
بنام خدا

 	
وع جلدو دوم رمان در مس�� خوش�خ ��

ته%ه شدە توسط نا�س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

ت دارە < برای ه...پ8ش خودش نم%خواست قبول کنه که 0س/ت �ه ل%ا حساسه و +ه جورا*( غ�� م?�
 همونطور که تمام تالششو م%کرد تا ...Cارشو در نظر خودش +ه جور اذ+ت کردن تل@	 کرد

+ه دستمال Cاغذی از تو جی/ش درآورد و گرفت سمت ل%ا...ظاهرشو *I تفاوت 0شون �دە :

...VاUش کن-

:ل%ا چشمای گشاد شدە از تعج/شو از دستمال �ه چهرە ما*< چرخوند گفت

چیو؟؟؟-

...رژتو-

چرا ما*< انقدر امروز عج%ب شدە بود؟؟؟...چشمای ل%ا گشاد تر شد

؟؟؟- _̀ برای 

!!!برای اینکه من م%bم-

:دست �ه سeنه وا�ستاد و �ا پررو*( گفت

...قانع 0شدم-

- ی Vاi م%ک
< +ا خودم +ه جوری Vاi م%کنم که د+گه هوس نک 
< رژ تا سه م8شمارم +ا م%گ��
دو...+ک...بز*<  ...

 > < کوفmشون lشه و فقط برای lس?	 ون رف?	 دهnش  برای اینکه ما*< یهو Cاری نکنه تا این ب��
...دستمال و گرفت و خ%o مال+م زد �ه ل/ش که جای ل/ش موند رو دستمال
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:ما*< دستمال و گرفت و گفت

- گفتم VاUش کن...این چ%ه؟؟؟نگفتم بوسش کن ...

�ه حرف ما*< م%خند+د �qــــ sرqرزqستاد و ل%ا همونطور که ز�ع رفت همون موقع آسا0سور وا
ون < رو دستما...ما*< +ه نbاە �ه دستمال انداخت...ب�� ل  نقش جای ل�ای ل%ا خ%o قشنگ و تم��

...lسته بود

***  

< ما*< �دون حرف +ه دستمال د+گه گرفت < وw ق�ل از اینکه راە ب%ف?	 < تو ماش?� سمت  0شس?	
...ل%ا

- Vاi کردم د+گه...ای �ا�ااااااا ...

yس این چ%ه من دارم میxینم رو ل�ت؟؟؟-

̀_ م8شه؟؟؟- حاال مثً} این +ه ذرە �اشه 

- �گو خوشت م%اد همه نbاها رو �دوزی �ه خودت؟؟؟...ه%~_ نم8شه

حاال �ا +ه رژ همه نbاها �ه من دوخته م8شه؟؟؟-

�اش برای �ق%ه هم همینطورە- > ...وق
	 نbاە من دوخته م8شه مطم?�

سmشو گذاشت ایn�ار ما*< ق�ل از اینکه �ه ل%ا فرصت تج�qه و تحل%ل حر�< که زد بود و �دە +ه د
< شد حسا*V Iاi شدە حرکت کرد  yشت � ل%ا و �ا اون%� دسmش رژشو Vاi کرد و وق
	 مطم?� ...

< تند و ت...ل%ا که از این زورگو*( و دخالت ب%جای ما*< عص�ا*< شدە بود �ارش خواست +ه چ�� > ��
رف زور ما*< که ق�ً} فهم%دە بود ل%ا آدم Cم آوردن تو جواب و شn%دن ح...کنه وy wش%مون شد

قض%ه  ح
	 ا�ه ب8ش�	 �ه عمق...از طر�< +ه رژ انقدر ارزش نداشت که ش/شون خراب lشه...نبود
ه و ته و حرفای ما*< و احساس خودش تو اون لحظه فکر م%کرد م%د+د که فقط در ظاهر ناراحت

...دلش از اینکه ما*< براش مهمه که ک� بهش نbاە نکنه قند تو دلش آب شد

%ا بود شا+د ا�ه هر دخ�	 د+گه ای جای ل...فکر نم%کرد ما*< انقدر رو این مسائل حساس �اشه
< احساس و داشت ی بود که �ه جز Vدرش هی...هم?� چ ل%ا �ا وجود ب8ست و چهار سال سن دخ�	

از خانوادە  مرد +ا �y د+گه ای تا این حد نزد+ک تو زندگ8ش نبود و تو این ش8ش ساw که مدام
< توجهات کوچ%ک و ش ا+د Cم اش دور م8شد و ب8ش�	 اینجا بود تا پ8ش خانوادە اش محتاج هم?�
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چه lسا ما*<  اما �ا+د �اور م%کرد که ما*< امروز و امشب �ا ما*< روزای پ8ش فرق دارە و ...اهم%ت
ی lشه مثل گذشته > حس  yس ن�ا+د دل خوش م%کرد �ه این رفتارای خاصش که...فردا دو�ارە چ��

ونه اشو قلقل�ش م%داد  انbار ما*< هنوز ت�ل%فش �ا خودش و احساسش و ...های کوچ%ک دخ�	
...زندگ8ش مشخص نبود

�ار نبود که �ا +ه دخ�	 اونم �ا آر ...این مسئله برای خود ما*< هم عج%ب بود > ا�ش خ%o اول?�
 رژشو Vا 

�
�ار بود که ا�ار داشت طرف حتما > ون وw اول?� فت ب�� i کنه تا غل%ظ تر از این م��

ای د+گه براش مهم نبود که ک� ب...جلب توجه 0شه هشون نbاە +ه جورا*( انbار در را�طه �ا دخ�	
اذ+ت  وw چرا �ا+د فرق کنه؟؟؟�ه خاطر همون قض%ه...کنه +ا نه وw در�ارە ل%ا فرق م%کرد

%ت داشت +ا شا+د چون ل%ا اینجا دور از خانوادە اش بود +ه جورا*( احساس مسئول...کرد0ش بود
سختانه اتفاقا*	 که تو این +ک سال و ن%م � ...+ه اتفاقات د+گه ای داشت م%فتاد...شا+دم...بهش

...جلوی وقوعش و گرفته بود

***

ارqم > ...از این روqای طوال*< از این Cابوس ب��

...از این ح� که م%دو*< و م%دونم بهم دارqم

...از اینکه هردو م%دون%م ن�ا+د فکر هم �اش%م

qم ا�ه +ک لحظه تنها ش%م ...از اینکه تا کجا م��

 که جفmشون و ب
�

< پ%چ%د �ا شn%دن این آهن� رد توحال صدای تق تق فندک ما*< بود که تو ماش?�
...و هوای خودشون

...نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها �� 

نمیتونم...نه اون اندازە دل دارم بxینم �ا ک� �ا��  ...

qم ...دارم م8سوزم از وهم ت
I که هر دو م%گ��

qم ...از اینکه هردومون �اهم لب +ک ت%ک تیغ راە م��
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qم آآآآە ...لب +ک تیغ راە م��

حمانه داشت < که لج�ازانه و ب��   ق�ل از اینکه حال خ��شون �ا شn%دن اون آهنگ غمگ?�
�

sزند
همونطور که ...خودشون جلوی چشمشون م%اورد ل%ا ض�ط وخاموش کرد و چرخ%د سمت ما*< 

:نbاهش و رو زخمای صور¡ش م%گردوند پرس%د

qم؟؟؟- کجا دارqم م��

ون ...ما*< +ک Vک د+گه �ه س%bارش زد و از پنجرە انداخmش ب��

...حدس بزن-

:ل%ا نbاهش و �ه خ%ابونا انداخت و +ه Cم ظاهری و نما��� فکر کرد و گفت

ش که مس�� در�ندە- ...مس��

نه �ا�ا؟؟؟اینجاها رو �لدی؟؟؟-

- �ا �چه های دا0شbاە اومد+م چند �ار...آرە ...

مختلط د+گه؟؟؟-

- آرە د+گه...خب ...

 آزار دهندە توی � 
�
ش در ما*< نفهم%د چرا و چه جوری وw اون لحظه +ه فکر موذی و شد+دا

وضو£ �لند �ه این فکر م%کرد که ا�ه تو اون اUی
_ رفتناشون �ه در�ند ل%ا � +ه م...ج¢qان بود
ە شدە...�لند خند+دە �اشه نbاە �شار از لذت چند نفر بهش خ�� ...

« گ%ت تو �ه تو چه ر�¦ دارە؟؟؟+ادت رفته چرا رف
	 �اغ این دخ�	 و زند ...هوووووووی ما*< 
؟؟؟ا�ه +ادت رفته  چه وضعیm%ه؟؟؟+ادت رفته د+گه ن�ا+د �ه ک� فکر ک
< و روش حساس �ا��

< +ادت ب%اد «...برو +ه نbاە �ه کشوی اتاقت بنداز تا همه چ��

؟؟؟-
�

سم راسmشو م%� < ب�_ +ه چ��

ون اومد وت ب�� �ا صدای ل%ا از ه�_...

...س¨ امو م%کنم-

- �ا چند نفر دوست بودی؟؟؟...ب%ای �اغ من...ق�ل از اینکه...امممممم
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- < سوالت این �اشه که ق�ل از من �ا ک� بودی +ا نه ب رف
	 � وw +ه �< ...انتظار داشتم اول?�
...سوال دوم

- منم آدم خ%ال پردازی ن8ستم...اینکه �ا ک� نبودە �ا�� د+گه خ%o روqای%ه...خب ...

ن مسئله چرا �ا+د � ای...ما*< اولش خواست �ا +ه دروغ � و تهش و هم ب%ارە وy wش%مون شد
ه زودتر تموم پنهون Cاری کنه؟؟؟مگه قرار نبود Cاری کنه تا از چشم ل%ا ب%فته که این �ازی هر چ

�ه ...نه فقط واسه خودش...lشه  ل%ا �<
�
د+گه دلش نم%خواست کش پ%دا کنه چون مطمئنا

...م%خورد

-  دوست دخ�	 زqاد ...وw...خب تو اوw بودی...ک� که �خوام بهش در�ارە ازدواج فکر کنم
...داشتم

ا+د نم%خواست از موض�ع �حث منحرف lشه چون ش...ل%ا حاال که تا اینجای سواالش اومدە بود
سه ...د+گه پ8ش نمیومد تا سواالشو از ما*< ب�_

- ؟؟؟خب ی؟؟؟+ع
< منظورم اینه که...دوست دخ�	 چه جور دوست دخ�	 ...

شون را�طه داشتم- ª�Uا ا�...

د > دلش م%خواست حداقل واسه ...وw انتظار اینهمه �احتم نداشت...شا+د حدسشو م��
ه�	 وw ا�ه عاقالنه فکر م%کرد اینطوری ب...دلخوش کردن ل%ا +ه کوچولو پنهون Cاری کنه

م%م انbار ما*< م%خواد خودشو تمام و Cمال �ه ل%ا lشناسونه تا راحت تر بتونه تص...بود
ە ی رو �دونه خ%o به�	 از این بود که چند وقت �عد ...�گ�� > < چ�� از ز�ون +ه  اینکه از اآلن همچ?�

...نفر د+گه lشنوە

- همونا رو برای ازدواج انتخاب نکردی؟؟؟...yس چرا

- ا*( بود که اونا ن...+ه �ار گفته بودم > < مال¬ام برای انتخاب Vارت�< واسه ازدواج چ�� داش?	 ...

:ن%م نbا® �ه چهرە گرفته ل%ا انداخت و برای عوض کردن �حث گفت

- قا�ل تحمل تری...وw خب...البته تو هم ندارqا ...

...خ%o دلتم �خواد-
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-  دلم م%خواد
�
�ا این ق%افت...حتما ...

چشه مگه ق%افم؟؟؟-

-  فقط چشه
�
ور�اغه ح
	 میتو*< �ا ق...میتونن از روت ف%لم سeنما*( �ندی¯ی
	 رو lسازن...دق%قا

...Cل بندازی

ای ما*< رو فراموش کردە بود و فقط داشت لحظه �ه ل حظه ل%ا حاال د+گه قض%ه دوست دخ�	
...حرصش ب8ش�	 م8شد

- >
�اشه که تو �ا+د �ا +ه �اغ وحش رقا�ت ک > �ه Cل انداخ?	...

...الحمدهللا که چشمای قور�اغه ای ندارم-

 آرە؟؟؟-
�

��تو دلت موندە بود +ه جوری اینو 

- 
�
...دق%قا

ن و ل%ا خندە اش گرفت از این �حث �چbانه اشون Cم موندە بود کف دسmشونو بهم 0شون �د
�ا تمام وجود حا�< بود همینقدر لوس و �چbانه �اشن...�گن آینه آینه wه  اما ما*< ...و�برنگردە 

...اون روزای �د و خشnش

***

رە غذا رو ما*< تخ
	 و انتخاب کرد که دور و برش ه%چکس نبود و �ه ل%ا گفت اونجا lشeنه تا ب
...سفارش �دە و دستاشو lشورە

حس خو*I ...ل%ا 0شست و �ا حس هوای مل� که �ه پوست صور¡ش م%خورد چشماشو lست
 وق
	 هم...داشت �عد از مدت ها جا*( �ه جز مس�� دا0شbاە تا خونه اومدە بود

�
راهش مخصوصا

ی م...ما*< بود و خودش این پ8شنهاد و داد حس خ��ش جون م%گرفت > ا*< م%دو0ست این ناپره��
ا ه Iد که هم8شه از این خ� > ان رفتار اون روزشه و ن�ا+د دلشو صابون م�� Iه خاطر ج��وw این ...ست

...به�	 شدن رفتار ما*< +ه روزنه ام%دی رو تو دلش �از م%کرد

د سه درست رو تخت کنار²ششون که رو �ه روی ل%ا بو ...�ا صدای سوت +ه نفر چشماشو �از کرد
بودن که  اون تخت که خاw بود اینا s اومدە...�ا تعجب بهشون نbاە کرد...تا �y 0شسته بودن

...متوجه 0شدە

:+ک8شون �ا +ه چشمک و حرکت � �ه تخت خودشون اشارە کرد و گفت
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- > ...تنها چرا؟؟؟ب%ا اینجا lش?�

< ...اصو³ً جوا*I برای این جماعت نداشت جز سکوت  خوب م%دو0ست انقدر پررو و وقیح هس?	
ی نبود که ل > %ا م%خواست که از جواب Cم ن%ارن و Cار و �ه جاهای �ارqک �کشونن و این اصً} چ��

µا ما*< اومدە بود تو +ه جای عمو� 	
...اونم وق

سه نفر  ما*< داشت برم%گشت که �ا د+دن سه تا �yی که رو تخت کناری ل%ا 0شسته بودن و هر 
�ا حرص و حالت تهاج¶ �ه سمmشون برد µدن قد > < حرف م�� اشت روشون طرف ل%ا بود و داش?	

هم%د دارە که همون موقع ل%ا رو د+د که از تو ک%فش گوش8شو در آورد و از حرکت تند انگشmش ف
و تا+پ م%کنه > < ...چ�� �اورش نم8شد...انbار آب یخ رو �ش رqخ?	 ...

« ە ازشون؟؟؟اونم درست همون ش
I که �ا من اومدە  دارە چه غل¦ م%کنه؟؟شمارە م%گ��
ام دو�ارە �ه تال�< حرفای من در�ارە دوست دخ�	 

�
ون؟؟؟+ع
< انقدر وق%حه؟؟؟حتما لج�از²ش  ب��

آدمت م%کنم...ºل کردە ...»

ز خون جلوی چشماشو گرفت �ا قدم های �لند خودشو رسوند �ه ل%ا و گوش8شو �ا خشونت ا
غرە ای  ما*< �ا چشم...ل%ا �ا ترس و تعجب زل زد �ه ما*< و آب دهnشو قورت داد...دسmش قاپ%د

ه اس که تمام �دن ل%ا رو لرزوند نbاهشو �ه صحفه گو�� دوخت که �ا نها+ت تعجب د+د صفح
 :ام اسش �ازە و نوشته شدە

؟؟؟ب%ا د+گه» «...ما*< کجا*(

ز ا...آ*I رو آت8ش عص�انیmش رqخته شد...�ا د+دن اسم خودش تو قسمت درqافت کنندە پ%ام
�د و راجع  طر�< از اینکه تصورش در�ارە ل%ا غلط بود خوشحال شد و از طر�< از اینکه این فکر 

 این عص
I شدنای آن8ش Cار دسmش م%داد و �ا ...بهش کرد از دست خودش ناراحت و عص�ا*< 
ل کردن خودش و از دست م%داد ...اینکه خودشم خوب م%دو0ست وw اون لحظه توانا*( کن�	

Cم سن   گو�� بهش برگردوند و ایn�ار نbاە خشمگیnش و دوخت �ه اون سه تا که خ%o از خودش
...و سال تر بودن و حاال �ا د+دن ما*< مثل موش شدە بودن

شما �ا خانوم Cاری داشm%د؟؟؟-

:+ک8شون �شو �اال گرفت و گفت

جان؟؟؟-

- < بز چرخوندە بود+د اونطرف و داش m%د نbاە گفتم �ا خانوم Cاری داشm%د که Cله هاتون و ع?�
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م%کرد+د؟؟؟

ین حرفاس و +ک8شون خواست پررو �ازی در�%ارە وw انbار اون%� فهم%د که ما*< عص�ا*< تر از ا
نه داغو0شون م%کنه که گفت > :م��

- ا�ه م%دو0سm%م شما هم �اها�� ...آقا ما فکر کرد+م ا�شون تنهاس ...

- ای جوون و از تنها*( در�%ارqد؟؟؟آره هههه؟؟؟�ه شما سه تا چلغوز مامورqت دادن همه دخ�	

:+ک8شون که انbار Cله پ¢�ادتری از �ق%ه داشت �ا لحن �دی گفت

...چلغوز �ا�اته +ارو-

از ...ا�ستاد�yە مثل پر Cاە �لند شد و رو �ه روش و ...ما*< +قه ل�اس �yە رو گرفت و کش%د �اال
...ترس ز�ون خودش و دوستاش بند اومدە بود

- < اآلن گورتونو از اینجا ºم م%کن%د +ا �ال*( �تون م%ارم که د+گه دلتون �ه حال تنها*(  +ا هم?�
...ک� 0سوزە

< و وا�ستاد تا برن اوناس و  دوستاشم که د+دن انگشت اتهام �ه سمت...�yە رو پرت کرد رو زم?�
< رو +ه تخت د+گه که Cامً} از   در�رابر زور و خشم ما*< قدر*	 ندارن �دون حرف �لند شدن رف?	

 > ...د+د ما*< خارج م8شد 0شس?	

د برگشت سمت ل%ا که د+د رنگش شدە مثل گ > چما*< که هنوز از زور عص�ان8ت نفس نفس م�� ...

چت شد تو؟؟؟-

�دون آب ل%ا که د+گه قل/ش داشت سeنه اش و Vارە م%کرد �qــــع از تو ک%فش +ه قرص درآورد و 
%ماری قل
I انbار هنوز هضم نکردە بود ب...نbاهش افتاد �ه نbاە گیج و هراسون ما*< ...قور¡ش داد

راش این جد+د بود ب...همونطور که ل%ا هیچ جورە نمیتو0ست هضم کنه این رفتار ما*< و...ل%ا رو
ت و حساسیmش شا+دم خواست
< ...عج%ب...جد+د...غ�� ...

- این چه Cاری بود؟؟؟...ترس%دم ما*< 

:ما*< *I توجه �ه سوالش گفت

خو*I اآلن؟؟؟-
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- اوردن Cً} خوشت م%اد از دست �ه +قه شدن آرە؟؟؟اونا سه تا بودن ا�ه �ال*( �ت م%...آرە
؟؟؟ _̀

:همونطور که کفشاشو درم%اورد و رو �ه روی ل%ا رو تخت میnشست گفت

- ک� ح¢qف من نم8شه...مال این حرفا نبودن ...

- 	
...معلومه از � و صورتت و اون وض¨ که ظهر داش

:چپ چ
_ بهش نbاە کرد که �ازم داشت اون قض%ه ب%خود و براش +ادآوری م%کرد و گفت

- وع نکردم...اون قض%ه اش فرق م%کرد  وw...+� نامردی کرد دوتا زد چهارتا خورد...من ��
�اش رفتارم �ا هرکس د+گه ای که �خواد برای ناموس من مزاحمت ا+جاد کنه هم > ینهمطم?� ...

< ...ل%ا احساس کرد تو +ه لحظه گونه هاش �خ شد q...�ش و انداخت Vای?� ن بود براش خ%o ش��
qن بود که برای ما*< اهم%ت داشت...که ما*< ازش دفاع م%کرد o براش خ%...براش خ%o ش��
qن بود ناموس ما*< بودن qن بود اون من¾ مال�%ت چسx%دە �ه ناموس...ش�� همه ...براش خ%o ش��


< هاq ار از ح� �ش...ح� بود که ل%ا تا اون روز هیچ وقت تج¢�ه اش نکردە بود...این ش��
...لذت و آرامش

�ا +ادآوری خش¶ که ما*< تو نbاهش بود وق
	 که داشت گوش8ش و از دسmش م%گرف wت اخ¶ و
:کرد و گفت

̀_ اونجوری گو�� و از دستم کش%دی؟؟؟- تو واسه 

:ما*< �ا ب%خ%اw انbار که خودش و محق مسلم �دونه تو این مسئله گفت

- < طرفت و همون موقع تو گوشeتو درآ وردی فکر از دور که داشتم میومدم د+دم اون �yا برگش?	
ی ...کردم داری ازشون شمارە م%گ��

< آدم%م؟؟؟-  فکر کردی من همچ?�
�
+ع
< واقعا

چرا که نه؟؟؟مگه نگف
	 ا�ه فرصت و موقعیmش و داش
	 تج¢�ه م%کردی؟؟؟-

- ون که بeنمون +ه ص%غه محرم%ت جارqه...آرە �ا ک� اومدم ب�� 	
وw نه وق ...

ە �ه چشمای طل��ار ل%ا نbاە کرد ە خ�� فته شا+د زqادی تند ر ...شا+د حق داشت...+ه Cم خ��
ی غ�� از این بود...بود >  داشت که شد+د...وw اآلن مسئله ای که ذهnش و درگ�� کردە بود چ��

�
ا
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...مغزش و سوراخ م%کرد و تا نم%گفتnش آروم نم%گرفت

-  >
�ا+د  �ه جای رژت...م8شه خواهش کنم د+گه س%ا® و درش
	 چشماتو �ا آرا�ش دو برابر نک
اونطوری Cم�	 جلب توجه م%کرد...چشماتو Vام م%کردم ...

 وw خو ...ل%ا چشماشو بزرگ�	 کرد
�
ب نم%دو0ست این لحن پر از خشونت ما*< از چ%ه دق%قا

ابروهاشو همراە چشماش �اال انداخت و ...م%دو0ست که +� از همون حس های جد+دش بود
:گفت

!!!تا اآلن که م%گف
	 قور�اغه ا+ه-

...ز�ونتم که درازە-

...دراز بود-

ە �دو*< من ت�حر خا¿ تو ب¢qدن ز�ون �ق%ه دارم- ...به�	

...ز�ون نبودە اونا*( که ب¢qدی-

ون ا+¦ بود که دلش م%خواست ز�ون ل%ا رو از حلقش �کشه ب��  تو ��
�
¨ کرد وw س...اآلن واقعا


	 خو�0دی هم8شگ8ش ب8ش�	 جواب م%داد وق...حرصش خ%o تو لحن و ق%افه اش تاث�� نذارە
< بود که طرف و کفری م%کنه �ا این ل حنم%خواست �ا ک� Cل Cل کنه و +ه جورا*( مطم?� ...

̀_ بودە؟؟؟- جدی؟؟؟yس 

...حاال-

:ما*< نفس عم%@	 کش%د و �ا �دج�n گفت

-  
�

ا د+گه lسته م8شه...راست م%� �ه دن�ال ب¢qدە شد0ش ز�ون دخ�	 wز�ون نبودە و ...

:سکوت و �خ و سف%د شدن ل%ا رو که د+د خوشحال از خلع سالح کردن این دخ�	 گفت

- >
...س¨ کن هیچ وقت �ا +ه C �yل Cل نک
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- >
...تو هم س¨ کن وسط Cل Cلت �ا +ه دخ�	 هیچ وقت از نقطه ضعفشون استفادە نک

- ا Cل Cل نم%کردم ای اطرافم نقطه ضع@< تو این زمین...من ه%چوقت �ا دخ�	 ه البته دخ�	
 > م و ح%ا هم برم%گردە �ه همون مال¬ای ازدواج...نداش?	 نکه این که خوش�ختانه مثل ای...این ��

...+� و داری

...وw تو Cامً} ازش *I بهرە ای-

�گو مگو ها و Cل Cال*( که ºا® ما*< توش برندە م8شد و ºا® ل%ا  > برای جفmشون  اون شب �ا هم?�
< که ه%چوقت تموم...شب خو*I شد  طوری که نه مستق%م و عل
< وw توی دلشون آرزو داش?	

< این حس ادامه پ%دا کنه...0شه ساس خوب که البته ام%د تداوم و موندºاری این اح...آرزو داش?	
< در ...ما*< خ%o وقت بود که هیچ ام%دی توی زندگ8ش نداشت...برای ل%ا خ%o ب8ش�	 بود ع?�

qن ز�ون و تاب ب%ارە ...حال شک داشت بتونه جدا*( از این دخ�	 ش��

...نه میتونم از این احساس رها شم تا تو تنها �� *

نمیتونم...نه اون اندازە دل دارم بxینم �ا ک� �ا��  ...*

***

< ل%ا رو م%کش%د و ل%ا *I هوا ا �ار بود که غزل آرنج تک%ه دادە شدە �ه م�� > وت سوم?� ز ه�_
qد ایn�ار د+گه غ¢qد...می�_ :

کرم داری مگه؟؟؟-

 چته همینه-
�

...تا بهم ن�

...چمه؟؟؟گ�� م%دی د+گه ول نم%کن%ا-

ماتم چرا گرف
	 چند روزە؟؟؟�ا آقا ما*< جونت دعوات شدە؟؟؟-

�ه خاطر �ا آوردن اسم ما*< و +ادآوری اون شب قشنگشون تو در�ند ل�خندی رو ل/ش 0شست که 
...حضور غزل �qــــع جمعش کرد وw غزل ل�خندشو رو هوا قاپ%د

- ̀_ شد فکراتو کردی؟؟؟...بxیند ن8شو �ا�ا چه خوششم اومد

ه این و اون پ8شنهادا*( که تو این زمینه �...دل و زد �ه درqا تا شا+د غزل بتونه راهنمای8ش کنه
...م%داد و شn%دە بود و �ه نظرش �عض%اش منط@	 میومد
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...دوسش دارم غزل-

:نbاە مات شدە غزل و که د+د ادامه داد

-  >
< و عشق گذاشت +ا نه وw...+ع اقا*( تو این چند روز اتف...نم%دونم lشه اسمشو دوست داش?	
...افتاد که ب8ش�	 *_ بردم �ه حسم

؟؟؟- چه اتفا�	

-  فهم%دم از ل�خندش...قل�مو م%لرزوند...وw همون ج�q%ات ºا®...اتفاقات کوچ%ک و جز*( 
د+دن ناراح
	 و حال �دش منم داغون ...خوشم م%اد �ا خندە �لند �لندش ک%ف م%کنم

اون  اصً} تو ...دلم م%خواد اون لحظه همه زندگ%مو �دم که د+گه تو اون حال ن�اشه...م%کنه
ت داش...وضع%ت م8شم +ه آدم د+گه ته از اینکه روم حساس �اشه و +ه جورا*( 0س/ت بهم غ��

�اشه...wاشه و�م...شا+د �چbانه  Iحرفاش...لذت می� >Âع��عÂ< نbاهاش...... >Âع�
�ان قل�م و تند م%کنه...حرCا¡ش هول  م
< که هم8شه حا�< جوا�م �عÂ< وقتا جلوش انقدر ...�<

...م8شم که �ه تته پته م%فتم

- خانوم عاشق شدە...�ه �ـــــه ...

...لوس 0شو غزل-

عاشق شدی د+گه دروغ م%bم مگه؟؟؟-

نم- > �ه نظرت این حسا*( که دارم عشقه +ا �از دارم توهم م��...

- ؟؟خری مگه؟؟؟قد ننجون من سن داری هنوز نم%فه¶ اسم احسا� که �ه ما*< داری چ%ه؟

ل%ا خودشم فهم%دە بود اسم حسش چ%ه وw این وسط +ه مسئله د+گه ای بود که آزارش 
...م%داد

- wل ن8ست...م%دونم دوسش دارم و�همینه که ...احساس م%کنم ح
	 +ک درصد این حس متقا
�ه سمmش بردارم چون حس م%کنم اون انقدر شد+د ...دو دلم م%کنه µمنو  که نم%ذارە هیچ قد

...نم%خواد و تالشم فقط درجا زدنه

- مگه من نگفتم ک%ارش و دوست داشتم وw چون ه%~_ نم%گفت ...این ترسا برای همه هست
 > از ...دارم جون آدم و�اال م%ارن تا +ه Cلمه �گن دوست...فکر م%کردم منو نم%خواد؟؟؟مردا همی?<

< و ادا در م%ارن...lس ترسوئن ا ناز م%ک?< < دخ�	  اینجو ...فکر م%ک?<
�
ری �اشن وw شا+د +ه عدە واقعا

نن > ت کش%دە من مطمئنم +ه احسا� این وسط بودە که ما*< �ه سمت...اینا همه رو �ا +ه چوب م��
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وگرنه اینهمه دخ�	 خوشbل تر و تو دل برو تر از تو...شدە ...

:ل%ا �ا اخمای درهم کش%دە گفت

...ال�د +کش%م تو-

- ̀_ تو وجود تو د+د که تو من ن ؟؟؟هنوزم ش�ا موقع خواب فکر م%کنم �ه اینکه  _̀ د+دyس  ...

- خ��ه اآلن گف
	 عاشق ک%ارش بودی...خجالت �کش غزل ...

- فقط Cالس داشت ...منم نم%خواستم �ه پ8شنهادش جواب مث�ت �دم که...آرە خب
̀< من +ه پ8شنهاد توپ دارم برای ا...استادپ8شنهاد ازدواج �دە ینکه �فه¶ وw حاال خارج از شو

حسش �ه تو چ%ه؟؟؟

چه پ8شنهادی؟؟؟-

- >
�ا+د احساسا¡ش وتح¢qک ک...

̀_ Cار کنم؟؟؟-  >
+ع

- < چه ج...چقدر آخه تو کود*<  ای د+گه جای تو تواون خونه بودن بب?� وری �ه خدا اآلن دخ�	
تا وا�س...+ه نازی +ه عشوە ای...�ا�ا +ه چشم�...تو اصً} عرضه نداری...خودش و م%چسبوندن

̀_ میپو�� تو خونه؟؟؟ بxینم اصً} تو 

- < شلوار...وق
	 ما*< هست بول�� ...

- 
�

< راە راهت و که ب8ش�	 شx%ه مانتوئه رو م%� ...نگو اون بول��

ای د+گه هم میپوشم وw تو همون ما+ه ها- > ...فقط اونو نه چ��

-  > یهو �گو رو�ی هم م%ذاری...خاi بر �ت ک?< ...

...نه �ا�ا من s رو�ی گذاشتم؟؟؟وw م%دو*< که �ه حجاب �دن اهم%ت م%دم-

-  
�
؟؟؟د+گه...حجاب �دن...زر نزن لطفا  از s م%خوای خودت و بپوشو*< از ک� که ص%غه ا��

...تو آخر�� 

< ما خوندە 0شدە که من بتونم جلوش لخت lشم- ...این ص%غه ب?�
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- ا واسه �عÂ< مردا اصo ت¢qن مسئله اس و واسه �اق8...چرا نم%فه¶...+ابو > شونم تو اینجور چ��
تو �ا این طرز ل�اس پوش%دنت Cً} این مسئله رو تو ذهن ما*< سوزوندی...اول�qته ...

-  غزل
�

�bم ب%ا منو...ل�اس لخ
	 بپوشم برم جلوش...چرا چرت و پرت م%� 
�
علنا ...

-  
�

��ی  > �اش اونم چون Vای خانوادە ها و حفظ آبروش وسطه...نخ�� الزم ن8ست چ�� >  مطم?�
قلقلÅ  وw +ه کوچولو که میتو*< احساسا¡ش و ...ه%چوقت تا ق�ل از ازدواج Cاری �اهات نم%کنه

ا*( ...�دی > ون اون برآمدگ%ات و �ذار دلش خوش lشه هم� آیندە اش +ه چ�� ب¢qز ب��
شاد اینجوری فکر م%کنه تو +ه Cله ای که چسx%دە �ه +ه اس�لت و روش و �ا ل�اس گ...دارە

...میپوشو*< که معلوم 0شه

ودش شا+د حرفای غزل براش عج%ب بود و ه%چوقت تو خ...ل%ا ساUت موند و زل زد �ه +ه گوشه
< Cارqو وw خ%o غ�� منط@	 هم نبود...نم%د+د انجام همچ?� ...

- �عد از اون م%خوان �دونن طرف تو زن...حجب و ح%ا تا +ه جا*( برای �yا مالUه...ل%ا 
�

sد
ک و زناشو*( چند مردە حالجه ه منم نم%bم برو خودتو عرضه کن و از ارزش بنداز ک...مش�	

ون +ه کوچولو پرو Vاچه ات و بنداز ب�� ...فقط م%bم +ه کوچولو �ه خودت برس...عاشقت lشه
اال فردا �ا ا�ش...�ذار �فهمه چه لعب
	 دارە تو خونه و خ�I ندارە...�ذار +ه Cم چشماش برق بزنه

...ش�م جلو اومدە م%ای دا0شbاە

...ºمشو ب8شعور نفهم-

 +ع
< این راە حل جواب م%داد برای فهم%دن...غزل غش غش خند+د و ل%ا �ه فکر فرو رفت
ە  ؟؟؟ا�ه جدی جدی ما*< تح¢qک م8شد و نمیتو0ست جلوی خودش و �گ�� احساس قل
I ما*<

̀_ م%دادن؟؟؟+ع
< ما*< ارزش داشت که +ه نمه از غرور  ؟؟؟جواب خانوادە هاشون و  ش ̀_
بزنه؟؟؟

***

؟؟؟- نظرت 0س/ت �ه ل%ا عوض 0شدە ما*<

ە �ه دود معلق شدە اش تو هوا در جواب میثم گفت :Vک مح�¶ �ه س%bارش زد و خ��

...نه-

ای د+گه دارم حس م%کنم- > ...وw من +ه چ��

-  >
ش�ل م...من �ا ل%ا مش�o نداشتم که حاال �خوام �ه مرور زمان حلش کنم...ب%خود حس م%ک
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ا+ط گند و مزخرف زندگ%مه که هیچ جورە حل نم8شه ...من ��

- ؟؟؟ما*< چرا داری انقدر این مسئله رو بزرگش م%ک...وای خدا من از دست این چ%�ار کنم >

 و ب8ش�	 از +ک ساله دارم تو گوشت م%خونم این موض�ع انقدر وخ%م ن8ست که تو رو از ز 

�
sند

 و ف...میتو*< از yسش ب¢�%ای...بهت م%bم راە حل دارە...آیندە بندازە
�

sکر و ذهنت میتو*< از زند
 >
< مسئله ب%خودی گه...دست از لجاجت و این غرور مسخرە ات بردار...حذفش ک  نذار همچ?�

�	 توم
< این دخ...میتو*< خوش�خت ��l ...بزنه �ه آیندە ای که میتو*< �ا اون دخ�	 داشته �ا�� 
؟؟؟ ای عت%قه ات فرق م%کنه ما*< اینو که د+گه م%دو*< صنار �ا اون دوست دخ�	

- ا فقط قض%ه پ8شنهاد �ه ل%...�ه خاطر همینم هست که م%bم �ا+د برە از زندگ%م...آرە م%دونم
< دهن مامان و �ا�ام بود  دن�ال ز ...برای lس?	

�
< که من واقعا ن و فقط برای اینکه �اور ک?<

دت که درسشم گفتم �عد از +ه م...اصً} قرار نبود Cار �ه اینجا �کشه که ب%اد ور دل من...زندگـَ%م
...تموم شد برم%گردە اهواز پ8ش خانوادە اش د+گه هم منو نمیxینه

- اون دخ�	 دارە بهت واlسته م8شه...وw حاال Cار �ه اینجا کش%دە ...

- ̀_ lشه؟؟؟مگه چه رفتاری از من د+دە؟؟؟...ب%خود کردە واlسته 

- qن و جز*� ت¢qن اتفاقات �اعث ا+جاد +...عالقه دست خود آدم ن8ست ه �عÂ< وقتا کوچک�	
 عالقه ای...عشق عمیق م8شه

�
��بهت  تو که تو دل اون دخ�	 ن8س
	 yس نمیتو*< �ا اطمینان 

...ندارە

:ما*< سکوت کرد و میثم ادامه داد

-  >
اف کن که داری �ه س...وw خودت و گول نزن...شا+د احساس ل%ا رو بتو*< ان�ار ک مmش اع�	
...کش%دە م��8 

کنه تا +ه وقت ما*< برای اینکه ب8ش�	 از این �ا حرفای میثم �ه احساس قلب8ش 0س/ت �ه ل%ا فکر ن
ه �ه نm%جه نامطل��ش برسه از جاش �لند شد و کmش و از رو دسته صندw برداشت و �ا +

ون که �ا صداش دو�ارە وا�ستاد ...خداف¦< زqر لب راە افتاد از در مطب میثم برە ب��

- ە...بهش �گو ما*<  شا+د �ا این مسئله کنار ب%اد...�ذار خودش تصم%م �گ�� ...

ون �دە رفت ب�� I*دون اینکه برگردە +ا جوا�شت �ه فقط دا...زهرخندی رو ل�ای ما*< 0شست و 
�ا این موض�ع کنار میومد که ل%ا ب%اد؟؟؟ s این فکر م%کرد که

15



ته%ه شدە توسط نا�س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

نج +ک ساعته اش انداخت ل و روی تمام تذکرات و راهنما*( های غز ...+ه نbا® تو آینه �ه دس�	
ش� که +ه دخ�	 چشم و ابرو م...صورت و ل�اسش پ%ادە کردە بود و حاال نm%جه اش شدە بود این

س%د �از کردە بود و رqخته بود دورش �ا آرا���  که زq�ا*( و   موهای فر و مشک8شو که تا Cمرش م��
ل غزل مالحت و چهرە شو هزار برابر کردە بود و تاپ و دامن مش� تنگ و کوتا® که �ه قو 

 های تnش و Cامال در معرض د+د قرار دادە بود و تضادی که �ا پوست سف%دش د
�

اشت برجست�
...*I نظ�� بود

̀_ م د +ع
< عکس العمل ما*<  Iاە کردن +ه خودش لذت می�bبود از ن 	یتو0ست خودش که +ه دخ�
�اشه؟؟؟

« ن8ست  Cارم که گناە...خدا+ا +ع
< م8شه امروز +ه معجزە ای ک
< که من تو دل ما*< جا lشم
< ...هست؟؟؟فقط م%خوام +ه Cم ُهلش �دم جلو دستم و �گ�� که یهو خودم �ا مخ نرم رو زم?� ...»

wکشه و�جا +ه لحظه ترد+د کرد و دسmش همون...رژ قرمزشو برداشت تا +ه ال+ه د+گه روش 
ارزشش  چرا �ا+د این Cارو �کنه؟؟؟چرا �ا+د خودش و تا این حد کوچ%ک کنه و ...جلوی ل/ش موند

< ب%ارە د Vاi بود چرا �ا...و �ه خاطر +ه V �yای?� > +د �ا این Cارا این عشق و احسا� که ازش دم م��
سک ...کث%فش کنه < آدµ بود که برای د+دە شدن خودش و �ه ش�ل م�	 ل%ا کجا همچ?�

در�%ارە؟؟؟

تصم%م  اون آدµ که تو سکوت �ه حرفای غزل گوش کرد و فکر کرد و ...انbار تازە �ه خودش اومد

	 شخصی...انbار تازە �ه شخص8ت اصل8ش برگشته بود...+ه آدم د+گه بود...گرفت و عمل8ش کرد

< تا آسمون تضاد داشت �ا این آدم توی آینه و نم%خواست عشق ما*< ر ...نم%خواست...که زم?�
عاشق ...ما*< �ا+د عاشق خودش م8شد...اینجوری �ه دست ب%ارە

نه ظاهر و زq�ا*( هاش...مnشش...رفتارش...شخصیmش ...

«...غزل لعنت بهت �ا این پ8شنهادای مزخر�< که فقط �ه درد خودت م%خورە»

 
�

< ما*< وقت داشت البته ا�ه همون ساعت هم8ش�  نbا® �ه ساعت انداخت تا زمان برگش?	
< کردە...میومد بود  دوq%د رفت سمت دسmشو*( تا این ال+ه ها*( رو که صور¡ش و حسا*I سنگ?�
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...lشورە وw  از شا0س و �خت �دش همون موقع در خونه �از شد و ما*< اومد تو

< مجسمه �جاشون موندن چون ل%ا �qــــع �ه خودش ...فقط چند ثان%ه چشم تو چشم هم ع?�
 قل/ش داشت سeنه اش و ...اومد و چرخ%د برە تو اتاقش که �ازوش تو مشت ما*< گرفتار شد

د > �ه ها*( که م�� چرا �ه حرف غزل گوش کرد...م8ش�افت از شدت �< ...

