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 مرداب کی هیشب
 یباسمه تعال

 نیبدتر یبرا و باش دواریام ها نیبهتر یبرا" ی جمله با شما ی همه شک یب

 نیدار ییآشنا"آماده ها

 بزرگ فاقات هی نکهیا تا نداشتم قبول رو جمله نیا اصال قبل سال کی تا راستش

 هم شتندا دیام نه،بلکهیکم در شهیهم نیبدتر تنها فهموند،نه بهم میزندگ یتو

 !هیمزخرف زیچ

 هش  یکردم،همیم یزندگ نایکارول لیه چپل یتو که یزمان ها،منظورم موقع اون

 س  اله 19  دختر هی.داش  تم درس  نون دختر هی نیع مثبت و احمقانه ظاهر هی

شق سه اتیادب عا  مرده بودم بچه یلیخ یوقت مادرم.بزرگ یارزوها یکل با فران

 قمارباز هی پدرم.میکردیم یزندگ کیکوچ یاپارتمان خونه هی یتو پدرم با و بود

مار.بود هل ش  تریب...نه که ق ند ش  ر  ا  یاحمق هر که ییزایچ یرو کرد یب

ستیم شت یتیاهم برام!ست احمقانه دون شت کردیم یهرکار چون ندا  در پ

 هیش  هر تا زدیم یدر هر به که بود یعال پدر هی خونه یتو و ش  دیم تموم خونه

شگاه سته ی،حتیزندگ سال همه نیا از بعد و کنه جور منو دان  خونه هی بود نتون

 رو خودم به منص  و  یها یبودم،فانتز نوجوون هی یوقت.بنره رو کیکوچ



شتم،که  االب پارو از که یپول و جذاب ی چهره و بلند قد با یمرد هی یروز هی دا

 ها نیربهت یبرا دیبا که همونطور اما شهیم سبز من راه سر عاشق قلب هی ره،بایم

 هک خالفکار عده هی کله و سر شدن دایپ اماده،با ها نیبدتر یبرا و بود دواریام

 و ش  د دایپ ما کیکوچ ی محله یخالفکارن،تو دیفهم ش  دیم ظاهرش  ونم از

 نکهیا.ش   دن ما ی واحده س   ه طبقه ییرو به رو هیهمس   ا قض   ا بر دس   ت

 وندمپروریم هام یفانتز تو من که بود جذاب و پیخوشت همونقدر سردستشون

صال شم" نیادو" مزخرف نگاه طرز و رفتار از که شدینم باعث ا  اد،اونمیب خو

 خودش ییجورا هی میکردیم یزندگ توش ما که یواحد دنیخر با نکهیا از بعد

 هی مثل که من عیض  ا پیت از س  اده تمس  نر هی با اولش.کردیم فرض سییر رو

 کم و شد شروع دادمینم رو جوابش نکهیا بناطر کردنم تیاذ و خرخونه بچه

 کنم قبول اونو دیبا من ای که یجد اجبار هی یحت ای شنهادیپ هی به شد لیتبد کم

شق نیا که دمینفهم چوقتیه.رهیگیم شیپ در رو یسنت راه نکهیا ای  اهنجارن ع

 رخ به رو قدرتش و پول مدام نکهیا و ش  د ش  روع کجا از من به نیادو ییهوی و

شیم من  یوزنس سر امیدرب زانو به خودم که کنهیم یکار باالخره گفتیم و دیک

سوندینم منو سم بود بهتر دیشا.تر  یکی یکی رو داشیتهد زود یلیخ چون بتر



 هب که یشمار یب یها یهیبد و کردناش قمار یتو پدرم زدن گول از.کرد یعمل

 رفتنمون اب البته که خونه نیا از انداختنمون رونیب به دیتهد تا گرفته اوردیم بار

 دیرس  یم نظر به که یزیچ اون از نیادو و کردینم رییتغ یزیچ هم خونه نیا از

س به حرفش و تا رس وندیم خودش و بودم هم ایدن یهرجا و بود تر خر کله  یکر

 یب موجود چه دمیدیم که حاال بودم نگرفته شیجد اول روز از چون.بنش  ونه

 قعش و پول ی وعده با یطرف از و کرد مقاومت برابرش در شهینم و هیدم و شاخ

با مخ زایچ نیا و نهیم که بود زده هم رو با مل مهین تو  کم باش   ه،کم من مک

 !باشم؟ نیادو با شم مجبور که برسه یروز واقعا نکنه که دمیترسیم

به بهم داش   ت یدیناام که ییروزا همون یتو درس   ت یول  کرد،ورودیم غل

 ته گهید یکی نیا.کرد عوض رو داس  تان ی همه طبقه اون به س  وم هیهمس  ا

 س  تمتونینم یکردم،حتیم تص  ور ال دهیا مرد هی از که یزیچ ی همه!بود یفانتز

ست که یاون از بهتر رو اش افهیق ص ذهنم یتو ه  تا نیرفتارش،زم و کنم فیتو

 مزد حرف باهاش میزندگ تو که بود یپس  ر نیاول درواقع که نیادو با اس  مون

 .داشت فرق
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مه یواقع یمعن به و برخورد مودب،خوش حد از شیس  ن،بیج  جنتلمن کل

 گفت ها بعد اما زدیم مشکوک یکم خونه نیا به ورودش لیاوا اون هرچند.بود

ست اهل که شگاه یتو چون و کانادا  ور یمدت مجبوره شده قبول لیه چپل دان

 هک بود یدروغ تا ص  د و هزار از یکی نمیا دیش  ا دونهیم خدا که بگذرونه انجیا

شجو چوقتیه اون!نیزد حدس درست.بود گفته بهم  نبود،اون لیه چپل یدان

ست اما کنه تموم رو تموم مهین کار هی تا بود اومده فقط شت د  ردک یکار سرنو

گاه همون از من که ندگ مرد،قراره نیا کنم حس اول ن  رییتغ رو من یز

 مرث یب س  نیج دخالت با هربار نیادو یها یقلدرباز که یوقت خص  وص  ا!بده

 عاشق هپروس.نکردم اشتباه انتنابم یتو که بفهمم شدیم باعث نیا و موند یم

سه هیشدن، شق اما بود یطوالن پرو  جداگونه مبحث هی خودش اول نگاه در ع

شت  و نیسن،ادویج منو شدن تر یمیصم رفت،بایم انتظار که یهمونطور!دا

شون دشیخر زر برده که اشیبر و دور  و تر زیت من گرفتن گاز یبرا بودن،دندون

 فقط مدینفهم رو سنیج و نیادو نیب یشنص خصومت چوقتیه!شدیم تر زیت

قه که دمیفهم مده بوجود نفر دو ما نیب که یا عال ما روز به روز بود او  یاد

 که.بودم دلگرم سنیج یها وعده با من اما کردیم تشنه من خون به رو یشتریب



 شتریب لایخ نیهم با منم.نباشم یزیچ نگران و بزنه یبیاس من به یکس ذارهینم

 سح چون نداش  تم یترس   دس  تش و دار و نیادو از و رفتمیم شیپ ش  تریب و

 .پشتمه سنیج کردمیم

 اوردهیدرن لیه چپل از سر لیتحص ادامه یبرا اون دمیفهم که یوقت تا بود البته و

ند هی تا کنهیم یهمکار سیپل با داره درواقع و تا با  نیواد که رو دهیپچ نس  ب

 دمیفهمن چوقتیه که بود ییرازها از گهید یکی نمیا!بده فنا به کردیم شیرهبر

 عده هی یریدس  تگ دنبال نجایا تا کانادا از و کنه یهمکار سیپل با دیبا اون چرا

ها دالل جازیغ یدارو  هی!بود؟ یچ اص  ال.نبود هم سیپل یحت یوقت ادیب رم

 اون سیپل نیماش دمید و شدم داریب خواب از صداها و سر با که یروز!خواب؟

سته دارو و نیادو و رونهیب ستبند اش د ست به د شما با د شون که ییچ  ونخ از

گاه س  نیج و من به دیچکیم  یبرا س  نیج از سیپل یمامورا و کردنیم ن

 واقعا کارش  ون نبود اون اگه گفتنیم و کردنیم تش  کر پرونده نیا تو شیهمکار

 خبره چه اونجا بگه بهم خواستم ازش جواب یب سوال هزاران شد،بایم سنت

 دهیم حیتوض   برام و زیچ همه برگرده سیپل ی اداره از نکهیا از بعد که گفت و

 ییها زنگ نه داد جواب رو لشیمیا یحت نه گهید.برنگشت چوقتیه اون...اما
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 یتو یدیتهد روز اون.ش  د داشیپ اطراف و دور اون یحت نه و زدمیم بهش که

