از خونه پرت م

ه!   و بی 

 بده!  یندارم تا غصه ام رو بخوره و دلدار  رو هم کش  چیکه ه  کشمیم سوزنایک اه

  چیو بدون ه اد یبا پارسا م نا یش
ن
 هیتا  ورهخیاز بغل اون شوهر خاله زنکش تکون هم نم حت   هی  م حرف

سه !  حایل  از خواهرش بی 

ن رو ندارم ونی  و خسته کننده هست که خودمم دل و دماغ ب ی  روزها دلگ اونقدر   رفت 

 نشد و اونم حتما شگرم شهراد جونشه!  داشیورا پ نیا گهیهم د مهسا 

یم از یالن که ن شناسهیکار داره منو م  هم که وقت   فرهانه و نرگش کیتو ج کیمهتاب هم ج لبد  به  می 

 تا به من برسه!  ستین چکسیغمخوار دارم ، ه

 

ن درحال تم مامان م رو مامان دست نبار یکه ا  گذشتمیتفاوت م ب   یا گهیبود و من مثل هروقت د یکار   ی 

 ا ی رانداخت  یشتو ز  ا یچند وقته از بس که مثل کبک  نیا ی: حالم و بهم زدگهیترش م ب  و بارو چسبهیم

درضمن  که....   دارههمه حرص خوردن ن نیا گهید شد یقرار بود بشه ، م یتو اتاقت ! هرطور  یبود دهیچپ

ت راحت و به حول و قوه الیه اد یکمک کن که فردا قراره خواستگار واست ب  ا یبدو ب  خدا بخواد از شر

 !میبش

 هان! -

 ...میکاردار   یلیبجنب که خ عی    هان نه بله! ش -



 

ن بال بال م نجا ی! من دارم اهینداره و واقعا هم جد اصال شوچن  نمیبیو م کنمیزده نگاه مامان م بهت که   نمی 

ن یتوجه به حال من مهمون که نه خواستگار دعوت م ب   نا یخوردم ، ا چه شکست عشق   خدا  یاو  ....کتن

 مهمم؟!  نا یمن اصال واسه ا

 ...شمیم عصبابن 

ن تونیشما چطور م-   ت 
 

ن خواستگار و باز کن یبامن پا بدون هماهنیک ن بینم ؟مگهت  !شما ستیحالم خوب ن ت 

ام نم ن اصال به من احی   !نیار ی 

 

  یو دستمال تو  اد یو سمتم م دهیتپلش م کلیبه ه تکوبن  مامان
ن
 ... کنهیپرت م دستش رو به طرف

ن ام نماحی  - ن ! هممیار ی   هیدم بعدم ا ده؟یم به نظرت چه معتن  میکه چند روزه به حال خودت ولت کرد  ت 

ن نم ونیتو مشکلت رو با خانوادت درم روز بد! بعدم وقت   هیروز خوب داره  چطور ما  یخوای، م یار ی 

 !ه؟یحالت چ نیا لیدل میدونینم وقت   میدرکت کن

 

میم ر یبه ز  ش  وشم اروم گ  ر یو ز  کنهیبغلم م یو درکمال ناباور  اد ی... مامان جلو م دمیو حق رو به مامان م ی 

 گهیم
 
م هراتفاف ن چ چیو بدون ه نیافتاده ا : دخی   کتو یل کوچد نکهیتو رو نداره! ارزش ا یارزش اشکها یی 

ن بشکنه نداره! پس صبور باش و بزار بب ن خدا چه چ ت   واست در نظر گرفته!  یی 

در  و  هی  و م اد یم ی: اصال نگران نباش، خواستگار واسه هر دخی  دهیدامه مو ا کنهیو از خودش جدا م من

کرده واسه   فیو رفته از بابات کسب تکل دهیپرسه تو رو د نکهی! مثل ایدیکه جواب م  تو هست   نیاخر ا

 واب منقن ج ومد یخوشت ن قش...تو هم فو  اد یاجازه داده که ب هیجوون باکمالت دهیاومدن که باباتم که د

 !گهید یدیم

 

 خوشحاله....  یلیخ معلومهاما مونهیمامان باز م از تعجب و مهربوبن  دهنم

 ! کنمیم بغض

 !ادیقراره واسه من خواستگار ب دونهیم ماهور 

ن و اصال دلم چن دمیپوشیم د یتخت گذاشته بود رو با یکه واسم رو   اجبار مامان لباش به ن چ ت   یی 

 ...خواستینم

 به ماهور دادم...  کرده لباس رو وسط اتاق انداختم و از حرص فحشر   بغض



! همه اون نهکیافتادم؟! اصال به من فکر م یبه خاطرش به چه حال و روز  نهیکجاست که بب  پرسه پررو -

ن خواستناش هم ن بود!به هم ت  شد شد و من و از خودش دور کرد! چه ساده دل بستم و چه ساده  یزود ت 

 تر که ازم دل کند! 

کت کنم...  نیا یتو  خواستیمادر مرده ها ، دور از جونم شده بودم و  دلم نم نیام مثل ا افهیق  مراسم شر

 کنم؟!   کار ی! خدا چومد یمردک ماهور م نیا یجا شد یم ... چ  نی  انگار که بخوان جونم رو بگ

 

گوشش   یدست تو  کبارهیکه   کنهیو مامان حاضن و اماده به من دور از جونم مادر مرده نگاه م شهیباز م در 

ن م ه چشم سف یمنو بی   یابرو  یخوایم ست  ی: خدا مرگم بده تو چرا هنوز اماده نگهیو م نهی   !دیدخی 

هیو سمت حموم م کنهیو بازور بلندم م هی  گیازم م شگوبن یو ن اد یم کمینزد بعد   ... ی 

ن پا امیب خوامیمامان من نم-  ...یت 

 ! یمنو بابات رو بی   یابرو  یخوایم یتو غلط کرد-

 ...کنهیمن و به سمت حمام شوتم م بدون توجه به ناراحت   بعدم

ن طبقه پا و رایه کنمیهم م یمیمال  شیو ارا دهیپوش لباس  ...شمیم یت 

که مهمون ها اومدن و عروس خانوم که بنده باشم   فهممی، م سهی  که به گوشم م  یهمهمه ا یباصدا

 ندارم ...  فیترسر 

بان قلبم او  کی سهی  که به مشامم م  ب  عطر اشنا یبا بو  سهی  به کف سالن که م پام ،  هی  گیج مدفعه ضن

 ... شنیحد ممکن گرد م نیجمع چشمام تا اخر  دنیبا د ارمیو که بال م نگاهم

ن یبیکه فکر کردم چشمام دارن اشتباه م  نقدر ینکنه ا ا یخدا  ! تن

 ...سهی  مامان رعنا بلند به گوشم م یصدا

م ب- ن کنارم بش  نجا یا ا یدخی   ...ت 

 

پارسا ،  و  نا یو شوهرش ، ش ، همه بودن نرگش گمیهم م سالیم کنمو یو نگاه م می  سمت مامان م متعجب

 ماهور هم با مهتاب و نامزدش و مهسا اومده بودن .... 

 ، خدا چه زود ارزوم و براورده کرد!  فتهیبه ماهور م نگام

از کراوات  اد یز  دونستمیکه کراوات نبسته بود... م  د یتنش با لباس سف تیکامال ف  و شلوار مشیک کت

 ....بندهیو به اجبار م اد یخوشش نم

ن درهم بود و شش رو هم پا ماشاخ  انداخته بود...  یت 



.... کرد یچند روز رو زهرمارم نم نیهمه ا نیبه خودم بگه و ا تونستیمن ،نم یپرس اومده خواستگار  نیا

 !یخمار  یخواسته بگه و منو گذاشته بود تو  حتما نیم

 گهید اومدن النش هرکس که با اون رفتار بدش و   نیاز ا کشهیتو وجودم شعله م شر یچنان ات کنمیم اخم

 ... دادیهم بود حق رو به من م یا

ن پا ش    کنمیم و سیع ندازمیم یت 
ن
 نزنم...  حرف

 

ن یصحبت م یو از هر در  هی  گیبال م حرفها  وع م یی  ام یاقا نکهیتا ا کتن رض از به حرف زدن: غ کنهیشر

ن تا به ی  به خواسته ماهور خان که بنده حق گردهیبرم نجا یمزاحمت و جمع شدن ما ا  رو قابل دونست 

شون پا جلو بزارم.... با اجازه اقا ن شناسیو خانومشون ماهور جان رو که م یمحمد یعنوان بزرگی  و  ت 

  یشانا خانوم ما دلشون رو بردن و اومدن واسه خواستگار  ا یمعرف حضورتون هست که گو 
ن
 و اگر حرف

...  نیا ستین ن  دوتا جوون برن و باهم صحبت کتن

 

  خوامیم
ن
 گهیو م کنهیگوشم م  یو ش تو  شهیزنم که مامان متوجه مب حرف

ن
و  دونمین مم بزبن  : اگه حرف

ن حرفهات رو م یی  تو حال هم مثل بچه ادم م  ی 
 ..بن

 

 مه! برق دارش معلو  یکه ماهور چشمش و گرفته! از اون نگاهها  دونمی.... مدونمیشمره من نم ا یمادره  نیا

 

 ...ادیکه ماهور هم پشت شم م  می  کردن سمت اتاقم م  و بدون نگاه شمیاجازه بابا بلند م با 

ن تو  به و منو سمت خودش  نهیشیاتاق و بسته شدن در .... دست ماهور رو دور بازوم م یمحض رفت 

 .... می  که توش فرو م  و اغوشر  کشهیم

هیگردنم م  ر ی... ش ز  کنهیبغلم م محکم دا بشم جازش  خوامی، م شهی.... بدنم داغ م کشهیو مدام بو م ی 

ن نم ویل و  کنهیموهام فرو م ی، دست تو  کنهیموهام رو باز م پسیو کل کشهی.... شالم رو از شم م ارهی 

 .... هم معذبم هم متعجب! کشهیدوباره و سه باره بو م

 !کتن یم تمیاذ یماهور ولم کن دار -

 

 ... کنهیو از خودش جدا م من

 و ندارم !  تیکه طاقت دور   رفت   شیهمه پ نیا گ-



 ...زهیی  م یهر  لمد

 ...میاومد عتن ی-

!  خوامتیحرف رو ول کن شانا من م-  دخی 

 

 ...دور از اب بوده.  که انگار مایه  بوسهیم و با چنان عطشر  نی  گیلبام قرار م یکه رو   ب  لبها بعد 

 

  درسته
 

رفت  و نخواهد  هی  نم ادمیوقت رفتارش از  چیداره اما ه دوسش دارم و بوسه اش هم طعم دلتنیک

.... 

و بغلش اما همچنان ت کشهیو خودش انگار خسته شده کنار م سهی  نم ب  زورم به جا کنمیتقال م هرچقدر 

 ... مدیلرز یم در اغوشش گم شده بود و مانند گنجشیک فمیبودم ، توان نداشتم گرمم بود ،جثه ظر 

،قلب دارم ، ادمم احساس دارم  هی... من  هرموقع هرطور دلت خواست با من رفتار کتن  یتو حق ندار -

 ... کشر یمنو م یبفهم ماهور دار 

دور  ز یته رو بر : گذشگهیو م چسبونهیام م شابن یبه پ شابن یو پ هی  گیقاب دستاش م یصورتم رو تو  قرص

 چهارچوب !  هی نمیا چهارچوب واسه رابطمون داشته باشر  هی خواست  ی...مگه نم

 !یکرد  یاما تو بدرفتار -

 !خواستیرو م دنتیدلم بوسراحت ازت بگذرم ....  تونستمینم-

 !یبا بد رفتار -

 !دمیکشیممن دوبرابر تو زجر  کتن یچرا فکر نم-

 

 ....خندهیکه م  کنمینگاش م ناباور 

- 
ن
 !دمتیبوس ی  دل س هیاما من نصف  میکه نزد  حرف

 

 جواب مثبت بدم !  ستی: قرار نگمیم ب  و با ترش رو کشمیرو عقب م خودم

 

ن گوشم پچ م  یو تو  کشهیبغلش م یکه از پشت تو   می  در اتاق م طرف رو بشکنم  گردنت  یخوای: اگه منهی 

 برو بگو .... 



 

 ... هی  و م فتهیجلوتر از من راه م بعد 

ن پا ن یکه بهمون م  یاز نگاه منتظر  میسی  که م  یت  ن و ش پا کشمیالت مخج کتن رو  یی  ام یه اقاک  ندازمیم یت 

م نظرت چگهیبه م  !ه؟ی: دخی 

 

 گهیم ادو یحرف بزنم ماهور زودتر به حرف م امیم تا 
ن
ن که ب یش  هیندارن فقط  : حرف ط گذاشت  نده هم شر

ن پا شونیو ا رفتمیپذ ن هم نظر مثبتشون رو اعالم کردن و گفت   دنیلت کشچون خودشون خجا میکه رفت  یت 

 ! مین اعالم کنم که موافقم

 

ن همه چ لکسیر  یلیکه خ  کنمیو مبهوت با دهن باز نگاش م مات  .... نهکیرو به نفع خودش تموم م ی 

  کیمه تی  ه بیترت نیطرفم و بوسه بارونم کردن و به ا دنیمخالفت کنم که مهسا و مهتاب پر  امیم تا 

ارت پا رو  ن و ماهور درکمال شر  ....کردیوزانه نگام مپا انداخته بود و مرم یگفت 

ن تع ب  ها ی  و ش هیمهر  نکهیاز ا بعد  امان و بابا اوردو با اجازه م ونی  ب یجعبه ا فشیک  یشد مهتاب از تو  یت 

 سمت ماهور گرفت... 

طبق  ... حت   کرد یم هی  بود که چشم خ با یو ز  فیکه دستم انداخت اونقدر ظر   تن یتک نگ نشوبن  انگشی  

 خوانده شد...  نمونیهم ب ت  یمحرم غهیخواسته خودش ص

ن گل ن  گهید اره ه اراسته شد ... حداقل د ی  ن  !!!سهی  م ب  نوا هیهم به  تیبه اسم محرم گهیبه سی 

ن قرار نبود همه چ ویل  بره!  شیماهور پ یلیطبق خواسته م ی 

 

 هفته گذشته بود و من شده بودم جن و ماهور بسم هللا.  کی

ن تو چشماش رو بب طنتیعنوان اون برق ش چیبه ه خواستمینم  یطور  خواستمی... م نمیو خواست 

اچمز نکنه و از جانب من حرف نزنه و چه بهی  که خودم و ازش دور کنم ،  نجور یکنم که من و ا  هشیتنب

 هست....  هیتنب نیقطعا بزرگی  

 !دنشیواسه د کشهیدل خودمم داره خودش و م هرچند 

 



داشته و ناراحت از ا نا یش دونستمیم ن اون هم بهم نگفته بود باهاش شسنگ نکهیهم خی  بودم... همه جا  ت 

ن به چ گهید دنبالم بود تا ببخشمش حت   خوردن هم افتاده بود که دراخر گفت خواست ماهور بوده و  ی 

 کنه...   می  غافلگ خواستهیم

 

اجهه شدم  مو  عاشق   یاز روش ها اب  یبا نوع کم نکهیبکشم از ا شهیخودم و از ر  یمونده بود که موها کم

 !شهیاعمال م ا یدن یتزها در کجا نیا قا یدق دونمیکه نم

 

 کمیموم و برم ح می  گیم میرو تو اتاق حبس کرده بودم و به شدت حوصله ام شرفته بود ....تصم خودم

 که واسه خودم درست کردم دور کنم...   متشنج   یفضاخودم رو از 

 

ن و کالهشم شم م پوشمیتن پوش کوتاهم رو م حوله امان رعنا م دنیوارد اتاقم بشم که با د خوامیو م ارمی 

 ...نی  اماده و خوشکل کرده ابروهام بال م

 !؟به سالمت   هیخی   ب  جا

 

،   میردگیهم شب برنم اد یستش و به احتمال ز دخی  دو  کرج عروش  میی  م میدخی  جون من و بابات دار -

 ...گفتم بهت بگم که نگران نشر 

 بکنم؟ اونوقت من تنها تو خونه چه غلیط-

شیم یکیتو بودم دوتا بچه داشتم اونوقت از تار  یخجالت بکش من جا- ه خرس گنده!  ی   دخی 

 نم! رو گفتم ، نگفتم که چندتا بچه واست بزاو  مییمامان من الن تنها د یببخش-

 ...تن ک  ، درضمن زنگ هم نزن من و عاض میی  م میو من و بابات دار  ار یدرن بمیننه من غر  گهیبسه د-

 

ا شونیدوران جوون اد یو زن و شوهر دوباره  ستیدر کار ن دارم که عروش حتم و  هییافتادن و امشبم خی 

 خنک بشه!  برگردن ، اونوقته که رسوا بشن و دل منم ب  برن و سه تا ب  دوتا دوارمیام

ن م یا انهیموذ شخند ین  ....نمی 

 !نیبرگرد ب  سه تا دوارمیفقط ام-

 



و اگه بابام به موقع صداش نکرده بود حتم داشتم الن  شنیکه گونه هاش قرمز م  کنهیم حرض چنان

 شم نبود!  یرو  ب  مو

 

  کار یم چبود تخت نشستم .... مونده یشده رو  زونیاو  ب  رفتنشون و سوت و کور شدن خونه با لب ها با 

 ..صورتم زدم و مثل فشنگ بلند شدم..  یگشاد به پهنا  یلبخند د یکه به ذهنم رس  یکنم که با فکر 

 

. نثار خودم کردم...  چشمیک تیانداختم و درکمال رضا نهیبه ا سه شوار موهام تمام شد نگایه وقت  

که   ب  موها و  میمال  شیارا هیزانو با  یبودم تا رو  دهیپوش د یدرشت سف یبا گلها یگلدار سورمه ا  اهنی  پ

 دلی  شده بودم....دلم واسه خودم رفت!  یادیبودم ز  ختهیدورم ر 

ن خودم و خفه کنم تا خانوم ترسر  کمیاومدن مهسا  تا  شن .... فرما ب فیوقت داشتم حداقل با عکس گرفت 

بشم  رگشن ا ی نایبرم شخر ش یشده شب جمعه ا تنها تو خونه بمونم و حت   ستیمن قرار ن دونهیننم م

 !مونمیتنها تو خونه نم ویل می  م

 

بود که پسندم ن  ب  مختلف عکس گرفتم که دست خودمم خواب رفت ... نصف عکسها یایاز زوا اونقدر 

 نذارم ...  ومد یو خوشکل شده بودن که دلم ن یواقعا هین  ب  چندتا هی رو پاک کردم ویل

ن بهش و  یتو گالر  رفتم ن خوشکل گذاشتم تو پ هیکردن   دا یو باپ ششیرایو  کمیو با ور رفت   ... جمیمت 

ن عکسها تعداد ل  بالفاصله ه گذاشته ک  ب  شل شد ... کامنت ها شمیها هم بال رفت و ن کیبعد گذاشت 

 یبودن باعث شد ذوق کنم و حس خود ش
 

 بهم دست بده....  فتیک

ن یبه طبقه پا شمیو بلند م ارمیکه با زنگ خونه شم رو بال م  دادمیجواب کامنت ها رو م داشتم رفته و  ت 

 
ن
ن حرف ن رو م فونیدکمه ا بدون گفت   ... کنمیو در رو باز م نمی 

خونه م سمت ن  ... کنمیو هوس نسکافه م می  اشی 

می، صدام رو بال م سهی  در که به گوشم م یصدا خونه ام ، بگمیو م ی  ن  !جانیا ا ی: مهسا من تو اشی 

 

همه سکوت  نینشد و متعجب از ا دهیشن ب  صدا چی...  ه اد یساز رو روشن کردم تا اب جوش ب یچا

خونه ب  گردمیبرم ن به ستون کنار  داده هیکه تک  مهسا در حایل یماهور به جا دنیبرم که با د ونی  که از اشی 

 ... مونمیاپن مات م

ن از موضعم پا نکهیا یهم بود و منم برا یتو  هاش حساب   اخم و با  شمیو دست به کمر م می  جلو م امین یت 

 !ادیآقا اما فکر کنم قرار بود مهسا ب د ی: ببخشگمیمحرص 



 

  خوامی.... دوباره م شهینم جاد یرفتارش ا یتو  ییی  تغ چیه
ن
و با  یو جد کنهیبزنم که سمتم قدم تند م حرف

خونه ب هی  گیابهت مچ دستم رو م ن  ....ارهیم ونمی  و از اشی 

ن شاره مو با ش ا هی  گیو سمتم م دارهیرو برم میو گوش هی  مبل م سمت  که باز کنم ....   نهی 

 حرکتش ...  نیاز ا می  گیم گارد 

ن چ هی ندادن گوشر  اد یبهتون -  !جناب تهرابن  هیشخص ی 

 ....شهیبه کمر م دست

ارم که زنم د تی  نداره اما اونقدر غ یگردنت و بشکنم واسم کار   نجا یکه اگه بخوام ا  ار یسگم رو بال ن یرو -

 رو ادم کنم.... 

 یم چ   ...حواست باشه یهو -
 

ن توه یخونه خودم و به خودم دار  یتو  ی.... اومدیک ه .... حال خوبکتن یم ت 

 ... خوبه هنو...  کنهیساده است و اقا دور برداشته زنم زنم م غهیص هی

ن م داد   یم : دهنت و ببند شانا ! دهنت رو ببند و بفهم چ   نهی 
 

نم جواب هفته اس نه به تلف هیاحمق....  یک

کت و  ینه اومد یداد   یبهت نگفتم دار  نکهیواسه خاطر ا ؟که چ    یکرد  میرو قا خودتشر
ن
و  کتن یم تالف

ن که م  یپدر مادر  ب   یبا چهارتا از اون عکسها ن یم کتیو چهار نفر ل  نستا یتو ا یار ی  قد و بالت ون و قرب کتن

 ! دور برداشت   نی  م

 

ن م نشیتخت س محکم  ...می  قدم عقب م هی دهیکه ترس  نهی 

چرا  لعنت   یناز قد و بالش برن.... چرا بچه ا زنم عکس بزاره و چهارتا لشر  نمیکه بب  تمی  غ ب   نقدر یا-

 !شر یکه اول خودت له م  تمی  غ یدست نذار رو  منو داغ کتن  یخوایم فهیمینم

 

ن گو  کم مونده بود همونجا غش کنم ... وقت    نشیخشمگ افهیق دنیو با د دنیز لر یم دستام رو باز   میشپی 

کرد    کار یچ دونمینذاشت و نم می  رو پس بگ میهم خواستم گوش و هرچ   د یرو از دستم قاپ کردم ، گوشر 

ش ماون همه اولدر  ونیرو بهم پس داد و م میعمر گذشت گوش هیکه واسم قد   یا قهیکه بعد پنج دق

 یزار عکس ش باز ب هی یحق ندار  گهیمبل نشست و اخمو گفت: کل عکسات و پاک کردم و تو هم د یرو 

 ! چه برسه به لخت  

 

  تونستمی! زبونم چوب شده بود و نم؟چ   عتن ینگاهش کردم که  متعجب
ن
 بزنم....  حرف



ز ان حق ها رو ا یلیخونده شد خ نمونیکه ب  یا غهیبا اون ص نکهیحق نداشت دخالت کنه اما مثل ا اون

 خودش کرده بود 

 

 شی  خ بود و با نگاه دهیراحت لم الیاقا با خ کهینشون ندم در حال ساکت بمونم و واکنشر  تونستمینم

 خوش خوشانش بود....  یادیو ز  داد یداشت درسته قورتم م

 

 ، من هر طور دلم بخواد...  یا گهیاصال نه به تو مربوطه نه کس د-

ب از جاش بلند  به   تیو باجد شهیمضن
ن
 شد یدلت م یتو  مختص خودش که فقط و فقط باعث خوف

شت کن که گو   زهیتا اخر عمرت او  شهیو هم کتن یتکرار نم گهیجمله رو د نیمحکم گفت: ا اروم ویل یلیخ

ن که زنده هستم و اسم من روته همه چ  تا زمابن   شکبه من مربوطه! دوست ندارم تن و بدن زنم رو   تی 

 !؟رک کتن د توبن ی! منهیبب

 اما من قبال هم ... -

 

رده ، فرق ک تیالن وضع من و اسمم کنارت نبود ویل ی: قبال هرطور بودکنهیحرفم رو قطع م دوباره

 فقط من....  بشر  با یمن، ز  یکن فقط برا  یدلی   یخوایم

ن و فاصله رو از ب اد یم جلوتر  هیم ت   ...چنیپیو دستاش دور کمرم م ی 

میلذت م دتیو تن سف اهتیبلند فر س یموها نیاز ا ب  بایز  نیمن از ا باشم....  د یشانا فقط من با- ...  ی 

چقدر  من باشه ، خنده هات گوش من و پرکنه، اگه بدوبن  یبرا تیاما فقط دلی   زمیی  به پات م ارو یدن

 که حد نداره!   خوامتیم

 

ن بود ...تنم از اون همه احساساب   چشماش .. گرم شده بود .   که به زبون اورد   پراز حس عشق و خواست 

ن  نیمنتها دلخور بودم اما با ا خواستشیدلم به تب و تاب افتاده بود ... دل من هم م حجم از خواست 

 .....کردمیبود و فقط نگاهش م یکلمه ا  انیزبانم قاض از ب

رفته بود تا چند لحظه قبل  ادمیبازوم و نگاه گرمش چنان مسخم کرده بود که  ینوازشش رو  لمس

 ... میکردیعوا مد میداشت

 !دمینگاهت م نیمن جونم و واسه ا-



   کنمیباز م دهن
ن
ن لبش رو  که حرف ن و تو م یو جور  مونهیدهنم م یلبام حرف تو  یبزنم که با گذاشت 

جز بودنش با ان همه احساس و  کنمیاطرافم حس نم طیاز مح چیکه ه  کنهیخودش غرق م یایدن

ن ناب!!!   خواست 

 

 ماهور

 

 یادیکه طعم لبهاش ز   ارهیم ادمیجدا از هم شده اش  ی... لبها کنمیصورت غرق در خواب شانا نگاه م به

 برام خاص هست... 

 وجودش ....  یایتو دن کنهیکه من و غرق م  بودبن  خاص

ن یم لیرو تکم شییبایصورتش که ز  یاجزا هیندش رو دوست دارم مثل بقبل یها مژه  نیدن ا.... اوم کتن

  یدخی  تو 
 

 .... دنیبهم بخش یرو باخودش اورده که انگار روح و جان دوباره ا یو بهار  شد من گریم زندگ

خودم  مهسا  یجا ناگهابن  میتصم کی تا تنها نباشه یط ششیمهسا گفت که شانا زنگ زده بره پ وقت  

سه ک نکهیدر رو بدون ا اومدم و وقت   د کنم که با د خواستمیباز کرد ، م هیبی  ن اون  یتو  دنشیبهش گوشر

تا تن و  تذاشینم تمی  غ عتن یاجازه رو بدم  نینتونستم ا دو چندانش دلم براش رفت ویل ب  بایلباس و ز 

موهام  تک تک خواستیم رو پاک کردم دلش نستاشیا یتمام عکسها باشه و وقت   د یبدنش در معرض د

 بزاره!  یا گهید ی، عکسها جز عکس موجیه تونستمیرو بکنه اما نم

  دنشیبوس
 

با  د ویلکرده بو   میهفته بود که خودش رو ازم قا کی،  داد یم و بغل کردنش برام حس زندگ

 !نهایاز بهی   یکی دیبود شا میشب زندگ نیبهی   شبیو تخس بودنش د تموم شکشر 

 

ن خواب الود بهم زل م یو با چشما شهیبلند م شم،یکه متوجهش م خورهیم تکوبن  ه بعد  .... اول هنگنهی 

 ؟!مگه نرفت  ؟کتن یم کار یچ نجا ی: تو اگهیم و حرض کنهیاخم م اد یکه کم کم به خودم

 مگه قرار بود برم! -

 خواب بودم؟!  وقت   یکردیم کار ی!حال کنار من چمتن  شینه به تو باشه کال پ-

 

شده  و حال ارزوم براورده نمیرو بب شهیم دار یکه از خواب ب  دوست داشتم شانا رو موقیع یلیو خ خندمیم

 !نهیدلنش یادیخنگش ز  افهیبود، ق

 



و امروز رو  میصبحانه بخور  ب  جا هی میبر  و زود اماده بشر  عجله کتن  کمیفقط اگه  کنمینم کار خاض-

 ...میکن  ینامزد باز  میخوایم

 ... شنیدرشت م چشماش

 ... امیجا نم چیه پررو ... پاشو برو خونتون من هپرس -

 وبلدم امادت کنم!  امیوگرنه خودم م به نفعته بلند بشر -

 

 حرف بزنه که زودتر از اون خواد یو م شهیکه صورتش قرمز م  تیعصبان ا یاز خجالت بود  دونمینم حال 

 اون وقت....!  حرف نزبن  ی: به نفعته که کلمه اگمیم

 

 : ماهور خجالت بکش! کنهیفوران م کدفعهی

 ؟! خجالت واسه چ  زنیم-

عد پررو تو شناسنامت ب اد یساده اس ! بزار اسمم ب تیمحرم هیزنتم! بابا  یفکر کرد راست   واقعا راست  -

 شو! 

ن باش اون موقع که اسمت اومد  یدیالن چرا راحت خواب یفکر کرد- زبونت واسم درازه، مطمت 

 !شر یبلند نمراحت از خواب  نقدر یتوشناسنامم ا

ن م نمیو به تخت س شهیو بعد انگار متوجه منظورم شده باشه شخ م کنهینگاهم م جیگ  اول  ..نهی 

 ادب ...خجالت بکش!  پررو ب  -

 

که   ت  .... با دس تیهست با وجود ان حجم از عصبان که کار نشدبن   دونمیم قهقهه بزنم ویل خواد یم دلم

 نوم اماده بشن.... تا خا می  ازش راهش کنار م کشمیلبم م یرو 

 

 و از اومدن منرصف بشه ....  ارهین یاورم تا بهانه ا خودم نیم یاما به رو  هی  هم م یاخمام تو  دنشید با 

ن با شلوار ج کوتاه جلو باز یل  یمانتو  ت سف فیهمرنگ و ک ت   تینها ب   ست کرده بود که د یو کفش اسی 

 به تنش نشسته بود.... 

  پیسبت به خودش اون تن تمیو حساس یاز لجباز  دونستمیم
ن
ا بزنم و اونم از خد رو زده بود تا حرف

 .... ادیخواسته ن



 

  یتو 
 

دخی  کنار دستم بود که اخم کرده بود و دستاش رو هم  و تموم حواسم ب   کردمیم سکوت رانندگ

حت ارانتونسته بود به مراد دلش برسه ن نکهیبود ... از ا هی  اش بود و تخس به روبه رو خ نهیس یپایچل

ن شانا با تموم هم قرار بود بزرگ بشه ویل گ  دونمیدخی  نم نیبود و در عوض من خوشحال بودم .... ا  ت 

 ....خواستمیم ینطور یاون رو هم قیدلم جا باز کرده بود و من دق یلج کردنا و تخس بودنش تو 

ن ؟م حال چ  -   شهیشده خانوم ناراحت 
 

 شده؟ چ   بیک

 طرفم...  شهیم براق

 حرف ، حرف خودت باشه...  د یکه با  ه چقدر خودخوایه! اخشهینه نم-

 ... کشمیم یکالفه ا  پوف

 ...یکن لذت بی    امروز رو بزار بهمون خوش بگذره و تو هم سیع هیدور شانا !  ز یحرفها رو بر  نیا-

 

ن بود سکوت کرد و از موضعش پا دهیخودش هم باهام هم عق وانگار  ن نه اونقدر پا اومد ویل یت  که به   یت 

 !میرو بگذرون روز خوب   میتونستیمن باشه.... قطعا م حرف

 

 

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

 

 !!! فتهیاتفاق ها قراره ب یلیکنار وگرنه خ  قرارداد بکشر  نیبه نفعته که از ا-

 

 یکار کدوم ب  دونمیبود و نم ختهیناشناس که بدجور بهمم ر  لیمیا هی
ن
ف کارخونه   نیا واد خیهست که نم رسر

 ....  هی  پا بگ

ن  کار یعده ب هی یبرا چرا  صاد که اقت  خوانیندارن و نم یجماعت کارگر واهمه ا هیشدن و از نون انداخت 

 بچرخه که به نفع اونها هم باشه....  یمملکت طور 

ن هم م یرو  چشم  .... شهیتا بتونم اعصاب از دست رفتم رو برگردونم اما نم ارمی 

ع ناشناس از کجا اومده که طرف مقابلم انگار منب نیانجام دادم تا بفهمم ا ومد یکه از دستم برم  یهرکار 

ن فکر همه جا رو کرده بود.... زنگ به محتشم م  کنه....   یی  گیرو پ انیجر  خوامیو ازش م نمی 



 

ن شده م یتازه راه انداز  د یجد د یبه خط تول یش  به  فرستمیم کارگرا که مشغول به کارن لعنت    دنیو با د نمی 

بشم که  هیقض ی  گیپ یجور  می  گیم مینشناس و مزدورن .... تصم حد خدا  نیکه تا ا  اون شخص ناشناش

 ... بشه ناحق نذارم حق  

ن هم نه تام ارگان و سازمابن  چیه یکارخونه تازه پا گرفته از سو   نیا  ، تمام سخت   هی  یم نه نفیع شهیم ت 

ن به بعدم نم نیخودم بوده و از ا یهاش به پا  انیبهش وارد بشه .... همونطور که جر  یخدشه ا حت   ارمی 

خوان ازم بازم ب د ی.... شا کنمیم ی  ماجرا رو هم حتم به خ نیکرد ا  میار یو خدا  دمیاختالس رو به موقع فهم

ن ویل  یاخاذ  بنشونمشون....  اهیکه به خاک س  د ایکارها ازم برم  یلیمنم خ دوننینم کتن

 

که ته سالن جمع شده بودن به سمتشون قدم تند   ت  یجمع دنیبلند شده بود که با د یهمهمه ا یصدا

دمم دور از خو  یکه برا  ب  و با صدا اد یشدن دوتا از کارگرا خونم به جوش م قهیدست به  دنیو با د کنمیم

ن باور بود داد م ه که افتاد نجا یبه منم بگه ا یکی شهی: م نمی   !؟ گهید مبه جون ه نیچه خی 

 

بودن با  ظیمن ب   نیرو که باعث ا ی... دونفر  نی  و کنار م گردنیبلندم همه به سمتم برم یمحض صدا به

ن پا یش   ... شنیافتاده از هم جدا م یت 

 نی: اگه نگاه کردنتون تموم شده برگردگمیخشم تو صدام م تیو با نها ندازمیم تیبه جمع نگایه

 شکارتون! 

 

نیم حساب  خودش ...  گاهیش جا گردهیبرم و هرکش ی 

ن داشته باش یقانع کننده ا لیدل دوارمی: امگمیوم کنمیبه اون دونفر م رو  ن در اون صورت هردو اخراج ت   ! ت 

  مسن با نگایه مرد 
ن
میبزنه دست بال م مظلوم تا امد حرف ن اتاقم حرف م ی: تو گمیو م ی   ... مینی 

 

ن ...پشت م انیو اون دونفر هم پشت شم داخل م شمیماتاقم  وارد   کنمیو منتظر بهشون نگاه م نمیشیم می 

... 

ن کن  فیتعر  قا یحال دق-  ن؟یکردیدعوا م ش چ   ت 

 

ن : اقا تو رو خدا ببخشگهیم ادو یمسن زودتر به حرف م مرد  ...به خدا کار ما نبود ... من داشتم کارم و  ت 

 نیخود ا ی  کنم.... به جون بچم تقص  ب  کار در برم نه دعوا  ر یستم از ز ... خدا شاهده که نه خوا کردمیم



امنظمه که صداش بلنده و ن  گهیمنو اخه صدا دارن ! اومده  یبگه بهش دستگاهها اد یب یکیجوونه ... اخه 

داد و  ی  گ  ... خالصه اقا یه مهندش ا ی یکار   ی  نگاه بندازم .... منم گفتم مگه تعم هی، خاموشش کن من 

ن ....  مشکیل چیدستگاهها ه نم نذاشتم ویلم  نداشت 

 ، کدوم دروغ !  گنیبفهمم کدوم درست م خوامیم قا یو دق هی  هم م یتو  اخمم

  اد یکه تا م  کنمیبه پرسک م نگاه
ن
 یکی تهرابن  ی: اقاهگیو م شهیداخل م دهیترس یبا چهره ا بزنه منشر  حرف

 ! دهیاز کارگرا صدمه د

 

ا به : فقط خدگمیوارانه رو به مرد مسن م د یو تاک یجد یلیو خ شمیبلند مشد و هراسان  لیتکم روزم

 دادت برسه ! 

 

ن نگام کردو تند سمت طبقه پا دهیترس مرد   ....انیو اون دوتا هم پشت شم م می  م یت 

 

 ...شمینگران مهسا و مهتاب روبه رو م یبا چهره ها سمی  به خونه که م خسته

  خواد یو م هی  گیرو م فمیک  مهسا 
ن
قهوه  هی: فعال نه حوصله دارم نه توانش و فقط گمیبزنه که زودتر م حرف

 اتاقم ....  ار یواسم درست کن ب

 کنم....   یا کار هم نبود ت یانجام دادن اما حوصله ا یکار داشتم برا  یلیخ

ن چشمام م یو پشت دستم رو رو  فتمیتخت م یتنم رو  یو با همون لباسا ندازمیتخت م یرو رو  کتم  ارمی 

... 

 مهتابه!  فهممیکه از اروم بودنش م  کنمیرو حس م ب  قدمها یصدا

 مهتاب گفتم الن نه حوصله دارم نه توانش! -

 

 ه شانا بزن ، دلواپس بود... زنگ ب هیندارم اما  ی: داداش من کار اد یبامکث م صداش

ن که حالم خوب بود زنگ نم  یدخی  روز  نیا دونمیمن نم واقعا  حال که حوصله  ویل داد یو من و دق م د ی 

 ندارم زنگ زده اونم چندبار!!! 

 

ن باشه بعدا بهش زنگ م-  !نمی 



 داداش!  خوددابن -

 

ن بود که بدون س بیو عج ارهیو مهسا قهوه ام رو م هی  م بعدم ن ج ت   گذاشت و رفت....   کردن  ت 

 

 ج  یبه ه ج  یناشناس که هنوز ه لیمی.... اول اون ا اد یاونم پشت شهم به شاغت م یار یقراره بدب وقت  

 ر یز  از کارگرا  یکیو عاقبت دست  یاون دوتا کارگر ش خراب بودن دستگاه و سهل انگار  یبعدم دعوا

 .... شهیکه قطع م  و دوتا انگشت   مونهیدستگاه پرس م

 متوقف بشه و زنگ محتشم زدم که خودش د یجد د یخط تول یسهل انگار  هیبزارم به خاطر  ستمتونینم

 ....دهیانجام م اد یاز دستش برب یرو زود رسوندوگفت نگران نباشم و هرکار 

و  کردنیم یقرار  خودم شخصا رفته بودم ...موقع اومدن زن و پرسبچه اش که مدام ب   مارستانیب یتو  تا 

رو به  هیقو ب د یمنتظر شدم که خودش تا شب طول کش شیو تا صحت سالمت د یکش  طول یلیکه خ  عمیل

دم که هرکار   بزاره....  انیلزم بود انجام بده و من رو هم در جر  یمحتشم سی 

 

 راحت باشه....  المیدوتا نبودن که بخوام خ یکیمن  نگرابن 

ر  رو از خودم دو  شوبن یون همه پر دوش اب گرم بتونم ا هیبا  د یو شا خورمیو قهوه ام رو م شمیم بلند 

 کنم..... 

 

 شم بود رو موهام خشک یکه رو   یا گهید کی.... حوله کوچ امیم ونی  و ب بندمیرو دور کمرم م یا حوله

 ... کردمیم

ونه ا غیج یخودم بودم که با صدا یحال و هوا یتو   ....دمیجام پر  یتو  یدخی 

 خاک به شم! -

 

د کرده بود و من متوجه منظور حرفش  فتهیم ادمیو  مکنیشانا با تعجب نگاش م دنید با  ن  که مهتاب گوشر

 که درحقم کرده بودن ....   نشدم و تبابن 

 
ن
ن هم م یو چشمام رو رو  کشمیم پوف  ...ارمی 

 ....خندمیخودم م یو به نگاه ماتش رو  ذارمیگردنم م  یرو رو  حوله

 کامل تر بشه!   دشیتا د می  م جلوتر 



 

 چه خوشکلن ماهور!  نا یساخته! ا : لمصب چ  گهیو بابهت م شنیدرشتش، درشت تر م یچشمها

 

ن م یاون همه اشفته بازار ذهنم طور  ونیم سهیخنده که شانا م ر یز  نمی  قلبش   یدست رو  کهیو در حال ی 

 .... کنهیگذاشته دوباره متعجب بهم نگاه م

و  کنمیرو پر م و فاصله مار یطاقت ب تونمیکه نم  نهیشیو خنگش از خنده بلندم اونقدر به دلم م جینگاه گ 

ن لبش م یرو  یبوسه ا د نبود ب د ی..... شامی  گیتر ازش کام م قیکه عم  اد یاما اونقدر به مزاقم خوش م ارمی 

 که در حقم کردن به نفع خودم استفاده کنم!   تبابن  نیاز ا کمی

 

مانه خص ینبود جور  نطور یمن حالم خوب شده بود اما شانا ا ویل کشهینفس زده خودش و کنار م نفس

 که دوباره خنده ام شدت گرفت....   کرد ینگام م

 

ن خ نهیمنم بودم از خنده س ؟یاره بخند! چرا نخند- .... من خرم که واسه تو نگران شده بودم و  فتمی  م ی 

ن زنگ به اقا م هرچ   شم  شده و اونقدر نگران ب کارخونه بفهمم چ    از منشر  د ی... من باداد ی، جواب نم دمی 

ا بفهمم ... بعدم از مهس می  ازش بگ یخی   هیرو بکشم تا  اونور برم و منت هرکش نور یا اکه مثل اواره ه

ن کش گران ن خود یحالش بهی  از منه! پس ب نمیبیمزاحم نشه! حال هم اومدم م اومده خونه و اقا گفت 

 بودم ... 

 

ن نفس حرف م هی نش بود دونستیاومده امانم نجا یکه تا ا  اوردهیطاقت ن کشیدل کوچ دونمیو م نهی 

 تا چه حد حالم رو خوب کنه ...  تونهیم

 

! از ا- م در و خودت ه بودمی  اگه تلفن هات و جواب ندادم درگ ممنونم ویل یاومد نجا یتا ا نکهیاروم دخی 

 !ابن یجر 

 جواب دادن؟!  هیسخت بود  یلیخ هستم ویل انیاره در جر -

 

ام  نهیس یو شش رو رو  هی  گیبعد اروم م و اما  کنهیکه اولش مقاومت م  کشمیدر اغوشش م کبارهی به

 ....ذارهیم



و به  دهیترس دونمی... مدمیو محکم تر به خودم فشارم شمیکردنش م  هیلرزش شونه هاش متوجه گر  با 

 ....مشیببن تیوضع نیا یاصال دوست نداشتم تو  خاطر منه ویل

 ال حواسم نبود! اما اص دادمیبهت خی  م د یمنه و با هی  تقص دونمی،م د یباشه ... ببخش-

  دمی: ترسد یبه گوشم رس فیخف صداش
 
 واست افتاده باشه!  اتفاف

 تکرار نشه!  گهید دمی: قول مگمیو اروم م خندمیو م لرزهیدلم م 

 

 ...خوردیبدنم چرخ م یبودم و شانا هم در کنارم نشسته بود و نگاش رو  دهیتخت خواب یرو 

 !؟یشد خت  یر  نیا یدکر   کار ی، جان من چ کلتمیماهور من هنوز تو کف ه-

 !کلمیاز ترس اما الن رفته بود تو کف ه فتاد یداشت پس م شیپ قهیتا دو دق خندمیم

 ورزش کردم...  ج  یه-

ن چیاخ که عاشق هم -  !یگنده ا  یلیهستم ... اماخ ب  کالیه ت 

 ! ؟ی: گنده دوست دار کنمیم نگاش

 !یلی: اره خ خندهیم

 ...هی  خنده ام هوا م کیشل

و  شهیرفم مکه متوجه ح  کنهیمرور م با خودش چ   دونمیو نم شهیم بمیو خنگشه که نص جیگ نگاه دوباره

ن ام م نهیکه به س  ذهن خودشه که منحرفه.... با مشت   دش هم که خو   کنهیهم نثارم م ب  و پررو نهی 

 عادت کنه!  د یو با خندهیم

 

ن رو پا شش  ....هی  با گوشه لباسش ور م ندازهیم یت 

 : اون مرده حالش چطوره؟گهیاروم م یلیکرده و بعد خ  سکوت

ن خ مین ن دستش م یودست ازادم رو رو  چرخمیدست م هی یو سمتش رو  شمیم ی  ه : حالش خوبگمیو م ارمی 

ن همچ یش رو بلده اصال استخدامش کردم برا.... محتشم کار ذهنت رو مشغول کتن  خواد ینم  مواقیع ت 

 !شهیماجرا هم معلوم م نی.... بعدم فکرنکن راحت گذاشتم اخرش مقرص ا

 امروز واقعا نگران شدم! -

 



و مبهوت  فتهیبغلم م یکه تو   کشمیاروم و نازش چنان تو وجودم نشست و گرمم کرد که دستش و م لحن

 انیا نماتخس مهس افهیو ق شهیببوسمش که دراتاق زده بعد باز م امخو یو م دمیاما امون نم کنهینگام م

 .... شهیم

ن ب شانا   ....دهیم یخودش و من فاصله ا ت 

 ... کشهیدست به کمر واسمون خط و نشون م مهسا 

 واسه نامزدتون!  اتی! خوبه ترکشات واسه ما هست و مهربونجناب تهرابن  نیخوب خلوت کرد-

 

 ....کنمیم اخم

 ؟یواجازه بخوا قبلش در بزبن  رفت   ب  ندادم هرجا اد یمگه بهت -

  گمیم-
 
 منه که نگران شدم...  ی  ، اصال تقص کتن یاخم م بداخالف

 !یراپورت من و ند گهیتا د چونمیپیگوشت رو م-

 

سهیم بخوابم و از وقتش هم   د ی: من کار دارم با گهیو م هی  و عقب عقب م کنهیو دستش رو باز م ی 

 .... ی  گذشته.... شب بخ

و به سمت خودم  شمیبلند بشه ، بره که مانع م خواد یو م خندهیمهسا م دهیبه حرکت ترس شانا 

ن و لب م بوسمیصورتش رو م یو اروم تو  کشونمشیم  !تن ارومم ک توبن ی: بعد تموم اتفاقها تو منمی 

 ....شهیمن م یکه مورد حمله بوسه ها  و صورب   بندهیو از ش خجالت چشم م کنهیم نگاه

 

********* 

 

 مونهینم یا گهیکار د  نیکه از قبل توافق کرد  و دادن مبلیعن  تیانجام شده و قرارشد با رضا شیادار  یکارا-

به  دنیهم فهم هیو نه تنها اونا بلکه بق می  جز همون دوتا مرد که خوب تونستم ازشون زهر چشم بگ

 !هشیبزارن وگرنه برخورد م انیشپرست رو در جر  محض برخوردن به مشکیل

 

 ناشناس چطور؟ لیمیخوبه! اما اون ا-

  کنهیسکوت م محتشم
ن
ن حرف  بزارم ...  انیرو در جر  سی: مجبور شدم پلگهیداره م د یترد و انگار در گفت 



 

 امشخضمنبع ن هیاز  ا یهکر فرستادم و گو  هی: کار رو به دهیو محتشم ادامه م شهیم شی  یاخمم ب گره

  سیلشد که با پ نیامده بود ا شیاختالس هم پ ی! و چون ماجرا نداره یو رمز  یاسم کاربر  چیهست که ه

 نیا ی  گیپ هالبتبشن  ی  گیپ انهینا محسوس و مخف یلیگذاشتم و قرار شد خ  انیکه دوستمم هست در جر 

 بهش اعتماد دارم....  یلیپرونده هم  دست خودش هست که من خ

 

 حرفها بود ...  نیبودارتر از ا هیقض انگار 

 ...ادیب شیواسه کارخونه پ مشکیل خوامیمحتشم وگرنه نم وبن دیهرجور که م-

  یاحد چیبه ه سیپل هیحواسم هست.... فقط بابت قض-
ن
ن نزن حرف  خانواده!  حت   ت 

 راحت !  التیخ-

 شانا

 

ک میکار داشت  یلیکه خ  جز مواقیع فتمی  شکار نم اد یخاطر امتحانات اخر ترم ز  به  فتمی  ت م، اونم فقط شر

 کارخونه برم ! حال به چه علت ،  خواد ی، نم دمیهم که فهم ب  و تا اونجا فتی  و ماهور خودش کارخونه م

 و نداره! من ر  د یحضور موثر و مف لیفقط از رفتارش معلومه که تما دونمیرو نم لشیدل

 

دارم و بعد خداحافظ دانشگاه ! البته اگه  گهیترم د کیفقط  نکهیامتحان رو دادم و خوشحال از ا نیاخر 

 جامعه بده!  لیماهور بذاره من نفس بکشم و نخواد من و مهندس کنه و تحو 

ن هم از اول نی! ااد یو کسب علم دارن و بنده اصال خوشم نم لیبه تحص اخه اقامون ارادت خاض  دم ع ت 

 نه ب  دوره زمو  نیبشم اما مگه مغز خر خوردم تو ا ینامزد نیمانع ا تونمیمن م کنهیکه ثابت م  تفاهیم

واسه جذاب  گنیتمومه فقط اخالق نداره که اونم م ولش کنم تازه همه چ   کنهیم داد یب یشوهر 

 بودنشه!!! 

 

"من رفتم  مدیم امی... بهش پحوصله ام ش رفته بود .  و منم حساب   ستین ا یب ونی  مهسا ب نکهیا مثل

 در دانشگاه منتظرتم"  یجلو  ونی  ب

باز  مشیاسم ماموت جانم ن دنیمهساس اما با د کنمیکه فکر م  خورهیزنگ م میگوش  دهینرس اطیح به

 ....شمیم یکیکه با اسفالت   کنهیپا لهم م ر یز  یباشه اسمش رو عوض کنم وگرنه جور  ادمیو  شهیم

ن م ناز و عشوه حرف تینها با   ... نمی 



 !زم؟یجانم عز -

 ... کردمیمنم بودم تعجب م گهی... اره دشهیدفعه سکوت م هی

 !؟خودب  -

 نه روحمه ! -

 .... خندهیم

 ؟یاز دست تو دخی  ... امتحان داد-

 ندادم!  ا یدادم  کنمیاز اون سوال بود، به نظرت الن دارم باهات صحبت م-

 سکوت...  دوباره

 اما ....  یدادرو که هنوز ن یدادن اونجور -

 و امارش از دستم در رفته....  دمیکه م  ب  ها از سوب   شهیبلند م غمیج یصدا

 ! امتحان دادم!  زمیماهور جان من امتحان دادم عز -

ن م قهقهه ن ، هنوز مونده دادن اصیل نیاما ا دونمی: م نهی   رو !  دادنا متفاوت هست 

 ....کشمیم غیج

 برم فعال...  د یمن کار دارم با-

 .... ونی  ب میبرنامه نزار، بر  ب  اراحت نشو ، زنگ زدم بگم که جاباشه ن-

 باشه فعال... -

 مواظب خودت باش فعال! -

 

ن به شم م میکیو  می  گیرو گاز م لبمم ن خودم م یایو از دست سوت نمی   خنده...  ر یز  نمی 

 !خنده؟یواسه خودش و م گهیم اس چ   وانهید نیا گهیهم کنارم رد بشه م یکی اخه

به ساعت معلومه وقت  ، با نگایه ستیاز مهسا ن یو هنوز خی   شمیدانشگاه خارج م یوددر ور  از 

 دخی  کجاست خدا داند!  نیامتحان هم تمامه ، حال ا

 

ن و قرار گرفتنش کنار ماش یعبد الیدان دنیکه با د  کنمیبلند م میساعت گوش یرو از رو  شم  یمدل بال ت 

 پنجره پشت راننده و در حال حرف زدن بود....  یشش رو خم کرده تو  کهیرنگ در حال مشیک



شش سمت من  دنیبشم که با چرخ الیخ دلم اشوب شد و خواستم ب   یصحنه لحظه ا نیا دنید با 

بان قلبم بال رفت ... به سخت   اب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو به سمت مخالف چرخوندم اما  ضن

ن چ الیدان نهیچشمان پر از ک دنید  از خاطرم پاک بشه ....  نبود که یی 

 دنیو با د مگردیپرت شده باشم سمت عقب برم یبلند هیانگار که از  خورهیکه پشت کمرم م  دست   با 

 کنم ...   نفر خایل هیمهسا و لبخند مضحکش خونم به جوش اومد و خواستم حرصم رو ش 

 ینم شعور ی! ب یخر  یلیخ-
 

 !کنهیادم سکته م یک

 !هی  گیم گهیزن د هی هی  داداشمم م یی  می، م کتن ی: فوقش سکته مگهیو م ندازهیبال م یشونه ا الیخ ب  

ن ... پام و محکم به زمهی  م نشیو سمت ماش هی  گیراهش و م بعدم ن م ت  : من تا گمیو م می  و به طرفش م نمی 

 ...می  بم ستیتو رو نخورم قرار ن یحلوا

 

ن ماش  ....ارهیرو به حرکت در م ت 

 ...ستین بیارزو بر جوانان ع-

ن ، تلخه ع قتهیحق ستیارزو ن-  !اریته خ ت 

 پس بگم داداشم حواسش رو جمع کنه... -

واسه خودت بردار که دور افتادن واسه شهراد جونت  یفکر  هیحواسش جمعه تو  شیپ شیداداشت پ-

 .... نی  زن بگ

ن م چنان  داشبورد...  یتو  فتمی  رو ترمز که اگه کمربند نبسته بودم م نهی 

 .... ابونینزن رو ترمز وسط خ ابو یبعدم مثل اروم برون  کمی وحشر -

 

بان قلبم جور  یعبد الیدان افهیو ق گردمیو برم خورهیم شهیکه به ش  یا تقه  یجلو چشمام همون ضن

ن م ن شمم دارن م یکه انگار تو   نهی   ....ننی 

ن رو پا شهیش  .... دمیم یت 

- 
 
 افتاده ؟ خانوما اتفاف

 مز! تر  یدفعه زد رو  هیفقط  یعبد یاقا ی  نه خ-

 .... کنهیو تنگ م چشماش

 راحت باشه؟ المیخ-



 

 راحت ... ممنون ...  التونی: خگهیو زودتر از من م گردهیبرم مهسا 

ن و اون ماش شهیدور م یعبد اولش اروم اروم حرکت کرد بعدم به  شهیاز کنارمون که رد م قا یدق اهیس ت 

 کنهیگاهم من با نگرابن  یهم لحظه ا که مهسا   کنهیبهمون منتقل م منقن  یشد وچنان انرژ  د یشعت ناپد

.... 

 

ن ماش  ؟کتن یم جا یب : چرا شوچن  گهیبعد طلبکار م کنهیرو روشن م ت 

 بهم گفت!  نبود... نرگش اصال شوچن -

- 
ن
 نزد؟ اما من الن با شهراد صحبت کردم چرا حرف

 .... ندازمیبال م یا شانه

 نخواسته نگرانت کنه!  د یشا دونمینم-

نکنه ... اولش نخواستم بگم که ناراحت نشه اما بعد که فکر کردم ،  هیگر   کرد یم سیعکرده بود اما   بغض

 خودش رو جمع و جور کنه....  کمیو  هیدست ک ا یحقشه که بدونه دن دمید

ن ، من با اون ماش میبود ی  سکوت هرکدوم با افکارمون درگ یتو  ن و حس بدم و مهسا با زن گرف مشیک ت  ت 

  چیکرده و بدون ه  ادهیو من و دم خونه پ وند ی  ....باشعت مد شهرا
ن
 گازش رو گرفت و رفت ، فقط  حرف

و  اد یب راره ششق ب  هر بال گهیکه تونستم انجام بدم از خدا بخوام که به شهراد صی  بده چون د  یتنها کار 

 !نبودم، اصال هم من مقرص  بخشهیتا طرف رو به غلط کردن نندازه نم شناسمیدوستم رو م

 

  گردمیم د یدنبال کل فمیک  یو تو  خندمیم
 
سی، م شهیکه زده م  تا درو باز کنم که بابوف از دست  د یوکل می 

ن همون ماش دنیتا چندتا فحش نثارش کنم که با د گردمی... برم فتهیم روح از تنم در   چ،یکه ه  رنگم اهیس ت 

 .... هی  م

ن نفس نفس م کهیحال در  ط کردم بر اعصاب خراب شده ام مسل  دادم و سیع هیرو به در تک میشونیپ دمی 

 ...شدیبشم اما نم

ن نم اصال کل تنم نبض م، بد شم ....  فتهیب ت  یفکر کنم که قراره دوباره قراه اتفاق مه خواستمی... نم د ی 

 ..... تونستمیتحمل نداشتم و نم گهید

 !ه؟یچه وضع نیدخی  ا-

 



نیشونه هام از ترس بال م چنان و با اون  هشیطرف مامان رعنا که بدبخت اونم زهره ترک م گردمیو برم ی 

ن ست به عقب مج هیتپلش  کلیه نکنه  لتیا ذلخد ی: اگهیقلبش گذاشته م یدستش رو  کهیو درحال نهی 

 !یی  یم ینطور یا یدی! اخه مثل ادم رفتار کن! مگه جن دیدخی  که منو ترسوند

م ن  نباشر  شی  ینوک زبونم اومد که بگم اگه ب تا   جون نخرم!  نگفتم تا کتک به گهیکه د  ست  یکمی 

 

 هی اهابن  هی: اخه قربون قدت برم گمیم ال و هوا دور کنم و با اخم تصنیعخودم رو از اون ح کنمیم سیع

 که...   د یزهرم ترک اوهویم

 ؟یکرد  ر ید نقدر یا ی... کجا بود کنهیخبه... خبه.... واسه من نطق م-

 ... دیکه طول کش  اد یو منتظر مهسا شدم تا ب میامتحان داشت-

ن تعارف م هیخب -  اد؟یمهسا هم ب یدی 

 نتها عجله داشت ، رفت... بهش گفتم م-

م که بد ادتیزنده باشم  ! اخه من تا گکه از ش خودت رفع کتن   یزد تعارف خشک و خایل هیلبد -

 د یاخواهر شوهرته! ب ستیدوستت ن گهیالن د ،زبون تعارف داشته باشر  د یخانواده شوهر جماعت با

 هرچند داداشش خاطرت و بخواد!  دوبار تعارفش کتن 

 خواهر شوهر رفت دنبال شوهر!  نیمادر ا یکار   ی، اخه کجا کنمینگاه محرص زدنش  به

 !کنمیگوشم م  زهیهاتون و او  هیتوص نیچشم ا-

سمیم-  ...نگرفته باشر  اد یتو  ویل می  بم ی 

 

ن گونه اش م  یرو  یبوسه ا می  م جلو   ...ضای  : خدا نکنه عشق علگمیو م نمی 

ن م ینخود لبخند  ن هم اروم پس کله ام م یکیو  نهی  ... برو حگهیم و با اخم مصنوغ نهی   کن!   ا ی: برو دخی 

 ، عشق بابام فقط تو!!!  گمیمگه دروغ م-

 

 ....کنمیو نوش جان م می  م و بعد در کمال راحت   کنهیناهارمم گرم م هی  که م  کنهیذوق م اونقدر 

*** 

 



برسر  نیبود ... ا هختیبدجور ذهنم رو بهم ر  یعبد الی... دان می  و به فکر فرو م کشمیتختم دراز م یرو 

 یر 
 

ن بهش ندارم... اون ماش به کفشش داره که من اصال حس خوب   یک  شیلعنت یدود یها شهیو ش اهیس ت 

ن سنگ هیو سا ن بحس مضخرف از  نیچه کنم که ا ا ی.... خداه؟یکه معلوم نبود ک  نگایه ت  ه ؟! درمونده بر  ت 

 حسها اشتباه باشن....  نیبود که همه ا نیا دمیبودم و تمام ام

 

* 

 

،  ومد یو ن ونی  ب میکه ماهور گذاشته بود تا شب بر   یکه گذشت و قرار   شب مضخرف و طولبن  هیاز  بعد 

م کنه ، خودم کمر همت بستم و از اونجا هیبه خودش زحمت نداد که  حت   امتحاناتم  که  ب  زنگ بزنه خی 

کت شدم و چون امارش و از ش تموم شده بود رایه کته پس نال تمدونسیگرفته بودم ، م  نا یشر  پیبه ت شر

 نشم....  سییمعقول زدم تا باعث خشم جناب ر 

 

ن که داره با تلفن حرف م  نمیبیرو م مهتاب  ...هشیو اونقدر غرق هست که متوجه حضورمم نم نهی 

ن و دکمه طبقه مورد نظر و م می  سمت اسانسور م الیخیب  .... نمی 

و کم کم  نی  جفت ابروهاش بال م دنمیباد اد یم ونی  پارسا ب دهیکه نرس  می  شدن سمت اتاق ماهور م باباز 

 ....هی  گیلبش شکل م یرو  یلبخند

 خواهرزن جان! چه عجب ما چشممون به جمال شما روشن شد.... -

ن خوبه همش خونه ما هست- ن نیبیو هرروز من و م ت   یدور  یلی، خ یبود نا یخونه بابات ا روز ید هی! حال ت 

 من بهت گفته! 

 دونه خواهرزن!  هیو  میماهستباشه  هرچ   گهیخب د-

ن بب-  کردا، ماهور کجاست؟  تن یهندونه ها سنگ ت 

ن لبش م یفکر کردن رو  و دستش رو به معتن  خندهیم  غیج د یو حتما با شهیم ادمیکه موجب حرص ز   ارهی 

 بکشم.... 

 

 !چونمینپ زتیپارسا تو رو جون عز -

 ....زهیی  کرم م  یهحوصله ندارم  نهیبیخوش خنده شده ... م یادیو امروز ز  خندهیم



ن ش راه کنارش م از  کارخونه...   رفته ستیخب ! ماهور ن یلی: خگهیوارد اتاق بشم که زودتر م خوامیو م نمی 

 ،اومدو رفت ....  میقرارداد مهم داشت هیامروزم چون 

  یی  میخب م-
 

 ....و من و اسکل نکتن  زودتر بیک

 

 که برم کارخونه....   هی  بگآژانس واسم  هی خوامیم و از نگهبابن  دمیمحل نم گهید

 

ن م به س تموم ناخناش و کرده تو حلقش و داره  هی  خ نمیبی، م سمی  ساناز که م ی  شده به در اتاق و با اسی 

ن و سواستفاده گرانه محکم با جفت دستام م هی  گی.... کرمم مهیجو یم ن م یرو  نمی   ....گرخهیم هچار یکه ب  ی 

ن اش گذاشته بود و نفس نفس م نهیس یرو  دست ود رد کرده بود ، شده ب دمیرنگش از سف عتن ی...  دی 

ن مات ... م طول   یا هقیدودق هی ادیبال ب ندوزشیخنده دار بود که تا کامل و  افشیخنده اونقدر ق ر یز  نمی 

 ....دیکش

 !یتو دخی  که منو سکته داد یی  درد بگ یا-

ن ع قا یدق- ها رو موقع  و بچه دهییمن زا یرو جا.... فکر کنم ننم تو  برابر اصلشر  ، کت   موبن یرعنا جون م ت 

 ! عوض کردن ، اخه توهم تپیل مانیزا

ه بر چند روزه چ دوبن ی! اخه تو که نم ارهیدرم یباز  وونهی! بعد چند روز اومده واسه من دوونهیگمشو د-

 !یکردیم هیمن گر  یپا به پا دونست  یکه اگه م  دهیدل من رس

 !ه؟یقمر در عقربه!حال قاتل کاوضاع  نقدر یا عتن ی: گمیطرفش و م شمیم خم

 من و دست ننداز !  وونهید-

 ....زمیبر  کریم  هیمضحک شده بود نتونستم تحمل کنم ، گفتم  یلیخ افتی: به جان خودت قخندمیم

 

ن که چ  انگار   لت  کنار خودش و با حا  د یکنه گارد گرفت و دستم رو گرفت و کش  فیبخواد تعر  مهیم ی 

ن ب یکارگره که انگشتش قطع شد چه ولوله ا  نیا انیبعد از جر  دوبن یگفت: نم  انهی  متح کارگرا افتاده بود    ت 

پرتا چرت و  نیبره زندان و ورشکست کرده و از ا جناب تهرابن  دونمیبشه ، نم لیکه قراره کارخونه تعط

کرد و   ج  ی، اومدو با همشون صحبت کرد و دم همشون و ق د یتا به گوشش رس تهرابن  یاقا ی.... واگهید

 ، گوش کن تا بگم !  یرو دستشون حال چجور  ختیرو ر  اب پایک

 ....کنمیوال من دارم گوش م-

 ....هی  م ادمیوسط حرفم نی  -



 ادامه بده...  عتن یکه   دمیتکون م یش 

ه بسته برو برگشت اخراجه! دهن هم گفت هرکه بخواد موش بدوونه ب    جناب تهرابن  فتمگیاره داشتم م-

ن شکار تا چند روز پ وع کرد شو صدا که ا ب  اقا هیدفعه  هیکه   شیشد و همه برگشت  قرار داد  نیاومد شر

 شده ....  عیو حق من ضا ستین قانوبن 

 خب؟-

 نا یدستگاه و قطع شدن دسته بود که گفتم ، بعد ا انیر ج نیقرار داده مال قبل از ا نیحال ا گهید ج  یه-

که   شد یچ دونمیاولش قبول کرد اما بعد نم ارو یواسه صادرات محصولتمون که  بندنیقرار داد م هی انیم

ن و  ن یصحبت م نهست که دار  دو ساعت   هیاومده شو صدا حال هم تو اتاق کنفرانس هست  ما هنوز  ا کتن

 ....ومدهین ونی  ب کش

 

س داشت که ا نقدر یکه گرفته کجاش ا  با اون حایل نیکه ا  کنمینگاش م تما  ...فتادیم داشت پس نیاسی 

 

س داشت؟!  نقدر یا یکرد  فیکه تعر   نها یاونوقت همه ا-  اسی 

 !یمردیم یدیدیرو م ارو یاخه تو اگه -

 ...دهید ال ی! گمشو انگار گودز شیا-

ن ازش... همچ کتن یس مچرا احساس تر  دونمینم که نه خوشکله ویل  ال یگودز - مسخ  کنهیبهت که نگاه م ت 

 !شر یچشاش م

 

 اتاق ماهور اومد بهش بگو من اومدم....  می  ....من م یفاز بردار  خواد یخوبه حال نم-

 !زمیچشم عز -

 بال!  : جشمت ب  بوسمیرو م گونش

 

 !خواستیدقت م کمیدخی  از اولشم شوت بود فقط  نیو ا خندمیم الیخ ب  

که در   گردمی... برم ستمیا که اتاق کنفرانس بود یم  از اتاق بغیل یبلند یکه با صدا  می  در اتاق م سمت

و  مونمیسمت منه مات م مرخشیکه ن  ب  اشنا بیغر  پوشر  اهیو قامت بلند مرد س شهیاتاق همزمان باز م

 .....شهیخشک م هی  دستگ یدستم رو 

 



 رنیمازم ب یکار   چیگرد شده ، نظاره گرش بودم ... ه  یبود و با چشما دهیبه سقف دهنم چسب زبونم

 اومد... انگار فقط مسخ شده بودم تا چشم ازش برندارم.... 