برای اینکه ظاهرش و مثل هم8شه عادی 0شون �دە نفس عم%@	 کش%د و چرخ%د سمت 
نbاهش ...فاصله اشون Cم بود و ح
	 میتو0ست گرمای نفساشو رو صور¡ش حس کنه...ما*< 

انتم از �اورش نم8شد وw نbاە ما*< ح
	 +ک س...ناخودآÈاە زوم شد تو چشماش تا معن8شو �خونه
 +ع
< براش مهم نبود این دخ�	 ...چشماش جا �ه جا نم8شد که �خواد رو تن و �د0ش �چرخه

< ظاهری تو +ه قدم8ش وا�ستادە ...هم8شه پوش%دە توی خونه اش حاال �ا همچ?�

جا*( م%خواس
	 بری؟؟؟-

س و فشاره ا*( که از چرا این لحن لعنت8ش عادی تر از هم8شه بود اونم وق
	 ل%ا داشت از اس�	
ل کنه و ºا® �ه ل�ا ی ما*< هرطرف روش بود م%لرزqد؟؟؟ح
	 ل%ا هم نمیتو0ست نbاهش و کن�	

ە µ موند نه ح
	 ...نه مردمک چشماش م%لرزqد...نه نفساش تند شدە بود...وw ما*< ...خ��
...دسmش که رو �ازوی ل%ا بود حرارت داشت

؟؟؟- 	
ف پرس%دم جا*( داش
	 م��

سه < ابروهاش 0شوند و جو0ش �اال اومد تا ب�_ :اخ¶ ظاهری ب?�

چطور؟؟؟-

...آخه حا�< شدی گفتم شا+د جا*( تولد دعو*	 -

< فکری کردە �qــــع گفت :خوشحال از اینکه ما*< همچ?�

- اآلن زنگ زد گفت کnسل شدە...دعوت بودم...+ع
< ...آرە ...

ت رفت *I تفاو ...ما*< که �ه ظاهر قانع شدە بود �ی �ه تای%د تکون داد و ازش فاصله گرفت
:سمت م�ل و گفت
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- هوا �د شدە...برو ل�اس گرم بپوش ...

این ...ل%ا هاج و واج از yشت نbاهش کرد که ب%خ%ال و خو�0د 0شست رو م�ل جلوی تل�q�qون
یخ  فر�	 �ا +ه ت%که...چش بود؟؟؟چرا در برابر ظاهر ل%ا که هر �yی و میتو0ست جذب کنه

نداشت؟؟؟+ع
< انقدر تو مهار کردن خودش و احساسش مهارت دارە؟؟؟

ی از رفتار ما*< خواست برە سمت اتاق که صداشو شn%د �دون هیچ نm%جه گ��:

ل%ا؟؟؟-

< Vک ...وا�ستاد وw برنگشت سمmش صدای تق تق فندکش و شn%د و احتما³ً �عد از اول?�
:س%bارش بود که گفت

...رو من جواب نم%دە-

 > اª�U �عmش �ا حد...د+گه وایnستاد تا �ا حرف �عد�ش Cامً} آب lشه از خجالت و فرو برە تو زم?�
و درحال%که yش%مون بود چرا جواب حرف آخر ما*< ر ...خودش و پرت کرد تو اتاق و درو lست

< این ظاهر و برای خودش ساخته ه فقط اون لحظ...نداد و Cاری کرد که ثا�ت lشه �ه خاطر هم?�
< از اون فضای خفه کنندە �ه ذهnش رس%د که همینم انجام داد...رف?	 ...

ا روش جواب نم%دە؟؟؟...وw فارغ از همه اینا > چرا ما*< گفت که این چ��

***

چرا روز  Cالفه از اینکه...نزد+�ای صبح بود که ما*< �ا صدای زنگ م��ا+لش از خواب ب%دار شد
�ازشو تعط%لم دست از �ش برنم%دارن گوش8ش و برداشت و �ا د+دن شمارە وح%د چشمای ن%مه 

:Cامل �از کرد و جواب داد

 روز تعط%ل مرت%که؟؟؟-
�

̀_ م%�

...ما*< �د�خت شد+م-

< آدم حرف بزن- ̀_ شدە وح%د؟؟؟ع?� ...

�لندشو حا�< شو �ا+د ب¢qم شمال-...

؟؟؟- _̀ شمال واسه 

-  _̀ نه زqر همه  > ون...اون مسعودی *V Iدر مادر دارە م�� ی پرتغال%ه رو دارە می�_ ه مثل اینکه از مش�	
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کت د+گه پ8شنهاد چرب و نرم تری بهش شدە و اونم دارە همه سع8شو م%کنه که پ رتغال%ه �ا +ه ��
کت قرار داد بxندە �ا+د خودمون دست �ه Cار ش%م...اون �� ...

̀_ شمال؟؟؟- حاال واسه 

- �ازی جاشو  تا ق�ل از اینکه �ا دقل...اینم �ه زور از زqر ز�و0ش کش%دم...+ارو پرتغال%ه اونجاس
ما*< ا�ه اون قرارداد از دستمون برە �د�خت م8ش%ما...عوض کنه �ا+د ب¢qم ...

ی بود که میتو0س
	 بهم �دی خدا لعنتت کنه- Iن خ�q¢دت�...وااااای واااااای وح%د 

- ذشته دیر فهم%دە بودم که Cار از Cار گ...تقص�� من چ%ه؟؟؟مسعودی حروم زادە ما رو فروخت
...بود

�اش اآلنم گذشته- > ...مطم?�

- ە...نه هنوز کت ما از اونا خ%o به�	 ا+ط ��  مسعودی ه%~_ و �ه پرتغال%ه ن...��
�
گفته ا�ه مطمئنا

qماما*< �جنب وقت ندار ...خودمون دست �ه Cار ش%م و �ا مدرک بهش ثا�ت کن%م قبول م%کنه ...

< ل%ا تو خونه Cار درسm%ه +ا نه خطری  دوست نداشت تا وق
	 اینجاس...نم%دو0ست تنها گذاش?	
جود ب%اد هرچند تو +ه خونه آVارتما*< که نگه�ان دارە Cم پ8ش م%اد خطری �ه و ...دن�الش �اشه

wش...وnم سخت بود براش تنها گذاشتC ه+ ...

 گفت
�

:چشماشو مح�م lست و �ا Cالف�

م- ...نم8شه خودت تنها بری؟؟؟من �دجوری درگ��

- ه خودت �عدشم مگ...من تنها*( از yسش بر نم%ام تو هم �ا+د �ا�� ...ما*< مسخرە �ازی در ن%ار
التر �فهمن خودت رف
	 خ%o ارزش Cار �ا...نم%دو*< این اجنx%ا رو این مسائل خ%o حساسن

ە ...م��

:نفسشو �ا حرص فوت کرد و گفت

- سم...خ%له خب �اشه....خ%له خب آمادە شو تا ن%م ساعت د+گه م�� ...

این یهو ...وسط اینهمه مشغله فک¢²ش...داشت آت8ش م%گرفت...�ا عص�ان8ت گو�� و قطع کرد
�qــــع وسا+لشو جمع کرد و ...از کجا پ%داش شد؟؟؟وقت برای حرص و جوش خوردن نداشت

ون �اشه �ا+د توضیح م%داد �ه ل%ا وw ترجیح داد دیرتر بهش زنگ بزنه که ب%دار ...رفت ب�� ...
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ز �ا د+دن اس ام ا� ا...طبق معمول هرروز که از خواب ب%دار م8شد اول گوش8ش و چک کرد
...ما*< چشماش Cامل �از شد

«...هروقت ب%دار شدی +ه اس �دە»

̀_ Cا �از  oمح I* عد از این +ه هفته�رش دارە �ه جای متعجب از اینکه �از روز جمعه کجا رفته و 
< بوق جواب داد...اس ام اس خودش �اهاش تماس گرفت � دوم?� ...

!!!ظهر �خ�� -

- ظهرە مگه؟؟؟...سالم

- ساعت +ازدە ظهر محسوب نم8شه...نم%دونم ...

...نه وق
	 شب ق�لش تا سه صبح ب%دار �ا�� و درس �خو*< -

؟؟؟- > مگه روز روشن و ازت گرف?	

- چراغ روشنه...ش�م تو تار�q نم8شeنم ...

- �ا پیچ و تاب دادن حرفا مس�� و ...+ع
< نم8شه +ه Cلمه �ا تو حرف زد...پوووووف >  همچ?�
̀_ زنگ زدە ە واسه  ...منحرف م%ک
< که آدم +ادش م��

:ل%ا زqر لب زمزمه کرد

...هم8شه خدا طل��اری-

...نم8شنوم �لند تر حرف بزن-

؟؟؟- 	
م%bم چ%�ارم داش

- م شمال �مونم...+ه Cاری پ8ش اومدە...من دارم م�� s تو تو تنها*( که ن...معلوم ن8ست تا � می�	
خونه؟؟؟

سم؟؟؟- ̀_ ب�	 نه از 

- س%دی شک م%کردم خالصه حواست و جمع کن...ا�ه می�	 ...
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- م آسه م%ام خ...�اشه نه جواب تلفن خونه تو م%دم نه در و رو ک� �از م%کنم ��ه؟؟؟آسه م��

د > ما*< هم متوجهش شد که آروم تر گفت...لحن ل%ا دلخوری و ف¢qاد م�� :

-  م%خواستم �bم مواظب...وw حاال که خودت اینا رو م%دو*< خ��ه...نم%خواستم اینو �bم
سونم...خودت �اش �...ا�ه مش�o هم پ8ش اومد زنگ بزن خودم و م�� 	
ی هم الزم داش > ه چ��

ە دم...آقالط%ف �گو برە �گ��  خودم م%ام �اهاش حساب م%کنم...بهش س�_
�
�عدا ...

ی که تو دلش زqر و  رو شد تحت تاث�� این توجهات و لحن گرم ما*< ب > < نفهم%د اون چ�� ود +ا چ��
وw هر̀_ که بود دوسش داشت...د+گه ...

- تو هم مراقب خودت �اش...�اشه ...

...فعً} خدافظ-

...خدافظ-

 م%کرد
�

 تو وجودش احساس دلتن�
�
فت *I هدف �لند شد و ر ...گو�� و قطع کرد درحال%که شد+دا

...جلوی آینه اتاق وا�ستاد

« تو  تو مگه وق
	 خونه بود م%د+د�ش که حاال �ا رفتnش دلتنگ شدی؟؟؟بزنم...آخه بز کو®
ە خودش و تو هفت ت ە و م�� < سگ فقط Vاچه م%گ�� ا �ت صدای خر �دی؟؟؟وق
	 اینجاس ع?�

< ...برو �م�� ل%ا...حاال که ن8سmش دلتنگش شدە...سوراخ قا+م م%کنه *< حالم و داری بهم م�� ...»

*

< ما*< م%گذشت و تو این مدت دو سه �ار �ا هم تلف
< صح�ت ک ردە بودن دو روز بود که از رف?	
ما*< هم ...ما*< درگ�� بود و ل%ا هم �ا این وضع حر�< �اهاش نداشت که بزنه...اونم خ%o کوتاە

...فقط همینکه خ%الش از �ا�ت خوب بودن حال ل%ا و امنیmش راحت م8شد براش Cا�< بود

:داشت از دا0شbاە برم%گشت خونه که تو کوچه +ه نفر صداش زد

...خانوم؟؟؟خانوم �ا شما هستم-

 م%ا0سال بود که از تو پ%ادە رو داشت میومد سمmش...چرخ%د سمmش
�
ستاد وا�...+ه مرد تق¢q�ا

̀_ Cار دارە ...بxینه 

�له؟؟؟-

21



شما هم� آقای سا£ هسm%د؟؟؟-

شما؟؟؟-

- فقط م%خوام �دونم هسm%د +ا نه...م%bم حاال ...

...لزوµ ندارە بهتون توضیح �دم-

- ە چون ک� که +ه ماە خونه +ه µ �y مونه و م...توضیح �دی ندی واسه من فر�	 نم%کنه ��
�ا+د آقای مهندس براتون مهم �اشن د...+ا ع�qزکردە اش...م%اد +ا ز0شه 

�
+گه نهخالصه قاعدتا ...

%خواست ̀_ م...این s بود که از مدت زمان اقامmش تو خونه ما*< هم خ�I داشت...ل%ا ما¡ش برد
از ل%ا؟؟؟

- م8شه واضح تر حرف بزن%د...متوجه حرفاتون نم8شم ...

- رش تموم ...لپ مطلب اینه که این آقا ما*< شما دارە Cاری م%کنه که صد در صد �ه �<
ە...من اینو هزار�ار تو گوشش فرو کردم...م8شه ە که نم�� �ه خرجش نم�� wه ش...و�ما �bم گفتم 

 >
شn%دی تا  بxینم اصً} اسم منو ...شا+د ب8ش�	 �ه فکرش �ا�� و از رو دلسوزی +ه Cاری براش �ک
حر�< ازم بهت زدە؟؟؟...حاال +ا نه؟؟؟من سماوا*	 ام

د این آدم همون آدم%ه که �اعث > شد  ل%ا �شو �ه چپ و راست تکون داد درحال%که حدس م��
...اونروز ما*< �ا � و صورت کبود و داغون ب%اد خونه

:چشمای سماوا*	 �ا فهم%دن این قض%ه که ل%ا نم8شناسmش بر�	 زد و گفت

- < خودمون �مونه ە این حرفا ب?� ی به�	 >  جناب سا£ نم%خواد چ...ق�ل از هرچ��
�
ی از چون مسلما > ��

�ازم زqر �ار  اآلنم ا�ه حر�< بهش بزن%د +ا ان�ار م%کنه +ا ...من �ه شما �گه که پنهون Cاری کردە
ە قبول؟؟؟...نم��

اینود+گه خودم ¡شخ%ص م%دم شما فقط �گ%د اآلن حرفتون چ%ه؟؟؟-

- < بزرگ و �ا ارزش داشتم...بxیn%د خانوم ل �از و که این سند توسط +ه آدم دق...من سند +ه زم?�
ساب وw اآلن طرف ح...من اون آدم و نتو0ستم پ%دا کنم...افتادە دست شوهر شما...دزد و Cالش

< مال منه...من آقای ساع%ه گ8ش وw غد �ازی و +ه دند ...سندشم �ا+د دست من �اشه...اون زم?�
< اون سند +...نم%ذارە من �ه حقم برسم ه قرون من ح
	 مدرک اینم دارم که این آقا �ا�ت گرف?	
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داری...پولم ندادە Iاله�C >
ورە تو کت که هیچ ج...+ع
< شارالتان �ازی...+ع
< زد و بند...و این +ع
ە ...من نم��

ی این وسط ل%ا رو مشکوک م%کرد که همون و �ه ز�ون آورد > ...+ه چ��

- د Iاله�C >*د که ما%nارزش دارە و ا�ه انقدر مطمئ > چرا ...اری کردەا�ه انقدری که م%گ%د اون زم?�
از ط¢qق قانون اقدام نم%کن%د؟؟؟

- ی م%اد وسط +ه جورا*( کوتاە م%اد و منو � ...چون  چون هر دفعه اسم مامور و Cالن�	
ە...م%دوئونه < خودمون حل lشه به�	 �ه درج¢qان%د که این روزا Vای ه...منم گفتم قض%ه ب?� sر

ی و دادºاە و داد�ا �از lشه از ارزش و اعت�ار م%فته ی د...Cالن�	 qا وw این تو �م�� +گه از اون تو �م��
رم برم �ا ا�ه شما هم Cاری برام نک
< مجبو ...آخ¢qن ام%دم شما بودی که بتو*< Cم�م ک
< ...ن8ست

...مامور ب%ام

ا اسم مامور وw ت...ل%ا درحال%که نم%دو0ست چه Cاری از دسmش برم%اد که برای این مرد انجام �دە
:اومد برای حفظ آبروی ما*< هم که شدە گفت

چه Cاری از من برم%اد؟؟؟-

- < منگول...سادە اس خانوم < اسناد و مدارک مهندس سند اون زم?� ه داری شما �ا+د �گردی از ب?�
اینجوری نه سیخ م8سوزە نه ک�اب...که مال منه رو ب%اری �د�ش �ه من ...

< ن8ستم دارqد راست م%گ%د- < Cاری �کنم اونم وق
	 مطم?� ...من نمیتونم همچ?�

-  ر²ش و ...�ه هر حال...وجود اون سند تو وسا+ل شوهرتون بهتون ثا�ت م%کنه که راست م%bم
qن تصم%م و ...من حرفامو زدم...ق%~_ دست خودتون  ام%دوارم انقدری عاقل �اش%د که به�	

qد �گ��...

- �اش%د هستم > qن تصم%م از نظر من اینه که اصً} تو این قض%ه دخالت ن...مطم?� کنم  و به�	
�ا اجازە...�ذارم خودتون مش�لتون و �ا آقای سا£ حل کن%د ...

ن مرد و وw ذهnش لحظه ای خاw نم8شد از ای...yشmشو کرد �ه سماوا*	 و راە افتاد سمت خونه
...حرفاش

« < مردم و �ا دوز و CلÅ از  < آدم%ه که سند زم?�  +ع
< داشت راست م%گفت؟؟؟ما*< همچ?�
< Cاری �کنه  وy wس چرا این +ارو انقدر حق �ه جانب...چنگشون در�%ارە؟؟؟محاله همچ?�

ری خودشم که ن8ست گرفتا...نم%ذارن که...من هر̀_ م%خوام بهش فکر نکنم...ای �ا�ا...بود؟؟؟
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 من
�

sها و مش�ال¡ش صاف م%فته وسط زند...»

***

 درست تا فرداش فکرش مشغول بود �ااینکه مدام م%خواست خودش و متقاعد کنه که ر�¦
رس%د ت...چند �ار خواست �ه ما*< زنگ بزنه و ج¢qان و بهش �گه وy wش%مون شد...بهش ندارە

< بود ا�ه ب...عکس العمل �دی 0شون �دە و فکر کنه ل%ا دارە �ک م%کشه تو Cاراش هش �گه مطم?�
 د+گه تحمل م%خواد داد و هوار کنه که �ه تو چه ر�¦ دارە و �ت تو Cار خودت �اشه و ل%ا وا

�
قعا

...این حرفا رو نداشت

ق دا0شجوهارو در حال%که داشت �ه استادا فحش م%داد که تو این آخر ترم و �ا این Cالسای تق و ل
ون که همون جا جلوی در �ا د+دن سم اوا*	 و مجبور م%کردن برن � Cالس از ساختمون رفت ب��

...ماموری که همراهش بود خشکش زد

ت زدە اشو از مامور جوون آÈا® �ه صورت ح ق �ه آب دهnش و �ا ترس قورت داد و نbاە ح��
اە نم%گفت اون حرفارو...جانب سماوا*	 دوخت < بود که ر ...yس ب�� فته انقدری از خودش مطم?�

...مامور آوردە

�ا اخ¶ که رو صور¡ش 0شوند رو �ه سماوا*	 گفت:

...فکر م%کردم حرفامون دیروز تموم شدە �اشه آقای سماوا*	 -

- �امامور م%ام >
%خوام برم �ا فقط م...ااآلنم د+گه �اهاتون Cار ندارم...گفتم ا�ه �ه حرفام گوش نک
ون ...این مامور سا£ رو از تو لونه اش �کشم ب��

چ تحت هی...�ه همراە مامور +ه قدم �ه سمت ساختمون برداشت که ل%ا جلوشون قد علم کرد
� ما*< �از lشه و چهارتا در و همسا+ه 

�
sه محل زند�ا+¦ نم%خواست �ذارە Vاشون  فهمن که از ��

ی اومدن دن�الش ون ما*< که هم8شه �ه فکر حفظ آبرو بود �ا شn%دن این خ�I داغ...Cالن�	
...م8شد

-  > qد...ا�شون اآلن خونه ن8س?	 Iف ب�q لطف کن%د ¡�� ...

- کmشم که ن8ست...هه نکنه دمش و گذاشته رو کولش و از ترس ما فرار ...yس کجاست؟؟؟��
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...کردە

ی �اشه > < چ��  همچ?�
�
ی از علت سفر ...ل%ا +ه لحظه از ذهnش گذشت نکنه واقعا > ش �ه ما*< که چ��

؟؟...فقط گفت +ه Cاری پ8ش اومدە...ل%ا نگفت ؟نکنه جدی جدی فرار کردە از دست سماوا*	
داری کردە که حاال از ترس مامور گذاشته رفته؟؟؟ Iاله�C 

�
+ع
< واقعا

- < ...او0ش د+گه �ه من ر�¦ ندارە خودی شما هم حق نداری بری تو ب%...ا�شون اآلن خونه ن8س?	
...آبرو رqزی راە بندازی

تر تا  سماوا*	 ب�خش%دی �ه مامور گفت �ا اشارە ابرو از ل%ا خواست که همراهش برن اونور 
< بود و ...صداشون �ه گوش مامور نرسه دن�ال  ل%ا �ا ترد+د رفت سمmش و همونطور که �ش Vای?�

:+ه راە حل برای خالص شدن از این مخمصه م%گشت صدای آروم سماوا*	 و شn%د

- < خانوم qم اون تو...بب?� ا چه �...چه شما اینجا واسه ما دیوار �ک�� چه بری کنار ما م��
چه *I آبرورqزی ت�ل%فمون و �ا اون مرت%که روشن م%کن%م...آبرورqزی ...

...درست حرف بزن%د آقا-

:سماوا*	 �ا د+دن چشمای گشاد شدە ل%ا و لحن تندش �ی �ه تای%د تکون داد و گفت

- %اد خ��ه؟؟؟فر�	 م%کنه تو اصل مسئله که �ا+د �ا ما ب...اصً} جناب مهندس سا£...خ%له خب
ی؟؟؟ ب¢qم Cالن�	

:ل%ا تا خواست حر�< بز*< سماوا*	 مهلت نداد و گفت

- ا�ه ...*< همه اینا در صورت%ه که شما کوتاە ن%ای و اون سند و �ه من نرسو...اینم �bم...البته
 >
م...همینجا +ه جوری خ%ال منو راحت ک م و م�� خا*<  انbار که نه...دست این مامور و م%گ��

...اومدە نه رفته

- < ن8ست م که تو من چه طوری میتونم Cمکتون کنم وق
	 تا حاال اون سند و ند+دم و ح
	 مطم?�
...این خونه هست +ا نه

- مصط@< ...+ه سند منگوله دارە �ه اسم Vدر من...د+گه اینجاهاش �ه من ر�¦ ندارە
 پ%داش م%ک
< ...سماوا*	 

�
ا�ه خوب �گردی حتما ...

و  نم%دو0ست برای ما*< آبرو ...ل%ا هنوز شک داشت �ه این Cاری که سماوا*	 ازش م%خواست
وw هر̀_ بود �ا+د زمان م%خ¢qد ازش...+ا اون سند...حیÊیmش مهم تر بود ...
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:سماوا*	 که دست دست کردن ل%ا رو د+د روشو گرفت و �ا صدای �لندی گفت

...�Cار-

:ل%ا �ا +ه ºام �لند دو�ارە رو �ه روش قرار گرفت و گفت

سونم- ...من تا فردا اون سند و �ه دسmتون م��

...چشمای سماوا*	 پر از شک شد

؟؟؟- >
�ا چه تضمی

-  >
داش هیچ تضمی
< نم%دم چون ممکنه پ%...�ا+د اول �گردم دن�الش...د+گه نم%دونم چه تضمی
سونمش...نکنم وw ا�ه پ%دا کردم فردا هرطور شدە �ه دسmتون م�� ...

-  پ%داش نکردم...نه د+گه 0شد
�

�� Ëممکنه اصً} نگردی و ب%ای ال... >  ا�رم نم%خوای تضم?�
من +ه راە د+گه پ8ش Vات م%ذارم...�دی ...

چه را®؟؟؟-

- qم...من و این مامور < ...هتا فردا هم ن...تو هم م%گردی دن�ال اون سند...اآلن از اینجا م�� تا هم?�
< م%دم که آقا مانeتون و د+...ا�ه نکردی...ا�ه پ%داش کردی که هیچ...امشب گه من بهت تضم?�

...سالم و �Ìا نمیxیn%د

س نا�ها*< ای که بهش وارد شد �ه ن �ان قل/ش در اثر اس�	 ها+ت اخمای ل%ا درهم 0شست و �<
...رس%د

- دارqد تهد+د م%کن%د؟؟؟...د

- qز شدە که د+گه 0شه جمعش ...اسمشو هر̀_ م%خوای �ذار Iم انقدری ل� Iدون ص��فقط 
ا�ه  البته...م%ام همینجا وا+م8ستم تا ب%ای...امشب آخ¢qن مهلته...yس حواست و جمع کن...کرد

آ�م ...من و آدمام Cار خودمون و م%کن%م...ا�رم نه که...دوست داری جناب مهندس سالم �مونن
...از آب تکون نم%خورە

اومدە بود  سماوا*	 ل%ا رو همونجا وسط کوچه هاج و واج تنها گذاشت و همراە ماموری که �اهاش
�ان ک��ندە...رفت < Cاری که کرد این بود که +ه قرص �خورە تا از �� این �< و نامنظمش  ل%ا اول?�

̀_ Cار کنه...خالص شه شا+د اینطوری فکرش �ه Cار ب%فته و �فهمه �ا+د  ...

�ه دا0شbاە نداشت...نbا® �ه ساعmش انداخت > ن دغدغه اآلن �ا+د �ا ای...د+گه وق
	 برای رف?	
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%ت دلش نم%خواست �ه حرفای اون سماوا*	 *I منطق اهم...جد+د ذهن8ش +ه جوری کنار میومد
< وw از تصور �ال*( که ممکن بود �ه خاطر این مسئله � ما*<  ب%اد +ا ح
	 آب...�دە رور²�qش �ا رف?	

ی راحmش نم%ذاشت و زندە  ل%ا که �ا د+دن چهارتا زخم و کبودی رو صورت ما*< مرد ...�ه Cالن�	
حاال چه جوری میتو0ست دست رو دست �ذارە تا اون مردک هرCاری که دلش م%خواد ...شد

�کنه...

امور اومدە از طر�< م%خواست ج¢qان و +ه جوری �ه گوش ما*< برسونه تا �فهمه که سماوا*	 �ا م
رش تموم شه و دو�ارە مثل اون س%د ما*< Cاری کنه که �ه �< دفعه آس8ب  در خونه و از طر�< می�	

...بxینه

< شه و �عد اق د مطم?� > دام �ه �ا فکر اینکه اول از وجود اون سندی که سماوا*	 ازش حرف م��
ی نبود و اون +ارو داشت �لوف...هرCاری �کنه برگشت تو ساختمون > < چ��  شا+د اصً} همچ?�

د > مال هزار تا احت...شا+د قصد اذ+ت و آزار و نارو زدن داشت...شا+د سوتفاهم شدە بود...م��
ی براش وw اون لحظه نجات جون ما*< از هرچ...وجود داشت برای اینکه ل%ا حرفاشو �اور نکنه > ��

�ا ارزش تر و مهم تر بود...

وع کرد < اول از اتاق ما*< �� رت و پرت وw تو Cمدا و کشوهاش جز ل�اس و +ه �ی خ...برای گش?	
�ه درد �خوری پ%دا نکرد > اد اون +� +...اصً} انbار اسناد و مدارکش و اینجا نم%ذاشت...هیچ چ��

�ه اتاق Cارش  وw از اونجا*( که شx%ه...اتاق این خونه افتاد که اصً} پ8ش نیومدە بود برە اونجا
...بود شا+د اینجور وسا+لش و اونجا م%ذاشت

< Cارشو زqر و رو کرد ی نبود �عض%اش درش قفل بود و اونا*( که �از بود...کشوها و Cمدای م�� > م چ��
چ%� که خواست برە +ه چاقو ب%ارە که قفل Cمدارو �از کنه وw یهو چشمش �ه +ه Cمد کو ...توش

< کتا�خونه و دیوار بود افتاد که  درش �از بود و Cل%دشم روی قفل له داشته و انbار که عج...ب?�
ی از توش برداشته و �عد +ادش رفته بxندە > ...چ��

ی شx%ه ...�qــــع رفت سمmش و 0شست جلوش > ون �ه هوای اینکه چ�� خرت و پرتاشو رqخت ب��
ی خورد و �الفاصله برش داشت > ن همو ...خودش بود...سند پ%دا کنه که �االخرە چشمش �ه چ��

د و �ه نام مصط@< سماوا*	 بود >  همه حرفاش...yس +ع
< ...سندی که اون +ارو ازش حرف م��
< تموم م8شد و د د م%داد �ه سماوا*	 همه چ�� Iا�ه این سند و می� >
+گه الزم حق%قت داشت؟؟؟+ع

س �ال*( که قرار بود � ما*< ب%اد و �کشه؟؟؟ نبود انقدر اس�	

 ا�ه م%فهم%د ل%ا اوم...هنوز ترد+د داشت برای اینکه �ه ما*< زنگ بزنه +ا نه
�
دە � وسا+لش مسلما
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و  سند و گذاشت کنار ...اما نمیتو0ست همینجوری lشeنه  دست رو دست �ذارە...عص�ا*< م8شد
ون و خواست برگردونه � جاش که بیnشون   �ق%ه Cاغذا و پوشه ها*( که از تو Cمد رqخته بود ب��


	 که مخصوص آزما�ش بودUاV ه +ه��ا توش و که نbاە کرد د+د +ه آزما�شه C...چشمش خورد  o
< شx%ه آزما�ش سونوگراف%ه  خواهرش د+دە بود...+ه چ��

�
Ëاز همونا*( که � حامل...qخاشونم تار

 +ک سال و ن%م پ8ش...مال خ%o وقت پ8ش بود
�
�ا+د +� از ا...وw...تق¢q�ا _̀ ینا داشته ما*< برای 

؟؟؟تو +ه لحظه تم ام �اشه؟؟؟چه ب%ماری و دردی داشت که �ه خاطرش رفته بود سونوگرا�<
ش که فکرش از اتفاقات دیروز و امروز خاw شد و حاال فقط داشت �ه قض%ه yشت این آزما�

ی ازش �درنم%اورد فکر م%کرد > ...چ��

« ای پنها*< دارە تو زندگ8ش > ؟؟؟نکنه +ه خدا+ا این ��l چشه؟؟؟چرا انقدر مزموزە چرا انقدر چ��
راغب  مرض العالج داشته �اشه؟؟؟نکنه �ه خاطر همینه که برای تداوم این را�طه و ازدواج

که   ا+دز داشته �اشه؟؟؟نکنه �ه خاطر همینه...نکنه خدای نکردە ز�ونم الل...ن8ست؟؟؟نکنه
 >
ل م%کنه تا وا ندە و �ا ک� وارد را�طه 0شه؟؟؟+ع 
< من +ه +ع...انقدر خودش و نفسش و کن�	

 م%کنم؟؟؟خدا+ا خودت �ه دادم برس
�

sر +ه سقف زندqز µآد > وری چه ج...ماهه دارم �ا همچ?�
�فهمم؟؟؟»

ن د+گه Cار¡ش و هنوز داشت و اآل...د+گه وق
	 برای ترد+د نبود...همون لحظه +اد میثم افتاد
 اون م%دو0ست

�
سه ج¢qان این آزما�شا چ%ه؟؟؟مسلما که از ل%ا   وقmش بود که برە پ8شش تا ازش ب�_

وگرنه هیچ وقت پ8شنهادشو نم%داد...خواست رو Cمکش حساب کنه ...

وq%د رفت �ا فکر اینکه وق
	 برگشت وسا+ل این Cمد و جمع م%کنه آزما�شا رو برداشت و �qــــع د
ی در ...تو اتاقش > < چ�� سته خدا خدا م%کرد فکرای توی �ش غلط �اشه چون ا�ه م%فهم%د همچ?�

 فقط �ه خاطر آیندە...نه �ه خاطر خودش که این مدت عالف ما*< شدە...دق م%کرد از غصه
< توی �ش مدام اون را�طه ها*( که ما*< اقرار کرد �ا د...ت�اە شدە ما*<  اش وw +ه چ�� وست دخ�	

+ع
< ممکنه از همون موقع مبتال شدە �اشه؟؟؟...داشته بهش +ادآوری م%کرد

*

��ت چند تا م¢qض تو ن...تو سالن انتظار مطب میثم 0شسته بود و +ه Vاشو عص
I تکون م%داد
ودتر �فهمه ل%ا هم �ا اینکه خ%o عجله داشت برای اینکه ز ...بودن و معلوم نبود s ن��mش برسه

< آخ¢qن م¢qض ص�I کن ە وw ترجیح م%داد تا رف?	 ه که بتونه �ا تا �ل�ه +ه Cم این قل/ش آروم �گ��
...خ%ال راحت �ا میثم صح�ت کنه

:نbا® �ه ساعت که پنج و ن%م عÎ و 0شون م%داد انداخت و رو �ه م��n مطب پرس%د
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؟؟؟- > ب�خش%د آقای دک�	 معمو³ً تا چه ساع
	 م¢qض وq�qت م%ک?<

- چطور عجله داری؟؟؟...تا ساعت هفت ºلم

دم در اومدە  تا اومد جواب �دە در اتاق میثم �از شد و میثم همراە م¢Âq< که برای �درقه اش تا 
ام  ل%ا هم �ه...نbاهش که �ه ل%ا افتاد بهت زدە رفت طرفش...بود تو چهارچوب در ظاهر شد اح�	

...از جاش �لند شد

...سالم-

:نbاهش �ه صورت *I رنگ و رو و حال نزار ل%ا بود وق
	 گفت

- ؟؟؟...سالم >
̀_ Cار م%ک اینجا 

- �ه Cمکتون احت%اج دارم...همون مسئله ای که گفت%د...راجع �ه ...

< روزی بود نbاە مستاصلشو �ه م¢qضای وq�qت 0شدە انداخت که ل %ا �qــــع میثم که منتظر همچ?�
:گفت

- عجله ای ندارم...من منتظر µ مونم تا Cارتون تموم شه ...

- < ...خ%له خب yس lش?� ...

ه ل%ا 0شست � جاش و میثم �ه مnش8ش گفت زنگ بزنه �ه م¢qضای ساعت ش8ش �ه �عد و �گ
خودشم رفت تو اتاقش...فردا اول وقت ب%ان ...

***

ت برە �االخرە �عد از +ک ساعت مطب خاw شد و میثم م��n رو هم مرخص کرد و از ل%ا خواس
�اعث آشفتگ8ش شدە _̀ ...تو اتاقش درحال%که هنوز نم%دو0ست 

ش 0شست و ل%ا هم رو صندw کنار²ش > ...yشت م��

- چه Cم� از من برم%اد؟؟؟...خب

< ل%ا �ا دستای لرزو0ش برگه آزما�ش و سونوگرا�< و از تو ک%فش درآورد و گذاشت رو م ��
لحnش لرزون و پر �غش بود...میثم ...
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- ̀_ دادە؟؟؟دل%ل رفتاراش م ¢�وط �ه اینا چ%ه آقا میثم؟؟؟ما*< چشه؟؟؟این آزما�شا رو برای 
< برگه هاس آرە؟؟؟تورو خدا �گ%د دارم دق م%کنم ...هم?�

ون و بهت زدە اش و از آزما�شا �ه صورت ل%ا دوخت ...میثم نbاە ح��

اینا رو خودش بهت دادە؟؟؟-

- < د+گه بودم که اینا رو پ%دا کردم...خودم پ%دا کردم...نه دن�ال +ه چ�� ...

ست میثم که اصً} فکرشم نم%کرد مسئول%ت توضیح این مسئله �ه عهدە خودش �اشه �ا کف د
 مختل شدە ما*< تو +ک سال

�
sا+د زند�و ن%م  پ8شون8ش و ماساژ داد و فکر کرد که چه جوری 

و برای ل%ا توضیح �دە ...اخ��

- من حقمه �دونم مگه نه؟؟؟...آقا میثم خواهش م%کنم

< ...میثم صندل8شو Cامل چرخوند سمت ل%ا و0ش +ه Cم حرفاشو س�ک سنگ?� ە تو صورت ح��  خ��
:کرد و گفت

؟؟؟- 	
< بهم �گو تو این مدت چقدر ما*< و شناخ ق�ل از هرچ��

؟؟؟- _̀  >
+ع

̀_ ازش د+دی؟؟؟حس م%ک
< کدوم وqژگ8ش از همه �ارزترە-  >
...+ع

:ل%ا درحال%که داشت فکر م%کرد این حرفا چه ر�¦ �ه محتوای اون برگه ها دارە گفت

- ما*< آدم مغرورqه و...خب ...

-  همینه
�
< غرورشه...دق%قا  ما*< هم?�

�
sشا همه مش�الت زندnتو هر تصم%¶...�م...C اری تو هر

ە...اول�qت اصل8ش غرورە ە که �ه این حسش لطمه وا...تا وق
	 جلو م�� رد تا جا*( پ8ش م��
< و زمان و بهم �دوزە...0شه ە ح
	 زم?� وگرنه حا�< ...

- نم%فهمم منظورتون و...من گیج تر شدم...من ...

:میثم �ی �ه تای%د تکون داد و گفت

- رکش ک
< شا+د بتو*< د...اینا رو گفتم که �دو*< دل%ل +ه �ی از تصم%مات ما*< رو تو زندگ8ش ...

ە شد ون خ�� *( که رفت �ه اون روزا...از جاش �لند شد و yشت پنجرە اتاقش وا�ستاد و �ه ب��
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 جهن¶ اآلن دوسmش و رقم زد
�

sزند...

- � +ک سال و ن%م پ8ش بود که ما*< �عد از سفر +ه هفته ا�ش �ه مالزی حالش 
�
< ...د شدتق¢q�ا چ��

< مسئله وw ه...+ه وqرو� بود که اونجا گرفته بود و �عد از چند روز درمان شد...خا¿ نبود م?�
oC ش�ه دادن +ه آزما�̀_ ...بهونه ای شد برای اینکه مجبورش کنم   چه م%دو0ستم �عدش 

خداروشکر همه ...م%خواستم نقش +ه دک�	 وظ%فه شناس و برای دوستم �ازی کنم...م8شه
ش عاw و نرمال بود > فقط...چ�� ...

ە ش ون خ�� دن%م نbا® �ه چهرە منتظرو مملو از نگرا*< ل%ا انداخت و دو�ارە �ه ب�� ...

...ما*< عق%مه-

�لند و نا�اور ل%ا تو اتاق پ%چ%د > نزدە بود  شا+د تنها حد� که در�ارە مش�ل ما*< ...صدای ه?�
< مسئله بود که حاال م%د+د در ن�ع خودش مسئله مهم%ه وw ح
	 فکرشم نم%کرد ...هم?�

- ؟؟؟چرا آخه؟؟؟...ی _̀  >
+ع

- آلن از نم%دونم �ا شناخ
	 که تا ا...وجود +ه �ی ک8ست توی ب%ضه اش...+ه مش�ل Cامً} طب%¨
̀_ شد +ا نه اغون وI* w اغراق م%bم که ما*< د...ما*< پ%دا کردی میتو*< حدس بز*< �عدش 

 ب¢qد و د+گه آیندە اش و ت�اە شدە م%د+د...شد
�

sه این فکر م%کر ...از زند�د که ا�ه فقط داشت 
< مش�o دارە چه وا��nU م%خواد  0شون  �خواد +ه روزی ازدواج کنه وق
	 هم�ش �فهمه همچ?�

< روزی رو ...�دە �ه خاطر همون غروری که ازش حرف زدم حا�< نبود ه%چوقت همچ?�
ن...بxینه  که �عد از از حس ترح¶...ح
	 اجازە نداد Vدر و مادرشم در ج¢qان این اتفاق قرار �گ��

ار بود و ا�ه چارە داشت +ه جوری از تو ذ > < ب�� هن منم شn%د0ش خواە ناخواە 0س/ت بهش داش?	
...Vاi م%کرد این قض%ه رو

ە موند  داشت  تا اآلن ا...ل%ا هاج و واج �ه میثم خ��
�

sه این بزر� oما*< مش� >
زش پنهون کردە +ع
ا�< نبود بود؟؟؟+ع
< تا s این پنهون Cاری قرار بود ادامه پ%دا کنه؟؟؟مگه میثم نم%گفت ح

< مش�o دارە؟؟؟yس م%خواست Cارش و �ا ل%ا �ه کجا   روزی رو بxینه که هم�ش �فهمه همچ?�
�کشونه؟؟؟

�غض خفه کنندە شو کنار زد و گفت 	
�ه سخ:

من کجای این زندگ8ش بودم آقا میثم؟؟؟-

 ای که ما*< �ا+د 0س/ت �ه این دخ�	 داشته �اشه رو حاال میثم داشت
�

sمند ش لعنmش تو دل...��
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فتم%کرد که چرا از اول این دخ�	 و کشوند وسط زندگ8ش و چرا از اول حق%قت و بهش نگ ...

- اش داشت...نم%دونم درج¢qان%د +ا نه از ن�ع ...هالبت...وw ما*< روا�ط آزاد زqادی �ا دوست دخ�	
ل شدە اش ب�خش%د ا�ه رک م%bم...سالم و کن�	 ...