گاه گار که بود نیادو ن فتیم ان ما..گردهیبرم یزود به گ نهیم خدا ا  دوران دو

 چقدر اون دونس  تمینم اما بودم دلنوش دهیعق نیا با!س  اله چند تشیمحکوم

 من به رو زهرش بازم س   تین خودش یوقت یحت و داره زندان از خارج قیرف

 زهیریم

 و میبر محله اون از میشد مجبور اول که بود شده ادیز یها تیاذ و ازار نقدریا

 بهتر یاج یتو لیتحص قصد به مویزندگ محل گرفتم میتصم من یمدت از بعد

سر و بدون و شور هی ابون،بلکهیخ هی و کوچه هی نه.کنم عوض کال درد ضر!ک  یا

 بود اس  ون گمینم بنونم درس کانادا یتو برم من بذاره نکهیا یبرا پدرم کردن

 شیراض تونستم یوراج هفته چند از بعد باالخره و نبود سنت هم اونقدرا یول

 تهدرس  .کنم دایپ اونجا اهامویرو و اونجا برم میزندگ ادامه یبرا نوامیم که کنم

 نمیبب رو سنیج یروز هی توش ممکنه که دیرس ذهنم به لیدل نیا به کانادا اولش

ته گه الب نادا درمورد ا ته رو قتیحق بودنش ییکا ما!بود گف عد ا کیا از ب  رفتم هن

 یوت نفر هی دنید.بوده بچگانه العاده فوق و احمقانه میتص  م هی نیا دمیفهم



 نه ومدما لیتحص یبرا من بعدشم.مونه یم معجزه مثل تورنتو یبزرگ به یشهر

 .زمیبر رونیب سرم از فکرارو نیا بود بهتر و گهید زیچ

ستمیم من شگاه از یکی یتو نوا سه اتیادب تورنتو یها دان  نیهم و بنونم فران

 نجایا.کنم عوض یزندگ به نگاهمو کردم یسع گرفتم رشیپذ دانشگاه اون از که

شوره هی  سر از رو دمیام دوباره د،پسیجد شروع هی و دیجد یادما با دهیجد ک

سم شدن تموم از بعد که گرفتم سهف رمیم بودم موفق مترجم هی که یوقت در  و ران

 .اومدم س،منیپار سالم-:زنمیم داد فلیا برج فراز بر

** 

ستن یها باور برخالف ستن شهیهم معروف،خوا  پدرم مردن چون.ستین توان

عا قات از یکی قط فا مه ات  روش یکنترل چیه من که بود یا نش   ده یزیر برنا

شتم شتوانه بدون و تنها دختر هی رسما من مرگش با و ندا  یاطفع یحت و یمال پ

 کسالی نیا از بعد نیادو ستین معلوم چون لیه چپل برگرده تونهیم نه که شدم

 و نداش  تم اونجا هم رو یکس   گهید و نه ای گردهیم من دنبال هنوز و ش  ده ازاد

 یطیشرا در اوردمیدرم خودم هم رو خوراکم  و خورد و لیتحص خرج دیبا حاال

 من ودم،کهب دیام از پر لیاوا.بود نذاشته هیارث به من یبرا یپن کی یحت پدرم که
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 دانش  گاه هیش  هر و منارج پس از هم نواس  تمیم چطور اما امیبرم پس  ش از

 نیمتض   با یدولت دانش  گاه هی نکهیکنم؟ا یزندگ توش که ییجا هم امیبرب

 نیب یانیپا یب جدال به دمید یوقت یسرسنت ماه نیچند از بعد که شد نیا.نبود

 رو و بزنم رو خوندن درس دیق ش  دم دم،مجبوریرس   کردن کار و خوندن درس

 .یگارسون به ارمیب

 هک دراوردم ینیچ رس  توران هی از حاال،س  ر اما بش  م فرانس  ه مترجم هی بود قرار

 هی دونه؟منیم چه یکس   اما.داره فرق نواس  تمیم که یزیچ با اس  مون تا نیزم

 یتح و ش  مینم میتس  ل گهید چوقتیه که بزرگ،مطمئنم یارزوها از پر دخترم

شم با بدن هم یگذار بمب هی شنهادیپ بهم اگه سته چ  اول از هاگ!کنمیم قبول ب

 نیا تمیوضع کردم،االنیم برخورد تر قاطع یکم و ذاشتمیم کنار رو بودن ترسو

ما.نبود عد و هیموقت اوض   اع نیا.س   تین مهم ا کهیا از ب  جمع پول یکم ن

 .نوامیم خودم که کنمیم رو یکردم،کار

 :زدیم صدا که یا یمشتر ادیفر شدن بلند و زیم یرو زنگ یصدا با

 ..شندمتیپ-



تا نجوریا یزیچ هی.اومدم خودم به  ددر به اتیپرداز دهیا:گفتیم ذهنم ته وق

شغال سطل ش یمجبور هنوز یوقت نورهیم ا شتر یجلو یسو  ات یبذار ها یم

 !کنن کوفت

 :زدم بینه خودم به

ستم نیفیگر من،تارا- ستان نیا و سازمیم رو خودم یزندگ خودم و ه  یزندگ دا

 ...منه

 زد صدا بلندتر که یمشتر گهید ادیفر با و

 ..شندمتیپ-

 ...4 شماره زیم سمت دمیدو دستپاچه

 سمت دمیدو عجله با و گرفتم ازش رو منو و شدم خم کمر تا احترام یادا یبرا

 .رمیبگ رو غذا تا اشپزخونه

 رو غذا قهید هی ظرف!باالس  ت عملش  ون س  رعت یلیخ اینیچ نیا که الحق

 یبادوم چش  م نفر دو اون به رو غذا یش  تریب ی عجله با منم و داد لیتحو

 .گرفتم فاصله زشونیم از دادمو لیتحو
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 بود دهش یخال تازه که یزیم کردن پاک مشغول و گرفتم دستم یدستما اندوه با

 یول کردمینم تحمل رو ها بتیمص   نیا از چکدومیه بود زنده بابام اگه.ش  دم

شت دونهیم یک صندل آدم یبرا ییها یباز چه سرنو شون هارو یداره؟  سرجا

 نحوه.کرد جلب رو توجهم بود افتاده یصندل یرو که یپول فیک هوی که زدمیم

تادنش کوله و کج ندل یرو ص   احبش بیج از انگار که بود یطور اف  یص  

سش شبه تا صاحبش دنبال وفتمیب راه و بردارمش زد سرم به لحظه هی.افتاده  پ

 ینگرو رس  توران نیهمچ به غذا وعده هی یبرا که یکس   از ش  تریب من یول بدم

عدش   م!!ندارم؟ اجیاحت بهش ادیم جا از من ب  ص   احبش دونمیم ک

 یرو از رو فیک محتاطانه بعد و انداختم اطراف و دور به یکجاس   ت؟نگاه

 یوت رو پول فیک بدم راه دیترد خودم دل به نکهیا بدون و برداش  تم یص  ندل

 تا نداختما اطرافم به ینگاه بازم و انداختم لباسم دار نیچ دیسف شبندیپ بیج

 و دمیکش   یراحت نفس بعد و دهیند جرم ارتکاب نیح منو یکس   ش  م مطمئن

 نگیریج یص  دا و بود خش  ک و گرم س  الن یهوا.ش  دم خم زیم یرو دوباره

 دیسریم گوش به طرف هر از که یا هیشیش یوانایل و ها کیاست چاپ نگیریج



 ینیچ به هک ییص  دا با.وفتادیم اتفاق نجایا ش  ب تا ص  بح از که بود یزیچ تنها

 :گفتیم

 (خانوم یعنی!)شائوجه؟-

 دهید تمداشیبرم رو پول فیک داشتم یوقت منو یراو شنص نکنه نکهیا ترس از

 زدیم صدام و بود ستادهیوا سرم پشت که یمرد به و برگشتم ییهوی ترس از باشه

 :گفتم

 بله؟-

 تورانرس   ص  احب لیتحو نکهیا از قبل.بود من مال نیبرداش  ت که یپول فیک-

 .رمیبگ لشیتحو تونمیم نش،خودمیبد

 :دمیپرس یعیضا لحن با و اوردم باال سرمو ها گرفته برق مثل

 پول؟ فیک کدوم..کدوم...پول؟ فیک-

 .اونجاست که همون-

 یوا.کرد اش  اره بود زده رونیب بمیج از که پول فیک رنگ یمش  ک ی گوش  ه به

 پول فیک نواستمیم که بگم بهش راحت یلیخ تونستمیم...شدم چارهیب...خدا

ست به رو سپرم یسرپر شون تا ب  چرا ونمدینم یول بگردن صاحبش دنبال خود

http://www.roman4u.ir/


 یا گهید زیچ قص   دم من بفهمن و بنونن منو ذهن مردم ممکنه کردمیم حس

شته کج پامو عمرم تو!بوده سه بنوام االن که بودم نذا  وخودم یزیچ نیهمچ وا

 سبک هب گرفتمشو اروی یجلو و دمیکش رونیب رو فیک وله و هول با.کنم گرفتار

 و ش  دم خم کمر تا زدمیم کله و س  ر باهاش  ون هرروز که ییها ینیچ نیهم

 :گفتم خجالتزده

 .کنن اخراج منو نینگ کنمیم خواهش..اقا ستمین دزد من-

 بود، زیبرانگ تعجب یا نندهیب هر یبرا ام احمقانه رفتار

 :گفت و گرفت دستم از رو پولش فیک دیترد با

 کنن؟ اخراجت بگم دیبا چرا-

 ندت تند و کردم رها زیم یرو رو دس  تمال ندم یس  وت اون از ش  تریب نکهیا یبرا

 :گفتم

 لهیتعط رستوران-

 .گذاشتم فرار به پا عجله با و

 