،  اتشی  یصورتش با تمام تغپوست برنزه  که داشت حت    شر یرنگش و ته ر  یکوتاه شده قهوه ا  یموها

 چشمها همون بودن! 

 کار یکارخونه کنار ماهور چ  یاون تو  بود ویل منتظرهی  من براش غ دنیهم تعجب کرده بود و انگار د او 

 داشت ؟! 

و  هی  گیام و مچش یخون جلو  کبارهیو به  اد یکنار گوشم به صدا در م  یگر یبعد از د یکیکه   یخطر  یزنگها

ال هست که دنب ضن یو مر  ادم روابن  هیکه اون   فتمیحرف ترنم م اد ی ارم ویلسمتش برد قدیم خوامیم

 پاش له کنه...  ر یتا ادمها رو ز  گردهیم یبهونه ا

و خودم  تا مسلط بشم کنمیم سیع کوه اتشفشان در حال فوران کردن هست ویل  کیشم به اندازه  یتو 

 رو محکم نشون بدم.... 

از ش حرص و  و بابغضن  کنهیتر در نظرم م  هیرو کر  افشیق که  یشخندین هیبه  شهیم لیتبد تعجبش

هام   هیر  که داخل  ب  و هوا ندازمیو خودم رو داخل م کنمیو دراتاق رو باز م می  گینگاه م یعاد یلیخ میناتوان

  ،بارد یو م شهیکه باوجود چرخوندن چشمام در حدقه باز هم شکش م  و اشک مزاحیم شنیم دهیکش

 د یکش  که اون و سمت اون افیع  ب  و تنها گنایه  دلم ب   یشم نقش ترنم بود و تو  یتو مبهم بودن و  صداها 

 و به کام مرگ کشوندش... 

 ودم چه کنم؟! مونده ب ونی  ،نشسته بودم و ح دهیترس یو مثل بره ا د یلرز ینه تموم تنم م دنیلرز یم دستام

که در حق   ب  ها یبخوام تمام نامردشد تا  دهیقلبم کش یکه تو   یی  افتاد و ت انیتو وجودم به غل احساش

  هیخواهرم کرده بود رو 
ن
 کنم...   جا تالف

 

 سیع شمکیکه م  ق  یعم یو با نفسها ذارمیرون پام م یمشت شده ام رو  یو دستها نمینشیم صندیل یرو 

 خودم رو اروم کنم.....  کنمیم

 ....انیو ماهور و محتشم داخل م شهیباز م در 

 

هیم واسه من صداش رو  مردک عوضن - سودش کمه واسش  دهیبال ، قرارداد امضا کرده حال د ی 

ندونسته  لمیو وک شونمتیم اهیکه به خاک س  کشهیفسخ کنه... اومده خط و نشون م خواد یم رصفه،ینم

 !کهیمرت یکردیچشم کورت رو باز م د یعمل کرده.... با

 



و  شناسمینام م نیکه من به ا  باشه پر بود و مخاطب حرفهاشم فکر کنم فرهاد نایم ماهور حساب   توپ

 !!!ماهور به چه نایم دونمینم

اش جور کنه  هیبرعل هم تا حال نتونسته مدرگ و کش کنهیبخواد م با هزارتا اسم هر غلیط افیع نیا چون

ن نم نبار یا ویل  خواست انجام بده .....  شهر بچرخه و هر غلیط یراحت و ازادانه تو  نقدر یا ارمی 

 

 م عرض شد! سال  یخانوم محمد-

 

ده از ا کنهیسالم م محتشم ن ه و وظ نکهیو خجالی  ن م یمن بوده لبخند خجولنه ا فهیاون بزرگی  و  نمی 

 حواسم نبود!  د ی: سالم جناب محتشم ، ببخشگمیخشدار م ب  باصدا

 

کنه ،   تا اعماق وجودم نفوذ  خواستیکه م  یا نانهیب ز یو با نگاه ر  نهیشیو کنارم م شهیمتوجه ام م ماهور 

 !؟یای: قرار نبود بگهیم

سه هنوز م نکهیا عوض نحس  افهیا قت ومدمی! اصال پام شکسته بود و نمیایقرار نبود ب گهیحالم رو بی 

 ....نمیفرهاد رو نب

 

،  امی، نگران شدم و خواستم ب یو به تلفنت هم جواب نداد یومدین روز ی: چون دگمیو م کنمیم نگاهش

کت و بانبودنت  نمتیبب  که ....   نجا ی، اومدم ا... رفتم شر

 

  چرخمیبه سمتش م کنهینگام م منتظر 
ن
 ....کنمیبهش بگم رو مرور م خوامیرو که م و حرف

که باز   اتاقت در اتاق کنفرانس امیاومدم ب نکهیاما هم نمیخودت رو بب خواستمیفقط م امیب نکهیقبل ا-

 رو بهت بگم...  موضوغ هی دیبا دمیکه د  یاون مرد دنیو با د شهیم

 

 ماهور و محتشم جالب اومد ...  یبرا هیقض

ن قراردادش رو فسخ کن خواستیکه م  فکر کنم اوبن -  ، فرهاده !  ت 

ن یشدرگم نگاهم م هردو  از  یلیکه باعث مرگ ترنم و خ  : هموبن گمیو با مهار کردن بغضم رو به ماهور م کتن

ا  یرو تو  شهرک دشیپل یشه هااعمال نق یبرا یمختلف به هر بهونه ا شده بود و با اسایم گهید یدخی 



  نبار یو ا هیچ هیقض دونمیو نم نداختیدام م
ن
ده بودم و مخصوصا چشم یداره اما من فرهاد و د چه هدف

 مسخ کنه و نقشه هاش رو اجرا کنه.....  یطرف مقابلش رو طور  تونستیم یادیکه ز   ب  ها

 

 و محتشم شدر گم بود....  کنهیاخمو نگاه م ماهور 

 

 ؟مطمئتن  نقدر یاز کجا ا-

 

اهور نخواه ! مشناسهیرو نم به اندازه من اون افیع چکسی: هگمیو م شمیباور کنه و براشفته م خواد ینم

 
 

 !که تو اشتباه نکتن    گمیمن درست م قا یدق نجا یچون ا کنمیاشتباه م د یشا ازم که بیک

  باشه اروم باش شانا ! هرچ  -
 

 ! ارم باش!  تو بیک

 نیحضور ا پس ؟داشت   کامل و جماغ  قاتیتحق شهیتو که هم ؟بست   که باهاش  هیقرارداد چ نیاصال ا-

 ه؟یچ نجا یادم ا

ن حرف م-  اروم باش!  مینی 

 

 حرکاتم دست خودم نبود....  دمیفهمیمتشنج شده بود و نم اعصابم

 

 اروم باشم ....  خواد یو ازم م کنهیبغلم م ماهور 

 

که راه انداخته بود من حق رو به خانوم   ب  دعوا و بگو مگو نیدادن و ا یکه خانوم محمد  حاب  یبا توض-

 ....ارمیادم به دست ب نیاز ا یشی  یاطالعات ب کنمیم و من سیع دمیم یمحمد

ن فقط بب-  !انه؟یوجود داره  احسان مودب   ت 

 

 خودم بودم ...  یو تو  دمیکاناپه دراز کش  یرو  حایل فکره و من با ب   یو ماهور تو  هی  م محتشم

 



ن خ میو ن ارهیام من و به خودم م شابن یپ یگرمش رو   بوسه ، شم رو  کاناپه  یرو  نشستنش که با  شمیم ی 

ن پاش م یرو  ن : همه چنهیشیموهام همزمان صداش هم به گوشم م ی... با نوازش دستش تو ارمی  ت درس ی 

 خودت رو ناراحت نکن!  شهیم

 

ن م یپوزخند ... ماهور باورش نم یادیو ز  نمی  ن ن هر چ یاون برا شد یدست کمش گرفت  و  قیتحق کیل  یی 

 بود......  طانیادم خود ش نیا دونستیاما نم کرد یم بررش

ن تو  به و منو سمت خودش  نهیشیاتاق و بسته شدن در .... دست ماهور رو دور بازوم م یمحض رفت 

 .... می  که توش فرو م  و اغوشر  کشهیم

هیگردنم م  ر ی... ش ز  کنهیبغلم م محکم دا بشم ازش ج خوامی، م شهی.... بدنم داغ م کشهیو مدام بو م ی 

ن نم ویل و  کنهیموهام فرو م ی، دست تو  کنهیموهام رو باز م پسیو کل کشهی.... شالم رو از شم م ارهی 

 .... هم معذبم هم متعجب! کشهیدوباره و سه باره بو م

 !کتن یم تمیاذ یماهور ولم کن دار -

 

 ... کنهیو از خودش جدا م من

 و ندارم !  تیکه طاقت دور   رفت   شیهمه پ نیا گ-

 ...زهیی  م یهر  دلم

 که ...   میاومد عتن ی-

!  خوامتیحرف رو ول کن شانا من م-  دخی 

 

 ...دور از اب بوده.  که انگار مایه  بوسهیم و با چنان عطشر  نی  گیلبام قرار م یکه رو   ب  لبها بعد 

 

  درسته
 

رفت  و نخواهد  هی  نم ادمیوقت رفتارش از  چیداره اما ه دوسش دارم و بوسه اش هم طعم دلتنیک

.... 

و بغلش اما همچنان ت کشهیو خودش انگار خسته شده کنار م سهی  نم ب  زورم به جا کنمیتقال م هرچقدر 

 ... مدیلرز یم در اغوشش گم شده بود و مانند گنجشیک فمیبودم ، توان نداشتم گرمم بود ،جثه ظر 

ادمم احساس دارم ،قلب دارم ،  هی... من  هرموقع هرطور دلت خواست با من رفتار کتن  یتو حق ندار -

 ... کشر یمنو م یم ماهور دار بفه



دور  ز یته رو بر : گذشگهیو م چسبونهیام م شابن یبه پ شابن یو پ هی  گیقاب دستاش م یصورتم رو تو  قرص

 چهارچوب !  هی نمیا چهارچوب واسه رابطمون داشته باشر  هی خواست  ی...مگه نم

 !یکرد  یاما تو بدرفتار -

 !خواستیمرو  دنتیراحت ازت بگذرم ....دلم بوس تونستمینم-

 !یبا بد رفتار -

 !دمیکشیمن دوبرابر تو زجر م کتن یچرا فکر نم-

 ....دمیو با گالب شست و شو م کشمیسنگ قی  ترنم م یبه رو  دست  

 ....شنیم ر یاشکم شاز  یقطره ها همزمان

زد که  نمونیبه زم یور رو نابود کرد ، ج ستتیکه تموم هست و ن  بست   خواهرک ساده دلم ، دل به کش-

 نینوز اکه ه  یمرغ شکنده.... ترنم تو با خودت و ما چه کرد شنی، مامان و بابا م اد یاسمت م تا الن وقت  

 داغ ، شد نشده! 

 یدیدرونش رو ند طانیبود که ش اد یو عشقت اونقدر ز  یخودم و اروم کنم که بگم عاشق شد یجور  چه

 ....یکه اخر خودت رو نابود کرد  و رفت  باتالق خواسته هاش فر  یو اونقدر تو 

ن  نیپشت ا دونممیغصه نخور الن برگشته ، م اما  ن چ هیبرگشت  ونه قرار داد کارخ  یهست که اومده تو  یی 

 بسته ! 

 

 ....کنمیرو پاک م اشکم

ه که هنوز دار  یدینقشه پل هیاون کفتار  دونمیمن م !ویلکتن یاشتباه م گهیاما ماهور باورش نشده ، م-

 !فهمونهیبهم م نطور یو اومدن دوبارش ا دهینرسبهش 

ن تو و فرارش و ب فتی  و م ومد یکه چطور م  اد یم ادمیسال ها  اون ردن اون ک  چارهیو بعدش با دام به انداخت 

ا و شکا د و با رفتنش پرونده مختومه شد ....  ب  ها هم راه به جا تیدخی   نی 

 ته؟! که دوباره برگش  خواد یم اصال چ   ه؟یادم چ نیا هدف

ن مرده ها از همه چ گنی! مدوبن یم تو  ن و ازت م ی   !کمکم کتن   خوامیاگاه هست 

 .... نهیشیو کنارم م شهیم کمینزد ماهور 

 ....میپاشو بر  گهیبسه د-

 طرفش....  گردمیو برم کنمیرو پاک م اشکم



 اون روزامون تنگ شده !  یدلم برا-

 

  رو خایل تا خودم زمیاونقدر اشک بر  دهیجازه مو ا کشهیبه اغوشم م که بدون معطیل  گمیمظلوم م اونقدر 

 کنم.... 

 

*********** 

 

ال که ده س  یمیارشد ش شصت و سه ، کارشناش صد یمودت متولد هزار و س احسان مودت فرزند عیل-

ا بورس عتن ی کایامر  هی  م شیپ  رابن یا هیش که از همرس  یلیو به دل  کنهی... اونجا ازدواج مشهیم هیواسه دکی 

 .... شهیم هتصادف کشت یتو  نامعلویم لیبه دل  شیپنج سال پ قا یو دق شهیهست جدا م دو رگه

 

ن دست ب تیو ماهور از شدت عصبان کنهیحرفش رو قطع م محتشم  و با صورب   کشهیموهاش م ت 

 ... کنهیزده اش نگاهم م ونی  ب یبرافروخته و رگها

 یات عواقب بدنگاه کردن نطور ی: اگهیبهم م رو  تیو با عصبان شهیتر م یکه جر   کنمینگاش م وزمندانهی  پ

 داره ، حواست باشه! 

 

کهیشده داره از حرص م طیکه خ  حال   ی.... اگه راست ماوردهین ی  کوتاهی  از منم گ  یوار ید ی 
 

برو  یک

 کن!   عواقبت رو ش محتشم خایل

  نهیم اار، موضوع مهاخر ک یاون عواقب من و بزار برا : جناب تهرابن گمیو م کنمیو تا بناگوش باز م شمین

ه  ه،ی  م شیداره پ یادیز  ارو ی نیکه ا  که اونم به عواقب کاراش فکر کنه!   میکن  یفکر  هیبهی 

 !ه؟یبدونم هدفش چ خوامیواسش دارم اما م یادیز  یاون و که فکرا-

ن اما اگر زودتر فهم  بشیدونفر رو گذاشتم که تعق هی جناب تهرابن - اش قرار داد هرگز باه میبود دهیکتن

 ....میبستینم

ن اصال همچ د ید د یبا قرار دادش به نفعمونه ویل- کت   ت   !؟انهیوجود داره که اجناس مارو بخره  شر

 .... انیبه کارخونه ب شی  یب ی، فقط اگر امکانش هست خانوم محمد دمیاونم م بیترت-

 

 ... هی  از تعجب بال م ابروهام



نبود  د خاض: قصگهیو م کنهیم ..محتشم تبسیم. کنهیکه با خشونت نگاه محتشم م  کنمیماهور م نگاه

ن چ یلیخ دنیفهم یبرا ماهور جان ویل  در راس باشن....  د یشانا خانوم با ها ی 

 

 ... ستیهم ن یا گهیچاره د ویل ستین راضن  دونمی، م شنومیکالفه اش رو که م  پوف

حتشم ش ، رو به مهم گرفته که من در حال غش کردنم برا یکیدست به کمر شده و ژست ش کهیحال در 

 ... ادیب شیپ یدردش  خوامیبزار ، نم انی: دوستت رو در جر گهیم

 

 ست؟ین یحتما! با بنده امر -

 هم گرفتم!  گهید میتصم هیرفت بگم که  ادمیدرضمن -

 

ن تنها از م نجا ینصف سهام رو واگذار کنم! اداره ا  خوامی: مدهیکه ماهور ادامه م  دهیتکون م یش  محتشم

با هم  جهیبشن در نت کار یاز کار ب خوامیکارگره که نم  یش  هی یاشتغال برا جاد یتموم هدفم ا،  اد یبرنم

ه کاراش رو ب  هیشدم ... بق دور وقته از عالقه ام  یلیرو اداره کرد .... خ نجا یا شهیم یچند نفر  یفکر 

میخودت م  ... سی 

 روز خوش! -

کت طراچ اچن   !ارهیه اش رو به زبون ملباسش تنگ شده و عالق اقامون دلش واسه شر

 باشم!  د یبهش بدم که در درجه اول عشق و عالقه اش من با ماتومیاولت هیباشه  ادمی

 

ن محتشم کنارم م بعد   ... نهیشیرفت 

ن و بعد دو دستش رو در هم گره م کشهیچشماش م یرو  انگشت وانگار  هکنیم کسیچانه اش ف ر یو ز  نهی 

ده بود مرد ش نیا که ترنم عاشق چ    نهیا ی  روزه ذهنم درگ: چند گهیذهنش رو مشغول کرده، م موضوغ

... 

 

 .... خندمیم تلخ

د... بلد بود ش دهیادم کش نیبه طرف ا ب  ! ترنم از ش تنهامی  من سه ساله درگ یی  اگر تو چند روزه درگ-

ن چ هیچطور رفتار کنه تا به دامش بندازه و فقط  سونهیکه من و م  هی   ! ی 

 ؟چ  -



ردم! نک فی... مگه ماجرا رو برات تعر  خواستیبشه نه ترنم ! اون من و م کیمن نزد به خواستیاون م-

کارها   یلی... فرهاد اون و فدا کرد تا بهم ثابت کنه خ د یکش  ترنم به خاطر من مرد! به خاطر من به بدبخت  

 کنه....   مومتمومش رو ت مهی... النم اومده تا کار ن دمیاما من خر نفهم اد یازش برم

اب از خو  هخورد ، تاز  یهرچه که بود ماهور تکان بد هم لزم بود ویل د یتند رفته بودم ... شا ار انگ

 د یود و باب طانی.. اون ش.نهیطرف حسابش رو کوچک بب د ینبا د یفهمیشده بود ... حال م دار یب خرگوشر 

 ....به درش کتن  انیاز م رحم تا بتوبن  و ب   یشدیم طانیمثل خودش ش

 

ن دستش م یمشت شده بود ، دست رو  دستش ن گونه اش م  یرو  گرممیو دست د ارمی   نیو با نرم تر  ارمی 

 د یبا گهید که  یز یبهم بر  ینطور یا نگایه ا ی یبرخورد ا یبه خاطر هر حرف  ستیقرار ن زمی: عز گمیلحن م

ند ساله عذاب چ نیاو  کنهیم دا یپ رایه هیرو خوند... اونقدر به عشقم اعتماد دارم که  یوز ی  پ نیفاتحه ا

ن ام رو از ب هیم ت   ....ی 

 

ن یچشمام نگاه م یلرزونش تو  یها مردمک  ی  پاهاش جاگ یو رو  کشونهیو من و به سمت خودش م کتن

 ...شمیم

چه برسه  مکنیکه دنبال تو باشه رو کور م  : چشیمگهیدار مو خش هی  گیدستاش دو طرف صورتم رو م با 

که   گمیالن م از  ویل کنمیکه به خاطرت هرکار م  بخواد بهت دست بزنه! شانا اونقدر واسم مهیم نکهیبه ا

 یو کار  تن ک  استفادهاز عالقه و دوست داشتنم نسبت به خودت سو  ینباشه...  اگه بخوا یحرف ناگفته ا

و تو .... اون موقع هست که  دونمی، اونوقت من م یش خود انجام بد ا یرت بدون مشو  یرو بخوا

 خطرناک باشم!  تونمیمن تا چه حد م فهیمیم

اف عشقولنه اش نه به ا نه  ! ویلتیخاص زمخت و ب   نقدر ی! اخه مرد هم ادشیتهد نیبه اون اعی 

ن من شکش ، چه چ یخطا هیو با  هیبفهمم که تاچه حد جد تونمیم  در انتظارم نبود!!! که   ا ی 

 

ن من واسم راننده استخدام م ماهور   یو اونم از نوع سمجش فقط مونده تا تو  کنهیبدون در نظر گرفت 

ن من و با ماش ا یم بهم بخوام برم بهش زنگ بزنم ، بگ ب  دستشو !  ت   بی 

 منه!  که کم مونده خواجه حافظ بفهمه فرهاد ب    کنهیرفتار م یطور 

 ....میدیما فهم فهمنیبدتر تابلو هست و م نکهیا

ن بار در روز زنگم م چند  ن ممکن نم یو تا جا خواد یو ازم گزارش م نهی   قایدق کارخونه بزارم ! و   یپام رو تو  ارهی 

به لطف  بده که ادمیو دفی  دستک رو  یکاغذباز   نیمزدجان قرار بود فوت و فن اجناب نا نیکه ا  اد یم ادمی

 فرهاد کال منرصف شد! 



هم  یه ااورد و لب و لوچ از عزا در یم داشت ودیل جنبه شخض شی  یداده که ب اد یرو  گهید یکارها  البته

  نیردن بهی  وقتها قهر ک و بعضن  فتی  تا اخرشم م یدادیاگه رو بهش م بردم ویل ضیو بنده هم ف گرفتیم

 و من و پس بفرسته خونه!  اد یتا کفرش درب شد یم نهیگز 

 

ن لبم م یرو چند بار محکم رو  رژلب  . می  و طرفش م کشمیدست از کار م میزنگ گوش یکه باصدا  نمی 

 ....کنمیاشنا باشه  تماس رو وصل م د یشا نکهیاز ا دنیشماره ناشناس و نفهم دنید با 

 بله؟-

 

 ... ومدین ب  صدا

 !دییالو بفرما-

بان قلبم رو بال برد و ا د یسی  که به گوشم م  ب  نفسها یصدا شدم و دست  ابن واقعا عصب نبار یناخوداگاه ضن

 خودم نبود. 

 الو! -

 جواب نداد و قطع کردم.  بازهم

ن که اسا- ن و ارامش واسه مردم نذاشت شیخاک تو ش مزاحمتون کتن ...  تسیدوتا ن یکی... ادم احمق که ت 

ن روان دمیشا ضن،یمر  نا یا  !ت 

س رو برقرار  تما عی    اون شماره ش  دنیو با د د یدستم لرز  یتو  که دوباره گوشر   کردمیدرشت بارش م داشتم

 گفتم: بله؟  کردم و بدون معطیل

 بود که به گوشم نشست...  یمردونه ا یخنده ها یصدا

ن و حرف نم شر یمزاحم م یمردک مگه مرض دار -  ی 
 کن...   ت شوچن برو با هم قد خود !روابن بن

 شدم ...  خکوبیصدا م دنیقطع کنم که با شن خواستم

 خانوم جوان!  ی! قبال با ادب تر بودی....وای... وایوا-

 

 تونستیرو م داشت که هرکش ینکرده بود و همون بود، صداش جاذبه ا یی  بمش تغ یبود صدا فرهاد 

 اومد...  وشم نیمچرا از اون اول هم ازش خ دونمیکه نم  سمت خودش جذب کنه جز متن 

 هم بودم .  بشه اما عصبابن  میمتوجه ناتوان خواستمینم به شاغم اومده بود ویل یو ضعف بد دمیلرز یم



 !یتعجب کرد-

 

که بازم   ادهیمثل تو اونقدر روش ز  یلشخور  هی: اره تعجب کردم که چطور گمیو م کشمیم ق  یعم نفس

 به خودش اجازه داده و به من زنگ زده ؟

 ... خندهیم حرص من از 

 ی، م اد یاز دهنت درم و هرچ   شر یم هنوزم زود عصبابن -
 

 تیبازم مثل اون وقتا ،موقع عصبان ویل یک

م م  !؟شر یخوشکلی 

 

 ...دمیکردم و به نقطه جوش رس  داغ

که   یم زنگ زدبه ! حال برگشت  و رفت   یفرار کرد مجازاب   چیو بدون ه یکرد  اهیو س مونیکثافت زندگ-

 مسخر  فیاراج نیا
 

،  ... خدا لعنتت کنه فرهاد! خدا لعنتت کنه که داغ ترنم رو به دلم گذاشت  ه رو بیک

 !! حرومزاده کثافت چطور روت شد که برگشت   مونیتو زندگ یلشخور افتاد هیخدا ازت نگذره که مثل 

 

ن م نعره  من نزار ، پس ش  فتاد یهمه اتفاق نم نیا یومدی: خفه شو شانا! اگه از همون اولش باهام راه منهی 

 مرگ ترنم!  حت   هیتو  ی  و همش تقص

ن م غیج بچه تو  هیدنبال ترنم ، مگه من گفتم بهش تجاوز کن و با  فتیمگه من گفتم ب : عوضن نمی 

 حرومزاده!  یکه به بچه خودتم رحم نکرد  یولش کن! تو اونقدر نامرد بود کمشیش

 

ل کنه... داره خودش رو کن که سیع  داد ینشون م پشت گوشر  شیعصبان ینفسها  ی 

م اما فهم خوامیمن... فقط... تو رو م-  !ینامزد دار  دمی... برگشتم که تو رو با خودم بی 

ن م یشخندین  ...نمی 

 !بشر  کیبهم نزد توبن یم نه حت   امیکجا باتو نه م  چیمن ه-

، نامزدت و  که بدوبن   گمیم ازم ساخته اس ویل ب  چه کارها دوبن یکه خودت م  کتن   مینکن عصبان سیع-

ن برات مهمن! اره! پس فکرات رو بکن من خودم دوباره بهت زنگ م یلیخ ا ینواده اش گو خا  ....نمی 

ن خدا لعنتت کنه فرهاد... خدا به زم-  ...عوضن  یی  بم گرمت بزنه! الیه  ت 

 ...خندهیم دوباره



ن نچ...نچ... ع- ن فقط غر م زنا ی  پ ت   ی 
 ....بن

 !بکتن  توبن ینم غلیط چیه-

ه -  ... فعال خدا نگهدار عشقم!  خوب فکر کتن من حرفهام و زدم ، بهی 

 

و  کنمیشو تهش فکر م ب   یو به حرفها می  تخت وا م یو من در کمال تعجب رو  کنهیرو قطع م گوشر 

 کرد ...   د یماهور و تهد کنم ... علتن   کار یکه چ  مونمیم

 

***** 

 

 گذاشتم.   انیو در جر  ماهور 

ل کرد تا  عصبابن  اولش  شه! من ب نزنه تا باعث ناراحت   حرکت   ا یحرف شد اما انقدر خودش رو کنی 

 !کردیاعتماد ماهورم خراب م د یو شا شد یخودم بد م یاگر بخوام ازش پنهون کنم برا دونستمیم

 خواستمیرجا مازادانه ه شهیکه هم  متن  یسخت بود و برا یلیکه واسم در نظر گرفته بود خ  ت  یامن ی  تداب

 ..ادمدیناشناس جواب نم یفرهاد و شماره ها یه تلفنهاب حت   گهیسخت بود ....د یلیخ یلیبرم خ

ن ، مامان رعنا حالش بد شد   انیدر جر  وقت   و بابا هم  متوجه شده بودن و حت   مامان موضوع قرار گرفت 

 ...میانتقالش بد مارستانیبه ب عی    که باعث شد ش 

 

ن ترنم کم چ داغ   یی 
ن

 بره!  راموشر هم نبود که زود شد بشه و به ف نبود واسمون اما داغ

ن ، مذاکره کرده بود و طبق قانون  لیطبق خواسته ماهور با چند سهامدار که ما محتشم اکت داشت  به شر

ن نصف سهام ب  ...شهیبرداشته مدوشش  یاز رو  یو بار   شهیم میسهامدارتقس هس ت 

کت   همزمان بود رو  عده کارگر زحمتکش هیکه نور چشم   یبود و کارخانه ا دشیکه ارزو و ام  اداره کردن شر

 بود ....  پارسا و محتشم ، کار سخت   یبا وجود کمکها اداره کنه حت   تونستینم

 از کش ق  ارخانه بود که حبند قرارداد به نفع ک با یبه قول محتشم همه قابل اعتماد بودن و تقر  سهامداران

 سلب نشه مخصوصا کارگران!  ا یخورده 

از ماهور خواسته بود که من به کارخونه برم اما با عکس العمل تندش مواجهه شد و  یچند بار  محتشم

  گهیکرد که من لل شدم و محتشم بدبخت هم د  چیپ لهیتیمحتشم رو ف یطور 
ن
ور من بابت حض حرف

 نزد.... 



 ی  ! غهیتی  غ یادیز  اقامون
 من!  دوست داشتتن  ب 

 

کت هم نقش همه کاره و ه یتو   فتمی  م ب  به هر سمت و سو میکاره رو داشتم ... چون مثل وزش نس  چیشر

 .ومدمیو م

 وقت   ویل شد یبده هرچند خودمم دوست داشتم اما حوصلم نم ادمیلباس رو  طراچ خواستیم ماهور 

وع کنم که دمیاخمش رو د ا کار در برم و واقع  ر یاز ز  د یاجازه رو نداد و ترس نیا ، قصد کردم از فرداش شر

ن و اموزش من به هم نیو تمر  کردمیکار رو م  نیحق داشت چون ا   ت 
 

وع شد و  رهدر کنار دله سادگ  هاشر

ن و ادمهاش که چ ا یاز دن تونستمیبا شگرم شدنم م د یشا  نداشت جدا بشم ....  جز ترس و نگرابن  یی 

 !میخواستگار  اد یب خواد یشهراد جونم م-

 ... هان؟!  یخودت و بندش کرد اخر رفت  -

 ...دهیبه گردنش م یقر 

 که کرد کم مونده بود من و از دست بده!   یدلشم بخواد.... با کار  یلیخ-

 !نی  گیم لیو تحو  چه خودشون مردم

 

ر داره ب  کمی-  ...کنهیچاقت م شی  یکمی  واسه خودت نوشابه بازکن.... وهللا ضن

ن ع یواسه خودت بکن که شد یفکر  هیتو -  !نهیهمش استخوون بب د یداداشم با چارهیترکه... ب ت 

 

 ...کنمیدرشت شده نگاش م یباچشما

 ....کنهیبه ماهور بگم که نصفت م! برم یار یدرم یخواهرشوهرباز  یخاک تو شت مهسا ، دار -

س شهراد جونم م-  !سی  دفاغ شهینی 

ن و م کنهیاونوقت تو رو پتک م-  !سی  دفاغ نیبه ا نهی 

ن همه چ گهیماهوره د-  ...ادیاز پسش برم ی 

 جونم!  طلبهیم فیحر -

 

 ....کنهیو کج م چشماش

 شوهرت باشه ، داداش من بوده....  نکهیگمشو برو! قبل ا-



 

ن لبخند م دمینم مبه گرد یقر   ...نمی 

 حال که اقامونه! -

 بدبخت...  لیپاشو شوهر ذل-

 

 واسه من....  ندازهیم کهی... ت کنمیم کیو چشم بار  شهیجمع م لبخندم

 !یی  : سالم استاد امگمیو م شمیدفعه بلند م هیو  دمیبه جلو م نگام

نگاه  ستین کش  نکهیا دنیداما با  شهیکه گردنش رگ به رگ م  چرخهیم شهیبلند م یدفعه ا هی چنان

 ...شهیشامل حالم م نشیخشمگ

نگشت  ا گهی! من داداشت و به زانو دراوردم تو دفت  یغلط بکن با من درب گهید ندفعهیا یخورد اهان

 !ست  یاونم ن کهیکوچ

 

 !یشعور یب یلیخ-

 !لهیشوهر ذل گ  میکه بدون  نهیمهم ا-

 

ن میس پیاومدن اک با   رد... به طرفمون سکوت ک لوفر یو ن ت 

هم رو  پیاک هی یاونوقت چطور تو  دونمیخدا باهم جنگ و دعوا دارن من نم شهیدوتا دخی  هم نیا

ن یتحمل م  نداره که واقعا حق با اوناست....  بگن به تو ربیط دمی... شاکتن

ن میس  عقب....  کنهیدست پرتش م هیبا  لوفر یحرف بزنه ، ن اد یتا م ت 

ن میگمشو س- بزارم   یجلسه ا هیبا مامانت  امیب د یده بعد دست و پا دراورده ! باانگار اول ادا و اطوار بو  ت 

 کرده....   تو کوتایه تیدر ترب نقدر یکه چرا ا

 خفته اس!  یبایز  شیی  کبی... حال انگار خود اشیا-

 ...دادیدست و شش هم حرکت م همزمان

ک شباهت داشت تا ز  شی  یب لوفر یخفته رو خوب اومد ، ن یبایز   خفته!  یبایبه شر

 

 ن؟یکه مزاحم شد  نیدار  چه کار مهیم قا یبعدا ، الن دق نیخب دعواتون و بزار  یلیخ-



 !هیمهمون هی-

 

 نکهیو الن با وجود ماهور اصال جرات ا مینرفت وقت بود مهموبن  یلیمن که به تب و تاب افتاد خ دل

ن اما دلم م ارممیاسمش رو ب  برم!  خواد یندارم چه برسه به رفت 

 ...کنمیبچه ها مزده نگاه  ماتم

 ...ارنیاداشو در م هیمن بق عتن ی گنیکه م  مظلوم

 ماهور بفهمه!  ذارمینم

 !یاومد که بد وقت    لو یلعنتت کنه ن خدا 

 دودل هست....  که مثل من چشاش ستاره بارونه ویل  کنمیبه مهسا م نگایه

 

 !کنم؟یکه من م  کتن یفکر م به اوبن  یدار -

 

 !کنمیفکرو م ویل کنمیم: من نخندهیو م نی  بال م ابروهاش

 منم همون فکر منظورم منحرف! -

 

ن : حال از بحث بکن بکنتون بکشگهیحوصله م ب   لو یکه ن  کنمینگاش م اخمو   نه؟!  ا ی نیای، م ونی  ب ت 

ن بکش  بدتر شد!  نکهی! اونی  ب ت 

 

 : اره!  میگیمزمان مه هی  گیکه گوشه لبامون شکل م  یو با لبخند شهیم یکینگاهمون با مهسا  گهیبار د هی

 

ن ها دست م بچه  ون.... طرفم گردهیدانشگاست برم اطیح یتو  که هر گ  کشنیهم م یعن یج هیو  ننی 

 است؟یچه جور  مهموبن  نیحال ا-

 نی  از بچه هاست که با خانوادش دارن م یکی پارب   ی: مختلطه و گود باگهیم لو ین انیاطراف الیخ ب  

 خارج.... 

 



 که نداره؟  یاونوقت خطر -

 !یی  م و بار اولته که مهموبن  یوساله امگه بچه د-

 

 ی  غ یالیچه گودز  ی  که گ  دونهیو نم ندازمیبال م ش 
به  شتاز یو با پبفهمه جنازه ام ر  هیافتادم ، فقط کاف ب 

 !دهیم لیننه بابام تحو 

 

  دهی! بفهمه جرم مهیتی  اقامون غ نکهیاخه نه ا-
ن
 !کنهیردم م و از صاف

 

 خب نگو بهش...  :گهیکه مرجان م  خندنیها م بچه

 !خودش و زده به اسکیل ا یبچه اسکله  نیا

 :گمیو دست به کمر م چرخونمیم چشم

م -  یتو م هیتی  اقامون غ گمیفکر کن بعد حرف بزن.... من دارم م کمیدخی 
 

گم! ، نگو! مگه قراره ب یک

مندان خاکم کنه! البته دور از جونم!  میمستق یخوایم ه بهشت زهرا قطعه هین  من و بی 

 

 .....میکنینگاش م ههم

ن کنیخشن نگام م ینطور یگفتم که همه ا  : مگه چ  شهیم زونیاو  لبش  !ت 

ن میس  ی: همش شعر مگهیم یو کفر  اد یباز ادا م ت 
 

 واسه خودت...  یک

ن خب باشه ولش کن-  !م؟یبپوش ، حال چ   ت 

 

 !که همش دنبالمه  ی، اونم با راننده ا چونمیچطور ماهور و بپ برم ویل خوامیخدا من م یا

 

 

******** 

 

 



وع ن دمیهنوز ترم جد زنگم نزده بود ... بدشانش هی بود که حت   اد یامروز کار ماهور ز  اونقدر  شده که شر

....  یبهونه داشته باشم برا ن  رفت 

 !کنهیبدجور اثر م .... لعنت  ستیبد ن یپاچه خوا  کمی

 

   یهم دلی   کیم  کنمیم و سیع دارمیرو برم گوشر 
 

ن بهش م کنم و زنیک که پشت ش   ب  که باخوردن بوقها نمی 

  یخسته و بمش تو  یذوقم زده شد و خواستم قطع کنم که تماس برقرار شد و صدا یتو  خورد یهم م

 : جانم شانا؟د یچیگوشم پ

 کردم... من به قربون جانم گفتنت!   هنگ

 ؟خوب   ،!خسته نباشر زمیسالم عز -

 ...کنهیرو رها م قشیعم بازدم

 ؟داشت   یممنون ... خوبم! کار --

 

 بارم زنگ زدم ، تعجب کرد !  هیحال  ا یب

سم، اخه تو که زنگ نم ازت حایل هیفقط زنگ زدم  زمینه عز - ن بی   ی 
 ....می  زت بگا یخی   هی، گفتم من  بن

 ؟کتن یم کار یچ-

 

 امروز همراهت باشم و از  دلم واست تنگ شده ، تو که نذاشت   ج  ی: هگمیو اروم م دمیصدام م به یناز 

کت من و برگردوند  خونه!  یهمون شر

 !دوست ندارم با اون کثافت چشم تو چشم بشر -

 دارم !  کار یاخه من به اون چ-

 !میما حرفامون و زد ،یبحث رو راه بنداز  نیدوباره ا خوامیاون داره! در ضمن نم ویل یتو کار ندار -

ن : من که چکنمیم زونیو لوچه ام رو او  لب  عشقت و داشته باش!  یهوا گمینگفتم اقا ، فقط م یی 

حواس  هگید مردک روابن  نیا یبه سهامداران و کارا یدارم منتها شم شلوغه و تا انتقال سندها و واگذار -

رن خونه ب عروش هیکنه و با   ن رو رسیمرابطشو  خواد یواسم نذاشته تو درکم کن، از اون طرفم فرهان م

 خودشون! 

 ...شهیفعال م رادارام



 یم یجد-
 

 ؟یک

 ....می  بگ میتصم تونمیواقعا نم همه فکر مشغویل نیبود اما من با ا یجد میلیاره ... خ-

 

وله تا بره ه نقدر یبند و اب داده که ا ستیمهتاب مارمولک معلوم ن نیجونم ا کتن   یتو کار  ستین یاز ین

 ه خودش! خون

 

و خودت و گفتم: عشقم ت  یرو تو دلم گفتم و جرات بازگو کردنش رو نداشتم و با لبخند مسخره ا نا یا همه

ازم  یار و هرک کمکم حساب کتن   یرو  توبن یخودت باش ... من در کنارتم م ینکن و به فکر کارها ی  درگ

 !خودت رو خسته کتن  خوامی! فقط نمکنمینم غی    براومد در 

 

و  ارامش بخش باشر  نقدر یا توبن یبا اون قد و قوارت م ی: اخه جوجه تو چطور اد یومش مخنده ار  یصدا

 !ارومم کتن  بتوبن 

 نه اصال در حال پس افتادنم....  کنمیم ذوق

 !باور کتن  د یفقط با اد یکه ازش برنم  ب  جوجه چه کارها نیا دوبن ینم-

 باور دارم!  -

 ؟ نمتیبب یایخوبه حال نم-

 جمعه رو با تو باشم!  دمیم نه کار دارم اما قول-

 

 هم دادم واسه پنج شنبه ب   یرو تو گلوم خفه کردم و قر  ومد یداشت در م که از خوشحایل  یعن یج یصدا

 ، چه شود!  شخر اخر هفته و مهموبن 

 ؟الو! الو! شانا هست  -

 

 تو شم ....  خاک

 !نجامیاره هستم! من ا-

 جمعه منتظرتم!  پس

 



کجا   دونمیقر ... قر تو کمرم فراوونه !نم هیبشکن و  هیو  کنمیماس رو قطع مبوس از راه دور ت هیبا  بعدم

مبارکش باد! از بس خوشحال بودم رسما  شاهللای! ماهور جونم چقد قشنگه، انجا ی! همنجا یولش کنم! هم

 !زده بودم جاده خایک

 ...دادیباس مبه ل یادیکه جلوه ز   ب  مویو شلوار قد نود ست خودش با کت ل تاپ دو بنده مشیک هی لباسم

 امدم و موس زدم تا همون حالت بمونه....  ونی  رو همونطور که از حمام ب موهام

 

ه رو نپوش- ن  ؟یدیچرا همون لباس سی 

 

 ....نی  تو اون لباس ابروهام بال م دنشیو با د می  به مهسا م یغره ا چشم

 هم زده ناکس!  شهرادکشر  پیبابا! چه ت نه

 .... ومدیبهش م تینها ب   شیشلوار زرشک بلوز 

 

 یو بهم م شناشیتو داداشت و م-
 

ه رو نپوش یک ن  !دمیچرا اون سی 

 !ستیخب اون که ن-

 ر از اش! کاسه داغ ت  یباشه تو شد دهیپوش داداشت باشم و لباسم لیبار خواستم به م هینباشه! حال -

ن دونینه وهللا به من چه، خودتون م-  ! من برم که شهراد جونم منتطرمه! ت 

 

 ....میزدم وباهم از اتاق خارج شد یلبخند تیانداختم و با رضا نهیاخر و تو ا نگاه

و  ردنکیم ضیفمست گرو یهم همد و کیم دادنیبودن وسط و قر م ختهیبود و دخی  و پرس ر  یا همهمه

 و خوشحال انگار حاجت روا شده بودن....  سوندنی  هم م حی    به ضن  دست  

 . شمیرقص م الیخ و ب   کنمینگاهشون م چندش

ا رو نگاه م جمع تعجب هم م شمیاز خجالت اب م انیشهراد و شا دنیکه با د  می  و دنبال مهسا م کنمیدخی 

 منتظرمه من خر باور نکردم!  ! مهسا گفت شهراد جونمومدنیهم م نا ی، مگه ا مونمیم

ن و با د تیاونا هم از حساس حت    من و مهسا تعجب کردن!  دنیماهور خی  داشت 

ن کنیم کار یچ نجا ی: شما دوتا اگهیبهت زده م انیشا  ؟ت 

 



گرنه به هم باشن و  انیشهراد و شا کردمیو من فکر نم اد یکه شهراد قراره ب  دونستیفقط مهسا م یانگار 

ن نم و مهموبن عنوان پام رو ت چیه  .اشتمی 

 بودم و اشفته!  نگران

  من به حساب شوچن  ویل گفتیبهم م د یبه مهسا انداختم که خودش و جمع و جور کرد، با یبد نگاه

 دوست نداشتم ماهور بفهمه و وجهه من خراب بشه!  چیگذاشته بودم و ه

 

 .ادیبه نظر نم نطور یا ساده اس ویل دور هیم هی میفکر کرد-

 دونه؟یماهور م-

ن : مگه همه چگمیم انیو رو به شا می  گیم گارد   بدونه!  د یو با ی 

 

  خواد یهم و م یتو  هی  م اخمش
ن
ن دستش م یبزنه که شهراد دست رو  حرف  کنهیو به سکوت دعوتش م ارهی 

 اخمهاش همچنان پابرجاست...  ویل

 

 ن؟یایکه م  ی: چرا خی  ندادگهیو رو به مهسا با اخم م کنهیبحث رو عوض م شهراد 

خودش رو   یلیبازش معلوم بود داره خ یموها دنیشهراد با د از من نداشت و حت   هم دست کیم مهسا

ل م  !کنهیکنی 

 ؟: چرا خودت نگفت  گهیو حق به جانب م شهیمهسا در هم م یاخمها

 مثل خودم پرروئه!  قا یو دوستمم دق هی  گیم خندم

ن نم یلبخند ویل شهیهم اخماش باز م انیشا  !هی  گیخودش رو مو انگار داره جلو  نهی 

 

ل م کشهیداخل موهاش م دست   شهراد   کنمیرق م: من فگهیکه با حرص م  کنهیو انگار داره خودش رو کنی 

 ده؟یم چه معتن  نجا یحضور تو ا ویل

 !ب  نجایکه تو ا  دهیرو م : همون معتن شهیدست به کمر بلند م مهسا 

 

م بدگهیم تیو با عصبان کشهیبه صورتش م دست   شهراد   ه! : خدا صی 



وب خورده بود که رو  دخی  بالباش هیاومدن  با  ن پا بند نبود و ح یباز، اونقدر مرسر پاش  هو ی راه رفتنش ت 

 !انیبغل شا یکرد و افتاد تو   ی  به مبل گ

ه افتاد  انیهممون درشت شده بود که شا یچشما ه رو با چندش از بغلش انداخت اون ور که دخی  دخی 

وا بود و که رو ه  ب  نبود و همونجا با پاها شیاونقدر مست بود که حال رو کاناپه دو نفره رو به رومون و 

 رفت.....  ق  یبود به خواب عم دمونیدر معرض د قا یشورتش دق

لش م  ت  یبه دندون گرفتم و نگاهم و گرفتم که شهراد با عصبان لب ف  ب   یکیاز  یکی: گفت  کرد یکه کنی  شر

 تر! 

 

م که شهراد مانع م خوامیمو  کشمیو دست مهسا رو م کنمیخطر م احساس  ... شهیبی 

ن شیاماده م عی    هردوتون ش -  ...ونی  ب میی  جهنم م نیاز ا ت 

ن بمون م کمیعقب و گفت: داداش جان من حال  د یبره که اروم شهراد رو کش خواستیانگار نم انیشا

 ...میی  بعد م نمشیبب

 

 نبود، میمستق یطضا چیبه ه که شهراد رو خر کنه ویل  د یدستشو به چانه اش کش بعد 

ن زود بپوش-  !میبر  ت 

 

 !مینفر بدتر از ماهور افتاد هی ی  که گ  میخوش بگذرون میخوبه اومد حال 

 که!   میاما ما تازه اومد-

 یبزار  ا یمهمون نجور یپات و تو ا اد یخوشش نم دوبن یو م بهم انداختو گفت: مثال زنشر  ینگاه بد شهراد 

 یاونوقت م
 

 !میتازه اومد یک

ن اماده ش نیبر  عی    .... ش میکنیحساب م هی: بعدا تصفدهیو ادامه م چرخهیمسمت مهسا  بعد   !الی... . ت 

 

ن م دم،یبودم که د دهیحال خشم شهراد و ند تا  ا افتاد و باحرست داشت  ن گفینکاهم به جمع دخی  و  ت 

 ....کردمیداشتم نگاهشون م زونیاو  ی، اونوقت من بالبها دنیخندیم

ن بهم م یتنه ا مهسا   ...شمیقدم اونورتر پرت م هیکه   هی  اتاق م یدتر تو و زو  نهی 

 !کنهیم خورده ، ش من خایل گهید ی! اعصابش از جادهیترمز بر  یه



 کنه واسه شهراد جونش که اونم بدجور حالش رو گرفت!   ینخواد دلی   گهیتا اون باشه د حقشه

 ...ستادمیا یعبد الیدان دنیوارد اتاق بشم که با د خواستمیم

 !یوم محمدسالم خان-

 ...کنمیم اخم

 !دییبفرما-

بهش   ش به تنش نباشه... فقط بفهمم کدوم احمق   خوامی، م کنهیکه نگاهم م  و بالبخند کج   اد یم جلوتر 

 !کنمیتک تک شاخ موهاش و م می  م اد،یصورت بهش م کیمیم نیگفته ا

 داشتم!  یکیکار کوچ  هیباهاتون  قصد مزاحمت نداشتم و فقط اگه لطف کتن -

  راهرو میبود ستادهیکه ا  ب  جا
 

 یجره قدراهرو هم پن نیبود که شامل چهارتا اتاق خواب بود و ته ا بزرگ

 
 

 بود....  بزرگ

 !دیبگ نجا یهم-

 !ومدی... اصال ازش خوشم نمادم تنها باشم  نیدوست نداشتم با ا اصال 

 

 !نیبود راضن  : از مهموبن  گهیو م شهیم کی  ینزد خودش

ن ، نکنه م کنمیم تعجب  !مونمینم ا نجیهم ا گهید هیثان هیکه   هینطور یخودش بوده باشه! اگه ا بانی 

 

 ش.... ش  .... مردک پاک زده بر  هی  ور و اون ور م نیبه ا ختلقن یاز جهات م و تو فاصله کیم شهیم کی  ینزد

 رفت!  جیشم گ سا یجا ثابت وا هیاست خب مثل ادم  وانهید انگار 

 ، با اجازه!  میبر  د یاومده با شیپ یکار   هی: راستش خندمیم احمقانه

شوک  یبازوهام نشست و فاصله اش کمی  شد ، تو  یدفعه دستاش رو  هیوارد اتاق بشم که  خواستمیم

 کار یزدم و گفتم: چ نشیتر شد و محکم تخت س صورتم کرد چشمام درشت یکه تو   بودم که با فوب  

ن کنیم نیدار   !یعبد یاقا ت 

 

 !شدیچ دمیدفعه نفهم هی خوامی: عذر مگهیو م چسبونهیو بعد به هم م کنهیو ول م دستاش

ه   مینگاهش کردم و در اخر با وجود ناراحت بروبر  خوب  ، انگار حالتون نیکمی  بخور   کمیگفتم: بهی 

 ....ستین



 

ش ساعت هم داخل میکه ن  و از مهموبن  دمینکردم و وارد اتاق شدم و لباسم رو پوش توجیهخنده اش  به

 ....میرفت ونی  ب مینبود

 !میبش طیدوتا اشنا خ دنینده که بعد با د بیترت حداقل مهموبن  م،یبر  یدوست ندار  خداجونم وقت   یا

ن ماش یتو  خدا کنه به  میته، حال که مارفکوفتشون بش  گفتم: الیه  دمیکه کش  با ایه میشهراد که نشست ت 

 اونا هم خوش نگذره! 

ن دهنم باز موند و مات زده به ماش سیپل یصدا ر یگفت که با اژ   تن یام هم الیه مهسا   شدم...  هی  خ سیپل ت 

 حقه!  نقدر ینفسم ا دونستمینم خدا 

 

 ازم نداشت...  هم که دست کیم مهسا 

ن کاش چ-  !خواست  یاز خدا م یا گهید ی 

 

 ظاهر بشه!  نجا یا : مثال الن ماهور تهرابن گهیو م کنهینگاهم م گردهیبرم انهیموذ انیشا

ن بهش م یپس کله ا هیهمون جا  از   !فتهیشهرادم به خنده م که حت    نمی 

 چوندمی... چقدر خوشحال بودم که ماهورو پ نیکه اخرش شد ا  مهموبن  میاون همه شوق و ذوق اومد با 

 هگیاومد ، بدونم من شانس ندارم و د هرموقع اسم مهموبن  گهیشدم که د دهیچیپ یو حال خودم جور 

 غلط بکنم برم! 

 ماهور

 

 

 ....کشمیم ق  یو دم عم دمیم ام رو به صندیل هیو تک کشمیخسته ام م یبه چشما دست  

 چیگذاسته ، صحت دروغ بودن حرفاش که ه  میرو  یکه جلو   است که با مدارگ حسام مودب   ی  درگ فکرم

 ادم درسته...  نیاصال دروغ بودن خود ا

ها  رو اطالع م کنهیم یی  گیپ محتشم  ...دهیو خی 

 مهیبرگشته و بخواد کار ن گهید تیهو  کیهست که دوباره با  ادم دنبال چ   نیا ستیمعلوم ن اصال 

 تمومش رو تموم کنه! 



ن چ هی  ادم هدفش ، شاناست! تموم تنم گر گرفته از  نیکه ا  کنهیذهنم تکرار م یو مدام تو  دهیازارم م یی 

 گدار به اب بزنم ....   ب   د ینبا ویل ونی  راحت پرتش کنم ب یلیخ تونمیکه م  ت  یعصبان

کت اونقدر ز  یسفارشات و کارها تعداد  مدت  نیا یارجه و دست تنها!  تو شده که از عهده پارسا خ اد یشر

بکشم  نفس راحت   تونمیکارخونه بودم و حال با وجود سهامداران م  یکارگرا و راه انداز   ونیتمام وقتم رو م

کت باشم ....  شی  یو ب  شر

کت که تو  یاردو بودم واسه بچه ها هیفکر  تو  ن ... هم کمیازاد بتونن  یهوا یشر  ذهنشون و ازاد کتن

 هم کار!  حی    تفر 

 و دلم بدجور هوس قهوه کرده بود، شمیابدارخونه م وارد 

هوه رو ق یبو  -کشمیبو م قیو عم دارمیو بعد از پر شدن ماگ قهوه اون و برم کنمیساز رو روشن م قهوه

 هم دوست دارم .... 

ن اول  ...شهیکه بلند م  ایمیپ یبا صدا شهیقلپ خوردنم همزمان م ت 

 ... شمیو وارد تلگرام م کنمیرو باز م صفحه

 ....نمکیاز همه جا عکس ها رو باز م الیخ عکس فرستاده بود.... ب   یش  کیناشناس بود که  شماره

بان قلبم بال م با  ن نه شم سنگ ویل کنمیداغ م ه،ی  لود شدن عکسها ضن ، امکان  شمیم وونهیو د شهیم ت 

 نداره! باور کردنش واسم دور از ذهنه! 

 

 بازش رو  ی، موها و شلوار جذب کوتاه مشیک ب  مویتاه لکت کو   کهیشانا بودن در حال یعکسها

وبه رو هم اشنا بود ر  یادیز  افشیکه ق  یدوست داشتم باز گذاشته بود ... با پرس  شهیکه هم  یهمونطور 

 !رو داشت دنشیپرس به شانا انگار قصد بوس کیبودن... دست پرس دور بازوش بود.... صورت نزد

ن م کنم ، نفس نفس  رو باز یم کراواتم  هیمرد ک نیدروغ گفته؟ کجا بود؟ ا عتن ی.... مگه شانا خونه نبود! نمی 

 ؟

 

ن رو چنان برزم ماگ  که با تکه شدنش هم دلم اروم نشد....   کوبمیم ت 

ن زنگ م شیگوش  به  تینها گهید نی... اداد یجواب نم خورد یکه م  پشت شهیم یکه با وجود بوقها  نمی 

 بود...  میوونگید

ن سو  زمیی  م فمیرو داخل ک لمیو وسا می  اتاقم م سمت ن م ونی  از کارخونه ب چییو با برداشت   ....منی 

 



ن ماش داخل ن ... به مهسا زنگ مدهیجواب نم ویل می  گیبازهم تماس م ت  ن  ب  دوتا هرجا نی، ا نمی   باهم هست 

ن و فقط ام ن اون چ دوارمیهست   وگرنه ....  کنمینباشه که بهش فکر م یی 

 

 جونم داداش! -

 شته؟ی: شانا پگمی، م کنهیم داد یصدام ب یکه تو   با خشیمو  شهیوصل م تماس

 ؟چ  -

ن زده بود... داد م شوک  ...نمی 

 بده شانا!  گوشر -

 

  که برام طولبن   یبرخوردم و نداشته....بعد چند لحظه ا نیانتظار ا دونستمیو م ومد یازش نم ب  صدا

 : الووسهی  و ارومش به گوشم م دهیترس یگذشت صدا

 ؟ب  الن کجا-

 ....خونه! میی  ....ممی..بون...دار ..ایخ-

 ؟یکجا رفته بود-

 هان! -

ستوبن -  ؟یبود گفتم، کدوم قی 

 ؟ی: شانا کجا بودکنهیتر م رو عصت   و من عصت   کنهیم سکوت

 ....بود.... ...دور هیم هی.... دوبن یخب...خب....م-

 ؟هست   با گ-

 سکوت...  بازهم

 !انیهراد و شاگفت: خب با مهسا و ش  ومد یکه از ته چاه م  ب  باصدا

 ....ادیبه جوش م خونم

 بفرست...  شنی، واسم لوک امیتا من ب موبن ی، م هست   ب  هرجا-

 

 ....کنمیاس رو فعال م ب   چ   شن،یلوک دنیو به محض د کنمیرو قطع م تماس



 

ن ماش دنید با  باز   خوامیو در و م می  سمت شانا م اد یکه با زور از دهنم در م  و با سالیم شمیم ادهیشهراد پ ت 

 ... شهیم ادهیحالم پ دنیکنم که شهراد با د

 !میکنیماهور اروم باش ، صحبت م-

 : تو دخالت نکن شهراد! گمیو م می  گیرو جلوش م دستم

 

ن بودم که ساکت شد و شانا با ترس و لرز از ماش یجد اونقدر   شد...  ادهیپ ت 

 عقب رفت....  رفتم که قدیم سمتش

دلم رو  هایاون کفش س یتو  دشیسف یو پاها ومد یبهش م تینها که ب    یافشون شده ا یموها دنید با 

 شدم وانهیلرزوند، د

 شده و با داداش گفتنش به سمتش برگشتم ....  ادهیرو گرفتم که مهسا هم از اون ور پ دستش

 ... یحساب پس بد د یبرافروخته رو بهش گفتم: تو هم به وقتش با صورب   با 

 خفه شد...  درجا 

 گفتم : لطف کن مهسا رو بی  خونه به شهراد کردم و   رو 

 انداخت...  ر یبه مهسا کردم که از ترس نگاه به ز  ینگاه تند دوباره

هم  انیشهراد و شا یو اصال به ماهور گفتنا کشوندمیدستم بود و دنبال خودم م یشد شانا تو  دست

 توجه نکردم.... 

ن ماش یکه تو  اونقدر رو داشت که زمابن  ویل دهیشدش معلوم بود ترس یدستا از    قن یر نشست با اخم ظ ت 

 ! مگه برده اتم! رفتار کتن  نجور یبا من ا یکه کرده بود گفت: تو حق ندار 

ن دهنت م یتو  یحرف نزن شانا! حرف نزن که جور - ن م شیو به ر  یناموس نر  ب   هیبغل  یتا تو  نمی 

 !ینخند

ن و شش رو پا شهیکه ساکت م  دوزمیرو بهش م نمیسنگ نگاه  ...ندازهیم یت 

 ب  رگ هاگ  دونهیدخی  نم نیواسه من دراز نشه! ا شیمی   شی، بزنمش که زبون ش خورهیدارم تا م دوست

ن یدر کم ن و تو  کهیت کهیتا زنده زنده ت تن ... هنوز ارزشر  اشغال دوبن  هی یاش کتن ن خودش  یراب رهاش کتن

 !شهیو ادعا فهم و شعورش هم م ستیقائل ن

  یتو 
 

ن شد و خفه ماش یو هوا کنمیم سکوت رانندگ ن نم ت  بگه   خواد یم . چ  .. ارهیبه زبون ب یکه کلمه ا  ارهی 

 خودش!  هیبرعل شهیهم بگه م که هرچ  



خواسته براش فراهم بوده! هم  و هرچ  شش بوده  ینداره تا چشم باز کرده پدر و مادر بال یی  تقص

ن تام هم از لحاظ مایل دهیمحبت د    نابن یو اطم یبوده و ازاد ت 
ن
ن براش کاف وده تا ب که خانواده اش داشت 

ن که کم ب  و بزرگ بشه و نفهمه جامعه هم گرگ ها اد یبار ب نطور یهم ن هست   ن! بدر  ا کردن ت  ت 

ن هم هم مهسا   یجور  خدا چه دونمیهست که نم یالف بچه ا هی مینظر مستق ر یز  شیبود و الگو بردار  ت 

 پاره شدم!  شیات نیزد پس شم و عاشق ا

 برابر اصل شاناست!  مهسا کت   خدا اروم بود و قانع ویل شهیهم مهتاب

 

و  هی  من ادمیشانا بودن و ژست بوسه اش  یبازو  یکه رو   ب  و صحنه دستها کشمیموهام م یتو  دست  

ن هم   وانهید یبرا ت 
ن
ن نشسته خو  یشبدم و محکم به فرمون بزنم و با چشما ید که نعره ابو  شدنم کاف

 زدن نداره....  کیو چشماش بسته واز ترس جرات ج هی  خودش فرو م یکه تو   کنمینگاه شانا م

 !یدیسکته ام م یکار کنم که دار   کنم؟ نه خودت بگو چ    کار ی! شانا بگو من باهات چ!لعنت  !لعنت  لعنت  -

 
ن
ن نم حرف  بکشم....  بتونم نفس راحت   کنمیم ام سیع قهی یبازکردن دکمه ها و منم با  نهی 

 

صورت  یو هم ر  و اخیم هی  که با گوشه مانتوش درگ  کنمینگاهش م چشیم ر یو ز  گذرهیم ساعت   مین هی

 جا خوش کرده بود....  فشیظر 

 

ن موندنش چ ساکت : گهیو م گردهیحوصله به سمتم برم و ب   ارهیدوام ب شی  یبود که نگذاشت ب ت  یعج ی 

 واسم !  یی  بگ افهیکه ق  نتیماش یتو  یخب من و از اونجا کشوند

 

ن ماش و  چرخهیبه سمتم م عی    اشنا ش  طیکه شانا با نگاه به مح  دارمینگه م میخونه پدر  یو همزمان جلو  ت 

 ؟یاورد نحا یا : من و واسه چ  گهیبا تعجب م

 

  نه
ن
ن م حرف  ....شمیو داخل م کنمیز مدرو با عی    ش  موتیو با زدن ر  کنمیم نه نگایه نمی 

  شانا 
ن
ن نم وحشت زده حرف  که وحشتش رو پنهان کنه.....   کنهیهم م اما سیع نهی 

 

  نجا؟یا یچرا من و اورد-

  بازم
ن
ن نم حرف  ارومی  باشه...  کنهیم سیع نبار یکه ا  نمی 



ن خب ، بب-  !میبا حرف زدن مشکلمون رو حل کن میتونیم میما دوتا انسان بالغ ت 

 

از  عی    همونطور اخم کنم.... ش  ا یبخندم  مونمیکه با عکس العمل شانا م   شمیم ادهیو پ مکنیباز م دررو 

ن ماش ه ورپر   شمیم ادهیپ ت  شم  ب  ال مالب هیتا  نجا یا ی: من و اوردگهیو م شهیدست به کمرم دهیکه دخی 

ن جونم ،من هم یکور خوند  اره! ویل یار یب  .... می  م نجا یالن از ا ت 

  چیو بدون ه گردونمیو برش م کنمیبره که قدم تند م سمت در  خواد یم بعدم
ن
و  ندازمشیکولم م  یرو  حرف

 ....کنمیتوجه نم کشیکوچ  یو مشتها غیسمت ساختمون و اصال هم به ج می  م

ه  .... هی  گیم شیکار هست دستم پ  ی  انگار افسار پاره کرده ، پرو هنوز تقص دخی 

ن هرچ یمورد نادر برا نیا انم بودن ویلکار کردم و همه گوش به فرم  جماعت   هیبا  یعمر  صدبار  د یبا یی 

 !شر ینم فشیو حر  تکرار کتن 

 

! مگه نگفتم اد یخوشم نم دونست  ی... مگه تو نملعنت   به اون مهموبن  شد رفت   بده که چ   حیکامل توض-

 !یدکر   دمیبزار! به کل نا ام انیقبلش من و در جر  یبر  ب  جا ا ی بکتن  خواست   یدروغ نگو و هرکار 

 

 اره،یمظلوم شده تا دل من و به رحم ب نطور یجواب بده که ا موش شده بود و معلوم نبود قراره چ   دوباره

 !کنهیبدتر م امیاگه کوتاه ب هرچند موفق شده ویل

 

ن برن و من و مهسا هم رفتدوبن  ساده....بود....یم مهموبن  هیخب... خب... - .... می.... بچه ها....خواست 

 ... شو صدا .... نداره! نقدر ی... ا گهید نکهیا

 

 ب   نیدر ارو بگه و چق قتیتموم حق ستیحاضن ن و حت   کنهینگام م رچشیمیکه ز   کنمینگاهش م فقط

 ....دهینسبت به من عذابم م شیالیخ

 ... می  گیرو به طرفش م و گوشر  ارمیو عکسا رو م ارمیرو در م میگوش

 ...کنهینگام م دهیو ترس هشیلل م گهید نبار یو ا می  گینظر م ر یو ز  حرکاتش

  کنهیبازو بسته م و دهنش رو مثل مایه شهیجاش جابه جا م یتو  کیم
ن
 گهید نبار یه و ابزن تونهینم اما حرف

هیم ر یو ش به ز  شهیواقعا ساکت م  ....ی 

 



 بده!  حیتوض-

 

ت برافروخته ر صو  دنیبا د دونمی... مهی  گی... گوشه لبش رو به دندون م کنهیو نگاهم م ارهیو بال م شش

ن بدونه هرچ د یدخی  با نیا ویل دهیترس تمیاز عصبان  حساب و کتاب دارد!  یی 

 

 اون پ...پرسه....  دوبن ی...میم-

 

 تا مسلط تر بشه....  کشهیم ق  یعم نفس

 !؟نگام نکتن  ینجور یا شهی.... معتن یبچه ها ... -

 نه ... حرف بزن! -

 اخه سختمه... -

 شانا! -

 

ن رو محکم صدا م اسمش ن مهمونگهیوار م و طویط بندهیکه چشم م نمی  که   ب  او از اونج هی: بچه ها گفت 

فرق  میکه رفت  مهموبن  نیبا ا میفتی  که ما م  اون مهموبن  ..... ویلمی،رفت میها بود دور هیم نیا هیپا شهیهم

 ....میشتبودن و بعد برگ مه انیکه شهراد و شا  میو بعد برگرد مینیساعت بش مین هی میداشت و خواست

ن به هم-   ت 
 

 !ه؟یک  عوضن  هپرس  نی! اون وقت اسادگ

 !هیعبد الیدان مونیهم دانشگاه شعور یپوف!... اون ب-

 

ار شانا دانشگاه کن یود که اون روز تو ب یاشنا بود .... همون پرس  نقدر یچرا چهره چهره اش ا دمیفهم حال 

 !.... پرسه عوضن دمشید

 

 بازوت بزاره؟ یدست رو  ا یبشه که بخواد ببوستت  کتیحد نزد نیکه تا ا  یچرا اجازه داد-

 

 اره؟ شناخت   ینطور ی: من و واقعا اگهیو م شهیم هی  چشمام خ تو 

 .... کنمیدار نگاهش م معتن 



دوتا  یبعدم جور  کرد یو خودش و خم و راست م خورد یرم چرخ مدو  طرفم اومد و یه دمید شعور یخر ب-

ن کرد و بعدم تو صورتم فوت کرد ، هم  کیبازوم و گرفت و خودش و نزد  !ت 

 

ن و رو بهش داد م شمیو بلند م کشهیته م تحملم تا اون هرکار دلش خواست، انجام  یسادی: تو هم وانمی 

 بده؟! 