...ل%ا لب زq¢²شو �ه دندون کش%د و �ی �ه تای%د تکون داد

- < Cاری که کرد این بود که...�عد از این اتفاق وست هم دور د...دور همشون و خط کش%د...اول?�
اشو ن و شا+د برات عج%ب �اشه که +ه �y اونم تو س...ن%از و را�طه جnس8شو...هم دور...دخ�	

 سال و موقع%ت ما*< چه جوری میتونه این ن%ازش و که ن%از طب%ع%ه هرکس%ه تو وجودش
د از چون نم%خواست ح
	 از این ط¢qقم جذب ک� lشه و �ع...وw ما*< این Cار و کرد...�کشه

 Cارشون �ه ازدواج کش%دە lشه
�

 و فشار عص
I که �عد از این آ...واlست�
�

sشا بهش البته اف�د�زما
و ن%م  تا اونجا*( که تو این +ک سال...وارد شد تو خاموش موندن این حسش تاث�� زqادی داشت

ی �ه زندگ8ش �از lشه �ه ...نه خودش تما+ل �ه ا+جاد را�طه داشت...نه د+گه گذاشت Vای دخ�	
ا از ازدواج ¡شک%ل خانوادە و �چه دار شدنه که خب طب%¨ هم  نظرش هدف همه دخ�	

�فهمن ما*< اصo ت¢qن  مع%ار واسه ا+جاد +ه خانوادە رو ندارە �ا و ...هست 	
جود همه وw وق
ما*<  البته این نظر خود ...حسنای ظاهری و �اط
< و زندگ8ش عطای ازدواج و �ه لقاش می�خشن

م که خب...بود Iب� > 0شد...من همه س¨ ام و م%کردم که این ذهن%ت و از ب?� ...

- ی جز اینه که اومد �اغم؟؟؟...�عد > ̀_ شد که فهم%د من هدفم چ��

ت میثم Cامً} میتو0ست حرص و عص�ان8ت و از تو لحن و چهرە ل%ا ¡شخ%ص �دە و چقدر سخ
وw دلش برای رف%قشم م8سوخت...بود که حق �ا اون بود ...

- �ه هرحال... >
< کسا...هرچقدرم �خوای +ه �ی از مسائل و از تو زنگ%ت حذف ک �ازم هس?	 )*
 > که   وق
	 صورت گرفت...پ8ش کش%دن قض%ه آشنا*( و خواستbاری از شما...که تو رو ترغ%ب ک?<

 تحت فشار Vدر و مادرش برای ازدواج بود
�
این موض�ع  و از اونجا*( که از همون اول...ما*< شد+دا

�ا این  هیچ دل%ل قانع کنندە ای نتو0ست ب%ارە که مخالفmش و 0شون �دە...رو ازشون مخ@< کرد
سط وw این و ...طب%ع%ه که هر Vدر و مادری آرزوی د+دن ازدواج تک �yشون و دارن...مسئله

< برە ک� که   نه پ8ش...مسئله غرور ما*< در میون بود که نه م%خواست پ8ش Vدر و مادرش از ب?�
...م%خواست ب%اد تو زندگ8ش �ه عنوان هم�

¢qن فرد این نفس عم%@	 کش%د تا بتونه راحت تر حق%قت انتخاب *I رحمانه ما*< رو �ه *I گناە ت
...ج¢qان �گه

̀_ بودە و چرا نرفته �اغ کس د+گه ای - من نم%دونم دل%ل اصل8ش برای انتخاب شما 
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wت کن...و�ه که مطمئنم هدفش این بودە که از +ه طرف Vدر و مادرش و را¿< نگه دارە و ثا
�ا ازدواج ندارە oه این ازدواج ��0 ...مش�� که �عدش از طر�< هم Cاری کنه تا شما خودت را¿< 

ن مدت در اصل م%خواست �ا Cم محo هاش و رفتارا*( که ای...Cار �ه رو شدن این مسائل نکشه
 کنه اینجوری میتو0ست خانوادە اشم را¿< ...شما رو ناام%د و دل�د کنه...خودتون ازش د+د+د

زدواجش که �عد از شما د+گه دل �ه ک� نمیxندە و +ه جورا*( مجبورشون م%کرد که *I خ%ال ا
...lشن

ا*< هنوز نbاە تو خاw شدە ل%ا داشت بهش م%گفت که این دخ�	 �ا وجود همه �دی های رفتار م
8ش داشت م%گفت نقشه ای که ما*< کش%دە بود طبق انتظارا¡ش پ...ناام%د و دل�د 0شدە بود

داشت م%گفت که ما*< �ا این Cار نامردی و در حق این دخ�	 تموم کردە بود...نرفت ...

-  م
< که اآلن دارم خ%o راحت از نقشه ها و اهداف ما*< حر ...ل%ا
�

��ف شا+د �ا خودت 
نم > م �ه جون ع�qز ...چرا همون موقع که این تصم%م و داشت جلوشو نگرفتم...م�� ت¢qن وw حا�<

فقط گفت ...کسم قسم �خورم که ما*< اون موقع از قصد و ن8ت اصل8ش حر�< �ه من نزد
ی تو زندگ8ش �دە  که +ک و خب م
< ...م%خواد ازدواج کنه خسته شدە از تنها*( و م%خواد +ه تغی��

 o%دم خ%nی ازش ش > < چ�� سال و ن%م داشتم �ا جسد متحرک ما*< � م%کردم وق
	 همچ?�
شنوی �عدشم که ترس%دم از من l...وق
	 فهم%دم که د+گه Cار از Cار گذشته بود...خوشحال شدم
 ��l اون نم%خواست ه%چکس ...و ناراحت wگه و�وادارش م%کردم که خودش حق%قت و بهت 

وw ا�ه ...دماآلنم م%دونم �ا این حرفام رفاقmش و ازدست دا...تو زندگ8ش از این موض�ع �اخ�I شه
خود  هنوزم معتقدم این حرفا رو �ا+د از ...نم%گفتم عذاب وجدان +ک عمر بیخ خرم و م%گرفت

ول �ا وجود اینکه ق...وw حاال که خودت اومدی �اغم نتو0ستم پنهون کنم...ما*< م8شn%دی
ف دادە بودم �ه ما*< که رازنگهدار �اشم ��...

+د خوشحال شا...اون لحظه برای ل%ا برابری م%کرد �ا لحظه ای که انbار دن%ا �ه آخر رس%دە بود
ای دن%ا هم نمیتو0ست شادش کنه Iن خ�q¢ن اتفاقا...کنندە تq¢ت > تم ناراحت ح
	 د+گه �ا غم انگ��

̀_ رس%دە ب...انbار �ه +ه حالت خلسه و *I تفاو*	 فرو رفته بود...نم8شد سه ماە از ...ودانbار �ه پو
ه عشق و قل/ش و گذاشته بود �ه Vای مردی ک...احساسشو گذاشته بود...عمرش و گذاشته بود

ساسات مردی که �ه خاطر غرورش حا�< شدە بود غرور و اح...خ%o وقت بود از دن%ا ب¢qدە بود
...و شخص8ت +ه دخ�	 و زqر Vا �ذارە

واب ا�رم حر�< بود ا�رم سواw بود �ا+د خود ما*< م%گفت و ج...د+گه حر�< �ا میثم نداشت
ن...م%داد < دورو*( و ن�� ̀_ تو ل%ا د+دە بود که فکر کرد میتونه همچ?�  رو تاب ب%ارە �ا+د م%فهم%د 

�
�

< نبود...و صداش در ن%اد چرا ل%ا رو وارد �ازی ای کرد که خودشم از آیندە اش مطم?� ...
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ە �ذار¡شون �جاش و �لند شد Iشا رو برداشت که ب��ا ق...آزما�دم ها*( که �ا +ه خداف¦< زqر لب 
فت سمت در که �ا صدای میثم وا�ستاد < کش%دە م8شد از شدت *I هد�< داشت م�� ...رو زم?�

...ل%ا-

ش �لند شدە بود و داشت میومد طرفش > ...چرخ%د سمmش که از yشت م��

- < د+گه هم �ا+د �bم  ما*< گرە خوردە که...+ه چ��
�

sا زند�از خصو¿  حاال که زندگ%ت تا اینجا 
 ��l Iاخ��مش�ل ما*< درمان دارە...�ا+د اینم �دو*< که...ت¢qن مسائلش  ...

ی از میثم م8شn%د حس م%کرد از این عج%ب تر وجود ندارە و میثم ه > ¢�ار �ا +ه ه¢�ار که +ه چ��
¢qدە مش�ل ما*< درمان داشت و اون از عالم و آدم ب...حرف د+گه ب8ش�	 شگفت زدە اش م%کرد

بود؟؟؟

:میثم سوال ل%ا رو از چشماش خوند و گفت

- wاد مش�لش حل م8شه...درمان دارو*( ندارە وqه احتمال ز��ا +ه عمل جرا`  ...

...سکو*	 کرد و ادامه داد

هروقت خواس
	 علت اصo رفتارای عج%ب و غ¢qب ما*< رو پ%دا ک
< برگرد �ه همون -
�ا این جرا` و مراق�ت های �عد از عملش خ%...علت این Cارشم همینه...غرور 

�
ل%ا از خب مسلما

خرە تا وw گفت �اال ...ح
	 من بهش پ8شنهاد عمل تو خارج از کشورم دادم...ج¢qان �اخ�I م8شن
ر گذشته +ه روزی +ه ک� که وارد زندگ8ش شد م%فهمه د...آخر عمر که نمیتونه پنهون Cاری کنه

< مسئله ا ل +ک سال این حرفا و فکرا C...ی بودە و تا +ه عمر م%خواد �کوفmش و بهش بزنههمچ?�
 ما*< و ¡شک%ل م%دە

�
sاشه برای...و ن%م گذشته زند� Ñمیتونه توجی > Cاری که   برو فکر کن بب?�

حق  ما*< احت%اج دارە �ه این...ا�ه بود +ه Cم بهش حق �دە...ا�ه بود...+ا نه...�اهات کردە
�ه این عش@	 که 0س/ت بهش تو چشمات داری و من �ه وض�ح...�ه این...�ه این توجه...دادن 

ممک
< رو ممکن م%کنه ل%ا...میxینمش بهش اعتماد کن...قدرت عشق هر غ�� ...

:ل%ا �شو �ا ناام%دی �ه چپ و راست تکون داد و �د و تلخ گفت

- وع شدە yس ...من عاشق +ه آدم درو£< شدم...نه وق
	 که این عشق �ا +ه دروغ بزرگ ��
...نمیتونم از قدرت این عشق استفادە کنم

ون درحال%که میثم از خ%o وقت پ8ش �ه این �اور رس%دە بود ک ه ا�ه +ه روشو گرفت و رفت ب��
< قلب شکسته اش ە �ا هم?� < دخ�	 ...نفر بتونه ما*< و �ه خودش برگردونه هم?�
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***

بود و حس  اول از همه بوی غل%ظ س%bاری که تو خونه پ%چ%دە...�ا Cل%دش در و �از کرد و رفت تو
< �فه کردن چشماشو تو خونه چرخوند و ...کرد طوری که �ا نفس اولش �ه �فه افتاد �ا  ح?�

که الی   د+دن ما*< که تو تار�q زqر نور آ�اژور گوشه هال رو م�ل 0شسته بود و �ا س%bاری
...انگشتاش م8سوخت نbاە *I هدفش مات رو �ه روش بود خشکش زد

کرشم نم%کرد که دیروز که �اهاش حرف زد گفته بود �ه احتمال زqاد دو روز د+گه م%اد و ل%ا اصً} ف
ردا آمادە تازە م%خواست خودش و تا ف...اآلن �عد از شn%دن اون حرفای میثم �اهاش رو �ه رو شه

اب ما*< و در حال خر ...وw حاال انbار زما*< برای این Cار نداشت...کنه برای رو در رو شدن �اهاش
د هم �ه چشم ن%مه �از اتاق Cاری که وسا+ل Vخش و Vال شدە اش از همونجا*( که ل%ا وا�ستادە بو 

و فهم%د...میومد > < ما*< بو بردە ل%ا کجا بودە و اآلن د+گه همه چ�� < بهش م%گف?	 ەداش?	 ...

< و عذاب وجدان �ه خاطر �ک کش%د...خودش و از تک و تا ننداخت س داش?	 ن د+گه وقت اس�	
مسئله ای که ل%ا و ...چون اصً} این مسئله خصو¿ نبود...تو مسائل خصو¿ ما*< نبود

د ...احساسا¡ش و �ه راح
	 آب خوردن دخ%ل م%کرد د+گه اسمش خصو¿ نم8شد > �ا+د جار م�� 
...همه جا اینهمه وقاحت و غرور Cاذب ما*< رو

مه +ا همو ...ما*< ح
	 �شو نم%چرخوند نbاهش کنه...چند قدم رفت سمmش ن نم%دو0ست از ��
رف 0شست *I ح...غرور مسخرە ای که حاال احتما³ً �ا *_ بردن ل%ا از موض�ع خدشه دار شدە بود

...رو م�ل کناری ما*< طوری که ن%مرخش جلوی د+دش بود

ش Vک آخر و مح�م و عمیق زد و همونطور که ته موندە س%bارشو رو دسته چو*I م�ل خامو 
:م%کرد خو�0دتر از هم8شه گفت

کجا بودی؟؟؟-

ا رو از میثم گرفته بود Iاد خ�qه احتمال ز� 	
و ک%فش برگه از ت...د+گه ان�ار فا+دە ای نداشت وق
 > ...آزما�شای ما*< و درآورد و گذاشت رو م��

...پ8ش میثم بو-

س%o ما*< جوری رو صور¡ش 0شست که صدای مهرە گرد0ش و وق
	 داشت �ه طرف راست 
< بود که ح
	 نتو0ست خودش و رو ...پرت م8شد شn%د ب دسmش �ه قدری مح�م و سنگ?� >�

 > اینکه بتونه  حرکت مایع گرµ رو از تو گوشش حس کرد وw ق�ل از ...م�ل نگه دارە و افتاد رو زم?�
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�ا قدرت  Cاری کنه +ا دسmشو �ذارە روش �ازوش تو مشت ما*< گ�� افتاد و مثل +ه جسم *I وزن
�لند شد و حاال جفت �ازوهاش بود که داشت تو دستای ما*< له > م8شد دست ما*< از رو زم?� ...

هاش ب8ش�	 و �ا هرCلمه از حرفای ما*< که از الی دندونای Cل%دشدە اش ادا م8شد فشار دور �ازو 
�ان قل/ش ��  وع ب8ش�	 م8شد طوری که از شدت درد صور¡ش جمع شد و این در حاw بود که �<

ون زدن > ...کردە بود �ه نام��

- �د برخ o%که بهت م¢�وط ن8ست دخالت کردی خ oفهمم تو مسائ�ورد بهت گفته بودم ا�ه 
 � وسا+ل مـــــــــــــــن؟؟؟s چرا �خود رف
	 ...بهت گفته بودم...بهت هشدار داد بودم ل%ــــــــــــــــــا...م%کنم

بهت اجازە داااااااااااااد؟؟؟

ون �کشه...ل%ا نه جیغ و داد کرد جواlش �ه  تنها ...نه ح
	 س¨ م%کرد �ازوهاشو از دست ما*< ب��
و ت�اە  اینهمه حق �ه جانب بودن ما*< تو این مسئله و اینهمه غروری که داشت �اهاش زنگ8ش

*< و ل�خند پر از تمسخری بود که رو ل�اش 0شست و �ه وض�ح د+د که آت8ش چشمای ما...م%کرد
�ا این ل�خند شعله ور تر کرد...

- ؟؟؟�د�خ
	 من خندە دارهههههههههههه؟؟؟رف
	 �تو تو هر  �
̀_ م%خندیeیeیeیeیی �ه   >̀ سورا
�ه ر²ش من �خندی حمــــــــــــــال؟؟؟آرههههههههههه؟؟؟ >
فرو کردی که �عد lشی

�گ%جه  ل%ا � پر دردش و �ا تاسف �ه چپ و راست تکون داد و در حال%که داشت �سختانه �ه
:و دردی که توی گوشش بود و تÒش های تند قل/ش *I محo م%کرد گفت

- < شخص8ت مزخر�< که واسه خودت ساخ
	 خندە دارە که داری همچ...�د�خ
	 تو خندە ندارە �?
ی ح� هم که تو دار ...تاسفه...ح� که بهت دارم ترحم ن8ست...مسئله ای رو �د�خ
	 م%دو*< 

ینکه ا...اینکه +ک سال و ن%م از عالم و آدم ب¢qدی...تو +ه ترسوی بزدw...ترسه...غرور ن8ست
 اسمش ترس

�
��و *I دل  تارک دن%ا شدی و ح
	 انقدری وجود نداری که �ه Vدر و مادرت دردت و 

ون مردا*( که انقدری از خودش...مردای قوی...غرور واسه مردای مح�مه...و جرات بودنه ما*< 
< که ناخودآÈاە این غرور و این حس تو وجودشون ا+جاد م8شه که < هس?	 از  وقدر¡شون مطم?�

< و از Vا د...همه برتر و �االترن رش غرور مال مردای%ه که مردونه Vای مش�ال¡شون وا�س?	
< برای اث�ات خودشون...ب%ارن �ه درد و م¢Âq< هم غل�ه م%ک?< 	
̀_ ...مردا*( که ح ؟؟؟وw تو 

ضه ای خاi بر �ت که انقدر ترسو و *I عر ...داری خودت و قا+م م%ک
< که ک� نفهمه مش�لتو
ی �ه خاطر حرف چهارتا آدم yشت �ت �ا آیندە و احساس و آبروی +ه دخ�	 �ا زی که حا�<

 >
...ک

- ؟من برای هدفم من چه �ازی ای �ا احساسات تو کردم؟؟...بxند دهنتو انقدر �� و ور نگـــــــــــو
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ه دم �ه دن�ال +ه دخ�	 شهرستا*< م%گشتم که +ه مدت و �اهاش � کنم تا دهن Vدر و مادرم ک
دش که �عد از اون مدت خو ...د+قه تو گوشم از ازدواج و ¡شک%ل خانوادە م%خوندن lسته شه

 نم8شه
�

sو آشغال و اف�دە ای مثل من زند I
�ا آدم روا*< و عص 
�

sفهمه که زند�ه �عد از ک...
 دن�ال...دن�ال...تموم شدن درسش �لند شه برە شهرشون و هیچ وقت د+گه چشمم بهش ن%فته

ی که Cار ...که �عدش بتونم �ا +ه Cم Cمک ماw...+ه نفر م%گشتم که وضع متوس¦ داشته �اشن
ان کنم Iاهاش کردم و ج��ماە �فه¶  قرار بود �عد از این دو سه...اون وسط تو یهو افتادی وسط...

...من آدم مناس
I برات ن8ستم و Vا�� بری

 ل%ا د+گه نتو0ست جلوی اش�اش و که گوله گوله رو صور¡ش پر درد و کبودش �ازqر شد 
ە اینهمه ...ما*< داشت *I رحمانه هرعل
	 برای انتخاب ل%ا رو عنوان م%کرد �ه جز عالقه...�گ��

ا+ت *I مدت ص�I کردە بود تا �االخرە ما*< +ه روز بهش �گه دوسش دارە و حاال داشت �ا نه
...انصا�< م%گفت که دل%ل انتخاlش وضع ماw متوسط و زندگ8ش تو +ه شهر دور بود

م که اآلن-  و عالقه رو �گ��
�

...من هرCاری کردم که جلوی ا+جاد واlست�

...صدای جیغ ل%ا �لند شد

-  _̀ ̀_ +ه مدت �اهام خوب بودی؟؟؟واسه  ̀_ منو راە دادی تو خونه ات؟؟؟واسه   yس واسه 
تای مسخرە تو راە �ه راە 0شون م%دا ̀_ اون غ�� دی که من �ا حرفات ام%دوارم م%کردی؟؟؟واسه 

چقدر...چقدر مردی...چقدر آدµ...فکر کنم چقدر مهمم برات ...

- ر �اهات پ8ش تا آخ...ا�ه نبودم نم%خواستم این را�طه بهم �خورە...اآلنم هستم...هستــــــــــــم
ی بهت �گــــــــم > فتم �دون اینکه از مش�لم چ�� ...م��

- جای Vاi کردن صورت  �ه...مش�ل تو درمان دااااااااااااااشت...ا�ه بودی اصً} �اغم نمیومــــــــــــدی
س%دی مانـــــــــــــی ردی اونم وق
	 میتو0س
	 چرا +ه نفر و �ه راح
	 ق¢�ا*< ک...مسئله �ا+د �ه جواب م��

؟؟؟ >
خودت راە حلت و پ%دا ک

-  درمااااااااااا...فقط پنجاە درصد لعنتــــــــــی
�

فتم م%خواب%دم تو �ه احتمال پنجاە درصد م%� ن؟؟؟م��
دم �ه د+قه  که �عد از اون تو Cل فام%ل ب¯%چه خ�I و ...رو تخت ب%مارستان که آ+ا خوب lشم آ+ا نه

̀_ شد؟؟؟اجاق کور �yتون درمان شد +ا نــــــ سن  ـــه؟؟؟که ا�رم 0شد زنگ بزنن از مامان و �ا�ام ب�_
ه¢�ار که د+دنم +ه آە غل%ظ �کشن و +ه خداروشکر �گن که �چه خودشون سالمه؟؟؟

< نفس نفس زد0ش  نفهم%د چرا وw انقدر اون لحظه از دسmش حر¿ و عص�ا*< بود که ح?�
:گفت
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- < و...نه...هه < و تماشا کن که چند وقت د+گه yشت �ت �گن این �yە...lش?�  ...lش?�
�

 مردون�
ە ی نم�� ه�	 خ%o ب...عق%م بودن...ندارە که خودش و تو خونه اش ح/س کردە و طرف هیچ دخ�	

...از اینه که انگ خواجه بودن بهت �چسبونن

�اور و صورت خ8س از اشکشو برگردوند و خواست برە سمت اتاق که صدای �لند ما*< و لحن نا
:خشمگیnش و شn%د

< گÑ رو خوردە؟؟؟- s همچ?�

...جوا*I که از ل%ا نگرفت �ا قدم های �لند رفت طرفش

وا�ستا بxینم s گفته من خواجه ام؟؟؟-

:شونه اشو �ه عقب هل داد و تو صور¡ش نعرە زد

!!!گفتم s این گه و خوردههههههههه؟؟؟-

- ی که ع%انه > ر کردن �ه جای فک...هرک� دو روز پ8شت �مونه...د+گه �ه ب%ان احت%اج ندارە...چ��
سه �ه مش�ل اصل%ت این �ه ذهnش م��...

�ه وض�ح عج%ب تر از ق�ل پ%دا کردە بود انbا 	
نفهم%د ...رنbاهش میخ چشمای ما*< بود که حال
دش ̀_ yشت اون نbاهه چون �الفاصله خم شد و مچ دست ل%ا رو گرفت و همونطور که م%کش%

:سمت اتاق خودش غ¢qد

ی ن8ست- > < چ�� ...ب%ا تا بهت ثا�ت کنم همچ?�

< مح�م کردە بود �ا فشار دست ما*< که انbار زورش تو عص�ان8ت چند برابر  ل%ا که Vاشو رو زم?�
< ...م8شد نتو0ست مقاومت کنه اش درد شد+دی تو مچ V...Vاش پیچ خورد و �ا زانو افتاد زم?�

ی دس...پ%چ%د که صدای آخش و �لند کرد ت ل%ا وw ما*< لحظه ای درنگ نکرد و �ا فشار ب8ش�	
اشت رو کش%د و دن�الش برد و ل%ا همونطور که دن�الش کش%دە م8شد �ا اون%� دست س¨ د

...انگشتای ما*< و از دور مچش �از کنه

- ولم کن ...تا اآلن هرگندی �ه زندگ%م زدی د+گه lســـــــه...تمومش کن مسخرە �ازqتو...ولم کن
�ا توااااااااااااام...م%خوام برم ...

ش وا�سته و �ا �ه اتاق که رس%دن دست ل%ا رو کش%د که رو Vاها...وw ما*< انbار کر و کور شدە بود
د و از طر...+ه حرکت پر¡ش کرد رو تخت و خودشم افتاد روش > �< ل%ا که د+گه داشت زار م��
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ون تر > �ان قل/ش نام�� ...نفسش تنگ تر شدە بود و �<

- Vاشو مانـــــــــــی...Vاشو از روم...Vاشو...ولم کـــــــــــن...ولم ...  

ه دست ما*< جفت دستای ل%ا رو که داشت �ه سeنه اش فشار م%اورد که از روش �لند شه �ا +
< Vاهاش انداخت تا نتونه تکون �خورە ه ناله پر ک...قفل کرد و �اال �ش نگه داشت و Vاهاشم ب?�

̀_ ...درد ل%ا �لند شد وw نفهم%د از  ...

- ؟؟؟حاال م%خوام بهت 0شون �دم که ا�ه م 	
ثل چرا Vاشم؟؟؟مگه نگران خواجه بودنم ن8س
م که خودم نخواست...هرک� �ا د+دن تن و �دن لخت دخ�	 تح¢qک نم8شم و دست و Vام نم%لرزە

< نفرم م%خوام �ه تو ثابmش کن...ر�¦ �ه مش�ل دار بودنم ندارە...اینطوری �اشم تا از �� ...ماول?�
...این ز�ون درازت خالص شم

- نکـــ...نکن...نه...نه...نه ...

ف < ل�ای ما*< �ه ل�اش همون نفسای نصفه و ن%مه ای هم که م�� ت و �ا چسx%دن خشونت آم��
...میومد Cامل قطع شد و +ه لحظه حس کرد روح از �د0ش جدا شد

 همه صداهای دن%ا قطع شدە و فقط صدای گرومپ گروم
_ که تو ...حس کرد زمان متوقف شدە
س%د  داشت �ه ل�اش فشار ...سeنه اش اUو شدە بود �ه گوش م��

�
م%اورد  لب و دندونای ما*< شد+دا

فت و نه میوم وع ...دطوری که �ه درد و سوزش افتاد وw مسئله مهم تر نف� بود که نه م�� ��
اش آزاد وw نه دست...کرد �ه تکون دادن �د0ش تا ما*< و +ه جوری متوجه حال غ�� عاد�ش �کنه

سش بود ل�ای ما*< بود که اونم انقدر �ا خشونت...بود نه Vاهاش ی که تو دس�	 > و �عت  تنهاچ��
...داشت رو ل�اش حرکت م%کرد که ل%ا فرصت ºاز گرفتnشم پ%دا نم%کرد

¡ش و کند ە �ه سمmش خواست دو�ار ...تا اینکه ما*< �االخرە از روش �لند شد و �ا +ه حرکت *	 ��
 نbاهش که �ه صورت کبود ...هجوم ب%ارە که متوجه تن آروم گرفته ل%ا و سکوت عجی/ش شد

ت زد ن �از و lسته م8شد افتاد گیج و ح�� � ە شدە و دهnش که برای �لع%دن ذرە ای اUس�� ە بهش خ��
...شد

...شونه هاشو گرفت و مح�م تکو0ش داد

ته%ه شدە توسط نا�س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR
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:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

- ل%ــــــــــــا...نفس �کش ل%ا...چت شــــــــــد؟؟؟حرف بزن ...

 مح�م �ه صور 
�
ت کبود شدە تنها Cاری که اون لحظه �ه ذهnش رس%د انجام داد و �ا +ه س%o 0سxتا

ون اومدن نفس راحت ما*< شد نوز آروم وw درد ل%ا ه...اش �االخرە ل%ا �ا +ه دم عمیق �اعث ب��
ا التماس گفت�ا لح
< که انbار yشmش قرار بود زار بزنه �...ما*< از روش کنار اومد...نگرفته بود :

- ؟؟؟ل%ا...�ه من نbاە کن Cارqت ندارم آروم �گ�� ...چرا اینجوری نفس م%ک�� ...

< نفس نفس زدناش ¡شخ%ص  صداشو شn%د که گنگ و نامفهوم بود وC wلمه قرص و از ب?�
ود �ا این ̀_ Cار کردە ب...تازە +اد ب%ماری قلب8ش افتاد...انbار آب یخ رو �ش خاw کردن...داد

؟؟؟تا دم مرگ ترسوندە بود¡ش ...دخ�	

ون و از تو ک%فش که تو هال بود قرصا سه قرصاش کجان دوq%د رفت ب�� شو پ%دا �دون اینکه ب�_
ب و قرص و گذاشت رو ز�و0ش و آ...کرد و �ا +ه لیوان آب شتا�ان و هول زدە برگشت تو اتاق

< کنار تخmش و خودش �دون اینکه دسmشو از ...آروم آروم بهش داد yشت  لیوان و گذاشت رو م��
�� ارادی ل%ا که نگهش داشته بود موقع آب خوردن بردارە 0شست کنارش و Ô +ه واnUش Cامً} غ

را نفهم%د چ...تن *I جون و لمس شدە ل%ا رو کش%د تو �غلش و �ش و چسبوند �ه سeنه لخmش
هش گرفتار شدە این Cارو کرد اونم �عد از این جنجاw که بیnشون بود و جنو*< که انbار جفmشون ب

وw حس کرد تنها راه%ه که م8شه �اهاش �ه آرامش برسن...بودن ...

این آرامش  وw د+گه این آغوش و ...ل%ا نه اینکه از این حرکت غ�� منتظرە ما*< �ه آرامش نرس%د
< و نم%خواست هن شدە بود که آخر راهش �ا این مرد خود...دروغ?� Iخواە د+گه براش واضح و م�

 دردا*( که تو Vا و � و صور¡ش حس م%کرد طعم خوش این آغوش و براش زهر ...ه%~_ ن8ست
�ازوهای ق...م%کرد > ون کش%دن خودش و از ب?� �عد از اینهمه تقال توان ب�� 

�
وی ما*< وw حق%قتا

...نداشت

wاخت%ار مشغول نوازش � ل%ا شد و I* لند کرد و�کرد چون �ا خ%o ادامه پ%دا ن...ما*< دسmشو 
خ8س شدن کف دسmش که سمت چپ � ل%ا بود دسmشو �لند کرد که د+د کف دسmش خو*< 

ت زدە و هراسون اون سمت � ل%ا رو چرخوند سمت خودش که �ا د+دن خو*< که ا...شدە ز ح��
+ع
< در اثر س%o ما*< اینطوری شد؟؟؟...گوشش �ازqر شدە بود وا رفت

< بود...اون لحظه لحظه مرگ ما*< بود حد  تو عص�ان8ت Cاری م%کرد که �عدش �ه...هم8شه هم?�
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ار > ...مرگ از Cارش yش%مون م8شد و از خودش ب��

ردی که خواست از رو تخت �لند شه وw د...ل%ا از تعلل ما*< استفادە کرد و خودشو عقب کش%د
اساژش دوال شد و �ا دستای Cم جو0ش +ه Cم م...تو مچ Vای راسmش بود �دجوری خودنما*( م%کرد

...داد وw دردش شد+د تر شد

�لند شو �ا+د ب¢qم ب%مارستان-...

آشفته و  �ا صدای ما*< که �اال�ش وا�ستادە بود �شو +ه Cم �لند کرد و *I اهم%ت �ه صورت
 نگرا0ش پرحرص گفت

�
:لحن شد+دا

�ا تو جهنمم نم%ام-...

دسmشو گذاشت رو گوش سالم سمت راسmش و �ا صدای آروم و ...یهو ما*< �شو �لند کرد
:لرزو*< گفت

- م8شنوی صدامو؟؟؟�ا این گوشت م8شنوی؟؟؟...م

دە بود که نتو0ست واnUش تندی 0شون �دە و �ا همون تعجب �ش > و �ه انقدر هراسون و وحش�	
...0شونه تای%د تکون داد

:م%خواست �گه دارە توش �اد می¯%چه که ما*< گفت

...وw ب¢qم ب%مارستان خ%الم راحت ترە-

- گفتم من �ا تو...اصً} برام مهم ن8ست در چه صور*	 خ%الت راحت ترە ...

< پوش%دن ل�اسش ت�Ì%د :ما*< ح?�

- �لند شو وقت و تلف نکن...+ا پردە گوشت آس8ب د+دە +ا جمجه ات شکسته...احمق 0شو ...

می¯%چ%د  +ع
< این خون¢qزی و این صدای �ادی که تو گوشش...حاال نbاە ل%ا هم هراسون شدە بود
ای%ه که ما*< گفت؟؟؟د+گه وقت لج�ازی نبود > ه �ال*( ممکن بود ا�ه ص�I کن...از عالئم این چ��

�ا فکر اینکه همونجا Vاشم 0شون �دە �فهمه مش�لش چ%ه که انقدر درد م%ک...�ش ب%اد wنه شا
فت سمت که دور گرد0ش افتادە بود و انداخت رو �ش و از رو تخت �لند شد و لنگون لنگون ر 

...در

ە خواست < قرار �گ�� ب%اد  ما*< و د+د که �ا د+دن Vای پر دردش که نمیتو0ست درست رو زم?�
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:سمmش وq� wــــع کف دسmشو �ه طرفش گرفت و ت�Ì%د

- نزد+ک من ن%ا...خودم میتونم ...

+ع
<  این...این +ع
< هنوز فراموش نکردە وحش
	 رو که چند دق%قه پ8ش �ه جون ل%ا انداخته
ل عص�ان8ت اونه ز این +ع
< هنو ...هنوز فراموش نکردە دردای توی تnش �ه خاطر عدم کن�	

...فراموش نکردە ظل¶ رو که ما*< در حق این دخ�	 و احساسش تو این سه ماهه کردە

ه فقط خدا خدا م%کرد مش�ل حادی ن�اشه ک...ل%ا ک%فش و از رو م�ل برداشت و رفت سمت در
 براشون ا+جاد درد� کنه

�
لنگ زدن  ما*< هم �ا اینکه داشت م8سوخت از این حال داغون و ...�عدا

¡ش ب%مارستا*< که می...ل%ا که نم%دو0ست چرا اینجوری شدە دن�الش رفت Iثم اول خواست ب�
ا�ه اون جلوی ز�و0ش و م%گرفت هیچ کدوم از این اتفاقا ...توشه وy wش%مون شد

ل دادە اون �ه ما*< قو ...محال بود بتونه �ه این زودی دلش دو�ارە �اهاش صاف lشه...نم%فتاد
م این و حاال �ا دهن لق8ش Cاری کرد که هم پ8ش ل%ا خورد شد و ه...بود که رازش و نگه دارە

...جنجال درست شد

و کولش و قرار بود Cاری کنه تا �عد از این مدت ل%ا دمش و �ذارە ر ...هرچند برای ما*< �د 0شد
اآلنم محال بود که �خواد �ازم �ا ما*< �مونه...برە ...

***

عصاب این فشار رو` و ا...درد Vاش از +ه طرف...ل%ا �ه سخ
	 خودش و تا توی آسا0سور رسوند
 ما*< هم که متوجه حال خراlش شدە بود و ...داغو0ش از طرف د+گه داشت از Vا مینداخmش

اnUش م%د+د که ح
	 نمیتونه درست رو Vاهاش وا�سته دوست داشت Cمکش کنه وw ترس%د �ا و 
qد...تندی رو �ه رو lشه Iه خو0ش ¡شنه بود و ا�ه چارە داشت �ش و می��مینکه ه...ل%ا اآلن 

...قبول کردە بود �اهاش برە ب%مارستان �ا+د خدارو شکر م%کرد

< ل%ا منتظر بود آسا0سور تا Vارکینگ برە وw تو ط�قه همکف وا�ستاد و این +ع
< ای نکه ما*< ماش?�
دە بود و �ا+د از جلوی چشمای آقالط%ف �ا این حالش رد م8شد Iارکینگ ن�V موقع رد ما*< ...و تو 

ل%ا هم  شد0شون از کنار پ8شخون آقالط%ف جوری وا�ستاد که ل%ا زqاد در معرض د+دش ن�اشه و 
ون < ب�� ...از خدا خواسته خودش و yشت اندام ورزqدە ما*< قا+م کرد و رف?	

< افتاد که درست جلوی در Vارک شدە بود < از مطب م...نbاهش �ه ماش?� یثم +ع
< موقع برگش?	
برای ک� که دن%ای ...انقدر تو اف�ار مختلفش غرق شدە بود که ند+دش؟؟؟حقم داشت

ابود دن%ا*( که �ا بند بند وجودش ساخته بود¡ش در عرض چند دق%قه ن...عاشقانه سه ماهه اش
ی طب%¨ بود...شد > < چ�� اآلنم  در حق%قت دن%ای ل%ا �ا حرفای میثم �ه آخر رس%دە بود و ...همچ?�
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�ا حرفا و Cارای ما*< �ه Cل منهدم شد...

د تا برە سوار شه که گوش8ش زنگ خورد > < و دور م�� واب همونجا وا�ستاد ج...ما*< داشت ماش?�
< که یهو تو تارqک و روش
< کوچه و ز  فت سمت ماش?� qر نور داد و ل%ا هم داشت آروم آروم م��

 براش آشنا شدە بود
�

sه تاز�...چراغا چهرە ک� و د+د که انbار 

ن م%کرد �ا د+دن سماوا*	 که درست اونور خ%ابون yشت +ه درخت وا�ستادە بود و داشت نbاهشو 
�ه مطب میثم �ا سماوا*	 حرف زدە...ما¡ش برد > بود و  تازە داشت +ادش میومد که ق�ل از رف?	

ا و حرفای تازە +ادش افتاد که ه%~_ از این مالقات...قرار شد که تا شب اون سند و بهش برسونه
ت ما*< انقدر سماوا*	 و ماموری که تا دم در خونه اومد �ه ما*< نگفته بود و این مسائل و مش�ال 

0ش ذهnش و مشغول کرد که Vاi از +ادش رفت این مرد در عرض دو روز چه ولوله ای �ه جو 
...انداخت

ح
	  از همون فاصله میتو0ست ل�خند خبeثانه ای که روی ل�ای سماوا*	 بود و ¡شخ%ص �دە و 
ارت توی نbاهش و م%د+د ە شد که ی...ا�ه ب8ش�	 دقت م%کرد برق �� هو مات و مبهوت بهش خ��

ە �ه اون سمت کوچه �ا دست اشا رە ای سماوا*	 نbاهش و از چشمای بهت زدە ل%ا گرفت و خ��
...کرد

ش و شخÂ رو د+د که اون سمت کوچه سوار موتور بود چهرە ا...ل%ا مس�� نbاهش و تعق%ب کرد
نمیتو0ست ¡شخ%ص �دە چون Cالە Cاسکت داشت و حاال �ا اشارە سماوا*	 آمادە حرکت 

د...بود > دە اش و دوخت �ه ما*< که همچنان داشت �ا تلفن حرف م�� >  همه این...نbاە وحش�	
اوا*	 و اتفاقات در عرض +ک د+قه افتاد و سخت نبود فهم%دن اینکه اون موتوری �ه دستور سم

شدارش و ق�ً} �ال*( که سماوا*	 ه...�عد از ناام%د شد0ش از ل%ا م%خواست +ه �ال*( � ما*< ب%ارە
...دادە بود درحال%که Cامً} از ذهن ل%ا محو شدە بود

« ̀_ Cار م%خواد �کنه؟؟؟جدی جدی م%خواد �ال*( � ما*< ب%ارە؟...+ا امام زمان  >
؟؟خدا+ا +ع
«...خودت �ه دادم برس

̀_ Cار کنه ا+ط نداشت و اصً} نم%دو0ست �ا+د  < آدمای گیج و ...هیچ درک درس
	 از �� منگ  ع?�
< ما*< و موتورسوار چپ و راست م8شد و درست لحظه ای که  نbاهش مثل Vاندول ساعت ب?�
...موتور �ه سمت ما*< حرکت کرد �ه خودش اومد

که در   *I توجه �ه ظل¶...*I توجه �ه درد Vاش *I توجه �ه اتفاقات و حرفای چند ساعت اخ�� 
ا فقط �...*I توجه �ه نامردی این مرد خودخواە که از قضا عاشقش شدە بود...حقش شدە بود

ا+ط اطرفش نبود ن%اد لنگون لنگون خود شو بهش فکر اینکه �ال*( � ما*< که اصً} متوجه ��
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:رسوند و جیغ کش%د

...ما*< مواظب �اااااااااااااااااش-

ە و �دون اینکه دل%ل منط@	 واسه Cارش داشته �اشه  د+گه وایnستاد تا عکس العمo از ما*< �گ��
< مثل برق ا...فقط بر اساس دستور دلش خودش و انداخت جلوی ما*<  < ت�� ز همون لحظه +ه چ��

دسmشو گذاشت رو اون ...جلوش رد شد و �ه دن�الش سوزش شد+دی تو پهلو و ش�مش حس کرد
...ت%که پر از سوزش و از درد خم شد

قط متوجه �ال*( که اون موتوری � ل%ا آورد 0شد و ف...ما*< گو�� �ه دست خشکش زدە بود
ت زدە اش داشت موتوری و دن�ال  م%خواست �دونه چرا ل%ا گفت مواظب �اشه؟؟؟نbاە ح��

8ش م%کرد و یهو �ا د+دن سماوا*	 که �qــــع 0شست ترک موتور و �ه �عت �اد غ%ب شدن آت
تازە فهم%د هر̀_ بودە زqر � اون بودە...خشم تو وجودش شعله کش%د ...