نار ی رهیگ به ریزنج با هرروز که رو متمیق ارزون و یمیقد ی دوچرخه  در ک

 رونیب س  رم از یهمونطور رو ش  بندیپ و کردم باز عایس  ر رو بس  تمیم رس  توران

ش ستمیم فقط و دوچرخه یجلو سبد تو انداختم و دمیک  زا زودتر یهرچ نوا

ستوران شت اروی.شم دور ر ستوران از سرم پ  کنهن نکهیا ترس رون،ازیب دیدو ر

 بزنم،پامو رو فشیک داش  تم قص  د که بدم لو خودمو من و بزنه حرف یا کلمه

شار پدال یرو محکم  و دمز رکاب عیسر کنم نگاه جلوم به نکهیا بدون و دادم ف

شت یهرچ ستادمیوا! خانوم:زد صدام و دیدو سرم پ  نمیبب تا برگردوندم سر.ن

 اب ینیماش   امیب خودم به تا و دمید ش  لو  ابونیخ وس  ط خودمو هوی که کجام

 چشمامو هم بدم دست از تعادلمو هم شد باعث و شد رد کنارم از نور سرعت

 اگه که بود شلو  نقدریا وسط اون چون بنونم رو اشهدم دلم تو و ببندم محکم

عدینم بهم نیماش   نیا ما یزد،ب تادن نیزم یرو درد با.کردیم لهم حت  و اف

 ینیماش بلند ممتد بوق و دیشد ترمز یصدا همزمان و زانوم سر دیشد سوزش

 یجلو دس  تامو بود انداخته ص  ورتم یتو یمتر یس  انت چند از رو نورش که

 بود اومده جلوتر سانت 10 فقط نیماش اگه.کردم باز چشمامو و گرفتم صورتم

ستمو.بودم ایدن اون االن که ندارم شک شتم نیزم یرو د شم جام از تا گذا  پا
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 ادهافت که یحالت همون به دوباره و بگم یاخ شد باعث زانوم سوزش و درد یول

. نهک ص  بر لحظه هی که کنم اش  اره راننده به دس  ت با و بمونم نیزم یرو بودم

 رو هب رو از یدست.نبوده خودم دست افتادنم دیفهم رانندهه اون که اوردم شانس

 .شد دراز سمتم به

 خوبه؟ حالت-

شما با ست و صدا صاحب به بود شده جمع درد از که ییچ  به شده دراز د

 دستش زا کردن فرار بناطر بود کینزد که یشیریس نیهم بازم.کردم نگاه طرفم

 بلند از ریغ یا گهید زیچ به بنوام که نبود یطور اصال تیموقع!نیماش ریز برم

 رو ودب تنش که ییپالتو نیآس  ت نمیهم یبرا کنم فکر ابونیخ وس  ط از ش  دن

شت نیزم یرو از رو دوچرخه.شدم بلند نیزم یرو از یسنت به و گرفتم  بردا

 یور  ا یاحت با و اروم یلیخ پامو کردمیم یسع.شم رد ابونیخ از کرد کمکم و

 اب همراه رو ابونیخ عرض لنگان لنگان و ش  ه حس کمتر دردش تا بذارم نیزم

 و ستادیا رو ادهیپ یابتدا.کردم رد نوادیم یچ و هیک دونستمینم هنوز که یپسر

 :دیپرس. داد هیتک بود بغل همون که یستون به رو دوچرخه

 ؟یخوب-



 .دادم تکون اره نشونه به بار چند سرمو

 نشد؟ تیزیچ-

 :گفت و کرد اشاره زانوم به.دادم تکون نه نشونه به بار نیا اما تند تند سرمو بازم

 .ادیم خون داره پات یول-

ستون میزخ یشلوار جوراب یزانو سر.کردم نگاه نییپا به  و ودب شده پاره میزم

 :گفتم لب ریز.شد بلند نهادم از آه.کردیم ییخودنما گنده زخم هی

 !خدا اخ-

 .شو سوار.مارستانیب رسونمتیم-

ش به و گفت اون شاره بود پارک بغل همون که ینیما ستانمیب به یازین.کرد ا  ار

ساس  دوچرخه سمت رفتم لنگان لنگان همونطور و ندادم یجواب.کردمینم اح

شده شیزیچ اون نمیبب تا س دوچرخه به من از زودتر هوی که ن  کرد بلندش و دیر

 :گفت کنم یاعتراض من نکهیا از قبل و کرد باز رو صندوق موتیر با و

 .شو سوار-

 :زدم حرف باالخره و اومدم زبون به ناچارا

 .برم تونمیم خودم-
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 حس نم و افتاده اتفاق نیا سوتفاهم هی بناطر اما یبر یتونیم خودت دونمیم-

 .کنمیم گناه

 و کردن قبول جز یا چاره که بود یحد به میخس  تگ و پام درد و هوا یس  رما

 س  وار و نگفتم یزینداش  تم،چ ش  ناختمشینم هنوز که یش  نص   با یهمراه

 ور یکس کانادا بودم اومده یوقت از زدم،درواقعینم حرف ادیز کال.شدم نیماش

 .بزنم حرف باهاش بنوام که نداشتم

 :گفت و کرد دراز سمتم به رو ازادش افتاد،دست راه که یوقت

 .یاستنل-

 :گفتم رو اسمم اروم فقط و نکردم هم ینگاه یحت شدش دراز دست به

 .تارا-

ستش یچطور که اوردین خودش یرو به ست یبرا درخوا  دهیناد باهامو دادن د

 :گفت دوستانه یلحن با و گرفتم

 که مکرد تعجب دمید  س  وتفاهم هی بابت رو بتیعج رفتار نکهیا از نقدریا-

 یکرد فرار چرا بپرسم نوامینم یحت

 .یمرس-



 ؟یچ یبرا تشکر-

 .کردم فرار چرا نیپرسینم نکهیا یبرا-

 !کننیم فرار ادیز که شناسمیم رو ایبعض ه،چونیعاد کنم فکر-

 :گفتم دمیشن خودم فقط که یطور و لب ریز

 .امیبرم کردن فرار پس از فقط من کردیم فکر که شناسمیم رو یکس منم-

 :دیپرس و برگردوند سرشو

 ؟یگفت یزیچ-

 .دادم نشون رو چپ سمت و انداختم رونیب به ینگاه پنجره از

 .یغرب جرارد گفتم-

 ؟!هان-

 .یغرب شم،جراردیم ادهیپ که یابونیخ-

 :دیپرس و کرد نگاه ابونیخ یراهنما یتابلو به و کرد خم سرشو یکم

 ؟یکنیم یزندگ جرارد ابونیخ تو-

 :گفتم همزمان یول دادم تکون دییتا یبرا سرمو

 !نه-
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 چه که کردم فکر نیا به بعد یول کنمیم یزندگ اونجا که بگم نواس  تمیم اولش

 ونمیپش   هم عایس  ر و بدم مویزندگ محل ادرس بهیغر مرد هی به من داره یلیدل

 .ابونیخ یتو دیچیپ بمیغر و بیعج رفتار به توجه یب.شدم

 .باشه شکسته تییجا مارستان؟ممکنهیب یبر ینواینم-

 ....نیکن ادمیپ ابونیخ یانتها خوبم،فقط من-

 