که بهم   مختیخودم کرم ر  یم اون طرف .... تو فکر کردشد پرتش کرد کیبهم نزد معلومه که نه!وقت  -

 !کاریچ خوامیبشه! من تو رو دارم واسه هفت پشتم بسه، اون و م کینزد

 

ل م ی  غ و با خشیم شهیتر م ظیغل اخمم ... تو من واسه هفت پشتت بسم ی: تو غلط کردگمیقابل کنی 

تم ! مگه نگف؟دونست  یمن و نم تی! مگه حساساصال پات و تو اون خراب شده گذاشت   یکرد  جا یب

ه واسه ک  یکرد  شیو ارا یزد پی! خوب تهیباق متمیو هنوز دو قرت و ن ! واسه من رفت  یبر  اد یخوشم نم

 تو؟!  ی! اخه عقل دار یمشت چشم چرون مانور بد هی

امت و نگه دار ماهور! -  احی 

 !لل باش میعصبان ! زبون و درازت و غالف کن و وقت  جواب پس نده لعنت  -

 نداره اصال دوست داشتم که رفتم....  ربیط چیبه تو ه-

 

میو دستم رو بال م کنمیم داغ ن صورتش م یدست رو  عی    گوشش که ش   یکه بزنم تو   ی  اونقدر خودم  و  ارهی 

ل. م ن م یرو  ستالیو گلدون کر  شمیاروم نم تا دستم به صورتش نخوره ویل کنمیرو کنی  و  دارمیرمو ب ی 

ن محکم به زم ن م ت   ....شمیاما باز هم اروم نم،  نمی 

 ارمیم زود جوش دونهی.... مسهیکه صورتش از اشک خ  کنمیهمزمان نگاهش م کشهیکه شانا م  یعن یج با 

 ....ارهیهست به زبون م قن یو هر اراج کنهیزبونش و کوتاه نم ویل

 نقدر یا د یبان گرفته شده و شانا   یبه باز  تمی  غ شه،ینم که خودم رو اروم کنم ویل  کشمیبه صورتم م دست  

 !ادیساده کنار ب

 ...نهیشیو کنار پام م اد یکه خودش جلو م  می  گیو شم و به دستام م نمیشیمبل م یرو 

 !خوامیکه از بغض معلوم بود گفت: معذرت م  ب  و با صدا نهیشیزانوم م یرو  دستش

از عشقش  تونهیم تفاوت باشم .... اخه گ از اون نسبت بهش ب   شی  یب تونمیو نم کشمیم ق  یعم دم

 !کنه؟یم درمونده و ملتمسانه عذر خوایه نطور یا ناراحت باشه که وقت  

 



شمون که  یرو  کتن یاوار م یرو طور  میشکل بگذرون نیکنار هم به بهی    میتونیکه م  ب  لحظه ها نیبهی  -

ش تله  برا که خودت گفت    یرو بر  شو شانا! نخواه که راه ترنیم زرگی کمی.... کتن یم دمیواقعا ناام

... ا ن ا و حرف کاره  نیر ! بدتج  یمرگ تدر  شهیکه م  دنیزجرت م یطور  کشن،یجاها ادم و نم نجور یگذاشت 

ن ها از هم ،ی! پاپوش واست درست ماسیمهمون ت  ن ،یمعتادت م کتن ن ن یتجاوز م کتن و  و هزارتا کوفت کتن

و تو ابر  .... مگهمیشیو اون مطلع م نیو از ا میخونیصفحه حوادث م یکه هرروز تو   یا گهیزهرمار د

 ! هی  م اب   ر یداره ز  شدخی   دونهی! مگه خانوادت بهت اعتماد ندارن! بابات خی  داره ، میندار 

  فرستادنیاگه اون عکسها رو برام نم واقعا 
 

همه  نیا ! کشر ی.... که تو منو م ی... وا ی! وا؟قرار نبود بیک

اده افت یجوجه دو روزه طور  هی الف بچه!  هی! یار یمن و از پا درم یتو دار  ویل شنیجلوم خم و راست م

 ....کنهیم اهیکه داره روزگارم و س  میزندگ یتو 

 

ن محکم به ران پام م نسبتا  ن دستم م ی.... دست رو  خندهیم هیبغض و گر  ونیکه م  نمی  : گهیم  د یترد و با  ارهی 

 یحق با توئه! درست م
 

شم داد  که  ناراحت بشر  یو نگفتم! حق دار  گفتمیم د یمشکل از من بود اول با ،یک

سا و کردم هم من هم مه  اهجلوش گرفت.... ماهور اشتب شهیوقتها رو نم بعضن  جووبن  جانیه ویل بزبن 

ن همچ گهید دمیبهت قول م ن چ ت  ،  شد یه نمتو فرستاد یعکسها برا نیو ا فتمی  اگه نم ویل اد ین شیپ یی 

ن بطه بکه داره را  نهیچیو مهره م کنهیم یباز  یجور  نجا یداره ا یکیکه   دمیفهمینم و رو شکراب من و ت ت 

 !کنهیم

 ....خورهیشم چرخ م یکه تو   و همزمان نایم کنمیوبه حرفهاش فکر م کنمینگاهش م موشکافانه

 !یعبد الیدان-

ن ادم از هرچ نی: اگهینفرت م و با  دهیتکون م یش  ن برام نفرت انگ رو که فکرش بکتن  یی   ! هی 

 ....شهیدستش م ی  بازوم اس نبار یو ا نهیشیو کنارم م شهیجاش بلند م از 

 یاراو رفت کرد یم ب  کارا  هیاول  ی، از همون برخوردا دمیدانشگاه د یکه تو   ادم از موقیع نیا دوبن یم-

رف باهات ح یبار جور  هیو  گرفتیم لیبار تحو  هیازش...  اد یباعث شده بود خوشم ن بشیغر  بیعج

ن م هم با  ب  قتاو  هی بشه ویل کینزد خواستیم ب  وقتا هیکه نفرت و خشم از چشاش معلوم بود....   د ی 

چون  نداشت!  یو فکر  ادم اصال توازن عقیل نیبه نظرم ا دوبن ی... مفتی  و م کرد یراهش رو کج م دنمید

 هم متوجه شده بودن .....  هیو نه تنها من بلکه بق نیحرکاتش نرمال نبودن، ا

ن م پوزخند  ن تا رفتارش از زم افشی: اما چون قنهی  ا جذبش م ت  وقتها  یلیو خ شدنیتا اسمون فرقش بود دخی 

 یار تا رابطه من و تو بهم بخوره وگرنه چه ک کنهیم یداره کار  یعبد نیقدم رابطه باهاش بودن.... ا شیپ

ن و اونقدر به طرف من چپ و راست شد که هم حالت یبود که عکس برا ب بد شد هم متعج مو بفرست 

 یادم ر  نیبودم.... ا
 

 به کفششه!  یک

 



لم نرم د نهیرو به شانا بدم تا بب خواستمینم برداشت رو داشتم ویل نیقانع شدم و خودمم ا یتاحدود

 شده.... 

 

 ذرم.... ساده ازش بگ تونمیعنوان نم چیه هرو ب یکه شما کرد  یکار   ویل ارمیاون و که ته و توش رو در م-

 

 به سنگ خورده...  شی  انگار ت هی  و وا م شهیم سیپوکر ف افشیق دوباره

که موفق بود   با دوتا ناز و عشوه من و رام کنه و در صورب   کرد یبچه و ساده بود که فکر م یادیدخی  ز  نیا

 .... اوردمیبه رو هم ن چیه هحرف ک فتی  ضعف م شیکارها  نیا یبرا و دلم نرم شده بود حت  

ام کرد و  کج شده نگ  یکرد و با ش   زونیاو  یلب و لوچه ا اد یازش برنم یکار   د ید مثل بچه ها وقت   نبار یا

 من که معذرت خواستم و گفتم اشتباه کردم!  ا،یتوهم کوتاه ب گهیگفت: خب د

 اشتباه ممکن بود گرون تموم بشه و رابطه ما رو خراب کنه...  نیا-

 بزارم!  انیکه تو هم در جر   می  گیبه بعد در نظر م نیه قبول از اباش-

 

ن و در که م  یی  گی: درنظر مگمیسمتش و با تعجب و اخم م چرخمیو م کشمیم ونی  رو از دستش ب بازوم

ن شما! تو بب وقت خسته نشر  هی! ؟یبزار  انیجر   نه!  ا ی سهی  م ونی  به بعد پات ب نیاز ا ت 

 

 یدلم برا و  شمینقص صورتش م ب   شیو تازه متوجه ارا هی  ت خنده عقب مو شش از شد خندهیهوا م ب  

 .....می  گیخودم رو م یکه هست جلو   هرچ   ویل شهیم ب  هوا یبوسه ا

 

 : چقدر خشنه اقامون! گهیو م زهیی  ور م هیناز موهاش رو  با 

تنده که کارم  مشیاتزنمه و منم اونقدر  مهیکه نصفه ن  کنهیدخی  اصال فکر نم نیو ا شهیتر م ظیغل اخمم

 رو جلو جلو انجام بدم! 

 

ه زنم ک  ستمین و خوب درک کن که من ادیم گمیم ی! اما جدامتحان کتن  توبن ی: مگمیحفظ ظاهرم م با 

 بره ....  ب  ایجور مهمون نیبخواد ا

 مشکل کجاست؟!  گهید ی: شما که راننده استخدام کردزهیی  ناز م بازهم



کرده خونه   که فکر   چوندتشیپ یبه اون بدبختم رحم نکرد و جور  حت   ام دهیکه زن ورپر   هییمشکلم جا-

 !شهیحل م معذرت خوایه هیبا  کنهیو اونقدر نگرانم کرده که فکر م دهیخواب

! فم کتن از وسط نص من نگران تو که نزبن  ا ی ینگران من شد بتیو ه کلیه نیخنده: شما با ا یم مستانه

سهینشو ادم م عصبابن  گهیبه خدا د  !ی 

 بشم....  و ش و گوشت نجنبه من مرض ندارم عصبابن  تو مشکل درست نکتن -

 !ایتو هم کوتاه ب گهیوا!... خب د-

 اروم باشم ؟!  یخوایاونوقت م تمی  رو غ روت و برم دخی  ! پا گذاشت  -

 

 .... ندازهیهمون مبل م یو رو  ارهیو بعد مانتوش و در م کنهیکه ناراحت نگام م  کنمینگاش م طلبکارانه

 

  از 
ن

ن بلند م تیبدنم و از حرص و عصبان داغ خونه م شمیخواست  ن هوتش مب افهیو به ق می  و سمت اشی 

میو همونطور بال م دارمیاب رو برم یو بطر  کنمیرو باز م خچالی....  در کنمیتوجه نم  نفس هی ی 

 ....خورمیم

 

اشت دخی  د نیکه داشتم و ا  ، مخصوصا با حایل کردمیخودم رو اروم م یطور  هی دیاونقدر بود با عطشم

 ........گرفتیجونم و م

رو  ی.... بطر اوردمیخودم ن یبه رو  کردم ویل  قن یلرز خف ار یاخت دور شکمم ب   ب  دستها دنیچیپ با 

 شانا مانع شد.....  فیظر  یبرگردوندم که صدا

 !خوامیمنم اب م-

 

ه من اب ک  ب  از جا قیزد بهم و دق زل یرو ازم گرفت و با نگاه مستانه ا یو بطر  د یخودش رو جلو کش بعد 

 رو خوردم او هم خورد.... 

 !کردیبود که داشت جون به لبم م شیمرگ هیدخی   نیا

 

اغوا   حتن و با ل د یکتم رو گرفت و کش  قهیاپن گذاشت و دو قدم فاصله رو پر کرد دو طرف  یرو رو  یبطر 

 !ارمیاز دل اقامون درب خوامیکننده گفت: م

 



ت! لبم گذاش یکم اورده بودم رو، لب رو   دنینفس کش یکه هوا برا  ند شد و متن نوک پا بل یرو  بعدم

ن هم  ....دیو اغواگرانه خند د یخودش و عقب کش ! لبش و تکون نداد و بعد از مکت   ت 

د یم نیکه داشت دل و د  دا یشده بود اون شش ناپ یا فتنه  دونمینبود رو نم ا یو اصال حواسش بود  ی 

 ......دادمیاز کف م ار یختکه داشتم ا  دونمیفقط م

 

 کوتاه زد و فاصله گرفت و باخنده گفت: حال از دلت درومد!   یپا بلند شد و بوسه ا یرو  دوباره

 
 

 ا یدن هیه ک  و چشمابن  د یدیو چشمام فقط لباش و م دمیفهمیصورتم رو از حس خواستنش م برافروختیک

دست به شانه هاش گرفتم و به خودم  اورد .... بدون معطیل دریم یاداشت و داشت مرا از پ طنتیش

د که با محکم کردن دس خواستیلبش گذاشتم و م یکردم و بدون وقفه لبم رو رو   کینزد تانم ش عقب بی 

 پشت گردنش مانع شدم.... 

 

!  شهیدستم بود.... درونم پر از خنده م یکه مثل موم تو   یجور  دمشیبوس رفتم و طولبن گ  ق  یعم کام

 من و تشنه کنه که خودش بدتر تو بغلم شل شده بود....  خواستیموش کوچولو م نیا

ن دخی  اول نیرو داره! ا ا یحس دن نیخمار و پر از خواستنش برام بهی   یکه چشما  شمیجدا م ازش  شیها ت 

 بس! با من بود و 

ن اپن م یو رو  کنمیم بلندش ط سالن و وس کنمی.... کتش رو باز م شنیکه پاهاش دور کمرم حلقه م  ارمشی 

 تنش بود.  مشیک .... تاپ لخت   کنمیپرت م

نمون و ذه سهی  قدم شدن خودش فاصله به صفر م شیو پ شیو صورت خواستن دشیتن سف دنید با 

ن از هرچ خایل  میباهم بودن عطش داشت یاز وجود هم که برا ی  غ شهیم یی 

 ....دینوردیمن داشت وجب به وجب تنش رو در م یلرزونش دور گردنم بود و دستا یدستا

 !و عروسیک بود، بغیل خواستتن  فشیرو دوست داشتم ، اصال تن ظر  کشیبار  کمر 

ن که م  با مک محکیم نبار یو ا شهیناله اش بلند م می  گیکه م  با گاز محکیم می  گردنش م  سمت جدا  ازش نمی 

میو لذت م کنمیگردنش م  یخمار شده نگاه قرمز  یو باچشما شمیم  ....ی 

ن پا کشمیو م هی  به سمت بند تاپش م دستم ن مانع بشه  که دستش و پس م خواد یم ،یت  به  یبوسه ا و  نمی 

ن شانه اش م   نمی 
 

: گهیم و  ذارهیکه با خجالت دست روش م  خندمیبال تنه اش م یها و با وجود برجستیک

 کن!   شیدرو چشمات و 

 مال خودمه! -

 !شهیدونگ به نامت م شیتمام و کمال سندش ش میگرفت  عروش وقت  -



 نم؟یبب نیی  یتا اون موقع فقط  از پشت و  عتن ی-

ن به پا یش   ... دهیتکون م یت 

 که!   کنمیدق م-

س تو تا من و دق ند-  !ست  یول کن ن ینی 

 !که زنیم  مهینصفه ن-

 اصال حرفشم نزن! -

 

میهجوم م سمت لباش دوباره  .....مشیازش جدا م میکه بازنگ خوردن گوش  می  گیم یا گهیو کام د ی 

 از من نداره....  که اونم دست کیم  خواستیو نم خواستیدلش ادامه دادن م دونستمیم

 ....دمینم میبه گوش محیل

و یپ خوامیم  ن دستم م یکنم که دست رو   یرسر  ....کنهیو نگران نگاهم م ارهی 

ن م و چشمیک خندمیم س من براگمیو م منی   !جهگنیاون لحظه برنامه ها دارم که تو باورتم نم ی: نی 

 !کتن یم تمیپس چرا اذ-

 !که کم مونده بود همونجا بزنمت  یو داغونم کرد خت  یبهمم ر  ی! جور سهی  کردن امروز تو نم  تیبه اذ-

 چه غلطا! -

 

ن گوشش پچ م  یو تو  شمیم خم ه تو اگ حت   شهیم ت سخت  : هرکه بخواد ارامشم و هم بزنه ، مجازانمی 

 !باشر 

 

 شانا

 

 و حرکاتم دست خودم نبود...  فتمی  هوا راه م یرو  انگار 

 یه جاهافضا وگرنه اگه کار ب می  م ینجور یو چلوندن ا دنیبوس هیجنبه ام که با  ب   نقدر یا دونستمینم

 ......گهیکه اونوقت د  د یسی  م کیبار 

 منحرفه!  ذهنمم



 !تشی  جو نگ ویل هی  بم ادم

ن اپن که پا از  ن مبل زم یاومدم تا برسم رو  یت    کهیالو در ح ستادهی... ماهور وسط سالن اکردمیرو حس نم ت 

ن کت من دستشه همزمان با تلفن هم حرف م که   هیپشت خطش ک دونمیه و نمشنوند شی  یب ویل نهی 

 حرف ناگفته داشته!  نقدر یا

 

حال و روز  نیشدنه که به ا ی  ، اثرات اون جوگ ستمیکه ن  ضی، انگار تب دارم اما مر  می  گیبه شم م دست

 انداختتم.... 

ن خدا به زم یعبد یا  گرم بزنتت!   ت 

 

 انوسیو اقت شیانگار که چند لحظه پو انگار نه  دارنیکه اقا محکم و استوار قدم بر م  کنمیماهور م نگاه

! چقدر خوبه که ستیکه ظاهرا اون ادم ن  کنهیاخم کرده و فکر م یاحساسات بوده و حال هم جور 

ا تونهیم ن دست و پا م انوسیهمون اق یمن هنوز تو  کنه... ویل  دا یوفق پ طیبه شر  !نمی 

 

 !دونمیشد، نم ز یعز دفعه  هی نقدریچرا ا ا ی... خداهی  که دلم براش ضعف م  کنمیم نگاش

 از خجالت....  هی  گیو در جا صورتم گر م انیم ادمیو لحظه ها دوباره  کنمیم تبسیم

ا عشوه و با چهارت کرد یم بابا رو عصبابن  وقت   شهیکردم که توش موندم.... مامان رعنا هم  غلیط هی خودم

 ....کردیچشم و ابرو بابا رو خامش م

روزها  .... منشهیکه نسل به نسل هم منتقل م  میر رام کردن دار در شوه ت  یخانواده ما تخصص عج کال 

 زنده مواجهه شدم ....  ر یکه با تصو   دمیوسطش پر  یچندبارم جور  رام کردنها بودم و حت   نیشاهد ا

 نیا قا یکچلم و ول کنه و به بچه هاش بچسبه و دق  یبابا ستیحاضن ن مت  یق چیرعنام که به ه مامان

 رابطه متقابله! 

 عوض کنه!  بارب   یمامان تپلم و با خانوما ستیحاضن ن بابامم

جگرم  خون به نقدر یدست و پا هم بلدم شوهر رام کنم البته ا محکمه که من ب   شهیر  نیا نقدر یا حال 

 ...ادیکوتاه ب  کمیتا  کنهیم

 

 ... ادیو سمتم م شهیتلفنش تموم م ماهور 

 ...ستیفکره و متوجه ام ن یتو 



 

 اقامون حواسش کجاست؟-

ن اخم بهم زل م با   ...نهی 

 ابروهاش و تا ته بزنم....  شد یکاش م  یا

 

 ؟کتن یم یدلی   یلیخ دا یجد-

 ...دمیبه گردنم م یقر 

 بکنم!  هینکنم واسه پرسه همسا یواسه اقامون دلی  -

مت خونه...  گهیپررو نشو د-  موش کوچولو! زود اماده شو بی 

 !؟یوا! دعوا دار -

 !حرف بزبن  یا گهیو مرد ددر حضور من از پرس  اد یخوشم نم-

ن حرف م نقدر یبود ا اهان از اون لحاظ!.... حال گ-  ن؟یدی 

 

ن و بعد قهقهه م کنهیم کیبار  چشم  .... نهی 

 دفعه چش شد!  هیکه   مونمیم مات

 

 تو خونته.... موش کوچولو!  .... فضویلعتن ی....عتن ی-

 

 ...کشهیو لپم رو م اد یم جلو 

 محتشم بود ، کارم داشت... -

 

ن ت گوش  ...کنمیم ی 

 کار؟یچ-

 بفهمن!  د یفعال موش کوچولو ها نبا-



 نکن ماهور ، بگو!  تیاذ-

 

 ....کنمیو  نگاهش م چرخمیم سمتش

ن خدا بب یا- ابت کنه ث تونهیکرده که م  دا یپ مدارگ گفتیم ج  یچطور نشسته، فضول خانوم! .... ه ت 

خصه و من به ش سهیارک دست پلرو رو کنه.... البته مد شیاصل تیشخص تونهیحسام مودت مرده و م

ن همه چ دم به پل ی  ر بشم و جون خانوادم و به خط روابن  هی نهیباعث ک خواد یو قانون، دلم نم سیرو سی 

 بندازم! 

 اورده؟ ی  همه اطالعات گ نیاونوقت از کجا ا-

 !ستین محتشم کم کش-

 

ه هرکشرحم باشه.... حا ب   تونهیفرهاد تا چه حد م دونمیو م فتهیبه شور م دلم  ی  کنه تا گ  بن رو قربا ضن

 !فتهین

 

ن باش داره  ن،یی  : فرهاد رو هم دست کم نگگمیم ناراحت عدا که گندش ب  دهیانجام م ب  کارا  هیمطمت 

 ....ادیدرم

 !خودت و نگران کتن  خواد یتو نم-

 

 دود شد و هوا رفت...  شیبد شده بود.... حس خوب چند لحظه پ حالم

 ، واسه تو و خانوادمه! اون ادم ب   ستیمن بابت خودم ن : نگرابن گمیاهور مو رو به م شمیجام بلند م از 

سیکه من و م  کنهیم یکار   هی، داره  خواد ی! اگه بخواد که مطمئنم مفهیمیم هیجان هیرحمه   .... ونهی 

 محتشم کارش و بلده! -

ه م یکه جور   هیافع هیماهور ، فرهاد - ن دور طعمه اش چنی   بلعه،یبعد م و  یی  بمو  اد یکه نفست بند ب  نهی 

 ....کنهیبه مردتم رحم نم حت  

و به نفع  مشکیل چیو قرار داد و بدون ه ستیحسام مودت ن میثابت کن میتونیکه م  میدار  فعال مدارگ-

 ....میخودمون فسخ کن

 

ن : قرار داد رو فسخ کنگمیو متعجب م شنیگرد م  چشمام  !ت 



 

 ....دهیتکون م ش 

 

ن ماهور همچ- ن دونیرو م هیقض خواه که متوجهش کتن نکن! ن سیکیر  ت  ه هدفش بزار فکر کنه که داره ب ،ت 

 ....شهیم کینزد

 ....میکار نداشته باش و بزار من و محتشم کارمون رو بکن  لیمسا نیتو به ا-

ن   نیا- ل نق گهیو اونوقت د شهیکه شعله ورتر م  ششیبه ات نیز یی  م نیکار حماقته! بدتر بین  !ستیابل کنی 

 

 نکن که چرا بهت گفتم خب!  مونمی: شانا دخالت نکن!پشگهیو م کنهینگام م یجد

 

ن م ونی  که زودتر از خانه ب  کنمینگاهش م دهیو ترس مات  ... دلم اشوب بود و ترس داشتم.... نهی 

! اضار فا فشونیحر  یادیز  ن  نداشت ....  یا دهیرو دست کم گرفت 

 حال و احوال گذشته بودم.  یتو  دائما 

سونهیباشه من و م یا نهیک  تونهیتا چه حد م نکهیدست خودم نبود....بودن فرهاد و ا حالم . اگر بخواد . ی 

 ...می  می، م ارهیش ماهور ب ب  بال

ن برا مهم شد که خودم و  نقدر یعشق ا نیا گ  از   اون باشن!  یافکارم دوست داشت 

 

 کنه!   کار یچ د یبا دونهینم خطرناک باشه ویل تونهیطرفش تا چه حد م دونهیرو دارم که م ادیم حکم

 

ود دنبالم بود... معلوم نب فتمی  فرهاد هرجا م دم،یرس نجا یشد که به ا و اصال چ   فتمیگذشته م  اد ی

 مرموز بود...  ویل! اصال اون چشمها و اون صورت بد نبود هیعوض

 !جنس مخالقن  چیبود و من فارغ از ه هیو همه جا مثل سا شهیرو دوست نداشتم... هم نگاهش

داشت و ترنم هم دنباله رو من بود.... مهسا  تیبرام اولو  طنتامیش دم،ید رو در حد خودم نیم کش  چیه

 جا تموم کرد!  هیرو در حقم  شیو خواهر  اومد و دوست   میزندگ یبعدش تو 

 داشت واسم ، اما کش رو از دست دادم که حکم مهیم داشتم ... کش یادیز  یها و سخت   تلجن  من

 ....گمیم ، بفهمه من چ   تونهینم



 

ن م  به خداست!  دمیبکنم و همه ام یفکر  هی کنمیم و سیع ایلیخ به در ب   نمی 

 

 کیو قشنگ و ش هشیحانخ هنگام ورود پام قلم م سییکه قدغن شد و طبق خواسته جناب ر   کارخونه

ن به اونجا نباشم....   دمیتهد  کردکه فکر رفت 

 

  ود که هرچ  ب مهسا چ   هیتنب دونمیفقط نم و مهسا هم که مشغول اقاشون بود ویل میکه نداشت  دانشگاه

   کارتیگفتم ماهور چ
ن
 معلومه خوب زهر چشم گرفته!  نزد ویل کرد حرف

 

کت و د می  م  !گهید سمییخانوم ر  گهی! بله د سمییپا ر  هیخودم  چیکه ه  منشر  گهیشر

 

ه واسه ا  هیداده بود که بچه رو  شنهاد یپ ماهور  به مخشون  یبشه و هم باد حی    تفر  هیهم  نکهیکمپ بی 

 چون با شخص ستمیقاعده مستثنا ن نیهم بزنن و خودمم از ا طرح درست و حساب   هی دیبخوره شا

 تره!  ی  گ  روبه رو هستم که از صدتا مامان رعنا سخت ماهور تهرابن 

 

ش یکی یکی با ن یبیدونم چرا اصال من و که م و نیم کنمیم کرده و شوچن   بچه ها احوالی  ! خوبه خندنیم ، تن

 ....گهیروحشونم د یباز باعث شاد

 

حال شده تموم  ویل ومد یماهور وحشت داشتم و ازش خوشم نم دنیاول چقدر از د یروزها اد یم ادمی

 !میزندگ

 

و  می  گیلحظه دلشوره م هیکه شماره ناشناسه و   کنمیبه اسم مخاطب م ایهنگ میزنگ خوردن گوش با 

سمیم  ...ی 

 

 ..... کنمیرو وصل م تلفن

 الو! -



 !یسالم خانوم شانامحمد-

 ...نی  خود به خود بال م ابروهام

 !دییبله بفرما-

 ن؟یدار  نسبت   شما با خانوم مهسا تهرابن -

 بله دوستمه! -

 .... . یکالنی    نیایب شهیم-

 شده؟ چ  -

ن شیمتوجه م نیایب-  !ت 

 .هی  من دلم تا اونجا هزار راه م ویل-

 !شهی، مشخص م نیار یب فیحال شما ترسر -

 .... امیبله حتما من الن م-

 

ن چ چیکه اون مرد داد... اصال هم فکر ه  رفتم به ادرش خی  کردن کش ا ینگاه کردن  حت   بدون و نکردم و  ی 

 فقط دلواپس بودم.... 

 لم هزار راه رفت... برسم د تا 

  یهم نبود برا ، ساختمون مسکوبن  چیکه ه  یکالنی    چیبود، انگار ه پرب   یجا
 

نبود که  شاصال ک زندگ

 هم بکنه....  یرفت و امد

 ...ستین یکالنی    چیه نجا یبرم داشت و رو به راننده گفتم: اقا برگرد ا ترس

ن راننده به سمتم   کردمیبه اطراف نگاه م من  وحشت کردم! که با برگشت 

 به لب داشت...  یمسخره ا شخند یبود که ن فرهاد 

 بند اومده بود...  زبونم

سیادم هم م نیاز مرگ ترنم من از ا بعد   هم نفرت داشتم...  دمیی 

 شدنم دست خودم نبود.  شدن بدنم و عصت   شد 

 دست من نبود...  ضعف نشون بدم ویل خواستمینم

ر بار فرهاد م یچشما سوندمیشر  ...ی 



 نا یو ش حداقل مهتاب ا ینذاشتم  انیچرا ماهور رو در جر  نکهیاز ا مانیکرده بودم و پش  یفکر کار  هم ب   باز

 رو! 

که   ب  وقتها هیافتادم که  حرف نرگش اد ی ی  واگ ی  اون هاگ ینبود و تو  که کودن بودن من تمام شدبن   یوا

 یکر ف " کامال هم حق داشت، ب  !یی  م ا یگاو هم از دن  ،یاومد ا ی" خر دنگفتیم د یدیهام رو م یفکر  ب  

 نداشت...  من تمویم یها

 ....شناسمیجونورو م نیا شد یکه ادعام م  مخصوصا 

 

 رو زد...  یبشم که قفل مرکز  ادهیمسخرش گوشه لبش جا خوش کرده بود .. خواستم پ خنده

 

ن هان! اگه ماهور بفهمه زندت نم نجا یا یمن و کشوند در و باز کن! واسه چ   عوضن -  !ارهی 

 

دردش  یبکنه ...من اگه برگشتم و خودم و تو  تونهینم غلیط چی: هگهیو م شهیتر م قیمسخرش عم ندهخ

 انداختم فقط به خاطر تو بوده! 

الفکار سابقه خ هیکه به خاطر من بوده... تو   برگشت   ب  خفه شو فرهاد ،ترنم بس نبود! حال با چه رو-

ن ب سیکه پل  جابن  هی یدار   الملل هم دنبالشه!  ت 

 ...کنهینم ییی  لبخندش تغ ویل شنیم طوفابن  چشماش

ن که اول  کتن   مینکن عصبان شانا سیع-  ماهور جونته!  نهیبیکه صدمه م  کش  ت 

 !باشر  ! خر گکتن یتو غلط م-

 

ن دامن زده شدو از ماش شی  یرو که گفتم به خشمش ب نیا شد و سمتم اومد و در باز کرد و من و  ادهیپ ت 

ن شم به لبه سقف ماشکه   کشهیم ونی  ب انهیوحش  ......دیچیشم پ یتو  یخورد و درد بد ت 

 توجه بود...  فرهاد ب   ویل

 نداد....  ت  یاهم لحطه تعجب کرد ویل هیصورتم نشست  یکه رو   نگاهش

 ...سوختیم میشونیو پ کرد یدرد م شم

رد ، با راو و د میو گوش د یرو قاپ فمیک  یعکس العمل تند بلند شد که یط فمیک  یاز تو  میگوش  یصدا

 مسخرش!  خند شیمخاطب اول اخم کرد بعد دوباره ن دنید



 لوته!  یما-

 

 ! ادمد یی  لو تغ یاسمش و از ماموت به ما م،یکه کرد  یبود و بعد از اون دعوا و بعدم عشق باز  ماهور 

، جونمه ، عمرمه و  مهینه تنها عشقمه بلکه زندگ یفکر کرد : پس چ  گمیبسوزونمش م شی  یب نکهیا یبرا

 نفسا...... 

 

ن و محکم به در ماش مونهی، حرف تو دهنم م خورهیگوشم م  یکه تو   محکیم یلیس با   ...خورمیم ت 

 

فی! من اون باد یشانا خفه شو و صدات در ن- لو سگ ج ندازمیو م کنمیاش م کهیت کهی، ت کشمیو م رسر

ن نم ویل ن ! جلو من از عشقت نگو که همتو به اون برش ارمی  .... ونی  ب کشمیجا زبونت و از ته حلقت م ت 

،  یچون تو مقرص  د ! ترنم مر یدی، عاشقتم ... چندساله افتادم دنبالت و تو من و ند خوامتیبفهم که م

 کردمیم د یبا کار یچ یدیدیتو لمصب من و نم یلو یبد تیبه حرفام ، خودم اهم یحاضن نشد چون حت  

 هان! 

 چه برسه باهات بمونم...  کنمیمن تو رو ادم حسابم نم هیچ دوبن یم-

ن ماهور واسم کار   دوبن یم-  نداره!  یکه کشت 

 

 ! کنهیم د ی! داره تهدچ   عتن ی! شمیم شوکه

حال دست   گرفت    کثافت! ترنمم و   بکتن  توبن ینم غلیط چی: ه شمیو سمتش حمله ور م کشمیم غیج

 !کتن یم د یرو عشقم! من و تهد گذاشت  

 

ن اشکام سخت م خورهیکه به گوشم م  یدوباره ا یلیو باس کنهیو جدا م من رمونده نگاه و د شنینگه داشت 

 ...کنمیفرهاد م

 بود...  عصبابن 

 نکن!  هیگر   نکن! واسه اون لعنت   هینکن! گر  هیگر -

 ...شهیم شی  یب اشکهام

 خوامیمن م ! جابن  هی شمی: من و ش لج ننداز که به قول خودت مگهیم د یو با تهد هی  گیبازوم و م دوطرف

 ....هفتیبه خطر م انتیجون ماهور و اطراف نصورتیای  در غ یایبا من ب یبرم و تو هم مجبور  رانیاز ا



 

 مگه چقدر توان دارم ....  سته،یا قلبم یم اد،یبند م اشکم

 

 لعنتت کنه! خدا لعنتت کنه!  من راحت بشم؟! خدا  یی  میچرا نم-

 !می  بم ستیکه تو رو واسه خودم نکنم قرار ن  تازمابن -

ن باش جنازمم گ-  چه برسه به خودم!  اد ینم تی  مطمت 

 

ن دستش و پس م بعدم ن ماش یو تو  نمی  ن چ چی، ه نمیشیم ت   نی، ا کنهیمن شیعصبان به اندازه کم محیل یی 

ن ، نم ممی  بماگر  بره حت   شیاون پ لیبه م ستیدفعه قرار ن داخل  اد یبه هدفش برسه... بعدم م ارمی 

ن ماش :  گهیم اده شدنیو قبل از پ ستهیا و در کمال تعجب من و دم خونمون یم کنهیو حرکت م نهیشیم ت 

مت ویل تونستمیم د زدم  و اگه خو  نکن حرف ب   ،فکر کتن   میخودت همراه لیخواستم به م بدزدمت و بی 

م ارو  نقدر ینداره! دفعه بعد ا یهم کار  دنتی! دزدیکرد  یباز  انتیبا جون اطراف کتن   یکار   یبخوا

 ....ستمین

 

 تا من جوابش و بدم و گازش و گرفت و رفت....  کنهیهم صی  نم گهید

 

 .کردمیکوچه گم شد نگاه م  چیپ یکه تو   تن یزده به ماش بهت

!  ا یبود  دنیدزد نیا شد،یباورم نم اصال  ن  زهر چشم گرفت 

 بودم....  یشوک بد یتو  شدم ویل عصت   دونستمیم د،یلرز یم د یبدنم مثل ب تمام

 کرده بود فقط به خاطر من!   د یرا تهد انمیهم من در راس بودم و اطراف باز 

 باهاش همراه بشم...  نکهیچه برسه به ا نمشیبب تونستمینم

و ر  یا گهیکس د  تونمیمن نم کنه،یقلب من فقط ماهوره و عشق اون که من و شاد و خوشحال م یتو 

 دوست داشته باشم.... 

 زد!  که خامش شد و دست به خودکشر   د ید افیع نیا یتو  چ   ترنم

ن فکر بودم که با چ یتو  اونقدر   ...دمیکش  غیو ج دمیکه به شانه ام خورد ، ترس  یی 

 ماهور اشک به چشمانم اومد.  دنیکه با د  دمیچرخ عی    ش 



صورتم بهت زده نگام کرد و دست به چانه ام گرفت و صورتم رو با چپ و راست کردن  دنید با 

 ...دمیتا چه حد صدمه د نهیبب خواستیم

 ه؟یچ افهیو ق ختیر  نی؟ایبال رو شت اورده؟ کجا بود نیا گ-

سیم عتن یل شده بودم بود و اخم داشت ،خودم ل عصبابن   بگم!  دمیی 

 شده؟ شانا با توام چ  -

 

 رفتم...  نشیرو گرفتم و به سمت ماش دستش

ن ماش یتو  وقت   ن کردم ماهور من چ  سهینگاهش کردم و چهره اش و با فرهاد مقا میشد ی  جاگ ت   یا گهید ی 

 ود... ه بجذابش کرد یادیکه ز   شر یته ر  پرپشتش خنده هاش اخمهاش حت   یبود ، چشمهاش ابروها

ن حرف م-  ی 
 !فقط بر و بر نگاه کتن  یخوایم ا ی بن

 

ن م تشیبه عصبان یلبخند  بود!  دهی: فرهاد من و دزدگمیو بدون مقدمه م نمی 

 !؟چ  -

 !کشهیرو م انمیگفت اگه همراهش نرم اطراف-

 راننده ات کجا بود؟-

 !چوندمشیپ-

 

ن به فرمون م و مشت   شهیم طوفابن  نگاهش ن ند نعره مرو بل و کلمه لعنت   نهی   ....نهی 

! بزرگ شو لمصب ، بزرگ شو! من و حرص نده یار یدرم یبچه باز  نقدر یتو ، چرا ا یفکر  اخه چقدر ب  -

 
 
 !ختم؟یی  شم م یتو  د یبا افتاد چه خایک یم ... اگه اتفاف

 

 ...دادمیبود و بهش حق م عصبابن 

 متاسفم! -

ن ند دوبن ی! هان! ممتاسقن -  !رگ بشر بز  ستیقرار ن یتا من و به کشت 

ن گوشش م  یو رو  هی  گیم یو شماره ا ارهیرو در م شیگوش  بعدم  ....شهیو منتظر م ارهی 



 د یاب کار یچ دوبن یم گهی... خودت دیدیم سیپل لیهمه رو تحو  یکه جمع کرد  محتشم تموم مدارگ-

 .بکتن 

-..... 

 کرده.   دمیبود و تهد دهینشده فقط اقا زنم و دزد یطور -

-...... 

ون که من و تو به ذهنم  ب  کارها  یلیزندون ، اونقدر هم خطرناک هست که خ ینداز یرو مادم  نیمحتشم ا-

 !سهی  به فکرش م سهی  نم

-....... 

م نذار.  ب  -  خی 

 

 خودش رو اروم کنه....  خواد یم در ب   ب   ینفسها دنیبا کش شهیکه قطع م  تماس

گونه ام   یو پشت دستش رو رو  کنهیحرکاتش بودم که نگاهم م هی  نشسته بودم و خ صندیل یرو  یور  هی

ن م  ؟ی.... درد دار  دمیبهت قول م کنهی: دستش و قلم مگهیو اروم م ارهی 

میبال م ش   ... ی 

 خوبم!  تو که باشر -

 ... شهیصورتم از درد جمع م نبار یکه ا  کشهیم میشانیپ یو دوباره دستش رو  خندهیم خسته

 ...فتهیم خونه خاله رعنا پس یامروز رو با خودم باش ، اگه بر -

که پرس   از بس هی  م ادشیمن و  نهیتو رو بب : مامانم وقت  گمیو م ارمیاما رو نم شمیمامان غصه دار م اد ی با

 دوسته! 

 

 و عاشقم نشد!  د یمن و د شهی: مگه مخندهیم اروم

 

 : اعتماد به نفست من و کشته! دمیبه دماغم م تن یچ

 

 !دهخنیاون م ویل اد یدرم غمیکه از درد ج  کشهیو م لپم



ر از که فرهاد متوجه شده ماهو   دمیفهم انجام بده ویل خواستیم یو چه کار  کرد یفکر م به چ   دونمینم

و اون  تیبا اون هو  دونستیمدارکه ، در اصل از اولش هم م یدر جمع اور  مطلع شده و سیع تشیهو 

کاله شش   واد ه بخک  ستین ... ماهور کش د یرو به جون خر  سکشیاما بازهم ر  خورهیاسناد به مشکل بر م

ا ماهور به شاغش ت نهیکه بش  ستیپخمه ن نقدر یفرهاد هم ا بندازه ویل ی  فرهاد رو گ تونهیم دونمیبره و م

  دونمیبره.... نم
 
تم به راه جنگ زودتر از اونچه که انتظار داش نیکه ا  دونمیم نو یا ویل فتهیقراره ب چه اتفاف

 افتاده.... 

 زد؟ یلیکه بهت س  یکرد  کار یچ-

 

که   فهممیبود که چرا اون موقع کوتاه اومده بود و حال م نیاز ا قا یکوتاه اومدن نداشت و تعجبم دق  قصد 

ن س ن ج ت   کردن من و به بعد موکول کرده بود....   ت 

 

 که نتونسته تحمل کنه!   گفتم  چ   هیلبد -

 بهش؟ گفت    شانا چ  -

ن جان خودت چ-  نبود فقط اون تحمل نکرد!  یبد ی 

 

 محکم گرفته بود ، منتظر بود ویل می  بگ خوامیو م هی  گیاب پرتقال رو سمتم م وانیل

ن چ-  نده!  ی  نگفتم ماهور گ یی 

 

ن م یو رو  کشهیرو از دستم م وانیل ن م ی   ....می  مبل فرو م یتو که   نهیشیو خودش هم کنارم م ارهی 

 

ن تو بغلم بش ا یدفعه ب هی-  !ت 

سمیم-  !بشر  یکیبا مبل  ی 

- 
 
 با له شدن ندارم؟!  به نظرت الن فرف

 

 ....کنمیکه باتعجب نگاهش م  شونهیپاش م یحرکت من و رو  هیو با  خندهیم

 ؟یی  یم ضیف ا ی کتن یم ب  بازجو یماهور الن دار -



 کرد!   ب  بازجو شهیبردن نم ضیمگه در حال ف-

 !یرو دار  یلیخ-

 اومده!  تی  گ  کلیشوهر خوش قد و ه شانش نقدرخوشیکه ا  هیمن چ ی  خب تقص-

 ....کنمینازک م چشیم پشت

 افتادم!  شی  من گ فتادهین می  اون گ-

 

ن و پشت گوشم م موهام ن : همه چگهیو م نهی   کن!   فیو تعر  ی 

 

 
ن
 ... کنمیم پا یو دستام رو چل کشمیم پوف

 ماهور جدا بشم ، اونم زد تو گوشم!  از  تونمیگفتم من نم-

 

ن چ چیکه از صورتش ه  نمیتا عکس العملش رو بب کنمیم نگاهش   ست،یمعلوم ن یی 

 راحت شد!  التیخ-

 !کتن یم فیاز اول تا اخرش و تعر -

 

ن و همه اون چ شمیم میتسل بالخره گوش   و او هم با دقت کنمیم فیرو که اتفاق افتاده بود رو تعر  یی 

 .....کنهیم

 

* 

 

 
ن
س سوایل گهید نزده بود حت   حرف  مشغول بود.  اما فکرش حساب   د یهم نی 

ن صحبت با محتشم بود و چ ی  که درگ  کردمیرو نصفه خورده بودم و به ماهور نگاه م ناهارم  حیتوض ب  های 

 ... دادیم

 که خودش کمکم کنه....   کنمیاسم خدا رو زمزمه م قا یو دق بندمیم چشم



و  تونمینم که نمنگاه نک خوامیباشه م غاب  یتبل د یشا نکهیبه ا تیاهم ب   میگوش  امکیپ یصدا دنیشن با 

 دهیودم کشزودتر از دست خ که گوشر   کنمیرو باز م امیشماره ناشناس پ دنیکه با د  ندازمیم کوچیک  نگایه

 .... شهیم

به کف  رو  نمینازن و گوشر  شهیچنان اشفته م امیکه با خوندن پ  کنمیبه ماهور م و مبهوت نگایه مات

ن زم ن م ت   ...فتهیطرف م هی شیکه هرقطعه ا  نهی 

 !کشمتیکنم م  داتیپدر مادر پ ب  -

 ماهور

 

 جونم افتاده بود که ول کن نبود...  یتو  یبد ترس

سیم ن نم ! ویلمردک عوضن  هی  ازم بگ شانا رو  دمیی   نکهیا انگشتش بهش بخوره چه برسه به حت   اشتمی 

 بخواد بدزدتش.... 

که   هی  گب خواستیم خدا چه امتحابن  دونمی، نم کردمیترس و دلهره رو تجربه م د یبا میتو زندگ شهیهم

ن م شهیهم  ....دیسنجیترس و دلهره ام رو م انی 

ن چ یلینبود خ با  دخی  نرم نرمک به دلم  نینبود شانا واسم حکم مرگ داشت... ا کنار اومدم ویل  ها ی 

 بشم....  الشیخ ب   تونستمینشسته بود نم

کشور   نیاز ا یکه فرستاده بود و با خوندن متنش" عشقم چمدونت و جمع کن که قراره به زود  امیکیپ

  میبر 
 

وع کن و زندگ شمش بود...چ دهیرس!"  چنان داغ کردم و نعره زدم که شانا تمیپر عشقمون رو شر

 موضوع بگذرم...  نیاز ا به راحت   تونستمیدنبال ناموس من بود ، زن من! من نم

ن چ کردمیفکر م یطور  هر    وانهیتا د یی 
 
 یصدا کوچک شانا نبودن و   ینمونده بود که اگر دستا شدنم باف

 ر کار نبود؟! د اروم شدبن  د یشا فتی  مدام قربون صدقه ام م دادو یم یکه من و دلدار   فشیناراحت ظر 

 که شکسته بودم ...   یلیکه پر بود از وسا  کنمیبه سالن خونه م نگایه

ود که کم مونده ب  چارهیبهش انداختم ، ب پام بود نگاه طولبن  یشش رو  کهیجابجا شدن شانا درحال با 

 من و اروم کنه...  نکهیا ا یکنه   هیحال و روز من مونده بود گر  دنیسکته کنه! باد

ن م ینار رو به ک موهاش ن م وقت بود به شم زده بود لبخند کج   یلیکه خ  یو با فکر  نمی   ...نمی 

 

و  ی  : از محرصن وقت بگگمیم یا گهیارومی  از هر زمان د نبار یو ا می  گیشماره محتشم رو م گر ید بار 

 شهینم ی  شیب اطیکه واسه احت  مونهیخون م شیبفهمه فقط ازما یاحد چیه خوامینم گمیمحتشم دارم م

 ...شمیازت ممنون م بکتن  شیبه کار  اگه بتوبن  ، ویل شگاهیزمارفت ا



 

 که محتشم راهش رو بلد بود  میی  بگ شیخون رو بدون ازما شیبودم جواب ازما مجبور 

 ادم فکر نکنم ناموس شش بشه!  نیا خوبه ویل کتن   ی  فرهاد رو غافلگ یخوایم-

 

ن چ چیحرومزاده ه نیبا محتشم بود ا حق  ز هدفش! مهم نبود ج شیبرا ی 

 !شهیحداقل دلم اروم م-

ن همه چ دوارمیو ام دمیرو انجام م که خواست    ب  من کارا-  بشه!  یخوایاونجور که م ی 

 ممنون. -

 فعال! -

 

 

*********** 

 

 

!  با مامان بابات هم حرف زدم و راضن  ! من حت   میعقد کن د یشانا بفهم ما با- ن  هست 

 

 و ندارم!  شیامادگ م،یالن عقد کن خوامی: من نمگهیم کنهیروش و اون طرف م کهیو در حال ندازهیم شبال 

- 
 

 ! کنه؟یکه مگه الن با اون موقع فرق م  خواد ینم امادگ

 

پ و راست بازه ، چ یادیدست و بالت ز  گهی! اون موقع دکنهی: بله که فرق مگهیو م شهیبه کمر م دست

 !یبی   ضن یف هی یخوایم

م ، ز  ضی! خب بر فرضم که فهی  فکرش تا کجاها مخانوم  ش،یآت یخدا من شدم اسپند رو  یا-  نیمبی 

ع که نم  !کنمیخالف شر

ن من با هم قا یخب دق-  ندارم....  جابن  تیامن گهیزنم بودنت مشکل دارم اونوقت د ت 

 



ن و باخودم تا پا می  گیبغلش و م ر یز  ونقدر ا ویل دمی، محل نم اد یدرم غشیج یکه صدا  کشونمشیم یت 

اکت س گهید نبار یکولم ، ا  یرو  ندازمشیکه م  کوبهیم وار یدش و به در و دو خو  ارهیدرم یباز  تهیسل

 ...شهیم

 

فیماهور ب-  ...دمیاصال از زنت بودن انرصاف م کنمیمن با تو عقد نم رسر

ن م ن زم یرو  ارمشی  و به  می  گیم دهیحرفت و نشن نی: اگمیم یکه از حرفش بهم دست داد جد  و با خشیم ت 

ن همچ گهینفعته که د   ت 
ن
 ه درک کتن که بخوام نازت و بخرم شانا ، پس بهی    میستین ت  ی! تو موقع زبن ن حرف

 !یانجام بد خوامیکه م  یکار   یو بزار 

 و ندارم...  شیگفتم من امادگ  یجد ویل-

- 
 

 دست فرهاد رو ندارم!  ر یز  فت  یب نکهیا منم امادگ

 

 هیدحرف کار خودش رو کرد که بدونه و درک کنه که فرهاد تا چه حد ج نیا انگار 
ن
ا رنگ نزد و ب ! حرف

 یپر 
 

 برد...  ر یاز ترسشه ش به ز  دونستمیکه م  دگ

ن رو به چونه اش م دستم ن : نمگمیو اروم م ارمیو شش رو بال م نمی  ول تو دلت بمونه ، بهت ق ج  یه ارمی 

 !مینرس ضیبه ف یکه خودت نخوا  و تا زمابن  می  رو واست بگ عروش نیبهی   دمیم

 

 جمله اخرم لبخند کمر  با 
 

 و انگار خوشش اومده...  نهیشیلباش م یرو  نیک

ن و اگه چ باهاش اروم حرف بزبن  د یبود با دستم اومده بود، ادم لجباز و لوش یشانا تو  قلق و اروم و ر  یی 

ن که با زور چ  امان از وقت   ویل کنهیبرو برگرد قبول م ب   یبا محبت ازش بخوا  وونتید یرو بخوا یی 

 !کنهیم

 

ن همه چ چشم بهم زدبن  در  دار نشه و نخواد گربه رقصوبن  که کش  اطیآماده شد، کامال با احت ی   کنه!   خی 

ن داشته باشه به خاطر هم یشانا احساس کمبود خواستمینم دم البته انجام دا ومد،یازدستم برم یهرکار  ت 

 محتشم...  یتهایبا کمک و حما

 

ن  نا یگفتم ش  انتخاب کنه هرچ   د یداده بود که لباس عقدش و خودش با ی  گ  شانا  واست  و مهتاب رفت 

نت  یپا داشت، ا هیپول بابتش دادم قبول نکرد و مرغش  کیل  پسند کردن و حت   رو انتخاب کرد و  لباش نی 

 سفارش داد. 



  تینها به دلم نشست چون ب   شی  یبخودش  انتخاب   لباس
 

و  به تنش نشسته بود و در کمال سادگ

 یپوش
 

ود، پخش شده ب دشیلباس سف یفر کرده اش رو  یموها بود ، مخصوصا وقت   کیش یادیز  دگ

ن ازش کار مشکیل  بود!  چشم برداشت 

م!  ضن یف هیهمونجا بود که دلم خواست  قا یدق  ازش بی 

 

رسم و  هوام رو داشت و مثل پرس خودش تمایم یلیم کرده بود ، خرو در حقم تما یرعنا مادر  خاله

که   کرد اما خاله رعنا با پشت چشیم  خیشده و مادرش رو توب رسومات رو به جا اورده بود که شانا شایک

 اورا وادار به سکوت کرد.  د یکش  شیبرا

 .. ..کردیدل سنگم اب مترنم  خوردن رو  یکه برا  یناراحت بودن و غم و غصه ا یلیو مادر شانا خ پدر 

ن هم شهیهم  یفرود اوردن کار  میو او هم جز سکوت و ش تعظ شد یم مالیپا فیبود حق ضع ت 

 وقتچیه د یشا داد یشانا و خانواده اش م یترنم دل به حرفها انجام بده... فقط اگه کیم توانستینم

ن همچ ن چ ت  ن در کم شهیاد هممثل فره کفتار صفت    یهم ادمها گهید یاز جا امد ویل نیم شیپ یی  بودن  ت 

ن!  تیدام بندازن و ازش نها یتو  یبره ا تا   استفاده رو بی 

 

**** 

 

فتح   یانگار که قله ا دمیکش  برداشته شدن و نفس راحت   میدوشها یاز رو  یشانا بله رو داد ، بار  وقت  

 هاش اخر مال خودم شد!  دخی  با تموم بدقلق   نیکرده بودم... ا

منده نبودم و هرکار  شیمن پ ویل شد یمفرهاد ناموس شش ن د یشا ردم از دستم براومد ک یوجدان و دلم شر

 ام!  راضن  یلیتا شانا رو مال خودم کردم و خ

 

ن انگار بعد از رسیم تمایم شیکردنها  ناز  دن  و شده بو  ختهیر  شیخجالتها شدن عقدمان تمایم نداشت 

درون دهنم بزاره با لمس انگشتش که خواست عسل   بوجود اومده بود. مخصوصا موقیع یدیجد یشانا

 از کف بدم...  ار یلبام کم مونده بود که اخت یرو 

 

ن به نام ف که در کنار نگرابن   و کادوها که روانه شد و همه خوشحال از حس خوب   کاتیتی   لیس رهاد داشت 

 ....  میگذروندیم یروزمون رو به شاد



ت که نگذش یا هیبعد ثان د از خجالت ویلداخل گوش شانا گفت که شخ ش چ   دونمیشانا نم مادربزرگ

   شانا دم گوش به قول خودش نرگش
ن
شخ  کهیاول با بهت بعد در حال زنی  زد که بدبخت پ کرد و حرف

که   ختهیر  اش معلوم بود چه کریم انهیرفت، خنده موذ یی  ام یشده بود لب به دندون گرفت و کنار اقا

 !هیچه برسه به بق چوند یپیم طونمیدخی  ش نی.... اچوند یبدبخت رو پ

 

  هی  م و یسمت اسی   پارسا 
 

ن اهنیک امده  یی  ... تمام خانواده امکنهیهمه رو به رقص دعوت م و با گذاشت 

 بودم...  تشونیحما نیبودن و واقعا چقدر ممنون ا

 

کرد و در   امده استفاده شیپ تینرقصه گوشش بدهکار نبود و از موقع هیبق یکردم که شانا جلو   هرکار 

وع کرد رقص د یدیاز گوشه چشم من و م هکیحال  ...دنیرفت وسط و شر

 

خواست  بازهم دلم نیم بود، ویل د یفرشده اش در معرض د یبود و فقط موها دهیلباسش پوش نکهیا با 

 ...ندشیبب جز خودم کش

وع م می  وسط م یمحمد یاقا تیهدا با  مدت  که تموم  کرد یم یدلی   ی.... طور دنیبا شانا رقص کنمیو شر

ن و فقط دست م دمیدیرقصش بود و فقط اون و م یگام رو ن وقع چطور ت کرد یکه م  ب  با همه کارها دم،ی 

م.  ضیداشت که اروم باشم و به قول خودش ازش ف  نی 

 ...کردیم شانه خایل ت  یو به طرز عج خواستیتنها شدن باهاش رو م دلم

اض کنه نگ اد یتا م شمیو مانع ادامه رقصش م می  گیرو م دستش  کنهیسکوت م که  کنمیبهش م یاه تنداعی 

 اعتماد کرد!  شهیادم نم نیبه ا م،ی  گیو دستش رو محکم م مینیشیمبل م ی، رو 

 حرفهاست !  نیپررو تر از ا ویل کنمیکه اخم م  اد یم ب  برام چشم و ابرو مهسا 

رو  دستش خواستی... شانا با کلنجار مکردنیم بودو گرم و همه در کنار هم خوشحایل خودمابن  مجلس

چون  ومدمیکه از دستم فرار کنه اما با تمام اخمها و مظلوم شدنش کوتاه ن  خواستیدلش م ازاد کنه حت  

 از قصدش با خی  بودم.... 

 

را : شما دوتا چگهیبه ما م شدن خاله رعنا بازهم دستش رو ول نکردم ... خاله با نگاه ماب   کینزد با 

ن نجایا  !؟یت 

 !نیدار  یبهش نشون بده، وال چه دل گنده اپاشو شوهرت و بی  اتاقت و  شانا 

 



ن : مادر پاشگهیو م شهیکه نرگس خانومم بهش اضافه م  کنهیگردشده نگاش م  یبا چشمها شانا   کمی نیبر  ت 

ن خلوت کن ن نشست نجا یا هی، چ ت   !کتن ینگاه م هیبه بق نیدار  ت 

 

 ،دستش و بچست   یر خب مگه مجبو  کنمی: واقعا دارم به مرد بودنت شک مدهیروبه من ادامه م بعد 

 تواتاقش خودش و بچسب!  نیبر 

 !هیواسه خودشون عاد نکهیاما مثل ا شنیگرد م  چشمام

 

از سن و سالتون  کمیاستفاده کرده!  ازچسب خوب   جونتی  : امان از امدهیهم باحرص جواب م شانا 

ن خجالت بکش  !ت 

چسب خوب  هی توبن یم اگه مکه به دله! تو ه  ستیبعدم به سن ن کاسه داغ تر از اش بشر   خواد یتو نم-

 ...میستین لیکن وهللا که ما بخ  دا یپ

 

اگهیخانوم م گسرعنا روبه نر  خاله ن ، از رفتار ک یاومدن بلدن چطور  ا یدوره انگار دوبار دن نیا ی: دخی  تن

ن ینازشونه فکر م  !دنیم یشوهره رو فرار  ینطور یا دوننیکالس داره....نم  کتن

 بکوبه...  وار یشانا کم مونده بود شش و به د بدبخت

 حرفهاشون واسم جالب اومد ب  جورا هیام گرفته بود و  خنده

 نیا یکسوتها  شیکه مامانم و مامان بزرگم از پ  نهیواسه ا ستیاومدن من ن ا یمسئله دوبار دن دوبن یم-

ن و عج نهیزم نگاه  هی هیفقط کاف دهیترفند جواب م نیا دونمیکه من م  ب  تجربه دارن!  و تا اونجا بیهست 

ن به شوهرهاتون بکن  !گردنیکه چه دنبالتون م  ت 

 

 کردم که نگاهشون به خانوماشون بود!   یی  و ام یمحمد یبه اقا متعجت   نگاه

 ....کنهیحرص م نبار یخانوم ا نرگس

ش تو اتاق ، دق کرد از بس که نگات کرد پا گهیخب د-  ش و شوهرت و بردار و بی 

ن بود!  گهید شهیفردا روت سوار م رو ولش کتن  دهیورپر  نیرو به من گفت: ا بعدم  از من گفت 

 

و به بهش و ر  ندازهیم یندیسمت شوهرش... خاله رعنا هم نگاه نه چندان خوشا هی  و م گردهیبرم بعدم

 و مادرداخل اتاقش، پاش نیتو پاش و بر  ویل دهیدخی  که حرف گوش نم نیادر ا: پاشو مگهیمن مهربون م



 

 ....هی  و م کنهیبا من و شانا م روبوش هی بعدم

 ومد یکردن دروغ نگفتم مخصوصا نرگس خانوم که اصال بهش نم  یکیاگه بگم شانا رو با اسفالت  عتن ی

ن همچ   ت 
 
 داشته باشه!  اخالف

 

 : دلت خنک شد؟گهیو پرخاشگرانه م گردهیحرص سمتم برم شانا به میشیاتاق که م وارد 

 

ن چ هی هنوز  !کنهیشانا طلبکارانه نگاهم م عقد کردم که راحت باشم ویل هم بدهکار شدم، ناسالمت   یی 

 اتاقت؟ میبر  ا یدخی  مگه من گفتم ب-

و هم ت! انگار که من عروسشونم یمن کرد هیهمه رو برعل یدیکه تو دستم و چسب  یجور  ویل نگفت  -

ن و منو دوست ندارن.   یچه طرفدار  یدیپرسشون! د  کردن، از بس که پرس دوست 

 

و تو اغوشم  ندازمیدور کمرش م و دست   ارهیکه دلم طاقت نم  گهیم اخرش رو با ناراحت   جمله

 ....کشمشیم

 تو رو دوست نداشت!  شهیمگه م کردنیم اونا شوچن -

ن ام م نهیس یشش رو رو  بعدم  عشق ماهور....!  خوامتیکه من دوست دارم و م  نهیا: مهم گمیو م ارمی 

ن به چ بغلت باشه و تو بتوبن  ونینبود که عشقت، همرست م نیبالتر از ا لذب   چیه  ،اون فکر کتن  از ی  غ یی 

ن یم یخمهاشم قشنگه و برات دلی  ا حت    !کتن

 

ن در صحنه م شهیبه حضور هم د ینداشت و با ت  یاهم از مامانش و نرگس خانوم ناراحت بود ویل هنوز 

  ونیرو مد ا یخوب دن ی.... تموم حسهاکرد یعادت م
 

 یاه ایهیبه تموم س شانام !چون با حضورش رنیک

 داده بود.  میزندگ ب  تنها

  ب  نتونم تنها چوقتیه د یشا
 

ن قیبه طور  هام فراموش کنم ویل ها و شخوردگ جا درون  هیو همه ر  شهیم ت 

 !وندهیگوشه کمد تا جزو خاطره ها بپ  یو بزار  و درش رو قفل کتن  ینداز یب یصندوقچه ا

نکرده بودم  فکر  نجاشینخوابم! اصال به ا ششیو ازم قول گرفته بود که شب رو پ کرد یهنوز غرغر م شانا 

ن همه چقرارم نبود  ویل  به خواسته اون باشه!  ی 

 



 !موبن ینم نجا ینگام نکن!شب ا یموذ نقدر یماهور ا-

 ؟: اگه خاله رعنا خواست بمونم چ  هی  گیهمه حرص خوردنش خندم م نیا از 

 : تو برو. شهیم درمونده

 و ول کنم و برم.  میزن رسم ستمیاما من حاضن ن-

 ...شهیدست به کمر م ندفعهیا

 یاون دوتا خواهر بدبختت تو خونه تنها بمونن هم طور  اشکال نداره ویل اونوقت ور دل من بموبن -

 کجا رفته؟  تتی  ست؟غین

 ...می  گیخندم رو م یجلو 

ه تنها شب ها شده ک یلی،در ضمن خ انیمن کار نداشته باش! اونا بلدن از پس خودشون برب تی  تو به غ-

 موندن. 

 

و دوباره  نهکیکه ممانعت م  کشمشیاغوشم م یو تو  نمیشی.کنارش م شهیدهنش بسته م گهید ندفعهیا

 که به زور متوسل بشم....   کنهیوادارم م

 رو انجام ندم!  ب  کارا  هیکه منم   دمیوگرنه قول نم ی  اروم بگ قهیدق هی-

ن که به روش لبخند م  کنهینگاهم م مات ودم هم که هم خ  شمیم کشینزد شی... بعدم در کمال ناباور  نمی 

 ! میبرس ضن یف هیدلم به 

 

 ....دنیتموم حس ها پر  میبا شانا غرق بودم که با زنگ خوردن گوش خوب   یحس ها یتو 

 محله!  خروس ب   لعنت به هرچ  -

 

 ....کنهیم میو اشاره به گوش اد یم ب  از خدا خواسته واسم چشم و ابرو شانا 

 !دهیمرانده شده به خودش پناه  طانیبنده هاش و داره و از شر ش یقربون خدا برم که خودش هوا-

 

ک  من!  چموش دوست داشتتن  دخی 

 

 ....مدیو بعد جواب م کنمیبه  شانا م و نگایه شمیمتعجب م میصفحه گوش یاسم بابا رو  دنید با 



 !جناب تهرابن  د ییبفرما-

 !! بعدم من پدرتم نه جناب تهرابن ندادن اول سالم کتن  اد یبهت -

 لحنم ارومه....  ویل کشهیتو وجودم شعله م خشم

ن خودتون نخواست دونمیکه من م  ب  بده بعدم تا اونجا اد ینبوده بهم  شک  گهینه د-  باشه!  یبطه اکه را  ت 

داره خودش و  شده و سیع تا چه حد عصبابن  فهممی، م سهی  که به گوشم م  قشینفس عم یصدا

 خونرسد نشون بده .... 

ن ااز سطح پ ی! اونم با دخی  و ازدواج کتن  حماقت کتن  یبخوا کردمیفکر نم چوقتیه-  ...یت 

شانا و خانواده اش رو در سطح  نکهیو هم ا دهیچطور خی  ازدواج من رو فهم نکهیاز ا شمیم مشکوک

 ...دیدیخودش نم

 !ن؟یدیبدونم شما از کجا فهم خواد یدلم م یلی! دوما، خکنمیاول من هرکار خودم بخوام رو م-

 خودم و دارم پرس!  یمنم ادما-

داره راپورت من  گ  فهممیمنم م مونهینم نطور یا شهیهم رفته بود ویل مادیمن  نکهیمثل ا ! ویل نطورهیهم-

 ....دهیو به شما م

 ....می  گیگر م  تیباز هم از عصبان خورهیخنده بلندش که به گوشم م یصدا

 !به خودم رفت   نهیزم نیتو ا اد یخوشم م-

ن چ هی چون من اصال به شما نرفتم ویل اد یخوشت ن اد یز - زنگ زدن به   نیا که  دونمیرو خوب م یی 

 !شهیکارخونه مربوط م

ن قیمن و به  سکوتش  که اشتباه نکردم....   سونهی  م ت 

رش به من گهیبگم و البته اون کارخونه رو به تو دادم و د کیزنگ زدم حماقتت رو تی  -  ربیط سود و ضن

 نداره... 

  نین دادکه به م  یپوله! اون کارخونه ا اردها یلیالبته سودش که منفعت داره! مخصوصا که صحبت م-

 که پنجاه درصد کارخونه رو واگذار کردم!   بدوبن  د یکجا! اما با  هیکجا و الن که وقت سودده

  تیعرضگ از ب   نمیا-
 

 !یکرد  میرو تقس بود که کارخونه به اون بزرگ

کتم و ول کنم و اون کارخونه رو بچسبم ویل- کارگر بود    جماعت هیکه کردم واسه   یهرکار  حاضن نبودم شر

 کارخونه بود....   نیه چشمشون به اک

 ...شی  جا نم چیبه ه چوقتیطرز فکر ه نیبا ا-



 ....میراض نشمی! به همستمیمن اونقدر طماع ن جناب تهرابن -

 !گردمیدارم برم-

 !نیبه وطنتون خوش اومد-

 

 ....خورهینگران شانا به گوشم م یکه صدا  بندمیچشم م تیاز زور عصبان شهیکه قطع م  تماس

 ت بود؟بابا-

 

هست که  ا ینهم تو د یکیفکر کنم حداقل  نیبه ا شنینگرانش باعث م یچشمها نبار یکه ا  کنمیباز م چشم

 هم نگرانم باشه هم ارومم کنه! 