ت م%خواست برە دن�الش وw توجهش �ه ل%ا جلب شد که لحظه �ه لحظه داشت ب8ش�	 �ه سم
< خم م8شد گیج و گنگ رفت جلوش وا�ستاد �ا  فکر کرد شا+د دو�ارە قل/ش ت�� کش%دە...Vای?� wو

qخت د ون م�� ست و د+دن لخته های خو*< که از الی انگشتای دست ل%ا که رو پهلوش بود ب��
< سقوط کنه ا*< کردە ل%ا خودش و س�_ �الی م...Vاش شل شد و ق�ل از ل%ا نزد+ک بود اون رو زم?�

؟؟؟چرا؟؟؟مگه ل%ا همو*< نبود که ما*< تا چند دق%قه پ8ش ف کر م%کرد �ه بود از �� آدم سماوا*	
خو0ش ¡شنه اس؟؟؟

 و نعم
	 که �ا ناله پر درد ل%ا �ه خودش اومد و فهم%د ا�ه دیر �جن�ه ممکنه این فرشته آسمو*< 
< شدن...ناخواسته وارد زندگ8ش شدە بود و برای هم8شه از دست �دە ل%ا تو  ق�ل از نقش بر زم?�

< در حال%که خودش از شدت هول و هراس تا م رز �غل گرفmش و خوابوند رو صندw عقب ماش?�
 کنه

�
sا این حالش بتونه رانند�...سکته پ8ش رفته بود و خدا خدا م%کرد که 

ورت +ه چشمش از تو آینه �ه تن لرزون و غرق خون ل%ا و ص...Vاشو گذاشت رو ºاز وحرکت کرد
< چند دق%قه پ8ش داشت ...�دون رنگش بود و +ه چشمش �ه خ%ابون شمارە میثم و که هم?�

د گرفت و �ا پ%چ%د صدای الو گفتnش تو گو��  > فقط تو0ست �گه...�اهاش حرف م�� :

- دارم �د�خت م8شم...خودتو برسون ب%مارستان...میثم ...

ش اUو چشماش lسته بود و تو حالت ن%مه هش%ار صداهای گنگ و نامفهوµ و م8شn%د که تو � 
< این صداهای مختلف فقط صدای پر از نگرا*< ما*< بود که �ه گوشش آشنا ...م8شد  از ب?�

 وw هر̀_ که بود ...شا+دم گوشش �سختانه م%خواست فقط این صدا رو بهش برسونه...رس%د
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...حس خو*I بهش م%داد شn%دن این صدا*( که م%گفت صاح/ش دل نگرو0شه

- ی �گو >  چشماتو �از کن...ل%ا جون هر ک� که دوست داری...ل%ا؟؟؟صدامو م8شنوی؟؟؟+ه چ��
 I*ینم خوxل%ـــــــــا...فقط ب ...

گیج ...درد داشت...ح
	 انقدری توان نداشت که VلÕاشو از هم فاصله �دە...نمیتو0ست
تو  آرزوش خ%o زود برآوردە شد و ...سست و *I حاw بود و دلش م%خواست فقط �خوا�ه...بود

< که صدای ل%ا ل%ا گفتنای ما*< تو گوشش بود دو�ارە از هوش رفت ...همون ح?�

*

 رنگ و روی...نbاهش ح
	 برای ثان%ه ای از ل%ای رو تخت ب%مارستان افتادە رو �ه روش
Vای گچ ...ل�ای �ادکردە و خونمردە شدە اش...رد کبودی چهارتا انگشت روی صور¡ش...زردش

...گرفته شدە اش که قل/ش و �ه درد م%اورد جدا نم8شد

ستان؟؟؟̀_ �ه � این دخ�	 اومد در عرض +ک ساعت که حاال �ا این وضع Cارش کش%د �ه ب%مار 
nس%د که حق%قت تو ذه �ه اوج خودش م�� 	
ش عذاب د+دن تن و �دن و صورت داغون ل%ا وق

ه جسم و حق%ق
	 که م%گفت تو �اعث همه این �الها و آس8ب های رس%دە �...تکرار و تکرار م8شد
...روح و روان ل%ا*( 

< برعکس تصورا¡ش پ8ش رفت اون موقع ا�ه فکر م%کرد ح
	 +ک درصد ممکنه ل%ا ...همه چ��
< د+گه ای ...ه%چوقت وارد زندگ8ش نم%کردش...بهش واlسته lشه وw وجدا0ش تو ذهnش چ��

...م%گفت

« ؟؟؟...بxند دهنتو ما*<  _̀ ؟؟؟yس خودت  >* > چرا فقط داری از احساس این دخ�	 حرف م��
زش خودت واlسته اش 0شدی؟؟؟این حال و روز داغونت واسه چ%ه؟؟؟چرا نمیتو*< +ه ثان%ه ا

دی که زودتر برگردی؟؟؟چرا دوست داری فق > �ال �ال م�� 	
؟؟؟چرا تو شمال داش ط جدا ��
 این دخ�	 برات م

�
��؟؟؟چه جوری میتو*< �ازم  ثل �ق%ه بهش نbاە ک
< و فقط �اهاش حرف بز*<

«اس و هیچ فر�	 نم%کنه؟؟؟

 این روزا داشت �ا حرفاش آ
�
زارش �ا اومدن میثم تو اتاق نتو0ست جواب وجدا0ش و که شد+دا

وw رفاقت ...هنوز ازش دل×�� بود و شاÖ...روشو گرفت و چرخ%د سمت پنجرە...م%داد �دە
ی نبود که lشه �ا این اتفاقات ناد+دە اش گرفت > منط@	  ح
	 ا�ه...ب8ست و چند ساله اشون چ��

قه ای ش�ل ما*< �ا+د خ%o زودتر از اینا ق�ل از اینکه احساس و عال...فکر م%کرد میثم حق داشت
 کردن �ا ما*< و Cً} از روqاهاش خ

�
sه ل%ا م%گفت که فکر زند�ە این موض�ع رو  تو ...ط بزنه�گ��

ی بود > < چ�� داشون که �ا وعدە پول دهnش و بxندە وw ل%ا تو برخور ...فکرشم اون اوا+ل همچ?�
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< Cاری و انقدر مغرورانه حرف زد و از عزت نفسش دفاع کرد که ما*< اصً} �ه خودش اجازە همچ �?
...نداد

؟؟؟- ̀_ شدە ما*<  
�

��نم%خوای 

ین از وق
	 اومدە بودن +ه رqز داشت ا...صدای میثم و از yشت �ش شn%د وw برنگشت سمmش
فت س%د و ما*< ه¢�ار طفرە م�� ...سوال و می�_

-  م%ادم...خ%له خب
�

sه ماموری که برای رس%د� وw م%خوام بxینم میتو*< 
�

حر�<  �ه من نم%�
...نز*< 

...ما*< یهو چرخ%د سمmش

- و ور نگو م...�� Iک� ب%اد اینجا واسه سوال و جواب آبروتو تو این ب%مارستان می� ...

- ە ب%چارە رو �ا این � و وضع م%اری �ا+د وا�س
	 جواب yس �دی که چرا ا ینجوری وق
	 دخ�	
...شدە

- ؟؟؟مگه خ�� �ت دک�	 ای >
̀_ آوردمش تو خراب شدە ای که تو توش Cار م%ک ن yس واسه 
�دن Iی خ� ؟؟؟جلوشون و �گ�� نذار �ه Cالن�	 	
...ب%مارستان ن8س

- م م...دک�	 < و �گ�� خدا که ن8ستم بتونم جلوی همه چ�� ...

:ما*< +ه قدم بهش نزد+ک تر شد و �ا لحن پر از حرص وهشدار گونه اش ت�Ì%د

-  منو زqر و رو کردی...میثم
�

sا دهن لق%ت زند�نbاهم  م%خواستم د+گه تو روت...امروز +ه �ار 
�اش...نکنم وw از شا0س گهم Cارم بهت افتاد > د+گه منو  ا�ه +ک �ار د+گه نارو بز*< بهم مطم?�

 >
...نمیxی

ە شد ...میثم �ا حرص و نفسهای عم%@	 که پرە های بeن8شو م%لرزوند �ه ما*< خ��

- م �ا Vای پ%ادە برم دور دن%ا و ...Cله خر تر از تو این دن%ا وجود ندارە ما*<  این و �ه همه ثا�ت  حا�<
...کنم

< Cار و م%کنم برای اث�ات دهن ل@	 تو- ...منم هم?�

- ە �ا حال و روز داغون Vاشدە اومدە مطب...د آخه الدنگ < ...دخ�	  من آزما�شات وگذاشت رو م��
̀_ م%گفتم بهش؟؟؟ گفت اینا چ%ه؟؟؟
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-  
�

�� من که بهت گفته بودم حضور این دخ�	 تو ز ...هزار و +ک جور دروغ میتو0س
	 بهش 
�

sند
من دائ¶ ن8ست چرا Cاری کردی از مسائل خصو¿ زندگ%م �در�%ارە؟؟؟

- �از م%bم حق داشت �دونه...حق داشت �دونه 
�

��ا حق خ%o زودتر از این...هزار�ارم که بهم 
...داشت وw توی آشغال �ه خاطر حفظ غرورت ازش مخ@< کردی

- ه ا�...رو تخت ب%مارستانه...اآلن خ%o خوب شد که فهم%د آرە؟؟؟+ه نbاە بهش بنداز...هه
...بهش نم%گف
	 اآلن رو تخت خواب خونه بود

ە شد ...میثم ن%م نbا® نا�اورانه �ه ل%ا انداخت و دو�ارە �ه ما*< خ��

تو دست روش �لند کردی؟؟؟-

...ب%خ%اw و سکوت ما*< میثم و کفری تر م%کرد

...پردە گوشش سوراخ شدە ما*< -

و ...ما*< �ازم ساUت موند ا�< آت8ش میثم و تندتر م%کنه و �� ع م%کنه م%دو0ست هر حرف +ا اع�	
ە وری زخم وw میثم یهو �ا +ادآ...�ه موعظه کردن و ممکن بود دعوا و جر و �حÊشون �اال �گ��

:پهلوش گفت

؟؟؟- _̀ اون رد چاقو*( که پهلوش و ش�افته 

خوش�ختانه زخمش خ%C oاری ...ما*< د+گه نتو0ست ساUت �مونه که اینم ب%فته گرد0ش
�ازم وق
	 +ادش م%فتاد دلش م%خواست گردن سماوا*	 رو lشکنه...نبود wو... 

�
گفت  �ا Cالف� :

- داشتم ...وردنفهم%دم چرا و چه جوری امروز از جلوی در خونه �درآ...Cار سماوا*	 *V Iدر مادرە
دم که یهو ل%ا داد زد مواظب �اش تا �ه خودم ب%ام د+دم افتاد جلوم > و +ه موتوری  �ا تو حرف م��

< کردە وw...انbار...�qــــع رد شد رفت نم%فهمم ...نم%فهمم...انbار د+دە بود که برای من دندون ت��
...چرا خودش و انداخت جلوی من

ە شد < انbار اونم داشت �ه این موض�ع فکر م%کرد که چه ط...میثم نا�اورانه �ه ل%ا خ�� ور همچ?�
ون رفت انقدر نbاهش �د و توخاw و پراز ناا ی که از مط/ش ب�� ی ممکنه؟؟؟دخ�	 > م%دی بود چ��

الش کردە وw حاال خودش و س�_ �...که فکر م%کرد د+گه �ه عامل این همه ناام%دی نbاهم نم%کنه
بود؟؟؟

د+گه نم%خوای ساUت �مو*< هر غل¦ دلش خواست �کنه مگه نه؟؟؟-
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- تا اآلن ا�ه ساUت موندم از این �ه �عد م%دونم چ%�ارش کنم...دهnش و �و²س م%کنم ...

...خودت و تو درد� نندازی-

ە شد �ه ل%ا ی نگفت فقط خ�� > وزش و انbار م%خواست �گه چطور میتونم این حال و ر ...ما*< چ��
بxینم و �ه فکر درد� خودم �اشم؟؟؟

...میثم دس
	 رو صور¡ش کش%د و راە افتاد سمت در

- م +ه جوری قض%ه مامور آÈا® رو راست و ر²ست م%کنم حواست �ه ل%ا �اشه...م�� ...

ە شد �ه صورت غر  ق ما*< �ا قدم های آروم و *I هدف رفت کنار تخت ل%ا وا�ستاد و خ��
 چرا این Cار و ...درحال%که هنوز +ه سوال توی ذهnش پررنگ و پرقدرت موندە بود...خواlش

کرد؟؟؟

***

خدا ...هنوز *I حال و Cم جون بود...�ا صدای حرف زدن دونفر ب%دار شد وw چشماشو �از نکرد
...خدا م%کرد این سوز�� که توی پهلوش بود حاالحاالها اینجا موندºارش نکنه

د وw درs نداشت از حرفاشون > ...صدای ما*< و ¡شخ%ص داد که داشت �ا +ه زن حرف م��

...آقا چرا لج م%کن%د؟؟؟من که �خود نم%خوام تزرqق کنم-

̀_ دارqد تزرqق م%کن%د- ...من �ه عنوان همراە این خانوم �ا+د �دونم 

- �ه هیچ  ما ا�ه �خوا+م تک تک Cارامون و �ه ب%مارا  و همراهاشون توضیح �د+م که...ای �ا�ا
س%م ...Cارمون نم��

- ظ@< شما هم مو ...شا+د �ق%ه براشون مهم ن�اشه وw واسه من هست...من �ه �ق%ه Cاری ندارم
...برای من توضیح �دی

- شه < تزرqق شه...�ه هر حال تج�qز دک�	  صالح دو0سته این ساعت بهش مورف?�
�
حتما ...

- ش اینو نم%دو0ست...خانوم من ب%ماری قل
I دارە ممکنه...شا+د دک�	 ...

�ا اومدن میثم صحبmشون نصفه موند...

̀_ شدە؟؟؟مش�ل چ%ه خانوم هادی فر؟؟؟-

48



ی شدە همه پرسنل و کفری - ؟؟؟این دوسmتون از د�شب که خانومشون lس�	 �bم دک�	 _̀
...کردە

:ما*< 

...پرسنo که �ا دوتا سوال پرس%دن کفری lشن �ه درد الی-

:میثم

- qد من خودم تزرqق م%کنم!!!lسه ما*<  Iف ب�q خانوم هادی فر شما ¡�� ...

:صدای تق تق کفشای پرستار و شn%د و �عد میثم که �ا لحن �ز0شگرش گفت

ی اینجا +ا نه؟؟؟- Iاین دوزار آبروی منو میتو*< ب� > بب?�

n%دما*< ه%~_ نگفت +ا انقدر آروم گفت که �ه گوش ل%ا نرس%د و دو�ارە صدای میثم و ش :

ل%ا خانوم؟؟؟ب%داری؟؟؟-

̀_ Cارش داری �ذار �خوا�ه- ...

ونه دو د+قه- ...ما*< برو ºمشو ب��

ە �qــــع چشماشو �از کرد ...لحن میثم بوی دعوا م%دادو برای اینکه جلوشو �گ��

آە از ...د�ا �ازکردن چشماش نbاهش افتاد �ه Vای گچ گرفته شدە اش که رو +ه �الش رو تخت بو 
̀_ Cار م%کرد؟؟؟...نهادش �لند شد حاال �ا+د �ا این 

- ە...فقط در رفته...خداروشکر 0شکسته...نگران ن�اش +ه مدت تو گچ �مونه به�	 ...

ه بوی عطر ما*< 0شون م%داد ک...نbاهش و دوخت �ه میثم که سمت راست تخت وا�ستادە بود
بxینmش هنوز تو اتاقه وw ل%ا �سختانه داشت بهش *I محo م%کرد و ح
	 روشو نچرخوند که ...

:میثم که نbاە سواw ل%ا رو د+د توضیح داد

- < و �لند شدن مراعات ک
< خ...زخم پهلوت و �خ%ه زد+م < و 0شس?	 %o +ه مدت موقع راە رف?	
ە پردە گوشتم...به�	 ...

:ن%م نbا® پر غضب �ه ما*< انداخت و دو�ارە رو �ه ل%ا گفت

- ��ه ...اشهسوراخ شدە وw خوش�ختانه انقدری عمیق ن8ست که احت%اج �ه دارو +ا جرا` داشته 
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...مرور زمان خودش خوب م8شه

:ل%ا ز�ون خشک شدە اشو رو ل�اش کش%د و �ه سخ
	 زمزمه کرد

- s...مرخص م8شم؟؟؟

عجله داری مگه؟؟؟-

�له-...

ە +ه مدت �مو*< اینجا- ...به�	

- میتونم برم؟؟؟...�ا+د �مونم؟؟؟+ا

- ە +ه Cم مراعات ک
< ...نه ک� مجبورت نم%کنه ی میتو*< اما ا�ه مÎِی که بر ...وw گفتم که به�	
 ��l ا رضا+ت خودت مرخص�...

:ل%ا �ی �ه تای%د تکون داد و میثم گفت

...م%bم +� ب%اد Cمک کنه ص�حونه اتو �خوری-

فت سمت در گفت �عد همونطور که م��:

...ما*< ب%ا Cارت دارم-

حال%که +ه ما*< که �ه طرف میثم قدم برداشت ل%ا روشو برگردوند که �ازم نbاهش بهش ن%فته در 
�ا این Cارش مخالف بود و ل%ا هم �سختانه داشت اون حس و خفه م%کرد 

�
+گه د...ح� شد+دا

�ا+د عادت م%کرد �ه این مسئله که ما*< نمیتونه مال اون �اشه...

***

�عد از خوردن ص�حونه رو �ه پرستاری که برای Cمک اومدە بود گفت:

- نم%دون%د وسا+لم کجاست؟؟؟...شما

-  پ8ش هم�تونه...نه ºلم
�
�bم ب%اد؟؟؟...حتما

< لطف م%کن%دی گفت و پرست ار ل%ا د+گه ناچار شد چون �ه گوش8ش احت%اج داشت برای هم?�
ون چند ثان%ه �عد ما*< اومد تو ...رفت ب��
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ە �ه گچ Vاش بود وق
	 گفت :نbاهش خ��

گو�� من کجاست؟؟؟-

ل%ا ...ما*< رفت سمت Cمدی که کنار تخت بود از تو کشوش گو�� ل%ا رو درآورد و گرفت طرفش
ە وw ما*< دسmشو کش% د عقب که �ازم �دون اینکه نbاهش کنه دسmشو دراز کرد که گو�� و �گ��

ە lشه بهش شت و �ا نتو0ست حر¿ که تو وجودش دا...�اعث شد �االخرە نbاە ل%ا �اال برە و خ��
خته پ8ش نیومدە بود تو این مدت انقدر بهم رq...د+دن ق%افه آشفته و نامرت/ش ادامه �دە

وw وق
	 +ادش میومد دل%لش خودش بود نمیتو0ست Cاری برای آروم شد0ش �کنه...بxینmش ...

:ما*< که �االخرە نbاە ل%ا رو ش�ار کرد �دون اینکه گو�� و بهش برگردونه گفت

حرف بزن%م؟؟؟-

�ذار اول جای حرفای ق�ل%ت از صورت و �دنم Vاl iشه �عد-...

...ما*< صندw وکش%د کنار تخت و روش 0شست

- ن�ا+د فضوw م%کردی و تو Cار من �ک ...راجع �ه مسئله د�شب حرفم هنوز همونه
حرف من اآلن فقط و فقط سماوات%ه...�ح
ª هم توش ن8ست...م%کش%دی ...

...نbاە ل%ا مات شد

- اسه د�شب از کجا فهم%دی اون +ارو دارە م%اد طرف من که خودت و انداخ
	 جلو؟؟؟اصً} و 
̀_ این Cارو کردی؟؟؟

ه و �گه که ق�ل از پ%دا کردن آزما�شا م%خواست �ه ما*< زنگ بزن...ل%ا حوصله پنهون Cاری نداشت
د و گفت و ج...�عد +ادش رفت > ¢qا*< که دو لب �از کرد و حرفا*( که �ا+د زودتر از این �ه ما*< م��

 ما*< لحظه �ه لحظه �ا شn%دن حرفاش *I ...روز yشت � هم �ا سماوا*	 داشت و تع¢qف کرد
ز س%o های قرارتر و عص�ا*< تر  م8شد طوری که ل%ا �ا خودش فکر کرد �ع%د ن8ست �ا +ه دونه ا

...Vدر مادر دار اینجا هم مهمو0ش کنه

- ف حر�< از خزع�ال¡ش نزدی �� I* ه من�من اینه  اآلن مش�ل...اصً} Cاری �ه این ندارم که چرا 
داری کردم؟؟؟چرا فکر ک Iاله�C 

�
ردی اون که چرا حرفاشو �اور کردی؟؟؟چرا فکر کردی من واقعا

سند حق اون yست فطرته؟؟؟

- ی رو > < چ�� ̀_ فهم%دم از ت...هرکس د+گه ای هم تو موقع%ت من بود �اور م%کرد همچ?� و و من 
< Cاری نم% کنه؟؟؟من زندگ%ت که �خوام سeنه س�_ کنم جلوی این آدما و �bم مطمئنم ما*< همچ?�
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چه انتظاری از من داری؟؟؟...تازە اآلن دارم تورو م8شناسم

ا حق داشت و هم8شه وق
	 حق �ا طرف بود ترجیح م%داد ساUت �مونه تا �...ما*< ساUت شد
ا+ط و �دتر نکنه ...حرفای ب%خود و اضافه اش ��

< نفهم%د چرا وw اون لحظه دلش خواست �ا توضیح ماجرای سماوا*	 �ه ل%ا ثا�ت کنه ک ه همچ?�
...آدµ ن8ست

- ورشکست شد و ...+ه قرارداد Cاری بeنمون بود...طرف حساب من سماوا*	 نبود �ا�اش بود
د که Cارای محÎ< ...نتو0ست پول منو �دە ²ش و اون سند و �ه جای �ده8ش داد و �ه وک%لش س�_

نه م%خواد �ه اآلن خودش مردە و این +ارو وق
	 د+دە تنها مال و دارا*( �ا�اشم دست م...انجام �دە
< ...زور و تهد+د از چنbم درش ب%ارە ونهر چرت و پر*	 که تو �ت فرو کردە ب¢qز ب...هم?� من ...��

ا رو شک ندارم اون ماموری که �اهاش بودم فقط ل�اس مامور ...فقط دارم از حقم دفاع م%کنم
...پوش%دە بود

- ؟؟؟...چ >
چرا ازش ش�ا+ت نم%ک

ط اون فق...خودشم نفهم%د چرا یهو لحnش انقدر آروم شد و تازە داشت �ه ما*< راه�ار م%داد
وq� wــــع ...لحظه وق
	 اسم تهد+د و شn%د نخواست ما*< دو�ارە اس�� مکر و توطئه این آدم lشه

�ه خودش اومد و گفت:

- ە من د+گه تو Cارات دخالت نکنم...البته �ه من ر�¦ ندارە...به�	 ...

انه پرس%د :ما*< �ه سمmش خم شد و مچ گ��

- چرا خودت و انداخ
	 جلوم؟؟؟...ا�ه ر�¦ ندارە

-  که ا�ه زودتر ...�عدش خودم و �ز0ش کنم...نم%خواستم...+ادم رفته بود بهت �bم...چون...چ
...م%گفتم �ال*( �ت نمیومد

 نمیتو0ست �گه ا�...خدا خدا م%کرد ما*< دل%ل مسخرە اشو �اور کردە �اشه
�
ه این چون مطمئنا

...چاقو �ه جای من �ه تو م%خورد اون وقت منم زندە نبودم

ر +ه دل%ل این نbاە دزد+دناش بهش م%گفت که ل%ا واسه این Cا...وw ما*< هم �اور نکرد حرفاشو
�...د+گه ای داشته 	
ی فکر کنه اونم وق > < چ�� ا رفتار وگرنه اون لحظه چطور میتو0ست �ه همچ?�

ار شدە بود؟؟؟هنوز نم%دو0ست چرا این Cارو کرد >  تا عمر دارە چرا Cاری کرد که ما*< ...ما*< ازش ب��
+ادش نرە؟؟؟چرا ما*< رو اینجوری مدیون خودش کرد؟؟؟
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:نفس عم%@	 کش%د و گفت

- ا�ه زودتر م%گف
	 خ%o به�	 بود...اون که مسلمه ...

- Cً} آدم خ%o حرفا رو ا�ه زودتر بزنه جلوی خ%o از اتفاقا گرفته م8شه...هه ...

ئله تو ما*< که منظورش و خوب فهم%د �ا خش¶ که ناخودآÈاە �عد از �ه میون کش%دن این مس
:وجودش ا+جاد م8شد غ¢qد

- qن Cار بود...من برای حرف نزدنم دل%ل داشتم هنوزم معتقدم سکوتم به�	 ...

...دل%لتم ال�د �د�خت کردن من بود-

- %ل8ش تو اآلن �د�خت شدی؟؟؟اینکه نخواستم �ا توجهات و واlسته شدنت اس�� مردی که فام
ش هیچ دن�اله ای ندارە ��l و بری زندگیت��ا ک� lسازی که میتونه خوش�ختت کنه اسم

�د�خت%ه؟؟؟

- ی له تو وظ%فه ات بود همون روز خواستbاری این مسئ...تو حق نداری عوض ک� تصم%م �گ��
این من و خانوادە ام بود+م که �ا+د تصم%م م%گرفت%م...رو مط¢ح م%کردی ...

- ش و �دە �ه +ه �y مش�ل ...نگفتم چون م%دو0ستم عکس العملتون چ%ه ە دخ�	 s حا�<
ە زن +ه مردی lشه که هیچ �چه ای قرار ن8ست براش ب%ارە؟؟؟ ی حا�< دار؟؟؟کدوم دخ�	

-  برای درمانم تمام تالشم و م%کنم خ%ل
�

��نا�ه مرد و مردونه Vای مش�لت وا�س
	 و  %ا حا�< ...

- تو خودت حا�< بودی؟؟؟...من �ه خ%ل%ا Cاری ندارم

< جواب �از شدە بود lست و ساUت موند س%د از هر جوا*I ...ل%ا دهnش و که برای گف?	  که می�	
س%د...م%خواست �ه این سوال �دە ا�ه م%گفت نه �عدش +ه جور ...از yش%مو*< �عدش می�	

...yش%مون م8شد و ا�ه م%گفت آرە +ه جور د+گه

̀_ شد؟؟؟انقدر سخته جواlش؟؟؟-

- ا فرق م%کرد >  تصم%م اون دخ�	 �زندە ای که محو Cماالت ...اون موقع خ%o چ��
�
و  مطمئنا

و این جماالت استاد جنتلمnش شدە بود �ا تصم%م این دخ�	 �خوردە و دروغ شn%دە افتادە ر 
...تخت ب%مارستان خ%o فرق م%کنه

- فقط حق%قت و ازت پنهون کردم...من �ه تو درو£< نگفتم ...
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...ل%ا غضب آلود چرخ%د سمmش

- فت ا�ه ...دیا�ه من نم%فهم%دم و تو �ه پنهون Cارqت ادامه م%دا...ا�ه وضع همینجوری پ8ش م��
؟؟؟قرار بود تا کجا ادامه �دی این سکوت مسخرە اتو ...من حا�< م8شدم �اهات ازدواج کنم

�دی و �عدش ت�د+ل م8شد  > ه مطمئنم انقدر غرورت تو اول�qته که ه%چوقت حر�< ازش نم��
...دروغ

...ما*< �لند شدو yشت �ه ل%ا رو �ه پنجرە اتاق وا�ستاد

- ؟؟؟فقط خواهش ...خب حاال که خودت زحمت فهم%د0ش و کش%دی >
̀_ Cار ک م%خوای 
من از ترحم متنفرم...م%کنم ادای آدمای فدا¬ار و مه¢�ون و درن%ار ...

هدف  واضح بود که حاال �ا فهم%دن موض�ع و اینکه...ل%ا خودشم جواب این سوال و نم%دو0ست
�ا+د ...ما*< از پ8شنهادش ازدواج نبود د+گه جا*( تو خونه اش ندارە و �ا+د برە wا این دلش که  و�

د چ%�ار کنه > ه مسئله این مسئل...احساسش ترحم نبود...هنوز واسه این مرد مغرور و خودخواە م��
ە ی نبود که ا...کوچ%� نبود که �خواد فقط از روی ترحم تصم%م �گ�� > ن�ارش عالقه قلب8شم چ��

اونم ...ا�ه ما*< مغرورە خب ل%ا هم هست...وw نمیتو0ست �ه حرف دلش گوش �دە...کنه
پو��  شخص8ت و غرورش �ا این Cار ما*< زqر سوال رفته بود و نمیتو0ست �ه راح
	 ازش چشم

ی نبود که lشه فراموشش کرد...کنه > م8شد  شا+د ا�ه دور ...ما*< در حقش نامردی کرد و این چ��
...از این آدµ که تو زندگ8ش فقط خودش و غرورش و میxینه خ%o براش به�	 بود

کرد و   ناخودآÈاە چند قطرە اشک از چشماش �ازqر شد وw ق�ل از اینکه ما*< بxینmش VاUش
:گفت

...گوش%م و �دە-

دلش ...ما*< ایn�ار گوش8ش و �دون حرف گرفت سمmش و ل%ا هم �الفاصله شمارە مادرش و گرفت
اشت Vدر و وw ن�ا+د م%ذ...م%خواست اآلن اینجا بود و میتو0ست برە تو �غلش زار زار گ¢qه کنه

ن Iا...مادرش بو*( از این قض%ه ب��ز م8شد و ل%ا ا�ه م%فهم%دن Vای Vدر و مادر ما*< هم �ه ماجرا 
ی رو نم%خواست > < چ�� ...اصً} همچ?�

م- ...سالم دخ�	

- ؟؟؟...سالم مامان I*خو

- تو چطوری؟؟؟چرا د�شب زنگ زدم جواب ندادی؟؟؟...فدات شم
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- ە > خواب بودم...چ�� ...

- ی شدە؟؟؟صدات گرفته اس انbار...آهان > چ�� ...

- ی ن8ست > < بهت م%bم هول نکن �اشه؟؟؟...نه چ�� مامان +ه چ��

̀_ شدە؟؟؟-

�ا�ا میتونه اآلن راە ب%فته ب%اد تهران؟؟؟-

؟؟؟حرف بزن ل%ا جون �ه لب شدم- _̀ ...تهران واسه 

که   ل%ا در حق%قت م%خواست �ه Vدر و مادرش �گه که گ�� +ه آدم عو¿< تو خ%ابون افتادە
ماما0ش  اما برای اینکه...م%خواسته ک%فش و بزنه وw چون مقاومت کردە این �الرو �ش آوردە

:نگران 0شه فعً} گفت

- تصادف کردم...ت ...

- ؟؟؟خدامرºم �دە ؟؟؟...̀_ _̀ s؟؟؟�ا 

- ا �گو فقط �ه �ا�...اآلن که میxی
< حالم خ��ه که بهت زنگ زدم...مامان گفتم هول نکن د+گه
...اآلن راە ب%فته که تا شب برسه

ینکه تو وw برای ا...نbاهش افتاد �ه ما*< که �ا صورت وارفته و بهت زدە داشت تماشاش م%کرد
...تصم%مش سست 0شه �qــــع روشو گرفت

:صدای نگران مادرش تو گو�� پ%چ%د

- زنم اینجا و�ال گردنمه نمیتونم Vاشم �ا �...ای خدا من که دق م%کنم تا شب ا�ات ب%اماین پ�� ...

- ؟؟؟�ا�ا ب%اد �اهاش برم%گردم...مامان �ه خدا خ��م >
چرا شلوغش م%ک ...

̀_ م8شه؟؟؟- yس درس و دا0شbاهت 

- < واسه فرجه امتحانا...Cالسا تق و لقه وع شد برم%...همه رف?	 گردمم%ام �عد که امتحانا �� ...

ل%ا خ%الم راحت �اشه از خوب بودنت د+گه مامان؟؟؟-

...آرە مامان جون �ه خدا خ��م-
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- �ه آقا ما*< م%گف
	 ب%اد پ8شت...م%bم ...

Ì ن8ست مامان Cاری نداری؟؟؟- احت%ا

ی شدە؟؟؟- > چ��

- خدافظ...حاال م%ام بهت م%bم ...

...خدافظ مراقب خودت �اش-

نه مس��  تماس و رو مادرش قطع کرد و �ازم �دون نbاە �ه ما*< که نه از جاش تکون م%خورد و 
...نbاهش و تغی�� م%داد �الفاصله شمارە غزل و گرفت

- چطوری؟؟؟...سالم بر عاشق دلخسته من

ی بود که 0شون �دە ما*< هم ل Iدن خ�%nا رو پوزخندی رو ل/ش 0شست این روزا غزل منتظر ش%
< تموم شدە ...م%خواد وw حاال ل%ا �ا+د بهش م%گفت که د+گه همه چ��

خو*I غزل؟؟؟-

- چرا انقدر یخ؟؟؟...مر�

- Cالس نداری؟؟؟...غزل

...نه امروز ب%�ارم-

***میتو*< ب%ای ب%مارستان-

̀_ شدە؟؟؟- ؟؟؟ _̀ ب%مارستان واسه 

- بهت م%bم...ب%ا حاال ...

خو*I ل%ا؟؟؟-

- خدافظ...آرە زود برسون خودتو ...

:گو�� و قطع کرد و فقط برای اینکه رفع ت�ل%ف کردە �اشه گفت

- ە Iاخ��VاUش  وw نگران ن�اش Cاری م%کنم Cً} از ذهnش...مجبور شدم �bم...غزل از ج¢qان ما 
...کنه
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...ما*< چند قدم بهش نزد+ک شد

...د+گه اهمی
	 ندارە-

�دون توجه �ه پوزخند ل%ا ادامه داد:

�ا�ات ب%اد؟؟؟- 	
چرا گف

...م%خوام برگردم شهرم-

؟؟؟- 	
تصم%متو گرف

- وw من ...م%دونم از اولم قرار بود همینجوری تموم lشه...م%خوام تموم کنم این �ازی رو...آرە
ە...زما0ش و +ه Cم جلوتر میندازم اینجوری برای جفتمونم به�	 ...

�ه ما*< انداخت و ادامه داد 	
:نbاە پر شمات

مگه نه؟؟؟-

ا حق ل%...وw ترجیح داد حرفاشو تو دلش نگه دارە...ما*< خ%o حرفا داشت که �ه ل%ا بزنه
ی عوض 0شدە...داشت > < و م%خواست و اآلنم چ�� این  فقط ا�ه ل%ا نم%فهم%د ...ما*< از اول هم?�

ین چند البته ا...�ا �ق%ه مسائل میتو0ست کنار ب%اد...حس عذاب وجدا0ش Cم�	 خودنما*( م%کرد
ی بر اساس فکرش پ8ش نرفت > ...وقت هیچ چ��

:نbاهش مات ل%ا بود وق
	 �د و +~< گفت

- qن تصم%م و گرف
	 ...آرە به�	 ...

< برد یچ را® �ه قلب انbار ه...اینهمه تل~< و �دی لحن ما*< تمام ترد+د ل%ا رو برای رفتnش از ب?�
وا® و +ه Cم �ا +ه معذرت خ...�ا +ه Cم ابراز yش%مو*< ...شا+د �ا +ه Cم مال+مت...این مرد �از نبود

 کنه و ...ل%ای عاشق شدە ح
	 حا�< بود کوتاە ب%اد...همدردی
�

 ح
	 میتو0ست از خودگذشت�
�دون �چه رو �ا ما*< �چشه 

�
sفقط و فقط از روی عشق...نه از روی ترحم...طعم زند...wرفتار  و

< برد �ا این آ...ما*< تمام روزنه های ام%دشو از ب?� 
�

sه زند�دم که برای د+گه هیچ ام%دی نداشت 
�ار قل/ش و لرزوندە بود > ...اول?�

***

اونم  +ک ساعت �عد غزل رس%د و ل%ا همون درو£< که قرار بود �ه خانوادە اش �گه رو برای
ون از اتاق وا�ستادە بود وw د+گه براش اهم%ت نداشت که +� ا...تع¢qف کرد ز شا�رداش ما*< ب��
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 آدم مطمئ
< بود که ل%ا رازش و بهش گفته yس نمیتو0ست براش ا+جاد د...بxینmش
�
رد� مسلما

...کنه

غزل  ل%ا �عد از سکو*	 که �ه دن�ال تع¢qف کردن ماجرای دورغ8ش بیnشون ش�ل گرفت رو �ه
:گفت

؟؟؟نمردم که- 	
...چته تو ماتم گرف

؟؟؟حاال شناخت8ش +ا نه؟؟؟- 	
�ا+د µ مردی؟؟؟آخه چرا مواظب ن8س 
�
حتما

- Cالە Cاسکت �ش بود...نه ...

- ی ش�ا+ت ک
< ...وy wشت گوش نندازا...ای �ا�ا �ا+د بری Cالن�	 
�
حتما ...

- اآلن فقط دلم م%خواد برگردم خونه مون...حوصله این Cارارو ندارم ...

̀_ م8شه؟؟؟- ؟؟؟yس دا0شbاهت  _̀  >
+ع

- ونم این د+گه نمیت...زحمت را¿< کردن استادا هم �ا تو...این +ه هفته رو د+گه نمیتونم �مونم
ا+ط و تحمل کنم ��...

ی گفته؟؟؟- > ̀_ شدە مگه؟؟؟ما*< چ�� چرا؟؟؟حاال 

- wدم...نه و�وم شدە همه +ه دل%ل رفتنم هم اینه که �bم تم...د+گه نم%خوام این را�طه رو ادامه 
 _̀ ...

...وای آخه چرا؟؟؟ل%ا ح%فه �ه خدا انقدر-

-  
�
< د+گه تموم ...اینو نگفتم که �خوای �ا حرفات راض%م ک
< ...غزل ساUت شو لطفا همه چ��

ە زودتر تموم lشه...شد وع م8شد وw حاال که هنوز جدی 0شدە به�	 از اولم ن�ا+د �� ...

ە شد درحال%که هنوز نمیتو0ست �اور کنه که واسه این ل%ا �ا ا ین حال آشفته غزل نا�اور بهش خ��
< تموم شدە ی جز این 0شون...اش جدی جدی همه چ�� >  ح
	 ق%افه درهم وآوqزون ما*< هم چ��

 این دو ت...م%داد
�

sاز این دخالت نکنه تو زند 	ی نگفت تا د+گه ب8ش� > ا�ا این حال چ�� ...

؟؟؟- >
+ه Cاری بهت �bم م%ک

ون اومد و گفت :غزل �ا صدای ل%ا از فکر و خ%ال ب��
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؟؟؟- _̀

فادە کرد و رو �ه ل%ا هم از فرصت است...ق�ل از اینکه ل%ا حر�< بزنه ما*< �ا چند تقه �ه در اومد تو
:ما*< گفت

- < جا م8شه دوستم و برسو*< خونه ات؟؟؟م%خواد وسا+لم و جمع کنه ب%ارە که �ا�ام اومد ا ز هم?�
ت راحت از نظر من قا�ل اطمینانه که دارم م%فرستمش وw خودتم برو که خ%ال...ب¢qم ترمینال

�اشه...

ل%دای دسته C...ما*< �ا همون اخ¶ که رو پ8شون8ش بود چشم غرە ی �ه ل%ا زد و رفت سمت غزل
:خونه رو گرفت سمmش و گفت

خودتون میتون%د ب¢qد؟؟؟-

- �له وw آخه اینجوری...ب ...

- +ه حر�< �ا ل%ا دارم که �ا+د ق�ل از رفتnش بهش �bم...ممنونتون م8شم ...

< آدرس از ما*< غزل �ا ن%م نbا® �ه چهرە درهم و گرفته ل%ا �ه ناچار Cل%دارو گرفت و �عد از گر  ف?	
ون ە شد �ه فضای رو �ه روش...رفت ب�� ما*< هم ل�ه تخت 0شست و خ�� ...

�عد از چند دق%قه ای که سکوت مطلق اتاق و فقط صدا نفساشون م8شکست ما*< بود که 
 :گفت

- ؟؟؟...�ه �ا�ات
�

��̀_ م%خوای 

؟؟؟- _̀ در�ارە 

- �ا�ات ب%اد بxیnتت د+گه ا...م%دونم الy Ëشت تلفن �ه مامانت گف
	 تصادف کردم wین دروغ و
 

�
��...و نمیتو*< 

- س نم که �ه غزل گفتم...حق%قتم نم%bم...ن�	 > زاحمم م%bم +ه نفر تو خ%ابون م...همون حر�< و م��
...شد و خواست ک%فم و �دزدە منم ندادم �عد این �ال رو �م آورد

؟؟؟-
�

��چرا م%خوای اینو 

- خون تو �ا فراهم کردن امن%ت من تو این +ه ماە آال ...آدµ ن8ستم که زqر دین ک� �مونم
موم منم در عوضش Cاری م%کنم تا این ج¢qان *I � و صدا ت...واالخون%م در حقم لطف کردی

جا نم%خوام �ا�ام این...اآلنم زودتر برو...lشه و ک� �ه تو و آبروت Cاری نداشته �اشه
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< تموم شدە...بxیnتت �ه خا...اینجوری راحت تر �اور م%کنه که د+گه همه چ�� > نوادە زحمت گف?	
...اتم �ا خودت

چرا نمیتو0ست �گه حرفا*( که تو دلش بود؟؟؟چرا نمیتو0ست ح
	 شدە +ه خواهش ...چرا
ە؟؟؟هنوز �ا ازدواج موا Iامل از زندگ8ش ن�C ه طور�فق نبود چون کوچ%ک �کنه که این دخ�	 Vاشو 

 در آیندە این مسئله �اعث آزارش م8شه
�
ا*< تو م...م%دو0ست ا�ه ل%ا اآلنم کنار ب%اد مطمئنا

وw طاقت دوری از ل%ا رو هم نداشت...تنهای8ش �ا+د �ا این موض�ع کنار میومد ...