** 

 ییجا.بودن یکس   هر ب*و*سکا بایتقر جرارد ابونیخ ی نفره تک یها خونه

شت خبر آدماش از چکسیه که شر یگاه که ییجا ندا ست جامعه یباال ق  د

 دنید با دیش  ا تا نییپا نیا اوردنیم و گرفتنیم رو ش  ون چله و چاق یها بچه

شون یزندگ یبرا نجایا که یا چارهیب و بدبنت همه نیا  م رناها هی یحت روزمر

 !بردارن تیشکا و گله از دست و انیب خودشون به ندارن خوردن یبرا

شتم کیکوچ پنجره از نگاهمو ش یا ازهیخم و بردا  ارک از روزه سه خوبه.دمیک

 ابونیخ وسط خودم یدقت یب از اگه!شمیم خسته یکاریب فر  از و شدم اخراج

 المح یول.کردمیم س  رزنش رو یپس  ره،اس  تنل اون بناطرش حتما وفتادمینم



 شیزیچ هک یپول فیک بناطر!گید تو افتاد میحل هول از که بود یا گربه هیشب

س بهم ستم روز هی شدن یلیز و زخم چ،بناطریه رفت که ابروم دینما  رس نتون

 .خواستن عذرمو بالفاصله خواسته خدا از هم ها ینیچ اون و برم کار

 ذروندنگ خرج باهاش بتونم ک گشتمیم گهید وقت پاره کار هی دنبال دیبا حاال

کهیا عوض!ارمیدرب رو مجللم یلیخ یزندگ مه تو ن  به بگردم،دارم هارو روزنا

 همه رهدوبا و بستم رو پنجره.نورمیم افسوس و کنمیم نگاه دلمرده ابونیخ نیا

 .کردم پهن زیم یرو جلووم ماغذارو کاغذ و ها روزنامه

 داده بهم رو ادرسش و شماره و داد بهم پسره اون شب اون که یکارت به چشمم

 یدگزن محل و کار یتو ته میبود نیماش   تو که کوتاه مدت همون تو.افتاد بود

 ازش یکمک هر تونهیم افتاده واس  م که یاتفاق جبران یبرا گفت و دراورد منو

 توش هک یاپاراتمان و دانش  جوئه تورنتو یتو ک گفت.بده انجام واس  م ادیبرب

 ندچ بناطر ارزه ینم و ارزون   یلیمحلش،خ و امکانات نسبت به کنهیم یزندگ

 رو ییکس   ا اون چون کنم یزندگ داغون کانکس نیا تو ش  تریب ای کمتر دالر

 .دنیم اجاره خونه متیق نیارزونتر با ک شناسهیم
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غذ قت با و گرفتم دس  تم یتو رو کا گاه بهش یش  تریب د  نگز بهش.کردم ن

گه  که همونطور و ش   دم اخراج کار از من بگم؟بگم یچ بزنم بزنم؟نزنم؟ا

 رارف نیح من که بود تو ریتقص   چون یکن جبران واس  م نوامیم یگفت خودت

 دیجد کار هی دنبال دیبا یچطور خودم نزنم ؟اگه!ش   دم لیذل و لیعل کردن

 که ردمک دایپ رو مزخرف ینیچ رس  توران هی گش  تن ها هفته از بعد یوقت بگردم

 2×2 اتاق خرج فقط دادنیم بهم که یحقوق و نداش  تن هم یخوش   رفتار باهام

 نجایا با یدس  ت یدس  ت خودمو که من.اوردیدرم رو کردمیم یزندگ توش که

 استهخو خودش که نفر هی از خواستن کمک با دونمیم دیبع کردم چارهیب موندن

 .وفتهیب واسم یکنه،اتفاق کمک بهم

ش درنگ یب و کردم قانع خودمو حرفا نیهم با ستم مویگو  یا هشمار و گرفتم د

 ...گرفتم رو بود شده نوشته برگه یرو که

ستوران همون یزدم،تو زنگ بهش یوقت سمش یسیانگل به که ینیچ ر  یلیخ ا

 حس.گذاشت قرار باهام بود اف.یس اختصار به و فود زینیچا یمجلس و کیش

 نکهیا ولو برم اونجا یمش  تر هی بعنوان بنوام بار نیاول یبرا که داش  ت یجالب

 ودب کینزد بهم چون و کردم قبول یول نبود س  ازگار ام ذائقه با هم ینیچ یغذا



 شستن نکهیا محض به.دیرس ریتاخ بدون ازدهی ساعت سر قایدق. دمیرس زودتر

 ور یس  تیدوربا و خجالت اول همون از کردم یبگه،س  ع یزیچ نکهیا از قبل و

 :گفتم کوتاه سالم هی از بزنم،بعد یحساب و درست حرفمو و بذارم کنار

 یادیز نجایا یغذاها و شدم اخراج نجایا از من که بگم دیبا یزیهرچ از شیپ-

 .ندارم یسفارش جهینت در پس ستین سازگار من ی ذائقه با

 که گفتن بهم و س  راغت اومدم نجایا روزید چون یش  د اخراج دونس  تمیم-

 یزد زنگ خودت که شد خوب یلیخ.یشد اخراج

 ؟یاومد سراغم چرا-

 ارک نجایا ینوایم بازم بدونم نوامیم قبلش یبدم،ول بهت رو یخبر هی که-

 ؟یکن

 کار یخارج چارهیب بدبنت هی به که بود ییجا تنها نجاینوام،ایم که معلومه-

 !دادنیم

 لخوش  حا نظر به یکم و متفکرانه.ش  دم مونیپش   دادم خودم به که یص  فت از

 :داد جواب

 !بدم بهت خوب خبر دوتا تونمیم خوبه،پس-
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 یخبرا یتونیم یکنیم فکر ،چطوریدونینم یزیچ اس  م هی جز من از که تو-

 ؟یبد بهم خوب

سمتیم یکاف اندازه به- ست،ا دونم،ا ستوران نیتارا  و تهدرآمد منبع ینوع به ر

 هی چون انداختن بهت اپارتمان هی متیق با رو جرارد تو مزخرف کانکس اون

 !یقانع و یخارج دختر

 !مظلومم که بس شهیم غالب بهم زیچ همه راحت من دیفهم نمیا پس...عجب

 هستن؟ یچ خبرا حاال-

 :داد نشون رو کی عدد

کهیا اول خبر- قه همون یتو ن هت که یا منط  یول ارزون هاش خونه گفتم ب

 رو هیصبح،همسا روزید نیهم یزیام معجزه طور به و خوبت شانس ن،ازیعال

 دمیفهم تا و کرد مکان نقل اونجا از کنمیم یزندگ توش که یا خونه ییرو به

حب نه ص   ا تاجر یبرا داده یاگه خو  دس   ت که گفتم بهش دیجد مس  

شه باورت دیشا.نگهداره  کردنیم یزندگ من یرو به رو که یکیمکز زوج اما ن

 خودم رو یبعد هیهمس  ا بتونم بود خدام از که بودن ص  دا و س  ر پر یقدر به

 .کنم انتناب



 

قد حت چ ته!دیدوزیم و دیبریم خودش واس   ه هم را گذر حق از الب  خبر مین

حال نده خوش    بزنم دره جهنم اون از بتونم بود خدام از منم چون بود یا کن

 نهادششیپ نوامیم که ارمیب خودم یرو به تونستمینم هم ینطوریهم یول رونیب

 بعد و کرد مکث یکم.شدم حرفاش ادامه منتظر سکوت در و بزنم هوا یرو رو

 :گفت و پاشد جاش از و کرد اشاره سرم پشت به

 .دیرس راه از خودش هم دوم خبر-

 ادا یپهن و پت لبنند با رو جمله چندتا ینیچ به و گرفت فاص  له زیم از یکم

شم دختر هیچرخوندم، عقب به سرمو یکم.کرد  ودب ینیچ ظاهرا که یبادوم چ

شا و هم تو یها سگرمه با شنه یکف  .زیم سمت اومد بلند یقدما با دارش پا

 و شد خم نشست،استن من یرو به رو دختره و دیکش عقب واسش رو یصندل

باره و دیب*و*س   رو دختره گونه  اهنگ.دیخند و گفت ییزایچ هی ینیچ به دو

 و نشست دختره کنار. خاروندم رو سرم یالک و انداختم نفرشون دو به ییگذرا

 :گفت یسیانگل به من به رو

 .من یداشتن دوست ،نامزدیکنم،چریم یمعرف-
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 :گفت اونم به رو و