 ...بوسمیشش رو م یو رو  مشی  گیبغلم م یتو 

 !چقدر خوبه که تو هست  -

 ....شهیواب ندم که شانا مانع مج خوامینام محتشم م دنیبا د ندفعهیکه ا  لرزهیدستم م یتو  گوشر   دوباره

 داشته باشه...  کار مهیم  د یجواب بده شا-

 

 ....کنمیرو وصل م تماس

 بگو محتشم.... -

 .....ااااایاعصاب ندار -

 کارت و بگو! -

 ش اصل مطلب...  می  م-

 محتشم.... -

 فرار کرده!  سیفرهاد از دست پل-

 ؟چ  -

 ......کنهیو فرار م کنهیم بازها رو زخیماز ش  یکیانداخته ،با اسلحه  شی  گ  سیپل فهمهیتا م-

 !....لعنت  لعنت  -

 



ن چ چیه تیعصبان از   کوبمیموار یرو محکم به د خودم رو اروم کنم که گوشر  تونستمیو نم دمیفهمیرو نم ی 

ن مو نعره   ...نمی 

 پدرمادر!  ب   لعنت  -

 

 شانا

 

 شدم که همچون کوه اتشفشابن  هی  خ یگشاد شده به ماهور   یدهنم گذاشتم و با چشما یرو  دست

سیم .... حت  کرد یداشت فوران م  دونستمیبود که نم اد یصورتش اونقدر ز  یجلو برم ، درد و غم تو  مدیی 

 جلو رفتم...  ومد یکه ازم برم  یچه کنم و تنها کار  د یواسه اروم شدن حالش با

 

به ا رو به رو زده بود و گایه وار یدستش و به د دو  ن م وار یبه د یضن اد لب مدام لعنت به فره ر یو ز  د ی 

 ...فرستادیم

 

به  بار نی... بلندتر صدا زدم که اد یونه اش گذاشتم و اسمش رو زمزمه کردم، نشنش یلرزونم رو رو  دست

 گرفت....   شیاش دلم ات ختهیبهم ر  یصورت قرمزشده و موها دنیسمتم برگشت و با د

! ... جون من! جون شانا نکن باخودتار یبه خودت فشار ن نقدر یاغوشش فرو رفتم و گفتم: ا یبغض تو  با 

سمیمن م  ....ی 

ن یر  کهیو تند تند درحال می  گیرو با دستام قاب م صورتش به خدا  : گمیاشکام دست خودم نبود، م خت 

 ، هان؟!  میکنیارزشش و نداره.... اصال باهم درستش م

 ه.... خودش رو اروم کن خواد یفقط م دونمیکه م  دهیو اونقدر به خودش فشارم م کشهیتو اغوشم م دوباره

 

 

********** 

 

 

چه  رو نکرده بود که دل من تا  نیفکر ا گهید راحت باشه ویل الشیشده بود که خ عقدمون باعث انگار 

ن پرپر م دنشید یاندازه برا  ...نهی 



 ....دنشید یبرا گرفتیو مدام دلم بهونه م داد یجواب م ونیدر م کیتلفن هام  به

 یدار  جانب شی  یب اوردن حت   خودشون نیم یبه رو  ج  یه مامان و بابا هم متوجه شده بودن ویل حت  

اوردن   یم ونیبه اسم فرهاد، اسم به م که شش شلوغه و کار داره و از معضیل  کردنیرو م شونیداماد گرام

ن به زم که الیه    کهیمرت نیا نهیگرم بش  ت 
 

 انداخته بود....  که همه رو از کار و زندگ

 

بان قلبم بال  دنیو با د می  م میزنگ خوردن تلفنم سمت گوش با   ...هی  م شماره ناشناس ضن

سیبدم، م یجوا تونستمینم  ! دمیی 

 !کردمیخودم و جمع و جور م د یبا اخرش که چ   ویل

 نهیتو س ، نفس که دوباره با زنگ خوردن گوشر   کشمیم ق  یو از خدا خواسته نفس عم شهیقطع م تماس

 ....شهیام حبس م

 م نشد.... محکم باشه، بازه خواستمیکه با تموم قدرتم م  که تماس رو وصل کردم با الو گفتتن   یعمر  بعد 

 شانا خانوم! امان از دست تو !  یشانا خانوم !وا-

 ؟!  ی.... بهم.... زنگ ... زدواسه....چ  -

ه ! مگه بهت نگفتم دور و برش نباش! مگبشر  زن اون عوضن  یکه بر   احمق باشر  نقدر یا کردمیفکر نم-

ن فتیکه به گو خوردن ب  کنمیم ینگفتم کار  اگه بچه هم  ت  که من ح  دوبن یم ویل یند! شانا قی  خودت و کت 

دمتیمن م داشت   متیزود م یلی... پس منتظر باش که خی   ....ی 

 

 .... هی  ... توان از دستم مشنیو پام ش م دست

ن باش .... م بکتن  توبن ینم غلیط چیبا همون ضعفم گفتم: ه با قدرت حرف بزنم ویل تونستمینم طمت 

م بم  ....فتمیدست تو ن ر یز  ویل می  حاضن

 

ن زم یو وا رفته رو  کنمیرو قطع م گوشر   یدر کمال ناباور  و   ...شمیولو م ت 

 سخت بود...  یلیبود خ سخت

سیاز فرهاد م گهیو از طرف د خواستیطرف دلم ماهورو م کیبودم از  تن یفشار سنگ ر یز   ....دمیی 

 ....ادینموقتها واقعا جور در  بعضن  کرده بودم شاد باشم و بگم و بخندم ویل  عمرم سیع همه



ن اول دم و اروم کنم که خو  تونمیو نم هی  گی... هق هقم مکنهیباز م هیبق یراه رو برا چکهیقطره اشکم که م ت 

تو  کنمیکه خودم و پرت م  هی  در اغوشم بگ خواد یو م اد ینگران سمتم م دنمیو مامان با د شهیدر اتاق باز م

 اغوشش... 

عجب و با ت شمینه که اول جدا م ا یقعا مامان رعناست که وا  کنمی، اولش تعجب م کنهیرو نوازش م شم

ن که اونم از تعجب من بهتش م  نمشیبیم  .... می  و تو اغوشش فرو م می  گیرو از ش م هی، دوباره گر  نهی 

ن نکن مادر... همه چ هیدخی  قشنگم گر -  من دلم روشنه ...  شهیدرست م ی 

ن بهم زنگ م اون عوضن  وقت   یاخه چطور -  ....کنهیم دمیو تهد نهی 

ن و دستشون به ه فیکه ضع  ب  ادما شهینره که هم ادتی-  توخایل یدهایتهد ستیجا بند ن چیهست 

ن یم .... تت مبارزه کتن با مشکال  و بتوبن  محکم باشر  د یبا یی  غم بغل بگ یو زانو  تن یجا بش نیا د ی...تو نباکتن

ت داره و دوس چون ویل شهیفرهاد به گذشته تو مربوط م نکهیبا ا کنهیماهور داره تموم تالشش رو م

دستته و مدام  گوشر   نیا شر یاز صبح که بلند م نکهیا ی... تو هم به جا کنهیبرات م یهرکار  براش مهیم

ن به اون بدبخت زنگ م  ی 
ن و غر م بن  ی 

اشو در  پ یو خودازار  یهمه غرولند نیا یکمکش کن .... تو به جا  بن

... نشو مثل ترنیم تیزندگ ز اموس و ان اون فرهاد ب   یکن که پا  یکار   هیکنار اون شوهرت  که اعتماد   بی 

 کثافت!   عوضن  هیبه نفس نداشت و خودش و نابود کرد به خاطر 

 

 من و تنها گذاشت و رفت ....  میشونیپ یرو  یهم با بوسه ا بعد 

 ینجات داد.... همه صحبتها وایه الیخ هیمامان واقعا قانع کننده بود و درست که من و از  یحرفها

 که مامان بهم داد.....   خواستمیتلنگر م هیانگار فراموشم شده بود و اونم  ویل دونستمین رو مماما

 .....ارمیم ونی  و صندوقچه خاطرات خودم و ترنم رو ب می  سمت کمد م سهی  که به ذهنم م  یفکر  با 

 

ن و دست رو  کیبا  تونستمینم ن منتظر خی  باشم . م یجا نشست 
ماهور  تیانعصب دونستمیدست گذاشت 

 ارومم کنه!  تونهیکه فعال م  هیتنها کار  قا یدق ویل خرمیو به جون م

 

ن و پا شمیاماده م شهیزودتر از هم صبح  ....می  م یت 

ن م ی، لبخند کرد یم رو رایه که بابا   نمیبیرعنا رو دم در م مامان شقشون بودن ، ع نجور یهم شهی.... هم نمی 

 .... شهیکهنه نم  چوقتیه

 

خونه م بعد  ن ن بابا سمت اشی  ن بهم م یو لبخند نهیبیکه من و م  اد یرفت   ....نهی 



 ن؟یی  یم فیکجا ترسر   ! به سالمت  ی  صبح بخ-

 

ن م پشت  .... کشمیاب پرتقال رو ش م وانیو ل نمیشیم ی 

 خونه! کار   می  م-

 ...گردهیبرم متعجب

 مگه ماهور مخالف نبود؟ ویل-

 ....کنمیکنم وگرنه دق م  یکار   هی دی، حتما با ارهیمن دلم طاقت نم چرا مخالف که بود ویل-

 

 ...شهیم نگران

 !یدردش بنداز  یکه خودت رو تو   نکتن  یشانا قول بده کار -

 ...خندمیم

ه چ   نمیک یمن و بد خواست  یم شهیشما که هم-  دفعه!  هیشد  بی 

ن م یپس کله ا هی  ...نهی 

عدم ! بدونست  یها اونوقت قدر م از همون نمیک یکیماهور شوهرته وگرنه داده بودمت  یشانس اورد-

 !شهیو نم چه کنم که پاره تنیم کنم ویل  زونتیاز پا او  خوامیکه م  یاونقدر من و با کارات حرص داد

 

ن شدم کش ه اطرافم وقت  ب . با نگایه شمیاز خونه خارج م دنشیبابوس  شمیم اکشسوار ت ست،ین مطمت 

 .....دمیو ادرس کارخونه رو م

 

*** 

 

 ! ادیشت ب ب  بال هیو ممکنه  هیخطرناک تیموقع گمی! مگه نمیاومد یچرا خود ش پاشد-

 

وع شد.... سیع باز   وارد بشم...  متیاز در مال  کنمیم شر



  شیو فکرم پ نمیونه بشخ یتو  تونستمیمن نم ویل یماهور جان حق دار -
 
باشم  فته،یکه قراره ب  تو و اتفاف

 د یحتما جون من با کتن یداره؟ چرا فکر م ی! اصال فرهاد چه قصدهیماجرا چ ستی... اصال هنوز معلوم ن

  ا یدر خطر باشه 
 
ن چ هی! فتهیواسه من ب اتفاف  !ه؟یچ ونمدینم ویل کنهیم تیوسط داره من و اذ نیا یی 

 ...کنهینگام م مشکوک

 کنه؟یم تتیاذ مثال چ  -

 ...کنهیمن تعجب م دنیو با د شهیوارد م یحرف بزنم محتشم هم بعد از زدن تقه ا امیم تا 

مت سالم کوتاه نگاهم رو س هیندادم و با  محیل بابت اومدنم ویل دادمیم حیبه محتشمم توض د یبا لبد 

 ماهور دادم... 

 کنه؟یم تتیاذ چ   گفت  یم خب داشت  -

ن ب نگایه دوباره ن چ هی: من گمیو م کنمیهردومرد م ت  دنبال  نکهیفرهاد دنبال اونه! ا دونمیکردم که م  دا یپ یی 

ن حدس م ویل دونمی، نم نهیدنبال هم اد یبه احتمال ز  خواد یمنو م گهیم د یمنم راه افتاده و با تهد  !نمی 

 ه؟ی: اون چاد یزودتر به حرف م محتشم

 

ن م یابل چشمان پرسشگرشون رو و در مق ارمیم ونی  ب فمیاز ک یدیسف پارچه ن م ی   اد یلو مکه ماهور ج   ارمی 

ن پارچه و بازکردنش خنجر طال   ب  و با برداشت 
 

 ...خورهیبه چشم م رنیک

ن یبه خنجر بعد به من نگاه م هردومبهوت  ...کتن

 !ش؟یاصال از کجا اورد کنه؟یم کار یخنجر دست تو چ نیا-

 

اومد  که شش  ب  خاطرات ترنم و بال ن کنم ویلرو پنهو  میبه خودم مسلط بشم و ناراحت کنمیم سیع

 .... مونهیهمراه من م شهیهم

 ونیم خاطراتمون که یمیترنم رو کرده بود که باعث شد برم شاغ صندوقچه قد یدلم هوا کمی شبید-

 جلب شد ....  نیصندوقچه بود ، نظرم به ا یکه تو   ب  خرت و پرتا

 !کرد؟یم کار یدست ترنم چ نیاونوقت ا-

ن حدس م نیا ! ویلتقلت   ا یاصله  قهیعت نیا دونمینه فرهاد برداشته بود ! ماهور من نماز خو - که اگه   نمی 

 که راه انداخته....ترنم وقت    یمسخره ا خنجره ! نه اون عشق و عاشق   نیفرهاد دنبال منه واسه خاطر ا

 گرم اون سالها ش ا  داره،یخونش برم یو از تو  نیکرده ا  انتینداره و خ که فرهاد بهش حش  فهمهیم
ن

 اغ

با  خواد ینم خنجره ویل نیدنبالشه ومطمئنم دنبال ا سیدنبالش بوده ... النم پل سیازش نگرفته چون پل

 همه توجه ها رو جلب کنه!  نیاسم بردن از ا



 

وسط  ا یلیخ یچون ممکنه پا هیخنجر کار مشکل نیاز ا ینگهدار  ویل شمیم ی  گی: من پگهیمتفکر م محتشم

 باشه... 

نتیا یو ت-  خودش باشه!  قا یاما ،اگر دق انیبه دوره اشکان گردهیخنجر برم نیخوندم قدمت ا نی 

ن پشت م گردهیبرم ماهور   .... کشهیموهاش م یتو  و دست   کشهیم ق  یو کالفه دم عم شی 

ن بودم که با وجود اون خنجر  نیا ویل شهیم چ   دونستمیبه بعدش و نم نجا یاز ا گهید واقعا  و مطمت 

 در حال رخ دادن هست....  یداتفاقات ب

 

 !که بود و نبودش فقط زجره و بدشانش  عوضن  کهیمرت-

ن م یجلو  محتشم خنجر همون قدر خطرناکه که  نیاز ا ی: نگهدار گهیو م ستهیا ماهور یم یروبه رو  ی 

ن از اون هم خطرناک تر! هرچ    دهیناد   اثی  باشه جزو م گرفت 
 

ن هم یبرا د یکشوره و با  فرهنیک  مردم بمونه ت 

 ...فتهیب گانهیدست ب میبزار  نکهینه ا

 .....می  محتشم م کنار 

ن بکن نیخوایم کار یحال چ-  !؟ت 

 

 سمتم...  گردهیبرم محتشم

 ...میبزار  انیرو در جر  سیپل د یبا-

ن کنیاونوقت فکر نم-  یهم ادما نجا یلو بره! فرهاد اونقدر کاربلد هست که ا هیقض نجا یا سیبا اومدن پل ت 

 !نهیتا الن هم متوجه اومدن من به کارخونه شده و صددرصد در کم ت  خودش داشته باشه! ح

 

 ....شهیم عصبابن  ماهور 

و اونقدر   کتن یبشه تو کارخودت و م ی  دستگ روابن  نیمدت تو خونه باش تا ا هیو  ونی  ب ا ی، ن گمیم وقت  -

 یو نم یدینم تیکس اهم  چیکه به حرف ه  کله شق  
 

خطرناک  در نقیکه هست ممکنه ا  ت  یموقع نیا یک

 نه پدرومادرت !نه من!  فقط فکر خودب   هباشه ک

 

 هی  ... خ.  شنیم ز یر  یاز پروانه ها ز یکه واسم نگران بود دلم لی    یمیمستقی  از اشاره غ میناراحت ونیم

 ....کنهیتمام نگام م تیکه با جد  کنمینگاهش م



 ...ارمیچطور از دلش درب دونستمیکه اگه محتشم نبود ، م  اخ

کرد....  د یبهم برسه اما با یمنتظر که خی   ا یساکت باشم  تونمینم حق داره که ناراحت باشه ویل واقعا   صی 

 

 ... دهیتکون م یو ش  خندهیم محتشم

 !شهیما مربوط نممردونه است به ش گهیبه بعدش د نجا یا-

 

ن همچ ویل کنهیعنوان م یجد یلیکه خ  کنمیو واج نگاه محتشم م هاج ن چ ت   کنمیاخم م و  هی  تو کتم نم یی 

..... 

 

 کنم ، اصال هم راضن   کار یخنجر چ نیبا ا دونمیخودم م که بحث مردونتون و خراب کردم ویل  د یببخش-

 ...ستمیبه زحمت دادن شما ن

: شانا الن نه وقت گهیم یو با نگاه جد نهیشیپارچه م یت ماهور رو خنجر و بردارم که دس خوامیم

ه به قول خودت ک  نجا ینفر مطلع بشه! مخصوصا ا هیتا  میموضوع رو کش بد نیا نقدر یا نکهینه ا هیلجباز 

 پر از جاسوسه! 

 

 ...کنهیم د ییماهور و تا یو حرفا کنهیهم خودش و نخود اش م محتشم

ن باشم هم انیدر جر  خوامیم فقط مانجام بد خوامینم یمن کار -  !ت 

 لحظه به لحظه اش بزارمت قبول؟!  انیدر جر  دمی: من خودم قول مگهیو م کنهیم نوچ   ماهور 

 .....نمیشیم صندیل یرو  می  قبوله و بعد م و به معتن  دمیتکون م یش 

چپ زدن  و خودم رو به کوچه عیل ب  اعتنا و من با تموم ب   نی  شم رژه م یخاطرات ترنم تو  ادو ی

ود، مرگ ب کی  یبهم نزد ا یو نه غصه هامون رو! ترنم از همه دن هامونیفراموش کنم نه شاد تونستمینم

 
 

رنم  که ت  و ازدواج کردم درصورب   کنمیم زودهنگامش بدجور از پا درم اورد.... اصال من چطور دارم زندگ

 کنارم نبود.... 

 ...چکدیاز چشام م اشیک قطره

ل ن یبحث م ماهور و محتشم شچ   دونمی... نمشهیاحساساتم سخت م کنی  ن ب ویل دنیو نظر م کتن ا رفت 

 ....دنیرس جهیکه به نت  فهممیکوتاهش با من م  محتشم و خداحافیطن 

 



 ..خورنیاشکم اخمهاش بهم گره م دنیکه با د  ارمیش بال م شنومیقدماش رو که م یصدا

ل کنم و بغضم م تونمیمکه ن  هی  گیو دستام رو تو دست م نهیشیدو پا جلوم م یرو   ....شکنهیخودم رو کنی 

 شده؟!  چ  -

 

 ....کردمی، خاطراتمم بازگو م کردمیم هیکه گر   شونه ماهور گذاشتم و درحایل یرو  ش 

 ! من بودم ، تجربه کردم! مرگیایب ونی  ازش ب یمطلق و نخوا حش ب   هیتو  یماهور تا حال شده بر -

به ا نیترنمم بدتر  و همه  هشیهم دوبن یچطور دلش اومد خودش و بکشه! م وونهی.. دبود که خوردم.  یضن

 گفتمیکردن ... من میم د یها هردوتاشون از من تقل وونهی،مهسا بعد بهمون اضافه شد ، د میجا باهم بود

 گفتیو م کرد یمسخره م د یخندی، ترنم بهم م کنمینه ازدواج م شمینه عاشق م عتن ی کنمیازدواج نم

  توبن ینم گهیکه دلت بره د  ید داره ، امان از روز و شت با ستین تیحال
 

چه برسه  کتن   بدون اون زندگ

 چ   هممفیالن م ویل کردمینم رکشمن اون موقع د ویل کرد ی! ترنمم عاشق شده بود ، درک منفس بکشر 

 !گفتهیم

 

خدا  که : چرا موقیعگمیو م می  گیو صورت ماهور و با دستام قاب م کنمیشانه اش جدا م یرو از رو  شم

و کرد! هاش رو ر  نیاز بدتر  یکیواسه ترنم  خوبش و به من بده ویل هیمن و عاشق تو کرد حواسش بود 

انش نکرد .... م یمن شاهد بودم، محبت ها د یکش  سخت   یلیترنم خ که   هرلحظه اهور من و خانوادم جی 

 !می  هاش ، بمبه ارزو  دنیواسه نرس خواد ی، دلم م هی  گیم شیدلم ات کنمیبه اون روزا فکر م

ن م میشونیو به پ شیشونیپ ... ترنم  ختیمس یشانا ، تو پاداش روزها نکن ! تو مال متن  هی: گر گهیو م ارهی 

ن تا روح ترنم تو ارامش باشه .... من نم ی  سخت نگ نقدر یمربوط به گذشته تو و خانواده اته پس ا  ارمی 

  دوبن یفرهاد بازم قرص در بره ... خودت نم
 

 !یمون کردبه چه کمک بزرگ

 

 ....کنمینگاهش م مات

 !؟چ  -

ه اش با استفاده از اون فرهاد رو از لون میتونیخنجر مال فرهاد باشه ما م اگه همونطور که گفت   دوبن یم-

 ....ونی  ب میبکش

 ممکمه!  عتن ی...  کنمینگاهش م ناباور 

مواظب  د یره باتو خط شی  یبه بعد جون تو ب نیاز ا صحبت کنه ویل سهیمحتشم قراره با دوستش که پل-

 ! میباش



 من....  ویل-

 .....میی  تا تقاص خونش رو بگ تحمل کتن  د یبه خاطر ترنمم که شده با سخته ویل دونمیم-

 

  گهیاچمزم کرد که د یبه خاطر ترنم جور  و 
ن
  حرف

 
ن باف  نگذاشت....  واسه گفت 

 

 ....ماهور

 

 ه سخت  ام رو ب نهی، نفس حبس شده تو س شهیتمام عضالت بدنم منقبض م کنمیشد رو که باز م اب

 ....دمیم ونی  ب

ن برام   انگار  هم از  یار ک  نکهیو جالب ا شد ینازل م ب  ارزو شده بود... از هرطرف بال هیکه روز خوش داشت 

 ...یتا انجام بد اد یرنمدستت ب

که   کهیلدرحا نمشیاون حال و روز بب یتو  تونستمی، نم کردنیم یشانا بدجور با روح و روانم باز  یاشکها

 اونقدر مظلوم بودنش واسم سخت بود... 

 

ن حوله دور کمرم از حمام ب بندمیاب رو م دوش  ... امیم ونی  و با بست 

 ، به کل قرار رو فراموش کرده بودم...  نی  هم م ینگاه کردن به ساعت اخمام تو  با 

ب   پیوبا ت شمیزمان اماده م نیتر  عی    ش  یتو  ن که م  اسی  عجب نگاهم که مهسا با ت  شمیاز اتاقم خارج م نمی 

 ...کنهیم

 عجله؟!  نیداداش کجا با ا-

ن ، تموم درا رو قفل کن امیب ر یممکنه شب د-  دارم!  د یمن خودم کل ت 

 

  ستادمینا گهید و 
ن
 بزنه و چون عجله داشتم تا به خونه محتشم برسم...  تا مهسا حرف

ن راه به فرهان زنگ م یتو   ... نمی 

 جونم داداش! -

ن با مهتاب-  ؟ت 

- 
 
 افتاده؟ اره!اتفاف



ا باش تا برگردم ... تو  شیخونه ، پ ینه فقط مهتاب رو برد-  میه شدبعدا تنها ک ار یخودت ن یرو  یدخی 

 ...دمیم حیواست توض

 باشه داداش فعال... -

 فعال! -

 

**** 

ن همه چ خواستیم محتشم  شنهاد یهم بود پ سیدوستش که پل یکامل باشه و طبق حرفها  تیدر امن ی 

لش قرار گذاشته بشه و حرفها هم محرمانه بمونن...  ن  داده بود تا در مین

 

 .شمیو داخل م کنمیباز رو کامل باز م مهین در 

 یو رو  دمی... با هردودست م شنیبلند م که  کنمیم ، سالم محکیم نمیبیرو م و دوستش رسویل محتشم

 ... نمیشیمبل تک نفره م

 ...شمیکنه ، مانع م  ب  رایبلند بشه که پد خواد یم محتشم

ه اول صحبت کن که مهموبن   میومدین-  ...ادهیز  ب  رای، وقت واسه پذ می، بهی 

 !هرجور راحت  -

 و محتشم....  رسویل یبه صحبتها شمیم هی  خ

،یکامل ن  ویل میاورد ی  گ  ب  شنخا هی- ن  کنه!   کار یچ د یبا دونهیکه م  هیا هیاونقدر تو کارش حرف ست 

ن نتونست حت  - ن جاش و حدس بزن ت   !ت 

 از جاش ب   نوچه هاشم شد... حت   ی  گیهم ندارن که بشه پ تلفن و خط ثابت   ا یثابت  یادمها جا نجور یا-

ن...   خی 

 نداره...  یراه فرار  گهیه ددام انداخت ! اون موقع است ک یتو  د یطعمه رو با شه،یم دا یپ

 بره!  شیخوب پ دوارمیام-

 

ن حرف زد که حت   خندهیم رسویل  شدم...  دوار یخودمم ام و اونقدر مطمت 



 نیشد سهامداران مشکوک حت   ا ی مسئویل ا یاز طرف کارگر  حرکت   ا یکارخونه به هراشاره   یدر ضمن تو -

ن ب فرستمیبه عنوان کارگر مچندتا بچه ها رو  هیالبته خودمم  نیبزار  انیمن و در جر   میان تا مستقکارگر   ت 

 نظر خودمون باشن!  ر یز 

 داشته باشه!  تونهیرو م یشی  یتر بود و تسلط ب راه حل منطق   نیا

 

ر اونم خنج دنیو با د کنهی... پارچه رو باز ممی  گیم و سمت رسویل ارمیم ونی  ب فیک  یرو از تو  خنجر 

 ...شهیدچار شوک م

ن دونیم ؟نیو از کجا اورد نیا- !  نیدنبال ا جماعت   هی ت  ن  هست 

 یمدخانوم مح شیخنجر پ نیکردم ا  فی: برات که تعر گهیو زودتر م کنهیبه ماهور م نگایه محتشم

 همرس ماهورجان بوده.... 

 

 یش  هیبا خانوم شما حرف بزنم البته واسه  تونمی: من مگهیو رو بهم م دهیتکون م د ییبه تا یش  رسویل

 لزمه!  قاتیتحق

ن نکه کمک ک  خوامیم ها بشه حت   یباز  سیدزد و پل نیا ی  وجه درگ چیبه ه خوامینم لبته ویلا- تا جون  ت 

که   بودنش یکامل باشه... اون مرد به شدت خطرناکه البته با وجود سابقه و متوار   تیخانومم در امن

ن هست انیخودتون درجر    اثی  خنجر جزو م نی... درسته که ا ت 
 

خانواده ام  از جان ی  مهم کشوره ویل  فرهنیک

 ....ستین

ن و بهتون تضم کنمیمن درکتون م نطورهیحتما هم- ن کن  یهمکار  سیبا پل د یشما هم با ویل دمیم ت  و  ت 

جر هم خن نی.... اکنمیم یی  گیپرونده رو پ نی... خودم شخصا ا نیبزار  انیمن و در جر  د یشد با یهرخی  

 .... طعمه ب  میکن ب  خنجرن شناسا نیکه دنبال ا  یافراد میبتون نیا لهیتا به وس مونهیخودمون م شیپ

 !هیی  نظ

 

ن یانجام بدن ،صحبت م د یکه با  ب  در مورد روند پرونده و کارها گر ید کیم  و رسویل محتشم  ... کتن

 

بود و در آپارتمانش ساکن شده بود... چقدر  دهیکه امروز به تهران رس  چرخهیم یپدر  حوایل ب  جا فکرم

ا نیدر ا خواستیدلم م  از شوق بشم ویل ز یکردنش لی    تیگرم باشه و از حما  یپشتم به پدر  طیشر

 نشده!  فیبه نام پدر و مادر تعر  یمن واژه ا یمتاسفانه برا



ت و فشتن  پینشه ت ب  شناسا نکهیا یبرا رسویل ن و ح ومد یزده بود که به اندام و قد بلندش م اسی  بلند  ت 

حاج  ی!جاپیت نیمملکت و ا سی: پلگهیم وچن که محتشم باش  کنهیم کسیشش ف یرو  شدن کاله گت  

 !هیخانوم خال

 

ن نم یی  کرده که تا زن نگ  لهیچند روزه پ گفت    ی: اگهیو م خندهیهم م رسویل ! ونی  ب یونه بر خ نیاز ا ارمی 

 یحال بهش م
 

ن اون حرف خودش و م برم ویل د یبا تیمادر من کار دارم ، مامور  یک  ره ... پا دا هیو مرغش  نهی 

 ؟یسند کردهم پ کش-

ن ینکنه داداش دخی  که ن بی: خدا نصگهیسمت من و م کنهیرو م رسویل  پلنگن ،پلنگ!  ست 

ن پس به هم-  !یشد د یناام یزود ت 

 ..... دوارهیبشم حاج خانوم ام د یمنم ناام-

 

ن ح ن ن، گفتم که بدو  شهی: تلفن همرستون شنود مگهیو رو بهم م گردهیدوباره برم خداحافیط ت   ویل ت 

 بدونن!  ستیزم نهمرستون ل

ن بال م ب  ابرو  ت 

 

خودش و  یحتما بهش بگم تا زنگ نزنه بهم با پرت و بالها گفتنش آبرو  د یبا و برخالف گفته رسویل دازم

ه!   من و باهم بی 

 !دنمید یایتوقع داشتم بعد از اومدنم ب-

ن م شیخوش باور  نیبه ا یپوزخند  ...نمی 

ن حرف م از چه توقیع قا یبدونم دق خوامیم- ن نی   دنیواسه اومدن شما حتما به د د یکه منم درک کنم با  ت 

 اومدم...  ما یمش

 ...کنهیم اخم

 من پدرتم! -

ن م یپوزخند دوباره  ...نمی 

 !ملموشی  چه واژه غ-



ن چه چ رو از تو چشماش بخونم ....توقیع تشییعصبان یرگه ها تونمیم که   رو ازم داشت ! محبت   یی 

اش ب    دهیسالها ناد خرج کرد که حال توقع توجه و محبت داشته  توجیه گرفت و درحق من و دخی 

 اشه.... ب

ن یاز ادمها اونقدر که فکر م بعضن  چرا   !فهمنیدر واقع اصال نم فهمنی، م کتن

 ن هست! از ا کامال تیه  بودن داره ویل دهیدر فهم یادیز  یبود که ادعا یاز همون افراد یکی قایمن دق پدر 

 

لت و در اخت نی! من امن پدرتم و تو هم پرسیم- ن که   ب  نجایو به اگذاشتم! من بودم که تو ر   ارتیمقام و مین

 رسوندم! من بزرگت کردم!  هست  

 

 ... کنمینگاهش م ناباور 

ن من و بزرگ کرده بود! چه غم انگ اون ت و  پر نبودم از حرس  نقدر ی! من اگه پدر ومادر بال شم بود که ای 

 کمبود! 

 

 ....ستیصدامم دست خودم ن حت   گهید سمی  که م  تیاوج عصبان به

لت دادت ؟یرسوند نجا یتو من و به ا- ن   ؟یو بهم مقام و مین
ن
 داشته باشه حداقل قتیبزن که حق حرف

ات جز عقده و حرست چ   یرو  یجلو  ش شکوفت یکه دار   یداد خودم دروغ شهم نکن! تو به من و دخی 

ن و م  ی 
ن ... هم کشر ی! پولت و به رخ مبن همه  هک  یا گهیهرزه د یخرج زنا ،یپول و اگر خرج من کرد ت 

کتم و با پول خودم  دوبن ی! پس منت نذار.... خودت خوب می، کرد میروندگذیوقتت و با اون ها م شر

ه علنا ک  یبه من داد کردم ، همه تالشش مال خودم بود نه خودت نه پولهات! کارخونه رو زمابن   سیتاس

تگذاشتم ... واسه دخ  هیورشکسته شده بود من با خون دل شپاش کردم از خودم ما ومد خواستگار ا ی 

پدر و  داختم،نیها رو م بهیبه غر  د ی،باینداشت خودم شدم کس و کارش ، خودم رفتم خواستگار  بزرگی   هی

ات  جناب تهرابن  کتن یرو م چ   یکنه ! ادعا  مینبود که همراه یمادر  ه فقط ک  میگرفت  اد ی! من و دخی 

 بدون پدر ،بدون مادر!  میدار  گرو یهمد

 

 پا انداخت ...  یپا رو  عکس العمیل چیو بدون ه کرد یاخم نگاهم م با 

مچنان نبود که درک کنه و ه ادیم گوشش خورده ویل  یبود که تو  یلیحرفهام مثل س قتیحق دونستمیم

 خودش غوطه ور بود.  ر یپر تزو  یایدن یتو 

  



ا چ- ؟یم کار یدخی  ن  کتن

ن زنگ نم هیچرا -  ی 
ش بن  !؟از خودشون حالشون روبی 

 !ستیرسمش ن نیا ویل یوندگوششون خ  یتو  چ   دونمیجواب ندادن! نم زنگ زدم ویل-

 

رو هم قابل  اش حد و مرز نداشت ، بدتر از همه کش یبود! خودپسند دهیفا مرد ب   نیبا ا بحث

 بچه هاش!  حت   دونستینم

 

 ... شمیم بلند 

  جناب تهرابن -
ن
کردم اونا خودشون چشم و گوش دارن و اونقدر عاقل و بالغ   یزدم نه کار  من نه حرف

ن که خودشون برا  ! روز خوش! ند ی  بگ میخودشون تصم یهست 

 

  خواد یم
ن
 نه! همچنان نقابش رو حفظ ک کنهیم و سیع کنهیمن سکوت م ب  اعتنا بزنه که با ب   حرف

 

 یلبخند دنمیبازش رو به رو شدم... با د یادیز  یو لباسها اد یز  شیبا ارا که با زبن   ونی  از کافه زدم ب بعدم

ردم  ام نشست ... با اخم نگاهش ک نهیس یکه دستش رو   می  زد که واقعا چندشم شد ، خواستم فاصله بگ

جب نگام  دادم که متع لشهو  یبه بازوش گرفتم و به کنار  زده دست   انیحواله ام کرد ، عص که چشمیک

 هرزه!  کهیبرخورد کنم ، زن ینطور یتوقع نداشت که ا د یکرد شا

 

ن م ه داخل کافه برگشتم و به سمترو جا گذاشتم پس با اکرا چمییسو  دمیکه اومدم ، فهم  نمیماش کنار   ی 

 بهم منتقل شد....  یبد یلیان زن در کنار پدرم احساس خ دنیرفتم و با د

  بدون
ن
  یرو چنگ زدم که باصدا چییسو  حرف

ن
 زن برگشتم...  تو دماغ

 ن؟یدار  شما باهم نسبت  -

 زودتر از من گفت: اره ، پرسمه!  پدرم

 نداره پس حدت رو بدون!  صال به شما ربیطا نیا ویل ستیالبته اگه اون پدر باشه که ن-

 



 چیه بدون که بهش دادم ، نگاهم کرد ویل  از جواب   شیگرد شده و صورت شخ و عصبان  یبا چشما زن

 رفتم.....  ونی  از کافه ب نبار یدر صورتم ا ییی  تغ

 

******* 

 

 بزنم...  یش  هینتونستم به شانا  داشتم که حت   یی  هفته اونقدر درگ کی نیا

 کجاست؟!   که بشه بفهیم  از فرهاد بود نه مدرگ یبود و هنوز نه خی   انیدر حال جر  ندهپرو 

 !گذروندمیبود که داشتم ، م ب  روزها نیروزها بدتر  نیا قا یدق

 

 نین افال نگاه کرد بدون حت   دمیم امیهم هست پ نیکه آنال   وقت   قا یو دق دهیجواب تلفن هام و نم شانا 

 ....شهیم

و  ارمیرباز دلش د ب  کادو  دنیبا خر  می  گیم میو تصم شهیکارام حساب م  ونیلکسهم به ک دنیکش  منت

ش تا چه د دونهیمن ، م یبودنش برا که با تموم حایم  شهیاز طرف خاله رعنا داده م شنهاد یپ نیالبته ا خی 

 شاخه گل بهم کمک کنه!  کیدادن  شنهاد یبا پ حد لجبازه که سیع

 

 وقت شب مزاحم شدم..  نیا د یببخش-

 ...شنیتپلش قرمز م یکه گونه ها  خندهیرعنا م خاله

 !  یهم خوش اومد یلیپرسم ! مثل پرس نداشتم دوستت دارم ، خ هیمزاحم چ-

 نقدر یکه ا  هیکار چ  نیاخه ا ؟یلغر شد نقدر یمادر ا یکرد  کار ی: چگهیم به صورتم با نگرابن  با نگایه بعدم

 باش!  تیبه فکر خودت و سالمت کمی ،یار یبه خودت فشار م

 

 میو سالمت نبوده به فکرم مادر دارم ویل نکهیاز ا شمیهمه توجهش و ناراحت م نیاز ا شمیم خوشحال

 خودش!  واسش مهم نبوده جز خوشگذروبن 

 

 شانا کجاست؟-



 ی... تو اتاقشه تا بر یدخی  لجباز من افتاد ی  واسه دلت که گ می  بم یده ماهورجان... اکارت در اوم-

ه ورپر  نیهم اومده شام منم اماده شده ... پاشو برو ا ضا ی  ، عل ششیپ اک چند روزه خواب و خور  دهیدخی 

 نداره! 

 

رس و بهش لقب پ هکنیم یخاله رعنا از من طرفدار  وقت   شمیشانا م یمتوجه حرص خوردنها قا یدق حال 

 !دهیدوست بودن رو م

 

 ...دنشید یبرا کرد یم یقرار یب نمیس یبراش تنگ شده بود و قلبم تو  دلم

ب باز ضن  هیو در رو  خندمیم ثیخب سهی  ه ذهنم مکه ب  یبا فکر  در بزنم و وارد اتاق بشم ویل خوامیم

 ....شمیو وارد م کنمیم

 

 ....دمیروم اب دهنم رو قورت م شیدخی  پ دنید با 

 شدم ...  ی  خودم غافلگ کنم ویل  ی  غافلگ اومدم

 

خودش  زود به یلیکه خ  شهیحوله دور تنش باز م یمن جاخورده لحظه ا دنیبا د چرخهیبه طرفم م شانا 

 .... هی  گیاره اون رو محکم مو دوب اد یم

 بود، شدم...  دهیچیاتاق پ یکه تو   ب  خوشبو یو بو  دشیمن مسخ و مدهوش اون موها و تن سف اما 

 

 !؟کتن یم کار یچ نجا یتو ا-

 ....هی  گیلبم شکل م یرو  یو لبخند نهیشیم شیصورت عصبان یرو  نگاهم

ن چ د یببخش-  گفتم!   یخنده دار  ی 

 ...خندمیم دوباره

دست به   و  اد یم کمینزد شیوجب هیو همونطور با اون حوله  بندهیمحکم م یا هی  اش رو با گحوله  نبار یا

 ... ونی  کن و برو ب  شی: چشمات و درو گهیکمر م

 

  مونهیکه مات م  می  گیرز قرمز رو سمتش م دسته
 
ن م و چشمانش برف  ...ننی 



لباس  خوامی، م ونی  : برو بهگیم لکسیر  یلیو خ کنهیو عقب گرد م دهیبه ابروهاش م یدوباره گره ا اما 

 عوض کنم! 

 

 ...کردیم تمیطرز حرف زدنش بدجور داشت اذ نیو ا ب  اعتنا ب   نیا مقرصم ویل درسته

ن هم توبن ی: من شوهرتم! پس مدمیو محکم جواب م یجد  !من لباست و عوض کتن  یجا جلو  ت 

 

: گهیغضش محکم مپرب یباصدا شن،یم باروبن  اهشمیس یطرفم که چشما گردهیبرم با خشیم چنان

 ! ؟شوهر! تو شوهرمتن 

ن م نشیاشاره اش و به س انگشتش شوهرم و  ! چند روزه زنتم که حت  انهی: من زنتم! من زنت هستم نهی 

فقط ما  ا ی نینطور یهم ا یدن یاز زنش نگرفته! همه زن و شوهرا احوایل هی! اونقدر شش شلوغه که دمیند

 !م؟یهست

 

 حرف حق جواب نداشت! ... کشمیموهام م یتو  دست   کالفه

کرده   عوضن  هی ی  و عشق و حال ، شوهر من خودش درگ ینامزد باز  نی  که م  گهیمثل همه د نکهیعوض ا-

م قسم بخورم اونقدر  احوایل هی نکهیبدون ا شیکه اون شده همه زندگ  یبه طور  سه! حاضن   یاز زنش بی 

س،  یی  تا امار اون فرهاد کثافت و بگ یو محتشم زد که زنگ رسویل  !یدیحال من و نی 

 : اره حق باتوئه! من مقرصم!  دارمیجلو برم قدیم

 

 .... ارهیجلو م ستادنیا یرو به معنا دستش

نم برام گرفت  دهیرفتارت واسم سخته، ناد نی! اخوامیمن ارامش م ستمی! ماهور من دنبال مقرص نا یجلو ن-

ث شده تو باع یفرهاد کرد ی  خودت درگ که اونقدر   ب  تو غرغرو باشم ویل یمثل زنها خوامیمثل مردنه! نم

 !یکرد  کیتو من و کوچ ،دور بشر 

  ی! فکر کردیمن که بهت زنگ زدم ، تو جواب نداد-
 

ام  پ هی.... کردمیم من خوش و خرم داشتم زندگ

کت، درگ هیکارخونه،   پرونده هم بودم ...به خدا وقت شخاروندنم نداشتم....  ی  پام شر

 

 ی  ون همه درگا عتن یمشهود شده بود گفت:  شی  یکه ب  و با بغضن  چکهیم از چشمش قطره اشیک نبار یا

ن ! حرف من چ؟یمن بزار  یساعت برا کی وقت نداشت   که حت    یبود سخت  دنشیکه فهم  هیا گهید ی 

 یمبهتون کنم وگرنه اسمش رو هم ن کمیک  تونمی، من اگه اون خنجر و بهتون دادم ،فکر کردم م ستین



ن نه تو! چ سهیپل فهیاون وظ یی  ستگو د یی  گیاوردم بعدم پ ن و ارامشه! خودت م خوامیکه من م  یی 

 نه دنبال پولم نه تجمالت!  شناشیم

 

سیچرا از عاشق شدن م دوبن  :یمدهیو دوباره ادامه م کنهیرو پاک م اشکش ن به خاطر هم دمیی   ب   ت 

 رفته!  تادی نکهیمثل ا ها ، بهت گفته بودم چقدر برام زجر اوره ویل دنیو ند توجیه

 

.... کرد یم خودش و خایل ینطور یقلب کوچکش جمع شده بود و داشت ا یهمه درد تو  نیا دونستمینم

 ازش دور شدم و باعث رنجش خاطرش هم شدم...  نقدر یکارام ا  نیبا ا دونستمینم

 !حد ناراحت شده باشر  نیتا ا کردمیمتاسفم! فکر نم-

با وارد کردن اسمم داخل شناسنامت و  یکردیم هست که تو فکر  ب  مشکل کجاست؟ مشکل جا دوبن یم-

! ماهور من خودت رو یدار  شهیهم یراحت بود که من و برا التیعقد ، خ نیشدن ا و رسیم قانوبن 

 شناسنامه و نبودنت!  یخواستم و بودنت، نه اون اسم تو 

 

به ن م یرو جور  ضن انا درست ش که  بهش فکر نکرده بودم در صورب   شمیخودمم مات حرفش م که حت    نهی 

دلش  یو عشقم رو ت د یکه با  با عقدمون رابطه رو محکمی  کنم در صورب   خواستمی، من فقط م گفتیم

 !کردمیمحکمی  م

 

 خاله رعنا و درکش بودم....  ونیو چقدر مد کنهیم هیگر   بانهیو غر  نی  گیشدت م اشکاش

 یتو درست م-
 

ه با وست دارم و عاشقتم کجقدر د دونهیخدا م گرفتمت ویل  دهیکردم و ناد  ! من کوتایهیک

ن یر   !یی  گیجونم م یاشکها دار  نیا خت 

 

ن   ارهی، برق چشمانش دلم رو به درد م شهیاش قطع م هیگر   یصدا  نطور یه ادوستت دارم ساد هیکه با گفت 

ن برق م  ....شهیم شی  یب شیهق هق گر  کدفعهی ویل کنهی! مات نگام مننی 

هفته  کیبود و  فشی... اخ که چقدر دلم تنگ تن طر کشمشیاغوشم م یو تو  کنمیفاصله رو پر م دوقدم

 محروم کرده بودم....  دنشیخودم رو از د

 که بدتر عطر تن و موهاش بود که  کرد یتن داغم حالم رو بد م ونیو تن شدش م د یلرز یگنجشک م  مثل

 !دنشیاز بو کش شدمیشمست م



دم که ارومی  شد ویل اونقدر  ده بودم.... زنم بود با تموم وجودم من نااروم ش تن شدش و به خودم فرسر

 ...ستیالن وقتش ن دونستمیم ویل خواستمشیروح و جسمم م

ل  فکر خودم باشم...  به اونقدر دله نبودم که کردن خودم سخت بود ویل  کنی 

شیو دلم بودن ب بوسمیبارون زده اش رو م یچشما یو رو  می  گیطرف صورتش رو قاب مدو    و  شی 

 فعال محال بود...  ویل خواستیم

که   هفته رو شانا تو  کی نی: اگمیو زمزمه وار م کشمینفس م قیو عم کنمیموهاش فرو م یرو تو  دستم

خودم رو  فتیموها و تن ظر  نیخوش   ا یبه خودمم ظلم کردم! چطور تونستم ازبو  من حت   ج  یه

 هوا نفس نکشم!  نیا یمحروم کنم و تو 

بان قلبش که محکم به س یصدا  نکهیاز ا شدمیو غرق لذت م دمیشنیرو م شد یم دهیاش کوب نهیضن

 تونسته بود ارومش کنم! 

ن لباش م یو لب رو  کنمیصورت شخ شده اش م نگاه  !کنمیم ابی  و خودم رو س ارمی 

 تاب بود.....  که او هم مثل من ب    گذشت وقت    شد ینم گر یحوا د بیان س از 

 

 شانا

 

  اون احساس پوچ   گهیو د گذرهیچند روز م یهفته ا کیاون قهر  از 
 

 رو ندارم ...  و شخوردگ

برام دوست  اش هیهد نی... چقدر اهی  گیلبم شکل م یرو  یو لبخند ندازمیگردنم م  ید تو به گردنبن دست  

ن ه مثل نگبود ک ب  با قلب کوچک برجسته که پراز تراشه ها د یو طال سف فیظر  ی  بود ... زنج داشتتن   ت 

جودم ام و زد تم ردنمهم پشت بند ان به گ یگردن بند و به گردنم انداخت و بوسه ا  ... وقت  دنیدرخشیم

 گرفته بود که انگار من ملکه اش بودم و او پادشاهم!   رو حس شعقن 

  تمام
 

 لیبدخوب ت توجهش به حش نیکه در اون جان داده بودم با ا  یهفته ا کی یو عذاب ها دلتنیک

 شد... 

ده قاع نیکه منم از ا  شهیخوشحال م هیهد دنیبا د هرادیم نه بنده پول بودم و نه تجمالت ویل من

 ...ستمیمستثنا ن

خودش رو  نکهیکه فقط مخصوص خودم باشه وبس ... نه ا  با توجیه خواستمیفقط ماهور و م من

 برم....  ادشیاونقدر غرق کار کنه که من از 

خودش داشته باشه...اصال حال  یبکنه تا عشقش  رو برا یدوست داره هرکار  شهیعاشق م وقت   ادم

ن چ ن دلش با اون خوبه ! دل دادن و دل گرفت  با کیکه مثل   هیی  و  کنهیجذبت م گهیبهم د یقو  یاهین



 یت دار بشه! دوس کی  یحضور خدا هم بهت نزد که انگار حت    یی  اوج بگ یجور  شهیتوجهاتش باعث م

 تفاق یما یز یحس به طور غر  نیدست خودت باشه ،نه! ا نکهی..... نه ا رو شاد کتن  گرونیو د شاد باشر 

 !کتن   میسه تیشاد یهمه رو تو  یخوایافته و م

که   دعوت کنه و چقدر عشق و حش کیناهار رومانت کیمن و به  خواستیم ت  یامن ی  با تمام تداب ماهور 

از برق  ویل شبه شش بزارم خواستمیپوستم رفته بود که م ر یز  بهش داشتم چند برابر شده و خوشحایل

دیبه درونم م چشام ب    ....ی 

  یرکار اما دوست داشتم به خاطر ه می  خودم رو براش بگ نکهیو درشتش مغرورم کرده بود نه ا ز یر  توجهات

ان کنم و خودش د دنشیبابوس کنهیکه واسم م قدم  شیتنه پ کیو  داد یاجازه رو به من نم نیا گهیجی 

 ...کردیرو کامل م تشیو مامور  شد یم

 هم هست!  یشناگر ماهر  نهیاون طرفم خدا نکنه اب بب از 

 !ستیش مرد نجماعت اگر پررو نباشه که اسم مرد 

 

نت  یکه ا  بود و با ساعت   نیولنتا روز   میز عشق تقدرو  یبودم قصد داشتم اون و به عنوان کادو  دهیخر  نی 

 ماهور کنم.... 

تیباشلوار و ت یجلو باز گلبه ا مانتو     یو روش  د یسف رسر
 

داشت...   یی  نظ ب   گلدار بزرگ که حالت ابرنیک

بودن و  ب  که فر کرده خدا  مشیک ب  ته بود با موهاعروسک ناز ساخ هیازم  د یسف دست   فیکفش و ک

ماهور   حساب   مودکه کرده ب  جیمل شیبودم با ارا ختهیور صورتم ر  هیدسته بزرگش رو  هیسخاوتمندانه 

 کش شده بودم... 

 

ن ماتش برده بود و با چشماش اونقدر گرم و اتش دنمیبا د ماهور   ی... تو  دمشیکه داشتم اب م  کرد ینگام م ت 

  یعیوسه ش و ب دارهیکه به سمتم برم  یکه با قدم بلند  شدمیگرمش داشتم ذوب م  یونه و نگاههاخ اطیح

که   کنمیش مزده نگاه تو به شهیادامه دار بشه که نم و منتظرم کیم بندمیچشم م کارهیکه گوشه لبم م

ن اش م نهیو با مشت اروم به س کنمیلباشه! اخم م یرو  لبخند کج    !لوش یلی: خگمیو م نمی 

 ....بوسهیلبانم و م قیعم نبار یو ا کشهیحرکت من و به طرف خودش م هیبا  خندهیم

 

  شب
 

ن بود و خاطره انگ ی  نظ بود نه ب   قشنیک   ی 
 

د پنج برابر از خودمم بلندتر بو  که حت    ! با خرس بزرگ

میخودم ، چنان با ذوق م  !فتهیبه خنده م که کافه چ    شمیگردن ماهور م  زونیبال و او  ی 

ن زم یکوچک  رو   یرز پر پر شده و شمعها یگلها  ونیو از م کنهیش جدام مخود از  ه تا ب کنهیردم م ت 

پر شده بود از   بود که کوچیک  با یواقعا وجود داشت ... سالن تقر  ویل ستین ... باور کردبن میطبقه بال برس



ز شم هوش اکه داشت   یو شاعرانه ا کیش دمانیو چ قرمز مشیک یپرپر شده شخ و بادکنک ها یگلها

 بود...  دهیپر 

 ... چرخمیو سمت ماهور م می  گیبه دهن م دست

 روزت مبارک عشق من! -

 

با   و  کنمیاش فرو م نهیس یو ش تو  می  اغوشش فرو م یدست خودم نبودن، بغض کرده تو  اشکهام

 ....کشمیهام م هیعطر تنش رو به ر  قمیعم ینفسها دنیکش

ستیمرد و م نیا من که اصال بدون ماهور نفس    یمن و به اوج برسونه جور  نستتو یمرد م نی! ادمیی 

 هم امکان نداشت!  دنیکش

 

سمتم   جعبه بزرگ قرمز رنگ رو  وقت   ویل شد یعشق داد رو باورم نم یکه به عنوان کادو   قن یظر  دستبند 

ن نداره!  ب  صدا چیه گهیگرفت علنا د  ازم بلند نشد،اخه خر ذوق شدن که گفت 

 

ن هرچ از  ن چ یلی.....و خ شر ی،عروسک، مجسمه، شکالت ولوازم ارا هی  بود گ که فکرش و بکتن   یی   یهای 

ن  یادیکه ز   یگر ید ونه بود......  یفانی   و دخی 

ستم  به پشت د یو تشکرش رو با بوسه ا دنیچشماش تاب یتو  رو که بهش دادم نور خوشگیل ساعت

 کامل کرد.... 

ن از عش ز یو بزار من از وجودت لی   باش شهیشانا! هم یمیاتفاق زندگ نیو باارزشی   نیتو مهمی  - ق و خواست 

 بشم.... 

 

 !کردیم یبدنم باز  یو مدام با دما کرد یبرسر مراعات حالم رو نم نیا اصال 

ه قدم شدم واس شیو اونقدر من و چلوند و نازم کرد که خودم پ میرقص دونفره کامل کرد هیرو با  شب

 !شدیم ی  من بود جوگ یهم جا یا گهی! هرکس ددنشیبوس

 

ن خوب و خاطره انگ شب  ....کردمیقلبم حفظش م یبود که تا ابد تو  یی 



ن اتاقک ماش یعشق هم که تو  جنابیعال اهنگ ن طن ت  ه ب رو  انداز شده بود دوباره حال و احساس من ت 

با ش نیاز ا شهیاز خدا که هم خواستمیم چ   گهیمگه د ار،یبود ، دستمم تو دست  حایلشعف و خوش

 ....میداشته باش

 

ن به در ماش کهیتو دستش بود و من درحال دستم طور شده بودم به ماهور و همون هی  زده بودم خ هیتک ت 

... به جان ده بودمو به ضعف افتا فتمی  م کلشیقربون صدقه قد و ه دلم کیل یو تو  کردمیبراندازش م

م پ حت   مونمیم ششیخودم اگه خواست شب رو حتما پ  لتبدم!اصال هم خجا شنهاد یخودم حاضن

 !کشمینم

ن ماش یا کدفعهیخودم و خودش غرق بودم که با توقف  یتو  اونقدر  ور شدن ماه ادهیو بدتراز اون پ ت 

 !واقیع یایدن یتو  شمیپرتاب م

 !نبود رس یاطرافم برام م طیدرک مح اصال 

ن از ماش ناخوداگاه صورتش  یتو  که  بود و با مشت   دهیشهراد و چسب قهیماهور که  دنیو با د شمیم ادهیپ ت 

ن دهانم گرفتم و ه یزد ،دست جلو   ....دمیکش  یبلند ت 

ف؟یب کتن یم ق  یناموس! نارف ب   یبود قمیتو رف-  !رسر

 

گوشش   یو که ت  یا دهیبا کشو  گردهیکه همزمان ماهور سمت مهسا برم  کنمیرو پاتند م ادهیسمت پ به

ن م ن پاهام به زم نهی   ....چسبندیم ت 

  یدارهاید به مهسا گفته بودم مواظب باشه ویل 
 

ن واقعا ط  ب  ها پشت شهم و دلتنیک نبود   یور که داشت 

...  یکه بتونن دور  ن  هم رو تحمل کتن

 بود ...  بدجور عصبابن  ماهور 

ن که به ماش  یوار  وانهیشعت د با    داده بود کم مونده بود سکته بزنم ویل ت 
ن
م نداشتم رو ه جرات حرف

 !فتی  گوشش م  یکوه اتشفشان بگم! مگه حرف تو   نیبه ا تونستمیم اصال چ  

 مستیناموس ن فقط در جواب خشم ماهور گفت"ب   به حالش سوخت و  یشهراد! دلم لحظه ا چارهیب

 !"خوامیو م تیابج ویل

 ! دهیبهت م ت  یهم جسارت عج کنهیم وونتیعشقه که هم د عتن ی

 بود و نظاره گر خشم و خروش برادرش بود!  سادهیبلند نشد فقط مهتاب هاج و واج وا از کش ب  صدا

 



کردم   یهرکار  که  نهیا از ی  ! مگه غنمت؟یبب بهیر مرد غ هیبغل  یتو  د یواست کم گذاشتم که امروز با چ  -

 تممی  که غرورمم شکست ، غ  میشکوند یشما دوتا بود.... مهسا امروز جور  شیو اسا واسه خاطر راحت  

 اددادمیت ! به اددادمیو بهت  نیمن ا ،یبغلش بود یو تو  خت  یهم ر  یرو  قمیبا رف ! رفت  یسوال برد ر یز 

ول و اخر ا گفتمیکه م  یایبار ب ب  دخی  هرجا هیمثل  خواستمیاگه م .... منیبغل هر نره خر  یتو  یبر 

ن جامعه شخورده نش یشما تا تو  یبه پا نمیبش نکهیخودم نه ا ب   فتمی  خودت و ننه بابات، م ن ! نشت   هی ت 

 ! یو اون پالسه! از چشم افتاد نیبغل ا یو تو  ونهی  که شب و روزش ب  لشر 

ن خ می  گیدهانم م یجلو  دست ده چقدر بد صحبت کر  فهمهیاروم شد، م نکهیود ماهورم بعد از او مطمئتن

 ...شدیشک ناراحت م و ب  

 داداش به خدا .... من....من.... -

 هان؟!  داشت   کار ینگو... تو با اون نره خر چ ج  یحرف نزن ، ه-

 ....ما.... عتن یدا...داش...من.. -

 برو تو اتاقت.... -

 داداش.... -

ن داد م نبار یا به  یرادر ب گهیگمشو که د  ؟کتن یداش! داداش و زهرمار! مگه تو به منم فکر م: مرگ و دانهی 

 !یاسم من ندار 

 

ار مهسا ب د یسی  به ذهنش م و ماهور هم دهنش و باز کرده بود و هرچ   کرد یم هیمثل ابر بهار گر  مهسا 

ن چ نیعشق ا غلطه ویل هیبغل بود! درسته از پا هیرفته... فقط  ادشی.... انگار خودش رو کرد یم رو  ا ی 

 داره.... 

ن بود که اول ب  حرفها یبرا دنشیمات ماهور بود و لب گز  مهتاب  ...دیشنیبار از دهنش م ت 

 ... شهیاتاقش م و رایه ارهیطاقت نم مهسا 

 بده ....  شیتا دلدار  هی  هم پشت ش مهسا م مهتاب

 .... کنهینگاهم خرجم نم مین هی که ماهور حت    ستادمیوسط سالن ا فیبالتکل منم

 .... فتمیمنم دنبالش راه م هی  اتاقش که م سمت

 

 شهیاز دماغم درومد که قطعا خاطرش تا هم یجور  مثال روز عشق بود و قرار بود خاطره ساز بشه ویل ا یب

ن واسم چ تشی  حد غ نیتا ا عتن ی.... اما برخورد ماهور برام قابل درک نبود  مونمیتو ذهنم م  ذهتن  دور از  ی 

ن چ نیر نداشتم و بابا ازادم گذاشته اچون براد دمیبود شا  ماهور حق نا یبا همه ا ویل دهیواسم جد ا ی 



 کردیم دا یرفته بود که تا وقت پ ادشیزشت و به مهسا نسبت بده انگار خودش رو  ینداشت اون حرفها

 یر وقع داکه ت  ی... اخه خودت ادم مراعات کردن بودشد یکرد اروم نم  تر نیم و تا لت   کرد یخفتم م ب  جا هی

 خدا !  یوگرنه خونشون حالل بود! وا د یند بدتر  تیموقع یشهرادم مراعات کنه ! خوبه اونا رو تو 

 

ن چ هی،  دوزهیکه نگاه پر دردش رو بهم م  دوزمیناراحتم رو بهش م نگاه  ...ادیقلبم به درد م یتو  یی 

 ق ... کف اتا  کنهیو پرت م کشهیم ونی  و لباس رو از تنش ب کنهیلباسش و باز م یها دکمه

و  کنهیم و فاصله ها رو پر  شهیقدم م شیکه خودش پ  دارمیجلو برم و قدیم کشیکه برم نزد  کنهیم اشاره

ن یشیلبهام م یکه رو   ب  طاقت لبها ب    ...تن

   میتصم دلم رو ازرده کرده بود ویل دنشیبوس خشونت
ن
 نه ویلخودش رو اروم ک نزنم تا کیم گرفتم حرف

 کنم....   شینتونستم همراه

 درون من نااروم بود...  انگار ارومی  شده بود ویل شهیزم جدا ما وقت  

 دمتیبوسیاگه نم بشه ویل ینطور یا خواستمیگفت: متاسفم نم  موبن یچشمام و با لحن پش یزد تو  زل

 ....شدمیاروم م معلوم نبود گ

ن حرفم رو م بهش ویل شمیم هی  خ د یترد با  ن و راه به راه م که  که اون موقیع  اد یتعجبم م نیاز ا دوبن ی: منمی 

مشت جانانه  هینداشتم تا  چرا من داداشر  میدیبوسیو م یکردیمختلف بغلم م یو به بهانه ها خواست  یم

 نثارت کنه! 

 

 !خورهیجام

 !کردیبعد جوون مردم رو نفله م ومد یم ادشیاول خودش رو  د یبا حقشه

 کن! دخالت ن ستیکه بهت مربوط ن  ی: تو کار گهیم یو جد هی  هم م یتو  اخماش

ن با خشونت شپوش م نجور یحرف حق رو ندارن ا دنیتحمل شن وقت   اد یبدم م نقدر یا  ....ارنی 

 ...شمیبه کمر م دست

 خونمون...  می  ، پس خداحافظ من دارم م کنمی! باشه دخالتم نمستیبهم مربوط ن-

 ...هکشونیو من و طرف خودش م شهیدستش م ی  سمت در برم که بازوم اس خوامیو م کنمیگرد م  عقب

- 
ن
 پر ترش نکن!  گهیپره تو د تمیظرف شانا امروز به اندازه کاف



ش و قلب یچطور  یدی! اصال دیبود که به خواهرت نسبت داد زشت چ   یاون حرفها یاصال فکر کرد-

ن ، هم دوران رو نداشت   نی، مگه خودت ا ست  ی! مگه خودت عاشق نیشکوند ا ت اد ینم ادتیخودت  ت 

 !میو ببوس بغلم کتن  خواست  یم شدمیغافل م ر ید

 

 ....هی  گیاشاره اش رو سمتم م انگشت

ن همه چ-  نکن!من فرق دارم...  رو قایط ی 

  چینه ه-
 
به  یپس حق ندار  ست  یطرف مقابلت قائل ن یبرا یخودت حدو مرز  .... وقت   ستین فرف

 !یی  خرده بگ گرانید

ن و داد م شهیقرمز م کبارهی به  !شر یمعرکه م ار یب شیات ی: حرف نزن شانا که دار نهی 

تباه کارشون اش  یدفاع کنم... حق دار  یا گهیهرکس د ا یاز مهسا  خوامیمعرکه ام نه م ار یب شیمن نه ات-

 ...یکردیبعد قضاوت م خواست  یم حیتوض د یکار توهم اشتباه بود اول با  بود ویل

 بغلش پهن افتاده بود....  یبرم دستشم ماچ کنم که خواهرم تو  نکنه توقع داشت  -

! ی  پس به شهراد خرده نگ یروزها رو گذروند نیا منطق نشو تو خودتم من و که خواست   ماهور! ب   یوا-

از  یردنها و نگاه کردنهابغل ک نیا دوست داشتنشون هستم ویل انیشهراد با دلش جلو اومده ، من در جر 

 وقت   حت   ستین ادتی... هی  گیم مینداره و دله که تصم ارعقیلی! فرد اختهیاراد ی  ش عشق واقعا غ

 که حق با من بود....   چقدر بهت برخورد در صورب   میمحدوده مشخص کن هیخواستم واسه رابطمون 

 !خوادیمهسا رو م گفتیو مثل ادم به خودم م اد یب تونستیم-

 
ن
 ...کشمیم پوف

 چه برسه به شهراد!  نمتیبیروزها اونقدر شت شلوغه که من نم نیا-

 

 ی  ثکش بدم ، انگار حرفهام روش تا  شی  یب خوامینم معلومه ویل شیو کالفگ کشهیموهاش م یتو  دست

ن که سکوت کرد...   داشت 

ن م لبخند  و  کرد یه مک  ب  ها یدلی   مامان رعنا و  یبه چشم و ابرو اومدنا فتهیم ادمیالن  تیموقع یو تو  نمی 

 مامان بوده تا شوهرش رو اروم کنه....  استیس نیا فهممیو من حال م شد یبابا اروم م

خت ت یو رو  ارمیم ونی  ... شال و مانتوم رو بهی  گیدستاش م یو شش رو تو  نهیشیتخت م یرو  ماهور 

ن م ن که رو لبام م  ب  بایو با لبخند ز  نمیشیپاش م یو بعد جلو  ارمی  طرف  هیو  کشمیموهام م یتو  دست  و  ارمی 

ودنم ! بدجنس بهمن یعاشق موها بیعج دونستمی، م شنیم دهیکه نگاش به موهام کش  زمیی  ونه ام م

 داره!  عالیم



ت  باهات صحب اد یب خواستیرو دوست دارن ... شهراد فردا م گهی: ماهور مهسا و شهراد هم دگمیناز م با 

ن ، ا بدبختا هم شانشبود و  نیچون امروز روز ولنتا کنه ویل ع موجود تو وض نیشد که با بدتر  نینداشت 

ه مهسا بوده ک حیحتو اونقدر ص تیخطا نرفته و ترب یا هیبه جان خودت که شهراد ثان ویل یدیفهم

 دست از پا خطا نکنه.... 