«  Cاش م%فهم%دی...Cاش م%فهم%دی که �ه خاطر خودته که ه%~_ نم%bم...Cاش م%فهم%دی ل%ا
دی از قض%ه Iه خاطر خودت بود که ن�ا+د بو می��ل من Cاش م%فهم%دی که ل%اقت تو ک� مث...

یCاش م%فهم%د...تو و قلب مه¢�ونت ل%اقت خ%o به�	 از اینا رو داری...مش�ل دار ن8ست ...»

 ای که لحظه �ه لحظه ب8ش�	 م8شد گفت
�

 و آشفت�
�

:نفس عم%@	 کش%د و �ا Cالف�

...در�ارە ص%غه و مه¢qه-

...ل%ا نذاشت حرفشو ادامه �دە

- می�خشمش...مه¢qه ام نم%خوام...مهلت ص%غه که +ه ماە د+گه تموم م8شه ...

؟؟؟- ؟؟؟مگه دست توئه که ب�خ�� _̀  >
+ع

- ا�ه مال منه نم%خوامش...�له دست منه ...

؟؟؟- _̀ برای 

ل زد بهش و ل%ا �ا چشما*( که تحت تاث�� اینهمه خو�0دی ما*< داشت از توش آت8ش �لند م8شد ز 
د اعتقادی نداشت وw گفت > :درحال%که �ه حرفا*( که م��

- �� و  چون نم%خوام �ا پرداخت اون پنج تا سکه از عذاب وجدان �ال*( که �م آوردی خالص
 عوض این Cارا*( که کردم +ه پوw گذاشتم کف دسmش که زندگ8شو � و سامون �دە

�
���ذار ...

̀_ Cار کردی ...هم8شه +ادت �مونه �ا من و احساسم 

ە بهش نbاە کرد و �عد از رو تخت �لند شد ە خ�� فت همونطور که عقب عق...ما*< +ه Cم خ�� ب م��
ە گفت ە اشو از ل%ا �گ�� :و �دون اینکه نbاە خ��

- �ی ن8ست که  > ه �الها*( که تو این مدت خواسته +ا ناخواسته � روح و جسمت آوردم چ��
 وw...قا�ل �خششم ن8ست که �خوام �ه خاطرش معذرت خوا® کنم...راح
	 از ذهنم Vاl iشه

60



غرور و ...نم%دونم علmش �نوشت بود...�اشه حر�< ن8ست...ا�ه تو اینجوری م%خوای
ه �عد وw د+گه از اینجا �...که � راە هم قرار گرفت%م...خودخوا® من بود +ا شا0س �د تو

 ...راهمون از هم جداست
�

< عذاب وجدا*< که م%� %bم �ه میثم م...تال�< Cارای منم �اشه هم?�
 

�
�� _̀ مراقب خودت �اش...قرارە �ه �ا�ات  ...

< +ه Cلمه خداف¦< رو �دە ون �دون اینکه �ه ل%ا اجازە گف?	 کردن �غÂ< که   ل%ا موند و رها ...رفت ب��
براش سخت بود وw د+گه �ا+د �اور ...چند دق%قه ای م8شد تو ºلوش گ�� کردە بود

اش  ازدواج �ا آدµ که هیچ ام%دی �ه آیندە...زندگ8ش نمیتو0ست مثل قصه ها �اشه...م%کرد
نه برای خانوادە اش...نه برای خودش شد*< بود...ندارە ...

***

:نbاهش �ه �ا�اش بود که داشت ساUشو م%داد �ه شا�رد ات��وس وق
	 صدای غزل و شn%د

...درد نداری؟؟؟Cاش امشب و µ موندی تو ب%مارستان-

...دلم مامانم و م%خواد د+گه نمیتونم �مونم-

- < تو و ما*< تموم شد؟؟؟...ل%ا < ب?� مطمئ
< همه چ��

...ل%ا �شو �ه تای%د تکون داد

؟؟؟- 	
�ه �ا�ات گف

- ا*( گفتم > عات حالم و فعً} دارە مرا...حاال برم اونجا ب8ش�	 براشون توضیح م%دم...��سته +ه چ��
...م%کنه که ه%~_ نم%گه

- تا وق
	 مرخص �� هم تو ب%مارستان موند...اون بندە خدا هم حالش داغون بود ...

جدی؟؟؟-

- تو اتاق همون دوسmش بود...آرە ...

تو از کجا فهم%دی؟؟؟-

- ینکه Cاش م8شد تو تصم%مت تجد+د نظر ک
< ق�ل از ا...ل%ا...داشm%م میومد+م +ه لحظه د+دمش
 

�
���ه Vدر و مادرت ...

- ری جفتمون �ه این نm%جه رس%د+م که اینجو ...فقط دست من ن8ست که �خوام تجد+د نظر کنم
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ە ...برامون به�	

�ا اومدن Vدر ل%ا �ه طرفشون ساUت شدن...

- ب¢qم �ا�ا؟؟؟...ل%ا

غوش انbار دلتنگ8ش برای ما*< و م%خواست �ا در آ...ل%ا چرخ%د سمت غزل و مح�م �غلش کرد
< غزل برطرف کنه ...گرف?	

- ی...ب%ا ب¢qم �ا�اجان دو هفته د+گه �ا+د ب%ای امتحان �دی...قندهار که نم�� ...

غزل گفت ل%ا عصا*( که Vدرش براش گرفته بود وگذاشت زqر �غلش و �ا ل�خندی �ه ق%افه نگران :

- �دم...برو د+گه دیروقته _̀ qت م8شه من جواب آقا ک%ارش و  > �عد +ه چ�� ...

- خدافظ...ºمشو ...

...خدافظ-

د تا شا+د از نbاهش *I اخت%ار دور تا دور محوطه ترمینال و رصد کر ...از Vله ات��وس که رفت �اال
< ماشeنای Vارک شدە اون عروسک خوشbل الجوردی که +ه صاحب *I رحم و *I انصاف  ب?�

وw ه%~_ �ه چشمش نخورد و ناام%دتر ازهم8شه رفت تو...داشت و بxینه ...

م از شهر تو �ا +ه کوله �ار ازخاطرە ...م��

...دل من موندە پ8شت گرچه �اهام مسافرە

...م%گذرە همراە جادە +اد تو از تو خ%الم

...توی راە درqــــغ از ابری که ب�ارە واسه حالم

...توی هر گوشه این شهر دارم از عشق تو +ادی

...م8سوزونه منو +اد دw که �ه من ندادی

- ؟؟؟من نم%فهمم خب ک%فت و م%داد...ل%ا ف انقدر پ¢²شو*< دخ�	 �� I* ه خاطر اون دزد�ی 
د د+گه ارزش داشت خودت و �ه این حال و روز بندازی؟؟؟اینهمه هم گفتم ب%ا ب¢  Iی می� qم Cالن�	

...گف
	 نم%خواد

- تا اینجا  ناراحتم هستم که شما رو اینهمه راە کشوندم...+ه Cم خسته ام...نه �ه خاطر اون ن8ست
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احت �ا+د برگرد+د ...حاال �دون اس�	

- < که سال¶ خدارو شکر...̀_ Cار کردم که خسته lشم هم?� ...

 ل%ا دو�ارە روشو برگردوند سمت ش8شه که مجبور ن�اشه جواب سواالی �عدی Vدرش و که
...احتما³ً در�ارە ما*< بود �دە

...راە م%فتم *I خ�I مقصد راە و نم%دونم

م وw افسوس نمیتونم ...Cاش م8شد آروم �گ��

...کو +ه قاصدک تو جادە که lشه همسفر من

...من +ه قصه ام که جدا*( شدە فصل آخر من

***

ی رو ک ون رفت همونجا وا�ستاد و �ا نbاە این دخ�	 ه سه ماە تو تا وق
	 ات��وس از ترمینال ب��
بهش  دروغ بود ا�ه م%گفت...دروغ بود ا�ه م%گفت دلش تنگ نم8شه...زندگ8ش بود و �درقه کرد

دروغ بود ا�ه م%گفت ح�ت روزا*( که میتو0ست �اهاش داشته �اشه رو ...عادت نکردە
وس دروغ بود ا�ه م%گفت د+دن اون نbاە جستجوگر ل%ا موقع سوار شد0ش �ه ات��...نم%خورد

وغ بود ا�ه در ...دروغ بود ا�ه م%گفت yش%مون نبود از �ال*( که �ش آورد...دلش و �ه درد ن%اورد
...م%گفت دوسش نداشت

اش داشت �اعث م8شد که هم8ش ه تو را�طه های نصفه و ن%مه و کوتاە مد*	 که �ا دوست دخ�	
ە که ب%خودی �ه ک� واlسته 0شه وw ...عشق که جای خود...را�طه هاش جلوی دلش و �گ��

< سه ماە وw ...ش دارەCارش �ا ل%ا �ه جا*( رس%دە بود که میتو0ست اقرار کنه دوسm...حاال تو هم?�
Cاش همونجوری که ل%ا م%گفت انقدری ...ح%ف که این دخ�	 براش دست ن%افت
< شدە بود

وw این حق و ...خودخواە بود که �ه زورم شدە واسه خودش نگهش دارە و نذارە برە
تا s م%خواست نگهش ...د+گه lس بود هرچقدر این دخ�	 ملع�ه دسmش شدە بود...نداشت

 کردن داشت
�

sاالخرە اونم حق زند�...دارە؟؟؟

رس وک%ل Vدر سماوا*	 بود که آد...�ا �لند شدن صدای اس ام اسش نbاهش و �ه گوش8ش دوخت
%خواست ا�ه اون اس ام اس نمیومد معلوم نبود تا s م...اون عو¿< رو برای ما*< فرستادە بود

وw اآلن ...هاونجا وا�سته و �ه جای خاw ات��و� که هم�ازی این مد¡ش و �ا خودش برد نbاە کن
�< که ناموسش و تهد+د کردە...Cار واجب تری داشت �� I* ا*( رو برای اون > بود و  �ا+د +ه چ��
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...روش چاقو کش%دە بود روشن کنه

ون از محوطه ترمینال Vارکش کردە بود و سوار شد ت رو Vاشو گذاش...رفت سمت ماشیnش که ب��
ش �ه مقصد اش تا وق
	 فقط Vای خودش وسط بود سماوا*	 بر ...ºاز برای رس%دن هرچه �qع�	

< خودشم که شدە �ا+د 0شون م%داد تع...هیچ ارز�� نداشت رض �ه وw حاال �ه خاطر آروم گرف?	
...ناموس ما*< چه عواق
I دارە

ه مش�o ک...درو£< که �ا+د �هم م%کرد...Vدر و مادرش...سماوا*	 ...ل%ا...تو ذهnش غوغا بود
حاال �ه �عد تو  وw هیچ کدوم از این دغدغه ها �ه اندازە نبود ل%ا از ...زندگ8شو �ه گند کش%دە بود

 Cالفه اش نم%کرد
�

sزند...

دلت 0سوزە واسه من...برو ا�ه م%خوای بری ...

�دترە خب دل و �کن...اینجوری که Cالفه ای ...

خاطرە های روی آب...�کن دل و از اینهمه ...

ح
	 +ه �ارم توی خواب...فکر کن ند+د+م ما همو ...

گ¢qه ندارە چشم من...راحت برو +ه قطرە هم ...

م%خواد ب¢qزە دل �کن...اش�اشو yشت Vای تو ...

م ا�ه �خوای تو از اینجا بری...من که نم%م�� ...

اول راە مسافری...چون م%دو0ستم که تو از ...

ته براشون چرا اون روزا*( که �ا ل%ا داشت و خواسته +ا ناخواس...Vاشو ب8ش�	  رو ºازفشار داد
 رو رقم زدە بودن از جلوی چشماش جدا نم8شد؟؟؟چرا داشت لحظه �ه لحظ

�
ه خاطرات قشن�

�ی که �عÂ< وقتا عج%ب و غ¢qب و خروشان م8شد و  عÂ< این سه ماە آشنا شد0ش �ا این دخ�	
¦< چرا رفت؟؟؟چرا *I خداف...تو ذهnش مرور م8شد...وقتا مال+م تر از حرکت ابرهای آسمون

رفت؟؟؟

 ...شا+د نفهم%دی که من
�

��ی  > *I اونکه تو چ�� ...

دمت دست خدا که *I خداف¦< نری...س�_ ...

شا+د همینجا �مونم...غصه راهم و نخور ...
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خودم فقط نم%دونم...شا+د �ه مقصد رس%دم ...

گ¢qه ندارە چشم من...راحت برو +ه قطرە هم ...

م%خواد ب¢qزە دل �کن...اش�اشو yشت Vای تو ...

م ا�ه �خوای تو از اینجا بری...من که نم%م�� ...

اول راە مسافری...چون م%دو0ستم که تو از ...

< و جلوی خونه ای که تو آدرس بود نگه داشت و پ%ادە شد ار زنگ خونه رو زد و کن...ماش?�
...وا�ستاد که از تو آ+فون معلوم 0شه

:صدای ز*< رو شn%د که گفت

ک%ه؟؟؟-

؟؟؟- ل آقای سماوا*	 > م�<

�فرمای%د-...

qف دارن؟؟؟- ��¡

�له شما؟؟؟-

- ون +ه Cاری �اهاش...من از طرف وک%ل Vدرشون آقای مرتضوی مزاحم م8شم...�گ%د ب%اد دم در
...داشتم

�له چشم اآلن م%bم ب%اد-...

ون اومدن تو نbاە اول نتونه بxینmش ین فاصله انقدر تو ا...کنار دیوار جوری وا�ستاد که �عد از ب��
qخت و  ون م�� حال و  صحنه رد شدن اون موتوری و چاقو خوردن ل%ا و خو*< از الی انگشتاش ب��
*	 اومد روز داغو0ش توی ب%مارستان ورنگ و روی پ¢qدە اش تو ذهnش تکرار شد که وق
	 سماوا

 > �لند رفت طرفش و از yشت هلش داد و پر¡ش کرد رو زم?� > ون �ا +ه خ�� ...ب��

ماج سماوا*	 فقط فرصت کرد تو جاش برگردە که ما*<  �الفاصله 0شست رو ش�مش و صور¡ش آ
< م8شد قرار   تو این جور مواقع سنگ?�

�
�ه های چپ و راست مشت ما*< که شد+دا >�

+ک بود تا اینکه نزد...مشتای ما*< ح
	 بهش فرصت و اجازە داد و ب%داد کردنم نم%داد...گرفت
Cمرشو   ازحال برە وw ق�لش ما*< از روش �لند شد +قه اش و تو دسmش مشت کرد و �لندش کرد 
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تو صورت غرق خو0ش غ¢qد...مح�م ک��وند �ه دیوار س%ما*< yشmش :

-  وw...تا وق
	 طرف حسا�ت خودم بودم Cاری بهت نداشتم و گذاشتم هرچقدر م%خوای �چری
< فرق کرد د+گه ...از وق
	 Cارت رس%د �ه تهد+د کردن ناموس من وآس8ب زدن بهش د+گه همه چ��

 >
Cاری ...ندانCاری م%کنم ب%ای �ه Vام ب%ف
	 که نندازمت ز ...از این �ه �عد اون روی من و میxی
 آسمون جل

�
برای ...دCار اآلنم فقط +ه پ8ش زمینه بو ...م%کنم �ه گه خوردن ب%ف
	 مرت%که مفن�

�خار �اشم I* خ%ال و I* ا > �عÂ< وقتا رو +ه...اینکه �فه¶ من شا+د تو خ%o چ�� wی مسائل  و�
م که ه%~_ نمیتونه خاموشم کنه فهم%دی؟؟؟تو از  د�شب  که �ه جونم بندە چنان آت��8 م%گ��

کنهوا�ستا و تماشا کن شعله هاش چه جوری زندگیتو زqر و رو م%...این آت8ش و روشن کردی ...

- من خودم ...yسش �دە...دادش �ه تو...�ا�ام �دون مشورت �ا من...مال منه...اون سند...اون
...خورد خورد پولت و م%دم

- �...ا�ه تا اآلن داشتم �ا این حرفات نرم م8شدم و م%خواستم �اهات راە ب%ام > اش �ا Cار مطم?�
م تا دست توی حرومزادە �ه اون سند ...د�ش/ت �ه Cل yش%مون شدم مگه اینکه من �م��

 دوزار برات ارزش قائل نبود که �خواد �اهات مشورت کنه...ب%فته
�
اآلن ...�د�خت �ا�ات حتما

؟؟؟ >
داری حرصت و � این و اون خاw م%ک

- ی...تو هم عرضه نداری...تو هم ی...بری Cالن�	 > برات مهم ترە...چون آبروت از هر چ�� ...

- ای د+گه برام مهم تر از آبرو شدە...شا+د ق�ً} اینطوری بود > ی مثل ه...وw اآلن +ه چ�� مون دخ�	
< روزا ح�م جل�ت ب%اد و ا...که �ا تهد+دات ذهnش و مسموم کردی ینم yس آمادە �اش که هم?�

�دون که تا دهنت و �و²س نکنم دست بردار ن8ستم...

< و م ا*< برای دسmشو که از +قه اش برداشت همونجا �ا تک%ه �ه دیوار � خورد و 0شست رو زم?�
:خاتمه دادن +ه ل×دم ک��%د تو ش�مش و گفت

- 	
...اینم �ه خاطر تر� که �ا آوردن اون مامور قالب8ت �ه جو0ش انداخ

< انداخت و رفت سمت ماشیnش ی �ه سماوا*	 پهن شدە رو کف زم?� ز هنو ...نbاە پر از تحق��
 اینو داشت که �ال*( شد+دتر �ش ب%ارە وw د+گه ت

�
sقدرت و آماد 	
ا همینجا حر¿ بود و ح

از  Cا�< بود و شک نداشت تو0ست Cاری کنه حساب Cار دسmش ب%اد و خودشم +ه Cم خاw شد 
لوی هرچند �ازم اون صحنه ها �ه وض�ح ج...اونهمه خش¶ که از د�شب تا حاال تو جو0ش بود

دم خودشم نم%خواست که Vاi شا+...چشماش بود و �ع%د بود که حاال حاالها Vاl iشه
< ...چون ح� که فکر م%کرد yشت اون Cار ل%ا بود...lشه ە +ه جورا*( بهش قوت قلب و انگ��
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...م%داد

ە �ه تو اتاقش 0شسته بود و خ...طبق معمول این دو هفته ای که از برگشmش �ه اهواز م%گذشت ��
فت ومی...دیوار رو �ه روش �ه این فکر م%کرد که چرا ومد و هیچ تنها سواw بود که تو ذهnش م��

ه کنه و +ه عمر نزد+ک هیچ �yی نرفته بود که عشق واق¨ رو تج¢�...جوا*I براش پ%دا نم%کرد
ە Iه +ه نفر فکر کنه و هم و غمش و برای اون ...فقط از اون لذت ب��فقط تو زندگ8ش 

کش �ا ک� � +ه اتفاق +اد موردای ق�o ک...�ذارە  مش�	
�

sه تو ه%چوقت دوست نداشت تو زند
قدر خاطرات ان...وw اآلن �ا اینکه مدت �ا هم بود0شون �ا ما*< زqاد نبود...زندگ8ش بودن ب%فته

...مختلف تو ذهnش ازش داشت که محال بود فراموشش کنه و تو تج¢�%ات �عدی +ادش ن%فته

تماس از  هم چشم �ه راە +ه...دروغ بود ا�ه م%گفت تو این دو هفته منتظر تما� از ما*< نبود
ە اشم وw میتو0ست حدس بزنه که خود ما*< جلوی تماس خانواد...ما*< بود هم از خانوادە اش

 > ش و را¿< اون خانوادە خود...گرفته که +ه وقت زنگ نزنن و اوضاع رو از ای
< که هست �دتر ک?<
نم%خورqم  کردە بود و ل%ا هم �ا چندتا جمله Cل8شه ای و معموw فقط در حد اینکه �ه درد هم

ش زqاد خانوادە اش و قانع کرد که البته وضع%ت �د جس¶ و روح8شم �اعث م8شد که خانوادە ا
�فت که  ون نم�� خواد جواب �ه پر و Vاش ن¯%چن و ل%ا هم �ه بهانه درس خوندن اصً} از اتاق ب��

د و �دە > ون م�� ...سواال*( که ح
	 از تو نbاهشون هم ب��

ون اومد و نbاهش و �ه کتاب توی دسmش د وت ب�� وخت که �ا چند تقه ای که �ه در خورد از ه�_
...0شون �دە در حال درس خوندنه

�فرمای%د-...

...در �از شد و ماما0ش اومد تو

تموم 0شد این درس خوندنت؟؟؟-

- وع م8شه...نه مامان جان منم هنوز خ%o آمادە ن8ستم...yس فردا امتحانا �� ...

- ون +ه Cم حال و هوات عوض شه...د+گه lسه هر̀_ تا اآلن خوندی ب%ا برو ب�� ...

اض کنه مادرش �qــــع گفت :ل%ا تا خواست اع�	

- ە گچ Vاشو �از کن...خاله ات زنگ زد اآلن Iهگفت کوروش و فرستادم ب%اد که ل%ا رو ب� ...

...نbاە وا رفته اش و دوخت �ه مادرش
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- �ە؟؟؟مگه قرار نبود شب �ا �ا Iا+د ب%اد منو ب�� _̀ ا برم؟؟؟مامااااااااان؟؟؟کوروش برای 

ە- Iندارە تو رو ب� > ...ای �ا�ا حاال چه فر�	 م%کنه؟؟؟�ا�ات که ماش?�

اصً} کوروش مگه تا اومد نرفت تهران؟؟؟s برگشته؟؟؟-

سه- ا �ه گوشت م�� Iتو اتاقت خ� _
...دو سه روزی م8شه ا�ه ن%ای اینجا نچ

- ە درمونbاە؟؟؟...پوووووف Iکه ب%اد منو ب� 	
تا برگشت شما خرشو گرف

- چ Vاتو خاله ات حالتو پرس%د منم گفتم شب م%خوای بری گ...�ه جون ل%ا اصً} من نگفتم ب%اد
< خ¢qدە دلشم برای خ%ابونا ی اینجا �از ک
< اونم گفت چرا تا شب ص�I ک
< کوروش تازە ماش?�

...تنگ شدە م%اد دن�ال ل%ا که هم برن +ه هوا*( �خورن هم گچ Vاشو �از کنه

 فوت کرد
�

...نفس عم%@	 کش%د و �ازدمشو �ا Cالف�

« ستوران دو سال رفته ژاپن کف ر ...حاال +ه جوری م%گه دلش تنگ شدە انbار �چه ناف واشنگتنه
< چه تحفه ا+ه ِ کش%دە برگشته همه فکر م%ک?<

< دو آخه +� ن8ست �گه �ه جای ژاپن رف...و *	 	?
�اشbاە اون ه%�ل گورqلیتو درست م%کردی 	
ف نو خدا+ا م...استغفرهللا...پووووووف...سال م��
وw خدا*( ه%�لش خ%o  ضا+عه اس...ب�خش ...»

قا�سه Cامً} داشت تو ذهnش تص�qری که از کوروش ق�ل از رفتnش �ه ژاپن داشت و �ا ما*< م
�ا ش...م%کرد و خب ما*< از هر جهت �تر بود wسه رو نفهم%د و�که خودشم دل%ل این مقا 	
ناخ

اینجا  و قسمت تلخش...از خودش داشت تا مدت ها �ا+د هرک� و که م%د+د �ا ما*< ق%اس م%کرد
ه اون �ا بود که هم8شه ما*< برندە م8شد و ه¢�ار این واقع%ت ب8ش�	 تو ذهnش ک��وندە م8شد ک

...همه خو*I ها و محسنا¡ش د+گه مال ل%ا ن8ست

�لند شو حا�< شو د+گه اآلن م%ادا-...

 من حا�< م8شم-
�
�اشه شما ب¢qد لطفا...

کر آزار وw نم%دو0ست چرا +ه ف...�ه ناچار �لند شد تا ل�اس بپوشه برای این همرا® اج�اری
0شدە  دهندە توی ذهnش داشت بهش م%گفت این همرا® خ%o هم اتفا�	 واز ق�ل برنامه رqزی

احساس م%کرد مادر و خاله اش yشت قض%ه ان...ن8ست ...

� کوروش +ه نbاە د+گه تو آینه �ه صورت *I رنگ و روش  �ا صدای سالم و احوال�_
وب خ...پوزخندی رو ل/ش 0شست و ناخودآÈاە رفت �ه اون شب در�ند رفتnش �ا ما*< ...انداخت

وی ح
	 +ه مداد ت...وw حاال...+ادش بود که چه وسوا� برای آرا�ش و انتخاب ل�اس داشت
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نم%دو0ست چرا وw ناخودآÈاە حرف ما*< تو گوشش تکرار م8شد...چشماش نکش%دە بود ...

؟؟؟» >
«م8شه د+گه س%ا® و درش
	 چشماتو �ا آرا�ش چند برابر نک

نم%دو0ست ...چنان تح�¶ yشت این لحن دستوری بود که از همون موقع تو ذهnش حک شد
ج و وق
	 اونجا بود شا+د از ل...چرا حاال که ما*< ن8ست �ازم داشت �ه حرفاش گوش م%داد

وw حاال انbار حرفاش براش مقدس شدە ...لج�ازی هم که شدە اهم%ت نم%داد �ه حرفاش
خودش و �ا این موض�ع که مهلت اون ص%غه محرم%ت هنوز تموم 0شدە قانع م%کرد...بود ...

ون کنه و �ا Cمک عصا*( که هنوز زqر  نفس عم%@	 کش%د تا فکرای اضا�< و ب%خود و از ذهnش ب��
ون ی که +ادش بود ...�غلش بود رفت ب�� > �ا د+دن کوروش تو ش�ل و شما+o متفاوت از چ�� 

...همونجا جلوی در اتاقش +ه لحظه خشکش زد

« د+گه ...%�لشم Cار کردەاینجور که معلومه تو ژاپن حسا*I رو ه...�ا�ا اینکه اون ن%ــــــــــست...اوە اوە
از  خدا+ا این اسم و صاح/ش و ...نچ...هرچند هنوز نمیتونه مثل ما...از حالت گورqل دراومدە

«...ذهن من Vاi کن

- ؟؟؟...سالم ل%ا خود*	 !!!

« �چه سواال چ%ه آخه؟؟؟...نه مثً} عمه خداب%امرز نا�الدین شاهم »

:چند قدم �ا عصا �ه طرفش برداشت و �ا ل�خند Cمرنگ که رو صور¡ش 0شوند گفت

- �اشم؟؟؟...سالم s 	
آرە د+گه انتظار داش

�اورم نم8شه خ%o عوض شدی-...

�ه پ8شون8ش انداخت و گفت >
:ل%ا چی

- عوض  مگه چقدر تو این دو سال...تو که Cً}َ◌ دو سال اینجا نبودی...�عدشم...نه �ه اندازە تو
؟؟؟ 	
شدم که Cً} منو 0شناخ

وع کرد �ه خند+دن ...کوروش غش غش ��

« جک مگه تع¢qف کردم؟؟؟ش%طونه م%گه +ه دونه نر و مادە �خوابونم زqر ...ای کووووفت
ز اینجا +ه جوری دهnش و �از کردە لوزالمعدە اش و ا...نbاش کن تو رو خدا خند+د0ش و...گوششا

خندە �ا+د کوتاە و جنتلمنانه �اشه مثل خندە های...میxینم ...»
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...خ%o خوشم م%اد هنوزم همون ز�ون درازت و داری-

< مدت کوتاە صم%¶ 0شه �qــــع رو �ه ماما0ش که �ا  ذوق و شوق  برای اینکه ب8ش�	 از این تو هم?�
د و م%اورد گفت Iه ل%ا می��:نbاهش و از کوروش 

مامان Cاری نداری؟؟؟-

- کوروش حواست �ه ل%ا �اشه ها...مواظب خودت �اش...ب¢qد در پناە خدا...نه مامان ...

- مگه م8شه حواسم �ه این ل��%ا ن�اشه...چشم خاله ...

ون  عادت داشت �ه جای ل%ا بهش م%گفت ل...ل%ا چپ چ
_ بهش نbاە کرد و رفت ب��
�

��%ا از �چ�
�اعث حرص خورد0ش م8شد 

�
ی +ادش ...که شد+دا > < چ�� متعجب بود از اینکه چطور همچ?�

مشغول  �عد خودش �ه این نm%جه رس%د که شا+د ا�ه این سه ماە و که Cل فکر و ذکرش و ...موندە
ا �ه +ادش برم%گشت و بند نم%کرد �ه چهارتا  > خاطرە  کردە بود از ذهnش Vاi م%کرد خ%o چ��

...شکسته lسته ای که �ا ما*< داشت

*

ا�ه آهنگ �ذارم اش�اw ندارە؟؟؟-

ە شد �ا صدای کوروش نbاهش و از خ%ابون گرفت  متعجب بهش خ��...

ی؟؟؟- ̀_ اجازە م%گ�� واسه 

:کوروش تک خندە ای کرد و گفت

- نطوری آخه انقدر رس¶ و جدی �اهام برخورد م%ک
< که آدم ناخودآÈاە حس م%کنه �ا+د همی
کنه وگرنه   حق%قmش فکر نم%کردم این دو سال نبودم انقدر را�طه امون و �د ... �اهات رفتار کنه

فتم ...ه%چوقت نم��

جواب گذشته این روزا اصً} حوصله ای برای جواب دادن �ه ک� نداشت و فق ط ل%ای حا�<
...م%خواست �ا چند تا جمله و Cلمه کوتاە خودش و خالص کنه

- ز اون ورم ا...من این روزا +ه Cم Cالفه ام �ه خاطر حال و روزم که داری میxی
< ...اینطور ن8ست
...فشار درس و امتحانات رومه که خ%o خسته ام کردە

- ̀_   م%خوای تع¢qف ک
< برام...خاله خ%o ��سته بهم گفت از �ال*( که تهران �ت اومدە که 
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شدە؟؟؟

...نه-

�عد از چند ثان%ه تازە متوجه ابروهای �اال رفته کوروش از �احت Cالمش شد و گفت:

- ترجیح م%دم بهش فکر نکنم...+ادآور²ش اذیتم م%کنه ...

-  	
ە...�اشه هرجور راح yس همون آهنbمون وگوش کن%م به�	 ...

ه �ه ل%ا هم استق�ال کرد چون تحمل گوش کردن آهنگ خ%o راحت تر از حرفای کورو�� بود ک
ای گرم قول خودش این دو سال دوری �اعث �دی را�طه اشون شدە بود و ل%ا هم فعً} قصدی بر 

...کردن دو�ارە این را�طه نداشت

ردە بود خالص �االخرە از اون گچ +ادºاری ما*< هم که تو این دو هفته جای خال8شو برای ل%ا پر ک
ون اومدن ...شد و همراە کوروش از درمونbاە ب��

< که کوروش گفت فت سمت ماش?� :ل%ا داشت م��

�خورqم؟؟؟+ه Cم هم حرف بزن%م هوم؟؟؟- > ب¢qم lشeن%م اینجا +ه چ��

ذهnش  وw اون لحظه...م%دو0ست رد کردن درخواست �yخاله تازە از سفر برگشته اش *I ادب%ه
< +� دو ساعت میتو0س ە اش تو هم?�  گنجا�ش حرفا*( رو که از رو نbاە های خ��

�
ت حدس واقعا

ا+¦ نم%خواست زمینه رو جوری براش فراهم کنه �...بزنه در�ارە چ%ه نداشت خواد تحت هیچ ��
 +ه نه قا...حر�< از خواستbاری و ازدواج پ8ش �کشه

�
طع بود چون ممکن بود �ا جواlش که مسلما

< خانوادە هاشون lشه �اعث ا+جاد  دلخوری ب?�...

:+ه Cم دست دست کرد و گفت

- وقت  ا�ه اش�ال ندارە �مونه واسه +ه...حالمم زqاد خوب ن8ست...من +ه Cم درس دارم...راسmش
...د+گه

ته%ه شدە توسط نا�س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

< شد  و حرکت  کوروش Cالفه از اینکه ل%ا از هیچ ط¢q@	 راە نم%داد �ه ناچار رفت سوار ماش?�

71



وw تو ماشeنم نتو0ست ساUت �مونه و پرس%د...کرد :

برنامه ات برای �عد از Cارشنا� ارشد چ%ه؟؟؟-

- هنوز بهش فکر نکردم...نم%دونم ...

تصم%م نداری از اینجا بری؟؟؟-

کجا برم؟؟؟-

- خارج...اونور ...

؟؟؟- _̀ نه برای 

- < مردم اون � دن%ا چه ک%@<  ̀_ دارە آخه؟؟؟برو بب?� ̀_ دارە؟؟؟این خراب شدە   برای 
 > ن%م...م%ک?< > < ما اینجا فقط دارqم درجا م��  رو اونا دارن م%ک?<

�
sه خدا زند�ز هر نظر که +ع
< ا...

...نbاە ک
< به�	 از اینجاس چه مح%طش چه مردم �ا فرهنگ و �اشعورش

س%د اونور اصل%ت خودشون و فراموش م%کردن و  ار بود از آدما*( که تا Vاشون م�� > �ه اصطالح  ب��
نه هرچقدرم حرفاش درست �اشه وw ل%ا آدµ نبود که �خواد فراموش ک...وطن فرو�� م%کردن

 کردە بود...کشورش و مردمش و خانوادە شو
�

sچه جوری ...ب8ست و چهار سال اینجا زند
 I
nqش و ول کنه و برە اونور �ا +ه مشت اجن �و Cله  میتو0ست تمام روزای خوب و خاطرات ش��

 چطور میتو0ست کشوری رو که توش عاشق شدە بود و عشقش اقامت داشت ول کنه برە...بزنه
...جا*( که چندین هزار ک%لوم�	 ازش دور م8شد

-  ماست...�ه هر حال این کشور ماست
�

sاینم مردم ...این فرهنگ ماست...این زند
< اینجا خوب و عال%ه...ماست ع%ب و  وw من همه اینا رو �ا وجود همه نقصا و ...نم%bم همه چ��

...ایرادش ترجیح م%دم �ه کشور های غ¢q�ه

- �غل گوشمونه د+گه...ب%خ%ال �ا�ا کشور غ¢q�ه > %ای و هرموقع که دلت خواستم میتو*< ب...هم?�
...بری

اپن؟؟؟+ع
< اآلن کوروش داشت بهش پ8شنهاد م%داد که �ا هم برن ژ ...ابروهای ل%ا پ¢qد �اال

�غل گوشمونه؟؟؟- 
�

منظورت کدوم کشورە که م%�

...ژاپن د+گه-
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م ژاپن- ...حاال s گفت ا�ه �خوام برم اونور م��

- ە که +ه آشنا داشته �اشه که راە و چاە و  �ار جا*( م�� >  آدم برای اول?�
�
بهش +اد �دە +ا  خب مسلما

نه؟؟؟

- �ه هر حال �ا+د �اهاش کنار ب%اد...چه �ا آشنا چه *I آشنا...غ¢�ت غ¢�ته ...

- �ه ژاپن ندارم...آرە خب اینم هست o+خوای منم د+گه تما�نم +ه دارم تحقیق م%ک...راسmش و 
 انتخاب کنم

�
sن%م +ه جای خوب پ%دا کن...کشور د+گه رو برای زندeشl ا هم�%م؟؟؟نظرت چ%ه 

...ل�خندی عص
I رو صورت ل%ا 0شست

« ل حل%م دارە آخه این ��l چرا انقدر تا�لو �ازی در م%ارە تو نخ دادن؟؟؟اثرات ژاپنه؟؟؟از هو 
ود اون ̀_ م8شد +ه درصد کوچ%ک از این تما+لش �ه نخ دادن و تو وج...ای خدا...م%فته تو د+گ

 	
 م%ذاش
�

م8شد کوروش...ا�ه اینجوری م8شد که د+گه ما*< نبود...هرچند...کوە سن� ...»

ت م%کنم- Iه مهاجرت گرفتم خ��...ممنون هرموقع تصم%م 

گوش8ش و درآورد و خودش و �ه ظاهر �اهاش مشغول کرد تا هرچه زودتر این همرا® و 
ک%ه دلش مثل تمام این دو هفته کنج اتاقش و م%خواست که ت...همصحب
	 کسل کنندە تموم lشه

ە �ه دیوار رو �ه روش روزای �ا ما*< بود0ش و زqر و رو کنه �دە بهش و خ��...

*

رفت سمت  در و �از کرد و�ا قدم ها*( که �ه واسطه �از کردن گچش حاال م8شد �لند تر بردارە
< جواب سالم بهت زدە مادرش و �ا �غض داد ...اتاقش و تو همون ح?�

کوروش رفت؟؟؟-

...آرە-

̀_ شد انقدر زود برگشm%د؟؟؟-

- امم واسه ش...من م%خوام +ه Cم �خوا�م...گچ و �از کرد+م اومد+م د+گه...Cار خا¿ نداشm%م
...صدام نکن

ق
	 از و ...�qــــع رفت تو اتاقش که مادرش متوجه �غÂ< که حاال �ه اشک ت�د+ل شدە بود 0شه
�ه جز  فکر ا+جاد را�طه �ا ک�...حس کرد کوروش +ه خ%اال*	 تو �ش دارە حالش زqر و رو شد

و0ست برای و از اونجا*( که هیچ دل%o نمیت...ما*< براش عذاب بود و ل%ا این عذاب و نم%خواست
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< ک� مثل کوروش ب8ش�	 آشفته و داغون م8شد ...خانوادە اش ب%ارە واسه نخواس?	

 این روزاشو از تو گوش8ش ...خ�qد رو تخmش
�

هندزف¢²ش و گذاشت تو گوشش و آهنگ هم8ش�
ام زوا+ای ق�ً} که این آهنگ و گوش م%داد فکر نم%کرد روزی برسه که این آهنگ �ا تم...oV کرد

< lشه  و گوشت و پوست و استخو0ش عج?�
�

sزند...

qزە ...اش�ا*( که *I هوا رو گونه هام م��

qزە Iکه از همه خاطرە هات ل� I
...قل

...دw که م%خواد �مونه ت
< که �ا+د برە

ە ...حر�< که تو دلمه اما ندو*< به�	

...ب%خ%ال حرفا*( که تو دلم جا موندە

...ب%خ%ال قل
I که اینهمه تنها موندە

...آخه دن%ای تو دن%ای دالی سنگ%ه

...واسه تو فر�	 ندارە دل من چه رنگ%ه

تو ارضا شا+د تحمل مردی که ه%چوقت نمیتونه حس مادرانه ا...شا+د بودن �ا ما*< هم عذاب بود
< دست خودش نبود...وw ل%ا این عذاب و م%خواست...کنه سخت بود این خواس?	 ...

...مثل تنها*( µ مونه �ا تو همسفر شدن

...توی شهر عاش@	 ب%خودی در �ه در شدن

 تنها رفت
�

< تا که ن� ...حال و روزم و بب?�

...اهل عشق و عاش@	 نبود و *I پروا رفت

...ب%خ%ال حرفا*( که تو دلم جا موندە

...ب%خ%ال قل
I که اینهمه تنها موندە

...آخه دن%ای تو دن%ای دالی سنگ%ه
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...واسه تو فر�	 ندارە دل من چه رنگ%ه

�ه صورت خ8س از اشکش ک 	
< پتو*( که رو �ش کش%دە بود توسط مادرش دس ش%د �ا کنار رف?	
مندە بود از اینکه تو ا...و �لند شد 0شست د و ل%ا �� > ین دو هفته تو نbاە مادرش نگرا*< م�ج م��

...نتو0ست Cاری کنه که این دلوا�y از وجود مادرش Vاl iشه

:هندزفری و درآورد و *I حوصله گفت

جانم مامان؟؟؟-

- ؟؟؟آخه چرا خودت و از صبح تا شب اینجا زندا*< م%ک
< و زار زار اشک qزی؟؟؟ چته تو دخ�	 م��
؟؟؟

�
��من مادرت ن8ستم؟؟؟همدمت ن8ستم؟؟؟ن�ا+د دردتو �ه من 

- دردی ا�ه بود بهت م%گفتم...ع�qز دل¶...تو مامان¶ ...

؟؟؟- >
دردی ن8ست و این چشمارو هرروز این ش�o م%ک

ی بود...دوست نداشت الË قسم �خورە که ه%~_ ن8ست...ل%ا ساUت موند > < ...چ��  وw قا�ل گف?	
...نبود

- حرف �کشه �ه خدا چند �ار خواستم زنگ بزنم لیندا Vاشه ب%اد شا+د اون بتونه از زqر ز�ونت ...

- ە رو �ا +ه �چه کوچ%ک هلÅ و هلÅ راە ب ندازی آخه لیندا کجا ب%اد مامان؟؟؟ب%خودی دخ�	
؟؟؟ _̀  

�
��ب%ار²ش اینجا که 

ە از وق
	 از تهران برگشته اینه حال و روزش- �bم این دخ�	...

- ح�ت دا0شbاهمون +ه روا0شناس آوردە بود برامون ص...من وق
	 تهرانم بودم همینجوری بودم
س امتحانا و Vا+ان نامه اس...کنه گفت از اس�	 ...