 .دمیجد تارا،دوست-

 مودست نمیهم یبرا شم شقدمیپ دادن دست یبرا من بار نیا کردیم حکم ادب

 مرده یماه هی مثل حرف یا کلمه یب و یس  رد کردم،به دراز دختره س  مت به

 دادم هردوشون لیتحو بود یکج دهن هیشب شتریب که یلبنند.داد دست باهام

 :دمیپرس. دمیکش عقب دستمو و

 دمینفهم هنوز اگه دی؟ببنش  !ش  م جانزدهیه خوبتون خبر نیا دنید از دیبا-

 !خوبه بنشش کدوم

 زدمیم حدس که دیپرس  یزیچ هی طلبکار و س متش برگش ت بالفاص له دختره

 نیمطم اما داد لشیتحو درو  هی اون کردم حس بازم و گفتم یچ من دیپرس  

شون فک تا کردم صبر یکم.نبودم  حیضتو یسیانگل به خودش.شه تموم زدن

 :داد

 و خودش که ییاونجا از و ش  ناس  هیم رو رس  توران نیا ص  احب دختر یچر-

 از تونهیش  ن،میم حس  اب رس  توران نیا مهم یلیخ یها یمش  تر از دوس  تاش



باره تا بنواد رس  توران ص   احب  قبول حتما هم کنن،اونا اس  تندام تورو دو

 زم؟یعز نه کنن،مگهیم

 نیا از نواس  تمینم هرچند.داد تکون س  ر نامحس  وس یلیخ جواب در دختره

 خودش نوع در یول رمیبگ کمک گوش  م تو بزنه نواس  تیم که یبادوم چش  م

 ستد کلمات تنها از نمیهم یبرا رمینگ جبهه بود بهتر و شدیم محسوب لطف

 :بدم نشون رشتیب مویسپاسگزار تا کردم استفاده بودم بلد که ینیچ شکسته و

 )ممنون یعنی! (ینیشیش-

 :گفت استن به رو بده نشون خودش از انعطاف یسوزن سر نکهیا بدون یچر

 .دم یم انجام تو بناطر فقط کارو نیا-

 پزخونهآش سمت رفت شیتق تق یکفشا اون با  و شد بلند یصندل رو از بعد و

ضا از که ستوران صاحب ق شپز خودش ر شپزخونه یتو فقط و بود هم سرا  ا

 .کرد داشیپ شدیم

 :گفت و کرد یتصنع خنده استن گرفت فاصله که ازمون

ش- ساس   من یرو هم خورده هی و شهیم یمیصم رید کمید،یببن  یلیخ اما!ح

 .مهربون  
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 کردیم کمک بهم داشت که فیح!مهربونه و حساس چقدر بود مشنص کامال

 وردم اون در رو بحث گهید که دادم تکون یس  ر!دادمیم یبد یلقبا بهش وگرنه

 .میند ادامه

نه،مطمئن مورد در- جاره که یخو خل به ا کهیا نوره؟ویم من خرج و د  ن

 بهتره؟ جرارد ابونیخ ینینش غار اون از تشیوضع

 هی از ییهرجا باشه،اما اپشن فول یلیخ نکهیا ستن،نهین هم سهیمقا قابل یحت-

 که ش  هیمن تر گرون یاونقدر نباش نگران هم متایق یبرا!بهتره نفره تک کانکس

ست یتونیم هم گهید وقت پاره کار هی ،فوقشیکن رشیدرگ فکرتو یبنوا  پا و د

 ...یابنو اگه یبکن فکرشو که یا نهیزم هر یدارم،تو ادیز اشنا نجایا ،منیکن

مک درمورد اون از ش  تریب گهید ننواس  تم  چون بره شیپ من به کردن ک

 :دمیپر حرفش کرد،وسطیم کمک داشت یادیز شمینجوریهم

 نم؟یبب رو خونه اول تونمیم-

 .شد متعجب یکم

 ؟یکن مکان نقل ینوایم یعنی-



 که چرا باش   ه خوب اگه ؟بعدش  مینداد خبرش  و بهم نیهم بناطر مگه-

 !بهتره نفره تک کانکس هی از یینه،هرجا

** 

باره یبرا رو رس  توران ریمد یچر نکهیا از بعد روز اون  قانع من برگش  تن دو

 زا بعد و کنم مهمونشون رو ناهار شده که هم تشکر منظور به شدم کرد،مجبور

شون اونم  یراب یول یعال گمیبود،نم اون با حق.اپارتمان دنید یبرا برم همراه

 ی اجاره با که کیکوچ ی خونه هی از بهتر یچ من مثل یخال دس  ت و تنها ادم

 !اد؟یم هم تهش و سر کم

 هیثاثا اس  باب کنمویم اجاره رو خونه فردا نیهم گفتم که بودم زده ذوق نقدریا

 اون.نجایهم ارمیم رو نبود ش  تریب لباس دونه چندتا  و کتاب جعبه هی که مو

 برام یخوب اتفاقات شد باعث که بود یشانس خوش هیشب یزیچ خوردن نیزم

 .بود دیجد خونه کردن دایپ شیاول و بنوره رقم

** 

عد کهیا از ب  تموم رس  توران یتو میکار ش   ب بگم بهتره ای میکار روز ن

س با که شد شب 12:30 ساعت یشد،حدودا سا بودم گرفته که یآژان  لیو
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 خونه هب ش  ه روقتید یلیخ نکهیا از قبل بتونم تا کردم جمع رو اندکم اریبس  

 زبون و س  ر و بودم ریدرگ یلیخ که ر،چونیاخ روز س  ه دو یط.برس  م دمیجد

شتم،بازم رو  یخارج شنص هی از خونه کردن اجاره ستن شدم مجبور ندا  ازا

 تچوقیه و کنه میهمراه زایچ نیا و نامه اجاره یکارا انجام یبرا تا رمیبگ کمک

 به دنامز اگه!بزنه یکس   بناطر خودش وقت از نفر هی حد نیا تا کردمینم فکر

عا بود نکرده یمعرف بهم رو شیداش  تن دوس   ت خودش قول چار قط  توهم د

 نیب بد نقدریا ش  هیهم..کنهیم کمک من به یهدف هی با داره اروی نیا که!ش  دمیم

 کمک ازش یادیز چون.ومدیم ذهنم تو یزیچ نیهمچ بود بار نیاول...نبودما

سا صدا و سر یب دادم حیترج بودم گرفته ش از لمویو  تو رمب و کنم یخال نیما

 خوشبنتانه.کنه کمک بهم دیبا که ندونه موظف خودشو اون که دیجد ی خونه

 حساب یا مسئله اصال اسانسور یخراب و بود تا 60 فقط سوم ی طبقه تا ها پله

 ی خاطره.بودم جنازه بایتقر اپارتمان در دم دمیرس   یوقت که یحد تا!ش  دینم

سا از یخوش ص با یگیهم شتم کردم اعتماد بهش عیسر که یشن  گها یول ندا

بد تا بود قرار  نگاه هک یمرد هر به دیبا اونوقت بمونم یباق نیبدب نقدریهم ا

 رو میزندگ یتو زیچ همه یوقت درس  ت که دمیدیم رو س  نیج ی چهره کردمیم



شفته شتم یوقت و کرد ا سته بهش مرگ حد سر تا دا  یخبر چیه یشدم،بیم واب

شت س دیشا.رفت و گذا س به خودمو زود دینبا بفهمم که بود یدر  و ازمبب یک

 .هباش خوب واقعا شهینم لیاد،دلیب نظر به خوب یکس هرچقدرم رمیبگ ادی

 از قبل تا بس  تم س  رم یباال محکم موهامو و گذاش  تم نیزم یرو رو ها جعبه

ستقر ست هی شدن م س توش انگار نه انگار که نجایا یرو و سر به ید  یندگز یک

شمیم شتم یادیز زیچ خوبه.کرده،بک  رو پله همه نیا گهید بار ده دیبا وگرنه ندا

یپا به یحوص   لگ یب با.کردمیم باال و نی تاق وس   ط رو جع ل ا  یخا

 نگه یچ واسه رو کتابا نیا.شهیم حساب نتهیر بهم یلیخ شمینجوریهم.کردم

 ینطوریهم دیبا رو نایس  ت؟این دانش  گاه و درس از یخبر گهید یوقت داش  تم

 و نجایا اومدم یچ واسه ادین ادمی و وفتهین بهشون چشمم تا تنت ریز کنم پرت

 قرهن ن،دس  تبندیزم یرو یپرتا و خرت اون ی همه نیب.گارس  ونم هی فقط االن

به یتو که یکیبار رنگ یا با ی جع تا تاده ک لب رو توجهم بود اف  هی.کرد ج

ستبند شونه سنیج بقول که( تینها یب)یتینینفیا عالمت با د  داریپا رابطه هی ن

 ومد،هرچندیم نظر به مس  نره زایچ نجوریا به اعتقاداتش هم موقع همون!بود

 القهع چون کنم فکر.بود جالب یکاف اندازه به نفر هی کردن فرض احمق یبرا
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 یالوگاید اونقدر ها موقع اون که دیدیم ادیز لمیف داش   ت هنر به یدیش   د