 

 یلیخ یحرفها : ویلگمیو م نمیشیپاش م یو رو  کشمی... خودم رو بال م کنهینگاهم م هی  فقط خ ماهور 

 دل مهسا شکست!  ،یزد زشت  

...  ینذاشتم کمبود چوقتیخورد شد... من ه تمی  دل منم شکست ، غرور و غ- ن  رو حس کتن

ن ممکنه هرچ گهیدله د یی  گیقربونت برم چرا سخت م-  هی باز خدا رو شکر که دلش واسه اد یب شیپ یی 

 !دهینرس  ادم عوضن 

، حرفهام بد  هی  گیم شیدل خودمم داره ات ویل می  بگ میمتص تونمی: فعال نمگهیو م کنهینگام م هی  خ دوباره

قط دوسش دارم! ف شی  یاز مهتاب ب حت   مهیمهسا رو ندارم شانا! ته تغار  یاشکها دنیبودن ، طاقت د

 ...می  بگ می! ارومم کن تا بتونم درست تصممی  گیم شیارومم کن که دارم ات

 

چون تا  دردش واسه ماهوره!  شی  یسا ناراحت بشه بمه نکهیاز ا شی  یب دمیچرا نفهم شهیم دلم خایل ته

ن اون حرفهارو نم نرش ناراحت   تیخودت به نها  ی 
 !بن

 یدستا یگردنم فرو رفت و تو   یگود  یکه تو   یکه تونستم بکنم تو اغوشش فرو رفتم و ش   یکار   تنها 

 تا آرام گرفت!  د یو بوس د یماهور تمام تنم اماج بوسه هاش قرار گرفت و انقدر بوس

 ...شهیتکون بخورم که نم خوامیو م کنمیباز م چشم

 ....شمیتن لخت ماهور دچار اشوب و دل ضعفه م دنیبا د نبار یو ا شنیبازتر م چشمام

 ....بوسمیاش رو م نهیو س شمیداگاه خم مو ناخو  کشمیاش م نهیس یرو  دست

 ....هی  غنج م شیر یپذ تیو مسئول تشی  افتم دلم واسه اون همه غ که یم  شبید اد ی

ده م تنم  : بخواب بچه که هالک خوابم... گهیخواب الودش که م یو صدا شهیتو حصار اغوشش فرسر

 به من چه مربوطه!  اد یبت م: تو خواگمیو م کنمیبازوش درست م یوشم رو رو  کشمیرو بال م خودم

 ...دمیادامه م انیناله گو  بعد 

 کار دارم...   یکیبرم خونه ، هخزارئ  د یتو رو خدا ولم کن با-

 



 تاب مهساس!  ... طفلک معلومه ب  می  از شهراد بگ یتا خی   فتمی  م د یبا کار نداشتما ویل  حال 

 

 : بله؟! دهیو جواب م شهیم... هولزده بلند  خورهیزنگ م شیجوابم رو بده که گوش خواستیم

-...... 

ن گیراست م- ن ! حال چت   ن؟یکرد  دا یپ میی 

-........ 

 .... سونمی  خودم رو م گهیساعت د کیمن تا -

-......... 

 . امی، م ستین اچ  ینه احت-

 

 شینرو و پ ب  ... توهم جایبرم کالنی   د ی: من باگهیو م کنهینگاهم م تیکه با جد  کنمینگاهش م باتعجب

 داره....  اجیمون ، بهت احتمهسا ب

 

 !؟یاون همه دعواش کرد شبی، چرا د نگران خواهرب   نقدر یتو که ا خب

 کردن؟  دا یفرهاد رو پ-

ن برم کالنی   یادیز  حیتوض کردن ویل  دا یجاش و پ-  ...یندادن و خواست 

ن هرچ- م کن!  یی   شد خی 

ن و هم یی  نم ب  ... جاگمیبهت م-  تا برگردم!  موبن یجا م ت 

مشیم-  ه خودمون... خون ی 

ن نم ونی  خونه ب نیشانا اون فعال پاش رو از ا-  !ارهی 

  یی  بگ میتصم واسه کش یکه بخوا  ستین شیالن صدسال پ-
ن
ن نم ، اگه حرف ت رو حفظ داره حرمت نهی 

ن پس سیع ! ویلکنهیم  ....یی  قرار بگ نشونینکن ب بدون اونا عاشق هم هست 

ن اوقاتم و تلخ نکن ، هم اول صبج-  !که گفتم  ت 

موهات و دونه به دونه بکنم ماهور ، اصال گوش  خوامیمثل امروز م ب  وقتا هی عتن ی: کشمیم غیج حرض

 !هیواقعا کار غلط تو خونه حبسش کتن  یبخوا کهنینزار ازت دلزده بشه ا گمیبه من ! دارم م یدیم



 

 یت دودش تو اون وقکه   کتن   ینکن طرفدار  :سیعگهیصورتم و م یتو  شهیو براق م گردهیرفته رو برم راه

 دهیو ناد متی  نکن غ که گفتم انجام بده و سیع  ی! پس حرف گوش کن و کار هی  خوشکل تو هم م یچشما

 ا یدن نهر وگ یمن نذار  تی  تعصب و غ یدست رو  چوقتیکه ه  دمیبرعکس دارم به تو هم نشون م یی  بگ

 ....کشمیم شیرو به ات

 

  چیکه بدون ه  کنمیزده نگاش م بهت
ن
کنم اونوقت   یکه اگه کار   د یمن و هم تهد و زد و حت   حرفش انعطاف

 ....شهیقشنگش هم شامل حالم م یرو  نیا

 

 یکه رو   و قطرات اب   کلیلمصب با اون ه گرفته بودم ویل  افهیو منم واسش ق اد یم ونی  گرفته ب  دوش

 به ویلجن که نرم و خودم و بهش نچسبونم! اخه ادمم ب    کردمیداشتم دل دل م کردنیم ب  بدنش خودنما

 ....گمیم که من چ    فهیمینم یی  قرار نگ تشیتا تو موقع ب  خدا

 

ن، منم مثل تلسکوپ زوم شدم رو  فشونیتا ترسر  کنهیطرف منه که داره لباس عوض م پشتش  چیپ یرو بی 

 بیافتم و عج یم شبشید یبوسه ها اد ی...  دمیدهنم رو قورت م یو خم بدنش و بزاق جمع شده تو 

 م ... شد ب  دوباره هوا

که رو   ی، با لبخند هی  گیکه مچم و م  گهینگام و بچرخونم سمت د خوامی، م گردهیکه سمتم برم  نگاش

 ...ادیلباشه سمتم م

فیب  .... کنهیم هوشیخنده اشم من و ب رسر

رش م جذب  ...کنهیمحو صورتش م شی  یمن و ب شهیم کیکه نزد  کوتایه  یکه با قدما  شمینگاه پرشر

 
ن

 ...کنهی، اصال نگاهش من و جادو م ستیبدنم دست خودم ن داغ

کل وجودم رو در برگرفته بود که قلب و عقلم اونقدر   چیکیشده و مثل پ یقو  نقدر یا عشق گ نیا اصال 

 خواهانش باشه! 

فرو  خلسه لذت بخشر  یو تو  کنمیم شیاز خدا خواسته منم همراه نهیشیلبام م یکه رو   سشیخ بوسه

 ... می  م

 

** 



 ا اروم بشه ویلبگم ت چ   دونمی... نم زهیی  اشک م نطور یو هم نهییه بغ کرده شش پاک  نمیشیمهسا م کنار 

 نطر داره....  ر یدرهم مهسا رو ز  ب  و با اخمها ستادهیاتاقش ا یمهتاب دم ورود

 همه نگفتم مواظب باش!  نی! مگه ادونست  یتو مگه اخالق ماهور و نم-

منتها داداش  میدوره رو گذروند نیتو هم انکش، در ضمن من و  شیمهتاب حرف گذشته ها رو پ-

با  فت  ی  م راب  یرفته چطور ز  ادتی! خودتم  کرد یرفته که چطوره من و خفت م ادشیخودش و  جنابعایل

 فرهان جونت! 

 حرف حق جواب نداره!  ویل مونهیدهنش باز م 

ن م هیگر   ونیم مهسا   خنده ...  ر یز  نهی 

 ...دونستمی: من حدم رو مگهیم حرض مهتاب

 

 !میما از حدمون فراتر رفت عتن یشدم از حرفش !  اراحتن

 

ع جا- نها تو نه ت شناسهیرفت محرم و نامحرم نم دل وقت   ویل ستین ز یمهتاب خانوم از لحاظ عرف و شر

ن که دچار ا یا گهیومن بلکه کسان د ! ا نیهم هست  ن  توبن یحس اونقدر قشنگه که نم نیحس هست 

ن چون همه وجودت داره له له م یذر و از کنارش ساده بگ یچشمات و ببند گه یاغوشش د هیواسه  نهی 

 !هییبحث مجزا هیبوسه اش که بمونه اصال خودش 

ن ماش یاونم تو  واشیکی ی: مخصوصا از اون لب گرفتناخندمیم ثیخب مخصوصا   ، چسبهیم شی  یکه ب  ت 

کت م که وقت    ...هی  در م هیخستگ نی، ا بوسدتیدنبالت و م انیدم در شر

 ... خندهیم نبار یکه مهتابم ا  شهیمهسا بلندتر م خنده یصدا

ن یول نم نی  تا نگ گهیبدن د ی  گ  چ   هیکنم خدا نکنه به   کار یخب چ-  !کتن

اف کتن  نیافر - اد که شهر   و بدبخت مشت   اوردهیسا شانس نمه نجا یا ویل منم خواستم خودت اعی 

 خورد... 

 

 ...شهیدوباره دمغ م مهسا 

 کنه؟یم کار یشهرادم داره چ عتن ی-

 !گهید یکیشده ، رفته شاغ  د یاز تو ناام ج  یه-



روزا رو   نیم ا... منا یته دن دهینشسته فکر کرده رس نجا ی: مرز مهسا ! اگمیم که حرض  هیگر   ر یزنه ز  یم

ه خفمون  ک  ی  دوش بگ هیو پاشو  گذرهیروزا م نیشم اورد ...ا ب  که داداش جونت چه بال  یدیگذروندم و د

 !هیدست ک ا یدن نمیزنگ به شهراد بزنم بب هیتا من برم  یکرد

 داخل اتاقش ...  هی  م کنهیحمام، مهتابم راهش و کج م یتو  هی  و م شهیهولزده بلند م مهسا 

ن نکردن، همچ ناقابل هم ب  رایپذ هیمهمونشونم و  مثال   دارم من!  یمهمان نواز  یخواهرشوهرا ت 

 

ن دوم با   ....دهیبوق جواب م ت 

 الو شانا! -

 ... اچن 

ن سالم شهراد خان خوب-  ؟ت 

 به نظرت خوبم!مهسا چطوره؟-

 کرد!   شهیخب چه م ویل کشهیناراحته! داره خودش و م-

در شان خودم بود نه مهسا رفتار کردم که نه  یو جور  شناختمیخودمه ، اخالق ماهورو م ی  همش تقص-

 کرد!   شیکار   شهینم گهیدله د ویل

ن همه چ-  ! شهیم ادهیپ طونیمدت که بگذره ماهورم از خر ش هی... شهیدرست م ی 

 با مهسا صحبت کنم !  تونمیم-

 

 نرفته بود حمام...  نیمگه ا کنه،یکه منتظر و مظلوم بهم نگاه م  کنمیبه مهسا م نگایه

 افظ! خدمتتون ، بامن خداح گوشر -

ن گوشر  کنهیکه به سمتم پرواز م  می  گیرو سمت مهسا م گوشر   ...شهیمشغول صحبت م و با گرفت 

 

 تا راحتی  صحبت کنه ....  می  م ونی  اتاق ب از 

ا نیدوتا تو ا نیبزارم ا تونستمینم کنم !   کار یچ دونستمینم ویل کردمیم یکار   هی دیبمونن... با طیشر

ن درصدم از حرفهاش پا هی و حت   د یا نرسکج  چیبا ماهور به ه شبمید یصحبتها علوم بود ... مومد ین یت 

عوامون ک بود دیکه نزد  ب  تا جا حت   فتی  گوشش نم  یغرورش تاچه حد خورد شده بود که حرف هام تو 



و  گوشر   حد که بخواد مهسا رو محروم کنه حت   نینه تا ا گهید دنده و لجبازه ویل هی دونستمیهم بشه! م

 بود ....  لب تابشم رو گرفته

  هی از
ن
ن در اخت طرف   ارشونیحق با ماهور بود تنها هردو خواهرانش رو بزرگ کرده و هرچه خواست 

دن رو ماهور که پدر و مادرشون نکر   یگذشته تا مراقبتشون کنه... کار   حاتشیارزو و تفر  یلیگذاشته... از خ

کر کنه کنم تا ف  لت  دخا خواستمیحق مسلمش بود و نم یناراحت بودن و دلخور  نیتمام و کمال کرده پس ا

با  د یبا بزرگه که یی  ام یاقا سهی  که به فکرم م  یا نهیدادم ... و تنها گز  حیخواهرش و به خودش ترج

 صحبت کنم....  نرگش

 ماهور

 

 متوجه نشدن؟!  سیاومد ، چطور فرار کرده بود که اون همه پل با عقل جور در نیم اصال 

 ن؟یکه نبود و فرار کرده! پس شماها کجا بود  چ   عتن ی-

 ...کنهیو روانه ام م شینگاه حرص رسویل

 از بچه ها بهش کمک کردن!  یکی نکهیا ا یفرار کرده  یسوراخ سنبه ا هیاز  ا ی دونمینم-

 کشک بود!   یز یه برنامه ر پس اون هم-

  هیبا  یفکر کرد-
ن
 شیپ یز یرنامه ر با ب شیادم خطرناک زبله که هرکار  هی میکه ما دنبالش  ! اوبن بچه طرف

که هزار چهره   بزاره! ادیم بشیرو بخره و اونقدر ادم داره که من و تو رو تو ج با پولش هرکش تونهیم ه،ی  م

 !فته؟یدام ب به یچطور  یداره و هزار اسم ،پس توقع دار 

 اما جون زن من تو خطره! -

 انداخت!  شی  که بشه راحت گ  ستین یادم عاد هیطرف حسابمون  ویل دونمیم-

 

 کامل شده بود...   روزم

خودم  یبه خطرناک بودنش بردم ؛ برا که الن ب    یهم فرهاد گر یطرف شهراد و مهسا ، از طرف د هی از

 ندارم و همه ترسم واسه شانا بود....  ترش

 

  چیه بدون
ن
ن م یاز کالنی   حرف ن .... افکار درهم و برهم ذهنم چ ونی  ب نمی  ن م اد یرو فر  یی  تموم تنم از  که  د ی 

 .امد...  از دستمون برنیم یکار   چیه سیگوش شانا بود و نه من نه پل  خیکه ب  یخطر  د،یلرز یان م



ن دستش رو  هی  گیشو صدا کنارم قرار م ب   محتشم  زمابن  ویل اره ارامش بدهد شونه هام سیع یو با گذاشت 

 که اون مردک به درک واصل بشه....   شمیاروم م

ن که چشمش دنبال شانا باشه! که اگه هم چ  نهیا ترسم ن چ ت  ا کنم، چون تا تماش نمیشینم گهیباشه د یی 

ن از زم یو جور  شمینه قانون! خودم دست به کار م شمیم سینه منتظر پل گهیاونوقت د   کنمیمحوش م ت 

 قبل وجود نداشته! که انگار از 

 

دن د درون گر گرفته ام ان را ر  ویل کنمیخودمم تعجب م نی  که م  یدیدستام دور فرمون رو به سف فرسر

 ...  کندینم

 

ن هنوز که چ ،ینداز یخودت رو از پا م شی  یماهور اروم باش! به خدا ب-  نشده!  یی 

 

ن که خارج از  چه خی  از درو  نا یا کرد،یبود که دعوت به ارامشم م دهیهم ترس محتشم ن من و دردم داشت 

ن و دارن قضاوت م ن یگود نشست   !کتن

 ...گردمیکه به جونم افتاده بود سمت محتشم برم  یبا درد 

ن گیهنوز م-   ت 
 
ش در خطره ، کسم جون  نیزتر یاتفاق باشم! عز  هیتا منتظر  نمیبش د یبا فتاده؟ین اتفاف

ن تونیچطور م ن بگ ت  ل و محافظ و  نیشانا تحمل ا نشده... محتشم روز و شب ندارم ، یطور  ت   همه کنی 

سمیها رو نداره و اونقدر کله شق و لجبازه که م یباز  سیپل و  چونهیو بپ افظشمح به شش بزنه و حت   ی 

پلمیکه ا  رانیا سیدست خودش بده.... جونش در خطره! نه تنها پل یکار   هی  نیون دار دنبالشه، خودت نی 

ن گیم  !شمیم وونهیخدا دارم د یکه اروم باشم.... وا  یوقع دار نداره پس چطور ت جابن  هیکم از   ت 

ن دستم م یدست رو  محتشم  ...ارهی 

 کارش و خوب بلده!   سیپل-

قدر مشامش بندازه چون اون ی  که هزار تا چهره داره رو گ  ادیم نیهم بتونه ا سیاصال فکر نکنم پل دوبن یم-

 در رفته!  سیکه زودتر از پل  هیقو 

 

ن یجماعت م نیچون انداشت  یا دهیزدن فا حرف ن ، خودمم هم شیبا قانون کار پ خواست  ن بی  ر رو فک ت 

کار دور زدن   نیو بهی   هی  گیبلکه دست و پات رو هم م کنهینم یقانون نه تنها کار  دونمیالن م ویل کردمیم

 !هی  دست و پاگ یادیهست که ز  قانوبن 



که   فتهیب جابن  هیدست  ر یبدم ناموسم ز ، من خودخواهم و قرار نبود اجازه  سمی  م جهیو به نت کنمیم فکر 

مئنا که بخواد از اون رد بشه مط  ! شانا خط قرمزم بود و هرکشخورهیهم غبطه به هوشش م سیپل حت  

 روش داشته باشه....  تیچه برسه اونکه بخواد احساس مالک ذاشتمیزندش نم

 فکر بود...  یکه تو   کنمیبه محتشم م نگایه مین

 ت کنم! درک تونمیاگرم نه که م اعیلی مجبورت کنم ، اگه هست   خوامیبشم! نمخودم وارد عمل  خوامیم-

 ...خورهیم جا 

 تو شته؟ یچه فکر  ؟چ   عتن ی-

 ؟ج  یبسم هللا اگرم نه که ه گفتم اگه هست  -

 خوره؟یم یپس به چه درد سی! پلوونهی! دیا وونهید-

 و برن!  نی  و بگ و دست رو دست بزارم تا مالم نمیبش تونمیبه درد فرار کردن! نم-

 ؟چ   پس رسویل-

 بشه!  قانوناش تا روندشون یط شیپ نهیبش-

 !ویل-

 نه؟ ا ی کالم هست    کیمحتشم -

 نباشم!  شهیمگه م-

- 
ن
 ...میی  گاون خنجر رو هم ازش ب د یالبته با میدورش بزن میخوایبفهمه م د ینبا رسویل مونه،ینم پس حرف

 تو فکرته!  چ  -

ن فرهاد! -  از پا انداخت 

 

سم شهروز رو ا یو رو  اد یبه لبم م یلبخند نمیبیکه م  و با نایم می  دفی  تلفن م یو تو  ارمیو در م میگوش

 ....کنمیلمس م

 

**** 

 

 ...شمیاندازم و داخل م یم د یکل



 غیج یصدا که  زهیی  م کریم  هی! شک ندارم شانا داره نهیشیلبم م یلبخند رو  اد یو خنده که م غیج یصدا

 غش رفته از خنده....  مهتاب رو دراورده و مهسا 

 ....شهیلبخندم م نیگز یاخمم جا کنمیرو که رد م راه

 ن! ملکه قلبم ماه م یو کم کم شد و تو قلبم نشست   یکه درست اومد  یمیمال  میعشقم تو همون نس-

ن ، مهسا قهقهه م هی  ضعف م شیفرفر  یکه دلم واسه موها  خونهیبا ناز و ادا م شانا  با حرص  و مهتاب نهی 

 ...کنهینگاهش م

 صاحابو!  ب   بده من اون گوشر -

انا مانع ش ویل هی  اون رو بگ خواد یمهتاب دستشه و مهتاب هم م بودو شانا که گوشر  عصبابن  مهتاب

 ...شهیم شی  یاخمم ب شهیم

ه؟ نجا یا-  چه خی 

 

از دست  محکمو  شیو گوش کنهیسواستفاده م تیموقع نیو مهتاب هم از ا شهیبه من جلب م توجهشون

 ....کشهیشانا م

 شیاله پس شیپنج ش یبچه ها گنی! به قران  کچلم کرده... اخه مهیشی  یزنت زلزله هفت ر  نیداداش ا-

 خرس گنده!  نیا گهیفعالن نه د

ن به مهتاب م یپس کله ا شانا   ... نهی 

ام به مهمون که ه نیماهور ا- ام به عروس خانواده ام بلد ن چیخواهرت و ادب کنا اصال احی   ستی، احی 

 ناز و ملوسم!  نقدر یخاندانم که ا نیدونه عروس ا هی یکیچه برسه من که 

ن و چشماشم درشت و پشت شهم پلکاشو بهم م کنهیلباشم غنچه م همزمان  ...نهی 

لند خنده مهتاب بغل گوشم ب یببوسمش که صدا اشیلوس باز  نیواسه ا وامخیهم م هی  گیخنده ام م هم

 ...شهیم

ن ! ببشهیگرم نم  از داداشمم اب   ی  نه خ-  چطور زل زده به زنش!  ت 

ن م شیشانیکه محکم به پ  گردمیاخم به سمت مهتاب برم با   ....نهی 

 داداش جون من غلط کردم زن شما تاج شه! -

 ...دهیبه گردنش م یقر  شانا 

 !یار یمنم تو فقط اداش و درم نهیشیکه تو قلبم م  مهیتاج شم! اون نس س چ  پ-



 ...می  و سمت اتاق م ندازمیکه دست دور گردن شانا م  فتمیمنم به خنده م گهید نبار یا

 یادیکرد ز   که باهام  یکار   ویل زمیبود و عز  میگرفت ... ته تغار   شیو دلم ات دمیمهسا رو د سیمات و خ نگاه

ن واسم سنگ  باهاش....  شدمیبود... حال حالها صاف نم ت 

 

که   و با اخیم شهیببوسمش که مانع م خوامیو م دمیهل م وار یشانا رو به سمت د سمی  اتاق که م یتو 

 ....ستین یچند لحظه قبلش خی   از شوچن  گهید کنهیم

 ؟کتن ینگاه م نجور یچرا ا ه؟یچ-

 ؟یبهش بنداز  گوشه چشیم  هیکه چقدر منتظر بود تا   یمتوجه نشد عتن ی-

 دخالت نکن!  ستیکه بهت مربوط ن  یتو کار -

 بمونم تا تنها نمونه!  گفت    یکرد  خود یپس ب-

 

ن و محکم چنگ م فکش  ... نمی 

- 
ن
 ....هی  نکن که دودش تو چشم خودت م ادب   پس ب   میعصبان شانا به قدر کاف

 !ستیه نک  بهینباش! ادمه ،احساس داره ،دوسش داره ! خواهرته ،غر  یا نهیک  نقدر یا-

 ....چسبونهیم میشونیو به پ شیشونیو پ ندازهیدور گردنم م دست

 !دهیجون م تیها! دلش و خون نکن! ببخشش!داره از دور  تهیته تغار -

 ببخشمش...  تونمیحال حالها نم ویل دونمیو خودمم م بندمیم چشم

 ...کشمشیو سمت خودم م می  گیطرف گردن شانا رو م دو 

ن اول یبدونه کارش اشتباه بوده!برا د یبا ام،یدارم تا کنار ب زمان لزم ویل بخشمیم- شانا،  گمیبار م نیو اخر  ت 

 تو دخالت نکن خب فقط کنارش باش! 

 اما مگ..... -

  یکه رو   یادامه حرفش و بزنه و با بوسه ا نگذاشتم
 

و عطش  لبانش گذاشتم ساکتش کردم، گر گرفتیک

بودن  خودش باشه... بوسه هاش اب   تیبدون رضا تمخواسینم ویل سوزوند یخواستنش تا ته وجودم رو م

 نیاز ا کیم  د یکه شا  یحمام دونفره ا کیبه  کنمیکه مجبورش م  با یدرونم ، اونقدر بکر و ز  شیرو خرمن ات

  برزخ نجاتم بده مخصوصا با  نیارومم کنه که از ا تونستیالتهاب کم کند ....درحال حاضن فقط اون م

تنش به  اسمم چهار ستون دنیباشن که حت    یفرهاد یدرست کنم برا و برزچن که قراربود انجام بدم   یکار 

 !!!فتهیلرزه ب



 شانا

 

 

 تلف شد...  نخون!شهراد بدبخت بتیذکر مص نقدر یجان اون شوهر موقشنگت ا نرگش-

 یم-
 

 که!   شهیچکارکنم! اخه روم نم یک

ن نم-  نکنه موثر واقع شد!  ا یچشم و ابرو ب کمیکن و   اد یداغش و ز  از یپ کمیکه   خواد یرو داشت 

 

ن م مامان  ....کنهیاش بود ، شبلند م وهیرعنا که در حال پوست گرفت 

 کم داره؟!   حال از خداشونم باشه مگه مهسا چ  -

!  الیخواهره هم شوهر بدن، بره تا خ نیکردن ا  یکیت به مادر و دخی  دس ا یب- ن  هیخودشون و راحت کتن

 !  ش خر کمی 

 

اه نکرده بودم بهش نگ هیزاو  نی: ا... از اگمیم ارمیدرب شی  یحرصش رو ب نکهیا یاما برا کنمینگاش م متعجب

 بدجور قانعت کردما!  ویل

ن م یبعد لبخند ویل هی  م یچشم غره ا نرگش  ....نهی 

ن اما اول کنمیصحبت م یی  شه با امبا-  ! شهیکه داره تو خانواده وارد م  هیعروس ت 

 ! یبود دهییدخی  زا گهی! کاش دوتا دگهیرو به مامان رعنا م بعد 

 ...خندهیم مامان

م واسمون نذاشته بود... حال ه شیرفته اسا ادتیرو...  کهیکوچ  نی، مخصوصا ا مونمیرو هم پش نا یهم-

 از زنش دور باشه!  ارهیچطور ماهور دلش طاقت م فهممیو شوهرن من نم انگار نه انگار زن

 ....شهیهم با مامان همراه م و نرگش کنمیدهن باز نگاه مامان م با 

 ! وال! ستیتند ن ششیشما ات ونیاقامون مثل اقا-

 

م وگ دنیخوبه نفهم دهیم .... اصال چه معتن کردنیاونا بودن که متعجب نگام م حال  نه ننمون ر هنوز دخی 

 ماهور بدبخت!  ا ی ذاشتیمن م یرو  ا ی بیع هی

 



 اونقدر خوشحال شدم که حد نداشت...  دمیرو که شن نا یش یباردار  خی  

 دلم رو اروم کرده بود....  یخی  تا حدود نیا ختهیاون اوضاع بهم ر  یتو 

 ...میدیچرخیم نا یمثل پروانه دور ش همه

ن چ هیبه  نا یتا ش خورد،یجم نم نایپا بند نبود و از کنار ش یکه رو   پارسا  وز حرفش رو نزده هن ا ی کردینگاه م ی 

سش قرار م کرد یپارسا اون و اماده م  ...دادیو در دسی 

که   کرد یوانمود م ویل د یدیم عتن ی دیدینداشت چون پارسا اصال نم یا دهیهم اصال فا نا یش یغره ها چشم

 !نهیبینم

ونقدر ا کردمیود که انگار بچه خودش بوده ... فکر نمذوق زده شده ب نقدر یخی  ا دنیهم با شن ماهور 

 عاشق بچه باشه... 

 

ابراز  حت  و  کنهیاستقبال م شنهاد یپ نیهم از ا یو در کمال ناباور  کنهیبا شوهرجانش صحبت م نرگش

عهده  کردن ماهور که اونم به  موند راضن  قراره مهسا عروسشون بشه، فقط یم نکهیاز ا کنهیم خوشحایل

 بود!  یی  ام یخود اقا

 

 کردمیدر مورد فرهاد سوال م وقت   حت   ده،یازارش م نقدر یا چ   دونستمیبود نم ی  درگ یلیروزا خ نیا ماهور 

ن ... تنها چچوند یپیمن و م الیک یبا جوابها  بود که فرهاد فرار کرده بود!  نیا دونستمیکه م  یی 

ن  ونی  ب یدنبالشه و منم برا سیپل دونستمینبودم چون م نگران از  اد یز  کردمیم  محافظ داشتم که سیعرفت 

 ش نیا کرد یم که انگار واقعا شش شلوغ بود اما سیع  کرد یرفتار م یجور  نرم ویل ونی  خونه ب
ن

باعث  لوغ

 ...دادیخاتمه م قیبوسه عم هیبا  شهیمن هم یغرولندها ینشه که از من غافل بشه ....هرچند برا

 

ن با  میو فرهان تصم مهتاب   کیکوچ مهموبن  کیداشت 
 

ن ووقت   زندگ کشون رو اغاز کتن ماهور  مشی 

هفته همه کارها انجام شد و مراسم برگزار شد و اون موقع بود که  کی یط قا یو اعالم کرد دق تشیرضا

 ومد ینممرد خوشم  نیوقت از ا چیچرا من ه دونمیاست که برگشته و نم پدر ماهور چند وقت   دمیفهم

 کردم که توجه نکنم....   سیع شهیمثل هم ویل کرد یم تینگاه هاش به روم من و اذ حت  

 

 وبن لباس مهم د یخر  ، حت   داد ینشون م یشی  یمهسا و ماهور بهی  شده بود و ماهور انعطاف ب رابطه

خوشحال شد و در اخر  تینها کرده بود که مهسا ب    د یمن و مهسا خر  یمهتاب رو خودش شخصا برا

 .... اما من مخالفت کردم و حت   هیگر   ر یت کرد و زد ز اغوش ماهور پر  یو خودش رو تو  اورد یطاقت ن



شد  مسخره بود من و گول زد و باعث یلیکه خ  یلیلباس و بپوشم و اونم با دل  نیا ستیکه قرار ن  د یتهد

 رو به تن کنم...  با یخر بشم تا اون لباس ز 

 

ه ون دوتا رو دست بپدرش ا یبرگزار شدو ماهور به جا بود که به خوب   یو جمع و جور  خودموبن  مراسم

 نیبد براشون ، خوشبخت   ینگه داشته بود و در اخر با ارزو  دست کرد، بغض مردونه اش رو به سخت  

 
 

کشون رو اغاز م صورت بود که زندگ  ...کردنیمشی 

***** 

 

 م؟یباز فکرمون رو ازاد کن طیمح یتو  کمیکمپ و   میقرار بود بر  ادتهی-

کت بی  گمیو خوشحال م کوبمیرو بهم م دستام  کمپ!   مونی: قراره از طرف شر

 انگار که کالفه باشه....  کشهیصورتش م یتو  دست  

 قراره دو نفره باشه!  گمیکه م  کمت    نیاون که کنسل شد و ا-

 ؟چ   عتن ی-

 ....میدور بش نجا یمدت از ا هی دیشانا با-

 ؟واسه چ  -

ن چ یلیواسه خ-  ! های 

ن چرا واضح حرف نم-  ی 
 !بن

ا-   خوامینم م،یستین خوب   طیشانا تو شر
 
 !فتهیواست ب اتفاف

- 
 
 فته؟یب مگه قراره اتفاف

 

 ....کشهیم یکالفه ا  پوف

رهاد هدفش که ف  دمیم و هر احتمایل فتهی! اره قراره اتفاق ب سوال نکتن  نقدر یبگم تو ا چ   هینشد من -

 .... میتا اون و از هدفش دور کنم!کارام و رو به راه کردم که بر  کنمیم یو هر کار  ب  تو

 کجا؟! -

 سفر کوتاه!  هی-

 ؟ب  هویچه -



س!  نقدر یشانا ا-  سوال نی 

ن چ-  ! شهیازم نخواه که نم محایل ی 

 ؟اما مهسا چ  -

 .... دهیو با انگشت اشاره اش موهام رو به پشت گوشم هول م کنهیم نگاهم

 اومده بود کارخونه!  شهراد  امروز-

 خب! -

 !یخواستگار  اد یحرف زد و بعدم ازم خواست که ب کمی ج  یه-

 ؟گفت    تو چ  -

بهم  یی  ام یواقعا عاشقه اما روز قبلش اقا دمی، فهم دمیاضارش رو د وقت   قبول کنم ویل خواستمینم-

 کنه!   یگار شهراد خواست یمهسا رو برا خواستیزنگ زده بود و م

 ...کشهیکه دوباره من و به طرف خودش م  امیم ونی  بغلش ب از 

 شد؟ چ   دمی! من نفهمنمیبب سا یوا-

 ...خندهیم

 !یخواستگار  انی... قراره بیار یبه مغزت فشار ب خواد ینم-

 ...ندازمیو دستم و دور گردنش م خندمیزده م ذوق

 !یدونه ا هیعاشقتم ماهور ، اصال -

ن لباش م یکه رو   ب  الب با خوشحایل بعدم ..... کنهیم میو او هم سخت همراه بوسمشیم قیو عم ارمی 

بهی  از  بود و مهسا خواهرش و به نظر من گ قشیباشه شهراد رف هرچ   درست بود ناراحت شده بود ویل

 شهراد! 

 ماهور

 

ن همه چ خوامیم- مدت  نیو تو ا امیم گهیتا چند روز د تیبره شهروز... من نها شیپ خوامیاونجور که م ی 

دنش دست محتشم  نجا یدلم ا خوامیکارام رو شو سامون بدم... نم  د یبا بمونه که کارهام مونده و با سی 

 راحت تره!  المیخ

هت قول کرده بودم، اما ب  داشینداره وگرنه تا حال پ ثابت   ینامرد جا ویل دمیکه لزمه انجام م  یمن هرکار -

 واست!  کنمیم داشیپ یبه زود دمیم



 کن!   شی  یفقط محافظات و ب-

 !نیار یو ب فتونی! شما فقط ترسر حله جناب تهرابن -

 

 ...کنمیتماس رو قطع م و با خداحافیطن  خندمیم

 

که   یگردیم : دنبال چ  گمیه محتشم که شش تو لب تابه مو رو ب گردونمیها رو به قفسه برم کارتابل

 !؟یار یو درم نم یدوساعته شت و کرد

 !ج  یه-

 ؟گشت  یم ج  یدوساعت دنبال ه یبه نظرت تو -

 !کنمینه، دارم چت م-

ن ... محتشم و چت کردن! چ نی  از تعجب بال م ابروهام  !هیمحال ی 

 !؟اون وقت با گ-

 !زهیکه چطور خجالتش بر   دمیم اد یارم بهش د هیخجالت یادیهست ز  یدخی   هی-

م شد از گ-  !م؟یکه ما خی  ندار   یتا حال شما دکی 

 کارمیه بک  ب  وقتا یخوشم اومده ازش ، برا یانگار  ویل دونمی،گفت: خودمم نم کرد یم پیکه تا  همونطور 

 !هیخوب شگریم

 ؟یهم دار  کار یب میحجم از کار مگه تا نیا ونیاونوقت شما م-

 !کنمیجور م نه ویل-

 ...که تو مواظبش باشر   کنمیو به امان خدا ول م میزندگ ستیمحتشم من دارم هست و ن-

 هم باشم!  گهید یکیمواظب  د یمواظبم داداش، مواظبم ، منتها با-

 

برنامه هام اضافه  ونیاوضاع و احوال عاشق شدن محتشم رو کم داشتم که اونم به کلکس نیا یتو 

 که خودم بدتر بودم !   می  ورده بگخ تونستمیشد...هرچند نم

ن م ن رو دور م ی   ...کنهیبهت زده نگام م که محتشم باصورب    بندمیهوا لب تاب رو م و ب   نمی 



ب  وارد کردم و شما فقط شب تا ش ستمیس یهمه رو تو  میندار  یکار   گهید نجا ی، ا یچت کرد بسه هرچ  -

ن جلسه م هیبه من و  یدیکارا رو گزارش م ن . محتشم حواست به همه چ کتن یعنوان م و نبود من رو  یار ی   ی 

 باشه خب؟! 

 

 ... کنهیرو جمع م لشیو وسا کشهیم یکالفه ا  پوف

اشه ب پرونده موفق بشم !هرچ   نیا یتو  د ینرفته که به خاطر خودمم شده با ادتیحواسم هست -

ه!  یلیخ میشهرت شغل  مهمی 

ن جماعت هم در هرچ لیکه وک  الحق و بدبخت اون دخی   ند ی  گیممنفعت خودشون رو در نظر  یی 

 !زهیخجالتش رو بر  خواد یم نیکه ا  خجالت  

 

کت هم با پارسا هماهنگتون م- ن البته اگه ورشکستم نکن کنمیواسه شر  !ت 

ن ساز غمگ یدوباره که دار - ن م ت   ی 
 . بن

ن غمگ- ن نم ت  ن ، دارم واسه مالم حرص م نمی  اون  و  یز یو بر  یکیخجالت  د یکه حال از شانس من تو با  نمی 

 ...کنهیپدر نمونه رفتار م هیرسا هم داره در نقش پا

هیمتعجب ابروش و بال م محتشم  ...ی 

 شه؟یمگه داره بابا م-

 بارداره .  نا یاره ش-

 بده .  سور اساش هی دیپس با-

 ازش!  یی  سور بگ هیکن که   داشیپ تو اگه تونست  -

 

 نامی  وانه!  شیلیزن ذل یبه قول شانا تو و  خورهیجم نم نا یکه از کنار ش  فتمیپارسا م اد یو  میخندیم هردو 

 

کت رو بزار واسه فردا . گهیو م کنهیرو چک م شیگوش  محتشم  : خب شر

 .... چرخونمیو م فرمون

 . تونمینم اد یامشب واسه مهسا خواستگار م-

 خی  بودم...  چقدر اتفاق پشت ش هم افتاده و من ب  -



 ! یدیخب حال فهم-

 ه؟یخت کداماد خوشب نیدرسته ، حال ا-

 و هنوز از شهراد دلخورم!  کشمیبه گوشه لبم م دست  

 شهراد! -

 !؟یی  شهراد ام-

 

 ...دمیتکون م یش 

 و رفت!  قاتیبه رف یتو هم هردوتا خواهرت و داد-

ن یمن ندادم خودشونم م-  .خواست 

ن خوب یپرسا ویل-  هم  فرهان هم شهراد!  ت 

ن نم دوششون یبود که جنازه خواهرام رو رو  نیاز ا ی  اگر غ-  ! اشتمی 

 

**** 

 

کت کنه اما مراسم شر  یتوقع داشتم که بخواد تو  اد یکه واسه مهسا خواستگار م  د یزنگ زد و فهم وقت   بابا 

ن همچ ن چ ت   دنیرو نه به زبان اورد نه احساس کردم که از ته دل بخواد حضور داشته باشه ... باشن یی 

جر کننده  که از پشت گوشر   زبن  یصدا ن از  شیش از پیبهم دست داد و پ یابه گوشم خورد حس مین

 متنفر شدم ...  د یکشیکه نام پدر رو به دوش م  یاومپخن مرد

 

س داشت و مهتاب و شانا سیع مهسا  ن ویل کردنیم اسی   باز هم اروم نشده بود...  ارومش کتن

ن باهاش شسنگ یادیروزها ز  نیهست که ا متن  یبرا شیاضطراب و نگران شی  یب دونستمیم  بودم...  ت 

ن یوکه مهتاب و شانا با تعجب نگام م شمیاتاق مهسا م وارد  و  هی  گیبعد شانا دست مهناب رو م ویل کتن

ن گونه مهسا م  یرو  ی، بوسه ا کنهیبلندش م  ... میکار دار   یلیکه خ  میما بر  زمی: عز گهیو م نهی 

روم  و ا گونه ام و لبم زد   یرو  یدستش و دور گردنم انداخت و بوسه ا شد یکه از کنارم رد م  تن یح بعد 

 جونم!  گفت: عاشقتم مایه

 ... هی  خنده مهتاب هوا م کیشل



 

 !کنمیجون فکر م مایه د یو من به واژه جد نی  بال م ابروهام

 دخی  تخس بود و چموش!  نیا چقدر 

ن کنار مهسا نشستم که شش رو پا  ونی  ب ن که رفت  روس بشه و من قرار بود ع یانداخته بود... ته تغار  یت 

 م بودم... همه ناارو  نیمن ا

 ....فتهیاشک الودش م یکه نگام به چشما  ارمیو شش رو بال م ذارمیچانه اش م ر یز  دست

 ....کنهیم هیو گر  ندازهیاغوشم م یخودش رو تو  کنمیو که پاک م اشکش

 .....من ....  خوامیداداش... من ... معذرت.... م-

 

 ... کشمیشش م یرو  دست

 ....شی  به عشقت م یکه دار   باشر  خوشحال دی... باقربونت برم ستین هیالن که وقت گر -

 !داداش شما ازم ناراحت  -

 ناراحت باشه!  شیاز ته تغار  تونهیمگه ادم م ستمین گهید بودم ویل-

 !خوامیمن معذرت م-

 

 .... کنمیاشکاش و پاک م دوباره

ن چ چیبه ه-  د یبا هشی، هم میرو ندار  کش  گهی، من و تو و مهتاب جز همد فکر نکن جز خوشبخت   یی 

   روزها هرکش نی... ا میپشت هم باش
 

 ستیاز هم غافل شد ... من قرار ن د ینبا خودشه ویل گرفتار زندگ

ن نه نموگر  کنهیاز خواهرام غافل بشم و مطمئنم شهراد خوشبختت م چه برسه  هنیبرنگت رو هم ب اشتمی 

 لمست کنه! 

 ؟یدیدوست دارم! من و بخش یلیداداش خ-

 بودم؟!  نجا یبودم ا دهیبه نظرت اگه نبخش-

ن م شیشانیپ یکه رو   یو بوسه ا خندهیم هیگر   ونیم  ...ارمی 

  ب  بهت بگم که هرموقع ،هرجا خوامیم-
 

 ! تمپشت شهی. من هم من حساب کتن  یرو  توبن یم از زندگ

ن مثل شانا زنته که ب یکیماهور ، خوشحالم که  خوب   یلیهم بابا هم داداشم! تو خ یهم مادرم بود- من  ت 

 . ندازهینم ب  و تو جدا



به  د یفاصله بندازه ! ما خودمون با رفتار و عملمون با نمونیب تونهینم یا گهیچه شانا چه هرکس د-

 شانا چه شهراد چه فرهان! چه  میکه تا چه حد بهم وابسته ا  میبفهمون گرانید

 

، انگار   هی  فرو م اغوشم یو تو  دهیم لمیتحو  یو بعد لبخند کنهیو انگار که داره فکر م کنهیزده نگام م بهت

دیاستفاده رو م نیکه اروم شده بود و داشت از ان بهی    ....ی 

 شانا

 

مثل قبول   یموندیم ی  گرفت که متح  یم جالت   ماتینبود و تو لحظه تصم تن یب شیاصال قابل پ ماهور 

 عقد کردن مهسا و شهراد!  شنهاد یکردن پ

ن همه چ اونقدر   واقعا باور کردنش سخته!  کنمیاتفاق افتاد که الن هم بهش فکر م عی    ش  ی 

 ....فتی  و شهراد هم دنبالش، لبخند از لبشون کنار نم کرد یم ی  سمونا سا یکه تو   مهسا 

ن به همراه مامان رعنا و بابا...  با یتقر   همه از خانواده شهراد حضور داشت 

ش ن یچرا به مراسم خواستگار  رانیسوال شده بود که پدر ماهور با وجود بودنش داخل ا برام  امدهیدخی 

 بود؟! 

 تفاوت باشه نسبت به بچه هاش؟!  ب   ر نقدیا تونهیپدر م هی مگه

کت ک رانیا نکهیا تفاوته ویل تا چه حد خودخواه و ب   دونستمیم ش شر نه باشه و نخواسته در مراسم دخی 

ن چ ن یاست که فکرم رو مشغول کرده انگار که اصال بچه هاش ن یی   ....ست 

 !ایاکشون به وسعت در بازهم اونقدر مهربان بودن و دل پ محبت   همه ب   نیانها که با ا چارهیب

ن خودشون ششار از محبت    ب  باشن اما با تموم کمبودها دهیاز پدر و مادر ند محبت   د یشا ن   که داشت  هست 

...  توننیکه با اون م ن  توجه همرسانشون رو به خود جلب کتن

ن و ا و در همه حال نسبت بهم محبت خاض شهیو مهتاب هم مهسا   بود که از محبت ذاب   نیداشت 

 ...دادنیان را انتقال م شانیابراز وجود نیباتر ین وجود داشت و با ز درونشو 

 درونم شده....  موجب احساس خوب   شهیماهور هم همه جوره شامل حالم بوده و رفتارش هم محبت

  یارزو 
 

شمان که در چ  ت  یو برق رضا و خوشحایل میمهسا و شهراد کرد یبرا خوب  و پر از مهربابن  زندگ

 لبان ماهور شد...  یرو  ید باعث لبخندمهسا لونه کرده بو 

 



بود و من  ختهیر  که  یبود که بعد از عقد و طبق برنامه ا نیا یبرا ستین  تن یب شیماهور قابل پ گمیم وقت  

 یفر که به قول خودش س  میشد یسفر  و با ماهور رایه میخی  بود اجبارا رخت سفر بست روحمم از ان ب  

 شنوشت ساز بود... 

، من نم که کم مونده بود از خوشر   گشرعنا و نر  مامان ن ن  لیفام نا یا دونمیپرواز کتن نگار قراره ماهور! ا ا یمتن

بود   ابن فکر انها هم اصل موضوع نبودند که هرچند خودمم نبودم ویل انیماه عسل! البته که در جر  میبر 

 که باعث لبخندشان شده بود.... 

ن خل ماشکه بعدا دا  میشد رایه هیبق بهت و خوشحایل انیم در   نیمقصدمون رامرسه و من به ا دمیفهم ت 

 بودم!  دوار یسفره دونفره و پراز عشق البته ام هیخوش بگذره!  یادیکه اونجا قراره بهمون ز   کردمیفکر م

 

  به
 

ن ماش یکه روم بود با تکون ها  ب  چند روزه و فشارها نیا یها خاطر خستیک فرو  ق  یبه خواب عم ت 

 کنم!   م که ماهور رو همرایهفکر نکرد نیرفتم اصال هم به ا

 

****** 

 

میچنان از خواب م سهی  که به گوشم م  یبلند یباصدا  جلو چشمم...  اد یکه مرده و زنده ام م  ی 

 ...دمیکش  اسوده شد و نفس راحت   المیخ گاهمیلحظه حس کردم زلزله شده اما با ثابت بودن جا هی

ن اول عتن ی باستیز  تینها که ب    مکنیم ب  به دور و بر نااشنا نگایه تمیشدن وضع یعاد با  ن باره همچ ت   ت 

گذاشته و   شیو ساحل به نما ا یاز در  یو چشم نواز  با یکه صحنه ز   یشتاش  ی..... پنجره هانمیبیرو م ب  جا

 ...نمیبیخوابم و خواب م یکه انگار تو   سهی  به نظر م ب  ایاونقدر رو 

میم جا  یاز تو  شهیاره بلند مکه دوب  وحشتنایک یروبه روم هستم که با صدا ر یشده تصو  مسخ  اد یو  ی 

 ...نهیشیکه تو وجودم م  و ناگهان ترش فتمیماهور م

 یها یه هاپل تیاهم ب   سالن متوسیط دنیو با د کنمیو باز م می  شعت ممکن سمت در م نیعی  یش  با 

ن رو پا چوب   و پوشش ر  دورتا دور سالن یا شهیبزرگ ش یکه با درها  شمیم ی، وارد سالن بزرگی   می  م یت 

 داده.... 

ن و باغ مانند روبه روم چشمام   دنیبا د نبار یو ا شمیو از خانه خارج م می  م یدر ورود سمت منظره شسی 

 .... شنیگرد م

ن یاز بهشت که م یا کهیت ن هم قا یدق گفت   جا بود ...  ت 



اخوداگاه ور نماه یصدا دنیبا شن برگردم ویل خوامیم دهیکه ترس  شنیشکمم حلقه م یاز پشت رو  ب  دستا

 ....گردهیارامش به وجودم برم

 هم متعجب؟ یدیشده هم ترس چ  -

 ....کنمیم تصنیع اخم

  هیبلند و وحشتناک  یصدا نیبه امان خدا و با ا یمن و ول کرد-
 
 تاده؟واست اف لحظه فکر کردم اتفاف

 ....خندهیگلو م  تو 

 !میکردیامتحان م میترقه بود! داشت یصدا-

 !میداشت

 ن! من که خواب بودم وماهور! چندنفر بود مگه

 هم هست؟ یا گهیاز من و تو کس د ی  مگه غ-

 

 ....کنمیمرد روبه روم کپ م دنیو با د گردمیبرم شنومیکه م  سالیم یباصدا

 چهره اش رو  بیکج داشت مخصوصا با اون زخم کنار ابروش که عج  به مردان کشت   یادیز  شباهت

 خشن کرده بود... 

 

 ختم شانا خانوم! سالم شهروز هستم، خوشب-

ن شناسیمعرف حضورتون هستم و شما بهی  بنده رو م ا یگو -  ....؟یاقا ت 

 شهروزم! -

 عمیل ! از شواهد موجود انگار سفر علیمخورهیبه مشامم نم خوب   یبدبختانه بوها ا یبله خوشبختانه -

 ...جینه تفر  میاومد

 

ن م یکج خند  شهروز  ن گشتش رو به نوک دماغم مو ان خندهیاما ماهور م ال یپشت و  هی  و م نهی   ... نهی 

 بدم...  حاب  یو لزمه توض میبه خاطر تو اومد شی  یسفرم ب نی، شهروز دوستمه و ا ز ینمک نر  نقدر یا-

 

 اپاگوشم؟! بنده ش  د یی: بفرماگمیام کردم م نهیس یپایکه چل  ب  بود و با دستا اخمم واقیع گهید نبار یا



 داخل...  میبر -

 

 ...می  اهش به داخل مو همر  کشمیم یکالفه ا  پوف

 

ردن جابه جا اب خو  به راحت   تونهیکارکشته است که م  یادیکه ز   یبه فرهاد گردهیاومدنمون برم نحا یا-

رو که  یار ک  خوامیباشم که هدفش زنمه... م یت فرهاددس گر یباز  خوامیبده! نم یرو هم باز  سیبشه و پل

 ویل ستمیهم من در کنارت ن شهیو هم نهیدر کم شهینتونسته انجام بده خودم انجام بدم! خطر هم سیپل

 ..... یایاز پس خودت برب کنم که حداقل بتوبن   یکار   خوامیم

 

 ...کنمینگاه ماهور م ی  متح

  دهیترس
ن
 م گفته بود... که رک و راست به  بودم از حرف

 !؟و دخالت نکتن  سیدست پل یتو شته؟ مگه قرار نبود بسپار  ماهور چ  -

به  پس بدون اونقدر تو کارش وارد هست که  دهیم یرو باز  یبه اون با تجربه ا سیپل وقت   قراربود ویل-

ن دست اوردن تو و اون خنجر براش ع  اب خوردنه!  ت 

 کاسه داغی  از اش!  یکه شد  هیوسط چ نیاون وقت حرف حساب تو ا-

ا نیاگه تو ا مخصوص خودم رو دارم ویل ی!من حربه ها ی  من و دست کم نگ-  دستت رو گرفتم و  طیشر

 !یایاز پس خودت بر ب فقط به خاطر توئه که بتوبن  کنمیم سکیو دارم ر  نجا یاوردمت ا

سونیم یو فقط دار  شمیماهور من اصال متوجه حرفات نم-  ...میی 

 

 ....هی  گیستم رو مو د نهیشیم کنارم

ا نیا یوجود نداره شانا! تو  ترش- دارم ، حداقل  جا یاحت شی  یب کنارم باشر   نکهیبودنت و ا یبه قو  طیشر

ا ب  خدا یبزار بدونم اگر روز   !یایت برباز پس خود ،بتوبن  یافتاد ی  گ  سخت و خطرنایک طیناکرده تو شر

 .....خندهیکه م  کنمیگرد نگاهش م  یچشما با 

 !یانداز ی  و ت یی  بگ اد ی دفاع شخض کمی دیگام نکن فقط بان ینطور یا-

ول خودت به ق ؟یشد ونهی! تو د؟: چ  گمیو انگار حرفاش به گوشم نااشنا باشه م شمیدفعه بلند م هی

 !؟یبنداز  شی  گ  یاونوقت تو توقع دار  هی  نتونسته جلوش رو بگ سیپل



 

 ...ندازهیپا م یپا رو  لکسیر  یلیخ

 ...تونمیم-

 

ن شدم که پاک زده به شش و قراره خودش و من و تو مط گهید  شهیدردش بندازه و هنوز باورش نم یمت 

 باهوش و خطرناک باشه!  تونهیفرهاد تا چه حد م

ن هم-  تهران!  میگردیو برم میکنیو جمع م لمونیالن وسا ت 

 !یدیم انجام ممن بگ یو تو هم هرکار  میمونیم نجا یو تا هر موقع که من بخوام ا میبر  ب  جا ستیقرارن-

 پاک زده به شت! -

ن بدم و تو رو مجاب کنم و هم حیتوض نیاز ا شی  یب ستمی! اما مجبور ند یشا-  گمیم شهیمه یبرا کبار یجا  ت 

چرا بهت  هنکینکن از ا مونمیکنه و پش  دا یبحث ادامه پ نیو  ا میبر  ب  جا ستیقرار ن گهیو خالص که د

 دادم!  حیتوض

 یدیو بر  رفت  و گ میتصم ینظر من و بخوا نکهی! تو بدون احه؟یتوض نیت ا! به نظر یداد حیتو بهم توض-

 !؟یکه بهم اعمال کرد  یشده ا لینظر تحم ا ی حهیتوض نیا گهی! دی، النم تنم کرد و دوخت  

احت کتن  توبن یامروز رو م- وع م اسی   !شهیو از فردا اموزشت شر

 

 یه تو ک  ادیم نیتر  تن یب شیپ قابلی  غ مونه،یدنده بودنش باز م کیبودن و  یهمه خودرا نیاز ا دهنم

  دمیعمرم د
 

 ، بود...  کنمیم و دارم باهاش زندگ

ادم  نیا برگردم خواستمینداشتم ، هرچند هم اگر م یی  گ  میبودم و قدرت تصم یدیامپاس شد یتو  واقعا 

 دو قدم اون ور تر برم....  ال ینه محال بود بذاره من از درگاه و  گذاشتیخودخواه نه م

: گهینده مو با خ کشهی... لپم رو مکنمیمن همچنان با غضب نگاهش م ویل شهیو از کنارم رد م شهیم ند بل

وع کنه منتها من  خواستیم تیواسه فردا اماده باش، البته مرب  اوانس دادم تا امروز رو  هیاز امروز شر

 ... یاستفاده رو بی   تینها

 ...  کنمیم کیبار  چشم

 باشه؟!  میمرب قراره ال ینکنه اون گودز -

ه مبل وا برم... مگه ادم قحط بود ک یرو  شهیباعث م دهیکه تکون م  یو باش  هی  گیوسعت م لبخندش

 !بشه مرب   د یبا ال یاون گودز 



 تو تنم نمونده بود...  رمق   و به کیل دنیکشیم غیام از ش درد جعضالت و استخوون تموم

از شو  بن خو خوردنیکج اشتباه گرفته بود که لمصبا از بس که کتک م  کشت    یو با اون خانوما من

 ....شدیم شی  یقدرتشون ب خوردنیم شی  یب هرچ   یانگار  د یافت صورتشون راه نیم

 ...شدمیدور سالن دوونده بودم که داشتم تلف مبدتر بود و اونقدر  د یز یصدتا شمر و  از 

 ...می  وقت شکمم پر نشه دل درد بگ هیاب بخورم که  ذاشتینم

م برم حبس بکشم ویل داد یداشت عادتم م ینطور یا زم کار ا نقدر یا ... مگه من خواستم ورزش کنم ، حاضن

 نکشن... 

 

 ...شمیها ولو م تاتیم یدور اخر رو  با 

 ... ادیوقفه ورزش کن و گرم کن ، توقع دارن مثل خودشون صدامم درن پنج ساعت ب   هیالک مگه

ن زم ر یز  یتو   نیت اقدوقام نیبود ، وال به ا ال یمال خود همون گودز  ا یبود که گو  یباشگاه مجهز  ال یو  ت 

 
 

 !کنهیم جاد یرو ا همه دم و دستگاه ارتباط تنگاتنیک

پولش  میتسین لیتو خونش! وال ما که بخ لبد سختش بوده بره باشگاه ، باشگاه رو اورده گهید خب

 خوشگل باشه که هست .... 

هره از بهشت بود اصال به چ کهیت هیکه مثل   ال یو  نیا ویل ومد یکه باشگاه با ظاهرش جور درم  هرچ  

  هیو ظاهرش نکن دلش قد  کلیواسه ماهور عنوان کردم گفت "نگاه به ه ووقت   ومد یخشنش نم

 !ه؟ر کجاش قرار دا  قا یدق شیقد و قامت ، دل گنجشک نیکه ا  می  کلنجار م  گنجشکه!" حال دارم با خودم

 

اشت مثل تکونش بدم بعد توقع د تونستمینم که به دستم داده بود دوبرابر وزن خودم بود و حت    یا وزنه

ن بال ، پا می  بگ گور یخودش ف  کنم....   یت 

ه با صداش ک  می  م ونی  شهروز از سالن بو در مقابل چشمان مبهوت  شمیبلند کردن وزنه ، بلند م الیخ ب  

 ....کنهیمتوقفم م

 مونده!  نمونیتمر  گهیهنوز سه ساعت د ون؟ی  ب یمن اجازه دادم بر -

 ...کشمیهم م یو پوف کالفه ا چرخونمیتو حدقه م چشمامو 

!  نیکردم دست ا  یی  گ  عجب ن  جماعت که طلبکارم هست 

 ...کهیبهم نزد یادیطلبکارش ز  افهیسمتش که ق چرخمیم

 



 ... مگه زوره! می  بگ اد ی که دفاع شخض  خوامینه م کنمیم نینه تمر  ممی  بم گهیمن د-

ه برگرد و با شوهرت حرف بزبن  تن یبش توبن یرابطه م نینداره ، در ا به من ربیط- سه  نیو ا یپس بهی 

 !یبر  هرجا که خواست   توبن یساعت که تموم شد م

 

  چیو بدون ه شمیم عصبابن 
ن
ب   خوامیو م مگردیروم و برم حرف

عقب   از در خارج بشم که بازوم به ضن

ن و ع شهیم دهیکش هیم لیکش تنبون من و سمت وسا  ت   .... بندهیکه تو دستشه درب رو م  موب  یو با ر  ی 

 !یکردم که چقدر راه بر   میو واست تنظ لیبرو رو تردم-

 

 ...کردمیو تعجب نگاهش م باحرص

چه برسه  هی  گیگوش خودمم درد م  کشمیکه م  بنفشر  غیباجواسه تحمل کردن ندارم و  ب  جا گهیقطعا د 

فه تر ساعت هم اضا میو در اخر ن اد یکوتاه نم  ویل کنهیم اد یکه با چند قدم فاصله اش باهام ز   یشهروز 

 .....چرزونهیمن و م

 

***** 

 

 هان!  نمیرو بب گ  د یمن اگه نخوام ورزش کنم با-

 به صالحته...  کنمیم ی، من هرکار نباش خواهشا  ی  گ  نقدر یشم رفت شانا ا یوا-

 

  خوامیم حرض
 

 .... ادیو ماهور مستاصل جلو م هی  بدنم اخم هوا م از ش جام بلند بشم که با کوفتیک

 شد؟ چ  -

قط به ف ! ویلدنیهشت ساعت ورزشه ! اخه گوسفندم بخوان بکشن قبلش بهش اب م جهینت ج  یه-

 
 

به حال  یوا کنمینخورم غش م ج  یارساعت ه، من چه شدمیم هوشیب من اب داد داشتم از گشنیک

 هشت ساعت ، موندم چطور زنده ام! 

 

ل کنه...  کشوند یدهان م یاش گرفته بود و دستش و رو  خنده  تا مثال خندش رو کنی 



تم جون داش ال یدست اون گودز  ر یمن بدبخت ز  یتو که نبود دمیخندینه خوشم باشه بخند! منم بودم م-

 ...دادمیم

 

 ...دهیبه چپ و راستم تکون م یو ش  خندهیواقعا م گهید

 یخب م-
 

 ...ادیاز پس تو برب تونهیکنم فقط شهروزه که م  کار یچ یک

 بده!  اد یاصال خودت بهم  م؟یمگه چطور -

 یو به اون بدبخت شهروز م یدیفقط خودت و ند ج  یه-
 

  که خودت ده برابر   در صورب   ال یگودز   یک

 ... از خدامه که خودم باشم ویلیکرد  غیج غیبس که جاز  ! گوش سالم واسش نذاشت   یبدتر  ال یگودز 

 که زدم و ناکارت کردم....   تن یبیدفعه م هیوسطش  هو ی

 ...کنمیم اخم

 جون!  ، مادر زاده نشده مایه تو من و ناکار کتن -

 ...خورنیهم گره م یتو  ابروهاش

 یبار اخرت باشه م-
 

 ونی  ه نفره بس میکنیزش مور  میکه دونفره که دار   نهیجونا بعدم من منظورم ا مایه یک

 ! میایم

 

 !انیح مرد جماعت پررو و ب   چقدر 

که تو ن-   هیبه شهروز بگو  ویل ست  یخجالت بکش! اصال همون بهی 
ن
 ... نمکیم جا همه رو تالف

 ...گمیباشه م-

ن حساب تو رو هم م-  جون!  به وقتش مایه ارمی 

 

ن خ مین خوامیم  همیو خودشم روم خ خوابونهیمن و م ضو ماهور حر  شهیبشم که از درد اخم بلند م ی 

ن م  ... نهی 

 جونم اره!  که مایه-

 

  یکه شش تو   نمکیتکرار م جوبن  و با ناز دوباره مایه دمیتکون م د ییبه نشانه تا یدندون نما ش  یبالبخند

 بار نیا کنمیکه م  یبا ناله ا هی  گیم و گاز محکیم کنهیگوشتم فرو م  یکه تو   و دندوبن  هی  گردنم فرو م  یگود



ا وجود و ب کنهیم ب  بدجور هوا ممن و ه هی  گیکه م  ق  یعم یو کام ها هی  گیلبانم مورد هجومش قرار م

و با  ندازمیحس و حالم قابل وصف نبود و دست دور گردنش م ویل چهیپیکه تو بلند کردن دستم م  یدرد

 .... شهیهم تموم م میبه کل همان ته مانده انرژ  کنمیکه م  همرایه

 

****** 

 شده بودم و بدنم هم عادت کرده دهیلد اب دبهم فشار امده بود که کم کم فو  نقدر یچند روز ا نیا یتو 

 بود... 