ین م%دو0ست ا...انbار م%خواست �گه خر خود*	 ...مادرش +ه Cم �ا شک و ترد+د بهش نbاە کرد
نه > ...حرفای ل%ا فقط برای پ%چوند0شه وw نم%فهم%د که چرا حرف دلش و نم��

نظرت راجع �ه کوروش چ%ه؟؟؟-

چه نظری �ا+د داشته �اشم؟؟؟-

-  نزن ل%ا
�

واسه ازدواج م%bم...خودت و �ه خن� ...
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...مامان تو رو خدا-

- درستم که دارە تموم م8شه...د+گه هیچ بهانه ای نداری...تو رو خدا و کوفت ...

- < د+گه ای فکر ...او³ً �ذار تموم lشه ە که نمیتونم �ه چ�� �عدشم ...کنم  من اآلن فکرم انقدر درگ��
َ◌ اون کوروش ن8ست

�
...ا�رم قرار �اشه �ه ک� واسه ازدواج فکر کنم مطمئنا

چرا؟؟؟چشه مگه؟؟؟-

- < تموم....هر̀_  من از ازدواج فام%o خوشم نم%اد...اصً} همه چ�� ...

- حته از خودمونه و خ%المون را...�د�ش چ%ه؟؟؟غ�� از اینه که طرف د+دە و شناخته شدە اس
< و �گه تموم؟؟؟ چند ص�اح د+گه نم%اد بزنه زqر همه چ��

ظرش بود زودتر از اینا منت...ل%ا خوب م%دو0ست ماما0ش دارە متلÅ ج¢qان ما*< و بهش میندازە
ی نم%گفت >  داشت مراعا¡ش و م%کرد وw حاال که V...وw نم%دو0ست چرا ماما0ش چ��

�
ای حتما

...کوروش وسط اومدە بود د+گه نتو0ست ساUت lشeنه

- < ما نبود که حاال �عد از +ه مدت �گه تموم...ا�ه منظورت مان%ه ی ب?� > ز اولم ا...که اصً} چ��
< ...قرارمون فقط آشنا*( بود هم?� ...

هنوز دلت �اهاشه؟؟؟-

:ل%ا جا خورد از این سوال یهو*( ماما0ش و خ%o ناش%انه گفت

- �ا s؟؟؟...�ا

< نm%جه ای از حرف زد0ش �ا ل%ا �لند  شد و  مادرش که خودش +ه حدسا*( زدە بود �دون گرف?	
ون گفت فت ب�� :همونطور که م��

- ه مادر که شدی خودت م%فه¶ ک...اینکه ه%~_ نم%bم معن8ش این ن8ست که دردت و نم%فهمم
ی رو نم8شه ازت پنهون کرد > ...چ��

 خودش و پرت کرد رو تخت
�

...ل%ا �ا Cالف�

« �ه � Vدر و مادرم زدم که �چه ام �خواد �ه � من بزنه...هه...مادر oº ؟؟؟من مگه من چه
«اصً} ا�ه نخوام �چه دار شم کیو �ا+د بxینم؟؟؟

*
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 د+گه از دست مادرش و حرفا*( که آخر همه اش �ه کوروش ختم م
�
8شد فردای اون روز تق¢q�ا

ران ح
	 حس کرد دو�ارە �ا خاله اش نقشه کش%دن که کوروش تا ته...فرار کرد و رفت تهران
احت ق�ل از امتحان +ه  برسونmش وw خودش �qــــع رفت ترمینال �ل%ط گرفت و �ه هوای اس�	

هرچند ...م%خواست این مدت امتحانا رو پ8ش غزل خونه عمه اش �مونه...روز زودتر رفت
 خونه ما*< رو م%خواست...معذب بود

�
وw اون منطقه و اون خونه و ...هرچند دلش شد+دا

...صاح/ش د+گه براش ممن�ع شدە بود

 م%خواس
�
< مادرش �ا د+دن حال و روز ل%ا که تع¢q@< نداشت وw  شد+دا ت غزلم درست ع?�

ی �ه روش نم%اورد و حر�< ا...ظاهرش و خوب و معموw 0شون �دە نگرا0ش شد > ز وw چون چ��
سه ی ن�_ > د ترجیح داد اونم چ�� > ...ما*< نم��

ە ی از ما*< �گ�� Iد تا +ه خ� > نبود وw غزل  �ه هر حال جلسه های آخر و ل%ا ...ل%ا داشت �ال �ال م��
ی �گه > که اونم سکوت کردە بود...که � Cالساش رفته بود میتو0ست +ه چ�� ...

*

تحان ن%م ساعت از وقت ام...اون روز آخ¢qن امتحا0ش بود +ع
< همون در� که �ا ما*< داشت
ون گذشته بود درحال%که هیچ جوری نمیتو0ست ذهnش و رو سواال و جوا�ا*( که �ا+د جلوش

�ا خوندن هر سوال +اد ما*< و تن صداش و لحن حرف زد0ش موقع ...مینوشت متمرکز کنه
w صدای گرم و رساش که تو Cالس اUو م8شد تو گوشش می¯%چ%د و...توضیح اون م�حث م%فتاد

و سه تا شا+د بتونه جواب د...نمیتو0ست درs از حرفا*( که تو گوشش Vخش م8شد داشته �اشه
...تا از این سواال رو �دە

ا*( رو �ه +اد ب%ارە و بن�²سه > تو برگه اش و  �االخرە انقدر �ه ذهnش فشار آورد که تو0ست +ه چ��
:تازە داشت +ه Cم ذهnش آروم م%گرفت که +� از دا0شجوها از مراقب پرس%د

ب�خش%د استاد خودشون نم%ان؟؟؟-

:مراقب نbا® �ه ساعmش انداخت و گفت

-  م%ان � Cالس...تا اآلن که نیومدە دا0شbاە
�
ا�ه اومد حتما ...

� بهش و ...ل%ا نفس راح
	 کش%د  حضور ما*< اآلن و تو این Cالس چنان اس�	
�
ارد چون مطمئنا

qد < چند تا جوا*I هم که تو ذهnش بود می�_ حظه �ا اینکه دلش تمنای +ک ل...م%کرد که هم?�
�ا اینکه نزد+ک +ک ماە از آخ¢qن �اری که د+دش م%گذشت و دلش د+گه...د+د0ش و  داشت 

د برای د+دن دو�ارە اش > ین محل وw ترجیح م%داد این د+دار اینجا و تو ا...داشت �ال �ال م��
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س زا ن�اشه ...اس�	

فت وw از اونجا*( که خ%o وقت بود اتفاقات دور و اطرافش بر اساس خواسته اش پ8ش ن م��
 � Cال 

�
ساش وارد خ%o طول نکش%د که در Cالس �از شد و ما*< �ا ت8پ رس¶ و اتوکش%دە هم8ش�

ی که اون لحظه خوشحالش م%کرد همهمه ای بود که �ا ورود ما*< توسط ...شد > تنها چ��
 ا�ه سکوت چند دق%قه پ

�
< تو Cالس ا+جاد شد چون مسلما 8ش دا0شجوها*( که ازش سوال داش?	

س%د �ان قلب ل%ا �ه گوش ما*< و تمام �چه های Cالسم م�� ...برقرار بود صدای �<

فت Vای برگه هرs که سوال داشت وع کرد و +� +� م�� �ا اینکه Cل  ل%ا هم...ما*< از همون اول ��
< و تند تند مشغول پر کرد ف%لد جو  ا�ا برگه اش سوال بود براش وw �ش و انداخت Vای?�

qد...شد < می�_ ای �ه حال و ...وق
	 ما*< اون � Cالس بود اینجوری قل/ش تو سeنه اش �اال و Vای?�
ون...وق
	 که میومد کنارش وای م8ستاد �دون شک از تو سeنه اش پرت م8شد ب�� ...

شون اون سمت Cالس بودن دادە بود و ل% �چه ها رو که ب8ش�	 ª�Uجواب ا 
�
ا داشت ما*< تق¢q�ا

ون وw همون موقع صدای yشت �²ش �لند شد ...ام%دوار م8شد که د+گه برە ب��

qف م%ارqد؟؟؟- استاد +ه لحظه ¡��

%کرد صدای قدم های ما*< و م8شn%د که ® داشت نزد+ک و نزد+ک تر م8شد و فقط خدا خدا م
س دارە اش +ه C...واnUشش انقدری تا�لو و تو چشم ن�اشه که ما*< �فهمه از د+د0ش چقدر اس�	
�س و تو حرCات ما*< هم م%د+د وw ما*< مثل هم8شه مح�م و مغرورانه  دون ح
	 ذرە این اس�	

...ن%م نbا® �ه ل%ا از کنارش رد شد و رفت تا جواب سوال yشت �²شو �دە

د > �ان افتادە بود که مجبور شد دسmشو �...قلب ل%ا د+گه داشت تو ºلوش م�� ذارە طوری �ه �<
ە < عطر ما*< ...روش تا +ه Cم آروم �گ�� �ا رف?	 wاخت%ار چند تا نفس عمیق کش%د و I*  تو مشامش

�ان قل/ش تند تر  دستاش �ه وض�ح م%لرزqد و خودCار و نمیتو0ست...�دتر آشفته شد و �<
درست توی دسmش نگه دارە و وق
	 قدم های ما*< کنارش متوقف شد و صدای گرم و تن 
...مال+مش و شn%د خودCار Cامل از دسmش افتاد و خ%o ملموس تو جاش پ¢qد

؟؟؟- 	� شما سواw نداری خانوم م��

ە شد تو اون +ه جفت چشمای عسo که آروم تر و خو�0د تر و م غرور تر از �شو �لند کرد و خ��
ودش خدا تخم غرور و چقدر تو وج...̀_ تو وجود این مرد بود...هم8شه داشت بهش نbاە م%کرد

%ا بود و عج%ب تر از غرور ما*< حس ل...Vاش%دە بود که انbار �ذرش ه%چوقت قرار نبود �خشکه
< غرور هم دوست داشت ...که ح
	 هم?�
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< بود گرفت تا ب8ش�	 از  این �ا چشمای  نbاە دلتنگش و از نbاە ما*< که توش هزارتا حرف برای گف?	
:نافذش حرف دل ل%ا رو از توش نخونه و زqر لب فقط گفت

...نه-

�لند کرد که  انتظار داشت �عدش د+گه ما*< برە وw هنوز همونجا وا�ستادە بود و �ه ناچار �شو 
ە شدە �ه برگه اش *( که هر  لحظه منتظر +ه متلÅ بود �ه خاطر جوا�ای پرت و Vال...د+د خ��

وتا از دوتا از انگشتاشو گذاشت رو د...نوشته بود وw ما*< یهو در�رابر چشمای گشاد شدە اش
واw که جواب جوا�ای چهار گ�qنه ای که ل%ا اشm�اە جواب دادە بود و �عد از اون �ا اشارە �ه س

ی جلوش بن�²سه خ%o آروم گفت > �لند داشت و ل%ا نتو0سته بود چ��:

...م�حث کنفرا0س دوسmت-

حقیق خودش ذهن قفل شدە اش �ا این حرف یهو �از شد و +اد کنفرا0س بهارە افتاد که تو زمان ت
ودش و درحال%که داشت �ه خاطر حماقت و حواس پر*	 خ...دوتا*( �ا هم رو اونم Cار کردە بودن

ل از فحش م%داد دست ما*< از رو برگه اش جدا شد و چقدر اون لحظه ح�ت کش%د که چرا ق�
...برداشتnش +ه �ار د+گه گرمای اون دستارو لمس نکرد

� سوال  جوا�ای غلط خودش و �ا جوا�ا*( که ما*< بهش اشارە کردە بود عوض کرد و �ا ن~< که
اون ...�عدی پنج نمرە ا�ش از ما*< گرفت و �ا حس خوب حمایmش تند تند جای خاw و پر کرد
ن وق
	 لحظه فقط �ه این فکر م%کرد که چه جوری میتو0ست �ه قل/ش �گه این مرد و فراموش ک

 پ%دا کردە بود؟؟؟
�

sە زند > < د+دار کوتاە دو�ارە انگ�� �ا هم?�

***

دە بود �ه مسئول ب...تو ح%اط دا0شbاە وا�ستادە بود وفه ساUش و �ا خودش آوردە بود و س�_
ە و از همینجا برە اهواز � امتحان اومد  �ا د+دن غزل که تازە از ...دا0شbاە که وق
	 اومد ازش �گ��

وع  ی �گه غزل خودش و پرت کرد تو �غلش و �� > تو ح%اط رفت سمmش و همینکه خواست چ��
...کرد �ه گ¢qه

ار غار و �ا شn%دن صدای گ¢qه اش اش�ای ل%ا هم �ازqر شد از اینکه د+گه معلوم نبود این +
< برن خارج...همخونه دوساله اش و s بxینه هیچ ...غزل واسه yس فردا �ل%ط داشت و م%خواس?	

< و این +ع
< تموم شدن دورە این دوس
	 و جدای8شو  ن از هم برنامه ای هم برای برگشت نداش?	
< تو را�طه اشون و هرچند ºا®...که برای هر دوشون سخت بود  هرچند روزای سخت هم داش?	

ی نبود که خاطرات خ��شون و تحت الشعاع قرار �د...از  هم دلخور م8شدن > ەوw اینا چ�� ...
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صورت خ8سشو Vاi کرد و گفت...غزل از ل%ا جداشد :

نم از اونجا �اشه؟؟؟- > بهت زنگ م��

- دلم خ%o برات تنگ م8شه...�اشه ع�qزم مراقب خودت �اش%ا ...

- ە...من ب8ش�	 کثافت آشغال اینجوری نگو د+گه ب8ش�	 گ¢qه ام م%گ�� ...

:ل%ا که د+د جدی جدی دو�ارە چشماش پر شد �ه ظاهر خند+د و گفت

- ی و من از �� این �د دهن%ات خالص ...خ%له خب نم%bم دلتنگت م8شم اصً} به�	 که م��
...م8شم

- >
...حاللت نم%کنم ا�ه زودتر از دو ماە برام جا+گ�qن پ%دا ک

- ؟�اشه خ%الت راحت م%ذارم عدە ام تموم شه �عد م%گردم دن�ال +ه شوهر د+گه خ��ه؟؟

تاد که �االخرە غزل �عد از خداف¦< از �ا�	 دوستاش �ا چشمای گ¢qون رفت و ل%ا هم راە اف
چون واسه +ک ساعت د+گه �ل%ط داشت...برە ...

ون نرفته بود که صدای +ه نفر و شn%د :هنوز از ح%اط ب��

�	 +ه لحظه؟؟؟- خانوم م��

 هر چقدر از تموم شدن درسش و ند+دن دو�ارە...چرخ%د سمت صدا که �ا سام%ار مواجه شد
ان م8شد Iا شادی ند+دن سام%ار ج��w نم%دو0ست چرا و...غزل و �ا�	 دوستاش ناراحت بود 

�ه این آدم نداشت I*ه%چوقت حس خو...

qد؟؟؟- Iف می�q دارqد ¡��

�له �ا اجازە اتون-...

- qف نم%ارqد؟؟؟...+ع
< ...خواهش م%کنم د+گه ¡��

- فکر نم%کنم...نم%دونم ...

- خب yس من میتونم +ه شمارە تماس...اینجوری که �د م8شه ...

د چون �ا اومدن دوان دوان �yی �ه سمmشون صح�ت سام%ار نصفه موند و ل%ا نفس راح
	 کش%
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...اصً} نم%خواست Cار �ه بهانه آوردن واسه ندادن شمارە برسه

- استاد سا£ Cارت داشت...سام%ار ...

منو؟؟؟چ%�ارم دارە؟؟؟-

- ار دارم�ه من گفت �ه سام%ار خداپناە �گو برە دف�	 اسات%د تا من ب%ام �اهاش C...نم%دونم ...

:سام%ار �ه ناچار �ی �ه تای%د تکون داد و رو �ه ل%ا گفت

هسm%د تا برم ب%ام؟؟؟-

- مندە د+گه �ا+د برم...من �ل%ط دارم تا اآلنم دیرم شدە...�� ...

:سام%ار پوزخندی زد و گفت

-  میxیn%م همو...�اشه
�
�عدا ...

- �ه هر حال خدانگهدار...�ع%د م%دونم ...

ام%ار درحال%که تو ذهnش این سوال داشت مدام تکرار م8شد که ما*< �ا س...روشو گرفت و رفت
چ%�ار داشت؟؟؟

ە برای ترمینال که �ا  �گ�� > <  هنوز تو خ%ابون دا0شbاهش بود و م%خواست برە تا ماش?� د+دن ماش?�
ە رانندە اش می خ چشماش ما*< که خالف جهت ل%ا و اون سمت خ%ابون Vارک شدە بود و نbاە خ��

...بود بهت زدە وسط پ%ادە رو وا�ستاد

« ̀_ Cار م%کنه؟؟؟مگه �ه سام%ار نگفت برە دف�	 اسات%د که �اهاش Cار د ارە؟؟؟+ع
< ما*< اینجا 
د و �عد > ی وا...الË گفت؟؟؟+ع
< پ%چوندش؟؟؟+ع
< سام%ار و د+د که داشت �ا من حرف م��

راە �ه راە  من تازە داشتم یواش یواش اون ق�ل%ا رو از ذهنم Vاi م%کردم تو ®...خداااااا...خدا
؟؟؟خدا+ا مگه عاش@	 گناهه که انقدر داری ع >
ذا�م م%دی زمینه +ه برخورد تازە رو فراهم م%ک

�اهاش؟؟؟»

 م%خواست قدم هاش برە �ه سمت اون...موندە بود وسط و نم%دو0ست چ%�ار کنه
�
 دلش شد+دا

< و ح
	 شدە �ه اندازە رسوند0ش تا ترمینال کنارش �اشه وw مغزش ممانعت ...ماش?�
د قرار مدام تو گوشش م%خوند صح�ت و برخورد ب8ش�	 �ا آدµ که د+گه از اآلن �ه �ع...م%کرد

د ن8ست هیچ آیندە ای �اهاش داشته �ا�� +ا ح
	 بxین8ش حماقت محضه و فقط �اعث ا+جا
 Cاذب م8شه

�
 تو این +ه ماە ما*< و تفکرات و اعتقاد و غ...+ادآوری اون واlست�

�
رورش عوض مسلما
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ە...0شدە بود ی از ل%ا �گ�� Iبود که اونجا در ثا*< اصً} معلوم ن...وگرنه میتو0ست زودتر از اینا خ�
< ...وا�ستاد0ش �ه این معناس که م%خواد ل%ا برە سوار ماشیnش lشه  y µس چه به�	 که سنگ?�

...موند و اصً} محلش نم%داد

د کرد �ازم ل%ا تابع دستور دلش شد و ه > مینکه �ا همه این دال+ل منط@	 که عقلش بهش گو��
< قدم و �ه سمmش بردارە ماشی
< درست جلوی Vاش ترمز کرد ول%ا ح
	 فرص ت نکرد خواست اول?�

�ش ادامه �دە چون �الفاصله رانندە اش پ%ادە شد و از  < و دور بزنه و �ه مس�� االی سقف ماش?�
ە �ه ل%ای بهت زدە گفت < خ�� :ماش?�

م تا اهواز کرا+ه هم نم%خوام سوار شو برسونمت- ...در�ست م��

< خودش و ما*< احساس ک� رو داشت که +ه سطل یخ رو  �ا د+دن کوروش اونجا درست ب?�
نم%دو0ست خوشحال �اشه از اینکه دست دست کرد0ش �اعث شد کوروش ...�ش خاw شدە

< ما*< +ا ناراحت �اشه از اینکه ق�ل از کوروش نرفت ە سمت ماش?� ه بودن که اصً} نxینه که دارە م��
...نxینmش

ە �ه کوروش که �ا ن8 ش تا در حال%که �سختانه م%خواست نbاهش �ه سمت ما*< برنگردە خ��
:بنا�وش �از شدە داشت نbاهش م%کرد گفت

؟؟؟- >
اینجا چ%�ار م%ک

- خاله ام و برگردونم شهرمون اش�اw دارە؟؟؟...اومدم دخ�	

- s اومدی؟؟؟...آخه...+ع
< نه...آرە

- خونه دوستم موندم و امروز اومدم که �ا هم برگرد+م...دیروز ...

رلحظه اون لحظه ب8ش�	 از این �ا�ت ناراحت بود که قرار بود چند ساعت کنار کورو�� که ه
< lشeنه ...ام�ان داشت +ه �حث از ازدواج پ8ش �کشه تو +ه ماش?�

...وw من �ل%ط گرفتم-

qم yسش م%د+م- ...Cاری ندارە � راە م��

�عد همونطور که خودش سوار م8شد گفت:

نا- < ا�ه زما0ش �گذرە د+گه yس نم%گ�� ...lش?�

ە 0 ە که �ه ما*< خ�� اونم ...شهل%ا هاج و واج همونجا موند و د+گه نتو0ست جلوی نbاهش و �گ��
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̀_ ...دست C¶ از ل%ا نداشت و از همونجا م%د+د که yشت فرمون خشکش زدە �ا د+دن کوروش
< ما*< و ºازش و  فت میnشست تو ماش?�  م8شد ا�ه ب%خ%ال همه حرف و حدیثای yشت �ش م��

< جا*( که ه%چکس نم%د+دشون ف?	 �ه وw مش�ل اصo خود ما*< بود که تما+o...م%گرفت و م�� 
�ه حرف مردم هم ندە...این Cار نداشت 	
وگرنه ل%ا انقدری دوسش داشت که ح
	 اهمی ...

ون پ¢qد �ا صدای کوروش از روqا ب��:

< د+گه ل%ا- ...lش?�

< ک < انگشتاش م8سوخت گرفت و سوار ماش?� وروش نbاهش و از ما*< که حاال +ه س%bار داشت ب?�
< ...+ه خواهش...+ه اشارە کوچ%ک...شا+د ا�ه +ه حرکت از سمت ما*< م%د+د...شد ا �...+ه خواس?	

دن �ه وw ما*< هنوزم همون آدµ بود که �ه خاطر ترس از لطمه وارد ش...Cله م%دوq%د سمmش
...غرورش حا�< نبود ک� و وارد زندگ8ش کنه

< اون شخص غ¢q�ه ای که ل%ا رو �ا خودش برد خ%o وقت بود که د+گه اونجا نبو  د و ما*< ماش?�
ە �ه جای خال8ش داشت س%bار م%کش%د ه این +ک ماە �ه زور دووم آوردە بود که �...همچنان خ��

نا*( بود حرفاش همو ...حرف جد+د نداشت که �اهاش بزنه...روز برسه و +ه �ار د+گه ل%ا رو بxینه
 داشت اون و �ه سمت این دخ�	 م%کش%د...که از ق�ل زدە بود

�
و*( شد+دا ی که دخ...وw +ه ن�� 	�

�ه ف...انbار د+گه ح@	 روش نداشت wی که هنوز مهلت ص%غه اشون تموم 0شدە بود و کر دخ�	
...موردای جد+د افتادە بود

ی بیnشون ن > 8ست هرچقدر خواست خودش و متقاعد کنه که شا+د +� از آشناهاشون �اشه و چ��
< ...صداشو شn%د که گفت دیروز اومدە که امروز �ا ل%ا برگردە...نتو0ست ە همچ?� Cاری   s حا�<

ن�اشه  �کنه در ق�ال ک� که فقط +ه آشنا*( کوچ%ک �ا هم دارن؟؟؟تا وق
	 احسا� این وسط
ی اتفاق ب%فته > < چ�� ...محاله همچ?�

< و �ه حرکت درآورد و Vاشو گذاشت رو ºاز < چند دق%قه پ8ش �ه ا...ماش?� ین �اور درحال%که هم?�
 براش نموندە

�
sە و ام%دی توی زند > ...رس%د که د+گه هیچ انگ��

***

 > ف?	 < م�� د و ل%ا تا ...دو ساع
	 م8شد که تو جادە بودن و داش?	 > جا*( که  کوروش +ه رqز حرف م��
س%د مجبور م8ش د میتو0ست سکوت م%کرد در�رابرش وw وق
	 د+گه مستق%م ازش سوال می�_

ت در م%دو0ست Cارش اشm�اهه و ن�ا+د انقدر �د برخورد کنه �ا ک� که داش...جواlش و �دە
 وw نم%دو0ست چرا هنوز معتقد بود که yشت این مح�ت و لطف حرفا*( ...حقش مح�ت م%کرد
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...هست که ل%ا اصً} دلش نم%خواست lشنوە

̀_ فکر م%کنه در�ارە اش وق
	 جلو  ی ذهnش فقط داشت �ه این فکر م%کرد که اآلن ما*< 
< کوروش شدە وq� wــــع جواب خودش و م%داد...چشماش سوار ماش?� ...

« �االخرە ...ەمن که قرار ن8ست تا آخر عمر منتظر lشeنم تا �ل�ه این آقا +ه تکو*< �ه خودش �د
 ج¢qان دارە ما*< هم �ا+د اینو �دونه

�
sا ک�...زند�م کنار تا بتو*<   ک
< که  خودش گفت م��

�
sزند

< م8شه و این دل *I صاحاب و ® م%لر ...yس...خوش�ختت کنه Iه راە جلوم س��زونه و yس چرا راە 
ل%فت �ا Cاش ت�...+ادش م%ارە که سه ماە واسه این کوە غرور عاش@	 کرد و آخرش ه%~_ �ه ه%~_ 

Cاش ت�ل%ف من و دل و این عالقه تموم 0شد*< هم روشن م%کردی...خودت روشن بود ما*<  ...»

سم؟؟؟- < ب�_ +ه چ��

�ا صدای کوروش ب%حوصله گفت:

س- ...ب�_

م%خوای چ%�ار ک
< اآلن؟؟؟-

اآلن؟؟؟-

...اآلن که +ع
< منظورم از حاال �ه �عدە که درست تموم شدە-

- Vا+ان نامه ام موندە...تموم 0شدە هنوز ...

...اونو که تح�qل دادی فقط +ه دفاع موندە-

شه- �ه هر حال تا وق
	 تموم 0شه ذهنم درگ��...

؟؟؟- >
انقدر درگ�� که د+گه �ه هیچ مسئله د+گه ای فکر نم%ک

...مسئله خا¿ تو زندگ%م ن8ست که �خوام بهش فکر کنم-

؟؟؟فکر م%ک
< بهش؟؟؟- _̀ ا�ه یهو پ8ش اومد 

�عدش م%خواست �گه مثً}  
�
؟؟؟چون مطمئنا _̀ سه مثال  جلوی ز�و0ش و گرفت که ن�_

الب و وw انbار آت8ش این آقا کوروش که �عد از دو سال تازە داشت ل%ا و شخص8ت ج...ازدواج
�دون مرموزش و م8شناخت و +ه جورا*( توجهش و �ه خودش جلب کردە بود زqادی تند بود که 

:اینکه منتظر پرس%دن سوال ل%ا lشه خودش گفت
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...مثً} در�ارە ازدواج-

ل کنه و نذارە حرصش تو لحن صداش تاث�� �ذارە ...نفس عم%@	 کش%د تا خودش و کن�	

- غدغه ازدواج در حال حا�< اصً} د...اینهمه درس نخوندم که �الفاصله �عدش ازدواج کنم...من
...ذه
< من ن8ست

« غه شب وw مثً} �ا ما*< دغد...راحت �اش �گو ازدواج �ا تو دغدغه ام ن8ست...آرە مرگ خودت
«...و روزمه

؟؟؟یهو �ه خودت م%ای میxی
< از زما0ش گذشته ها- _̀ ...خب �االخرە که 

- هروقت پ8ش اومد در�ارە اش تصم%م ...حاال فعً} موردی ندارم که �خوام بهش فکر کنم
م ...م%گ��

...ل%ا اصً} فکرشم نم%کرد که �عد از این حرفش کوروش �ا �احت �گه

ی؟؟؟- ا�ه من +ه موردی �اشم که بهت پ8شنهاد �دم چه تصم%¶ م%گ��

< موقعی..نbاە ل%ا بهت زدە و نا�اور چرخ%د سمmش < تو همچ?� 
	 که هیچ راە متنفر بود از قرار گرف?	
اینهمه �ا پ%چوندن کوروش س¨ کردە بود �ه ...دلش م%خواست جیغ بزنه...فراری نداشت

 داشت بهش پ8شنهاد ازدواج م%داد
�
ی نرسه و حاال کوروش علنا > < چ�� که   تو فکرش بود ...همچ?�

چ وقت ا�ه خاله اش این قض%ه رو مط¢ح کرد �ه مادرش �گه که +ه جوری جواlشون کنه وw هی
...فکر نم%کرد مسئول%ت این Cار ب%فته گردن خودش

- اآلن این حرفت جد+ه؟؟؟...ا

- ̀< کنم؟؟؟+ک ماهه دارم فکر م%کنم رو این قض%ه و د+گه وقmشه ک...Cام}ً  ه چرا �ا+د شو
م هوم؟؟؟...تصم%م �گ��

- ە تجد+د نظر ک
< تو تصم%مت �ا این حرفا*( که اآلن بهت زدم فکر نکردی به�	 >
؟؟؟+ع

- دل%ل د+گه ای داری برای فکر ...م%دو*< چ%ه؟؟؟حس م%کنم این حرفات بهونه اس...نه
 >
ه منم خواستم �ا �احت �bم ک...نکردنت �ه ازدواج که داری yشت این حرفات قا+مش م%ک

ە +ه جواب yس به�	 ...مورد جدی ام و �ا+د �bم این بهونه ها رو هم برای رد کردنم قبول نم%کنم
...قانع کنندە بهم �دی

؟؟؟- 	
به�	 نبود اول خانوادە تو درج¢qان م%ذاش
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- وری که وw اینج...ا�ه مث�ت بود �ه مامان و خاله هم م%گ%م...م%خوام اول نظر خودت و �دونم
ارم معلومه تو قصد نداری �ه من جواب مث�ت �دی و من اآلن �ه عنوان +ه خواستbار حق د

�دونم چرا...

- کنندە   �ه نظر خودم دل%لم قانع...من نمیتونم برای قانع کردن تو از خودم دل%ل تول%د کنم
ناسب �اشم فعً} که دارم �ه Vا+ان نامه ام فکر م%کنم �عدشم م%خوام دن�ال +ه Cار خوب و م...اس

< د+گه ای �ذارم ...و تا اون موقع نم%خوام ذهنم و رو هیچ چ��

:کوروش �سختانه و موش�افانه پرس%د

+ع
< ممکنه �عدش �ذاری؟؟؟-

...نم%دونم شا+د-

...+ع
< م%خوای منو تو آب نمک نگه داری-

...ل%ا �ا اخ¶ که رو صور¡ش 0شست چرخ%د سمmش

- bم من دارم قاطعانه بهت م%...ک� طرف و تو آب نمک نگه م%دارە که جواب قط¨ بهش ندە
میتو*< �ه جای اینکه خودت تو آب نمک تصور ک
< دن�ال موردای به�	 �ا�� ...نه ...

- مندە دست من ن8ست ە...�� م وw ا�ه م%خوای ص�I کن%م من...Cار دلمه که اآلن پ8ش تو گ��
...حر�< ندارم

ح کوروش حسا*I جاخورد اصً} ...انتظار اینهمه �احت و نداشت...ل%ا �ا این اظهار عالقه �qــــ
ا*( lشنوە > < چ�� دوست داشت فقط در حد حرف �ا�	 �مونه و اآلن که ...دوست نداشت همچ?�

 سخت تر م8شد
�
 از دست ...Vای احساس و عالقه وسط میومد Cارش مسلما

�
اون لحظه واقعا

 اون م%دو0ست که کوروش قرارە ب%اد دن�الش و برای اینکه...مادرش عص�ا*< بود
�
ل%ا  مطمئنا

ی نگفت و اینجوری انداخmش تو عمل انجام شدە > ...مخالفت نکنه چ��

ز ز�ون کس شا+د ا�ه این جمله ا...وw ل%ا آدµ نبود که �ا +ه جمله وا �دە و دست و Vاش �لرزە
 هیچ ح� �ه 

�
د+گه ای گفته م8شد دست و Vاش که هیچ Cل وجودش م%لرزqد وw حق%قتا

...کوروش نداشت

:برای رها کرد0ش از این وضعیتم که شدە گفت

̀_ داری دن�ال زن م%گردی؟؟؟- اصً} مگه تو نم%خوای برگردی؟؟؟خب واسه 
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- < ازدواج نبود...من دن�ال زن نم%گردم گفتم که دلم گ�� افتاد ...هدفم هم از برگش?	
ە بود...�عدشم...یهو > ە داشته �اشم برای ...دل%ل اصo رفتنم نبود انگ�� > وw وق
	 انگ��

اینجا رو �ا همه مش�الت و سختیها و ب%خود بود0ش تحمل م%کنم...موندن ...

 دوسmش داشت +ه جورا*( درکش ...ل%ا ساUت شد و د+گه حر�< نزد
�
ا�ه کوروش واقعا

نه چ%ه...م%کرد > ە ای که ازش حرف م�� > �ا+د +ه  وw...اونم ما*< و م%خواست و م%فهم%د این انگ��
که   دوست نداشت مثل ما*< ...جوری بهش م%فهموند که عالقه واسه ازدواج �ا+د دوطرفه �اشه

< Cار و �ا کوروش �کنه این قل/ش  �ا+د بهش م%فهموند که...ل%ا رو �الت�ل%ف نگه داشته بود هم?�
اآلن  وw برای اث�ات این موض�ع �ه زمان احت%اج داشت و ...نمیتونه جا+bاە خو*I براش �اشه

ه رو از تو ام%دوار بود بتونه �ه مرور زمان این عالق...هر̀_ م%گفت کوروش فکر م%کرد بهونه اس
...قلب و ذهnش Vاi کنه

***

< و جلوی در خونه اشون نگه داشت و �عد از +ه ¡شکر و  آخر شب بود که کوروش ماش?�
...خداحاف¦< ��ی ساUشو برداشت و رفت سمت خونه

< و �ا قدم های عص�...در و �ا Cل%دش �از کرد ا*< راە ساUشو همونجا جلوی در پرت کرد رو زم?�
ز حر¿ که ا...افتاد سمت سالن 0ش%من که از صدای تل�q�qون فهم%د Vدر و مادرش اونجان

جز Vدر و  حرفای کوروش تا خود اهواز تو وجودش بود و �ا+د � +� خاw م%کرد واون لحظه �ه
...مادرش ک� و پ%دا نکرد

¡شون �دە �ا صدای لرزون از حرص و خشم �ه سالم پر از بهت و ح�� I*دون اینکه جوا�ش گفت :

- ا*( من تو این خونه جای ک� و تنگ کردم؟؟؟اضا�< ام؟؟؟حاال که درسم تموم شدە د+گه ج
ندارم اینجا؟؟؟

:مادرش زودتر �ه خودش اومد و همینطور که از جاش �لند م8شد گفت

- وع کن داد و ب%داد ...lسم هللا  این حرفا چ%ه؟؟؟�ذار بر� عرق راهت خشک lشه �عد ��
...کردن

�ا�اش بود که گفت:

�ا�ا؟؟؟- 	
امتحانات و �د دادی ل%ا؟؟؟چرا انقدر عص�ا*< هس

- 
< س�ک شدن �ار روی دوشم و تموم شدن درسم �ا ن...امتحانا عاw بود...نخ�� q قشه وw ش��
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...ای که خانومتون �ا همدس
	 خواهرش واسه من کش%د دود شد رفت هوا

؟؟؟- >* > من چه نقشه ای کش%دم ل%ا؟؟؟چرا ب%خودی حرف م��

< ل%ا و مادرش جا �ه جا م8شد گ فتل%ا دو�ارە رو �ه Vدرش که حاال نbاە پر از شکش ب?� :

- ن اینکه کوروش درست � همون ساع
	 که امتحان من تموم م8شه و درست تو همون خ%ابو 
دا0شbاە ظاهر lشه و �گه اومدم برسونمت اهواز ا�ه اسمش نقشه ن8ست yس چ%ه؟؟؟

:Vدرش بود که غ¢qد

- م آرە زهرا؟؟؟تو �ه کوروش گف
	 برە دن�ال ل%ا؟؟؟مگه نگف
	 خودش گفته حاال که ته رانم م��
دن�ال ل%ا که ب%خودی پول �ل%ط ندە؟؟؟

چه سنارqو*( نوشته بود برای Vدرش...پوزخندی رو ل�ای ل%ا 0شست ...

- حاال که تهرانم؟؟؟مگه کوروش دیروز تازە نرس%دە تهران؟؟؟...هه

 گفت
�

:زهرا که د+گه دسmش رو شدە بود �ا Cالف�

- اجازە ...گفتم  حاال چه فر�	 م%کنه؟؟؟ازم پرس%د s امتحان ل%ا تموم م8شه منم بهش...عـــــــــه
گفت اش�ال ندارە برم دن�الش گفتم نه...گرفت ...

:Vدر ل%ا یهو �ا عص�ان8ت غ¢qد

- ت حرف در ب%ارن که �yە Vاشدە از این...ب%خود گف
	 نه  yس فردا yشت � دخ�	
�

جا نم%�
ی بیnشون هست >  +ه چ��

�
...ک��%دە رفته دن�الش و فرداش برش گردوندە حتما

- چه اش�اw دارە مگه؟؟؟...خب دخ�	 خاله �y خاله ان...واااااا

...ل%ا د+گه طاقت این حرفا رو نداشت ماما0ش دو�ارە داشت از اصل قض%ه منحرف م8شد

- نه ازدواج +ه Cلمه �گو �ا Cمک خاله داری زمی...مامان جان ب%ا نه خودت و عذاب �دە نه ما رو
...من و کوروش و فراهم م%ک
< اونم �دون رضا+ت قل
I من

اهاش نرم کنه �ا لح
< که س¨ م%کرد مال+م �اشه و بتونه ل%ا رو �...زهرا د+گه نتو0ست ان�ار کنه
:گفت

- م هر Cاری هم که م%کنم خ�� و صالحت و م%خوام رqم دوست ندارم yس فردا ح�ت �خو ...دخ�	
qن موقع%ت ها تو از دست دادی �االخرە اآلن سن ...و yش%مون lش%م از اینکه به�	
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̀_ هس
	 ...ازدواجته که م%خوای   ماشاال هزار ماشاال درستم که تا اینجا ادامه دادی د+گه دن�ال 
...yشت Vا بز*< �ه �ختت

ە و زار ل%ا د+گه نتو0ست جلوی اش�اشو که از خ%o وقت پ8ش فقط در حد �غض موندە بود �گ�� 
...زد

- �ا�ا نم%خوامــــــــــش...�تون و م%خوا+د  ه زور �د+د �ه مگه زورە؟؟؟مگه عهد دق%انوسه که دخ�	
ک� که دوسش ندارە؟؟؟yس فردا که من �د�خت شدم اون موقع ح�ت نم%خورqد که چرا 
حرفش و گوش نکرد+م و �ه زور شوهرش داد+م؟؟؟چرا فکر م%کن%د خوش�خ
	 فقط تو اون 
qه که شما دارqد میxیn%د؟؟؟ > چ��

ش ناراحت شدە بود رو �ه زهرا گفت �ا�اش که �ا د+دن گ¢qه های دخ�	:

-  این مسخرە �ازی و تمومش کنه
�

ە و م%� �ه ن�� >* > < فردا زنگ م�� ً} نم%ذارە �گو �ا�اش فع...هم?�
ه زدە lشهد+گه هم 0شنوم حر�< از اون �yە تو این خون...م%گه زودە براش...که ل%ا ازدواج کنه ...

�عد همونطور که +ه س%bار روشن م%کرد �دون اینکه ک� و مخاط/ش قرار �دە گفت:

�yە معلوم ن8ست دو سال تو اون خراب شدە چه غل¦ م%کردە حاال برگشته و زن -
شو دست هر ک� �دە...هرچقدرم فام%ل �اشه و آشنا...م%خواد  همون +ه...آدم نمیتونه دخ�	

mشه اشl شون ص%غه خوندەnە و گذاشتم بی�y ای اون��اە �اری هم که اعتماد کردم �ه �ا
�عد از دو ماە گذاشت رفت yشت �شم نbاە نکرد...ب%ا...کردم ...

ر ل%ا د+گه ص�I  نکرد تا �ا شn%دن حرفا و زخم ز�ونای Vدرش شدت رqزش اش�اشو �qــــع ت
روشو گرفت و رفت تو اتاق و در بهم ک��%د...کنه ...

روزºارم رو �ه راهه...خ%ال کن ...

رف
	 و دلم نمردە...خ%ال کن ...

مه¢�ون بودی وقل�م کنار تو ازت زخ¶ نخوردە...خ%ال کن ...

< ما نبودە...خ%ال کن ه%~_ ب?� ...

ی...خ%ال کن خ%o سادە داری م�� ...

ی...خ%ال کن ب%خ%ال ب%خ%الم شا+د اینجوری آرامش �گ�� ...

صدای هق هقش بود که توی اتاق پ%چ%د و هیچ Cاری برای خفه کردن خودش نمیتو0ست 
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�کنه...

...گذش
	 از من و ساUت 0شستم

...گذش
	 از منو د+دی که خستم

wتو +ادت رفته که توی چه حا...

...کنارت بودم و زخمات و lستم

< کوروش از کنارش رد م8شد از ذهnش Vاi نم8شد ع
< اون +...نbاە آخر ما*< وق
	 داشت تو ماش?�
آخ¢qن د+دارشون بود؟؟؟

که �م گرمه ع�qزم...خ%ال کن ...

*I تو هیچ دردی ندارم...خ%ال کن ...

زمستونه وw من توی شبهام شب �دی ندارم...خ%ال کن ...