 قتهرو ش  هیم باعث ابد تا دس  تبند نیا گفتیم و دادیم من لیتحو عاش  قونه

شته یخوب حس یکن نگاه بهش ش دا شق زدن جوونه از که یخوب ،حسیبا  ع

 جز یحس چیه که االن!خوب حس.زدم یپوزخند.رهیگیم نشآت وجودت یتو

ست بهم حماقت  ادم نیا به ساعتمو 24 همه شده باعث که یده،حماقتینم د

 کنم فکر

ستبند پله راه یتو از ادیفر به هیشب یصدا با شتم یتو رو ،د  عیسر و مگرفت م

 بگم بهتره ای یکنجکاو حس تا گذاش  تم در یرو س  رمو و در پش  ت دمیدو

ضول ستن یصدا.کنم برطرف یجور هی رو میف شن شدیم تر راحت رو ا  صیت

 .کنه یریجلوگ زدنش داد از و کنه اروم رو یشنص داشت یسع که داد

 و داد کنه،چرا ش  تریب رو اجارش گمینش  ده،م یطور که حاال باش آروم بابا-

 ؟یندازیم راه هوار

 ور خونه نیا نواس  تمیم اگه بنوره،من س  رت تو کنه؟اجاره ش  تریب اجارش  و-

 !نفهم کردمینم رونیب رو ایکیمکز اون که  بدم اجاره



 یحس   اب و درس   ت که بود؟من خونه ص   احب اروی نیدادم،ا گوش تر قیدق

 نیهمچ ای یمنش   ظاهر به که دمید رو یمرد فقط و دمیند خونمو ص   احب

جاره هی نوش  تن حد در و بود یزیچ مه ا هاش گهید منتص  ر نا  یحرف با

 یکنن؟وا یبردار کاله من از ینطوریا نواس  تنیم و ادنیش   نایا نکنه...نزدم،

 .افتادم یبزرگ دردسر تو کنم فکر..من یخدا

 گمیم هفته نیهم اخر تا کنم دایپ واس  ش بهتر یجا هی کن ص  بر حداقل-

 .برسه لحظه هر ممکنه ننداز راه یزیبره،ابرور

 نیا هوگرن امیم دارم بودم نگفته بهش کارم،خوش  بنتانه س  ر هنوز کردیم فکر

 عتمسا هی هنوز که هفتعه؟من نیهم اخر تا!دادمیم دست از رو ریدلپذ یگفتگو

 .دمیرس نجایا ستین

 نکن؟ یزیابرور یگیم بعد یداد اجاره من خبر بدون منو ؟خونهیزیابرور-

 .یگذاشت سرت رو رو پله راه تو ایب حاال-

 :اورد تر نییپا رو صداش یکم" خونه صاحب"ظاهر به اون

 .کنم تصحب مایمستق مستاجر خانوم نیا با تا شمیم منتظر ام خونه یتو رمیم-
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 وارید به و گرفتم فاص  له در از یکم ش   ده گرد یچش  ما با دمیش  ن که نویا

 یلاص خونه صاحب نداشتم خبر من که گمیم شم؟فوقشیم هول چرا.دمیچسب

ص.هیک  در.تمرف عقب قدم هی بازم در یتو دیکل شدن چرخونده ه؟بایچ من ریتق

 تعجب در پش  ت من دنید از اونا که همونقدر.ش  د باز یفیض  ع ریج و ریج با

جب ش  تریب برابر 100 من بگم تونمیکردن،م جب ماتم...نه..کردم تع  برد،تع

 بعد و زنمب راه اون به خودمو شد باز در تا داشتم میتصم!بود کم فشیتوص یبرا

 و مکن یعذرخواه زیچ همه بابت دادن حیتوض   برام یوقت و هیچ ماجرا بپرس  م

 دیبا نهخو نیا کردن اجاره یبرا نگفته من به که بندازم اس  تن گردن رو ریتقص  

 بود ادهستیا روم روبه که یشنص دنید با...یول یاصل ی صاحبنونه سرا  برم

 یلیخ من نکهیا از فقط اونا ظاهرا...بگم قراره یچ که رفت ادمی یکل طور به

 دیلک با نمیهم یبرا گهید زیچ نه و کردن تعجب بودم خونه یتو صدا و سر یب

 :گفت استن به رو و کرد اشاره من به

 .نبود خونه نکهیا-



 درس  ت دارم.ش  د اکو مغزم یتو کرد خطاب" نیا" ریض  م با منو که ص  داش

 خودم به...اون ی ادگونهیفر یممکنه؟ص  دا چطور ده؟اخهید یخطا ای نمیبیم

 :زدم صدا اسمشو لرزونم یصدا با اومدمو

 !سن؟یج-

سر در شون برق انگار نفرشون هردو هیثان از یک صل به ش کرده و  گاهن بهم یبا

 .کردن

 !سن؟یج-

 :دیپرس متعجب استن.کرد تکرار خودم لحن با نویا

 ؟یشناسیم و سنیج  تو-

سنره چه نیا ست ه؟منویباز م ستن د  منیهم یشناخت؟برایم منو انداختن؟ا

شه نیا دمیشا اینجا؟یا امیب که شد شیریس صال.بوده سنیج نق  نجایا نسیج ا

 ردورت ها فرسخ یکشور ینن؟تویادو یها نوچه هردوشون کنه؟نکنهیم کاریچ

 هنمذ به همزمان منتلف یفکرا نقدریا.میکردیم یزندگ قبال هردو که ییجا از

ستمینم که اوردن هجوم شون تون شون هی حداقل ای ارمیب زبون به رو هم  ور دون

 صورت و رنگ یآب یچشما اون..روشن ی آشفته یموها و بلند قد اون.بپرسم
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ستنون شت از رو صداش چطور...صداش یحت فرم خوش یا شن در پ  صیت

نه که کردینم عبور ذهنمم از چون دیندادم؟ش   ا  در پش   ت  س  نیج ممک

شه  رتیح و بغض به الوده ینگاه با فقط و شد یطوالن حد از شیب سکوتم.با

گاه بهم یاونطور یول بودم ش   ده رهیخ بهش گار که کردیم ن  منو اص  ال ان

سهینم ست ماه من.شنا  صدا نیا.کنمیم مرور ذهنم یتو رو چهره نیا دارم ها

 دوره مرد نیا درمورد رو زیچ همه نقدریا...رو قش  نگ یحرفا اون ی همه.رو

 زا تونس  تمیم رو ص  ورتش یتو یها خال و مک کک تک تک  یحت که کردم

 باال ونمولرز بکنم،دست یفکر نکهیا بدون و برداشتم جلو به یقدم!بگم حفظ

 طفق نه ش  د باعث که زدم ص  ورتش یتو یمحکم یلیس   توانم تمام با اوردمو

ستن بلکه خودش شو هم ا ست  که یا یلیس بناطر دیشا!بذاره صورتش یرو د

ندار حس بودم زده اون گوش یتو له هی در فقط.کردیم یهمزادپ  یلیخ ی جم

 :گفتم اوردم زبونش به بغض با که کوتاه

 .یپست یلیخ-



شم جفت دو به اعتنا یب و سط دمیدو درومده حدقه از چ  اون ی همه تا اتاق و

 دیود و اومد خودش به زودتر استن.جعبه یتو برگردونم دوباره رو پرتا و خرت

 .اتاق یتو

 ..شده سوتفاهم کنم فکر..تارا..تارا-

 بده ادامه نذاشت و دیپر حرفش وسط سنیج

 .بود حقم کنم نه،فکر-

 !ردکیم لیلیتح و هیتجز ذهنش یتو منو اسم داشت که انگار.کرد مکث یکم

 !!بود،تارا؟ حقم اره-

 حس باهاش هم اس  تن کردمیم حس که یحد تا بود بیغر بیعج رفتارش

 !؟یگیم یچ یدار که کردیم نگاه بهش یطور و کردیم یبگیغر

 دوباره.بود دس  تم یتو هنوز دس  تبند.جعبه یتو برگردوندم رو کتابا اون ی همه

 :گرفتم گارد سنیج یرو به رو تیعصبان با و پاشدم جام از

 منو نکهیا از هدفت و ش   د دایپ ات کله و س  ر نجایا یچطور تو دونمینم-

 چون ینکن هدر رو خودت وقت بهتره که دونمیم فقط.هیچ نجایا یکش  وند

 .ستین بنشش قابل وجه چیه به یکرد که یکار
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 :داد باال ابروشو هی

 کردم؟ که یکار-

 یوقت نفر هی کردن اون،رها واس  ه نکنه.زدیم راه اون به خودش  و داش  ت رس  ما

 حس   اب یبد ،کاریخبر و زنگ چیه بدون اونم ش   ده وابس  ته بهت یادیز

 حر  اب.دنبالمه؟ یروان خالفکار هی اون با دنیپر جرم به که یوقت شه؟اونمینم

 جمع هامو هلیوس هیبق تا نشستم نیزم یرو دوباره طرفشو کردم پرت و دستبند

 .گرفت هوا و نیزم یرو رو دستبند.کنم

ستمینم من کن باور...نه..نه- ستمینم.یینجایا تو دون ستن دون  تو به رو خونه ا

 .داده اجاره

شاره با بعد شه که گفت بهش ا ستنک ای کرم  من کردیم فکر.رونیب بره پا  با ور؟ا

 :دیپرس و شد خم زانو یرو کنارم نیزم یرو.رفت رونیب اتاق از دیترد یکم

گهیکنیم جمع لتویوس   ا یدار چرا- فا ؟ا  بهتره یدیش  ن رو در دم یحر

 .یباش نجایا تو کردمینم فکر...یکن فراموششون

 :دادم جواب رلبیز یهمونطور و اوردمین باال سرمو یحت



 رحاض   توئه مال خونه نیا نمیبیم که حاال باش  م دهینش  ن هم یزیچ اگه یحت-

 .بمونم توش هم گهید لحظه هی ستمین

 م؟یمزخرف آدم نقدریا-

 .کنه نگاه بهم بتونه تا کرد خم سرشو یکم.ندادم یجواب

 نوره؟یم بهم ازم حالت نقدریا-

سته یا لحظه یبرا  زل بهش اوردمو باال سرمو و کردم متوقف رو کتابا یبند د

 :گفتم داشتم واقعا که یحس برخالف و زدم

 .نورهیم بهم ازت حالم نقدریهم-

 