 دهیرسکه شبها خسته شم ن  د یکشیچون اونقدر در روز شهروز ازم کار م د یکیپل دور و برم نیم اد یز  ماهور 

دیبه بالش خوابم م  ...ی 

شهروز  تیضاتونسته بودم ر  با یو تقر  داد یبدنمم بهی  جواب م کردمیکار م  کیمناستیکه قبال ژ   ب  اون جا از 

 که مثال من و پررو نکنه...   نداختیرو نم بیعج رو هم جلب کنم ویل

 ا یود شش تو لب تابش ب ا یذهنش رو مشغول کرده بود که  چ   دونمیخودش بود و نم یشگرم کارا ماهور 

  د یکاغذ سف  یرو 
 

ن م یکه رو   بزرگ ن پهن کرده بود چ ی   .... نوشتیم یی 

ن که م  ب  کلمات و نشانه ها  از  ن چ د ی   مربوط به مناطق تهران بود ....  شی  یو اسم ها ب دمیفهمینم یی 

 

 پاشو به شوهرت برس از صبح تا حال غذا نخوردم!  گردن کج کتن   یه نکهیکردن و ا  فضویل یبه جا-

 

 ...شنیگشاد م  چشمام

  وانیدوتا ل کهیپس اون-
 

 معجون خورد من بودم !  به اون بزرگ

 ... خندهیم

 بشم؟!  ی  س وانین دوتا لبا او  کلیه نیبا ا یتوقع دار -

 بخورم...  تونمیرو نم وانشیل هیچهارم از  کیبه قران من باشم -

 !ب  کوچولو  نقدر یا نهیخب به خاطر هم-

 !یگنده ا  یادیتو ز  ستمیمن کوچولو ن-

: مگه هگیصورتم پراز حس م یو تو  کشهیو من و سمت خودش م هی  گیو بازوم و م کنهیم مصنوغ اخم

 !؟ست  ین کلمیعاشق ه



ام چشم یکه تو   و با حس عشق   کشمی.... خودم و جلو مکنمیو چشمام و خمار م کنمیم یخنده ناز  کج

ن لونه کرده پچ م  من عاشق خود خودتم!  چیکه ه  کلتی: هنمی 

 

 ...هی  گیم لبش شکل یکه رو   یوبعد طرح لبخند نهیشیچشماش م یکه تو   و لذب   شهیام م هی  خ متعجب

- 
 

 !هز یتو خونته خاله ر  پدرسوختیک

 

ن و بلند م می  گیفاصله م ازش  خنده ...  ر یز  نمی 

 ... زمیی  ور شونم م هیفرم و  یموها یناز  با 

 پدرسوخته بود جونم!  د یواسه تو با-

 

ن چشمام دودو م یو چشماش تو  دهیتکون م یش   گردهیو برم دهیبروز نم ویل فهممی، خواستنش و م ننی 

ن ش م  ... دهیبه کارش ادامه م و ی 

 ... اوردمیخودم ن یبه رو  گرفتم ناراحت شدم ویل  دهیناد نکهیا از 

 ه؟یچ نیماهور ا-

 ...زمیر  دارم واسه فرهاد نقشه یم-

 ؟یکرد  داشیمگه پ-

 !شهیم دا ینه اما پ-

 نقشه؟ نیبا ا-

 اوهوم... -

 ه؟ینقشت چ-

 ...دهیفعال به مرحله اجرا نرس-

 تو شته؟ چ  -

ن م یشخندین  : مرگ فرهاد! نهی 

ن چ  ...شهیو اشوب م زهیی  فرو مته دلم از ترس  یی 

سونیم یدار -  ؟بکتن  یخوایم کار یماهور ، چ میی 



 !ستین یشهروز واسه دو روز -

 !چونیجوابم و بده! من و نپ-

 اومد برگشت تهرون!  شیشهروز کار براش پ-

 

 جواب سوالم رو بده که بحث رو عوض کرد...  هیدوست نداشت بق انگار 

 ناراحت شدم...  بازهم

 ...کشمینفس راحت م هیدو روز رو  نیکنسله و پس ا نمیخوبه! تمر -

 !کتن یکنسل بشه! با خودم کار م  ستیقرار ن-

احت کنم.  هی نیبزار  هیوا! خب چه کار -  دوروز هم اسی 

وع م نیساعت بعد از ناهار تمر  کی... شهیبدنت تنبل م دو روزو ورزش نکتن  نیا یبخوا-  ...میکنیرو شر

 

ن واسه مرد نقدر یا چرا   ا راحته؟! زور گفت 

 !نم؟یبب د یرو با اگه نخوام ورزش کنم گ من

 

 

****** 

 پات و درست بزن! -

 ... کشمیکه م  ق  یعم یو نفس ها نمیشیتشک م یرو  دوزانو 

 !ی.... از شهروزم .... بدتر  ماهور... تو حت   تونمینم گهید-

 پاشو دخی  وقت و تلف نکن... -

 

به بزنم... به بالش کنهیو مجبورم م کنهیزور بلندم م با   تکا ضن

احت م یمیتا هیرحمت به شهروز حداقل  صد   اون همه یماهور پدرم و دراورده بود و تو  ویل داد یاسی 

 
 

 راه برم ....  لیرمق شدنم مجبورم کرد با تردم و ب   خستیک

 ... هوس کرده بودم بیو عج خواستیوان داغ م هیاز درد مفاصل ، دلم  هیگر   ر یبزنم ز  خواستمیم گهید



ه ... وارد اتاق خوابمون ک می  م ونی  و خاموش کرده و از سالن ب لیو تردم کنمیماهور استفاده م بتیغ از 

 ...کنهیتلفنش و قطع م دنمیبا د شمیم

 ...خورهیبرم بهم

 بودم ...  بهیکه انگار غر   کرد یرفتار م یجور 

 ... می  بلند سمتش م ب  و با گامها نی  هم فرو م یتو  اخمام

 ...ارمیشدر ب تونمیکه نم  کتن یم یدار  کار یمن نامحرمم! چ ؟یبود که قطع کرد گ-

 

 ...میو انگار نه انگار که من عصبان ندازهیبهم م یخونرسد نگاه

 ؟و قطع کتن  نیبهت اجازه داد که تمر  گ-

 

ن م غیج  ن بدونم؟! م یخواینم که حت    کتن یم کار یچ ی، دار  ست  ی: بحث و عوض نکن! با بچه طرف ننمی 

 

 نبود . خونرسد  گهید

 ...چرخهیدور دور خودش م هیو  کشهیصورتش م یتو  دست  

ن نکن، چ لهیشانا پ-  !که فعال تو بدوبن   ستین یی 

ن که فعال چ  چ   عتن ی- که   ب  ها یگانگسی  باز   نی... تموم اگردهیماجراها به من برم نیتموم ا ست؟ین یی 

 ی  و غ تو تعصت   نکهیا،  نجا یا یمن و اورد نکهی، ا یدیم ادمی و دفاع شخض یار یدر م یدار 
من و  ب 

 گردمیجذب و ش باز جلوش م یلباسا نیکه من با ا  دهیم نمیکه داره تمر   یمرد مرب   هیدست  ر یز  انداخت  

 ینم ج  یو تو ه
 

درک!  خودم به ... لعنت  دادمیبهت جواب پس م د یکردم با  یواسم سواله؟! من هرکار  یک

  خوامینم
 
 اخر عمرم خودم و ببخشم! تا  تونمیکه نم  فتهیب واسه کش اتفاف

  ستیقرار ن-
 
 !ادیب شیپ اتفاف

 

ل کنم با دست محکم تو  تونمیو نم شمیم عصبابن  ن م نشیس یخودم و کنی   ...کشمیم غیو ج نمی 

 یرو  که  یاون نقشه ا ه؟یچ وشت من و احمق فرض نکن ماهور! احمق فرضم نکن... اون لب تاب لعنت  -

ن م فرهاد  نیدیهست که احتمال م ب  ، جاها که نوشت    که اسم مناطق    فهممینم یفکر کرد ه؟یافتاده چ ی 

ن   و درکم کتن  بفهیم یخوایتو نم ویل نمیبیو دارم م فهممیم توش باشه! لعنت   عذاب  شی  ی بکه از ندونست 

 !کتن یشم م بهدست  یکه دار   ستمیبفهم ماهور من بچه ن ، کشمیم



 

 یادیفشار ز  مدونستیم کرد،ینگام م ت  ینفس حرف زده بودم و به نفس نفس افتاده بودم ... با حال عج هی

... شا تونستمینم ویل کنهیرو تحمل م ن ارش و خنده از کن با دوبار شوچن  د یبزارم من و احمق فرض کتن

ن نم بگذرم ویل  هی  حقم و ازم بگ کش  ارمی 
 
ه و داره چه اتفاف افته   یم ... من حق دارم بدونم اطرافم چه خی 

  ستیحاضن ن که حت  
ن
 بزنه...  دهن باز کنه و حرف

  : ماهور اگه حرف نزبن گمیکه دوباره م  هی  سمت در اتاق م به
 

ه به جان خودت م و نیک و رو در  می  چه خی 

 ! می  برم مشده همراهش  حت   کنمیرو با فرهاد معامله م

 

  با 
ن
 لب تیهکه از ترس قا  شهیها چنان برافروخته م هیاز ثان یصورتش در کرس  اد یکه از دهنم در م  حرف

  ویل کنمیم
ن
 کرد...   شد ینم شیبود که از دهنم دراومده بود و کار  حرف

 

هیو هجوم م گردهیشتاب به سمتم بر م با    چیاما ه بندمیطرفم که با ترس چشم م ی 
 
 ...افته نیم اتفاف

 هوا مونده بود...  یکه دستش تو   نمیبیو م کنمیباز م چشم

 ...فتهیبه صورتش م نگام

 ...دمیچنان نبض گرفته بود که از ترس اب دهنم رو قورت م شیشونیکنار پ  رگ

ن ام م نهیدفعه محکم تخت س هیو  کرد ینگام م خصمانه ل م که به سخت    نهی   ....فتمیتا ن کنمیخودم رو کنی 

 یو مثل بچه ادم م یبندیمشانا دهنت و -
 

ن شجات وگرنه تضم تمرگ دهنت...  نزنم تو  ندفعهیا دمینم ت 

ه من شاخ و واس یخور یکنه! اما تو گوه م  یباشه که بخواد کار  سگ گ ؟به چ   کتن یم د یاحمق من و تهد

 یتو  و نزدم متی  غ یرو  که پا گذاشت    زهیخاطرت واسم عز  یلی! شانا خیکه با اون جونور بر   کشر یشونه م

صب و تع ی... پا نزار رو هی  چشم خودت م ینکن که دودش تو  دهنت... بچه بفهم! بفهم و من و عصت  

 ...کنمیم که بد قایط  تمی  غ

 

 .... هی  گیو انگشت اشاره اش رو سمتم م شهیدور م ازم

ن پا ینداز یو شت و م کتن یبه بعد فقط ورزش م نیاز ا-  یو م یت 
 

  یا اضافه حرکت ا یچشم، حرف اضافه  یک

 ...شمیساکت نم گهیاونوقت د کتن 

 

 بودم ...  بزنه... بغض کرده خواستیم الیک نبود، الیک بردن از اون صورت برافروخته که کار کیم حساب



ن واسم تع ی! حق ندار شم داد بزبن  یتو حق ندار -  ! نمیشیکه اروم نم  دوبن ی! مکتن   فیتکل یت 

 

ر -   یکیکه زبون   کنهینداره دخی  جون! منم شم درد م یامتحانش ضن
 

که   فت  نگ و غالف کنم بعد نیک

 نداره...  یسود موبن یپش

 

ن اون همه توه ونیکه م  مونمیو من م شهیمتعجبم از اتاق خارج م یچشما یاز جلو  بعدم د گفته بو   ت 

 ...چرخنیو م چرخنیلحظه پروانه ها تو دلم م هیو  زهیخاطرت عز 

ن چ چیکه ه شدمیادم نم نیکه اگه نبودم ، عاشق ا  گهید خرم ن به ادم شی   نرفته...  اد ی 

 ...ادیکوتاه م  گ  نهیبب حال 

 از خواستم برگردم....  محاله

 گفتم؟!   غلط کرد که خواست بزنه تو دهنم ،مگه من چ   اصال 

رم که اونقدر ب ب  جا ام همراه اون افیع وونهیاز زبونم در رفت و مگه د تیگفتم و تو عصبان  چ   هیمن  خب

و به حال و روزم  چکهیاز چشمم م و من و دق بده... همزمان هم قطره اشیکواکنش ماهور تند بشه 

 ....فرستمیلعنت م

 

 ...کشمیهام م هیخوش هوا رو به ر  یو بو  کشمیم ق  یعم نفس

 ...کنهیاندازه لذت بخشه و ارومم م بهشت واسم ب   نیا یزدن تو  قدم

 باغ کوچک قدم زدم...  نیا یتو  ا یورزش کردم  ا یجخند روزه ماهور فقط  نیا یها تموم کم محیل با 

 شیتم از دور داش نکهیو منم با وجود ا اد یحاضن نبود کوتاه ب نمونیتنش ب دنیبا اومدن شهروز و فهم حت  

 نگذاشتم...  شیپ قدیم با حفظ خودم ویل مردمیم

 اون برخورد رو داشته باشه و هنوز قهرم بکنه...  شد ینم لیدل بد حرف زدم ویل درسته

  چیمردها با بچه ها ه قول نرگش به
 
 ندارن فقط قد دراز کردن!  فرف

 ....کنهیم وونمیلطفش شامل حالم شده و داره د نیا حال 

 

 کرده بود...   ا یساحل و در  یهوا دلم

  که ساحل اختصاض  ب  اون جا از 
ن
ن حرف  ...می  سمت ساحل م بود بدون گفت 



 ...ارهیبه لبانم م یلبخند ا یدر  دنید

  کنهیم قیکل بدنم تزر   یارامش رو تو  صداش،
 

 ...کنهیم شی  یرو ب و اون دلتنیک

 ...شهیم شی  یلرز تن منم ب وزهیشد که م باد 

تمیسو  پیز   ...ندازمیشم م یو کالهش رو رو  بندمیرو م رسر

 نکرده بود....  ییی  تغ از لرزم کم کنه ویل ام کردم تا کیم نهیس یپایرو چل انمدست

 ...شدیشد اسفند ماه مانع از اون م یهوا پا درون اب بزارم ویل خواستیدلم م یلیخ

 سمت ماهور!  د یفکرم که نه همه روحم پرکش دوباره

 نینم... اک  ونتی  از ذهنم ب قهیدق کی تونمیکه نم  یهمه تو قلب و روحم نفوذ کرد نی! چطور العنت  

 ارش برسه! به ک لکسیخونرسد و ر  نقدر یا درد بکشم و اون مغرور لعنت   نقدر یکه من ا  ستیاصال عادلنه ن

 !ستیخدا که انصاف ن به

مغرور خان اشک  نیکه واسه ا  ختمیی  زرت و زرت اشک م نقدر یا و من از گ شنیهام روانه م اشک

 ...زمیی  م

 زود ببخشمش!  دمیکنه! منم قول م  و ازم معذرت خوایه اد یکن خودش ب  یکار   هیم و دوسش دار  ا یخدا 

 

 !؟کتن یم چه غلیط نجا یتو ا-

 

نیهام از ترس به هوا م شونه  ...گردونمیادبانه ماهور رو بر م و ب   عصت   یو باصدا ی 

 !کشهیمنو مادبانه اش رو که داره  لحن طلبکار و ب   نیو نه ا شینخواستم نه معذرت خواه ا یخدا

 

 ....کنمینگاش م جاخورده

ن هم قلبم انگار تو دهنم م دنشیچه کنم که حال با د دوست داشت ویل د یادم رو نبا نیا  ...نهی 

 طلبکارانه است و خشن!  لحنش

 حرف زدن با اون!  یچه برسه به کلمه ا خواستمیتو چشم شدنش رو نم چشم

  چیبدون ه 
ن
 ...شمیاز کنارش رد م حرف

 شانا!  ستمین مگه با تو -



ن سنگ یادیحرف نزدنم واسش ز  انگار   بود...  ت 

 

 ...کنهیو باز طلبکارانه نگاهم م گردونهیومن و سمت خودش م ندازهیدور بازوم م دست

- 
ن
 و بهت جواب پس بدم!  سمیباهات ندارم که بخوام وا من حرف

 

 ...کشهیدو طرف پهلوش گذاشته و با خشم واسم خط ونشون م دست

 !ین شدنه بلبل زبو -

 

 گونه خوشکلش بکوبم...   یتو  یلیدونه س هی خوامیکه م  می  گیگر م  یدرون جور  از 

 ....کنمیومشت م دستام

 ندارم!  یبلبل زبون که بودم منتها با بچه جماعت کار  ه؟یچ دوبن یم-

 !؟تن یبیبچه م کلیقد و ه نیجونم بچه! من با ا-

 

ن با لبخند تمسخر ام نهیبه س دست  ....شمیم شی  خ یی 

 نیقهر کردن ا ! حت  مونهیعقلت، حرف زدنت، کارات همش مثل بچه ها م ظاهرت نشون نده ویل د یاش-

 ....هفتیوقت چشمت به چشم من ن هینکرده  ب  که خدا  یومدیتو اتاق و درم ن چند روزت که رفت  

ن م یپوزخند  ...نهی 

ن پس بگو.... خانوم از کجا عصبان-  !ت 

 ...نهیشدنم رو بب عیضا خواستیم نکهیاز ا خندمیحرص م با 

سوال  ر یو ز  تمیچون شخص که داشت    یباشم و اونم فقط به خاطر برخورد زشت و بد عصبابن  د یشا-

 ...اتاق بمون ، اونقدر بمون که کپک بزبن  یوگرنه برو قهر کن اصال برو تو  یبرد

 ...نی  متعجب بال م ابروهاش

 ...شدینم خونرسد باشم ویل کردمیم سیع

 وباره مانع شد... د برم ویل خواستم

 



 !گفت  یو نم یحد دلتنگ بود نیتا ا عتن ی-

 حرف تو دهن من نزار!  شمیدلتنگ تو نم ممی  من بم-

 !گمیرو م تیحرف نذاشتم که دارم واقع-

 

وع کرده بود...  یباز  بد   رو شر

 ...دادیلباشه من و عذاب م یکه رو   یشخندیو حال داره با حرفاش و ن اد یم تیبا عصبان اولش

 ...دیقطره اشکم چک میباشم و خونرسد نشد و با تموم خوددار  یخواستم قو  در هرچق

 

 ی... تو حق ندار کتن یاون و ازم سلب م یکه دار   خوامیماهور من و عذاب نده! من فقط ارامش م-

ن چ هیهردفعه با   من و نرنجون، باهام بد  خب باشه ، داشته باش ویل یدار  تی  ... غمن و برنجوبن  یی 

 ستهاناخو  ا یو خواسته  یدیعذابم م یچون دار  بخشمتیغرورم و نشکن ، فکر نکن من مصحبت نکن ، 

 !نجوبن ی  من و م

هیو به شش م دستاش  ...کشهیموهاش م یو کالفه تو  ی 

 

ل اشکهام دست خودم نبود...   گهیحرکتش د نیا با   کنی 

  ونینکرد م حت  
 

 ..که از چشمام خونده بود در اغوشم بکشه  اون هم بغض و دلتنیک

 ! مگه عاشقم نبود! ستمیدوستم نداره! مگه واسش مهم ن مگه

ن صورتم م یپشتش به منه دست رو  کهیو در حال گذارمیعقب م قدیم  ال یو  و به سمت گردمیو برم ارمی 

 ...کنمیبه صدا زدنهاشم توجه نم ، اونقدر پرم از حس پس زده شدنش که حت   دومیم

ن و بغل نکردبن   دهیپر بود از ناد دلم ن که انگار همه وجودم له له م  گرفت   ...دنیکشیم اد یو فر  د ی 

 معرفت بود...  ب  

  تونهیحد م نیتا ا دونستمینم
ن
 بود....  دهیپر  ونی  که ناخواسته از دهنم ب  سنگدل بشه فقط به خاطر حرف

 ماهور

 

 

ن توقع همچ خودمم  نداشتم...  یبرخورد ت 



 حق داشتم ...  دلش و شکستم و ناراحتش کردم ویل دونستمیم

  هی  بگ اد ی دی. باامیکوتاه ب  تمی  ش غرور و غ ستمین حاضن 
ن
 جام داد... و کجا زد و ان گ  و عمیل هر حرف

 

اکجااباد ان و محو ن دوزمیم ا یام رو به در  هی  ، نگاه خ هنوز پرم از ناراحت   کهیو در حال ا یرو به در  گردمیبرم

 ...شمیم

 ... دهیروحم و جال م ا یدر  یصدا

ن یو خودشون به ساحل پرت م خورنیشهم م یرو  یباز  یباز  ا یدر  امواج  ...کتن

 مهمی  و باارزش تر بود...  کردمیخط قرمزم بود، از آنچه که فکرش رو م شانا 

ن شاهرگ من م یو پا رو  کنهیش ، خودش رو حراج ماز دستش بدم که خود خواستمینم ون که همراه ا  ارهی 

 بره!  عوضن 

ل حس بد که مث  کنهیو چنان تو وجودم رسوخ م هی  نم ادمیحرفها  بعضن  بیعج ویل ستمین یا نهیک  ادم

 !کنهیتکرار م و اکو وار یه چهیپیوار دور مغز و فکرم م چکیپ

ن که نم  عتن ی شهینم محل ندم ویل خوامیم هیخودش فرو م یو تو  کنهیم ی  و من و در گ هار ی   ...ی 

راه انداختم و پول خرج کردم که خانوم  ز یو گر  بیزدم و اون همه تعق میخاطر شانا از کارم و زندگ واسه

ه تخس و خ نیماجرا تموم بشه تا ا نیخدا فقط ا ی! اارهیتا شاز کار من درب دهیواسه من تز م ودم دخی 

 ادمش کنم.... 

 ....کنهیو طاقچه بال گذاشتنش داره حالم رو بدتر م دهیارد م یههم  حال 

 ختهیبود که به خاطر من ر  ب  بدتر اشکها ویل سوزونهیو تا جگرت و م گهیکه م  ب  از اون متلک ها امان

 شده بود! 

 

ن م اد یو برق چشماش داشت فر  ختنشیر  اشک مان از ا تو اغوشم بکشمش ویل اشیکه با تموم دلخور   د ی 

 ...شکنهیه دست و پات رو بسته و دل معشوقت رو مک  یغرور 

و همه تن و فکرم حول محور شانا  دمیخواب ششیشب پ هیسفر فقط  نیا یتو  تمونیمحرم باوجود 

 !کنمیخودم و ازش محروم م که حت    هیچه حس مسخره ا نیا دونمینم ویل چرخهیم

رو  ،واقعا که عشق کنمیبه جگرش م رو اوردم تا حال و هولش رو عوض کنم بدتر دارم خون چارهیب دخی  

 تمام و کمال در حقش کردم! 

 ....ستیبا خودم معلوم ن فممیتکل حت  



شم کرده و از خ ز یکه وجودم و لی    ندازهیبه راه م تو مغزم داره جنگ جهابن  انهیمثل مور  فرهاد عوضن  فکر 

 ود... شانا شده ب ی  امن گچند روز بدجور د نیخشم رو بروز بدم که بدبختانه ا نیا تونمینم یجور  چیه

 ...گرفتیم دهیناد علنا 

  حت   ا یدر مرکز توجهش بودم سخت بود  شهیکه هم  متن  یبرا محیل کم
 
 کرد،ینم شانا نسبت بهم فرف

 !دیاصل موضوع همان بود که با

 

 بهم کمک کرده بود...  یلیمدت خ نیا یتو  شهروز 

کنه و   که خواستم بهم  در حقم تموم کرد زمابن که بعد از محتشم بهش اعتماد دارم ، رفاقت و   کش  تنها 

 ...ستادیپشتم ا چشمداشت   چیبدون ه

اما  کرد یبده که اولش قبول نم اد ی بود که ازش خواستم به شانا دفاع شخض یبه قدر  نانمیاطم اعتمادو 

 بعد با وجود اضار من با اکراه قبول کرد... 

ن اول اد یو  هی  گیرو لبام شکل م یا خنده نا لقب  که از طرف شا  ب  الیو گودز  فتمیبا  شانا م برخوردش ت 

.... دونستمیخودم م که  ارهیبگه و به زبون ب کردم بدبخت مونده بود چ    فیگرفته بود و بعد که براش تعر 

ه تخش ن هم هیشب شی  یشکش بود اما به نظر خودم ب میادیکه ز   دخی  بود   یفرفر  یدهایسف اهیس شر یپ ت 

 ... یو از لذت چشم ببند وهاش فرو کتن م یدست تو  خواستیکه دلت م

 

 خوشر  یو حداقل رو  اد یحال و هوا درب نیشانا هم از ا تا کیم امیکوتاه ب  بد نباشه که کیم یلیهخ د یشا

 ....نهیبیهمه تنگشه و اون نم نیکه ا  نشون بده! امان از دیل

 

 ل کردم... اسم محتشم تماس رو وص دنیزنگ خورد و با د میکه گوش  فتمی  م ال یسمت و  به

 جانم محتشم! -

 بال داداش! حالت خوبه؟ جانت ب  -

 ه؟ی، اونجا اوضاع در چه حال مرش-

 قمر در عقربه!  ج  یه-

 

ن ! قرار نبود همچ شمیم مشکوک  !ادیب شیپ وضیع ت 

 شده؟ چ  -



 زمان بره...  کمیکردنش   مکث

 کش رفتم و خدا به داد برسه که نفهمه!   خنجر و از رسویل-

 جاخوش کرده بود... گوشه لبم   یلبخند

 !شهینم نی! بهی  از اهیعال-

 ! فقط دعا کن پروانه وکالتم نابود نشه که خونت یدار یوا م ب  خدا ازت نگذره ماهور که من و به چه کارا-

 حالله! 

 وردست خودم!  یایفوقش م-

 ....دهیجواب م حرض

 نمیواسه دوخت و دوز!به خدا هم یبر  یاثر هین  نیو بعدم ا کشمیو خط و خوله م رهیچهارتا دا امیلبد م-

 مونده بود... 

ن نم شیبه اب و ات جماعت خودشون رو الیک لیوک دوبن ینشو خودت م اسی هیا-  و اگه برات سود  ننی 

 !یومدینداشت سمتش نم

 هیرهنگف اثی  و م لمصب شقت از اموال دولت   بود ویل ینطور یدستت درد نکنه داداش درسته اولش ا-

 !اشیکو یخوردن  نه بستتن 

 

 ... خندمیبه خاطر لحن پر حرصش م بلند 

 کجاست؟  ال یشازده گودز  نیا حال 

 !ه؟یک  ال یگودز -

 شهروز! -

 !هی  لقب بگ ال یحد که بنده خدا گودز  نینه تا ا گهیشهروز خودمون ! درسته ابهتش دخی  کشه د-

 لقب وشانا به اسمش زده! -

ن شش و بندازه پا یتا ترسر زدمظلوم باشه دو  د یها! زن با هیزن تو هم اعجوبه ا نیا-  شم! بگه چ یت 

 ...مینیبیحال تو رو هم م-

 ...واریاز د یکی خورهیاز من م یکیحرف بزنه -

 بهش بگم...  دمشید باشه وقت   ادمی-

 رو؟ گ-



 !یکردیکه چت م  یهمون دخی  -

! هیا ندهاز صحبت کن که الحق اسم بر  التیگودز   نیبا ا ا یخوردم ب میادینه اقا من غلط بکنم و شکر ز -

 خداحافظ داداش! 

 

 ...چهیپیم گوشر   یخشدارش تو  یو صدا دهیرو دست شهروز م گوشر   یاز لحظه ا بعد 

 ؟سالم خوب  -

؟-  ممنون چه خی 

 ... دمیرو شک کش یدیشنقشه ک یو رو  که گفت    ب  اون جاها-

 خب؟! -

 !یاونم به شکل کامال مسخره ا دهیم مونیحدست درست بود داره باز -

 ...سابمیخشم دندان بهم م از 

ن دراورده! بب یتو کله اشه که واسه من باز  چ   ستیحرومزاده معلوم ن کهیمرت-  دتش؟یند شهروز ، کش ت 

 .دادهیم افهیق یی  هربار تغ نکهیچرا پرس و جو کردم و مثل ا-

 ؟یگردیبرم باشه، گ-

مارش و و گذاشتم تا ا قامیاز رف ب  چندتا هی...  کنمیپرس و جو م شی  یکار دارم و دارم ب  گهیدو روز د هی-

ن باش پ ارن،یدرب  ...میکنیم داشیمطمت 

 خوبه! -

 کنه؟یاون وروره جادو ورزش م-

 ...خندمیکه به شانا داده بود م  لقت   به

 نا نداشت...  گهیورزش کرده که دصبح تا حال اونقدر -

 !خوبه باز تو بدتر متن -

 هرچه زودتر بدنش اماده بشه و بتونه خودش و جمع کنه!  د یبا ستمیبدتر ن-

 !ی  سخت نگ اد یز -

 فعال!  نمت،یبیباشه م-

 



ا  میمنتظر روز  فقط فیکارش برسونم، مردک طماع ب  یکه اون حرومزاده رو به شن  !رسر

 

 .نمیبیو نمشانا ر  گردونمیچشم م هرچ  

 ..ستیسالن ورزش هم ن یتو  حت  

 ...کنمیرو به سمت بال تو اتاق خوابش کج م راهم

 

 ...شمیو وارد م کنمیاتاق رو باز م در 

 ...هی  گیبود خندم م دهیکه خواب  ت  یوضع دنیباد

 خواب لنگ و پاچه اش هواس ...  یتا چه حد بدخوابه و تو  دونستمیم

 اون حجم تنش رو تو اغوشم قفل کنم...  که کنارش بخوابم و   کشهیپر م دلم

بندازه ،  نمونیب قهر فاصله عاطقن  نیممکنه ا نکهیا یاداور یدرو ببندم که با خوامیو م شمیم د یترد دچار 

 ...می  سمتش م

 ...ندازمیو کنار تخت م ارمیرو از تنم در م لباسم

 ...شهینم دار یب ویل خورهیم که تکوبن   کشمیم ونی  پاش ب ر یرو از ز  پتو 

 .... کنهیکه شوک زده چشماش و باز م  مشی  گیحرکت تو بغلم م هیو با  کشمیرو کنارش م خودم

 ولم کن! گفتم ولم کن! -

 ...کردیدش با خشم نگاهم مکه با صورت برافروخته و پف الو   کردمیم نگاهش

 می  گیو م که دو تا دستاش  شهیو اماده حمله م سابهیچنگ بندازه، دندان م خواد یگربه که م  هیمثل  قا یدق

میو به پشت شش م  ...ی 

ن ولم کن! چرا همچ وونهیماهور د-  ؟کتن یم ت 

 !یدیچنگ و دندون نشون م یکه مثل گربه دار   ب  تو دمیمن که مثل ادم خواب-

 

 ...ندازهیو دل منم به لرزه م کنهیچشماش و درشت م دوباره

و من شدم گربه! چشم  و اون وقت تو ادیم یکرد  دار یمن و از خواب ب یماهور! اومد یشعور یب یلیخ-

 رو دراوردم با شوهر کردنم...  ا یدن



 ... خندمیگلو م  تو 

 ذهنم رو ازاد کنم...  کمیدارم  اجیروزها احت نیا چقدر 

خوش  یلحظه ها نیبرم و چقدر به ا خوامیکه م  ه واسه خودم درست کردم و رایهک  یاشفته بازار  یتو 

 داشتم ...  اجیاحت

 که حق بامنه!   یدیدی، م یکردیبه حالت دست و دندونات م اگه نگایه-

 ...شهیم هی  اخم خ با 

 !دهیم نهم واکنش نشو  نها یادم احساس خطر کنه بدتر از ا ! وقت  هیعیواکنش کامال طب هی نیمحق ا یاقا-

 اوه، قانع شدم! -

 بخوابم!  خوامیلطف کن برو کنار م یحال اگه قانع شد-

 

ن م مهیو با جابه جا شدنم روش خ کنمیو ول م دستاش  ...نمی 

 ...شهیم هی  بهم خ متعجب

 عطر تن و موهاش...  یتو  شمیمن غرق م ویل

 .... چطور تونستم بدون شانا ش کنم؟! کشمیم ق  یعم ینفسها

 نکهیا یخدا هم به جا شهی،فکر تا عملشون هم فرق داره. هم دنیانجام م یا دهیچیپ یکارها  انسانها 

ن اونقدر درون ماجرا فرو م ن و عمل کتن  نیتر  دهیچیپ شهیکه م  دنیو بهش شاخ و برگ م نی  ساده فکر کتن

 ... سهی  که به ذهنشون م  راه حیل

 ...بشر  مونیعد پشکه ب  بکتن  ب  که کارها  شهیباعث م تیلحظه عصبان هیچرا  دونمینم

ن کل تونستمیمنم م شانا حق داشت از چند و چون نقشه هام مطلع بشه ویل د یشا  اب  یفرع ا ی اتیبا گفت 

انتخاب ممکن رو کردم که هم خودم رو هم اون و ازار  نیو سخت تر  نیتر  دهیچیدلش و خوش کنم اما پ

 دادم... 

ن م یرو کنار  موهاش ن مسخ شده اش لب م یو تو چشما نمی   : متاسفم! نمی 

 

 در توانم نبود...  نیاز ا شی  یب

اف کردم...  نقدر یهم  هم به خاطر دوست داشتنم بود که اعی 

 



ن چندم قا یچند لحظه کوتاه دق نیتو ا کنمیو من فکر م  شهیگشاد م  چشماش ارو انجام ک  نیباره که ا ت 

 !ده؟یم

 

 ماهور! -

 جانم... -

 تو.... تو.... -

 

  مات
ن
 بزنه...  تتونسینم مونده بود و حرف

ن م شیشانیبر پ نیی  ش یکه دارم بوسه ا  یو با تموم عالقه ا شمیم خم  ....نمی 

 شده بود...  احساساب  

 شده بودن...  باروبن  چشماش

 از دوشم برداشته بودن...  تن یکه بار سنگ  انگار 

 

  چیه-
ن
رام از ب م،یهمه زندگ یکه شد  ب  الخصوص تو ! ناموسم عیلیپا بزار  ر یو ز  تمی  نزن که غ وقت حرف

  چوقتیارزش داره! درکم کن و قول بده ه شی  یجونمم ب
ن
مورد هدف  تمی  که غرور و غ  نکتن  یکار   ا ی حرف

 !هی  قرار بگ

 

 می: تو هم قول بده هرموقع قهر کردگهیکه تو صداشه م  وبا بغضن  کنهیو دور گردنم حلقه م دستش

 ...هی  گیم شیدلم ات و تو اتاق خودت و حبس نکتن  ازم جدا نخواب   چوقتیه

 منه!  یکه برا  طاقت   همه ب   نیاز ا شهیاروم م بیو دلم عج خندمیم

 تا درونم حل بشه ...  دمیو اونقدر به خودم فشارش م مشی  گیاغوشم م یتو 

 من براش سخت باشه...  یبهم وابسته بشه که دور  نقدر یشانا سنگدلم ا کردمیباور نم چوقتیه

ن لباش م یلب رو  یراق با ب   نبار یو ا کنمیاش رو نوازش م گونه  قرارتر از من همرایه و او هم ب   ارمی 

 ....کنهیم

 

********* 



  

 شده؟ چ  -

 !نجایفرهادو بکشونم ا خوامینظرم عوض شد م-

 

 ...کنهیمتعجب نگام م شهروز 

 ؟یشد وونهیماهور د-

 

 ...کنمیدستم وبا حرص مچاله م یبزرگ تو  برگه

که داره   یشب باز  مهیعروسک خ میو ما هم شد دهیم مونیز داره با روابن  کهیهمه رو کرده مضحکه! مرت-

انجام  ب  کارا  هیتا  خرهیمرد داره واسه خودش زمان م نی! شهروز زمانمون کمه... اکشونهیم به هر سمت  

 بده! 

ن چ یلیکه رفته بودم ازش پرس و جو کنم خ  ... وقت   دمیو منم فهم نیا- ادم  نیکه ا  مدیفهم یا گهید یهای 

 نداره...  رحیم چیو اصال ه اد یبرمازش  یهرکار 

 کنم بفهمه زرنگ تر از خودشم وجود داره!   یکار   هی خوامیم-

 توشته؟!  چ  -

ن چ یلیخ  !های 

 خطرناک باشه.  تونهیادم چقدر م نیا دوبن یم چیه ،کتن ینگرانم م یماهور دار -

 ...دونمیم-

 

 ... ندازمیشونه ام م یرو رو  حوله

 ...کنهینگام م با نگرابن  شهروز 

 ...خندمیم

 تو شته؟ نگرانم!  فقط بگو چ  -

 کنه!   کسیاونقدر طماع باشه که ش جون خودشم ر  تونهینداره م نقطه ضعقن  چیکه ه  ادیم دوبن یم-

 



 ...شمیو از در سالن خارج م گذرونمیمات شهروز رو از نظر م افهیق

 .... کردمیخودم رو اماده م د یکارها کنم که اول با  یلیبود خ قرار 

 شانا

 

ن ا نرگش-  !ایتالیبا اقاشون رفت 

 

 ...مونهیباز م دهنم

 چرا بدون من؟!  رفته! ویل یجد یجد عتن ی

 ...کنمیم زونیاو  یو لوچه ا لب

 شهی! واقعا چطور ممیکوچش موند  هیکنه، من و تو، تو اندر خم   تیچطور شوهر ترب د یننه ما فهم نیا-

 خرشانس باشه؟!  نقدر یادم ا هی

 ...شهیزده م جانیه صداش

 ب  وقتا هیو هواش و داره که  چرخهیم دور و بر نرگش نقدر ی! ا میقد یکه باورت بشه! مردم، مردا  یدیند-

 !شهیم میحسود

دارن!  تشیشوهر و ترب نهیدر زم خاض یلیخ نهیزم شیا پخاندان پاک وطاهر م نیا گه،ید دوبن ینم-

ن یرفتار م یجور  ن انگار ملکه ال کتن .... نمونه بارزش مامان رعنا!  ابتی  ن  چ ب  وقتا هیهست 
ن که هوش   دمید ب  ای 

 حر هی ! بعد به داداش جنابعایلج  یه گهیاز ش کله کچل بابام رفته ، خودم د
ن
غلط کردن  زدم من و به ف

 !شه؟یمتاسفم تمومش کرد و رفت! باورت م هیبا  انداخت ، بعدم

خاندان پاک و طاهر  نیا یتو هم در راستا کنهیکه معلوم م  اد یبه حساب م متیخودش غن نمیهم-

بود نگاهشم  یا هگیچون اگه هرکس د هیی  نظ . واقعا کار ب  کتن   تیداداش مغرور و کله شقم رو ترب تونست  

 . کردینم

 

 ...کنمیم و از حرص جمع مینیو ب لب

 داداشت انگار نوبرش و اورده!  نیخوبه تو هم با ا-

 

 ...دهیبه صداش م یناز 



ن همچ بتیدلتم بخواد داداشم ، خوشگل با ه یلیخ- کش! نم ت   چقدر خاطرخواه داره!  دوبن یدخی 

 

 ...کنمیم اخم

ن م یدار  یادیز  گهید-  ی 
که   نهیا شوهرت که چشم دانشجوهاش دنبالشه، بعدم مهم شیبرو پ جاده خایک بن

 منه!  ماهور چشمش ب  

 !یادیبر منکرش لعنت! از ششم ز -

 !؟یفکر کرد پس چ  -

 .دهیبروز نم ج  یماهورم ه نیکه دلم واست تنگ شده! ا  ابیفقط منو در  ج  یه-

  نکهیا اوقتها ب ماهور بدجور تو خودشه، اونقدر که بعضن  ویل اد یب شیپ قراره چ   دونمیمن خودمم نم-

 حواسش کجاست؟!  ستینکنارم نشسته معلوم 

 

  کنهیم سکوت
ن
سهیم بزنه ویل و انگار بخواد حرف  ...ی 

ش خوامینم بگم ویل چ   هی خوامیم-  !بی 

 

 ...فتهیو دلم به اشوب م شمیاز جام پا م کبارهی به

ن شده؟ چرا حرف نم چ  -  ی 
 !؟بن

س! به خ-  .که حقته بدوبن   دونمیگذشته اما م  ی  نی 

 ؟کتن یجون به لبم م یشده دار  چ  -

ن ... بب ویل کنهیرد بشه که تصادف م ابونیاز خ اد یشانا م شیچند روز پ- م ... حالش خوبه ... بچشت 

 ...شانا... خوبه...تو... الو... الو... شانا هست  

 

 انگار از ته چاه بلند شده بود...  صدام

 حا... حالشون....خو...خوبه؟! -

ن فقط به خا- به ااره قربونت برم، از من و تو سالم تر هست  احت م د یکه خورده با  یطر ضن طلق باشه اسی 

. 

 



بان ن شم م یقلبم تو  ضن  دلم به شور افتاده بود....  د،ی 

 !کتن یم رو مخقن  چ   هی یدار  کنمیمهسا چرا احساس م-

 

 ...شهیم طولبن  سکوتش

ن چ  شدنم نمونده بود...  وونهیبه د یی 

 !کتن یم وونمید ی! حرف بزن دار شر یساکت م هو یمهسا چرا -

 !گمیوم باش ، مار -

 !گهیحرفتو بزن د-

ن ماش هیمنم همراش بودم ،  کرد یتصادف م نا یکه ش  یروز - ن مدل بال بود که باپا اهیس ت   شهیمدن شاو  یت 

 به فرهاد داشت!  یادیکه شباهت ز   دمیرو د یعقبش مرد

 

ن یم چشمام  ...سوخت 

 بود..  تن یگلوم بغض سنگ  ته

 ...دیلرز یم تنم

 ... دمیکه جونمم براش م  یخواهر  ؟، اونم گ نهیدمه بببه خاطر من ص کش  خواستمینم

میبه گلوم م دست  ، خشک شده بود...  ی 

ن سنگ شم  بود...  ت 

 ...شدمیخفه م داشتم

 ... دمیو به ماهور م میدورم، نگاه بارون ب  دستها دنیچیپ با 

ه است! دلم قص نیافرد  نیگناه تر   ب   ا یدن نیپاش و بزاره تو ا خواد یکه م  ی!اون بچه استیانصاف ن نیا

 ...هی  گیم شیداره ات

 ...زانمیعز  یتو ششه که دست گذاشته رو  چ  

 رو هدف گرفته!  نا یترنم بس نبود که حال ش مگه

ر و بکنم! فقط مظلومانه زل زدم به ماهو  د یبا یچه کار  دونستممینم ویل نمیساکت بش تونستمینم من

 ...هی  م اروم بگبکنه تا دل یکار   هیبود که اون  نیبه ا دمیهمه ام



 

بات ن رو محکم و مداوم به بالشتکها م ضن  ...دمی 

به  ...کنمیمچ پام رو حس م هیها اونقدر محکم اند که خودم درد در ناح ضن

تم وسط بدتر به خودم داش نیانگار با همه قهربودم و ا مانعم بشه ویل خواستیو م ومد یشهروز م هرباز 

ن م بیاس  .دمی 

 با ماهور روبه رو بشم.  خواستمینم اصال 

تا دست  فتمی  م یدور  یو جا دادمیجماعت نجات م نیو خودم و از دست ا تونستمیم خواستیم دلم

 بهم نرسه...  یاحد چیه

  میبلد نبود چرا 
 

 !م؟یو باهم خوب باش میکن  مثل ادم زندگ

و باعث ازارشون  میکنیرو هم نگران م گرانیکه به خاطر خودمون د  میهست از خود راضن  نقدر یا چرا 

 !م؟یشیم

 هست که درمان نداره!  مرضن  هی دیشا

 

 ...نمیشیهمون تشکها م یو رو  کنمیاحساس درد پام رو متوقف م با 

ن شهروزم کنارم زانو م نبار یا  ..نهی 

که باز   کنهیم یاز برخوردم نگاه تند . عصبابن کشمیو پام رو م هی  گیدردم م نهیشیمچ پام م یکه رو   دستش

 .دمیهم محل نم

  توبن یم-
 

 ؟ست  یقهر ن گهیچته؟ بامن که د بیک

 

 .کنمینگاهش م فقط

 ...چهیپ پام یم یتو  یکه ناگهان درد بد  چسبهیمچ پام رو محکم م نبار یاز کنارش بلند بشم که ا خوامیم

 .بندمو فقط چشم یم کنمیباز هم سکوت م ویل هی  ز درد ما نفسم

ن فقط مثل بچه ها لج کن! بب-  !؟یش خودت اورد ب  چه بال ت 

 ...شهیم بمیو ترسناکش نص نگاه طوفابن  ندفعهیکه ا  کشمیپام و م دوباره

 !یدیخاتمه م که راه انداخت    یمسخره ا یباز  نیو به ا تن یشیشانا مثل ادم م-

ن اشک پا یقطره ا ذارمینم یلو سوزنیم چشمام  ...ادیب یت 



 کار! اون دوستت  نیبهی   شهیاوردن من و دور کردنم از خانوادم م ن؟یفکر کرد شماها با خودتون چ  -

ه حرف ک  اد یخودم خوشم م کتن یواسم داره! چرا فکر م یبرنامه ا هیبهم توجه کنه هرروز  نکهیعوض ا

اون  یکجا  چیه همنو درک کنه و کنارم باشه ب کمیندازم، فقط مشت بکوبم و جفتک ب نجا یا امینزنم و ب

 ...خورهیغرورش بر نم

 

 ...کنهی، از همون بال بهم نگاه م شهیو بلند م کنهیم نوچ  

نفر  هی یوقت برا چی! ماهور هیفرق دار  انشیتو با همه اطراف ؟ست  یکه واسش مهم ن  کتن یچرا فکر م-

 همه وقت نذاشته!  نیا

 

ل  بغضم ن رو هم د ست،ینقابل کنی   ...دمیخوبه نمردم و وقت گذاشت 

 نکرده...  یکار   چیو ه نجامیماهه ا کی کیمهم بودنه! نزد نیوقت گذاشتنه! ا نیا-

ندازه ، اون ب ی  که مثال اون فرهاد کثافت و گ  کنهیم رو بررش چ   دونمینم اون اتاق لعنت   یتو  فقط

اورده که ازم محافظت کنه در  نجا یمن و ا شالیو به خ گردهیداره واسه خودش راست راست م عوضن 

ن من واسش ع دنیکه دزد  صورب   .. . شهتو ش  یا گهیاب خوردنه! اما قصدش رو نداره چون فکر د ت 

من و  ستین گ  چیبود بچه اش و از دست بده! ترنم به خاطر من مرد! چرا ه کیخواهرم به خاطر من نزد

م! شهروز دلم داره مها واسش ک بهیاز غر  درک کنه، مثال زنشم ویل کهیمی   فتاد یکه م  ب  واسه اون وقتا ی 

 راحته که منو داره!  الشیدنبالم تا نظرم و جلب کنه نه الن که خ

 

 ...کنهیفقط نگاه م شهروز 

ن ی! فقط چون ظاهرمون مردونه و خشنه فکر منیکردنمون استاد  وونهیشما زنها تو د- وگرنه  میجالد کتن

ن جالد شما زنها ن ستذره ه هی! یت  ن ون تو زمنصفت بغلتون زد و جابجاتون کرد ویل ر یز  شهیکه راحت م  ت   ت 

 مونده واسه دق دادن مردا... 

 

 
ن
 ...کشهیم پوف

ن نشونت بدم که همچ ا یب-  ...ستیماهم گل و بلبل ن تیوضع ت 

 

 و منم پشت شش...  هی  لب تابش م سمت

 ...گردونهیلب تاب رو سمتم برم بعد 



ن بب ا یب-  !کتن   غیج غیبلکه کمی  ج ت 

 

 .کنمیو تعجبم رو پنهون م شمیبه خودم مسلط م عی    اما ش  نی  ابروهام بال م ر یتصاو  دنید با 

 لی  ینگاه اونها ف ر یاز ز  د یرد بشه با خواستی، مورچه هم م ج  یمحافظ بود که فرهاد ه ال یو  دورتادور 

 .. شدیم

 

 بگم!  شمیبق ا یب یدیحال فهم-

 

 هم سوار بودم...  طونیخر ش یرو همچنان بر  ارومی  شده بودم ویل کمی

 !اد؟یقرار بود زبونش کم ب گفتیرو م نا یخودش اگه ا-

 

 ...خندهیم

ن ! ببد یشا-  ...یاینمونه نادره که فقط خودت از پسش برم هیشوهرت  ت 

 بود!  دهیهم عق هینمونه نادر برسر  نکهیدوستش هم با من در ا نیجالب ا چه

 نادره!  یاره ماموت هم جزو نمونه ها-

 

 ...خندهیبلند م یو بعد با صدا کنهینگام م عجبمت

 !بشه ، خودب   فشینفر حر  هیفقط  عتن ی-

 

 اگه اون غرورش و دوست داره منم خودم و دوست دارم!  چ   پس

 

 هین قراره داره، چو  قیدق یز یبه برنامه ر  اجیکه احت  کنهیم ب  کارا  هیجونت داره  ،مایه خب جدا از شوچن -

که تو   تن یسنگ یو با ورزشها ی... تو هم الن کامال اماده ااد یم شیپ چ   ستینکه معلوم   فتهیجنگ راه ب

م بشه، ماجرا زودتر تمو  نیاکن تا   یصبور  گهید کمیفقط  ،یایاز پس خودت برب توبن یم یمدت کرد نیا

  ست  یکه ن  یا بهیاخه کس غر 
 

افتادم و حوصله اخالق گندش و ندارم از بس که عنقه  منم از کار و زندگ

!  نیا  برسر



 

 ...کنمیکه بهش داده بود اخم م  از نسبت   حرض

امت واجب ویل- ن به شوهرم توه یحق ندار  اقا شهروز احی  بول ق خواست  یم ی! مجبور که نبودکتن   ت 

 !نکتن 

 

هیبال م میو به نشانه تسل دستاش  ... ی 

 !کی  ی، اصال گردن من از مو بار  میخانوم ما غلط کرد ا یب-

 

 ...کنهیم مبه پشت ش  نگایه بعد 

 جون که بد هواتو داره !  مایه ا یب-

 

اش  نهیس به نهیس شبه سمت دنیکه با چرخ  کنهیعطرش زودتر از خودش اعالم وجود م یبو  شهیهم مثل

 ...شمیم

 پشت ش من! اومده بود  گ  نیا

 

ن سمت عقب بردارم که نم قدیم خوامیم  .شهیدستش پشت کمرم مانع م دنیچیو با پ ارهی 

 نبودم..  فشیحر  ویل کنمیم تقال 

 ..چسبونهیمن و به خودش م شی  یب

 !؟ولم کتن  شهیم-

 

 ...ندازهیبه ابروهاش م یا گره

 !نیا یتا النم ولت کردم که شد-

 م! نه به اد گنیبه درخت م نیا د یببخش-

 

 ...کنهیصورتم خم م یرو رو  شش



 ...شنیادم که نه اما فرشته ها هم شاملش م-

 

 .کنمیچشم درشت م متعجب

 بود...  میمستق ی  غ شی  یب ک،ی! البته اگه بشه گذاشت رمانت میشنفت کیحرف رمانت هی مینمرد

 

ن اون وقت فرق ب-  ...نیبد حیتوض شهیو فرشته رو م نیا ت 

- 
 

 از نوع عذابشه که شده ملکه عذابم!  شی  یفرشته ب نیز اون جهت که اداره ا ارتباط تنگاتنیک

 

 پررو بود...  یادیمرد ز  نیو ا شمیم عصبابن 

 برم...  یبزار  توبن یو م تحملم کتن  ست  یمجبور ن-

 

 ...خندهیم

 ونمی  و ب ست  که بست نش  دهیورپر  ینشو... اجباره که دست و پام رو بسته وگرنه من و چه به تو  عصبابن -

 !یی  نم

 

و  هی  ذره حواسمم م هیصورتم همون  یحرفهاش بودم که با پخش شدن نفساش رو  و دار معتن  ی  گ  تو 

 ...شمیمحو م

  کشهیصورتم نفس م یعمد تو  از 
ن

رما و جسم شد شده ام غرق گ نهیشیلبام که م یلباش رو  و کم کم داغ

 ...شهیحرارت م

 لبام بود...  یفقط لباش رو  کرد ینم یکار   چیه

 ...کردیجه ام مشکن داشت

 اوردم....  خودم نیم یدلتنگم و به رو  شیحد از دور  نیتا ا دونستمینم

 لبشه...  یرو  شخند یو نگاه پر از خواستنم به دنبال نگاه و ن شهیم جدا 

 !یدیچرا خودت و من و عذاب م میدلتنگ نقدر یا وقت  -

 



وع م بعد   تر...  صیبا شدت و حر  نبار یو ا دنمیبه بوس کنهیدوباره شر

 منکر عشق و عالقه ام بهش بشم.  تونستمینم ازش ناراحت بودم ویل رستهد

 که ذره ذره درونم شکل گرفت...   یو عالقه ا عشق

 جواب پس بده...  ا ی حینبود که واسه کارهاش توض ادیم ویل داد یم حیبرام توض د یبا ماهور 

 ب سوالتم رو با روشجوا تونستمیمنم م ارهیقدم شده بود تا دلم و به دست ب شیکه خودش پ  حال 

 ...می  خودم بگ

 

که جواب بوسه   یرو به بعد موکول کردم و ذهن و دلم پر شد از شور و عطش ماهور  الیفکر وخ تموم

 اش و تمام و کمال دادم.... 

 

 ماهور

 

حواست  .ویل یار یو م کتن یم یجور جاساز  هیو اون خنجرم  نجا یا یایبفهمه م کش  نکهیمحتشم بدون ا-

ه ممکنه جونت و ک  هیباارزش یلیخ قهینکنه و بهت مشکوک نشه! اون عت بتیتعق که کش  کتن یو جمع م

 به خطر بندازه.. 

 حواسم هست! -

ن درمورد اون چ-  !؟یکرد  کار یکه بهت گفتم چ  ب  ای 

 کردم اما حدست درست بود!   لیمیهست که به همراه عکسها واست ا ب  همون ها با یتقر -

 

ن م یشخندین ها رو کار   هی: بقدمیخونرسد جواب م سمی  بالخره به مقصودم م نکهیو خوشحال از ا نمی 

 باش...  نجا یبسپار به پارسا و تا اخر هفته ا

 !ام؟یچرا فردا ن-

 یادیماه ز  هی نیواسه شانا وقت بزارم... ا یدو روز  هی،  یباز  شیات نیا یتو  میفتیب نکهیقبل از ا خوامیم-

 ازش غافل شدم! 

 !نهیاما مواظب باش به قول خودت خطر در کم کتن یم کار خوب  -

 فعال خداحافظ!  دونم،یم-



 خداحافظ! -

 

 ...کنمیرو تماشا م ونی  و ب ستادمیو رو به پنجره تمام قد ا کنمیرو قطع م گوشر 

 ارامش بخش بود...  یادیاون باغچه کوچکش ز  با  ال یو  نیا

 از بهشت بود.  یقول شانا تکه ا به

 دخی  دور شدم ...  نیماه چقدر از ا کی نیا یتو 

 خودم و نقشه هام بودم!  یایبودم و غرق دن دهیخودم کش یکه برا  یحصار  یتو 

هم اون قدر  گایه  باهاش طرف شد!  شد یکه نم  شد یپرخاشگر م گایه  کردم،یاز رفتارهاش رو درک م بعضن 

 ...دادینشون نم توجیه ویل کرد یهم حس م د یشا کرد،یکه حضورت و حس نم  شد یساکت م

از یکه نه ب  که خودش و شگرم کنه علنا حضور من کیم  کرد یاوقاتش هم ورزش م شی  یب حس  کیم  شی 

 بود!  نشدبن 

م حرصش بدم و دوست دار  کهیدلچسب بود به طور  یادیبعدش ز  و اون اشت   ششیچند روز پ یدعوا

  دونهینم هرکس که متوجه بشه به سالم بودن عقلم شک کنه ویل د یشا ارم،یبوسه از دلش درب هیبعد با 

 ...دمیاست که انجام م ب  الهام بخش تمام کارها ب  که شانا خودش به تنها

 

رو  د من مغرور و خونرس  تونهیدر خودش احاطه کرده که فقط اونه که م یشانا و عشقش من و جور  وجود 

 به جنون بکشه... 

و دست  نمکیاو تصور م یبایهمه برگرفته از عشق و ظاهرش هست... لباسها را همه در تن ز  میها طراچ

افر  ن م تن یبه هین  ...نمی 

ودش کرده  خ ی  من و درگ یجور  شهیکه به گذشته شانا مربوط م  یاز فرهاد تمیتمام خشم و عصبان حت  

ن به خاطرش اون ادم و هرچ خوامیکه م  رو که مربوط به اون کثافته رو به درک واصل کنم...  یی 

 و بس!  خواد یکه دل من فقط ارامش شانا رو م  دونهینم ویل هی  گیبهم خورده م شهروز 

 

  شهروز 
 

مدت کم بهم  نیشانا و هردو تو ا یرو اورده که شده همباز  ب  و پشمالو د یسگ کوچک سف به تازگ

 ... ن  انس گرفت 

ن موهارو ست خ چارهیهم سگ ب الن دکمه  یبلندش از دوطرف با ربان قرمز چشمها یودش کرده با بست 

 ...ادیبه چشم م شی  یب شیا



د یو اونور م نور یرو مدام ا بدبخت بلند و مستانه اش که منو  یو بعد خنده ها اورد یو صداش رو در م ی 

 ید دنشیبا بوس خواستمیحالت فقط م نیا یتو  کهیبه طور  کرد یشمست و مدهوش م
 

عطشم رو  و  وونیک

 به رخش بکشم.... 

 منه!  یهاش فقط و فقط برا یبدم که خنده هاش و دلی   اد یبهش  خواستمیم

 

 بلند و فرش رو دوطرف با ربان قرمز بسته  بود...  مشیک یموها

 مییدمون تنهاخو  دوست داشتم وقت   بودن ویل دهیکه پوش  ب  با اون لباسها کردن رو حت    یبود دلی   بلد 

رم و بوسه نازش رو بخ لو یک  لو یوناز کنه و من ک  هی  ببنده ، گردنش و کج بگ دو گوشر  نطوریموهاش و ا

 بارونش کنم... 

 

 یچند روز د نیا چقدر 
 

 محروم کرده بودم...  شخ بهشت   وهیم نیکرده بودم و خودم رو از ا  وانیک

 

 تم دوستشبه شهروز اعتماد داشتم و مثل داداش نداش عتن یاز ش بازش لباسهاش موجه بودن  ی  غ

 دارم... 

 نکرد...  وجه پشتم رو خایل چیشم بود و به ه یرو  تگرشیروزها دست حما نیا شهروز 

 .کردیبهمون کمک م یلیخ یلیخ داد یرو که م نظراب   حت  

 

دست و پاش  یتو  شیگوشنواز بود، سگش به قول خودش برف  یادیشانا ز  یبلند خنده ها یصدا

 !کردیم یو باهاش باز  د یچیپیم

ن ی  با چدخ نیا  هست...  ا یر  پاک و ب   یادیچون روحش ز  شد یکوچکم شاد م  یهای 

 

 پنجره؟!  نیاز ا کتن یشده که دل نم چ  -

 سمت شهروز...  گردمیبرم

 

 سگه شانا من وبه کل فراموش کرده .  نیبا اوردن ا د یاز تو پرس د یبا-



ن چ هیاز خدات باشه که  د یهنوز با- الشتکا تو به جون اون ب از حرص گهیاوردم که شگرمش کنه که د یی 

 !فتهین

 

من و  روابط تگرشیبدم ، با وجود تموم برادر بودن و دست حما شیبه شوخ جواب   چینداشتم ه دوست

ن ! به همیگر ینه کس د شد یشانا به خودمون مربوط م  ...کنمیمنظور بحث رو عوض م ت 

 ... میستیو منو شانا هم واسه دوسه روز ن اد یمحتشم اخر هفته م-

 خب؟! -

 

ن م شخند ین  ...نمی 

ن کنیرو اماده م نهیزم شیپ-  !حساب   یباز  شیات کیواسه استقبال از  ت 

 

 ...شهیم نگران

 ؟فکر کتن  شی  یب یخواینم-

 نقشه هم نقش بر اب بشه! پس نیو ممکنه ا هی  از دست م یشی  یزمان ب کنمیفکر م شی  یب هرچ  -

 کنم!   سکیر  خوامینم

 راحت باشه!  التیهمه جوره خ توبن ی! مکنمیدرکت م-

 

ن ... همه چمی  و سمت لب تاب م دمیتکون م یش  ور  کنمیرو چک م ی   .... سمینو یرو م یو موارد ضن

 ...ارهیاعداد و ارقام ش در ب نیجز خودمون نتونه از ا یاحد چیمحرمانه که ه کامال 

 

*********** 

 

 

 ...شمیمو با مخالفت شانا رو به رو  سپارمیرو به زور به محافظ م سگ

 نیا یمن و تنگ کرده بود که حال تو  یاست که انگار اون سگ جا مثال حسادب   تمیو عصبان کنمیم اخم

 دو روز هم بخواد بشه سوهان روحم... 



ن برق چشماش چ اش کرده بود و مثال ناراحت بود ویل نهیس یپایبغ کرده بود و دستش رو چل شانا   ی 

 ....گفتیم یگر ید

 

سم کجا م شهیم-  م؟یی  بی 

 !التیتعط میرو بر  یدو سه روز  هی... قراره گذرونمیو باهات وقت نم دمینم تیبهت اهم گفت  یمگه نم-

 

تا ادم  میداشت پرها شباهتبه ر  شی  یکه ب  یا افهیو ق پیت نیو البته حقم داره با ا کنهیزده نگام م بهت

 !یعاد

 لباسا؟!  نیاونوقت با ا-

ط عقله! نبا اطیاحت-  !میرو مشکوک کن گدار به اب زد و کش  ب   د یشر

ن نخست یانسانها هیشب شی  یب یکه تنمون کرد  یپاره پوره ا یلباسا نیکامال قانع شدم با ا- فقط  میشد ت 

 شده ترش!  تهیمدرن یلیخ

 

ن م تن یی  ش لبخند  ن چون همه چ اد یاز خجالتم در م حساب   نهیئنا کلبه رو که بب، مطم نمی  ا اون تفکراتش ب ی 

ن انسان غارنش کینمونه  میشدیو م کرد یفرق م  !ت 

 ...دمیتکون م یو ش  خندمیبهت و تعجب شانا م از 

  خواد یسمتم و م گردهیبرم
ن
 ...شهیباز و بسته م فقط دهنش مثل مایه بزنه ویل حرف

 

ن برماش هیتک  نظر داشتم.  ر یام کرده بودم ،شانا رو ز  نهیس یپایدستانم رو چل کهیدر حال ت 

 ...کنهیو نگام م گردهیبه سمتم برم کدفعهیبود و  شیشانیپ یرو  اخیم

ن م یعن یو چنان ج نهیشیش ملبا یرو  ینرمک لبخند نرم  بغلم...  دوئهیو م نهی 

 ....می  گیکه کمرش و محکم م  چسبهی.. چنان محکم به گردنم مشنیدور گردنم حلقه م دستاش

 جونم! عاشقتم!  عاشقتم مایه-

 

ر گردنم رو اونقد  جداش کنم ویل خوامیو م کشهیم یکه گوشم سوت ممتد  کشهیم یعن یچنان ج بعدم

 شد جداش کرد....  بود که نیم دهیمحکم چسب



 

  یتو  ش 
 

دستاش و ول  و  کشهیم غیدوباره ج نی  گیکه ازش م  و با گاز محکیم کنمیگردنش م  فرو رفتیک

 ...کنهیم

 

 !یگوشم و کر کرد-

 

 تخس و حق به جانبه...  یادیز  افشیو ق کنهیم اخم

 ؟که! گردنم و چرا گاز گرفت    ینمرد-

 

 ...کردیم ب  خودنما یادید دندونام ز که ر   کنمیم دشیبه گردن صاف و بلند سف نگایه

 ...شمیم بدجنس

ن هم هست که امتحان نکردم ، اونا رو م یا گهید یدوست داشتم دندون گرفتم ، هنوز جاها-  ش  ارمی 

 فرصت! 