...خ%ال کن قلب من شکست
< ن8ست

...خ%ال کن حقمه تنها �مونم

...خ%ال کن عاشقم بودی وw من شا+د قدر تو رو هرگز ندونم

...گذش
	 از منو ساUت 0شستم

...گذش
	 از منو د+دی که خستم

wتو +ادت رفته که توی چه حا...

...کنارت بودم و زخمات و lستم

طوری که ...کثافت از � و روی خونه اش می�ارqد...�ا Cل%دش در خونه ما*< و �از کرد و رفت تو
ە جلوی تو لحظه اول بوی غذاهای موندە ای که رو Cان�	 �ه چشم م%خورد �اعث شد دسmشو �گ�� 

 برگشته و دار ...بeن8ش
�

sه زند�ە رو�ه ̀_ �ه روزش اومدە بود؟؟؟تازە داشت حس م%کرد +ه Cم 
< بهم رqخت < ل%ا همه چ�� < جواب دو�ارە شد ما*< اون روزای �عد از گر ...راە م8شه که �ا رف?	 ف?	

�دتر از اون روزا...آزما�شش 	
شا+دم ح ...

و تخmش �ا �اال تنه لخت ر ...�ا قدم های �لند رفت سمت اتاقش و در و مح�م �از کرد و رفت تو
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خجالت  دراز کش%دە بود و بوی تند الË که تو اتاقش پر شدە بود 0شون م%داد که حسا*I از 
...خودش درومدە

ه �الش و از زqر �ش کش%د و مح�م ک��وند رو صور¡ش ک...�ا عص�ان8ت کنار تخت وا�ستاد
ە وw فقط چشماشو �از کرد و �ا د+دن میثم و ق%افه برافروخت ه اش �ا لحن �اعث شد از خواب ب�_

:کشداری که تحت تاث�� مست8ش بود گفت

چته +اااااااااااااا�ــــــــو؟؟؟کرم داری؟؟؟-

- Îدخت سست عن�انقدر تو ضع%ف بودی و من ...ما*< �لند شو خودتو جمع کن مرت%که �د
 افتادی

�
sه وح%د...نم%دو0ستم؟؟؟سه ماهه از زند�دی  کت و که Cً} س�_ ه دا0شbاهم ک...��

این  آخه...خودت و چپوندی تو خونه و فقط داری اون زهرماری و میmپو*< تو ش�مت...پ%چوندی
؟؟؟

�
sشد زند

د فق Iش می�lه جلز ولز کردنای میثم همونطور که دو�ارە داشت خوا�ط گفتما*< �دون توجه  :

...اوهــــــــــــــوم-

اضش و �لند کرد �ه مح�¶ �ه رون Vاش زد که صدای اع�	 ...میثم �<

- ههههههههههه...نچ
Û
ا
Û
ا
Û
ا
Û
ا
Û
ا ...

- ە و زهر مار
Û
�لند شو بxینم...کثافت ب8شعور خجالتم نم%کشه خرس گندە...ا ...

-  میثــــــــــم؟؟؟�از مامانم مامورت کردە ب%ای اینجا منو �ه راە راست
�

هدا+ت کنــــــــی؟؟؟ ̀_ م%�

- ی ب%ام زودتر نجات...نخ��  ت �دم که �ا ایندفعه خودم �ه این نm%جه رس%دم که داری �ه قهقرا م��
...� تو گه فرو نری

- �اشــــــه...اوهوم ...

- 	
...ما*< �ه خدا ا�ه �لند ��0 �ال*( �ت م%ارم که �ه گه خوردن ب%ف

د که دسmشو �لند کرد و انگشت شسmشو �ه میثم 0شون دا...ما*< �دون اینکه چشماشو �از کنه
...حرصش و ب8ش�	 کرد

- < حدە د+گه چ%�ارت کنم �لند شو +اال...شعورت در هم?� ...

ون �ا فشار دست میثم د+گه نتو0ست مقاومت کنه و �لند شد رو تخت 0شست و Vاهاشو آوqز 
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...کرد در حال%که �ش هنوز از گرد0ش آوqزون بود و چشماش lسته

0ست وw تنها ک� بود که درد واق¨ ما*< و م%دو ...نbاە میثم ایn�ار بهش پر از دلسوزی بود
ست تنها راهش د...همینکه م%فهم%د هیچ Cاری ازش برای رف%قش برنم%اد ب8ش�	 Cالفه م8شد

ی بود که ما*< و گذاشت و رفت دلش  ̀_ د+د و شn%د از ما*< که...که البته حقم داشت...دخ�	
خوش lشه �ه موندن؟؟؟

- *< ...عو¿< ...Cله خر...رف%قم...داداشم...ما*<  > آخه چته تو؟؟؟دردت ل%است؟؟؟چرا زنگ نم��
بهش؟؟؟

ە �ه میثم نbاە کرد و ب%خ%ال گفت ە خ�� :ما*< از الی چشمای ن%مه �ازش +ه Cم خ��

- �bم از شوهرت طالق �گ%ـــــــر ب%ا اینجا ور دل من؟؟؟...زنگ بزنم

تو از کجا م%دو*< شوهر دارە؟؟؟-

- از لج منم که شدههههه تا اآلن شوهر کردههههه...م%دونـــــم ...

دش فرو میثم �شو �ا تاسف تکون داد تو این مدت انقدر 0شسته بود و این فکرارو تو � خو 
 شوهر کردە

�
ە چند �ار �ا وw میث¶ که تو این سه ما...کردە بود که د+گه �اور شدە بود ل%ا واقعا

م%دو0ست  شمارە ای که از گو�� ما*< کش رفته بود تماس گرفته بود و ازش خواسته بود برگردە
ر +ه اشارە از شوهر ندارە و +ه جورا*( ح
	 فهم%دە بود که اونم دلش برای ما*< تنگه و فقط منتظ

د ا�ه همینجور²شم داغون بو ...وw میثم نمیتو0ست �ه ما*< �گه �ه ل%ا زنگ زدە...طرف مان%ه
...م%فهم%د میثم دارە �ه خاطر ما*< التماس ل%ا رو م%کنه �دتر م%کرد

- سوزن وق
	 اونا هم دارن Vا �ه Vای تو م8...حداقل ب%ا برو �ه Vدر و مادرت ج¢qان و �گو...ما*< 
< و نخواست ل%ا ناراحتم �...نم%فهمن دردت چ%ه < که بهشون گف
	 از رف?	 اور فکر کردی هم?�

ی �ه روت نم%ارن وw م%دونن درد اصل%ت این ن8ست > ...کردن؟؟؟چ��

دی و Cامً} غ�� عا...خندە ها*( که میثم و متعجب کرد...ما*< *I هوا �لند و مستانه خند+د
انقدر خند+د که �ه سکسکه افتاد و تو همون حال گفت...عج%ب غ¢qب :

-  الی Vاهام درست Cار ...هیع...�bم دردم اینه که...هیع...برم �ه مامان و �ا�ام...هیع...برم
م؟؟؟...هیع...واسه همینه که نم%خوام...نم%کنه؟؟؟هیع زن �گ��

- w از فقط برو �گو +ه مش�ل قا�ل درما*< دارم و...نخ�� الزم ن8ست �ا این وقاحت حرف بز*< 
< آبروم تو فام%ل نم%خوام برای عمل اقدام کنم ن دخ�	 او ...ترس خدشه دار 0شدن غرورم و رف?	
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< خر تو ºل موندم �د�ختم همینجوری فرار²ش دادم و اآلن خودم ع?�...

:ما*< درحال%که حس م%کرد تمام محت�qات معدە اش و دارە �اال م%ارە گفت

...بهش فکر م%کنم-

< برداشت سمت دسmشو*( وw قدم های نامتعاد لش �ا حس ما+¨ که �ه حلقش هجوم آورد خ��
< شد میثم شتا�ان دوq%د سمmش و رسوندش ...�اهاش راە نیومد و همونجا Vخش زم?�

و�ه و ...دسmشو*(   م8شناخmش و خوب م%دو0ست این حالتاش در اثر زqادە روی تو خوردن م��
دش خونه Vدرش تا شا+د از روی اونا خ Iا+د می��جالت �کشه و ایn�ار د+گه �ه زور وکت�م که شدە 

�ه خودش ب%اد...

***

نگ کنار Vدر و مادر و مادر�زرگش 0شسته بود و داشت تل�q�qون نbاە م%کرد که گوش8ش ز 
�ا د+دن صفحه اش که شمارە مادر ما*< روش افتادە بود خشکش زد و ح
	 د+گه ...خورد

%�ار �عد از چهارماە که از جدای8شون م%گذشت حاال مادر ما*< �اهاش چ...نتو0ست VلÅ بزنه
داشت؟؟؟

ک%ه ل%ا چرا جواب نم%دی؟؟؟-

ه �دون اینک...�ا صدای مادرش �ه خودش اومد و �qــــع �لند شد رفت تو اتاقش و جواب داد
 ای برای حرف زدن �اهاش داشته �اشه

�
sآماد...

- �له؟؟؟...ب

- م؟؟؟...ل%ا جان دخ�	

- خ��%د؟؟؟...سالم q�0ن خانوم

...صدای هق هقش تو گو�� پ%چ%د و قلب ل%ا رو ت%که ت%که کرد

؟؟؟- I*م چه خو چه خو*I دخ�	

- اتفا�	 افتادە؟؟؟همه خ��%د؟؟؟...ات...̀_ شدە q�0ن خانوم؟؟؟تو رو خدا �گ%د

< هیچ اس¶ ازش ن%اور  وw چه ...داصً} دلش نم%خواست اتفا�	 برای ما*< افتادە �اشه برای هم?�
...دل%ل د+گه ای میتو0ست داشته �اشه زنگ زدن q�0ن بهش
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- حالش اصً} خوب ن8ست...ما خ��%م مادر وw ما*<  ...

...فقط تو0ست Vاهای لرزو0ش و وادار کنه که �ه تخت برسونmش و خودش و پرت کنه روش

- چرا؟؟؟چش شدە؟؟؟...چ

- ̀_ شد یهو؟؟؟شما که �ا هم خوب بود+د < بهم خورد...ل%ا جان آخه  *< ما...چرا یهو همه چ��
تورو خدا ب%ا �ه دادش برس...اصً} خوب ن8ست ل%ا ...

:حاال د+گه اش�ای ل%ا هم رو گونه هاش �ازqر شدە و �ا همون گ¢qه گفت

̀_ شدە؟؟؟- q�0ن خانوم تو رو خدا �گ%د 

ارە اسایn�ار �ه جای صدای q�0ن صدای دخ�	 جوو*< تو گو�� پ%چ%د که خ%o زود فهم%د ��  ...

- ؟؟؟...الو ل%ا I*خو

- ̀_ شدە ؟؟؟تو �گو  ارە جون تو*( ما*< حالش چطورە؟؟؟...��

- دست خودشم ...ما*< خ��ه ق¢�ونت lشم این خاله من عادت دارە +ه Cم شلوغش م%کنه
< +ه دونه �yە...ن8ست س و +ه �ه من �اشه م%bم این توجهات الË خاله اس که انقدر لو ...هم?�

دندە �ارش آوردە؟؟؟

- ارە م...�� �گو آروم �گ�� > حالش اآلن خ��ه آرە؟؟؟...+ه چ��

- qه تو ب%مارستان...نچ...̀_ �bم آخه lس�	 ...

- oچراااااااا؟؟؟...+ا ع

- وب وw خدارو شکر اآلن حالش ...معدە اش خون¢qزی کردە...زqادە روی کردە تو م��
وز خاله م%گه درست +ه ماە �عد از اینکه گفت قض%ه شما تموم شدە �ه این حال و ر ...خ��ه

ون ...ه%~_ نم%گه وw اخالقش صد برابر �دتر از ق�ل شدە...افتادە اصً} از خونه ب��
ن حال و اصً} نم%دو0سm%م ای...نم%خواسm%م بهت زنگ بزن%م و ب%خودی نگرانت کن%م...ل%ا...نم%اد

نه > روز تو حال وw ام...روزش ر�¦ �ه تو داشته +ا نه چون م%دو*< که انقدر غدە اصً} حر�< نم��
د > هار ماە از تازە فهم%د+م این �چه تو این سه چ...خودش نبود که مدام زqر لب اسم تو رو صدا م��

...دوری توئه که �ه این روز افتادە و �ه روش نم%ارە

n%دن حال از ش...قلب ل%ا دو�ارە بنای ناسازºاری گذاشت اون لحظه نم%دو0ست از دوری ما*< بود
ه هر̀_ که بود �دجوری حالش و دگرگون کرد ک...+ا از زqر لب صدا کردنای اسمش...�دش بود
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ە ...مجبور شد ماساژش �دە تا +ه Cم آروم �گ��

- ارە؟؟؟...م من اآلن چه Cاری از دستم برم%اد ��

- ؟؟؟ما*< که ه%~_ نگفت...الÑ ق¢�ونت برم 	
 چرا گذاش
	 رف
�

��
	 خاله م%گه ح...نم%خوای 
حاال تو  وw...اآلنم ا�ه �فهمه بهت زنگ زد+م ق%امت م%کنه...نذاشت اونا هم +ه زنگ بهت بزنن

�گو شا+د ما بتون%م +ه Cاری کن%م...

- ارە...من خود ما*< هم ...همش تصم%م من نبود...+ع
< ...من خودمم درست نم%دونم ��
...اینجوری صالح دو0ست و خب من نتو0ستم ب8ش�	 از این ا�ار کنم بهش

 تو را¿< بودی و ما*< نخواست؟؟؟-
�

+ع
< م%�

-  خودش معلو ...خب +ه مش�ال*	 بود که
�

sا زند�م +ع
< من فهم%دم که ما*< هنوز ت�ل%فش 
 ب¢�%اد...ن8ست

�
sس ¡شک%ل زندy نتونه از µآد > ام برم وق
	 هم که گفتم م%خو ...طب%ع%ه همچ?�

؟؟؟+ع
< نم%خواد د+گه...هیچ مخالف
	 نکرد _̀  >
خب این +ع ...

- < ممکنه تو زندگ8ش دلش +ه حر�< بزنه و ز�و0ش +...ما*< خ%o مغرور و +ه دندە اس...ل%ا ه چ��
د میت...د+گه �گه > ونم �ه م
< که اآلن �ا گوش خودم شn%دم که داشت �ا التماس اسمتو صدا م��

ئنم نم%دونم دردش چ%ه که دارە لج�ازی م%کنه وw مطم...قطع%ت �bم که دلش هنوز �ا توئه
...درما0ش فقط تو*( 

ین سکو*	 که بیnشون بود 0شون م%داد جفmشون چقدر عاجزن از پ%دا کردن راە حل واسه ا
ارە عاجز بود چون اصً} نم%دو0ست ما*< چشه و ل%ا عاجز بود چو ...وضع%ت پ8ش اومدە ن ��

< بر اساس خواسته خودش پ8ش رفت  م%دو0ست چشه وw نم%دو0ست چرا حاال که همه چ��
...فراموش نکردە و دارە �ا خودخوری کردن خودش ونابود م%کنه

- و  م%دونم +ه �ی دال+ل...م%دونم برای خودتم سخت بودە این تصم%¶ که گرف
	 ...ل%ا جان
 >
< و +ه C...هدف داش
	 برای انتخا�ت و سخته که حاال �خوای خالفشون عمل ک م فکر وl wش?�

̀_ م%گه...کن < دلت  قط وw ف...ما*< م%خوادت...دل ما*< هم در نظر �گ�� تو فکر کردنت...بب?�
< میتو*< این فرصت و بهش �دی ت...�ه فرصت احت%اج دارە برای اث�ات این عالقه اش ا هم بب?�

ی ما همه ب...+ا نه...اونو از این فالUت نجات �دی هم Vدر و مادرش و هش هر تصم%¶ �گ��
�د Iا خ%ال راحت فکر کن و بهمون خ��ام م%ذارqم yس خودت و تحت فشار نذار و  ەاح�	 ...

- ا�ه حال ما*< �د شد...ا�ه...مر� از تماست...�اشه ...

- فعً} ...مراقب خودتم �اش...تو نگران وضع%ت روح8ش �اش...+ع
< جسمش خ��ه...ما*< خ��ه
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...خدافظ

...خدافظ-

ارە رو �اور م%کرد؟؟؟او ...گو�� و قطع کرد و �ه فکر فرو رفت ن ما*< چه جوری �ا+د حرفای ��
ه ح
	 +...که خ%o راحت گفت تصم%م درس
	 گرف
	 و �عدش ح
	 +ک �ارم �ا£< ازش نگرفت

+اد حرف حاال چه طوری �ه خاطر دوری از ل%ا � از ب%مارستان درآوردە؟؟؟...Cلمه نگفت برگرد
خواست خب این از غرورش بود که ن...میثم افتاد که م%گفت �مnشا همه رفتارای ما*< غرورشه

مسخرە اش  وw وقmش نبود که +ه Cم از این غرور ...آوqزون ل%ا lشه برای موندن +ا ح
	 برگشتnش
�گذرە و �وسامو*< �ه زندگ8ش �دە؟؟؟

ارە و تماسای ق�o میثم که همشون از حال و روز نامساعد ما*< بهش م%  این تماس ��
�
< واقعا گف?	

ی عوض 0شدە بود که �خ...Cالفه اش م%کرد > واد اون تصم%مشو از ق�ل گرفته بود و اآلنم چ��
ش �دە  ما*< هنوزم نم%خواست ک� از مش�لش �اخ�I شه +ا ح
	 اقداµ برای عمل...تغی��

تارای yس چه Cم� از ل%ا برمیومد؟؟؟چه جوری �ا+د �ه خانوادە اش م%گفت که علت رف...�کنه
ازدواج و  ما*< چ%ه؟؟؟اصً} ما*< چه توق¨ از ل%ا داشت؟؟؟که برە lشeنه ور دلش وw حر�< از 

ه ¡شک%ل خانوادە نزنه؟؟؟تا s؟؟؟ل%ا رو فقط +ه دکوری م%خواست تو کنج خونه اش؟؟؟ک
ا�رم ...�گه �خندە...هرموقع خواست �اهاش حرف بزنه...هرموقع خواست �اهاش Cل Cل کنه

< و ¡شک %ل عص�ا*< بود دق و دل8شو �ش خاw کنه؟؟؟yس مع
< و مفهوم عشق و دوست داش?	
̀_ م8شه؟؟؟  

�
sخانوادە و ادامه زند

 چند وق
	 م8شد که فهم%دە بود ز ...�لند شد رفت yشت پنجرە و زل زد �ه آسمون س%اە شب
�

sند
 ن8ست

�
sعد از ما*< د+گه زند�گذرونه از وق
	 تصم%م گرفت +ه مد*	 �ا کوروش وقت �...خودشم 

�دون ما*< فکر کنه ف 
�

sه ادامه زند�ون ب%اد و  از وق
	 د+د ...هم%دتا بxینه میتونه از فکر ما*< ب��
�...تمام حرCات و رفتار و حرفای کوروش و دارە �ا ما*< مقا�سه م%کنه فهم%د 	
عد از دو روز از وق

 کوروش و رد کرد و در جواب ا�اراش گفت کس د+گه ای رو م%خواد فهم%د
�
فهم%د ...علنا

اح
	 و گرە خوردە که میتونه �ه ر ...زندگ8ش خواە ناخواە �ا این مرد و غرورسنگ8ش گرە خوردە
اف کنه دوست داشتnش و پ8ش کس د+گه ای ...�احت اع�	

 گرە خوردە �ا ک� که هیچ تال�� برای �از ک
�

sا این زند�ردن گرە حاال �ا+د چ%�ار م%کرد 
+ه �ار تو عمرش عاشق شدە بود و حاال دلش م%خواست �ا چنگ و دندون حفظش ...نم%کنه
�ا+د �ه ما*< Cمک م%کرد تا جفmشون از این وضع%ت خالص ...�ا+د تالشش و م%کرد...کنه

ی رو ا�ه بهش ثا�ت کنه که قرار ن8ست در آیندە �کوفت چ...شا+د ا�ه کنار ما*< �اشه...شن > ��
 و آدمای اطرافش عوض کنه گرە مش�لشون �از lشه...بهش بزنه

�
sه زند�ا�ه د+دش و  ...
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ی8ش معمو³ً درست راهنما...طبق عاد¡ش وق
	 � دورا® گ�� م%کرد دست �ه دامن حافظ م8شد
فت نm%جه درس
	 م%گرفت ست yس ایn�ارم میتو0...م%کرد و وق
	 بر اساس گفته اون پ8ش م��

...راهنمای8ش کنه

ردرفت �اغ دیوان حافظش که تعب�� شعر هم داشت و �عد از خوندن فاتحه و نیmش �ازش ک ...

+اد �اد آنکه ز ما وقت سفر +اد نکرد

�ه ودا£ دل غمد+دە ما شاد نکرد

د قدم خ�� و قبول > آن جوان �خت که م��

بندە پ�� ندانم ز چه آزاد نکرد

Åم که فل%qش�l خوناب�Cاغذین جامه 

رە نمون%م �ه Vای علم داد نکرد

دل �ه ام%د صدا*( که مگر در تو رسد

...ناله ها کرد در این کوە که فرهاد نکرد

ش < lشه رفت �اغ تعب�� < بود وw برای اینکه مطم?� ...شعر گ�qای همه چ��

« دی اما برتو مد*	 است که دل را در گرو عشق دلداری دادە ای و تا کنون �ه نm%جه مطلو*I نرس%
 I
ان طالع �ه زودی ابرهای دوری و فاصله افکن از آسم...�اد مژدە وصل و رس%دن �ه آنچه م%طل

«...تو خارج شدە و آرام آرام �ه مطلوب و مقصودت نائل م%گردی

ە موند +ع
< حرف حافظ �ا حرف دلش +� بود؟؟؟اونم ...کتاب و lست و �ه رو�ه روش خ��
م%خواست �ا دلش پ8ش برە تا �ه نm%جه مطل��ش برسه؟؟؟

نbا® موش�افانه بهش انداخت و گفت...�عد از خوردن چند تقه �ه در مادرش اومد تو :

s بود؟؟؟-

s s بود؟؟؟-

دی؟؟؟- > �اهاش حرف م�� 	
همینکه دو ساعت داش

:روشو برگردوند و همونطور که کتاب و م%ذاشت تو قفسه اش گفت
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...غزل بود-

چ%�ار داشت این وقت شب؟؟؟-

�ه خارج غزل و �ه Vدر و مادرش نگفت > <  شا+د از ق�ل منتظر ...نم%دو0ست چرا ج¢qان رف?	 همچ?�
...روزی بود و �ه حضور مصلح
	 غزل توی تهران ن%از داشت

< چند لحظه ق�ل گرفته بود گفت :چرخ%د سمت مادرش و مصمم از تصم%¶ که هم?�

�ا+د برم تهران-...

- ؟؟؟...lسم هللا...وا _̀ چطور یهو؟؟؟تهران واسه 

- هم +ه Cار د+گه...هم �ه خاطر دفاع Vا+ان نامه ام ...

مگه نگف
	 دفاعت دو سه هفته د+گه اس؟؟؟-

- چون استاد راهنمام اون موقع ن8ست...نه د+گه اآلن غزل زنگ زد گفت افتادە جلو ...

ا راحت قبول م%کرد هر̀_ در�ارە درس و دا0شbا > هش بودمادرش چون �در نم%اورد از این چ�� ...

اون Cار د+گه که گف
	 چ%ه؟؟؟-

 وw...عذاب وجدان داشت از دروغا*( که داشت �ه خانوادە اش م%گفت....ل%ا 0شست لب تخت
 و عشقش نکرد ب8ش�	 �اش

�
sاری برای زندC عدش که هیچ�س%د ح�ت و عذاب وجدان  همی�	 ...

...شا+د +ه مدت �مونم تهران-

:مادرش �ا شک و ترد+د از این تصم%م یهو*( ل%ا گفت

- �ون؟؟؟خب Cامل  ؟؟؟�ا منقاش �ا+د از دهنت حرف �کشم ب�� *< دخ�	 > گو چرا 0س%ه حرف م��
̀_ گفت که یهو تصم%م گرف
	 بری تهران؟؟؟ بxینم غزل 

- اآلن ...+ه مدته که دارە م%گه وw من �ه شما نگفتم...فقط م¢�وط �ه حرفای اآلن غزل ن8ست
< خواستم شما هم �دون%د ...که د+گه مصمم شدم برای رف?	

- �ه ما 	
یهو نیومد+م بxیn%م اتاقت خال%ه...�از دسmت درد نکنه اآلن گف ...

- ̀_ Cار کنم تصم%مم هنوز جدی نبود �عدشم اون Cاری که قرارە �کن%م قط¨...مامان خب  
...0شدە بود که نگفتم
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چه Cاری؟؟؟م%خوای بری تهران � Cار؟؟؟-

- کت +ه Cار خ%o خوب پ%دا کردە...آرە و م%خوان ا�ه زود ...غزل تو +ه �� برم منم  گفته �ازم ن��
...میتونم استخدام شم

+ع
< تو شهر خودمون +ه Cار درست حسا*I واسه تو پ%دا نم8شه؟؟؟-

- نم...د+دی که 0شدە > قط کو Cار؟؟؟همه جا ف...هزارجا فرم پر کردم...سه ماهه دارم سگ دو م��
ە هااین +ه دونه هم گ�� غزل افتادە شا0س%ه �ه خدا ا�ه نرم از دستم م...شدە Vار*	 �ازی �� ...

- ؟؟؟م%خوای بری تو شهر غ¢qب وqلون و س%لون ��l که بری � Cار _̀  >
̀_ ...آخه +ع  خب 
م8شه ا�ه نری؟؟؟

- م...خونه غزل اینا µ مونم...مامان جان +ه مدته ست و �الم هم +ه Cم د...هم +ه Cم Cار +اد م%گ��
ا�قه ام اون موقع ا�ه برگردم اینجا �ا این س...هم برام +ه سا�قه خوب حساب م8شه...�از م8شه

 همینجا هم میتونم Cار پ%دا کنم
�
...مطمئنا

- حاال هم گ�� دادی �ه Cار...تا اآلن که +ه بند م%گف
	 درس درس...واال من نم%فهمم ...

- مگه غ�� از اینه؟؟؟...خب من درسم و ادامه دادم بتونم Cار کنم د+گه

̀_ م8شه؟؟؟من هم سن تو بودم لیندا - ̀_ م8شه؟؟؟آیندە ات  yس زندگ%ت 
؟؟؟گفتم کوروش...روداشتم ه اال و Vاتو کردی تو +ه کفش ک...نم%خوای تو هم +ه Cم �ه فکر �ا��
اونم از ...رqماون �yە هم رفته عزا گرفته که ل%ا منو نم%خواد و م%گه �ه درد هم نم%خو ...�ال نه

ب +ه �ارs خ...�y شهال خانوم که �از گف
	 نه و نذاش
	 بندە خداها ح
	 واسه خواستbاری ب%ان
�گو م%خوام تارک دن%ا lشم lشeنم گوشه خونه د+گه...

- ی نم%bم > < چ�� ̀_ ...نخ�� همچ?� ە دار ...اآلن که جوونم...�ه وقmش وw همه  > م وقت انرژی و انگ��
 کنم...Cار کردنه

�
sعد از مدت ه...مامان جونم...خوشم نم%اد خودم و اس�� مسئول%ت زند�ا +ه 

 
�

sە پ%دا کردم واسه زند > تو رو خدا نذار از دسmش �دم...انگ�� ...

ە شد ش تو این چند وقت م...زهرا �ا نگرا*< بهش خ�� ثل داشت �ا چشم خودش م%د+د که دخ�	
س%د �ه قول...وw هیچ Cاری از دسmش برنمیومد که براش انجام �دە...شمع آب م8شد  می�	

ە اشم از دست �دە و �ه طور Cل اف�دە شه و lشeنه گوشه خونه > رار بود ا�ه ق...خودش این انگ��
 پ%دا کنه دوست نداشت �ا دست دست کردن ناام%دش کنه

�
sه زند�چند هر ...�ا این Cار ام%د 

< شهر +ه Cار خوب پ%دا م8شه براش وw تو این ...نگرا0ش بود و هنوز معتقد بود ا�ه �گردە تو هم?�
نگرا*<  ش8ش ساw که داشت تو تهران تحص%ل م%کرد ثا�ت کرد �ه Vدر و مادرش که دل%o برای
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ام%دوار بود این �ارم بتونه از yسش ب¢�%اد...وجود ندارە و از yسش برم%اد ...

-  همینه �ا وجود ا
�

sە ات برای زند >  تصم%مت جد+ه و فکر م%کنه تنها انگ��
�
ینکه مخالفم ا�ه واقعا

م �ا�ات و را¿< م%کنم �اش +ه Cم هم �ه فکر دل دلواyس ما ...این راهش ن8ست...وw ل%ا...م�� ...

- �اش نm%جه اش...�اور کن راهش همینه...الÑ ق¢�ون دلواyس8ت lشم >  شما �ذار برم مطم?�
ە ...خ��

- ا+د ب%ا �گرد ش...وw ا�ه د+دی Cارش سخته و اذ+ت م��8 ب%خودی وقتتون هدر ندە...ا�شاال
 	
...همینجا تو0س

- %ام اینجا فعً} که +ه مدت �ا+د آزما��� برم ا�ه د+دم از yسش برنم%ام برم%گردم م...چشم چشم
ور دلتون م8شeنم خ��ه؟؟؟

¨ سه ماە بود که داشت س...نارضای
	 رو تو چشمای مادرش م%د+د وw د+گه چارە ای نداشت
ە که م%کرد خواسته دلش و فراموش کنه و بر اساس صالحد+د و خواسته Vدر و مادرش پ8ش بر 

 کردنا ن8ست
�

sحاال د+گه وقت +ه تغی�� بزرگ و اسا�...د+د نمیتونه آدم اینجور زند 
< نبود...بود م%د داشت وw ا...هرچند که هنوز انقدری که �ه مادرش گفت از انجام این Cار مطم?�

< ب¢�%اد ...که قدرت عشقش از yس همه چ��

تح¢qرش و �...مادرش که رفت �ا�اش و را¿< کنه �لند شد و رفت � وسا+لش > از کرد در کشوی م��
ە شد بهش ش موندە ح�م
	 بود تو اینکه Cل%دا پ8ش...Cل%دای خونه ما*< و از توش درآورد و خ��

< غزل �ه خان < قض%ه خارج رف?	 وادە بود و �ه ما*< yسش ندادە بود؟؟؟درست مثل ح�مت نگف?	
اش؟؟؟

ته%ه شدە توسط نا�س �انو

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR

< ک� �ه حر  فش گوش از دیروز تو ب%مارستان گ�� افتادە بود و هر̀_ ا�ار م%کرد مرخصش ک?<
 Cالفه شدە بود...نم%داد

�
د خودش و از ا�ه فقط �ا میثم طرف بود �ا دوتا داد و ب%دا...د+گه واقعا

ش خالص م%کرد وw ایn�ار طرف حساlش �ا�اش بود که �عد از فهم%دن علت خون¢qزی ...��
د Iاهاش چپ افتادە بود و ما*< هم مثل هم8شه ازش حساب می�� I*معدە اش حسا...
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ە شدە بود �ه ح%اط و آدماش...از رو تخت �لند شد و رفت کنار پنجرە هار طبق معمول چ...خ��
 > < چ�� ی که تو ماە گذشته زندگ8ش هرموقع تنها م8شد و فرص
	 پ%دا م%کرد برای فکر کردن اول?�

+ع
< اآلن کجاست؟؟؟چ%�ار م%کنه؟؟؟خوش�خته؟؟؟راض%ه از ...ذهnش جون م%گرفت ل%ا بود
C اشه؟؟؟مگه خودش�؟؟؟تا s قرار  بود نقش اول فکر و خ%ال ما*<  اری نکرد زندگ8ش �دون ما*<

< خوب که برە *_ زندگ8ش؟؟؟yس اینهمه خ%االت وا® که +ه روز ل%ا برم%گردە و دو�ارە هم ه چ��
�...م8شه چرا انقدر قوی و مح�م تو ذهnش بود و هرCاری م%کرد نمیتو0ست yسش بزنه 	
ا غرق ح

وب دلش م%خواست حداقل مس
	 فکر ل%ا رو Vاi کنه که اونم نm%جه ...کردن خودش تو م��
...نداد

�ا خ%ال تو همخونه شد دل I
...ش

...نبودی ند+دی چه وqرونه شد دل

...نبودی ند+دی پ¢²شون%امو

...فقط �اد و �ارون شn%دن صدامو

ز این وضع در اتاق �از شد و ما*< �ه هوای میثم برگشت که �ا دوتا داد Vدر مادر دار خودشو ا
اراح
	 برخالف این دو روز که ه¢�ار م%د+دش غم و ن...خالص کنه که �ا د+دن مادرش آروم گرفت

رق از چهرە اش می�ارqد ایn�ار داشت م%خند+د و ح
	 صور¡ش ºل انداخته بود و چشماش ب
د > ...م��

ی؟؟؟- خو*�y Iم به�	

:چند قدم رفت سمmش و *I حوصله گفت

- تر وw فضای این ب%مارستان دارە حالمو �د...میxی
< که سالم و �Ìام...خ��م q�0ن جون
< من تو خونه ام از همه جا را...م%کنه حت ترمشما �ا�ا رو را¿< کن از خر ش%طون ب%اد Vای?� ...

ادرش انتظار داشت بهش بت�Ìه و �گه تو خونه ات بودی که اآلن Cارت �ه اینجا کش%د وw م
فت سمت Cمد گوشه اتاق گفت :ل�خندی زد و همونطور که م��

- < ...نگران ن�اش Ô که خالص م��8 از اینجا �ه �� ...میثم و �ا�ات دارن Cارای ترخ%صت و م%ک?<
 >
...قول �دی د+گه این Cارت و تکرار نک

:ما*< خوشحال از خالص شدن از این زندان �qــــع گفت
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...چشم-

...q�0ن ل�اسای ما*< و از تو Cمد درآورد و انداخت رو تخت

-  کن...�عدشم چشم الË فا+دە ندارە ما*< ...عوض کن ل�اساتو
�

sم که من اینجوری نمیتونم زند
%مارستان lشeنم تو خونه و هرلحظه منتظر �اشم که دو�ارە +� زنگ بزنه �گه �yت Cارش �ه ب

 درمان این دردت چ%ه...کش%دە
�

 دردت چ%ه نه م%�
�

خه آ...فقط داری خودخوری م%ک
< ...نه م%�
�y دە�ی که مش�o حل نم8شه +ه تکو*< �ه خودت  �ا گوشه گ��...

ی نگفت > ارتا حرف وw ما*< هز ...نفس عم%@	 که ما*< کش%د انقدر پر سوز بود که q�0ن د+گه چ��
...داشت که بزنه

« کنج خونه   مثً} فکر کردە ا�ه من +ه تکو*< �ه خودم �دم و از ...چه دل خو�� دارە این مادر من
ون مش�ل من حل م8شه؟؟؟درمان مش�ل من اآلن چند صد ک%لوم�	 اونور تر دارە زندگ8شو  برم ب��

< خ%الشم ن8ست که من مردە ام +ا زندە ادم و لعنت �ه من که انقدر راحت وا د...م%کنه و ع?�
 و روح و روانم lشه که حاال �ا نبود0ش �ه ای

�
sاینجوری وارد زند 	ن حال گذاشتم +ه دخ�

«...ب%فتم

د > ...غمت �د و وح�� �ه وqرونه م��

د > ...دلم �ا توخوش بود و پ%مونه م��

د > ...دلم �ا تو خوش بود و پ%مونه م��

- م%ای ب¢qم خونه ما؟؟؟�ذار خ%ال ما هم از خوب بودنت راحت �اشه...ما*<  ...

- تون د+گه چه جوری �ا+د خ%ال...نه q�0ن جون م%دو*< که جا*( جز خونه خودم راحت ن8ستم
...راحت lشه؟؟؟از این به�	 د+گه نمیتونم lشم

- qو م%bم وw ما*< +ه چ...انقدر Cله شق و +ه دندە ای که م%دونم ا�ار ب%خودی فا+دە ندارە > ��
ن م%ک
< ا�ه +ک �ار د+گه بxینم و lشنوم که داری دس
	 دس
	 زندگ%ت و داغو ...آوqزە گوشت کن

�ه خوش�خ
	 خودت من م%دونم و تو >* > ...و *I دل%ل yشت Vا م��

خوش�خ
	 کجا بود که حاال ما*< بهش yشت Vا بزنه؟؟؟...پوزخندی رو ل�ای ما*< 0شست

***

< و جلوی در خونه اش نگه داشت �االخرە سکوت و شکوند و ز�ون �از کر  دمیثم که ماش?� ...
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-  دهنت و �ه خاطر خ�I کردن مامان �ا...مر� که از Cارت زدی و رسوندی منو
�
�عدا wام و�

...�و²س م%کنم

:میثم غش غش خند+د و گفت

؟؟؟- >
< Cاری �ک �اشه وw من �ع%د م%دونم د+گه +ادت �مونه همچ?�

چرا مثً}؟؟؟-

- �ه Cار و �ار و زندگ%ت...Cً} د+گه I
وجود مشغله  �ا ...�ا اولت%ماتوµ که �ا�ات داد مجبوری �چس
...هات د+گه ذهنت �ه این Cارا نم%فته

...+ه گوشه ذهن من هم8شه برای �و²س کردن دهن تو خال%ه نگران ن�اش-

 رو میثم �ازم خند+د و ما*< Cالفه از این خندە ها*( که امشب ب8ش�	 از هم8شه شدە و ب
�
ود شد+دا

فت پو�< کش%د و پ%ادە شد ...اعصاب نداشته اش رژە م��

̀_ م%گه �ا صدای میثم دوال شد بxینه  wست وl و > :در ماش?�

- < فرصت +ه نظافت~_ �گ�� که وضع خونه ات و � و سامون...بx%ـــــن ارە از � و گه می�...تو اول?�
ە ها...روش ی برات اومد آبروت م�� > < بود...شا+د +ه مهمو*< چ�� از من گف?	 ...

- 	
...تنها مهمون سمج من تو*( که اصً} هم برام مهم ن8س

- ە...�ه همونجام که خودت م%دو*< کجاست خدافظ...سمت چپ8ش به�	 ...

ین ما*< �ی �ه خداف¦< تکون داد و راە افتاد سمت ساختمون درحال%که نم%فهم%د علت ا
ا*< از Vدرش خوددار تر از این حرفا بود که م...درست مثل مادرش...خوشحاw زÌ¢qوس
	 میثم و

ە Iاین دوتا...حال درون8ش *_ ب� wم عج%ب بودن امروز نبودن؟؟؟...وC ه+

� شn%د که گفت :از کنار پ8شخون آقالط%ف که گذشت �عد از سالم و احوال�_

چشمتون روشن مهندس؟؟؟-

تو  درحال%که...انقدر خسته و Cالفه بود که فقط +ه ممنون زqرلب گفت و رفت سمت آسا0سور
ر انتظا...ذهnش این سوال ش�ل گرفته بود که چشمتون روشن چه ر�¦ �ه وضع%ت ما*< داشت

مشب +ه انbار آقالط%فم مثل ماما0ش و میثم ا...+ا مثً} رس%دن �ه خ�� ...داشت �گه خدا �د ندە
...طور²ش شدە بود
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ا رو تو آسا0سور بود درحال%که تو ذهnش داشت برای خودش +ه شب زندە داری د+گه �دون ل%
ون روندن اون دخ�	 از �ش غ�� ممکن بود انbار...تجسم م%کرد  از ترس Vدرش �اغ...ب��

و�م نمیتو0ست برە د+گه �ا+د فقط و فقط �ا خ%ال ل%ا مست م8شد...م�� ...