 

گاه بهش یوقت هنوزم ع چرا.رهیگیم درد قلبم یتو شیخال یجا کنمیم ن  از دب

 رموس دوباره.زهیام معجزه ییجورا هی نینمش؟ایبب نجایا دیبا سال کی گذشت

 نگاه هشب بازم ش دم مجبور که دیکش  دس تم از رو کتابا ییهوی.انداختم نییپا

 کنم
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فه منظورش قایمتنفره،دق ازت گهیم دختر هی یوقت- فه نیا خال  ونا پس!حر

 .یتالف حساب به ذارمیم و رمیگینم یجد رو یلیس

 :زدم یشنندین

 یناگهان ش   ه؟اونقدریم تموم زیچ همه یلیس   هی با یکنیم فکر!ها؟!؟یتالف-

ستم یحت که یشد عوض ضم نتون  رو دو همه نیا ادم هی ممکنه چطور کنم ه

 لهفاص یپسر هر از سال یسالها ؟منیدیب*و*س منو نکهیا از بعد باشه؟اونم

 .داشتم اعتماد تو به یول گرفتم

 و لبنند نیب یحالت هی به خودشو یجا حرفاش و کارا یتو مزخرف یسرد اون

 :فتگ متفکرانه شنوهیم خودش فقط کردیم فکر که یطور رلبیز و داد تعجب

 !ه؟ب*و*س-

ته تمس  نر به حرفمو کردمیم حس ته گرف بل یحس   چیه الب  نانیاطم قا

 :گرفت شیپ در رو یقبل لحن همون عایسر.نبود

 .داشتم خودمو لیدال منم-



عد رو رفتنت خبر یب تونهیم یلیدل چه- نداخ توش منو که یدردس  ر از ب  یتا

نه؟ هیتوج عد یدونیم ک گاه اون از ب  گهید ما نیادو دادن لو و اتیباز کارا

 م؟یکن یزندگ محله اون یتو مینتونست

 کوکمش.شنوهیم رو داستان هی داره انگار.کردیم گوش حرفام به یخاص دقت با

 :دیپرس

 لر؟یم نیادو-

 یشناسینم رو نیادو انگار که نکن رفتار یجور هی-

 -؟یهست!؟یستین سیپل که نم،تویبب کن صبر.شناسمیم که معلومه

 ست؟ بامزه یلیخ کنهیم ه؟فکریسوال چجور نیا

ته که یا حرفه اری سیپل هی کنم فکر - ند هی پ  اب رو ماهه چند رو خالف با

 !باشه سیپل نگران دینبا زهیریم

 رت متفکرانه و تر برافروخته من یحرفا دنیش  ن با ص  ورتش حالت لحظه هر

سینم یسوال اما شدیم شته،قطعا سال هی.دیپر شون نم که افتاده یاتفاقات گذ  از

 یلیخ مکث هی از بعد.کنهینم هیتوج رو بشیعج رفتار زیچ چیه یول خبرم یب

 :کرد ام شوکه بایتقر شیناگهان ی جمله با و زد زل بهم بازم یطوالن
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 که دمش   ش  وکه نقدریا فقط...نمتیبب ممکنه دوباره کردمینم فکرش  م یحت-

 ؟یبد بهم دوباره فرصت هی یتونیبگم،م دیبا یچ دونمینم

 

س بعد،با روز صبح سم یکم یلبا س و یر ستم یتو که یادر  یور به رو بود د

ش فلک به سر و بزرگ ساختمون  دود نیب شییانتها یها طبقه که بودم یا دهیک

 ونزنگتیآرل:بود ش  ده نوش  ته روش که ییآس  ا غول یتابلو و بود ش  ده گم دم و

 (نگتونیآرل یامپراطور) ریامپا

 که یکوتاه زمان مدت یتو.ش  رکت هی یبرا یا خودخواهانه اس  م چه!ر؟یامپا

 دمکر رها مهین و نصف رو ام فرانسه زبان من دیفهم و دمید قبل شب رو سنیج

 با یعال ش  غل هی کنه کمک بهم تونهیم رفتنش ییهوی جبران یبرا که گفت بهم

 در ادیم رمیگ که یحقوق با که کنم دایترپ یعال یاجتماع ژیپرس  ت البته و حقوق

 یونگارس   اون س  تین الزم گهید و کالج برگردم تونمیم س  ال هی از کمتر عرض

سط.بودم نجایا من حاال و بدم انجام رو اور خجالت  هساز نیبزرگتر از یکی و

 هی بعنوان مص   احبه یبرا انتظار یتو و بودم دهید عمرم یتو که یمعمار یها

ش ستهیمن ش صم عیسر یلیخ.بودم ،ن  کنم ماداعت سنیج به دوباره گرفتم میت



 یط.ش  ناختمیم که بود یکس   تنها اون درواقع.نداش  تم نیا جز یا چاره چون

 یکار هب برگشتن!گذاشتم سر پشت رو یدرخشان دوران واقعا گذشته هفته چند

 یمک البته سنیج دوباره دنی،دیعال ی خونه هی کردن دایپ شدم اخراج ازش که

 شرکت هی یتو شدن استندام فرصت هم االن و شهیهم از تر بیغر و بیعج

 که دمیفهمیم اطراف و دور یها زمزمه از.مونه یم خواب هی ؟مثلیبزرگ نیا به

 یلیخ گنیم که دمیشنیم و سییر خوده میکن مصاحبه باهاش قراره که یشنص

 بالفاص  له تونهیم هم زدنت حرف مدل و رفتن راه نحوه از یحت و رهیس  نتگ

ست.کردم نگاه اطرافم و دور به.یبزن حرف نده اجازه و بنواد عذرتو  تا 6 کم د

 مثل شده لباساشون خرج یدالر صد چند زدیم داد ظاهرشون که جوون دختر

 یآب کت نیانداختم،ا خودم به ییگذرا نگاه.بودن ش  ون مص   احبه منتظر من

 همه که همونطور اگه و رسهیم نظر به اور خجالت واقعا کهنه و دوم دست رنگ

 من به دیبا قبلش س  نیده،جیم تیاهم ظواهر به یادیس،زییر نیا گنیم

سا چه با گفتیم شگاه مدرک هی یحت من.کنم رقابت قراره ییک  و تدرس یدان

ساب  یزنا نیا ی همه با قراره چطور. شده 20 زور به تازه سنم و ندارم هم یح

 رقابت بارش  ونه یلیخ انگار که نجایا ی کرده لیتحص   ظاهر به و بلند قد
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 به یربط چه اون دمینپرس ازش یشم؟حت عیضا تا نجایا فرستاده منو نکنه!کنم؟