 

ن م ن زم ارمشی   ... ت 

 خوش بگذره!  قراره کیل-

 لبد با سوراخ سوراخ کردن من! -

 

ن و بعد سمت ماش کنمیبهش م قیعم نگایه  رو جابجا کنم....  لیا وسات می  م ت 

 

 بود ....  ی  نظ که در نوع خودش ب    یطیاطراف بود. مح طیمحو مح شانا 

  کرد یدور تا چشم کار م دورتا 
 

 که شبه فلک بودن.   جنگل بود و درختان بزرگ

 که تنها خودم از وجودش خی  داشتم....   یکوچک و جمع و جور   کلبه

 بزارم...  نجا یروز با عشقم پا به ا هیکه   کردمیهرگز فکر نم ساختمیرو م نجا یکه ا  موقیع 



کرم رنگ   دست راحت   هیبود، داخل کلبه  با یبه نوبه خود ز  هرفصیل یجنگل که تو  ونیم با یز  کلبه چوب    هی

خونه هم  هیاون  یسه گوشه کلبه و روبه رو  نهیشوم هیبود و  ن خونه و کنار اشی  ن  هیخت دونفره و ت هیاشی 

  یا عاشقانه یها ونفرهکنار ان بود...در کل جمع و جور بود و مخصوص د  هم ب  حموم و دستشو سیشو 

 تجربه کتن  تونست  یکه م

 

 دور نشو!  نجا یاز ا اد یشانا ز -

 

 ...ادیو سمتم م گردهیرفته رو برم راه

سمیاطراف و بهم نشون بده من م نیاصال بعدش خودت من و بی  ا-  ...ی 

 

 ...هی  سمت کلبه م هی  گیاش رو ازم م کوله

 ....شهیمن م یموجب شاد کنهیکه م  یو با کار  کنهیکلبه تعجب م  دنیبا د بازهم

 

******** 

 

 جونم!  مایه- 

 

سمم رو مخفف ا کبار ی قهیپهن بود لم داده بود و هر دق نهیکه دورتادور شوم  ب  تشکچه ها یبغلم رو  یتو 

 ....می  بگ دهیناد کردمیم سیع کردو یم

 حرفت و بزن. -

 یچرا نم-
 

 !؟کتن   کار یبا فرهاد چ یخوایته و متو ش  چ   یک

 

 ...نوشمیو م ارمیرو بال م السیگ

  ینکن ساعتا شانا! سیع التیتعط میدو روز فقط اومد نیا-
 

و با  میداشته باش میتونیرو که م قشنیک

 !میخراب کن هودهیب یحرفها

 ....خواستیدلم م یلیخ ویل-



 

میگردنش م  یگود  یتو  ش   ... ی 

 !نفسهایم لی، دل ، جونیم ، زن متن  و بخواد شانا! تو مال متن دلت من  د یتو فقط با-

 

  شمست
ن
اف  ...چرخهیبغلم م ینرم تو  یلیبدنش خ کردمیکه دم گوشش زمزمه م  از اعی 

 ...نهیمن رو بهی  بب یتا رو  کشهیرو بالتر م خودش

ن حرف بزنه که نم خواد یم ن لباش م یو انگشت رو  ارمی   ...ارمی 

 بود...  ت  یخودم و دلم جور عج حال

 ...خوردمیصورتش رو از نظر گذروندم ، من نخورده مست بودم چه برسه به اون که داشتم م کل

ن رو پشت گوشش م موهاش  ... نمی 

 ب  که رد دندونام خودنما  ب  گردنش جا  یو دراخر دوباره رو  کشمیصورتش م یجا یجا یرو رو  انگشتم

 گذاشتم ...   کرد،یم

و  دنتیلحظه ند هیکه تحمل   یقلبم نفوذ کرد یتو  یجور  دوبن یم ؟یدکر   کار یبا دل و جونم چ دوبن یم-

ست اتفاقها د تنت بودم اما بعضن  یکه محتاج بو   متن  یسخت بود برا یادیماه ز  کی نیندارم! شانا ا

 ...ستیخود ادم ن

 

شیو به خودم نزد ذارمیشونه هاش م یرو  دست  ....کنمیم کی 

فیب افتادن اون ی  گ  ی  که فکر و ذهنم درگ  کهیکرد به طور   از هم دور  یلیحضور فرهاد من و تو رو خ-  رسر

اتاق فاصله  هیتنها  نکهیبود و با ا ادتیتو قلبم اما کم داشتمت چون فقط  یبود... تو واسم محفوظ بود

 .شدیاحساس م یادیز  تیخال یجا ویل میداشت

 طرف دلت کیآور بود ، زجر  یلیدو احساس خ ونیم کردنی  نه اما گ ا ی تجربه اش و داشت   دونمینم
 

و  نیک

 !بن ش بز هیبهش  که نتوبن   باشر  ی  عشقت بغل گوشت باشه و اونقدر درگ نکهیطرفم ا کی

ن چ بعضن  ب  وقتا هی ویل کنمیم هیدارم توج فکر کتن  خوامینم با تموم  . من ستیدست خودم ادم ن ها ی 

  رو هست رو قطع مونیزندگتو و  یکه رو   یا گانهیدست هر ب خوامیکه بهت دارم م  یعشق و عالقه ا

 اشم نباشه...  هیسا که حت    یکنم جور 

 

  باشیز  یشده بود ، چشما احساساب  
 
 ...کردیاز اشک درونش نشسته بود که حال دلم رو بدتر م برف



فکر  ت  کرده که ح  بند یپا یاز عشق رو جور  دهیکرده که من ترس  شهیدلم ر  یوسعت عشقت اونقدر تو -

دلم  واسه خاطر من بوده ویل یکه کرد  یهرکار  کنمیو درک م دونمیجدا شدن ازت محاله! من م

م بم خواد یگرمت رو م  یفقط تو و دستا فهمه،ینم ازت دور نباشم، چطور  قهیدق کی ویل می  ، حاضن

 !؟یمن و به خودت محتاج کرد نقدر یا

 

افاتمون ن شانا برام ش نیبود و ا با یز  تینها ب   اعی   نیبا ا نستدو یو دلچسب بود، نم نیی  حجم از خواست 

اف ش  دروبن  جنگ کیشده بود... احساسات پاک و خالصانه اش من و از  شی  یعشقم بهش ب نشیی  اعی 

 کمی    میدلواپس شد یباعث نم ویل کرد یبه نام فرهاد ارومی  م
 

ن بود که م  بشه ، صحبت از تموم زندگ

که   ب  داشتم اما الن قرار نبود فکرم رو مسموم کنم، الن فقط من بودم و شانا هاد فر  به خطرنایک دشمتن 

 !اوردیداشت با نگاهش و حرفهاش من رو از پا درم

 

ن ام م نهیس یرو رو  شش  ...ارهی 

  گهیم شهیماهور ، بابام هم-
 

و ساده  یا شهیکل  د یمعنا نداره! به نظرم جمله شا هم عشق اگه نباشه زندگ

رو  عشق   داره! من تا قبل از تو هر  یادیز  ب  که بار معنا  فهیمی، م کتن یبه عمق اون فکر م وقت   باشه ویل

ش و دو احمقه که خود هی گفتمیبهش م شهی، هم کردمیترنم و درک نم حت   دونستم،یزود گذر و هوس م

  فرهاد کرده...  میتقد دست  

ن بود و به واسطه هم مامان و بابام واسم شگریم عشق  شهیم کردم، باورت  تشونیاذ یلیطرز تفکر خ ت 

ن یبار م هی ادمهی! دمیچندبار وسط عاشقانه هاشون جفت پا پر  هم  نا یبرن مسافرت و من و ش خواست 

کوله   ست روز اخر در  تا از سفر برگردن ویل میبمون نا یخونه ترنم ا نا ی، قرار شد من و ش میمدرسه داشت

ن من مثال قهر   داخلش و شت   ختمیخرت و پرت ر  یش  هیمدرسه ام رو برداشتم و    که قرار بود حرکت کتن

ه ام رو بفهمه کول کش  نکهیاما فقط جام و درست کردم بعدم بدون ا دمیکردم و رفتم اتاق ترنم خواب

ن برداشتم و رفتم صندوق عقب ماش ت تا همونجا خوابم گرف کیتار و بود  کیشدم، چون فضا کوچ میقا ت 

 ...دمیاز خواب پر  غیج یکه باصدا  موقیع

امان رعنا فصل کتک خوشگل از م هیمامان و بابام رو چطور سکته دادم که اگه فرار نکرده بودم  بدوبن  اگه

ن زنگ م نا یخودم و انداخته بودم بهشون ، از اون طرفم عمو ا زور زورگ گهی... اره د خوردمیم انا ه شک  ننی 

ا شوهر ب خواد یمامانم هرجا که م تو از اون موقع تا الن بدبخ کنهیو راحت م الشونیبابام خ ویل ستین

 !کنهیجونش بره ده بار صندوق عقب و چک م

 

 خودشم بخنده...  شهیبلند خنده ام باعث م قهقه

 بوده....  طونیتخس و ش عجب



 !؟باشر  طونیش نقدر یباعث شده که ا چ  -

 

ن م حرکت چرخ هی با  و منم روش  فتهیتشکچه ها م یکه شانا رو   نمی 

 ...کردیم یداشت دلی   طونشیش یبود ، برق چشما نیی  در نظرم ش چقدر 

 که بگذرم ....   تونستمیساده ازش گذشت، نم شد ینم

 ... ندازهیو  دست دور گردنم م خندهیم

ذوق  د یدیو اون طرف م طرف نیبه ا دنیو شک کش یمن و در حال خرابکار  وقت   شهیبابام! بابام هم-

اش بتونن از پس خودشون برب شهیهم کرد،یم ال ازش ارومی  بود ک نا یچون ش ویل انیدوست داشت دخی 

رعنا به  انمعوضش ما فعال داشت ویل شیبچه پ هیشد که  نیو ا کرد یم قیتشو  شی  یشد و من و ب د یناام

ن دم همتخس بو  بودما نه فقط کیم یدخی  بد باهاش.... فکر نکتن  کردمیخونم تشنه بود و منم لج م  !ت 

 !؟ست  یتخس ن گهیالن د عتن ی-

 نه! -

 ی! چرا میتو که پدر و پدر جد من و درآورد-
 

 ؟ست  ین یک

 اصال!  اد یبهم م یدلی  و ناز  نیاخه من به ا-

ن شانا تو تموم اون چ- ! ب  ! ارامشم ، وجودم ، عشق و نفسم توخوامیو خدا م ا یدن نیکه از ا  هست   یی 

 !؟یبخوا شی  یاز خودت ب نفر و حت   هی شهیچطور م

 

ن چ نیشانا بهی   و باروبن  فتهیش نگاه ن ... موهاش رو کنار م نمیکه دوست دارم تا ابد بب  هیی  و دلم پر  نمی 

 ...دنشیبوس یبرا کشهیم

 ... ارهیلبام م یرو  یاز بوسه ام خنده ا دنشیلرز  بوسم،یم میگلوش رو مال   ر یو ز  کنمیرو خم م شم

ن پاکش چ احساسات  که بشه ازش گذشت!   ستین یی 

لرزه  خودم و دلم به یدستم اونقدر ببوسمش تا احساسات خالصانه اش را برا ر یتا صبح ز  خواستیم دلم

 ... فتهیب

 

 بسه ماهور! -

 !شر یتاب م چون تو ب   شهیعطش من دو برابر م مانعم بشر  یخوایم وقت   دوبن یم-



 

ام دست شدت بوسه ه نبار یحرف بزنه ا کالیم  اد یتا ب شمیمکه مانع   کنهیام فرو م نهیس یرو تو  شش

 ......سوزونمیوجودم تنده که اون رو هم همراه خودم م شی... اونقدر ات ستیخودم ن

 شانا

 

 نبود...  شیب ایلیبهم خوش گذشته بود که انگار خواب و خ یبه قدر  دو روز  نیا یتو 

ارزش داشت که تمام وقت و روزش و با من بگذرونه و  یلیمن خ یبرا نیکرده بود و ا  یهمه کار  ماهور 

 حد منو دوست داشته باشه....  نیتا ا شهیعشقش رو بهم نشون داد که خودمم هنوز باورم نم یجور 

افات  به خودش وابسته کرد... من  شیبایز  اعی 

ن بود...  بوسه  هاش همه از ش عشق و دوست داشت 

 

د و به ش موندبن  اد یتجربه به  هیو باهم بودناش گذشت و  اشیدو روز با تموم قشنگ نیا متاسفانه

 ....وستیخاطراتمون پ

 و مهربون باشه ...  کیحد رمانت نیتا ا شناسمیکه م  یماهور  کردمیفکر نم چوقتیه

خت شامم از دست پ هیکه بخواد واسم گل پرپر کنه و شمع روشن کنه و   ومد یاخم الودش نم افهیق به

 شاعرانه مهمونم کنه...  یاون فضا یخودش تو 

ن چ همه  !میبرگرد میکه خواست  از لحظه ورود تا زمابن  قا یکرده بود ، دق  یز یرو از قبل برنامه ر  ی 

با  ه ویلکن  ب  رایپذ خواد یاونطور که خودش متو خونه خودش ازم  خواستهیدلش م شهیقول خودش هم به

ا ا  ن بود.... که افتاد که اصال محال ممک  نبود و بعدم با وجود اتفاقاب   رس یم با یکار تقر   نیوجود حضور دخی 

 

 یشب اقامتمون ،تو  نیبودم و در اخر  دهیچیدور خودم پ ب  که پتو  شد اسفند ماه در حایل یهوا یتو 

 جونم بود...  حمت درست کردنش هم با مایهبود که ز  یدستم ماگ قهوه ا

ه دورم که ب ب  شدن دستا دهیچیبا پ بدنم کم بشه ویل یاز شد کیم  شهیمزه کردن قهوه باعث م مزه

 اغوشش گم شدم....  یو تو  زهیی  م یسخت نبود دلم هر  اد یحدسش ز 

ن به گونه ام م یا بوسه  ...شهیباعث خنده ام م   کنهیکه تو گلو م  یخنده ا یو صدا نهی 

 



 !؟یخندیم به چ  -

 ...یم شدکه تو بغلم گ  هست   و النم اونقدر بغیل یکرد  چیچطور مثل گربه خودت و پتو پ نکهیبه ا-

 

 سمتش...  گردمیبرم شایک

 اومدم..  کیشده در نظرت کوچ ! حال چ  یبود دهیاولش که من و د-

 ...ارهیوارانه دستاش و بال م میتسل

ن ... خب منم دنبالم زن همچکی  ین من از مو بار گرد  ا یجونم جذبه خانومم! ب- ن م زهیو ر  فیظر  ت    گشتمیم هی 

 !مشی  که بتونم تو بغلم بگ

ات من و  و چش یکه ماشاهللا کم از هرکول ندار   ب  نرماله! شما کلمیبه عرضتون برسونم من قدو ه د یبا-

 !نهیبیکوچولو م

 ....دهیو به خودش فشارم م کشهیو تو اغوشم م خندهیم دوباره

 

 ؟دو روز رو دوست داشت   نیا-

 ...دمیتکون م یبغلش بودم ش  یکه تو   همونجور 

بود که  روز مرغ عشق   نیدو روز بهی   نیبگم ا د یحد بهمون خوش بگذره! با نیتا ا کردمیاره... فکر نم-

 !میداشت

 

 ....کنهیو با تعجب نگام م شهیجدا م ازم

 ؟یرو از کجا اورد مرغ عشق  -

 

 ...خندمیم ینخود

ن ی  م ا ی شدنیتنها م مامان بابام وقت  -  !سفر مرغ عشق   گفتمیسفر دو نفره من بهشون م فت 

 خوشحالم بهت خوش گذشته! -

 

 ....می  گیرو با دستام قاب م صورتش



- 
 

ن با لحظات رو رقم زد، م نیتو بود که برام بهی   سفر، حضور دوست داشتتن  نیو ا نجا یا همه قشنیک

 ..تموم نشه..  چوقتیلحظه ها ه نیدوست دارم که ا شهیاز هم شی  یبودن تو باز هم عاشق شدم و ب

ن به کف هردو دستم م یا بوسه  ....نهی 

 ....ارمتیاز بابت فرهاد راحت شد ، باز هم م المیخ وقت   دمیبهت قول م-

ن چشماش موج م یکه تو   حش به خودم رو  و  بندمیچشم م نهیشیلبم م یکه رو   یو با بوسه ا خندمیم د،ی 

 ....سپارمیماهور مبه دست 

 

***** 

 

 از اضطراب به دلم روانه شد...  شهروز موچ   یالیبه و  برگشتمون

  ا یدو روز گذشته تو رو  نیکه ا  ب  گو
 

 ...کردمیم بودم و در کنار ماهور داشتم زندگ

 برگشت...  ب  ام ازم جدا شد و به همون اتاق کذا شابن یپ دنیبا بوس دنمونیمحض رس به

ن شور م دلم   هی نستمدو یو م د ی 
 
 شده؟!  چ   دونستمینم افتاده ویل اتفاف

کردم ذهنم رو ازاد کنم   و به اتاق خوابمون رسوندم و با زنگ زدن به مامان رعنا و حرف زدن سیع خودم

 بود...  یا هودهیکار ب  ویل

 

ن ش م حت     ی 
ن
ن نم شام هم محتشم و شهروز حرف که به   سکوتشون فرو رفته بودن، سکوب   یو تو  دنی 

 خطرناک بود....  یلینظرم خ

 ...ارهیطاقت نم دلم

ه؟ دارم از ترس پس م نجا یبه منم بگه ا یکی شهیم-  !فتمیچه خی 

 و اون دوتا هم زل زده بودن به دهن ماهور...  کشهیبه صورتش م دست   ماهور 

ن رد فرهاد رو م سیکه نه اما پل  اتفاق خاض-  ...کنهیم داشیو پ نهی 

 ....خندمیم خوشحال

 خوبه!  یلیخ نکهیخب ا-

 ...کنهیم مکث

 !کشهیهم م سیو دوتا پل کنهیدوباره فرار م-



 رحم تر از فرهادم مگه هست؟!  ... ب  لرزهیو تنم م می  گیرو به دهنم م دستم

 بچه خودش شد!  که باعث مرگ ترنم و حت    هی! هموناره

ن همه ماجرا نبود و به طور حتم چ نمیا اما   !کردیم هم بود که داشت مخقن  ب  های 

 

 ودن... سکوت فرو رفته ب یذهن خودش بود و تو  ی  درگ واسه خوردن نداشت و هرکش ب  اشتها سچکیه

ن سنگ یادیماه زمستان ز  نیبارون اخر  شدت  بود...  ت 

  یصدا حت  
 
 فرا بنفش من که همزمان بازنگ درب خونه غیکه با قطع شدن برق همراه شد و ج  رعد و برف

 بلند شد... 

 

 اروم تر شدم ....  د یچیگرم ماهور که دورم پ  دست

 کردم ترسم رو نشون ندم ....   سیع قیعم ینفسها دنیکش  با 

 باز کردن در رفته بود ،بازگشت...  یکه برا  یشهروز 

 بود شهروز؟ گ-

 خودش به عقب با بهت به صحنه رو به روم چشم دوختم......  دنیساکت بود و اما با کش شهروز 

 واقعا دور از باور بود...  مونیذهن ب  همه بلبشو نیا ونیم نجا یمرد، اونم ا نیا حضور 

 ...میمتعجب بود همه

 داشت؟ کار یچ نجا یپدر ماهور ا اصال 

 ق در حال حرف زدن بودن.... و الن هم با ماهور داخل اتا نجا یکه اومده بود ا  خواستیم چ  

 .کردیتفاوتش حالم رو بد م مرد و دوست نداشتم، نگاه مغرور و ب   نیوقت ا چیه

 نداشت...  تیبراش اهم یگر یاز خودش کس د ی  مرد غ اون

و  د شیکنم اما نم  یکار   هیخودم و مشغول  خواستمیو شهروز در حال پچ زدن باهم بودن و منم م محتشم

 سمت در اتاق...  گشتیدرست نگاهم برم

  چشم به هم زدبن  کیبه  میرو که با ماهور داشت از دو روز بودن تو اون جنگل و لحظات خوب   بعد 

 !و حال هم پدرشوهر گرایم نمیبیم نجا یو درست بعد از برگشتمون محتشم رو ا میگذشت و برگشت



م بگه اما به ستیم قرار نه و کش هیموضوع چ فهممیماجرا ندارم ، نم نیبه ا خوب   د یاصال د متاسفانه

 نیانجام بشه که حال با اومدن پدر ماهور اونم ا ب  کارا  هیبا اومدن محتشم قراره  دونمیاونقدر که خودم م

 بود....  ق  یعم یی  غافلگ کیوقت شب 

 

 ...میشیدر هرسه بلند م یباز شدن صدا با 

ن چ میکنیم به در هست و سیع میمستق نگاهمون  ...میرو از دست ند یی 

ن بزرگ اول تهرابن  جناب  ن کجاست؟: اتاق مگهیم ییی  تغ چیو طبق معمول بدون ه اد یم ونی  نفره که ب ت 

: تو گهیتر مبکنه، پدر ماهور زود حرکت   اد یکه تا شهروز م  کنهیاول به پدرش بعدم به شهروز نگاه م ماهور 

 نه شهروز جان 

 ...کنهیبه من م نگایه بعد 

 !کنهیم عروسم منو همرایه-

 

ن بشه...  یمونده بود دوتا شاخ بال کم  شم سی 

 من و ادم حساب کنه!  اد یحال ب گرفتینم لیادم دخی  خودش و تحو  نیا

اش بودم....  شیتفاوت و ب   محیل شاهد ب   روزها   نسبت به دخی 

 

 ...دهیتکون م د ییتا یبه معنا یش  یکه اونم با کج خند  کنمیمتعجب به ماهور نگاه م اول

 عروس خوب ظاهر بشم...  کیدر نقش  کنمیم و سیع کنمیور مرو جمع و ج خودم

 طرف!  نیاز ا د ییبله پدرجان بفرما-

 

 ...ادیو پدر شوهر جان هم پشت شم م می  و جلوتر سمت پله ها م گمیم یبا اجازه ا سپس

 

**** 

 

 باشه.  نجا یکه ا  ستی، اصال دلم رضا ن هیجور  هیاومدن بابات  نیا کنمیاحساس م-



 

ن ارم با ماهور حرف مساعته د دو   ادم اصال گوشش بدهکار نبود...  نیا ویل گمیم میو از دلواپس نمی 

 

 ...  کنمیتو گوش م اتیدارم به چرند نجا یدارم که نشستم ا یی  شانا خودم اونقدر درگ-

 یتو م-
 

 محتاطانه رفتار کن!  گمیمن م ویل اتیچرند یک

 !کتن یم دشیچیپ یچرا دار  ؟یاخه چه محتاطانه ا-

ن هم گمیفقط دارم از حسم م کنمینم دشیچیپ-  ...ت 

  یر کردپ اتیچند روز گذشته اونقدر ذهنت رو با چرند نیا یکه تو   نهیحست واسه ا نیا ه؟یچ دوبن یم-

ن هم من بگم باز هم حرف خودت رو م که هرچ    ی 
 !بن

ط عقله!  اطیاحت گمی! من دارم مارمیدر م چ   هیدارم از خودم  کتن یماهور چرا فکر م-  شر

 

ن که م  یبا داد کبار یو  کشهیبه شش م تدس نیشونه هام بال م نهی   ...ی 

ه بر  ربیط چیکارا مردونه است و به تو هم ه  نی!اصال ایکرد  وونمید یوا- هم  ت و سیعتو اتاق ینداره! بهی 

  ب  که خدا  نکن دور و بر من بپلیک
ن
ه که ناراحتت کنم!  ونی  از دهنم ب نکرده حرف  بی 

 

 ...چکهیم اشکم

 ؟کتن یصحبت م یالن خوب دار  عتن ی-

 

 .... هی  گیبازوم رو م دوطرف

ا- ن انال یو فکرم و طور  طیشانا من خودم دارم شر جر  و با استفاده از اون خن نجا یکنم تا فرهاد بکشونم ا  ی 

 !یز ینکن که فکرم رو بهم بر  یبدم، پس خواهشا کار  سشیپل لیبندازم و بعدم تحو  شی  گ

 

 ...کنمیپشت دست اشکم رو پاک م با 

 نیعی  یش  و با  کشمی، خودم رو عقب م نهیصورتم بش یدستش رو  خواد یو تا م کنمیکرده نگاهش م  بغض

 ....می  اتاقم م یشعت ممکن تو 

 ...هی  گیم دهیمن و ناد رسما 



 د یسف اهیدست به س ذاشتیو نم د یچرخیکلبه نبود که مثل پروانه دورم م  یادم ، همون ادم تو  نیا مگه

اغوشش با بوسه هاش تا خود صبح مدح  یادم نبود که شب تا صبح اونقدر منو تو  نیبزنم... مگه ا

بشه، پس  کرار بودن که دوست داشتم تا ابد ت با یها دلچسب و ز  یو اونقدر اون عشق باز  کرد یم شمیوستا

م نشمنم ز  ... خب نقشه داره که داره ویلکشهیم اد یو شم فر  کنهیمؤاخذه م نطور یچرا الن داره من و ا

 
ن
ن رو بهش م اگه دارم حرف  ....خورهیاز احساسم بگم که داره مثل خوره وجودم رو م خوامیم نمی 

 

******** 

 

 اضافه شد...  مشونیهم به ت ب  نا اشنا مرد 

 ..دمیشنیکه بارها اسمش رو از زبون محتشم م  بود همون رسویل سیپل ا یگو 

 ماهور نرم...  و شاغ می  کردم جلو دلم رو بگ  برخورد اون روزمون سیع از 

ن ناراحت بودم که چ ازش  م ب  وقتها حرفها شی  ینبود، ب یتازه ا ی 
ن   دهیکار ناد  نیی  و به خورد یکه بهم برم  د ی 

ن بود...   گرفت 

 من ومنع کرده بود چرا بدون شالم !  دالورودشیالن که با حضور مهمان جد مثل

 نامحرم بود و محتشم و شهروز هم محرمم بودن!  رسویل د یشا دونمینم

خرش که از اول تا ا  دمیرو د برخورد خود رسویل شم نکنم اما وقت   کنم و شایل  یاولش لجباز  خواستمیم

ن شش پا  ماهور انگار به خود گرفته بود و احساس بود نخواستم معذبش کنم و حرف گوش کردم ویل یت 

ن اما فعال به هم کرد،یغرور م  ....چونمیتا بعد گوشش رو بپ کنمیحس و حال ولش م ت 

 

میابم رو بال م قمقمه  ... خورمیاب م و کیم ی 

 ....دیچسبیاب خوردن م کیم  دنیدو  تاز دوساع بعد 

تمیس کاله  .....خورهیبه گوشم م ب  که صدا  شمیو وارد سالن م دمیرو عقب م وشر

 

ن خودم حواسم به همه چ-   شمیکه موفق م  دونمیهست... م ی 
ن
نم.... ک  مونتینزن که بعدا پش پس حرف

ضن وقت حا چیمسئله به نفعمه پس بدون ه نیکنم بدون شک ا  یمن اگر قبول کردم باهات همکار 

کتم رو ممی  بگ دهیخودم رو ناد گرانیبه خاطر د ستمین  ...خوامی.... من فقط شر

 



 ...شهیمقطع  حرفش

 که پشتش به منه...   کنمینگاه پدر ماهور م ناباور 

ش هم  یمراسم خواستگار  دور از خانواده اش بود حت   شهیکه هم  در حایل نجا یادم ا نیا حضور  دخی 

 ...امدین

 شک ندارم چشمش دنبال کارخونه است!  دمیحال که اسمش رو شن ویل

 

 ...کنمیو سالم م شمیسالن م وارد 

از کنارم رد  حرف و حرکت   چیو بعد بدون ه کنهیبهم م و نگایه گردهیتفاوت برم ور و ب  نگاه مغر  باهمون

 ...هی  و م شهیم

ن مرد که حال حدس م نیمخصوصا ا ومد یمرموز خوشم نم یاز ادمها اصال    هیچشمش دنبال کارخونه ا نمی 

 که ماهور با خون دل شپاش کرد... 

فرهاد بود ، پس خودم  یماجرا ی  چون فکر و ذهنش درگ نداشت یا دهیحرف زدن با ماهور هم فا البته

 شد!!!!!  یمیبا اون مرد مرموز صم د یموضوع هم با نیا یوبرا شدمیدست به کار م د یبا

 نبود...  ر یاصال امکان پذمرد  نیشدن به ا کینزد

دیحوصلم رو ش م دنیکش  گار یجا نشستنش موقع س هیبودنش و  خونرسد   ...ی 

 نظر گرفتنش هم مکافات داشت...  ر یز 

ن ه ماهور  نم قهر  بندازه که م گوشه چشیم  هی ادینم حت   چیو دوستاش که وقت ش خاروندن که نداشت 

 تو نقشش فرو رفته!  یادیکنم محلش ندم... ز 

 

که فقط فکر   که سه تا بچه داشته باشه البته ادیم  ومد یبود و اصال بهش نم پیخوشت یادیشوهرم ز  پدر

 ....موندمیجوون نمونه! منم بودم جوون م یخوایخودشه م

 

ر با پرست داد یکه انجام م  یهرکار   یادیز  یزنا نبود که خود یبود و با کالس، اصال انگار تو خونش بود.... ب ی 

ن نم چکدومیه نهیندان دست رد به سدورش بودن و اونم چ  ...دی 

 ....کنمیم سهیو حال دارم مقا دمیرو شن فشیو اونجا تعر  نجا یاز ا دمیمن که ند البته

 



 !!!دهیتو نخش بودم لمصب نم پس نم یلیچندروز خ نیا

 

 یر  هیمطمئنم که  ویل
 

ن و روزنامه خوندن م نجا یا یبه کفشش هست وگرنه به جا یک تو بغل  فتی  نشست 

 خواهانش بود...  یادیکه ز   ب  از همون خانمها یکی

 

**** 

 

 

دو تا ادم با  شهی، مگه م کنمیاحساس منجمد بودن م شیاز شد کنمیبه رابطه ماهور و پدرش نگاه م وقت  

 تفاوت باشن؟!  ب   نقدر یا نسبت خوبن 

مانند  اشت فقطرواج ند انشانیم یو پرس  ی، پدر  دمیدیبود که من داشتم با چشم م قت  یحق متاسفانه

 ...کردندیرفتار م بهیدو انسان غر 

 یار یبس یمواردها یو تو  کنمیم ، شوچن  می  از شو کولش بال م ست،ینبوده ون نجور یمن و بابام ا رابطه

 ...کنمیاشان م وانهیهم د

 نوع روابطشون!  و ادماش باهم فرق دارن حت   ا یدن چقدر 

 

ن و چ شر یهرچه قدر بزرگ م کنمیحس م گایه ن یکه با عقل جور ن  تن یبیم یادیز  یهای   یر یباور پذ تن عی! ست 

 انها مشکله... 

 ...فهیمیعلت و معلول رو نم رابطه

 !شهیم دهیچیپ یادیهم با همان روابط ساده اش ز  ا ینشده باشه ، دن فیروابط تعر  نیساده تر  وقت  

ن قوان یش  کیهمه روابط  در   ...نی  گیبط به خود نمشکل روا گهینشوند ، د تیوجود دارند که اگر رعا ت 

! نهیرابطه مادر با فرزندانش هم هم دونه،یرو لزم م قیعم یوجود رابطه ا یکه پدر و فرزند  همونطور 

ا ن کدوم حفظ نشدن و قوان  چینظر ه نیخاص خودش رو داره که از ا طیمنتها هرکدوم شر ه وضع شد ت 

 تا فرزندان!  هی  گیپدر و مادر شکل م یروابط از سو  نیا شی  یصورت نگرفته که ب

 

ا مامان در مورد  یکنه... طور   مونییراهنما تونهیکه م  ب  تا جا کرد یم سیع میکه بود  یطیرعنا تحت هرشر

 بندازه...  ب  جدا نمونیب اختالف ستن  گذاشتیکه انگار همسنمه! نم  کرد یبرخورد م لیمسا



 ... دادیراه چاره داشت و الحق هم خوب جواب م هی یهر کار  درمورد 

ن لاو  ادمهی فتم و شماره مامان ر  شیخونه پ دمی... تا رسفتمی  م ب  پرس بهم شماره داد ، راهنما هیکه   یبار  ت 

رد و بعدم ک  بهم شماره داد گفت بهش زنگ بزنم.... مامانم اول اخیم ارو یرو کف دستش گذاشتم و گفتم: 

ن به من ، زنگ م یکرد و بهم گفت خب چرا داد  یخنده ا  یار من باهاش ک گمیم و  ندازمی! شونه بال میدی 

قابل .... بعدم در مومد یاعتماد به نفسش بال بود، خوشم ن زشت بود ویل یلیندارم درضمن پرسه هم خ

 اتاقم....  گردمیبهت زده مامان برم یچشما

اون  ... بعد از  میوقت هم سو استفاده نکرد چینظر خانواده بوده و ه ر یز  شهیهم نا یمن و ش یها یازاد

و  شدمیاز کنارش رد م داد یم که در خواست دوست    هر جنس مخالقن  گهیرس بهم داد ، دکه پ  یشماره ا

ل شده بود و ح ابامدر کنار ب میداشته باش میتونستیکه م  ... چون تمام احساساب   کردمینم توجیه چیه

 همراهمون بود... 

ن مشکالت عاطف مهسا  خدا  هشیماهور هم رو ارضا کنند،،، چون شونیو مهتاب هم با وجود ماهور تونست 

 پشتشون بوده و هست.... 

 

 

******* 

 

دارم، اگر و نقشه محرمانتون ن سی، من کار به پل رسویل میبنداز  ی  فرهاد رو گ میکه بتون  نهیحرفمون ا-

ت کردم تا ا  ندفعهیا نیخوردیکه شما مدام شکست م  ی! چون با کار نهیفقط به خاطر هم یایب نجا یخی 

 دور....  ینمش تو با نقشه بکشو  خوامیمن م

 خالف قانونه!  نیاما ا-

 

 ...ردهگیبرم که ماهور عصت    کنمیو ماهور نگاه م رسویل لفیطن  یی  گشاد شده به در گ  یچشما با 

 یکه م  اون قانوبن -
 

ن تضم یک  ؟!  کنهیجون زن من و م ت 

 

 چرا قند تو دلم اب شد....  دونمیو نم کنمیزده نگاهش م بهت

ن رو کارد م رسویل  ...ومدیمخونش درن یدی 

 !شهینم سمیاما بدون دخالت پل-



 به اونجاشم فکر کردم... -

 خب؟-

ن تونیفرهاد وارد منطقه مورد نظر شد ، شما م نکهیبعد ا- ن اقدام کن ت   !ت 

 

ن بهت زده ام با شهروز از در م یهم در مقابل چشما بعد   یلیار خ... انگکنهیهم نم توجیه حت   ونی  ب نهی 

 ...دیذهنش مشغول بود که من و ند

اضم م توجیه همه ب   نینظرم ا به  پاسخگو نبود....  کش  کردمیحق من نبود! اما اعی 

 

 ...ادیکنارم م  محتشم

 بزارم!  ونیرو باهات در م مطلت   د یبا ا یشانا جان ب-

 !؟چه مطلت  -

 ...گمیکتابخونه بهت م  ا یب-

 

ن که نگاه سنگ  می  سمت اتاق م و دو دیل د یترد با  ون حس چ گردمیبرنم یلو کنمیپدر ماهور و حس م ت 

 حرف محتشم مهم تر باشه!!!!  کنمیم

 ماهور

 

 ...دمیرس خواستمیبه اون چه که م بالخره

 خارج بشه...  رانیاز ا تونستیت مراح یلیکه خ  افتاد در صورب   ی  به خاطر طمعش گ فرهاد 

 

  یطور  توننیم انسانها 
 

ن که هم  زندگ ، س  احساس خوشبخت   شهیکتن ن صفت  لت  و جاه ط یر یناپذ یی  کتن

 ...شهیم تیاما اگر از حدش بگذره باعث نابود هیهر انسان

 

 که  انداختنش بود، در حایل ی  کند و من هدفم گ  هم فرصت داشت اما نخواست که چشم پوشر  فرهاد 

 ...هی  نم ادمی،نگاه ناباورش از  شیی  و دستگ سیلحظه اخر با امدن پل هم در نظر گرفته بودم ویل مالحظاب  

 



 ، سیع د شیکه در مناطق مختلف جابجا م  یبده و طبق نقشه ا مونیباز  خواستیکه م  محیل یتو  درست

ده اما ب یهم باز  قدرتش رو به رخ بکشه و باز  خواستیداشت منظور خاصش رو بهمون نشون بده... م

 ی  و انجام دادم و با گ سکیر  نیمن ا قا یتا زرنگی  عمل کنه و دق شهیم دا یهم پ نفر دویم هی شهیهم

 خودم و شانا رو راحت کردم....  الیافتادنش خ

 

 !شانا

 که گذشت و من ازش غافل بودم...   ب  به روزها لعنت

  ب  جدا نمونیب
 

نارش بهش داشتم باز هم نتونسته بودم در ک که  افتاده بود و چقدر باوجود احساس دلتنیک

 باشم... 

 

 زود گذشت...  یلیخ میکه باهم داشت  از اون سفر دو روزه و لحظاب   بعد 

ان کنم که لحظه ا یجور  خوامیرو م دنها یند نیتموم ا یجا  ....فتهیسخت ن یروزها نیا اد یبه  یجی 

ان  براش!  کنمیم جی 

 ...دی... با وجود شد بودنم باز هم خندهی  نم مادیوقت لحظه اخر و نگاه اخر صبحش  چیه

کم  ...کردیدرکم م دخی 

  شد یداشت و چقدر م ب  درک بال طونشیش هیبرخالف روح شانا 
 

 کرد...   هیبهش تک در زندگ

 

  یلیبا فرهاد خ دارمی، د میدیبه منطقه مورد نظرمون رس وقت  
 
گاهش کامال و بهت از ن تی  بود که ح اتفاف

 بود....  انیع

 کردم...   دا یکه ردش رو زدم و جاش رو پ  شد ینم ورشبا

فرار   سها یکه گفت و کفرم رو دراورد باز هم نتونست با اومدن به موقع پل  ب  وجود تموم چرت و پرتها با 

 کنه... 

 

 فرار کند....  تونستیکه اگر زودتر به خودش آمده بود م  درحایل

 



ه دنبالش پل هم ب نی  یا سیکند که پل  ی  دستگرا  هم خوشحال بود ، هرچند توانسته بود مجریم رسویل

 بود.... 

 

د به جا از خو  یاثر  فتی  که م  مناطق   یجا یکه در جا  یمدت فرهاد با استفاده از روش ستاره ا نیا تموم

ساده   نقدر یکه ا  کرد یکند اما فکرش رو هم نم  یباز  خواد یداره و م هدف خاض داد یکه نشون م  ذاشتیم

 ...فتدیب ی  گ

 کم گرفته بود!   دست یادیز 

 

 ! ارهیدست بس یدست بال بالخره

 

ه شد و کشاند  یبود که به ناحق به باز  راحت انجام شد تقاص خون ترنیم یلیکه خ  نیهم تموم ا د یشا

 مظلومانه جون داد... 

 زود دست و پاش رو گرفت...  یلیکه خ  یمیتیبچه  اه

   حق نشسته بود، هرچند خودکشر  یجا خدا 
 

 .باشد...  گناه بزرگ

 

ن به شونه ام م و خوشحال دست   اد یکنارم م  محتشم  ...نهی 

 !یاخرش موفق شد-

 مگه قرار بود، نشم؟! -

  اثی  و اون خنجر هم به دست م د یرس انیبه پا تیمامور  نی! بالخره اجناب تهرابن  نیدار  ار یاخت-
 

 فرهنیک

 دام افتاد...  یراحت تو  نقدر یچرا فرهاد ا دونمینم افتاد، ویل

 

   کشمیم ق  یعم نفس
 

 ...که پشتش هزاران حرف بود و خستیک

- 
 

ن کرده بود ، چ  ی  شهروز چقدر ادم اج حت   ؟یدیها رو ند یو موش و گربه باز  مگه اون همه دوندگ  کیم  ی 

 گوشمون رد شد...   خیخطر از ب د،یکه شهروز کش  یاما با نقشه ا میبود لو بر  کیبود! نزد

 له داد؟راحت دم به ت نقدر یکه فرهاد ا  ستین بیعج ویل-

 



 ذهنم رو مشغول کنم ...  خواستمیخودم هم سوال بود اما نم یبرا

ن چ تنها   شانا بود!  خواستیداشتم و دلم م اجیکه الن بهش احت  یی 

  با 
 

 رابن و جاش رو به دل نگ کشهیچرا تموم اون حس پر م دونمیاما نم شمیم فکر به شانا پر از حس زندگ

 ...دهیم

 

 شم فکرم رو دور کنم.... با حرف زدن با محت کنمیم سیع

 

و  میته باشداش یا گهیازش حرف بکشه و فکر نکنم ما کار د تونهیم سیچون پل ستیمهم ن گهیاونش د-

ه هرچه زودتر برگرد  تهران...  میبهی 

 

 ...کنهینگام م د یترد با کیم محتشم

ن چ هی خوامیم-  گفتنش تا چه حد درسته...   دونمینم بگم ویل یی 

 

 ...اون حس نگرابن از  شمیپر م دوباره

 خب! -

ن بب-  داشته باشم...  یمنظور بد نکهیا ا یفکرت و مشغول کنم  خوامینم ت 

ن محتشم حرف م-  ی 
 !انه؟ی بن

 فقط خوددار باش...  گمیباشه بابا م-

 !ایکنیم وونمید یدار -

 زنته! من و هم به شک انداخته...  ی  به من چه؟! تقص-

 ...یشد ی  از جونت س نکهیمحتشم مثل ا-

ه! الن هم با بابات تنها نباش شهیکه م  ب  تا جا خواستیم نداشت، حت   نسبت به بابات حس خوب  شانا -

ن بهش زنگ م هرچ    ! واقعا نگرانم... دهیجواب نم نمی 

 

ن خوشب خوامی، م کنهیاصال مغزم درست کار نم یلحظه ا یبرا  باشم و مثبت فکر کنم ...  ت 



 کنه!   چارهیبده که من پرسش رو ب رو انجام یکار   ستیکه باشه قرار ن  من هرچ   پدر 

 

 یم چ   فهیمیم چیه-
 

 محتشم؟!  یک

ن حس بد شانا دارم باهات حرف م یباور کن من فقط از رو -  ...نمی 

 ...الیو  نیایبا شهروز هماهنگ شو ب عی  یخونه و تو هم هر چه ش  می  من م-

ن و به شهروز هم داخل ماش امیهمرات ب دمیم حیترج- ن زنگ م ت   شهی، فردا هم م ارهیدلم طاقت نم نم،ی 

  تیدنبال شکا فتمیب
 
 ....شیفر یو ک و مسائل حقوف

 

ن و سوار ماش کنمینم معطل    شمیم ت 
 

ن به شهروز م که محتشم هم زنیک  ...نهی 

 تو دلم نبود...  دل

 ... شدیدلم اروم نم دمیدیشانا رو نم و تا وقت   شدمیم وانهید اشتمد

 ...اوردیش وته که داشت از پا درم م ب   یپر بود از هجوم افکار  مغزم

ن همچ تونستینم پدرم  کنه...   یکار   ت 

 

 ؟یزنگ به محافظ ها زد هی! اصال دهیخواب د یشا-

 جواب ندادن...  اره ویل-

 

 ... نمیشانا رو بب خواستمیخودمم آروم باشم و فقط م دادن به یبا دلدار  نتونستم حت   گهید

 روندم ....  ال یتا و  تونستمیکه م  تموم شعت   با 

 کمکم کن  و نذار بشکنم ...   ا یخدا

 ... سپارمیرو ندارم و شانا رو هم به خودت م تو کش جز 

 که چه کند  د یفهمیکه هم ترس داشت هم نم  امان از دیل ویل

 

ن داشتم همه چ دوست  نبود...  باشه ویل الیخواب و خ ی 

 رو باخودش برده بود...  ستمیبه نام پدر شده بود که تموم هست و ن دست خوش طوفابن  میزندگ



 بشه؟!  شیتن پاره تنش باعث خوشحال دنیبد باشه که لرز  نقدر یپدر ا هی شهیم مگه

  نکهیا عوض
 

ن م یا شهیبر ر  شهیکارش داره ت  نینکرد حال با ا بانمیپشت در طول زندگ  کیکه قلبم از   نهی 

 که بخواد ...   به حایل یحال و روز افتاده! وا نینبودش به ا قهیدق

 !یی  اش قرار بگعمل انجام شده  یتو  یبخوا نکهیکردنش هم مشکل و سخته چه برسه به ا  فکر 

ن و پا فتی  که شانا بال م  بود وقت   دهیفا کردن خودم ب    شزنش  یر  هیکه بابات   ومد یم یت 
 

به کفشش  یک

ه واسه فکر کردن ب ب  اونقدر فرهاد مغزم رو به خودش مشغول کرده بود که جا من لعنت   هست ویل

ن چ  نبود..  گهید یهای 

 

 چه کنم؟!  دونمیاما نم سوزمیاز خشم م دارم

 !سهی  به ذهنم نم یکار   راه

 کرده و در رفته؟!   هوشیچه که محافط ها رو ب عتن ی

 

ن که اوار شده بودم ، پا  یمبل دو نفره ا یرو   ... هی  م یت 

 ...دمینشون نم شهروز بازهم عکس العمیل یباصدا

 !شه؟یدرست م یغصه بخور  تن یبش نجا یا-

 

  بازهم
ن
ن نم حرف  ...خواستیو دلم فقط حضور شانا رو م نمی 

ن هم قا یتمام وقتم رو با شانا باشم و الن هم دق خواستمیکردن خودم ، م  ی  ماه اس کیاز  د بع رو  ت 

 !خوامیم

 

 !شهیگوش  یشه شش تو  کی میبرگشت که از وقت    هی  ور م شیگوش  محتشم به چ   دونمینم

ن م شیبه دلخوش یپوزخند کرد،یچت م گفتیکه م  داره با همون مظلوم نایم دمیشا لعنت  و خودم رو  نمی 

 ....میخوبمون رو ندونست یکه چرا قدر روزها  کنمیم

 !سهی  واسه نجات شانا به ذهنم نم یراهکار  چیبندازم ، الن ه شی  تا گ دمیفرهاد نقشه کش یکه برا  متن 

 !یاز خودت به جا بزار  یرد نکهی، بدون ا یادم رو بدزد هی هیالک مگه



که بشه   و نبودن شنجن  یخی   همه ب   نیاز ا می  میم مروز، دار  هیتو  یار یهمه بدب نیاز ا شهینم باورم

 کرد...   دا یباهاش شانا رو پ

ن فکر همه چ اون  !دم؟یچرا من نفهم و کرده بود ویل ی 

 !... فرهاد!.. فرهاد 

دشون بهت ز  یچشما ونیکه دارم م  و با تموم خشیم شمیم و عصبابن  فتهیمثل خوره تو جونم م اسمش

ن م یرو رو  هرچ   ن اپ کنمیپرت م هی  ن م شهیوبا پا محکم به وسط ش یت  کم   یذره ا تمیتا بشکنه اما عصبان نمی 

 !شهینم

 

وصل  راه ارتبایط ا یشنخ  چیبه شانا به ه دنیرس یافکار نابسامان خودم غرق بودم و علنا برا یتو 

 ...مینبود

  یباصدا
 
نیو شونه هاش بال م شهیزده م تی  خودش هم ح شهیمحتشم بلند م لیکه از موبا  بوف و داد  ی 

ن م  : جواب داد! جواب داد! نهی 

 

 ...نهیشیو خودش م کنهیدر کمال تعجب شهروز رو از کنارم بلند م بعدم

 ....هی  گیرو طرفم م شیگوش

ن بب- ر  دمید نه! ویل ا ی دهیجواب م ابیرد نیا دونستمینم ت   ا ی دادیجواب م ا ینداره ، حال  یامتحانش ضن

 الن خوشحالم که جواب داد...  نه ویل

 متوجه حرفش نشدم....  فهمهیکه خودش م  کنمیخشم نگاهش م با 

 

 ؟کتن ینگاه م ینطور یماهور چرا ا-

 محتشم اصال حوصله چرت و پرت گفتنات رو ندارم! -

رده بودم و ک  هی  خانومت ذخ گوشر   یکه تو   هیابیبرنامه رد هی گمی! دارم ممرد حساب   هیچرت و پرت چ-

 جواب داده.. ،  دمیشک داشتم جواب بده که الن د

 

 ...کنهیبده که خودش هم درک م حیتوض شی  یب خوامیبا نگاهم م شمیمنظورش که م متوجه

 



ن بب- و  فتهیم ی  گ  ابن یجر  هیبود و ش  وتر یرو قبول کردم که پرسه مخ کامپ یپرونده ا هی شیچند وقت پ ت 

ه خودش ، که به گفت دهیرو بهم م یبرنامه ا هیکه بهش کردم   لطقن  یکه اونم برا  کنمیمنم کمکش م

شانا  . صبح هم قبل اومدنم وقت  یی  بگ خواست   و یرد هرک شهیم نیخودش برنامه رو درست کرده که با ا

سش گفت بدون ا لن هم خدا و ا ختمیر  شیخودش بفهمه برنامه رو تو گوش نکهیباهام حرف زد و از اسی 

نتشیبود که ا ار یباهامون   دو مونده بود... روشنه وگرنه دستمون تو پوست گر  نی 

 

 کجاست؟  یدیفهم ؟حال چ  -

 

 ... خندهیم

 رو هم خی  کردم...  سی! فقط با اجازه ات پلشنهینقطه قرمزه لوک نیا پس چ  -

 

 ...کنمیزده نگاش م بهت

 یشعر بهم م یدار  دوساعت من و نگه داشت   کهی: مرتگمیم حرض
ن
نوقت حال و روزم و او  تن یبی! م باف

 ور دلت!  یندسخن گو و من و نشو  یشد

 

ن رو از رو م چییو سو  شمیم بلند  ن چنگ م ی   ...کنمیکه از خودم شاغ دارم حرکت م  شعت   نیعی  یو باش  نمی 

 

 

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

 

 

 اش کنم...  کهیت کهیت خواد یدلم م فتهیکه به پدرم م  نگاهم

 مرگش رو داشتم...  یارزو 

ن حاضن بود در حق پرسش همچ یپدر  کدوم  رد کرد! م نیبکنه که ا یکار   ت 

 کشته بودمش...   د یمحتشم و شهروز نبودن شا اگه



ابرو کنه که خودم هنوز بهش دست  رو ب   ب  شانا خواستیرو ، اونوقت م تمی  تعصب و غ دونستیم

 نزده بودم... 

 ...دیلرز اغوشم یم یتو  شانا 

 یو شانا شد یم ر ید یلیدخیبود شا دهیرس رتر ید بود که اگه رسویل دهیدرکش کنم تا چه حد ترس تونستمیم

 من... 

که   یکه دارم سمت دوتا مرد  یو با تموم حرص و غصه ا می  خودم رو بگ یجلو  تونمیسختمه و نم فکرشم

ن م ن رو زم خوابونمشیو م کنمیرو از مامور جداش م شونیکیو  دومیقصد تعرض به شانا رو داشت  و  ت 

ن شو صورتش م یکه رو   ب  مشت ها  ..نمی 

ن م نعره  ...دمیفحش م نمی 

 !به مال من چپ نگاه کتن  ی! جرئت کردآبرو کتن  زن من و ب   خواست  ی، حرومزاده مکثافت-

 ....تخم سگ شونمیمادر سگ... ننتو به عزات م عوضن  شونمیم اهیرو به خاک س کهیتوو اون مرت من

 

ن ویل چند   ...شدنینم فمیحر  نفر اومده بودن تا من و جدا کتن

 ...هی  گیقلبم اروم م کنمیصورت غرق در خون مردک که م نگاه

 ...شدینم فیرو حر  وونهیهم من د سیپل حت   کردنیبا تعجب نگام م همه

ن ماهور براش رگ م شهیصحبت از ناموس که م دنیفهمیم د یبا همه  یار ک  کتک  کیچه برسه به  نهی 

 !ت  یدرپ

 

فمیب یبابا  ...کردمیرو برده بودن که اگه بود خودم جنازه اش م رسر

 رو برده بود...  من و شناخته بود که اون عوضن  رسویل

 

   و محتشم للموبن  شهروز 
ن
...  گرفته بودن و جرئت حرف ن  نداشت 

 اروم اروم نه!  ارومی  شده بود ویل دلم

 از اونجا و آدماش دور بشم...  خواستمیم

 



که از   در حایل اد،یم ونی  از ساختمون ب هم امده بود و شانا توسط مامور زبن  سیکه پل  میدیرس قیعمو 

 ...هیگر   ر یاغوشم فرو رفت و من و محکم بغل کرد و زد ز  یمن تو  دنیو به محض د د یلرز یترس داشت م

 . دمید دستبند زده یپدرم و با دستها نکهیتا ا شدمیم وانهیو داشتم د هیماجرا چ دونستمینم

 مرد چه بر روز ما و خودش اورده بود!  نیا

عقب  یلیگردن کلفت نره خر خ  گهیدوتا د  زودتر رفت ویل سیبغلم بود پدرم هم همراه پل یشانا تو  چون

دنیتر داشت م ن تا سوار ماش ی  ن که باشن  ت   حیوضاز شبازها که داشت واسه مافوقش ت یکیگزارش   دنیکتن

و به  هممفینم گهیدسوزناک شانا  یها هیتجاوز و گر  دنیبوده ، باشن یزدکه قصدشون تجاوز و د  داد یم

 از اون نره خرها رفتم و تا خورد ، زدمش....  یکیسمت 

سیو م شد یاروم نم شانا   حالش بد بشه ...  دمیی 

 : الن هردوتون حال و روز خوب  گهیزودتر از من م کنه که رسویل  سوالب   خواد یو م اد یکنارم م  شوابن 

ن ، شکر خدا همه چ نیر ندا  ... گذشت اما به سخت    ی  به خ ی 

 

ن رو شانه ام م دست  ...ارهی 

ه بر  کنمیگزارش رو خودم رد م-  هم زنت!  که هم خودت اروم شر   ب  جا هی نی، تو هم بهی 

 و محتشم هم ناراحت کنارم بودن...  شهروز 

 ...ومدیهمه ترحم خوشم نم نیاز ا اصال 

 هی میداشت جا یرو جمع کنم، احت لمونیتا وسا می  م ال یو سمت و  می  گیو مدست شانا ر  به کش نگایه بدون

 ....میرو باهم باش یچند روز 

 ر کنه. روز گذشته بود و شانا توانسته بود خودش رو جمع و جو  پنج

  یجا یا گهیشانا در نوع خودش خاص بود! هرکس د تیشخص اصال 
 
اده بود که براش افت  اون بود با اتفاف

سوزن  قیبه خاطر تزر  شی  یاما شانا دو روز حالش بد شد اونم ب د یکشیهم م مارستانیکارش به ت  د یشا

که وارد   ب  دارو با دوز بال نینگهش دارن که استفاده از ا هوشیبود که بهش زده بودن تا ب ارام بخشر  یها

 شده بود...  حایل بدنش شده ، باعث خواب و ضعف و ب  

با ساعتها فکر کردن و قدم زدن باز هم نتونستم باهاش کنار  من خراب شده بود که حت   هیعوض روح در 

 ...امیب

 و بعد اروم باشه؟!  هی  زنش مورد سوقصد قراربگ نهیبب تونهیم گ

ن و هم هی  گیباشه اما به خودش سخت نمشانا هم ناراحت  د یشا گذشته ، خدا رو شاکر   ی  که به خ  ت 

 بود..... 



 شده بودم که از شانا هم غافل شدم...  مییتنها لهیمن بودم که اونقدر غرق در پ درعوض

 کنه...   فشیاهداف کث لهینداشت زن من و وس حق

م بود تا افتخار!  پدربودنش  باعث شر

 د یهم از ذهنم پاک نشه اما با چوقتیه د یبشه از کنارش گذشت! شااتفاق اسون نبود که  نیا هضم

ن چ چیکردن ه  یباهاش کنار اومد چون خودخور   ...کردیو درست نم ی 

 

ن چ کردن بعضن   باور   ...کردیکه حالت و بد م  معضیل شد یمشکل بود و هضم نکردنش م ها ی 

 فهممیگرون تموم شد، اصال نم  یادی، برام ز  ارمیپدربودنش رو به زبون ب خوامینم که حت    یپدر  کار 

به زدن چ    دهیهمه ناد نیمنظورش از ا ن و در اخر ضن  نشوند؟!  اهیبود که من و به خاک س گرفت 

 

 شم رو به درد اورده بود...  اد یز  فکر 

و برام سخته! اسون گرفتنش غرورم ر  شه،ینم مثل شانا زود فراموش کنم ویل تونستمیکاش من هم م  یا

 که انجام شده غصه خوردنش هم غرورم رو له کرده بود!   یکار   یهرچند برا کنهیله م

 

 ...چهیپیاز پشت دور گردنم م یدیسف یدستها

 ...کنهیم که ته دلم رو خایل  شهیم ختهیصورتم ر  یشانا رو  یموها

 شانا بودم، بلند و فر!  یموها عاشق

 نیبهی   تونمیکه م  رب  درصو  خورمینشستم و غصه م نجا یکه ا  خدا بود واسه متن  انگار سفارشر  اصال 

 لحظات رو با شانا داشته باشم... 

 ...بندمیکه شمست چشم م  خورهیصورتم م یگرمش تو   ینفسها حرم

 یو صدا شهیاغوشم پخش م یکه تو   کشونمشیبه طرف خودم م کدفعهیو از پشت  می  گیدستاش م مچ

 ...نهیشیلبم م یرو  لبخند کج   هی  که به هوا م  غشیج

 ....ادیبا مسائل کنار ب تونهیراحت م نقدر یبود و چه خوب که ا نیی  ش یادیدخی  ز  نیا

 

که   کتن یفکر م ! اخه به چ  ؟کتن یاسمون و نگاه م یو راست راست دار  نشست   نجا یا کشر یخجالت نم-

 !شه؟یجوره تموم نم چیه



 

ن و اخمو هم حرف م شهیم عنق به ا نه،ی  ن به نوک دماغش م یضن  ...نمی 

رو  شهیم دهینمک و پاش شهیزبون اورد چون به زبون اوردنشون درده! م به شهیحرف ها رو نم بعضن -

 زخمت! 

 

ن چ چیبه نظر من ه-  !خودت و به خاطرش ناراحت کتن  یو نداره که بخوا نیارزش ا یی 

 

 ...دمیبچه جونمم م نی... من واسه اکنمینگاه صورت مثل ماهش م هی  خ

 !شر یهم ناراحت م نخوایه پررنگه که تیزندگ یاز ادمها اونقدر تو  خاطر بعضن -

 

 ...شهیپراز غم م اهشیس نگاه

  اره،یناراحت شدنش فقط تو رو از پا درم-
 

رجور که ه توننیماهور! ادمها م میستیادمها ن ما مسئول زندگ

 
 

!   بخوان زندگ ن  کتن

 یکه م  ب  اون ادمها-
 

ن یباشه غلط م ب  اعتنا در قبال فرزندانشون مسئولن چون اگر بنا بر ب   یک  ارنیببچه  کتن

 ! ن  و بعد به امان خدا ولش کتن

 

 ترحم بارش و دوست نداشتم...  نگاه

 میبانعص شی  یفقط و فقط ب گذرهیذهنش م یتو  که چ    نینگاه و ا نیزده بودم تو چشماش... ا زل

 ...کردیم

 تنها باشم خوامیم-

 

ن م از  هیم صورتم ب   یتو  تمیعصبان انی     ی 
 

و قاب صورتم ر و دستاش  نهیشیلباش م یرو  که لبخند کمرنیک

 ...کنهیم

التر از من ب شیبهت ترحم کنم چون اونقدر ارزشت پ ستی! من قرار نبشر  عصبابن  ستیلزم ن زمیعز -

  یغصه خوردن و خودخور  یتوئه! پس به جا هم هست بابت ناراحت   حرفهاست که اگر ناراحت   نیا

 ...یلذت بی   ندتیکن از ا  کردن ،سیع



 

م فقط صورت مسئله ر  ندهیتفاوت باشم و از ا ن بخوام ب  که م  نیا درست بود ویل حرفاش و ام لذت بی 

 موضوع همچنان پابرجاست!  تیکه واقع  ! درصورب  کنهیپاک م

  و مادر نقش اساش پدر 
 

رو با محبت  صالج یاونها هست بچه ها فهیفرزندان دارن و وظ در زندگ

 به بچه خودش ،به هست که حت   ب  آدمها نیپدر من جزو منفورتر  جامعه بدن ویل لیخودشون تحو 

بود  ن یعمر پدر خواستم و با وجود بودنش پدر  کیکه   هیناموس بچه خودش هم رحم نکرد، درد من درد

ان ناپ یگرفتنش کمبودها  دهیبا رفتار و ناد یگر یکنه! مادر هم که طور د  یکه بخواد پدر  رو  یر یذجی 

 ...کنهیم جاد یدرون فرزندش ا

ن رو چش  دهیو ناد محبت   که مانند من طعم ب    جز ،کسابن درک کنه  تونستینم شانا   باشن!  دهیگرفت 

 

 

 ...بوسمیو کف هردو دستاش رو م دارمیصورتم برم یرو از رو  دستاش

...  قیعم ن  و پراز حس دوست داشت 

  نیسهم من بود از ا شانا 
 

 ...دمیکه هرطور خواست با من تا کرد و من هم به سازش رقص  زندگ

ن  کیحال شده بود  ویل کرد یو ازم فرار م د یترسیم که از عاشق    یدخی   و  عاشق که چشماش برق داشت 

  یلباش لبخند یرو 
 

 ، از جنس زندگ

 ماچشم داشت عشقش رو به پ بود که نگرانم بشه و خودم رو فقط به خاطر خودم بخواد و ب   یکی حال

 ...زهیبر 

م برا من  ازش دور نباشم...  هیثان کی حت   بکنم ویل یگربه ملوس هرکار   نیا یحاضن

 ...کنمیحلش م شی  یخودم ب یو دورش و تو  کنمیم چکیرو پ دستام

 

ن هم شهیهم- سهیم مدکه ا  یی  خودت فرو م یاونقدر تو  شر یناراحت و گرفته م باش چون وقت   یطور  ت   ی 

 !شتیپ اد یب

 !ترسو باشر  اد یبهت نم-

سمیمن که نم- !  افهیق د یاما کارمندات گناه دارن اخه چرا با ی  ن  طلبکارانه تو رو تحمل کتن

 ...دنیقصی  هوا م یکه تو   یفر  یمنم محو خنده ها و موها کنهو یکه م  یخنده مستانه ا بعدم



باش ل یرو  یو بوسه ا شمی، خم م کشهیه مکه تو وجودم زبان  شکشر  لیو با م شمیم خود یخود ب از 

ن م  ...ارمی 

و لبام چفت  می  یاروم بشم، دست به پشت گردنش م خوامیکه انگار م  فتهیم انیتو وجودم به غل حش هی

 ...بوسمیو با شدت و خشم درونم م کنمیلباش م

 ...گردهیذره ذره بهم برم ارامش

ر اغوشش د نطور یهم کشمیزنده ام و نفس م تا وقت   ونمتیو ادمهاش، من شانا رو دارم که م ا یگور دن  اصال 

 هیخاموش نشدن که  تا اتش خواستتن  ارمیبکشم و لباش و هرطور که بخوام ببوسم، تنش رو به ترصف درب

!  ر یبشم همون اتش ز  دنشیبا هربار د خواستمیرو خاکسی  کنم چون م  خاکسی 

ن سخت بود و نم  گر ید  با تموم وجودم بدون برنامه! بدون تمشخواسیهم صی  کنم ، م خواستمیگذشت 

ن چ چیه   می  در کنارش اروم بگ خواستمی، فقط م یا گهید ی 
 

وع کنم...  یدوباره ا و زندگ  شر

 ... هی  گیکه شانا هم در اغوشم گردنم رو محکم م  شمیبلند م ناگهابن 

ن چرا همچ وونهید-  دم؟یترس کتن یم ت 

 

 ... می  م و به سمت کلبه کنمیخمار شده نگاهش م یچشما با 

س! چون م-  کنم...   وونتیتا خود صبح د خوامینی 

 

 ...کنهیم شی  یگرد شده اش اتش خواستنم رو ب  یبا چشما دوباره

ن شم م یرو  دست  ...ارهی 

 یم ونیهز  یجونم دار  یتب دار -
 

 !یک

 

 تخت، یبا فرود اومدن رو  شهیزدنش مصادف م حرف

  چیکه بدون ه  کنهینگاهم م باتعجب
ن
ن م مهیروش خ حرف  ...کنهینگام م دهیکه ترس  نمی 

 .... یخوایتو ... تو .... که.... نم-

 

ن لبش م یرو رو  انگشتم  ...کشمیلباش م یرو  و به نریم ارمی 

م!  خوامیخب منم م ،یلذت بی   ندتیکن از ا  سیع ! ... مگه خودت نگفت  سیه-  لذت بی 



 

 ...شنیام مشت م نهیس یکه رو   ب  و دستا کنهیم داد یچشاش ب یتو  ترس

 که تو ارومم کتن   خوامی! بعد پنج روز نتونستم اروم بشم اما م! ارومم کتن مال من بشر  خوامیمشب ما-

 !؟کتن یپس کمکم م

که   تب خواستنم غرقش کنم یاونقدر تو  خواستمیتا امتداد گردنش ادامه دادم ، م شابن یهام رو از پ بوسه

 قرار بشه!  مثل خودم ب  

وشم گ  یگرم و پر از خواستنش تو   یطاقت صدا ش بود که ب  نشان از حال بد قشیتند و عم یها نفس

 ... کنم!  : کمکت ... یمچهیپیم

 کنمینوازش م تنش رو  یها یو بلند و پست   هی  کوتاهش م  اهنی  پ ر یو دستم ز  نهیشیلبم م یرو  یشخندین

ن پر از لذت حرکات بدنش م یو تاب ها چیپ انیصورت و تنش در م یکه رو   ب  و باران بوسه ها و اون و  نمی 

 ....کنمیمال خودم م شهیهم یبرا

 شانا

 

که باوجود بد بودنش باعث شد قدر باهم   ب  سخت و وحشتناک هم گذشت... روزها یروزها بالخره

 ...میبدون شی  یبودن رو ب

ور بخواد پدر ماه شد یچند روز در خود فرو برم، باورم نم یکه داشتم باعث شده بود برا  وحشتنایک افکار 

ن ! به هرچارهیبال رو شم ب نیا ه! ان  ر یو تعصب ماهور رو ز  تی  بخواد غ نکهیجز ا کردمیفکر م یی  سوال بی 

 که خودش به زبان آورد...   هم به خاطر حس حسادب  

  یلیخ میباشم که از جان و دل برا یپدر ماهور باعث شد قدردان محبت پدرو مادر  بیو غر  بیعج نهیک

ن یکارها کردن و م  ...کتن

 ...کنمیپدر نام در حق فرزندانش را کرده بود را بهی  درک م نیکه ا  ستیم

 !شیپدر هرچه که باشد باز هم پدره و قهرمان بچه ها کی

و  ود ی  رمپدر جانش د یشک دخی  برا ب   پدرنباشد ویل وابسته اد یماهور به واسطه پرس بودنش ز  د یشا

ن کم چ  نیا  که در حق مهسا و مهتاب شود ...   ستین یی 

 

  انسان
 

ام زنده است و زندگ مه خانواده گرم و پرمحبت نباشد صد طیمح اما وقت   کند یم به محبت و احی 

ان ناپذ یها  ...شهیو جسم فرزندان وارد م هیبه روح یر یجی 

 



 و گایه د یکشیم گار یو س شد یم هی  نقطه خ کیفقط به  ز بود که از شدت خشم و ناراحت  چند رو  ماهور 

 در اوج غرور دوست شهیمرد رو هم نیا نم،یرو بب شیدوست نداشتم غم و ناراحت خورد،یم دبن یهم نوش

ن زم یخوایکه م  شود یگران تمام م  تیاز اتفاقها انقدر برا بعضن  داشتم و دارم، ویل  یبدوز  و زمان رو بهم ت 

 بود...  اما کار محایل تا ان را فراموش کتن 

 د یبه د هشیگرفتم مثل هم  میحال ماهورم نگران بودم و تصم یاز اونکه غصه خودم رو بخورم برا شی  یب

ان صحنه  و نجاتم داد، اخ که د ینگاه کنم و خدا رو شکر کردم که به موقع به دادم رس هیقض نیمثبت به ا

ن و مانند هر چ امیکردم کنار ب سیع ویل هی  نم ادمیها  قطه ذهنم ن نیبه دورتر  ود که مهم نب  ارزشر  ب   ی 

 بسپارم و بهش فکر نکنم ... دست کم خودم رو ازار ندم! 

 

ن اول  ... امیو شپاشدنم بود که به کمک خدا حل شدو تونستم با خودم کنار ب قدم فراموشر  ت 

ن دوم ن چ ی  بود ذهنش درگ نیاه ار  نیذهن ماهور و دور کنم و بهی   خواستمیقدم م ت  ه و کمی  بش یگر ید ی 

 زجر بکشه... 

ن و تنها چ دهیبه اخرنرس ا یتمام توجه و حواسش به خودم باشه و بهش بفهمونم دن خواستمیم که مهمه   یی 

دو هر  که با وجود هر مشکیل  میحس رو بد نیبهم ا میوجود من و خودش بود! چون اگه من و اون بتون

 .... شهیاسونی  حل م یلی، مشکالت خ میگاه هم بش  هیپشت و تک

 

شدنمان را به جلو انداخت و  یکیکه   دادن و اروم کردنش منجر شد به شت   یدلدار  یعزمم برا تموم

ن چ چیکه انگار ه  میباعث شد اونقدر هردو اروم بش  !ستیجز خودمان نبوده و ن یی 

 ود ... شده ب شی  ینسبت بهم بکه در دلمان   همراه و رشته محبت   مانیکه با وجود هم اغوش  لذب  

ن من به عنوان اول تیکه از مالک  یغرور  واحساس د و در ش نهیتا به ابد در وجود ماهور نهاد  میمرد زندگ ت 

ن نوع خودش جزو اول  ها بود....  ت 

 

 

 

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

 

 

ن چ همه ن سنگ نا یبه روال سابق برگشته بود و ش ی   تر شده بود...  ت 



ا پدر  ! اصال دوست نداشتم در چند و چون اخبارشان باشم، چون  دنیکارشون رس  یماهور و فرهاد به شن

ن هرچ کند ،فکر کنم و   میابرو  که قرار بود ب    یبد یتا به صحنه ها شد یباعث م شد یکه مربوط به انها م  یی 

 شوم...  تیاذ

 هیانث تک تک یو پوچ مکدر کنم... چون برا چیخاطرمان را به خاطر ه خواستمیمهم نبودند ، نم میبرا

ن شده بود تا فقط محبت و عشق را ب یز یکه بعداز ان ماجرا با ماهور داشتم ، همه اش برنامه ر   ب  ها  ت 

 !یکنم و از انها دور   شی  یخودمون ب

 

 اونها وجود نداره...  یبرا مانیع گهیبرگشته بود و خوشحال بودم تا د میها یازاد

 و فرهان از سفر ماه عسلشان برگشته بودن...  مهتاب

لذت رو  تیو از باهم بودنشان نها گذراندند یدرکنار هم م شانیو شهراد هم ساعتها و روزها هسا م

دندیم  ....ی 

 

گ محتشم تر ان  بود و جالب یازدواج جد یقصدش برا ا یاشنا شده بود و گو  ا یبه نام رو  با یز  هم با دخی 

سوژه  ، اصال خوراک نشستیلت مبه د شیدیدیبود که همان دفعه اول که م بود که انقدر ارام و خجالت  

 من و مهسا بود... 

 

ن م یش  هیهم ماهور  یکه به دست محتشم و سهامداران بود و گاه گدار   کارخانه اموراتش  کارخانه و   ویل د ی 

ن چ کت بود و طراچ یی  به   دا یجد که  ب  لباسها نبود که حالش رو خوب کنه! تمام عشق و عالقه ماهور شر

 بود...  وستهیمعروف پ یبرندها ونیکلکس

برند  نیپر فروش ا ستیدر ل دارانیخر  نیبود که بهی   ت  یماهور جواب داده بود و حال در موقع یتالشها

 بودند... 

 

نسته بود با توا شیبا تمام ضعف ها کنم،یفکر م شیبه چند ماه پ وقت   میروزها نیدر کنار مرد پر غرور ا 

 تیقموف نیا ر یکه ان ضعف ها را در ز   یبه طور رود .  شیپ تیموفق یمحکمش به سو  یقدرت و گامها

ن ا یو من هم در کنارش برا داد یپوشش م  ...دمیبالیمرد به خود م نیداشت 

 چیاهور هشک بدون م به خود وابسته کند که ب   یکه توانسته بود من ترسو را عاشق کند و طور   یمرد

 بودم.... 