...نه مرد قلندر نه آ¡ش پرستم

...فقط �ا خ%الت ش�ا مست مستم

ە ...الÑ سحر yشت کوها �م��

ە ...خدا این ش�ا رو از عاشق نگ��

...نه امشب که هر شب دلم *I قرارە

...م%خواد مثل �ارون ب�ارە ب�ارە

...شب مرد تنها پر از +اد +ارە

...پر از گ¢qه تلخ *I اخت%ارە

...شب مرد تنها شب *I تو مردن

دن ...شب غ¢�ت و دل �ه مس
	 س�_

ال متوجه در و که �از کرد و رفت تو انقدر تو فکر و خ%الش غرق بود که تا وق
	 رس%د وسط ه
ی که تو خونه اش ا+جاد شدە بود 0شد نbاە متعج/ش و دوخت �ه گوشه و کنار ...تغی��

< � جاش بود وw...خونه �ه ...همه چ�� > �ا +ه تفاوت فاحش 0س/ت �ه دیروز ق�ل از رف?	
...ب%مارستان

ال مست بود وw نه اونقدری که نفهمه �ه قول میثم گند داشت از � و روی خونه اش �ا
فت د...م�� > ی برق م�� > < ف...وw حاال �ه �احت میتو0ست �گه خونه اش داشت از تم�� کری اول?�

ی بود +� و آوردە ک < که �ه ذهnش رس%د این بود که میثم وق
	 ما*< ب%مارستان lس�	 ه اینجا رو تم��
wکن...کنه و Iس چرا ...مگه خودش اآلن نگفت +� و خ�y ار و کردە بودC ه ما*<  ا�ه خودش این�

...گفت که

...سالم عل%�م-

 ش�خ که ح
	 نتو0ست بر 
�
گردە و چنان شوs بهش وارد شد �ا شn%دن این صدا و این لحن شد+دا

ی رو �ه رو 0شه...yشت �ش و نbاە کنه > س%د از اینکه برگردە �ا چ��  می�	
�
اون موقع  چون...حق%قتا

104



+ع
< توهم بود؟؟؟...د+گه �ا+د �اور م%کرد دیوونه شد0ش و

...انقدر تو همون حالت موند که دو�ارە اون صدای لعن
	 و لذت �خش و مال+م و شn%د

- ی دارم؟؟؟من هنوزم که هنوزە معتقدم سمعک الزµ...پووووووف >  s بود م%گفت گوشای ت��
...شما

ی توهم �اشه > < چ�� تو +ه آن هم یخ زد هم داغ ...چرخ%د سمmش...د+گه محال بود همچ?�
ی که سه ماە تو زندگ8ش بود...خودش بود...شد تو  چهار ماە...+ه ماە تو خونه اش...همون دخ�	

 جمعشون م%کرد...ذهن و خ%الش
�
ا ª�Uلند که ا��ا همون ...همون دخ�	 �ا همون موهای فر 

ە کنندە که دلش ...چشمای درشت مش� که برق خا¿ داشت همون ل�خند جذاب و خ��
�ه وض�ح میتو0ست ال ...م%خواست نصف عمرش و �دە و +ه �ار د+گه از نزد+ک بxینmش wغر و

ر +ع
< اونم تو عذاب بود این مدت؟؟؟واسه اونم سخت گذشته که الغ ...شد0ش و ¡شخ%ص �دە
ال¡ش شدە؟؟؟وw آخه چطوری؟؟؟ل%ا چرا �ا+د اآلن جلوی روش تو خونه اش �اشه؟؟؟+ع
< خ%ا

می
	 اشm�اە بود که فکر م%کرد شوهر کردە؟؟؟yس اون �yە s بود که سوارش کرد؟؟؟چه اه
< همونطوری بود که م%خواست تو Cل ا...داشت؟؟؟مهم این بود که اآلن اینجا بود ین همه چ��

< *I ا خت%ار �ه چهار ماە اتل%ا �ه سخ
	 اون ل�خند و چسبوندە بود �ه ل/ش چون ل�اش ® داش?	
و£ �اشه برای ترک%دن �غضش و �دادن گ¢qه ای که نا��  < کش میومدن تا �� از  سمت Vای?�

 بود
�

 رو حس م%کرد...دوری و دلتن�
�

تازە ...اآلن که داشت م%د+دش انbار ب8ش�	 مع
< دلتن�
د تا زودتر میوم...Cاش زودتر میومد...فهم%د که چه ظل¶ کردە بود در حق خودش تو این مدت

�ا+د ام%دوار ...نه انقدر رنجور و آشفته و الغر و نامرتب...ما*< و تو وضعی
	 به�	 از این بxینه >
+ع
م8شد که نبود خودش این �ال رو � ما*< و خونه و زندگ8ش آوردە بود؟؟؟

؟؟؟- >
̀_ Cار م%ک  اینجا 
�

��سم نم%خوای  +ع
< تا وق
	 من ن�_

وع کردە بود وw ل%ا وق
	 تصم%م گرفت ب%اد *_  د ما*< طوفا*< �� > < همونطور که حدس م��  همه چ��
�ه این  محاله...م%دو0ست هرچقدرم yش%مون �اشه از Cار و رفتارای گذشته اش...و �ه تnش مال%د

 و ح�*	 که میتو0ست �ه و ...زودی اقرار کنه و از موضعش کوتاە ب%اد
�

< دلتن� ض�ح از وw هم?�
ارە حرف ز�و0ش �ا دلش +� ن8ست ...تو نbاهش �خونه کفا+ت م%کرد که �دونه �ه قول ��

�ان قل/ش و مهار کنه چند قدم بهش نزد+ک تر ش  م%خواست این ک��ش �<
�
د و درحال%که شد+دا

:گفت

...Cل%دای خونت دستم موندە بود اومدم yسش �دم-

ی ە و خو�0دانه ما*< �دون هیچ تغی�� بهش م%گفت هنوز منتظر شn%دن دل%ل ...نbاە خ��
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وw ل%ا �از رفت کوچه عo چپ...اصل8شه ...

- اش�اw دارە؟؟؟...اومدم �ه استادم � بزنم

؟؟؟- >
ی و نقش نظافت~_ و �ازی م%ک خونه همه استادات �زدە م��

- ه �اشم وw ا�ه +ه ماە تو خونه اشون موندە �اشم و �اهاشون قرار ازدواج داشت...اصو³ً نه
...ممکنه این Cارو �کنم

رد از دست ما*< که انbار تازە داشت +اد این ز�ون فرز تو جواب دادن ل%ا م%فتاد و حرص م%خو 
ی رو گفت > < چ�� :خودش که چرا +ادش رفته بود همچ?�

< تج¢�ه ازدواج استاد و شا�ردی نبودم برات- ...yس مثل اینکه من اول?�

- < تج¢�ه بودی  تو اول?�
�
�ه  تصم%م گرفتم...وw چون �ا تو خ%o بهم خوش گذشت...چرا اتفاقا

...موردای �عدی این مدw ب8ش�	 فکر کنم

ه نbاهش و ما*< آب دهnش و قورت داد و �ا +ه قدم �لند سeنه �ه سeنه اش وا�ستاد و همونطور ک
< چشمای پر از ش%طنmش چپ و راست م%کرد غ¢qد :ب?�

-  من؟؟؟مگه نگف
	 من +ه بزدل و ترسوام که عرض
�

sکه بری از زند 	
ه حل مگه تصم%م نگرف
؟؟؟نکنه اومدی پ8شنهاد ازدواج �دی �ه این مرد م 	
̀_ برگش ش�ل دار مش�لش و ندارە؟؟؟ واسه 

...ترسو

- ا ن8ست ب%خود �ه دلت صابون نزن Iی...نخ�� از این خ� �اش تا وق
	 تصم%م نگ�� > مش�لت  مطم?�
 از وw...اومدم اینجا واسه Cار...ه%چکس د+گه تو روت نbاهم نم%کنه...و حل ک
< من �ه کنار

...اونجا*( که ک� و ندارم پ8شش �مونم مجبورم دو�ارە اینجا اقامت کنم

ت زدە پرس%د :ما*< وارفته و ح��

چه Cاری؟؟؟-

- م �ا�ام ب%اد +ه +ه Cم که راە و چاە Cار و +اد گرفتم و دستم �از شد م%b...+ه Cارخوب و �ا درآمدە
تا اونموقع اش�اw ندارە اینجا �مونم؟؟؟...جارو برام اجارە کنه

چطور شد یهو امروز اومدی؟؟؟-

مگه امروز خ�I خاص%ه که مثً} ن�ا+د میومدم؟؟؟-
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ی شدە �عد از  ل%ا �ه وض�ح م%د+د که ما*< شک کردە �ه اینکه چرا فردای همون روزی که lس�	
 ما*< هم نمیتو0ست �اور کنه موض�ع Cار ل%ا ...چهار ماە � از اینجا درآوردە

�
̀_  حق%قتا  wرو و

< تص...م%خواست به�	 از این؟؟؟از خداش بود که ل%ا همینجا پ8شش �مونه م%¶ وw چرا همچ?�
گرفت که پ8ش ما*< �مونه؟؟؟

Vدر و مادرت مش�o ندارن �ا این قض%ه؟؟؟-

- < رفتم پ8ش غزل...راسmش اونا نم%دونن < خب ا�ه م%گفتم غزل رفته خارج نم%ذ...فکر م%ک?< اش?	
< مجبور شدم که...اونجا هم هر̀_ گشتم دن�ال Cار �ه نm%جه نرس%دم...ب%ام ا +ه Cم �...برای هم?�

راش +ه فکر د+گه ب...اش�ال ندارە...ا�ه از نظر تو شد*< ن8ست...وw...دروغ را® lشم تهران
...م%کنم

ه چهار مگه تو این س...فهم%د ممکنه �ا تعللش Cاری کنه که دو�ارە �عدش yش%مو*< براش �مونه
ماە ح�ت این روزای �ا ل%ا بودن و نم%خورد؟؟؟yس چرا دست دست کنه؟؟؟

:�qــــع و هول زدە گفت

- ایn�ار فقط برای اینکه مش�o پ8ش ن%اد...�ا+د دو�ارە ص%غه ش%م ...

چقدر �qــــع موافقت خودش و اعالم کرد...ل%ا �ه سخ
	 جلوی ل�خندش و گرفت ...فاق ب%فته...

خونه �اش%طنت گفت > :درحال%که از کنارش رد م8شد که برە سمت آش�_

- �ه چون م%دو0ستم تو تم...وw من مثل چشمام بهت اعتماد دارم...از نظر من ایرادی ندارە o+ا
ا نداری ب8ش�	 راغب شدم که ب%ام اینجا ...دخ�	

شونه اش و گرفت و چرخوندش سمت خودش...ما*< �ا چند قدم �لند خودش و بهش رسوند ...

̀_ شد؟؟؟- < چرت و پر*	  < همچ?� +ادت که نرفته دفعه ق�ل �عد از گف?	

- +ادم نرفته �عدش �ه غلط کردن افتادی...نخ��  ...

- 	
...yس مواظب �اش ایn�ار تو �ه غلط کردن ن%ف

< گند دماغ و *I اخال�	 - ...جون �ه جونت ک?<

فت اتاقش گفت :ما*< روشو گرفت و تو همون حال که م��

- ە زqاد دم پر این آدم گند دماغ نمو*< یهو د+دی م�ی بود اخالقم �ه تو هم �  ا+ت کردبه�	 ...
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- س ق�ل از اومدنم واUسن گند اخال�	 و هاری زدم Cً} د+گه ه%چ%ت �ا+ت نم%کنه...ن�	 ...

 بود که رو ل/ش 0شست و از د+د ل%ا دور موند
�

داشت  تازە...ایn�ار جواب ما*< ل�خند Cمرن�
ی دلش برای این Cل Cل کردنا و حا�< جوا*I های ل%ا تنگ ش > دە بود و م%فهم%د ب8ش�	 از هرچ��
 بود که حس کرد خدا �ا دلش راە اومدە و این دخ�	 

�
و دو�ارە  چقدر اون لحظه براش لحظه قشن�

ونههرچند هنوز نمیتو0ست ام%دوار �اشه که تا آخر برای خودش �م...�ه زندگ8ش برگردوندە ...

ە شد �ه آسمون شب خونه خ�� > ن همو ...ل%ا +ه چا*( دم کرد و رفت کنار پنجرە کوچ%ک آش�_
ە شد و تصم%م گرفت که ب%اد �ه این فکر کرد ک...آسمو*< که شب ق�ل تو اهواز بهش خ�� >
ه +ع

 وق
	 تو ب%مارستان شادی...تصم%مش درست بودە؟؟؟هرچقدرم تا ق�ل از رس%د0ش مردد بود
< رفت ...ا+جاد شدە تو نbاە مادر و Vدر ما*< و د+د ترد+دش از ب?�

 	
مندە شد از ب%خ�I رفتnش و از اینکه ح < که ل%ا �� ام بهش گذاش?	  نتو0ست انقدر عزت و اح�	
در ...شنوw اونا درک و شعورشون �االتر از این حرفا بود که ازش دلخور l...ازشون خدافظ کنه

س%د �ازم مجبور شد دروغ �گه اش دوست نداشت راز ما*< رو ف...جواب سواال*( که ازش می�_
< ل%ا شا+د وضع و خراب تر م%کرد...کنه اومدن  تو راە...ا�ه م%خواست خودش �ا+د م%گفت و گف?	

�ا خودش فکر کردە بود و �ه این نm%جه رس%د که بهشون �گه ما*< آما oC ه تهران� ¡شک%ل 
�

sد
 رو ندارە و از ا+جاد مسئول%ت ازدواج واهمه دارە

�
sش برای بهم گفت دل%ل...خانوادە و زن و زند

< بودە و فقط م%خواسته �ا پ8شنهادش �ه ل%ا اونا رو را¿< ن گه دارە و ل%ا زدن این را�طه هم هم?�
...وق
	 فهم%دە قصدش جدی ن8ست تصم%م گرفته از زندگ8ش برە

 �yشون د+دە بودن �اعث شد ح
�

sدر و مادر ما*< تو این +� دو سال زندV رفای ل%ا رو رفتاری که
 > < که ما*< مغرورشون در جواب ا�ارشون برای ازدواج ه%چوقت ر ...�اور ک?< ا¿< خوب م%دو0س?	

 رو نمیxینم
�

sگه تو خودم توانا*( ادارە زن و زند�ادن که نتونه و خب �ه ل%ا هم حق م%د...نم8شد 
ا+ط و تحمل کنه و �ذارە برە < ...این ��  برای وw حاال که برگشته بود ازش انتظار Cمک داش?	

 
�

sه زند�ود که سع%د ما*< انقدر تو این مدت داغون شدە ب...برگردوندن �y تارک دن%ا شدە اشون 
< برای نجات �yشون وw ...کنه  ل%ا نمیتو0ست معجزە...و q�0ن Cم موندە بود التماس ل%ا رو �ک?<

رگردوندن بهشون قول داد که �ه خاطر عالقه قل
I خودشم که شدە تمام تالشش و برای ما*< و ب
...حسش �کنه

مندە شدن از  قض%ه درو£< که مجبور شد �ه Vدر و مادرش �گه رو �ه اونا هم گفت که ب8ش�	 ��
ه خواست دروغ موندن خونه غزلم بهشون �گه ک...اینکه مجبور شد �ه خانوادە اش دروغ �گه

س%د از اینکه تو ...q�0ن �ا زاری و التماس ازش خواست این مدت پ8ش ما*< �مونه تنها*( و  می�	
�ال*( �ش ب%اد و Cارش �ه ب%مارستان �کشه > 8شش µ ا�ه ل%ا پ...فکر و خ%الش �ازم +ه همچ?�
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 دست از Vا خطا نم%کرد
�
م �ه خاطر سع%د زqاد �ا این قض%ه موافق نبود و مخالفmش...موند مطمئنا

�ا این وw وق
	 د+د خود ل%ا مش�...خود ل%ا و حرفا*( بود که ممکن بود yشت �ش ا+جاد lشه o
ط خوندن دو�ارە ص%غه محرم%ت و ازش قول گرفت که در ص ورت قض%ه ندارە رضا+ت داد �ه ��

< حرفای qن مش�o +ا احساس عدم امن%ت تو خونه ما*< �دون در نظر گرف?	 اآل0شون  بروز کوچک�	
س%د �د...و Cم� که میتو0ست در حق ما*< �کنه برە شهرش و د+گه هم برنگردە < ل%ا می�	 ون داش?	

شون رضا+ت Vدرش ص%غه محرم%ت اعت�اری نداشته �اشه وw سع%د خ%الش و راحت کرد که �ا 0
...دادن ص%غه نامه ق�o مش�o برای تمد+دش ا+جاد نم8شه

ونه وw از ل%ا هم برای اینکه قض%ه Cل%د داشتnش لو نرە مجبور شد �گه امشب و خونه غزل µ م
تال�� شدە اونجا مستق%م رفت خونه ما*< و تا وق
	 برگردە مشغول � و سامون دادن �ه خونه م

< رفت که شالش و رو تخت ما*< پ%دا ...ما*< شد و وق
	 تمام ترد+د و اضطراlش از ب?�
د غزل موقع جمع کردن وسا+ل ج....کرد > ا همون شاw که مد*	 بود دن�الش م%گشت و حدس م��

و*I وw رو تخت ما*< بود و این 0شونه خ...توقع داشت تو اتاق خودش پ%داش کنه...گذاشتmش
...برای قلب مرددش محسوب م8شد

بح از ص...تو این دو روز Cارش فقط شدە بود نقش �ازی کردن...دو روز از برگشتnش م%گذشت
ە � Cار ون و دم غروب برم%گشت که مثً} 0شون �دە دارە م�� فت ب�� < برای اینکه م...م�� طم?�

�Uا تا�ی هم  ون و ح
	 تا +ه مس�� فت ب��  در�س
	 lشه ما*< تعقی/ش نم%کنه �عد از ما*< م��
 > فت تو +ه Vارک میnشست و مشغول گش?	 فت و وق
	 خ%الش راحت م8شد +ا م��  دن�الش م��
نت فت Cا�< نت برای پ%دا کردن Cار از تو این�	 ...روزنامه م8شد +ا م��

ش تو وw فقط واسه اینکه مش�o برای موند0...دو�ارە بیnشون ص%غه محرم%ت خوندە شدە بود
ی �...اون خونه پ8ش ن%اد > Iذیر بود که هیچ چراغ س�Vه ل%ا 0شون ما*< هنوز همون آدم غد و نفوذنا

ودش و خب ل%ا هم اینو خوب م%دو0ست و �ا علم �ه این قض%ه اومدە بود که شا0س خ...نم%داد
 در کنار ما*< امتحان کنه

�
sاز جوا...شا+د تصم%مش عج%ب بود...و برای زند o%نب و شا+د خ

اد �ه وw اون لحظه قل/ش انقدر قدرت پ%دا کرد که اجازە ند...0سنج%د وق
	 این فکر و کرد
ود بتونه از مسائل د+گه فکر کنه و تمام فکر و ذکرش شد برگردوندن ما*< �ه زندگ8ش و ام%دوار ب

...yسش ب¢�%اد

< م%کر  دyشت +ه س8ستم توCا�< نت 0شسته بود و داشت سایتای Cارqا*I رو �اال و Vای?� ...

« < فوق �گ�� تا بتو...آخه من نم%فهمم این چه وضعشه *< تا وق
	 ل8سا0س بودم همه م%گف?	
 >
ه اآلنم که خ�� �م فوق ل8سا0سم هیچ خراب شدە ای پ%دا نم8ش...راحت تر Cار پ%دا ک

ز شه بxینم �ذار �ا...اینجا نوشته �ه +ه Cارشناس عمران ن%ازمند+م...پ%دا کردم...آهااااااان...که
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�ا حداقل سه سال سا�قه Cار؟؟؟...هه...چ%ه!!! I*ا+د آدم از ...آخه آدمای ناحسا�+ه جا  �االخرە 
وع کنه که سا�قه براش محسوب lشه +ا نه؟؟؟اآلن من سا�قه Cار از کدوم گوری در� %ارم �دم ��

�ه تو؟؟؟»

دار   همه جا +ا سا�قه...تا�عد از ظهر درگ�� پ%دا کردن Cار بود درست مثل Cل این دو روز
فت میnشست تو  < و خودش �ا+د م�� < از مدرکش استفادە ک?< < +ا فقط م%خواس?	 م%خواس?	

��n پ%دا نزد+�ای غروب بود که +ه آ�Ñ استخدام م...که البته مدرکشم هنوز آمادە نبود...خونه
وق و دوست نداشت �عد از اینهمه درس خوندن و جون کندن حاال برە م��n شه �ا +ه حق...کرد

وع �ا+د اول Cارش و از همینجاه...وw انbار د+گه چارە ای جز این نداشت...�خور و نم��  ا ��
و0ست از طر�< د+گه ب8ش�	 از این نمیت...�االخرە اینم +ه سا�قه محسوب م8شد د+گه...م%کرد

< ...کشش �دە  هر آن ممکن بود ما*< �فهمه قض%ه Cار دروغ بودە و شک کنه �ه علت برگش?	
این  اون موقع بود که دو�ارە رگ لج�از²ش �اد م%کرد و م%گفت من احت%اج �ه ترحم و ...ل%ا

...مزخرفات ندارم

*

ە �ه Vاهاش بود ک ک
	 که آ�Ñ دادە بود 0شسته بود و خ�� ه از شدت رو صندw سالن انتظار ��
��لند شد و �عد از جواب دادن رو  ��nس تند تند تکو0ش م%داد که صدای تلفن م ه ل%ا اس�	

:گفت

�فرمای%د تو-...

هزار و  خدا خدا م%کرد که از اون جاها*( ن�اشه که...ل%ا ¡شکری کرد و رفت سمت اتاق مدی¢qت
%اد وw ح
	 حا�< بود دو هفته هم آزما��� ب...+ک جور ادا و اصول داشته �اشن واسه استخدام

...هرطور شدە مشغول lشه ق�ل از اینکه ما*< و �ه �Cار نرفتnش مشکوک کنه

و*( از ل%ا استق�ال کرد و تعارفش کر   جوو*< بود که �ا خو��
�
کت مردی 0سxتا د که مدیر ��

د گفت�عد از ن%م نbا® �ه فرµ که ل%ا پر کردە بود و مnش8ش �ه دسmش رسوندە بو ...lشeنه :

�	 درسته؟؟؟- خانوم م��

�له-...

�عد از خوندن مدرک تحص%ل8ش ابرو*( �اال انداخت و گفت:

- چطور شد که تصم%م گرفت%د سکرتر lش%د؟؟؟...فوق ل8سا0س عمران
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- < تصم%¶ نگرفتم سا�قه  از اونجا*( که همه دارن تو رشته خودم دن�ال +ه آدم �ا ...من همچ?�
�< شغل ن%از دارم ترجیح دادم که دن�ال این Cار  اشمم%گردن و از اونجا*( که �ه داش?	 ...

کت هنوز �ه فرم استخدام ل%ا بود و وق
	 قسمت خاw سا�قه Cاری و د+د  �ا انگشت  نbاە مدیر��
:اشارە �االی ابروشو خاروند و گفت

- اینکه سا�قه Cار ندارqد +ه Cم Cارو سخت م%کنه...�له ...

ممکن بو  ل کردن ز�و0ش غ��  عص�ا*< شدە بود و تو اینجور مواقع کن�	
�
دل%ا د+گه واقعا ...

ب�خش%د مگه شغل م��n گری هم سا�قه الزم دارە؟؟؟خب اینجوری �اشه که ه%چکس -
*( برای yس اینهمه ¡ش�qق شدن تو دوران دا0شجو...نمیتونه �عد از تموم شدن درسش برە � Cار

...ادامه تحص%ل برای چ%ه

- س سا�قه Cارqه متاسفانه تو ایران استخدام +ا بر اسا...بxیn%د خانوم من Cامً} حق و �ه شما م%دم
که چند   ضوا�ط هیچ نق�� تو این استخدام ندارە و اینو من �ه عنوان ک�...+ا بر اساس روا�ط

اف م%کنم < اع�	 کتم اومدن و رف?	 کر �ه هر حال همه جا اول �ه ف...سال آدمای زqادی تو ��
فت و منفعت خودشونن و خب صد در صد +ه آدم �ا تج¢�ه +ا ک� که توسط آشنا*(  پ��8

ی ا+جاد م%کنه 0س/ت �ه +ه آدم *I تج¢�ه ل%ل من �ه شخصه �ه این د...معر�< شدە مش�ل Cم�	
کت + ه مقدار دن�ال +ه آدم �ا تج¢�ه و دارای سا�قه Cاری م%گردم چون Cار م��n گری این ��

y اری آشنا م8شه ازC ا مح%ط� ک� که تازە دارە 
�
سش سخت تر از جاهای د+گه اس و مسلما

...برنم%اد

:ل%ا �ا ترد+د پرس%د

از چه نظر؟؟؟-

- کت میxیn%د که تو این �� ...مثً} ساعت Cاری که ºا® اوقات شا+د تا هشت ش�م طول �کشه
ارای د+گه +ع
< عالوە بر م��n گری C...فقط منم و مnش%م که ا�شونم ازدواج کردن و م%خوان برن

< Cارم +ا چا*( آوردن موقع اوم �ا ...دن مهمونای هم �ا+د بتون%د انجام �د+د مثل نظافت جز*� م��
کت ون از �� مول +ه که البته همه این Cارا*( که خارج از وضا+ف مع...+ه �ی خوردە Cاری ب��

...مnش%ه �ه حقوقتون اضافه م%کنه

سم حقو�	 که برای این Cارا در نظر گرفت%د چقدرە؟؟؟- میتونم ب�_
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- حقوق ما® +ه م%لیون تومنه...�له خواهش م%کنم ...

وw ...+ک م%لیون؟؟؟اون �ه ما® پونصد ش8شصد تومنم را¿< بود...قلب ل%ا �ه تاپ تاپ افتاد
�ا+د بxینه از yسش برم%اد +ا نه...خب خودشم گفت که Cارش سنگینه ...

:مدیر که چهرە مستاصل ل%ا رو د+د گفت

- 8ستم +ه دخ�	 از اونجا*( که �ا �احت گفت%د �ه این Cار احت%اج دارqد �ا اینکه خودم موافق ن
 جا*( به�	 از اینجا میتونه مشغول lشه رو استخدام کنم وw م

�
یتون%د +ه تحص%ل کردە که مسلما

qار²ش ندارC ار و ساعتC ا ن�ع� oمشغول ش%د ا�ه د+د+د مش� ���ه صورت آزما�د و از مدت 
...همه نظر اوک%ه براتون قرارداد میxند+م

سش خودش اون لحظه فکر م%کرد از y...اینجوری خ%o به�	 بود...ل�ای ل%ا �ه ل�خند �از شد
< برسه �ا+د خودش و امتحان م%کرد ...برم%اد وw برای اینکه �ه +ق?�

از s ب%ام؟؟؟-

از s میتون%د ب%ا+د؟؟؟-

...من از فردا میتونم-

- +د مشغول �اشه yس من �ه خانوم مقدم م%bم از فردا تا آخر هفته رو ن%ان و شما �ه جاش ب%ا
< دو روز �ه من �گ%د که دن�ال +ه مورد د+گه �...ش%د  ا�ه نتو0سm%د تو هم?�

�
اشمفقط لطفا ...

-  
�
qفتون...چشم حتما �� o%ب�خش%د فام ...

ش برداشت و گرفت طرف ل%ا > ...مرد Cار*	 از جا¬ار*	 روی م��

-  تماس �گ�� ...س�حا*< هستم
�
qد و ا�ه y {ًCش%مون شد+د و نخواسm%د که فردا هم ب%ا+د لطفا

...اطالع �د+د

ف¦< کرد Cارت و گرفت و �ا ل�خندی که ناخواسته رو صور¡ش 0شسته بود از س�حا*< ¡شکر و خدا
ون ه احساس خو*I اون لحظه داشت که نم%ذاشت سخ
	 های احتماw این Cاری ک...و رفت ب��

 قرار بود ت�د+لش کنه �ه آچار فرا0سه رو بxینه
�
ود که جا*( فقط از این �ا�ت خوشحال ب...تق¢q�ا

ا کردن Cارهست تا ا�ه +ه وقت ما*< پرس%د بتونه جواب �دە و فکر نکنه �لوف زدە راجع �ه پ%د ...

***

ازی بود خونه مشغول درست کردن ساالد ش�� > ر که تا انقدر ذوق داشت از پ%دا کردن Cا...تو آش�_
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ی شد > حاال که از دغدغه Cار خالص شدە بود �ا+د ذهnش و رو ...رس%د خونه مشغول آش�_
ە که ع...دغدغه جد+دش +ع
< ما*< متمرکز م%کرد Iی هاش از +ادش ب� لت ن�ا+د م%ذاشت درگ��

̀_ بودە ...اصo برگشتnش �ه تهران و اومدن تو این خونه 

<  صدای �از و lسته شدن در و شn%د وw چون احتمال م%داد �ه خاطر خورد کردن پ%از و  رqخ?	
:اشک رqملش Vخش شدە ترجیح داد از جاش تکون نخورە و از همونجا �ا صدای �لند گفت

...سالاااااااام-

شمای پر +ه Cم �شو چرخوند و از الی چ...صدا*( جز دسته Cل%دی که رو Cان�	 فرود اومد 0شn%د
خونه اس و دست �ه سeنه تک%ه دادە �ه Cان�	  > وشو دو�ارە ر ...سوزش ما*< و د+د که تو آش�_

...برگردوند و مشغول Cارش شد

- � می �ا سالم و احوال�_ {ًC ه جای شام ز�ونت و خوردی؟؟؟+ا�ونه ای انقدر گشnت بود که 
...نداری

�عد از چند لحظه سکوت �االخرە صدای Cالفه اشو شn%د:

s اومدی؟؟؟-

...+ه ساع
	 م8شه-

ت ق�ل از اینکه تحل%ل کنه علت Cارشو دس...�ازم سکوت تا اینکه حضورش و کنارش حس کرد
حرکت  ما*< خ%o نرم رو دس
	 که �اهاش چاقو رو نگه داشته بود 0شست و وق
	 دست ل%ا از 

ون و گذاشmش رو Cابeنت ...وا�ستاد چاقو رو کش%د ب��

نbاهش تو ...همون دسmشو گذاشت رو شونه طرف د+گه ل%ا و برش گردوند سمت خودش
ه ل%ا صورت س%اە شدە از لوازم آرا�شش که چرخ%د ناخودآÈاە ل�خندی Cمرنگ رو ل�اش 0شست ک

...�qــــع ش�ارش کرد

چرا م%خندی؟؟؟-

- �ار تو خ%ابون د+دمت که داش
	 اونجوری اون �yە رو �ا  > نbاهت قورت  اون روزی که برای اول?�
هش نbاە م%دادی هیچ وقت فکرشم نم%کردم که +ه روز تو خونه ام �ا�� �ا این صور*	 که 0شه ب

...کرد و بوی پ%ازی که نذارە آدم از +ه قدم%ت رد lشه
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س%د نتونه جلو  ی ل%ا در حق%قت م%خواست از اونهمه نزد+� �ا ما*< خالص شه چون می�	
ە �ه ظاهر �ا حرص و عص�ان8ت ساختگ8ش س¨ کرد شونه هاش و که ...احساسش و �گ�� wو

...حاال جفmش تو چنگ ما*< اس�� شدە بود و آزاد کنه که ما*< مح�م تر نگهش داشت

- جا موندی؟؟؟ولم کن د+گه ا�ه نمیتو*< نزد+�م �ا�� +ا تو صورتم نbاە ک
< چه ا�ارqه که این

�ه تو  Ì ضیح ما*< خوب م%دو0ست ل%ا انقدر �چه ن8ست که از شوخ8ش ناراحت lشه yس احت%ا
بوی  �ا �انگشتای هر دو دسmش رد س%اە اشک و از رو صور¡ش Vاi کرد و �ا لح
< که...نبود

:ناراح
	 م%داد گفت

م8شه نری � Cار؟؟؟-

̀_ اومدم تهران؟؟؟- yس واسه 

؟؟؟- 	
+ع
< هیچ دل%ل د+گه ای نداش

- �ا+د �bم که نه...ا�ه م%خوای �ه این بر� که �فه¶ دلتنگت شدم +ا نه ...

؟؟؟- >
مطمئ

- ا +ه خر مغزم و ºاز زدە که �خوام دلتنگ عبوس ت¢qن آدم زندگ%م که �...معلومه که مطمئنم
دروغ بزرگ سه ماە آزºار �Cارم گذاشت lشم؟؟؟

ی موهای �ه ما*< از ل%ا فاصله گرفت و +ه دسmشو تو موهاش فرو کرد و همونطور که دسmشو از ال
:گرد0ش رسوند و مشغول ماساژش شد گفت

- تصم%مت  وw حاال که...دوست ندارم �ح
ª رو ادامه �دم که تهش نه قرارە تو قانع ��l نه من
...برای Cار کردن جد+ه حداقل د+گه تو خونه Cار نکن

...ل%ا دو�ارە مشغول خورد کردن پ%ازش شد

- اینجوری خودم راحت ...دو�ارە برم%گرد+م �ه اون قض%ه ادای دین و این حرفا د+گه
ە و ...�عدشم...ترم �اهات تعارف ندارم عاشق چشم و ابروتم ن8ستم که lشم Cلفت *I ج��

نم هوا برت ندا...مواج�ت > رە هر ا�ه حس و حالش نبود و خسته بودم دست �ه س%اە و سف%د نم��
< وضعه ە اشو دارم غذا درست کردم...روز هم?� > امروز د+دم انرژی و انگ�� ...

- ب8ش�	 هدفم حفظ امن%ت و سالمت جا*< ...راسmش و �خوای �ه خاطر خسته 0شدنت نگفتم
غذا*(  دوست ندارم �ق%ه مواد ...آخه چند ما® م8شه که �ه فلفل آلرژی پ%دا کردم...خودم بود
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...هم Cً} از چشمم ب%فته

:ل%ا �ا �ی کج شدە نفسشو فوت کرد و گفت

- هم  تو که �لدی عال%جناب ص�I کن جان نثارت اول نصف غذاشو �خورە ا�ه سالم موند شما 
...تناول کن%د

...اوهوم این فکر خ��%ه-

�ا ل%ا رفت سم 	
ت درحال%که �عد از چهارماە احساس شادی و شعف م%کرد از این همصحب
< ºاز گفت :+خچال و +ه س8ب برداشت و �عد از زدن اول?�

- کت انقدر ...شب اول تو شوک اومدنت بودم درگ��  دیروز و امروزم که �عد از چند وقت رفتم ��
سم Cارت چ%ه کته؟؟؟...بودم که درست و حسا*I ند+دمت که ب�_ کجا هست؟؟؟��

س%د اتفاق افتاد ی که ازش می�	 > وع �ه...�االخرە اون چ�� پرس%دن  م%دو0ست اینجوری که ما*< ��
ە که از همون اول �ا توضیح ج� ...کردە تا ته و توشو درن%ارە ول کن ن8ست q%ات yس چه به�	

...کنج�اوش نکنه

چه فر�	 م%کنه واسه تو؟؟؟-

-  >
ان وق
	 +ه سند محرم%ت دارqم +ع
< مسئولیتت تا زم...�از +ادت رفت وق
	 تو خونه م
اقامتت تو این خونه �ا منه؟؟؟

- کت مه راە حقوقشم خ��ه که �اعث شدە اینه...مرت�ط �ا رشته امه...+ه Cار تمام وقته تو +ه ��
تا همینجاش فکر کنم Cا�< �اشه که �دو*< ...�ک��م ب%ام اینجا ...

 > خونه ما*< س8ب ن%م خوردە اشو گذاشت رو Cان�	 و همونطور که ب%خ%ال و بeتفاوت از آش�_
ون گفت فت ب�� :م��

- *< چه انقدر عقل Cل هس
	 که �دو...واسه خاw نبودن ع¢qضه گفتم وگرنه �ه من ر�¦ ندارە
...Cاری درسته چه Cاری غلط

*I ...وختل%ا نbاە دلخورش و از ما*< که رفت تو اتاقش و در و lست �ه س8ب نصفه روی Cان�	 د
و  اون موقع که تازە اومدە بود �ه این خونه همش حواسش...اخت%ار رفت طرفش و برش داشت

8ب که جمع م%کرد که از �طری آب توی +خچال که م%دو0ست ده
< مان%ه نخورە وw حاال این س
د > ...جای دندونای عشقش روش بود عج%ب داشت بهش چشمک م��

115



ی ما*< جواب چشمکش و داد و +ه ºاز بزرگ از س8ب گرفت و تو خ%الش اون س8ب و �ه ش�ل �ازو 
< شدە بود له م 8شدتجسم کرد که حاال داشت زqر دندوناش که �ه خاطر *I محل8ش حسا*I ت�� ...

 Cار 
�
< روز Cار²شم داشت تموم م8شد و حاال د+گه وقmش بود که اقرار کنه واقعا خسته کنندە  دوم?�

نمیتو0ست درک کنه م��n ق�o فقط �ه خاطر ازدواج تصم%م �ه استعفا ...ای بود
 خسته شدە بود از اینهمه مسئول%ت مختلف که روی دوشش بود...گرفته

�
ه از طر�< �...مطمئنا

س%د نتونه تو درازمدت از yس اینهمه Cار مخت لف در طول +ه این Cار احت%اج داشت و از طر�< می�	
< امروز تصم%مش و م%گرفت و �ه س�حا*< اطالع م%د...روز ب¢�%اد اداز طر�< هم �ا+د هم?� ...

چکس وw انقدر زندگ8ش پر از دروغ شدە بود که ه%...خ%o دلش م%خواست �ا +� مشورت کنه
*< رو که ما...و پ%دا نم%کرد بتونه دو Cلوم �اهاش حرف بزنه �دون ترس از اینکه برداشmش چ%ه

دیروز انقدر دیر رفت خونه اصً} ند+د و فقط تو0ست خودش و �ه تخmش برسونه و 
وµ امروزم که ساعت هشت شب بود و هنوز درگ�� تا+پ این نامه های اداری که تم...�خوا�ه

ونه نداشت و معلوم نبود s مرخصش م%کرد و s م%خواست راە ب%فته برە اون � شهر که خ
...ما*< بود

wهای احتما 	
< دو روز سخ  این شغل +ه جورا*( حس م%کرد س�حا*< م%خواد �ا این Cارش تو هم?�
ە میتو0ست قبول داشت که Cار سخ
	 بود وw ن...و �ه ل%ا lشناسونه تا بتونه به�	 تصم%م �گ��

�ال Cاراینم از دست م%داد دو�ارە �ا+د م%گشت دن...منکر این lشه که چارە ای جز این نداشت ...

 ��¢ج �ا+د ز�و0ش دراز م8شد 
�
و م%گفت  �ه مادرشم تلف
< گفته بود که استخدام شدە و مطمئنا

Ì ن8ست که �ا�ا برام پول ب¢qزە �ا این و ...که من خودم حقوق دارم و د+گه احت%ا wم وC ضع +ه
ا+ط ...سخت شد ��

< تا+پ شدە اش و چک م%کرد که تلفnش �ه صدا درومد  ە �ه صفحه مانeتورش داشت م?	 و  خ��
:�qــــع جواب داد

�له؟؟؟-

-  	� +ه لیوان چا*( لطف م%کن%د؟؟؟...خانوم م��

:Cالفه از اینکه چرا اجازە مرخÂ نم%دە و تازە درخواست چا*( م%کنه گفت

< اآلن- ...چشم هم?�

< چا*( تو لیوان بود که صدای �از ...نفسشو فوت کرد و رفت سمت آ�دارخونه و  مشغول رqخ?	
تاد لیوان و قندون و گذاشت تو سی
< و راە اف...�ه Cارش �عت داد...lسته شدن در و شn%د
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< حینم �شو چرخوند که بxینه s بود اومد تو ندن وw چرخو ...سمت اتاق س�حا*< و تو هم?�
...�ش همانا و قفل شدن نbاهش تو دوتا چشم غرق خون همان

ە �ا نا�اوری گفت ە اشو �گ�� :�جاش م%خکوب شد و �دون اینکه نbاە خ��

تو اینجارو از کجا پ%دا کردی؟؟؟-

< کهنه و Cامپیوتر قد+¶ مخصوص ل%ا و  کت و م�� �آخر  ما*< نbاە خشمگیnش و دور تا دور ��
چند قدم بهش نزد+ک شد و پر حرص گفت...سی
< چا*( توی دسmش چرخوند :

-  سوال منم همینه
�
تو اینجا رو از کجا پ%دا کردی؟؟؟...دق%قا

< تر شه و ادامه �دە :سکوت ل%ا �اعث شد خشمگ?�

- فوق  Cار مرت�ط �ا رشته ات این بود؟؟؟�ه خاطر این ک��%دی اومدی اینجا؟؟؟که �ا مدرک
؟؟؟ ��l _̀دار�ل8سا0س آ

:نbاە دسÜmاچه ای �ه در اتاق س�حا*< انداخت و گفت

- ما*< زشته...ه%ـــــــــــس ...

- 	
...زشت Cار توئه که +ه ذرە شخص8ت برای خودت قائل ن8س

- تو برو من م%ام خونه برات توضیح م%دم...پوووووووف...من...من ...

:�شو نزد+ک تر برد و از الی دندونای Cل%د شدە از غ¢qد

- < منتظرم...ل%ا < تو ماش?� و�ارە نیومدی خودم د...ا�ه تا پنج دق%قه د+گه اومدی اومدی...Vای?�
م و �کشمت از این خرا�ه...م%ام �اال < نم%کنم دسmت و �ا مال+مت �گ�� ون اون موقع تضم?� ب�� ...

م%دو0ست ما*< اآلن انقدر ...چشماشو مح�م �از و lسته کرد برای مسلط شدن �ه اعصاlش
< Cاری < کوتاە اومد و گفت...عصx%ه که ازش �ع%د ن8ست همچ?� برای هم?� :

- تو برو اآلن...م%ام...خ%له خب ...

�ه  ما*< چند قدم عقب عقب برداشت و �عد دو�ارە برگشت �جاش و درحال%که انگشت اشارە
:0شونه تهد+د تکون م%داد گفت

 د+گه نم%ای و دن�ال +� د+گه �اشه ها-
�

ی م%� ...م��
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...همینجوری که نم8شه-

؟؟؟- 	
چرا نم8شه مگه قرارداد lس

-wنه و...

- فهم%دی؟؟؟...همینکه گفتم...وw ندارە

:ل%ا ل�ه سی
< رو گذاشت تخت سeنه ما*< و همونطور که هلش م%داد �ا خشم گفت

- اە...برووووو...�اشه د+گه ...

ون ە اشو گرفت و رفت ب�� م%@	 چند ل%ا هم �عد از کش%دن نفس ع...ما*< �ا چشم غرە ای نbاە خ��
...تقه �ه در زد و رفت تو اتاق س�حا*< 

خواهد  این رمان ادامه دارد و &ه محض آمادە سازی جلد سوم در و*سا�ت نا)س &انو من"!  
شد

:آدرس �انال تل�رام  @Nicebanoo_iR

:آدرس سا�ت  Nicebanoo.iR
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