 



 ... قرار بود د یسی  مستقل شدنمان به گوش م یها زمزمه
 

کمان زندگ وع   د یجد با ماهور در خانه مشی  را شر

 در ظاهر که داده بود از ته دل خوشحال بودم ویل  یا انهی  با مخلفات غافلگ و البته قول عروش میکن

وصا  ته دلم ذوق مرگ شده بودم ، مخص ویل ستین فاتیترسر  نیبه ا اچ  یه احتممانعت کنم ک خواستمیم

 کنه که عمال رو به غش کردن ، بودم...   طراچ خواستیکه لباس عروسم رو خودش م

و  میبود و ما ان رو پشت ش گذاشته بود اسابن  محال بود! اما بعد از هرسخت   همه خوشبخت   نیو ا من

  میخواستیم میکه داشت  با همون عشق  
 

 یهم یرو به دور از دغدغه ها راحت   زندگ
 

وع ک شیک  ...مینشر

 

 یتو نم-
 

  هی یک
 

سم... اصال من ه حایل هیبهش زنگ بزنم و  د یدارم با مادر بزرگ زنگ به  هی ج  یازش بی 

ن م یی  ام  !؟ت  هس میدوست داره... حال انگار چه تحفه ا نقدر یکه ا  دهید تو چ   یتو  دونمیکه نم  یدی 

 که من و دوستم داره!   دهید د یشا

 

 .کتن یحسادت م ینجور یمن و دوست داره که تو ا نقدر یجونت برم که ا یی  من قربون اون ام-

ه ورپر ، قربون شوه یی  قربون شوهر من م کتن یتو غلط م- منه که  هی  اصال تقص ده،یر خودت برو دخی 

 ...دنتیاومدم د

 

ن گونه اش م  یهم رو  ی، بوسه ا کنمیو بغلش م می  م جلو   ...ارمی 

 !یواسه نمونه ا یدونه ا هی! اصال زمیمن قربونت برم عز -

 

 ...کنهینثار بازوم م که مشت    خندمیم

 ...یبدبخت ماهور که تو ش دچارش شد-

اگر بتونم ماهور و تور کنم کولک کردم! اونوقت  یکرد  قیرفته که خودت چقدر تشو  ادتی وا نرگش-

 یم
 

 ! چارهیب یک

ن  ینداره از دستت، نه بلد شیاسا قهیدق هیپرسه بدبخت  گهیاره د- ن خونه تم ی، نه بلد کتن   یاشی   کتن   ی 

 !یصفر  ب  اصال از لحاظ کدبانو

 !شهیحل م شیمهم خودمم که داره بق-

 



ن و جلو ذهنش م کنهیو مشت م دستش  ...ارهی 

ا- م دخی  ...  ب  ایح هی! میقد یدخی  ن  داشت 

 

 ...گردونمیم چشم

 یکه م  ب  اینه جونم اون ح-
 

،  فتهیتا مرده دهنش اب ب یایعشوه و ناز ب کمی دیبود، الن با ما یمال قد یک

ن چ ونیاقا یهول محور فکر  واده خان یمردا! هیمیقد یلیرسم تو خاندان ما خ نیجونم! اصال ا هیا گهید ی 

 ...ادیتو راه م ر یبد قلقه د یلیماهوره خ نیمعروفن فقط ا یلیامون به زن ذل

 

 ....کنمیاخم م انیشا دنیصحبتم و تموم کنم و برگردم عقب که با د شهیباعث م یخنده ا یصدا

هییبال م میو به نشانه تسل دستاش  ... ی 

 .دمیحساسش رس یمن نبود من جا ی  به خدا تقص-

 

 ...شمیبه کمر م دست

 !؟حساسش نرش یبلکه جا در بزبن  هی تونست  ینم-

 شما بحثتون داغی  بود...  ا یگو   در زدم ویل-

ن بب ی  تو زن بگ عتن ی-  !کنمیم کار یمن چ ت 

  یخوایکردم که م  یمگه من کار -
ن
 ؟کتن   تالف

 !یسادیفقط گوش وا ج  ینه اقا ه-

 

 ...شهیم عصبابن  نرگش

 یبهم م سمونیاسمون ر  یدار  نقدر یشده که ا چ   ! مگهدهیکه فهم  دهیحال فهم-
ن
 ! باف

 ...کنهیم انیرو به شا بعدم

 اعصاب و حواس واسه من نذاشته...  دهیور پر  نیتو مادر که ا ا یب-

 

 ...کنمیحرفاش و صدام و بلند م هی  کتم نم  تو 



که   یردک کارشیچ دونمیبدبخته که نم یی  اون ام ستمیواست حواس نذاشته من ن یکینرگس جون اون-

 شده مجنونت! 

 !ندیکور شود هران که نتواند بب-

 ...کنمیبال م دست

ن ام الیه-  !ت 

 

ن تا امدن ماهور هم ذاشتیافتاده بود و ش به شم م یدور مسخره باز  یرو  انیشا ن اش بود و هم ،ت    ت 

و   مهسا به و ماهان و شهراد و  نیکاسه که در اخر با اخم ماهور خودش رو جمع و جور کرد ... با حضور شر

 و شام ضف شد...  میجمعمون ، کامل شد

 ماهور هم کردمیحس م شهراد به مهسا رو دوست داشتم ، معلوم بود واقعا عاشقشه! حت   ینگاهها

 ان دو بود....  انیعشق م نیدر چشماش نشسته بود که به خاطر ا ارامشر 

 بود تا خواهر و  یفرزند حس پدر و  شی  یبود و حسش به او ب دهیمهسا کش یبرا یادیزحمت ز  ماهور 

 برادرانه! 

ام ز  مهسا  او  دمیدیسفر هم م یتو  رو ،حت   شیقائل بود ، اصال دوست نداشت ناراحت شیبرا یادیاحی 

ن از مهتاب زنگ م شی  یب  ...دی 

 واقعا خوش گذشت..  یی  و ام انیشا یها و با شوچن  میرو در کنار هم گذروند خوب   شب

 

 

******** 

 

 مهسا زنگ زده بو  صبح
 

 ف بزنه... و باهام حر  نهیمن و بب خواد یگفته بود که م  د و با هول و دست پاچیک

کت رفته بود و من هم به خاطر مهسا نرفتم...  ماهور   به شر

 به یدیکه عالقه شد  ب  از برگشتمون مامان رعنا اجازه نداد ماهور خونه خودش بره و از اونجا بعد 

بود دونفره و ماهور و هم مجبور کرده بود شبا  نفره ام رو کرده کیپرسجماعت داشت تخت خواب 

 خونمون بخوابه... 

ن رعنام همچ مامان  !ارهیکم م  ششیپ تلر یکه ه  هیکتاتور یادم د ت 



ام خاض  ب  از اونجا ماهورم  مشیواسش قائل بود قبول کرده بود و شب رو از خدا خواسته پ که احی 

ن که همچ  کرد یه مصبحونه رو هم مامان واسه ماهور اماد ، حت   د یخوابیم هم داشت پروارتر  کیم  ت 

 ...شدیم

هاش  بفرستمش باشگاه تا حداقل با ورزش چرب   د یبشکه با شهیروند ادامه بده شک ندارم م نیبه ا اگه

 رو اب کنه.... 

 

 نبود و من تنها بودم...  مامان

 لقمه صبحونه خورده بودم که ضعف نکنم  که زنگ خونه به صدا درومد...  دوسه

 شد....  مهسا ته دل منم خایل دهیچهره رنگ پر  دنیز کردم و با دو با در 

ن م هیچه حرف نیا-  ی 
 !فته؟یهمه اتفاق پشت شهم م نیچرا ا فهممیاصال من نم ؟بن

 

 .... کنهیاسون نگام منگران و هر  مهسا 

ن چ چیکنم؟ اصال عقلم به ه  کار یچ دونمیشانا من نم- ن به مهتاب هم گفتم اما اونم بدتر از م ده،یقد نم ی 

 به تو متوسل شد! 

 نیدار  نیا هوونیشماها د یبکنم؟! وا د یبا کار یچ دونمیبکنم؟! مگه من م تونمیم کار یبه نظرت الن من چ-

ن کنیم وونهیمنم د  !ت 

 

  شمیو ازش دور م شمیمبل بلند م یرو  از 
 

ن صورتم رو پشت گوشم م یتو  یموها ، با کالفیک دوباره  و  ارمی 

 ...شمیم که حرض  کنهیمظلوم شده نگام م ب  سمت مهسا که با چشما گردمیبرم

ن نگام نکن که هم نجور یا-  هیه تو ، من برم به ماهور بگم ک ی! اخه عقل دار کنمیم ونتی  الن از خونه ب ت 

 که!   شمیم کنه ، من زهره ترک مدونه اخ

 

 ...هی  گیو شانه هام رو تو دستش م اد یو طرفم م شهیهم بلند م مهسا 

 .ادینکن شانا! فقط و فقط از عهده تو برم تیاذ-

کرد    خواست بره اونقدر التماسش که وقت    برم بهش بگم مادرت قراره برگرده درصورب   یاخه چه جور -

 یم تا بگه اصال تو چ   د نستایوا مادرت حت   که بمونه ویل
 

خاطر تو و  ! تازه نه به خاطر خودش بلکه به؟یک

 مهتاب! 



 

ان کنه ، م حق باتوئه ویل- و باهاش حرف بزنه. ازت خواهش  نهیماهورو بب خواد یمامانم اومده که جی 

 به توئه.  دمونی، تموم ام کنمیم

 

 ...کشمیم یکالفه ا  پوف

  کنم که هم اروم باشه و هم به حرفم  کار یچ ه؟یش عصبانکه از دست پدر   یبگم به ماهور  من چ   اصال 

 ...ندتیخوادببیگوش بده که در مورد مادرش باهاش حرف بزنم و بگم م

ن هم م یرو  چشم ن چ چیو ه ارمی  ه باهاش حرف بزنم ک یلیکه بخوام در مورد مسا  ستین نیسخت تر از ا ی 

 به شدت حساسه! 

ن که حرف مهسا رو هم زم  خواممیکنم ، اما نم  کار یچ ونمدیپدرش و حالم مادرش واقعا نم هیاز قض بعد   ت 

 بندازم... 

 

زنم به  کنم که باهاش حرف ب  جاد یا ت  یمهسا ، اگر نتونم موقع دمیبهت قول نم کنم ویل  کار یچ دونمینم-

ن رو م دشیکل ق  ...نمی 

 ...هی  گیو دستم رو م شهیخوشحال م مهسا 

ن هم- وقت  چیبودم ه دهیمادرم رو ند موبن یباور کن اگه پش شانا!ازت ممنونم ، ویل متهیهم خودش غن ت 

 ...کردمیهمه اضار نم نیو ا نداختمیبهت رو نم

 

که بخواد مدام حرص   ستین نیماهور و ناراحت کنم ، حق ماهور ا خوامیکه نم  نهیهمه حرف من ا-

به بخوره! هنوز به خاطر ماجرا  عضن ت نشه اما بباور  د یپدرت ناراحته...شا یبخوره و از خانواده اش ضن

 وقتها تا صبح خواب نداره... 

 

هیم ر یناراحت ش به ز  مهسا  جور ما  خودش و شناخته فقط : داداشم از وقت  گهیبغض الود م ب  و با صدا ی 

بگم... ما  واقعا چ   دونمیکه نم  ادهی، از خودش زده تا به ما برسه... اشتباه مامان بابام اونقدر ز  دهیرو کش

ن ا  میدونیکه م  میدید محبت   و ب   خودمون اونقدر سخت    ویل خواد یبه ماهور چقدر جرات م ا حرفه نیگفت 

  ستیبهی  از تو ن یا نهیگز   چیه
ن
اما   صحبت کتن  باهاش که بتوبن   یماهور نفوذ دار  یرو  ، تو به اندازه کاف

ن تو م یخودم رو جا بگم که وقت   چ   دونمیکه پدرم درحقت کرد رو واقعا نم  یکار  دن ر احساس م ارمی 

 ....کنمیم



و در اغوشش  می  ، سمتش م شهیکه مانع حرف زدنش م  و بغضن  چکهیکه از چشمش م  اشیک قطره

ن و م کشمیم  کنه...   کردن خایل  هیبغلم خودش رو با گر  یتو  ارمی 

 

،یرو ازم م سخت   کار  ن وع کنم که هم نر  خواست  ن و تا اخر به حرفهام گوش کنه؟ گف زهیاصال از کجا شر ت 

ا  حرف ها و  بعضن   ی. وا، حرف زد...  ارویم طیبشه با جور کردن مح د یسخته اما شا فعیل طیکارها در شر

  ممیبرو با مادرت حرف بزن! نزنه از وسط دو ن ا یبرم بهش بگم ب ی! اخه من چطور هیلینشم خ وونهیخدا د

 کرده....   یخوددار  یلیکنه خ

دادگاه پدرش هم  کم قطیعهم به خاطر پدرش خواب راحت و اعصاب درست درمون نداره! ح هنوز 

 تونهینم هگیطرف پدرشه و از طرف د کیو خودش رو تو کار غرق کرده تا فکرش رو نکنه ... اما از  ومدهین

به بد نیا ن که خورده بود ، از زم  یلکه ننگ رو تحمل کنه، ضن کس   چیشده بود و به ه د یو ادمهاش ناام ت 

 نداشت...  یاعتماد

بودن که الن کس ن  تنها و ب   نقدر یدلسوز بودن ا نشانیاز والد یکیاگه  د یبار هم گفته بود شا هی ادمهی

ان مافات کنه... کار   شده بود ر ید یلیخ یلیانجامش خ یکه برا  یمادرشان بخواد جی 

ن خانواده همه چ نی... اصال اکرد یموضوع مثل خوره داشت روح وروانم رو خورد م نیا  و  بیعج شونی 

 شدن هاشون!  کیو هم بهم نزد شانیها یی  بود ، هم کناره گ بیغر 

کنم ، حتما مورد غضب و خشمش قرار   در مورد مادرش صحبت   خواستمینداشتم که اگر م شک

 ...گرفتمیم

 

 جان نثار!  یکنه که من و کرد  کارتیمهسا بگم خدا چ الیه

 

 چیعا هبکشم. اما واق شیوارد بشم که بتونم موضوع حرف رو پ مشغول بود که از چه رایه حساب   فکرم

س و بدب گذاشتیدرونم بود که نم و ترش د یسی  به ذهنم نم رایه مهسا به  یها تن یفکر کنم... تمام اسی 

 کرده بود....   تیمن هم شا

 ...کردمیم ینبود و مدام خرابکار  شیحواسم ش جاقفل شده بود ،  ذهنم

ه ، حال که فکرم مشغول شد هم خوب شده بود ویل میبود خوب شده بودم و دست پا چلفتگ وقت   چند 

 کنه...   اد یاونم برگشته تا ابروم رو کامل کم و ز 

 

 !مهیخورشت ق یتو  یز یی  ماست رو م یمشغوله و دار  نقدر یشده که ذهنت ا چ  -



 

شت خور  یماست داخلش تو  اتیو بعدم نگاه قاشق دستم که تمام محتو  کنمینگاه مامان متعجب  با 

ن ... از چکرد یم ب  خودنما  که متنفر بودم ، واقعا به شم اومده بود!   یی 

 

 ...دمیو ظرف رو جلو م شهیجمع م صورتم

 و بردار که حالم بد شد!  نیا مامان

 

 ... دارهیظرف رو برم مامان

ن باش جات م د یدیکه اگر م  نهیبود تا دسته گلت رو ببباز خوبه شوهرت ن- ودش در و خ ذاشتیمطمت 

 !فتی  م

ن و شما هم بدتر یه هیمامان تو رو خدا -  سوب   امروزو دست بردار که اصال هوش و حواس واسم نذاشت 

 !یدیمن و بال م یها

 خورشت!  یتو  رو کج کتن  قاشق ماست   ست  یچالق که ن گهیاخه فکرت مشغوله! د-

 خب حواسم نبود! -

ن چ هینه تو -   یخوایهست و نم تیی 
 

 !؟بیک

 

 ...شهینم الیخ تا ماجرا رو بهش نگم ب   دونمیو م کنمینگاه مامان م نالن

 بگم؟ د یحال حتما با-

 

 ...دهیتکون م یش 

 د یاناهارم بخورم و الن هم حتما ب ، نذاشت   یکار   فیکث  نیو با ا یبله! من و دوساعته معطل خودت کرد-

 ب
 

 !یک

 

 ....کردمیبه سالم بودنش شک م گفتیم نیاز ا ی  من اگر غ کتاتور یرعنا د مامان

راه کار  هی دیشا یدیلحاظ خوب باشه به مامان بگم و خدا رو چه د هیاز  د یفکر به خودم گفتم : شا باکیم

 نجات بده...  شگردابن  نیپام بزاره و من و هم از ا شیپ



 

 ...کنمیو جمع و جور م خودم

وز صبح مهسا اومده بودو باهزار تا خواهش ازم خواست که با ماهور حرف بزنم... اخه مادرشون امر -

ان کنه و با ماهور هم صحبت کنه اما ا خواد یبرگشته و م و کجا رو هنوز  در مورد چ   نکهیجی 

 !...دونم؟ینم

 

  ویل کنهیکه داره فکر م  ی...انگار نهیشیو به اخم م اد یمامان از حالت تعجب در م یابروها
ن
از دهنش  حرف

 ...ادینم ونی  ب

 ؟یندار  یمامان جان نظر -

 

 ...دهیهم جواب نم باز 

 ؟مامان کجا رفت  -

 

ن سنگ  و باز هم همچنان اخم داره...  کنهینگام م ت 

ان کنه! اون موقع مرده بود که بچه هاش رو نم اد یافتاده که ب ادشیزنه بعد از چند سال  نیا-  !دیدیجی 

 

 واکنش رو نداشتم...  نیانتظار ا کنمیزده نگاش م بهت

 ...کنهیو موشکافانه نگاه م دهیم رو تو هوا چرچن  دستش

 شد!  دهیچیپ کمیموضوع -

 

 ...خورمیم جا 

 یچیچه پ-
 

 مادر من؟!  دگ

  نکهیا -
 
گه در ب خواد یم زن چ   نیا نکهی! دوم ارانیزن خوش گذرون برگرده ا نیباعث شده ا چه اتفاف

ن حت    صورب   رش و زده ماد د یکه ق  یماهور نخواست که بمونه! و سوم، ماهور  یبا اضارها که قبل رفت 

ه با مادرش به م ن بود حاضن  مذاکره بره؟!  ی 

 



 نداره!  هیفرض نقدر یهم ا سی! پلمونهیباز م دهنم

ن قیبه  گهید حال  ن که پشت م  هیهست! آخه مگه مسئله هسته ا شیطور  هیمادرم  دمیرس ت  مذاکره برن!  ی 

 ...میبزرگش کرد یادیهست که ما ز  یساده مادر و فرزند یفتگو گ  هیبه نظرم 

 !خوادیماده و تبرصه نم نقدر یا گهیگپ و گفت ساده که د  هیمادر من -

 ...! اصال از مرحله پرب  فهیمینه نم-

 

زن  نیدونم کامال هم حق با منه و ا بوداره! یم یادیمسئله ز  نی: اگهیو آروم م کنهیم کی  یرو نزد خودش

ن چ هی خوادیم اف کنه!  یی   رو اعی 

 

 کرد!   ب  رو جنا هیقض گهید نبار ی، ا شمیم هی  بهش خ متعجب

اف کنه؟!  خواد یمگه ادم کشته که م-  اعی 

ن ینم شیگپ و گفت ساده تو رو پ  کیعقلت رو کار بنداز، واسه  ادم که نه ویل- با  اب کتن تا ماهورو مج کتن

ن چ هیمذاکره بره!  یمادرش پا ور ماه یتنها تو ،رو  دوننیدارن و اونقدر هم م هست که ازش واهمه یی 

 !ارومش کتن  توبن یو م ینفوذ دار 

 

 بگه؟!  اد خو یم ... اصال خودمم مشتاق شدم بدونم چ   گفتینم اهی  ... به تظرم پر بشهیمشغول م فکرم

  نیبهی   نی... اره ا شدمیبکشم و بعد متوجه موضوع حرفشون هم م شیتا حرف رو پ ختمیی  برنامه م د یبا

 کار ممکن بود! 

 مهسا من چطور الن بهش بگم به نظرت؟-

 !گهیبهش بگو د یجور  هی زمیشوهر توئه عز  دونمیمن نم-

ه باهات ک  ندتیبب خواد یکه مادرت برگشته و م  بعد من به ماهور بگم اد یب شیپ تیموقع هیخب اول -

 حرف بزنه! 

 

 دنیا دحرف بزنم که ب خوامیو م گردمی...  برمخندمیهمه عجول بودنش م نیکه به ا  کشهیکالفه م  پوف

 ... ماسهیو حرف تو دهنم م شمیروبرو م برافروخته و عصبابن  ماهور با صورب  

 ... شمیم پاچه م دست



  ؟ی....  او...  اومدتو...  گس... سال...  سالم...  -

 

:م..  گمیو ناخوداگاه م شمیدستم م یتو  کنم که متوجه گوشر   کار ی...مونده بودم چکرد یکرده نگام م  اخم

ن مهسا... من...  زنگت...  م  ... نمی 

 

 اپن...  یرو  ندازمیو م کنمیرو قطع م تق گوشر  بعدم

 ... مشیم که با جلو اومدن ماهور به کل لل محرف بزن خوامیو م کارمیلبم م یرو رو  یمسخره ا لبخند 

 . .کنهیانداخته و طلبکار نگام م هیکنم با گردن کج شده اش روم سا  دارم سکته یم کهیدرحال

 شده؟!  چ   -

 

هم  یا گهیکه با اومدن ماهور رسما خودم رو باخته بودم چون هرکس د  فرستمیبخت بدم لعنت م به

 ... باختیش خودش رو مدرهم یاخمها دنیمن بود با د یجا

 

 حرف بزن شانا! -

داشتم  میبرام نمونده بود تصم رایه گهید نکهیتا به خودم مسلط شوم ... با فکر ا کشمیم ق  یعم نفس

 راستش و بگم... 

 م بندمیم چشم
ً
 نشو؟!  : اول قول بده عصبابن گمیو ناچارا

  خواد یو اصال دلم نم میعصبان یلیشانا حرف بزن! من الن خ-
ن
 بزنم که بعد ناراحتت کنم...  حرف

ن بب-  ...  مهسا...  نه...  اصال... ت 

 شااااناااا! -

 

ن که م  یا بانعره هیروح از تنم م نهی   ... ادیکه کلمات خود به خود به زبونم ب  شهیباعث م دهیو ترس ی 

 ه! ... باهات... حرف...  بزنخواد ی... ممهسا... زنگ... زد... گفت... مامانت... اومده... یم-

 

 ... کنهیو سمت راست کج م شش



 شده؟!  چ  -

مهسا گفت...  اص... اضار داره که باهات حرف بزنه...  انگار...  برگشته... تا  ... ویلدونمیبه خدا من نم-

ان... کنه!   جب..  جی 

 :گهیزده م انیتر که تند و عص هی  و رنگ پوستش ت شهیدفعه حالت صورتش ترسناکی  م هی

 یم چ  -
 

ه! مگه نگفت اگه تو برنگرد گهیکه پاشده اومده؟ مگه نرفت که د  چ   عتن یبرگشته؟اصال  گتو؟ یک

که التماس کردم بمون؛ موند که من حال بخوام به حرفش گوش   وقت   ه؟اونی  گیبمونم نفسم م رانیا

ه دلش بکرده که اونا هم دل   یبدم... اصال مهسا غلط کرد که با اون زن هم کالم شد ، مگه براشون مادر 

 رفته؟ اصال غلط کرد که برگشته!  ادشیسختش و  یدادن؟! مگه روزا

 

ن حرص حرف م با  ن و نفس نفس م د ی  ل کنه...  دست به کمر م تونستیو نم د ی  تا  هشیخودش رو کنی 

ن ،انگار چ شد یخودش رو اروم کنه اما نم وع کردبه داد و ب ادشی یدیجد ی    اد دیاومده باشه دوباره شر

 کردن... 

  گهید-
ن
  خواد یمگه که م نمونیمونده ب چه حرف

ن
  بزنه؟! حرف

 
فته اون روزها ر  ادشیگذاشته؟ مگه   هم باف

  و زن و شوهر هر کدوم ب   دنی... غصه هام و ددمیکش  چقدر خون دل خوردم و سخت   دوبن یرو؛ م
 

 زندگ

چه  درومدخودش بود که بعدش گندش  خودشون بودن...  اون مثال پدر دنبال پول و خوش گذروبن 

 یحرومزاده ب
ن
ف ان ک ب  بماند که چه بالها گهیبوده !د رسر نه!  ش پرسش آورده! حال هم خانوم برگشته جی 

 خوانیبگن که م انیتفاوت باشن وبعد ب بار ب   هیکه   هیمگه باز  گرده؟یرو؟...  مگه اون سالها برم اخه چ  

 
 

!  چ   زندگ ن وع کتن وع ن رو از نو شر وع کنه که هنوز شر وع خوب خانواده بودن که شر  نا یمگه ا!  شدهرو شر

 د ی...  نفهمدارن از یبچه ها به محبت و عاطفه ن نیا د یاورد نفهم ا یما رو به دن داشته باشن...  همون وقت  

گذشت و از ما غافل شد،   اشیها و مهمون دورهیم ی...  هرروزش تو خوان؟یپدر و مادر م هیبچه هاش سا

هم درس  کردمیم یپرستار  د یکجا بود که من، هم با  کردنیتشنج متب  از که مهسا و مهتاب   ب  اون روزا

 تا صبح به امتحانم برسم....  خوندمیم

  کش  یخودم رو فدا ستیو قرار ن نهیبه بعدم هم نیو از ا دمیکش  ب  عمر تنها هی؟!  خوانیم از من چ   اونا 

 بدم...  تیاهم ا یکنم 

بخوام جزو خانوادم حسابش کنم...   ستیقرار ن هی  روم هم بم یکه اگر جلو   دمید ب  وفا ب   اونقدر 

ن خانواده من، تو و مهسا و مهتاب ولد وجود نداشته و از بدو ت یاز اولش هم پدر و مادر  کنمی!  اصال فکر مت 

 بود...  نجور یکاش هم  یپدر و مادر بودم که ا ب  

 

  ال چ  ...  اصدونستمیماش بود و ن نهیس یناگفتش بودم...اونقدر درد تو  یهمه حرفها نیزده از ا بهت

...  من و مسوزوندیمانند کوه اتشفشان فوران کرده بود...  داشتم به حالش دل م نجور یبود که ا دهیکش



ا خواستمیبگو که م زه دهانش رو م تن یچ همقدم کیبتونم ماجرا رو بهش بگم و با  یطیبا فراهم کردن شر

 
 
ه منم و عکس العملش انقدر  تند بود ک د یما فهم تن یب شیکه افتادو ماهور زودتر از پ  بدونم اما با اتفاف

 بودم...  دهیترس

 

ن کم چ  شیشانیگردن و پ  رگ ن خش دارش، بال و پا ینبود...  صورت برافروخته و صدا یی  ن قفسه شد یت 

  نهیس
 

ها کنج دلش بود که سال یناگفته ا یهمه از حرص و حرفها نها یعضله پشت گردنش،  ا اش گرفتیک

از پدرش به  ت  اگر صحب اتفاقات صحبت کنه حت   نیبودم در مورد ا دهیوقت ند چید ... هانباشته شده بو 

ن چ رت...  نفکرد یبحث رو عوض م ومد یم انیم ن اما چ شد یبود که از تو نگاهش خونده م یی  ود که هم ب یی 

د حرف ب گر ید ادم از ادیم نقدر یباشد تا ا عوامیل د یدر خود داشته باشد... با همه بار منقن  نیبتونه ا

 بزند.... 

 ارومش کنم...  خواستمیم

 یصورتش و چشما یکنم...  اخمها  و مهربون نگاش یم می  گیماهور قرار م یو درست روبه رو  می  م جلو 

 .... دیسی  چقدر در نگاهم شکسته به نظر مشخش گواه حال بدش بود...  

 ... می  گیدست دو طرف صورتش رو قاب م با 

ن خودت و غرورت رو بب خوامیمن نم- ردم تا تو رو ک  یکیبا مهسا دست به  اصال هم فکر نکتن  نم،یشکست 

 عمل انجام شده قرار بدم...  یتو 

 

 درهمش زوم منه....  یو اخمها کنهینگام م فقط

ن لبش مق یرو رو  دستم  ... کوبهیکه با شدت م  ارمی 

زبون  ات هست و توبه نهیس یهمه درد تو  نیا دونستمی...  من نمنمیصورتت غم بب یتو  خوامینم حت  -

ا نیچون من ا کنمیبگم درکت م تونمی... نمیاوردین که چقدر   بفهممت کنمیم سیع رو نداشتم ویل طیشر

ن سخت باشه...  مهسا چ تونهیم زودتر  خودت منم خواستم که زودتر بهت بگم ویل رو ازم خواست  و  یی 

 .... خواستمیحال بدت رو نم نی!فقط باور کن تا ا یدیفهم

 

ن شش م یو دست رو  کنهیرو ازم دور م خودش  ... ارهی 

 بود که روش بود...  یرو حس کنم...  صورت درهمش گواه فشار  شیکالفگ  تونستمیم

 



!  خوانیچرا نم- ن ندارم...  من از همون اول با  اچ  یبه خدا بهشون احتمن و به حال خودم ول کتن

ن رو اعصابم و بهم   یباز  نیاما ا سمیخودم وا یپا یکردم رو   نبودنشون کنار اومدم و سیع که راه انداخت 

 .... زهیی  م

 

م تا حالش روخوب کنه ویل یچه واژه ا دونستمینم ن چ چیه به کار بی  وقت  چی..  ه. د یسی  به ذهنم نم یی 

 قرار نگرفته بودم....  طیاشر  نیدر ا

  چیکه تونستم انجام بدم بدون ه  یتنها کار  پس
ن
 یو ش رو  می  اغوشش فرو م یو تو  می  جلو م فکر و حرف

ن اش م نهیس  ... ارمی 

 همه عذاب پنهان اشکار درونش نبودم...  نیبه ا ...  راضن ارهیقلبش دلم رو به درد م کوبش

 انگار که بخوام درونش حل بشم...  ده،یم و به خودش فشارم چد یپدورم یم دستانش

هیم میرو درون موها شش  خودش اروم بشه...  خواستیم کشه،یم ق  یو نفس عم ی 

ن نکن چ وقت سیع چیه-  بدم م رو پنهون کتن  یی 
ً
دم بودم به ساز خو  شهیهم میزندگ ی...  تو اد یچون واقعا

ه خواهشه ک کی نیا زور بگم ویل خوامی...  نمصداقت داشته باشر  شهیهم خوامیو بس! از حال هم م

 کتن   تیرعا مونیدر تمام مراحل زندگ خوامیم
 

ق تو با عش خوامیم نگذشت اما ال  من پوچ و الیک ...  زندگ

  لیخانواده تشک کیو وجود تو 
 

م...  بدم و از زندگ  لذت بی 

 

بان قلبش ک  یبافشار  در  ویل می  و نرمال شد که به کمرش وارد کردم موافقتم رو اعالم کردم،  کم کم ضن

ل م ازشیعوض حرارت تنش بال رفته بود و انگار که ن انجام نده  یار ک  تیتا در عصبان کرد یرو داشت کنی 

 شود....  مانیتا بعدا پش

  کش  گهیکس العمل ماهور داز ع بعد 
ن
 در مورد مادرش بزنه...  جرات نکرد حرف

رد که به حال بدش ب از چشماش ب   شد یحد سختشه که بخواد با او روبرو بشه اما م نیتا ا دونستمینم

 ... ارمیاو بودم اصال حاضن نبودم اسمش رو به زبون ب یمنم جا د یواقعا شا

و دوست  دمیبالیبه اعتماد به نفس بودن ماهور به خودم م تیکهمه محکم بودن و م نیوقتها به ا بعضن 

ا  . نمیاقتدار و غرورش رو بب یطیداشتم تحت هر شر

ن اول ینشد و برا ی  گیپ گهید مهسا   شیپ تمام گفتم،  اگر بخواد بازهم موضوع رو  تیبار تو عمرم با قاطع ت 

 ر واقع شد... موث دمیچندسالمون بزارم که تهد دوست   یپا رو  شمیبکشه مجبور م

 ... نمیرو بب شیناراحت ا یخاطر ماهور مکدر بشه  خواستمینم



 دردش رو هرچند کم تیخودم رو جاش بزارم تا نها تونمیقطعا م نتونم مثل خودش درک کنم ویل د یشا

 حس کنم... 

 

درش د پبو  شکنده بود اما کم کم بهی  شد،  هرچ   یاعدام پدر ماهور اومده بود و ماهور تا دو روز  حکم

 مهربون باشه...  تونهیماهور تا چه حد م دونستمیبود و من م

 

ا ... خوشحال بودم و انگار رو ابرهمیشدیم کیشده بود و کم کم به روز موعود نزد ا یمه مونیعروس بساط

 داشتم 

 ... داشتمیبرم قدم

ن هرچ یامد و همراهم بود،  دست رو  پا به پام یم ماهور   .. .گفتینه نم گذاشتمیکه م  ی 

  نا یش
ن
احت مطلقه نبا  چون به خاطر تصادف تا موقع  رد کیحرکت م د یکه داشت دکی  گفته بود اسی 

 ... کردنینم شانه خایل کمیک  چیو از ه دنیکشیجورش رو مهتاب و مهسا م ویل  مانش،یزا

رو و انگار همه حواسشون رو جمع کرده بودن تا مبادا ماهو  امد ین انیاز مادر ماهور به م اسیم گر ید

 ... ن  ناراحت کتن

اورد اما  چشماش دلم رو به درد یم یاش که اشک تو  هی  خ یبا نگاهها رعنا خوشحال بود و بابا گایه مامان

که اونم با محکم   شدمیم زونیو ازش او  نداختمیو دست دور گردنش م شدمیوارد م یاز در شاد شهیهم

دن من به خودش سیع   کرد یم فرسر
 

 کند...   رفع دلتنیک

ن چ چیت دوست نداشتم عروست کنم اما انگار هوق چیه-  ... ستیبه دلخواه ما ن ی 

 ... خندهیکه بابا هم م  خندمیم

 شما باشم!  شیکه پ  امیهمش ب دمیخب من عروسم بشمم قول م-

 

به ا بابا  ن به دماغم م یضن  ... نهی 

 شوهرت!  شیپ یبرگرد د یاما اخرش با شمونیپ یایدخی  بابا درسته م-

 

ن ش بدون موش م یرو  یو بوسه ا شمیو بلند م هی  که دلم براش م  کنهیراز مدلتنگ اب یجور  که   منی 

 .... ستیناراحت ن عتن یکه   دهیتا چه حد داره نشون م دونمیو م کنهینثارم م یپدرسوخته ا



ن کل م  هیچپ و راست  نرگش  کردنیتار مرف یطور   کرد،یصورتم رو فوت م یتو  کاد یوان  هیو بعدم  با  د ی 

ن ینم برنگردم ویل گهیراره برم و دانگار ق  خودشونم...  شیر  یکه من برمم باز تو   دونست 

 مامان و بابام رو ندارم...  یطاقت دور   م،یادم نطور یمن ا بله

 

****** 

  

 شدنیبود و منم داشتم واسه ند زمیو به قول خودش سوپرا نمیلباس عروسم رو بب ذاشتینم ماهور 

 ... ارهیشت ب ب  طور بال نیکه ا  فت  یب ادیم ی  کنه گاز بس که فضولم و خدان  مردم،یم

 

س از تموم وجناتم معلوم بود،  وقت   میشدیجشنم اماده م یکه برا  تموم مدب   یتو  و با  تمنشسیم اسی 

   کردمیخودم فکر م
 

ف ازدواج انرصا نیاز ا خواستیدلم م خودم رو داشته باشم،  گایه که قراره زندگ

 بدم....  

 شدن در زن وارد 
 

خودت رو با  کیم  تا بتوبن  لزم بود، داشته باشر  ندهیبه ا د یو ام سکیر  کیم  یدیجد دگ

ا که   یا ندهیترس از رو به رو شدن با ا وجودم بود ویل یتو  د یو ام سکیر  نیا د یشا ،یوفق بد طیشر

 سخت و دلهره اور بود...  تا قسمت   کیم  ومدهین

 
 

  یاه هیپا نیتر  ب  ابتدا یی  گ  میتو در تصمکه قرار بود به دستان خودت رقم بخورد و   زندگ
 

قرار  زندگ

 ست داشتتن مرد مهربان و دو  نیدر کنار ماهور، ا نکهیبا فکر به ا امد اما وقت   مشکل به نظر یم کیم  یی  بگ

 توانستمیم د،کر یکه بهم القا م  وب  که داشت و ان حس خ  از ان اعتماد به نفش ی  با تاث گرفتم،یام قرار م

  نیراحت در ا الیو با خ می  رو بگ ماتیتصم نیبهی  
 

 تونمیم نطور یقدم بگذارم و قدم بردارم و هم زندگ

 فرزندانم باشم....  ا یفرزندم  یبرا مادر خوب  

 

****** 

 

کت رفته بودم و با س یچندبار   ن یکه من و م  ب  بچه ها کاتیاز تی   یلیشر دم و اونقدر روبه رو ش شناخت 

ن فرق داشت و من با چ ندفعهیا بودم ویل سشونییزن ر  ت  خوشحال بودم که حد نداشت ناسالم روبه  یی 

ن اصال توقع همچ عتن یو ناباور بود  بیخودمم عج یرو شدم که برا  ....  مرو نداشت یبرخورد ت 

 ...میکه اشتباه اورده بودن اقدام کن  یلیوسا یش  هیعوض کردن  یبرا میخواستیماهور قرار داشتم و م با 

 ...دیکشیز شانس خوبم جلسه اش طول مجلسه داشت و ا ماهور 



ن چرخ دارش، چرخ م صندیل یرو  میقد امیا اد یاتاق کارش نشسته بودم و داشتم به  یتو  خودم  یو برا دمی 

 ...شمیبلند م به داخل اتاق از صندیل که با امدن منشر   کردمیم یباز 

 سییر  یااق هم امده بودن ویل یبار دارن!البته چند کار مهیم  تهرابن  یاومدن با اقا خانویم ،خانوم تهرابن -

 نبودن... 

 

ه هم هست کار داره ک شیعروس گهیبا شوهر من که از قضا چند روز د که کدوم خانویم  شمیم کنجکاو 

 اقامون نبوده!  هم قدم رنجه کردن تا پشت در اومدن ویل یچند بار 

 داره!  چه معتن  اصال 

 !نمیداخل بب اد یبگو ب-

 

ر کار داره که با با ماهو  گ  نمیبه در که بب هی  و من خ هی  م ونی  از اتاق ب و با چشیم دهیتکون م یش  منشر 

 ....هی  درهم م میهم اخمها کنمیان خانوم هم تعجب م دنید

 ... کنمیمتعجب نگاه مادر ماهور م ناباورو 

 .. .شدیبد م یلیمسلما خ نتشیاگه ماهور بب خواست؟یم چ   نجا یاصال ا کرد؟یم کار یچ نجا یا اون

 

م! -  سالم دخی 

...  شهید مب یلیخ نهی!  اگه ماهور شما رو ببنجا یا نیومدیم د یبان د؟یکنیم کار یچ نجا یسالم خاله شما ا-

 ... نیبر  نجا یاز ا کنمیخواهش م

 

هرطور  د ینگه دارم...  با نجا یکنمو اون و ا  سکیر  تونستمیاما نم اد یکه دلم به درد م  کنهینگام م گنیغم

دمشیم نجا یشده از ا  ... ونی  ب ی 

 

 بهش بگم...  د یحرف دارم که با یش  هیو  نمیماهور و بب د یمن با ویل-

 

 و چه وقت حرف بزنه و عمل کنه...  گ  د یهم نفهم د یدرک نکرد و شا چوقتیه  کنه،ینم درک

 دوباره باعث مکدر شدن خاطر ماهور بشه...  خواستمینم



 !!! که اول اون جلسه و حال هم حضور مادر شوهر گرایم  د یخر  میامروز قرار بود بر  مثال 

 

ن باهاش حرف بزن د یبا دونمیخاله م- ن صی  کن کمیکه باهاتون رو به رو بشه...    کنهیاما ماهور قبول نم ت   ت 

ن پا طونیاز خرش د یشا  داد...  تیاومد و رضا یت 

 

 ... ومدیم چارهیزن در نظرم ب نیو چقدر ا بارهیاز چشماش م اشک

 .... می  گیو در اغوشش م می  م جلو 

کارو   نیتا چه حد موفقم اما ا دونمیبدم و نم شیدلدار  کنمیم سیع... کردیقرار بود و مظلومانه نگام م ب  

 ... کنمیم

ن همه چ نیغصه نخور - ن  و   اد یبه زمان داره تا با خودش کنار  ب اجیاحت کمی...  ماهور شهیدرست م ی  مطمت 

ن باش  اهور چون م ستین دار ید نیا یبرا الن اصال زمان مناست   ویل شهیکار انجام م  نیکه بالخره ا  ت 

 !  هیشیبدجور ات

 

 ... شهیجدا م ازم

 خوامیمالبته ن  م،یداشته باش مالقاب   هیبعدازظهر باهم  خوامیم ستیحرفهام مهمن! حال که ماهور ن-

 مهتاب بفهمن...  ا یمهسا 

 چرا؟! -

 ! شر یمتوجه م یاومد وقت  -

 اما... -

ن حداقل تو روم و زم- م...  من هرطور شده با ت   فر حرف بزنم و چه بهی  که اون ادم تو ن هیبا  د یننداز دخی 

 ... باشر 

 باشه ! -

 

 ... کشهیو دوباره در اغوشم م گردهیکه بره اما راه رفته رو برم  گردهیبرم

ب تصورات من اشتباه از ا شهیمثل هم مثل تو بشه ویل یماهور عاشق دخی   کردمیفکر نم چوقتیه-

ام مادر  ماهور و  یاشتباه کردم...  من برا نمیکه ا  ومد یدرم ت نه دوس خواستمینکردم چون نه م یدخی 

که   خوامیکردم اما از تو م  غی    چقدر اشتباه کردم که محبتم رو از بچه هام در  دمیبعد رفتنم فهم داشتم ویل



ن چ اون و اروم و خوشحال کتن  توبن یچون فقط تو م  ،یز یماهورم بر  یتمام محبتت رو به پا ه من ک  یی 

مونه که تو خود کوتایه  اشتباهات از ب   ...  بعضن ارمیستم که بوجود بنه داشتم نه تون میزندگ یتو 

ت بشه،  چ ی  ادبگی ن و برات درس عی  ت نشد و به   یی   نشستم...  اهیس خاککه من برام عی 

 

ن به گونه ام م یعیش  بوسه بهوت و من مات و م شهیو از در خارج م کنهیو اشک تو چشماش رو پاک م نهی 

نواده اش با نکرده تا کانون خا یدلسوز و مهربان باشه چرا کار  نقدر یا تونستهین که مز  نیا نکهیاز ا مانمیم

 
 

....   محبت در کنار هم زندگ ن  کتن

 

ن به من بگه،  اصال در مورد چه چ خواستیبود که م یمشغول حرف ناگفته ا فکرم حرف  خواستیم یی 

 من بگه؟! شده بود که به  بزنه که انقدر مهم بود که با امتناع ماهور راضن 

ها رو به  یی  گ  میگرفتم تمام فکر کردن و تصم  میو تصم شدمیش درگم م شی  یب کردمیفکر م شی  یب هرچ  

 بعد موکول کنم.... 

 

 ! چند بار صدات کردم! ؟ب  معلومه کجا چیدخی  ه-

 

نیماهور شانه هام م یباصدا در  و  سونهی  که با دو قدم بلند خودش رو به من م  کنمینگاش م دهیو ترس ی 

 ... کشهیاغوشم م

 ! ؟یدیچت شد ؟ چرا ترس-

 هان؟! -

 

 که خونرسد باشم...   کنمیم اما سیع کنمیکه دست و پام رو گم م  ندازهیبهم م نگایه انهی  گ  مچ

 بوده؟  نجا یا کش-

 

هیاز رخم م رنگ  ... ی 

 ...  باشه؟! نجا ی...  اخواست  ی...  منه!...  مثال گ-

 



 ... شهیر مشکوک مکه بدت  خندمیاحمقانه م بعد 

 شانا؟  کتن یازم پنهون م یرو دار  چ  -

 

ن و پشت بهش خودم و سمت م می  گیفاصله م ازش ند رو بردارم و همانطور چ فمیتا ک سونمی  کارش م  ی 

 برخود مسلط بشم...   کشمیم قینفس عم

 

ن لحظه حواسم پرت شد تورو خدا بب هیواسه پنهون کردن دارم من؟  چ  - ! ماهور ازهسیم داره از کاه، کوه ت 

 ! کتن یم یکی    یصغر  یدار  یاورد ی  شد حال تو وقت گ ر یوقتمون د

ن نمه مشکوک م هیاخه -  ی 
 !بن

ن من مشکوک نم-  ن... به م یدیم ی  گ  یشده، دار  چیپ لهیتیاون مغز شماست که تو جلستون ف نم،ی 

 

م و ازش رفت منشر  شیپ و  ونی  و از در اتاق زدم ب میاز اون سوال جواب کن شی  ینموندم تا ب گهید بعدم

 
ن
اسش رو کوچولو حو   د یتهد هینزنه که اولش قبول نکرد اما بعد با  خواستم بابت اومدن مادر ماهور حرف

  سشییحرف خانوم ر  یجمع کرد که رو 
ن
 نزنه وگرنه اخراج شدن رو شاخش بود....  حرف

 !!نداره!!  اشکایل تتیوقتا سواستفاده از موقع بعضن  ویل ستمیهم بدجنس ن اصال 

 

 که بهم زد رو باور نداشتم...   ب  همه از حجم حرفها اون

 شم هوا بود...  یتو 

 اونجا نبودم...  اصال 

 . ..کردیدروغ بود و خودش اشتباه م د یاصال شا  شه؟یم مگه

 کنه...   رو مخقن  مهیم نیموضوع به  ا د یبا چ   یبرا

 ..دادیصدا م شم

ن م نبض  داده شده بود و درک نداشتم...  یاز هوا در شم جا یادیانگار که حجم ز  د،ی 

 ابرا بود...  یرفتنم رو  راه

 پا بند نبودم...  یبهت رو  از 

 . جمع کنم..  یخودم رو چجور  دونمیکه نم  ختمیلحظه چنان فرو ر  کی در



 جمع و جورش کنم...  یچطور  دونمیبرسه هم نم سه،ی  به ذهنم نم یکار   راه

 بودم...  کالفه

 اروم بشم...  تا حداقل کیم ب  جا هی فتمی  م د یبا

 

ن هم خوامیم فتم،یصبح که م اد ی  ...هیگر   ر یبزنم ز  ابونیجا وسط خ ت 

 ...می  و با دادن ادرس دوباره در لک خود فرو م کنمیبلند م تاکش یبرا دست  

 

ان ک شهیجوره نم چیتا صدسال بعدش ه دنیکه انجام م  ب  فکرها ادما با کارهاشون و ب   چرا   رد.... جی 

 ...میی  نگ میتصم گرانید یجا میگرفتیم اد یکاش   یا

 ...ارهیکه باعث بشن ادم رو از پا در ب  ماب  یتصم

 

  یتمام نداشته ها یجا ماهور 
 

 من و خواهرانش بود!  زندگ

 

 ...چکدیقطره اشکم م میر تموم خوددا با 

  گذاشت ویل  هیما شیکه از جون و دل و زندگ  خواهرابن 
 

واب بخواد ج نطور یرحمه که ا اونقدر ب   زندگ

 هاش رو بده....  خوب  

  واسه کسابن  ماهور 
 

ن و تنها نسبت  طرف نسبت خوبن  کیکرد که فقط از   از خود گذشتیک داشت 

کشون مادر  عنوان  چیسال در دل نگه داشت و به ه ش کیو نزدر  شیراز زندگ نیبود که بزرگی   یمشی 

 فاش نکرد... 

 ماهور من گذاشته بود...  یدست رو  نبار یگردون روزگار ا  چرخ

 ...شنیم یاشکهام جار  لیو س فتمیمادرش م یحرفها اد ی

 

 ...گمیدرونم م یبغض دارم واسش از دردها یو با همون صدا کشمیبه قی  ترنم م دست  

 د یکه با  ... اخه تو ومدمیمعرفتم که چند وقته شت ن ب   دونمیم ؟راحت   یدیخواب جا نیا ؟سالم... خوب  -

که تو   دوبن یم نمی! حتما اشهیودر حال تدارکات عروس شهیداره عروس م تیابج !... ناسالمت  بدوبن  شی  یب



ن با چ ویل میو موفق هم شد میافتاده بود... ترنم! ما همه رو پشت ش گذاشت ب  مدت چه اتفاق ها نیا   یی 

 رحمه!  چقدر ب   ا یکه دن  دمیفهم دم،یکه امروز فهم

 یناسازگار  باهاش ش  ا یکرد دن  که هر کار خوب    سوزهیواسه خودم ناراحتم نه! دلم واسه ماهور م نکتن  فکر 

 باباش!  یبرداشت... بعد از ماجرا

 

ن م پوزخند   ....نمی 

 !!!! شیالبته ناپدر -

 

 ...می  گیکردن رو از ش م  هیگر   دوباره

ن رو پدر صدا م همه سال کش نیبفهمه ا شهیدار م حهیغرورش جر  شکنه،یم اره،یطاقت نم- که اصال   دهی 

با  نکهیاز ا مرده و بعد  لیرو گرفتم گفت که همون اوا شیشاغ پدر واقع باهاش نداشته.... وقت   نسبت  

 زبونا نکه اسمش ش یا یو برا هی  میتصادف اون مرد م یو تو  شهیازش حامله م کنهیم غهیمعشوقه اش ص

ن و ابروش نره به اول فتهین   دهیخواستگارش جواب مثبت م ت 
 

 ....که داشته  ناکایم و بعدم زندگ

 

 ....کشمیم ق  یعم نفس

ان نشدبن  نکرد تالش کنه که توجه اون مرد و جلب کنه! اشتباه پشت اشتباه! اشتبایه سیع حت  - ... جی 

... مادرش شد یم اونها چ   ندهیکه اگه ماهور نبود معلوم نبود ا  گهیاومدن دوتا دخی  د ا یاشتباه بدتر به دن

ان ن لجوره قاب چیکه ه  یبزرگ تموم کرده، نامرد در حق تهرابن  رو حت   ینامرد ن اگه ... حال مستیجی 

 یاگر هم نگم باز هم درحقش نامرد ویل هی  راز رو برمال کنم، به طور حتم ماهور هم از دست م نیبخوام ا

 من مقرصم....  نبار یو ا شهیم

 

 ...کنمیرو پاک م اشکام

ا مناسب بهش بگم ویل تیموقع کی در حضور تو که یط دمیقول م ویل- ازه با حکم که ت  یطیالن و در شر

... همونطور که از خاله خواستم تا زمان گمیحتما بهش م اعدام مثالپدرش کنار اومده و بعد از عروش

ا موضوع مسکوت بمونه تا  نیمناسبش ا  ین اا ید شیازما کیعنوان کنم مثل  یبهی   طیخودم در شر

وع کننده اون باشه ویل شهیم  ....گفتمیحتما م بعدترها،  ویل د یحال نه شا شر

 

 



*********** 

 

 

 شکل ممکن برگزارشده بود...  نیبه بهی   بود و عروش دهیموعود فرا رس روز 

 که ماهور قولش رو داده بود...   مراسیم همون

 خوشحال بود و اما من هم خوشحال بود هم ناراحت...  ماهور 

ه درش از اشتبا که با لبخند زدبن   کرد یماهور متوجه حالم شده بود و مشکوک نگاهم م یچند بار  حت  

ن م یلبخندم، لبخند دنیاوردم که اوهم با د  ....کشدمیو در اغوشش م نهی 

 بود...  ب  بایز  روز 

وع کند...  شیعشقش زندگ بود تا در کنار  یهردخی   یکه ارزو   یروز   رو شر

داشت  که نه عشقش بود نه شناخت    با کش شیدلم به حال مادرش سوخت که در روز عروس یا لحظه

 ...زدیبر  شیبه پا هم نتونست محبت   شونیمزدوج شد و تا اخر عمر زندگ

 
 

 نداشت...  ب  بدون عشق معنا زندگ

  اما 
 

 ...هشیم جهنم واقیع چ،یبدون فکر هم معنا که ه زندگ

 

* 

 

ن مدام هم بهم غر م خورد،یجا نشسته بود و تکون هم نم هیبه خاطر شکم بزرگش  نا یش چرا حال  که  د ی 

 !گرفت    عروش

 شده بودن و سنگ تمام گذاشته بودن...  با یو مهسا ز  مهتاب

چون دوست داشتم از  دونستمیموضوع رو فقط من م نیحضور داشت و ا عروش یماهور هم تو  مادر 

پرسش باشه، همون طور که ازم قول گرفت تا پرسش رو خوشبخت   و خوشبخت   هد عروششا کینزد

 کنم... 

 

  یجور  دادن،یز محسودمون پ یالیفام شیاز اون ور خوشحال بودن و با ماهور پ مه رعنا و نرگش مامان

ن از حسود  .پشت ش همش..  یو بغل کردنا شمیاونم با بودن ماهور پ خوردن،یجر م یکه همشون داشت 



 

ر من بود د ز یکه سوپرا  یمخصوصا با رقص اخر  داشتیبود... ماهور ازم چشم برنم انیرو به پا مراسم

ن همه رو ده ج  یخودم که هدهن  دنشیکرده بود که با د  که برام طراچ  یی  نظ مقابل لباس عروس ب  

ن طراحم هم اقبال م  شده بود...  بمیکه نص  خواستیباز کرده بود... شوهر داشت 

م رو امشب فاتحه ا یچند بار برا نا یکه ش  چرخوند یصورت و تن و بدنم م یکه رو   خاض ینگاهها حت  

غ  !خونده بود... خب زنشم حالل و شر

 

 م،ینماه عسلمان را بگذرو  گر ید رابن یمثل هر زن و شوهر ا تا  میشدیشمال م رایه میمستق از عروش بعد 

 بوده...  نمو یزندگ یروزها نیکه البته جز پر خاطره تر   مونیو جنگل در کلبه اختصاص ا یاونم کنار در 

 ... میداشت تن یی  عسل ش ماه

ن و عشقمون نسبت به قبل ب بودن  باشه...  شی  یدر کنار هم باعث شده بود دوست داشت 

م تا روزها تیکردم نها  روزها رو سیع نیا  ... میرو خاطره کن خوب   یاستفاده رو بی 

 ... ذاشتیلحظه هم تنها نم کی ماهور

 ... کردیدلم رو عاشق تر م شییهو ی یبغل کردنها  دناش،یبوس

 کردناش بودم...   یدلی   عاشق

هام هم محض تا صبح با یو بعدم در کمال سواستفاده گر  ذاشتیترسناک م لمیکه تاصبح ف  ب  شبها

 ... کردیم اغوشر 

 

 لحظه اروم و قرار نداشت...  کی

 بدش را فراموش  کند...   یروزها خواستیکه در کنارم م  انگار 

ن به عهده خودش بود و گه گ غذا  سته نشه تا خ  دادمیم یار یدست  ضهینبودن عر  خایل یمنم برا ایهپخت 

 کار کند...   ب  به تنها داد یم حیکه ترج  کردمیم یاونقدر خرابکار  ویل

ن بود که با هی شوهرم  ... کردمیهم به اقبال بلندم اضافه م نیا د یپا اشی 

ن  هرچه  داشت...  یادیبودم او برعکس من مهارت ز  ناشر  یمن در اشی 

ماهر بودم و شوهر جان را به  کردن بش  یکردن و دلی    طنتیش نهیخود در زم یم به نوبه من خب

ن نکرده در هم ب  که خدا  ساندمی  از کمال م ب  درجات بال  نا یو من و مثل ش داد یها بند و اب م طنتیش ت 

ن زم  .... کردیم ی  گ  ت 



 

 شانا غذا اماده است ! -

 

 کنارش...   می  و م می  گیرو م گوشم

ن من هم-  ! داد بزبن  ینطور یا ستین اچ  یبغل گوشتم اقا!  احت ت 

 

 معلوم بشه...  شی  یلباسم ب یتا باز  دمیام رو جلو م نهیو از عمد س نی  بال م ابروهاش

 ... کنهیو اخم م دهیاب دهنش و قورت م چارهیب

- 
 

رو  نهیسک و س نیو ا یعوض کرد !  مگه لباست چش بود که رفت  واسم نذاشت   تو وروجک زندگ

 ... دهیو تاب م چیو واسه من خودش رو هم پ ونی  ب خت  یر 

 

ن م بلند  در  ار یکرم از خود درخته که منم بس  گنیم میشده بود،  از قد خنده...  از دستم عاض ر یز  نمی 

میاستفاده رو م نیشی  یسفر ب نیا یشده و تو  نهیوجودم نهاد  .... ی 

 

 م؟! کن  یدلی   وا!  اگه واسه تو نپوشم برم واسه گ-

 

 ... خندمیکه بلند م  کنهینثارم م لب فحشر  ر یز 

 ... ارهیو در م کشهیتاپم و م پیز  دارهیکه به سمتم برم  یو با قدم بلند هی  گیهم خنده اش م خودش

 .... هی  و سمت تخت خواب م ندازهیو من و رو دوشش م شهیمتعجبم خم م یمقابل چشما در 

ن م غیج  ... نمی 

ن چرا همچ-  ! ؟کتن یم ت 

 

به ن به باسنم م یا ضن ن چ چیکه دامن کوتاهم ه  نهی   رو نپوشونده...  شی 

   نیتا من به ا ارمیبه شت ب ب  وروجک...  بال نهیهم ی  با دم ش یعاقبت باز -
 

 ! دت نکتن رو مچل خو  گندگ

 ! شه؟یم : پس غذا چ  گمیناز م با 



 غذام و بخورم چون بدجور بو و ظاهرش مست کننده اس....  می  من که دارم م-

 ما من.... ا-

.... یو من و گرسنه کرد یو کرد اتی!  دلی  شیه-  ...  حال هم فقط لذت بی 

ن لبم م یکه رو   لت   با   .... دمیاز ته دلش رو با جون و دل م یو جواب بوسه ها بندمیچشم م ارهی 

 

 

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

 

 توذهنم نبود...  یا نهیزم شیمقدمه و پ چیه

 از دست بدم...  رو  خوب   نیبه ا تیموقع خواستمینم

  چیه بدون
ن
ن م یرو رو  یان ا یبرگه د حرف ن م ی  ن سمت حمام م ارمی   .... می  و خودم هم به بهانه دوش گرفت 

 

 ... زنیی  شو صورتم م یاب رو  قطرات

 ... لرزهیو پام م دست

ن هم ویل گذرهیم چ   ونی  اون ب دونمینم ن داره مثل خوره جونم و م ت   ... خورهیندونست 

 ... امیم ونی  تو حمام بودم و بالخره برو  ساعت   مین

 ... خورمیمبل جا م یماهور رو  دنید با 

 درست همونجا بود...  برگه

ن چ چیحالت صورت ماهور ه از   معلوم نبود...  یی 

 اصال نگاهشم نکرده بود...  عتن ی

 که به سنگ خورده...   یی  از ت شمیم و عصبابن  گزمیم لب

خون با  ن  ...ستمیا خش دارش یم یکه با صدا  می  ه مهمون حوله کوتاه به سمت اشی 

 ... شهیدلم پاره م بند 

 ! ست  ین خوب   گر یاصال باز -



 

 ... سادهیوا میدوقدم یتو  نمیبیکه م  گردمیبرم

ن پ-   ؟یمادرم رو پنهون کرد شیچرا رفت 

 ...  اضار...  کرد... دوبن یمن...  م-

 

ن م داد   ... کوبهیو برگه رو تو صورتم م نهی 

نگفتم  ! مگه منع نکرده بودم! مگهبا مادر من قرار گذاشت   یکرد  جا ی!ببدون اجازه من رفت   یتو غلط کرد-

 ش قرار، اونم بدون اجازه من؟!  اونوقت تو باهاش رفت   ،یار یب اسیم یحق ندار 

 

 ...کنمیم بغض

 کامال حق با ماهور بود...   جواب بدم وقت   چ   دونمینم

 حق نداشت شم داد بزنه...  اما 

 ...چکهیم یکاش قطره

 ....... شم... داد... بزبن یتو حق... ندار -

 

هیو بال م صداش  ...ی 

 !یدیحرف گوش نم ! حق دارم وقت  کتن یخودش عمل م حق دارم وقت  -

واهشش رو خ ... قلبم از سنگ نبود که، ویلمی  بگ دهیناد کنهیداره التماس م وقت   تونستمیچطور م-

از  کمی تونست  یم ویل دمی! باشه بهت حق متن یبب که نخواست    یتو بود نینتونستم رد کنم، رفتم... اما ا

ن موضعت پا در حقت ظلم  هرستد کنه،ی! چون انسانه که اشتباه میبهش حق بد فقط کیم و کیم یایب یت 

ان کنه...  شده ویل  حال برگشته که جی 

 !رهید یلیخ ویل-

 

 دلش نرم شده بود...  انگار 

 رفتم... برگرده که دستش رو گ خواستیم

 خودت....  یتو  ز یحرف بزن! نر -



 

 ...کشهیصورتش م یرو  دست

 
 

 ...بارهیاز ش و روش م کالفیک

خانه م  یو رو  کشهیرو م دستم ن  ... شونهیو من و هم رو پاش م نهیشیکاناپه کنار اشی 

 ...دمی  گیدر اغوشش م محکم

خسته ام  ... سوزونهیاستخوونت رو م تا و  شهیوجودش بلند م ی! درد از تو ستین حرفها گفتتن  بعضن -

ن همه چ خوامیشانا! اونقدر که م  و ول کنم و برم...  ی 

 

ن اش م نهیس یرو رو  شم  ....سپارمیقلبش گوش م تمیو ساکت به ر  ارمی 

 !دونستمیمن م-

 ...شمیجدا مازش  متعحب

 ! پس چطور؟! دونست  یتو م-

 

 ....کنهیموهام م یتو  و دست   کشهیم ق  یعم نفس

   دونستیاون مرد م-
ن

 لیهمون اوا شهیم ضیبار که مادرم مر  هیبهش گفته! چون  که مادرم چه دروغ

 فهمهیم ... و اون موقع بود که تهرابن کنهیگفتناش رازش رو فاش م  ونیهذ یو تو  کنهیتب م شون،یزندگ

تونست کنار یبا موضوع بچش نم شش رفته، چون با موضوع دخی  نبودنش کنار اومده بود ویل چه کالیه

  شهیو باعث م اد یب
ن
نگار مادرمم باهاش که ا  ب  ها انتیو خ تفاوب   ب   شهیکار م  نیکنه و بهی    اون مرد تالف

زهرش  نکهیمهسا و مهتاب! تا ا با وجود  حت   شهیم هی  نداشت... کم کم با مرور زمان روابط شد و ت مشکیل

به سنگ  شی  من و نابود کنه که ت خواستیم کستهو  با دادن کارخونه ورش دهیمادرم رو طالق م زهیی  رو م

 ش خودش اومد...  اره،یکه خواست ش من ب  ب  اما بعد با وارد کردن فرهاد و بال خورهیم

 !یوا-

 

 ...دیلرز یمپشتم  دم،یشنیکه زبان ماهور م  اب  یواقع دنیباشن

 پس مهسا و مهتاب؟-

ن م پوزخند   ...نهی 



ن هم-  ...هیلیکه کار به کارشون نداشته خودش خ  ت 

 به خاطر باباته!  کردمیمن فکر م یپس اون روزا که ناراحت بود-

  میناراحت به خاطر بابام بود ویل-
ن

در  خواستیکه اون مرد م  یبود که بهم گفته بودن و نامرد واسه دروغ

 حقم بکنه... 

 متاسفم!  یلیخ یلی... خدونستمیمن نم یلو-

 

ن :اشکال نداره و مگهیم میشانیپ دنیو با بوس شهیم خم خی   ب   گهید خوامینم ویل یبه حساب دلسوز  ارمی 

 ی  نگ میصممن ت یبه جا کنمیبه کله ام بخوره... اما ازت خواهش م یتا باد ونی  ب می  !... مبکتن  یاز من کار 

 بدونم...  شی  یصالحمون رو ب من د یو به حرفم گوش بده، شا

 

 ...می  گیکه دوباره دستش رو م  هی  م

 شه؟یم مادرت چ   فیپس تکل-

 زمان خودش حالل مشکالته! -

 

 ...شمیم هی  رفتنش خ به

 یتو  شد یم یشی  ین شیتلخ که تلخ ی... اجبار کردمیبا ماهور بود، منم داشتم به اجبار محکومش م حق

 قلبت... 

 

**** 

 بعد دوسال

 

 

 به خدا من خسته شدم... ماهور -

  زمیعز -
 

 ...ینشد ادهیپ نمیاز ماش و حت   یراه خواب بود ی!تو که همش تو اخه چه خستیک

منه؟ مگه من بچه خواستم که حال هم خودش تنبله، هم من و  ی  خب مگه من خواستم؟ مگه تقص-

 تنبل کرده... 



 

 ...کشهیو لپم رو م خندهیم

 خودم برم! شما خس یمن قربون وروجکا-
 

به دلت راه نده، من مثل کوه  یدر کن و اصال احساس بد تیک

 پشتتونم... 

 از حرفش...  اد یم خوشم

 ...هی  حرف زدناش م نجور یبا گذشت دوسال بازهم دلم واسه ا هنوز 

ن م لب  بچم!  یبابا ی:فدانمی 

 تو بچه!  یپدر من و دراورد-

 

 ...میخندیم باهم

 ان؟یقراره ب ا یحال ک-

ن د- با  هم نا یو خانومش، مهسا و مهتاب با شوهراشون و ش و خانومش، رسویل ! محتشمگهیهمه هست 

و  انیپارسا و فنچشون، شا  و ماهان و البته شهروز هم با نامزدشه!  نیو شر

 

 ...گردمیبرم متعجب

 ..ستین ادمینامزد کرده که من  گ  نیا-

ه شاگردش بوده که م هیقض- ن اش مفصله! دخی   امزدن... و حال هم  ن شهیدل نه صد دل عاشقش م هی نهی 

ن شهروز که نگفت... تازه هم نیا ب  الیچه گودز -  باهاش صحبت کردما..  شبید ت 

 کنه..   ز یسورپرا خواد یم-

 گرفته اندازه خودش!   یکیبخوره تو شش...لبد رفته -

 !دیشا-

 

 ...چرخمیزده سمت ماهور م جانیه

 ؟یازش عکس دار -

 ؟یدار  کار یتو به عکس اونا چ-



 

 ...نمکیم ز یر  چشم

ه رو م ر یمطمئنم تا ز -  !دوبن یو بم دخی 

 سه؟ی  به تو م خب چ  -

 من و دق نده...  گهینشون بده و د یعکس دار  ست،یماهور حرصم نده واسه بچمون خوب ن-

 

 که زودتر کارش رو بکنه...   سالچ شهیو البته به بهانه بچه م خندهیم باز 

  یدارا از همون شاش یکینار شهروز قرار داره، که در ک  یو من در تصور دخی   ارهیم ونی  رو ب شیگوش

ن گنده و همچ د جادار...  ت   صندوق دار و با داشی 

 

بال  یه او شان خندهیکه م  کنمینگاه ماهور م سیعکس پوکر ف دنی... با دهی  گیرو به طرفم م گوشر 

 ... ندازهیم

ناز و  و قد بلندش صورت فیظر  کلیو برخالف ه کنمیو فنجون شهروز و نامزدش نگاه م لیف افهیق به

 دخی  بشه...  نیبه شهروز تا عاشق ا دادمیداشت که حق م خوشگیل

 

ن لبخند م میواسشون به رو  خوشبخت   یبه ماهور و با ارزو  گردونمیرو بر م گوشر   ... نهی 

هیرو سمت لبش م دستم ن یدستم باز هم هورمونام به تقال م دنیو با بوس ی   ... فت 

 ! زمیخوشبختم عز  یلیخ یلیواسه داشتنت خ-

 ! منم خوشبختم به خاطر وجودت! ممنون که هست  -

 

ن به ان م یهم بوسه ا دستاش بود و هر از گایه یدستم تو  میبرس نکهیاخر ا تا   ... دی 

حس را تا به ابد در دلهامون  نیا خواستمیو از خدا م کردمیرا با تمام وجودم حس م من خوشبخت   وچقدر 

 زنده نگه داره.... 

   یروز  د یام به
 

 کند...   رو تا به ابد یط شی  مس ها با عشق و خوشبخت   که تمام زندگ

 

 



 انیپا
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