 .داره شرکت نیا

 یها افهیق بودن،با سییر دفتر یتو قهید شیش   پنج از بعد همونا از نفر س  ه دو

 سرمو.نرفتیم و ومدنیم رونیب اتاق از بود شدنشون رد از یناش که یا براشفته

 .کردم نگاه رفتیم نییپا ها پله از حر  با که یزن به و برگردوندم

 .نیفیگر تارا-

 و ودب س  تادهیوا سییر اتاق در دم که یپوس  ت اهیس   مرد.دمیپر جام از ترقه مثل

 رو رد.برداشتم قدم در سمت به.زدیم صدا منو داشت تن به یطوس شلوار کت

سر رو شیپ اتاق.کرد باز برام  ی مهه تو اون از شدیم و بود پنجره و شهیش سرا

 هی ستننوایم بلنده،البد همه نیا ساختمون نیا ستین لیدل یب.دید رو تورنتو

 سمت هب داشت یبلند پشت که وتریکامپ یصندل.باشن داشته شهر کل از ویو

 سر و بود شده داده هیتک یصندل ی دسته به که یدست فقط و بود دهیچرخ پنجره

ست شم به خوردش اتو و دیسف نیآ شت که هینیهم سییر انگار.ومدیم چ  در به پ

 یزیچ اهپوستیس مرد اون و بودم ستادهیا در دم یادیز نظرم به.نشسته یورود

 .دمینشن که بود گفته بهم



 .باشه نجایا حواست!یبلوبر یه-

 یلقب نیهمچ رنگ یاب کت نیا بناطر دیگه؟شایم منو(یآب تمشک!)؟یبلوبر

 رمس پشت در.تو رفتم و گرفتم فاصله در چارچوب ست،ازین مهم یول داد بهم

سته سترس با.شد ب شتم قدم زیم سمت به ا ستمیم کاش.بردا  یدکوتاهق با تون

شا گرفتار و امیب کنار شنه یکف شون تونمینم که یدار پا  م،بنشش برم راه باها

 به و مشنصات فرم!بنورم نیزم نکنه که نهیا به مربو  شهیهم استرسم یاصل

 حضور متوجه تا کردم صاف یالک صدامو.گذاشتم زیم یرو رو ام رزومه یقول

شا اون تق تق با اگه البته.شه من  االح در،تا دم من شدن خطاب یبلوبر و کف

 داد کونت بود یصندل دسته یرو که رو دستش اما برنگشت.باشه نشده متوجه

 :کرد زدن حرف به شروع مقدمه یب و

 اهدانشگ از نشده لیالتحص نا،فار یکارول لیه چپل اهل.ساله 20.نیفیگر تارا-

هارت بدون.مونترآل جه یحت ای خا  التیتحص    ای م ماع و  یاجت

 بشه؟ استندام ریامپا نگتونزیارل یتو دیبا چرا.ریچشمگ

 ه؟همهریگیم رادیا داره حاال و نهیبب منو تا برنگش  ته یحت.ش   د ش  روع بفرما

صاتم شن صندل فرم کردن پر به یازین چه پس.حفظه از که هم رو م  که یبود؟
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سته یصندل اون یرو یک دمید و دیچرخ ش  اون!سن؟یج.دیپر سرم از برق ن

 شهیش کتیات به بعد و خودش به اول پرسشگرم نگاه بزرگه؟با شرکته نیا سییر

 اختص  ار به شیلیفام همراه به رو اس  مش اول که زیم یرو ش  کل یهرم یا

 شدم رهیخ. عامل ریمد.نگتونیآرل-یج:بود نوشته نطوریا

 بودن یش  رکت نیهمچ عامل ریمد مطمئنم.بگم دیبا یچ دونس  تمینم واقعا

 اولم از اون و باشه شده بشینص لیه چپل کردن ترک از بعد که ستین یتیموفق

 یتعجب.ش  د باز ما یگیهمس  ا به پاش نامعلوم یهدفا یبرا که بود یمهم ادم

 هاگ.هیامپراطور هی ص  احب یوقت رفت و گذاش  ت خبر یب چرا که س  تین هم

 بص  اح که س  تین نیا شیمعن نیا و رعاملهیمد فقط اون کنم فکر بود ممکن

سم نیا  جام یتو پته تته با.شه رد کامال فکر نیا شدیم باعث شرکت شرکته،ا

 :زدم صداش و خوردم یفیخف تکون

 !سن؟یج-

بل به دس   ت با گاهمو تونس  تمینم یحت.کرد اش   اره رو به رو م  ازش ن

 خبره؟ چه نجایا.نشستم.رمیبگ



 زبون چند به و دارن هیعال التیتحص   هم ش  رکت نیا یها یابدارچ یحت-

 چیه.کنهیم انتناب رو کارمنداش یزس  نجیر یلیخ نیب ذره با نجایا!مس  لطن

شجو هی که نداره وجود هم یلیدل ستندام نجایا کالج از یفرار یدان  ریشه،غ ا

 از ش  دن رد بدون رو دیجد کارمند بنوام و باش  م یخوب مود یتو من نکهیا از

 .کنم استندام نیب ذره اون

 اب هم شبید یحت.شده عوض یلیخ شناختمشیم که یموقع از سنیج واقعا

ست و مغرور نقدریا بودنش بیعج همه  ضرورت از دیشا.زدینم حرف باال د

نداز به شینیب خودبزرگ ش  نص نیا گفتم خودم با بودنه عامل ریمد یها  ها

شتر ارهیس صداش متوجهش چوقتیه من و هیم شدم؟  رو یا گهید سوال که ن

 :دیکش رونیب فکر از منو کردیم تکرار

 !؟یبلوبر...گمینم درست-

 دونستمینم!گفت؟یم نویا دیبا حتما اهپوستیس مرد اون.تازه لقب هی.شد یعال

شغول.بدم یجواب چه دیبا شتا با کردن یباز م ستم یانگ  رو یخودکار.شدم د

 .چرخوند دستاش نیب و برداشت زیم یرو از
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 ندونم من که نداره وجود یدیجد زیچ تیشنص مشنصات و رزومه درمورد-

صاحبه وقت نوامینم پس  صرفم یب یحرفا به راجع یاتیچرند گفتن با رو م

 و چون بدون پرس  میم ازت که یزیهرچ یدار که یفرص  ت قهید 10 یط.یریبگ

 .هیضرور دونستنش پرسمیم که یزیهرچ چون یدیم جواب چرا

 .کردم دییتا سر با

 .خوبه گفت لب ریز و گذاشت زیم یرو دوباره رو خودکار

 ؟یداشت باهاش یا رابطه چه و یشناسیم کجا از رو لریم نیاول،ادو سوال-

به به س  والش  ی همه انیجر در خودش س  نیج چون بود بیعج خودش نو

 .بود من یبرا نیادو یمزاحمتا

 ؟یپرسیم رو سوال نیا چرا-

 یزیچ بود گفته و بود داده که یتذکر همه اون با.دمیپرس   رو نیا ییپررو با

 .دادم انجام رو خودم کار بازم نپرسم

 !نه؟ یکن کار نجایا ینواینم-

شه قرار اگه- شار تحت یلیدل هر به با  که بدم جواب ییسواال به و رمیبگ قرار ف

 .رستوران به برگردم دمیم حیترج.ندارم،نه دوست



 .گذاشت زیم یرو بعد و هم یرو دستاشو و داد یصندل به شو هیتک

 ور سال کی یتو دانشگاه به برگشتن شانس و دالر 1500 انهیماه حقوق پس-

 .ستین ی؟مشکلینواینم

فت نویا مه یرو رو دس  تش و گ تاقش یتو تلفن جیپ دک  1500.گذاش   ت ا

عاده فوق حقوق نیدالر؟ا عاده فوق نه.س   اده یگر یمنش   هی یبرا هیا ال  ال

 :گفت و برد تلفن کینزد سرشو!رهینظ یست،بین

 .نیتو،و بفرست رو یبعد نفر-

 :دادم جواب تند تند.نبود کردن درنگ وقت

 از عدب و شد دایپ کردمیم یزندگ که یاپارتمان یتو اش کله و سر ییهوی اون-

 فروش  نده هی دونس  تمیم چون من اما باش  م باهاش خواس   ت ازم مدت هی

 یدید و یاومد خودت که یوقت تا بکنم کارو نیا تونس  تمینم داروئه هیرقانونیغ

 .کردیم یریزورگ محل اهل همه از چطور که

 و ردب تلفن کینزد س  رش  و دوباره.بس  ت نقش ص  ورتش یرو یکمرنگ لبنند

 :گفت

 دار نگه دست فعال-
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 :داد ادامه من به رو و

 یطمئنم نندهیب هی بعنوان تو.دوم سوال.میرسیم ییجاها هی به میدار خب،انگار-

 کرد؟ یمعرف سیپل به رو نیادو که بودم یکس من

 نیا پشت وت که بفهمه تونستیم دیشنیم رو ازت سایپل تشکر که یهرکس نویا-

 .یبود هیقض

 :گفت دمیشنیم منم که یطور رلبیز

 !یبلوبر بده باد به سرتو ممکنه جوابات-

 یکش  و از رو یا حرف،برگه نیا از منظورش درمورد من کردن س  وال از قبل و

 هب بایتقر رو زیم یرو خودکار.گذاش   ت زیم یرو و دیکش   رونیب زشیم ریز

 .یا ادبانه یب رفتار چه.کرد پرت طرفم

 .کن اامض عیسر.شرکته و تو نیب کسالهی داد قرار نمیا.یشیم استندام تو-

 :دمیپرس گشاد یچشما با و پاشدم جام از

 ؟یراحت نیا به!ن؟یهم-



 ش  دینم باورم هنوزم هرچند بنونم رو قرارداد یبندها تا گرفتم دس  تم رو برگه

 با.شمیم استندام نجایا دارم مصاحبه به ربط یب سوال دوتا از بعد و زود نقدریا

 :دیکوب زیم یرو و دیکش دستم از رو برگه زشیام تشر لحن

 اب چقدر من یبرا هیثان هی هر یدونی؟مینونیم یدار رو یچ کن امض  ا گفتم-

 نه؟ ای یکن کار نجایا ینوایم ارزشه؟باالخره

 بازم نمک درنگ یا هیثان اگه دمیترس که زد رو حرف نیا تشر با و یعصب نقدریا

 اثر و امض   ا رو برگه نییپا یهولک هول نمیهم یبرا بزنه ص   دا رو یبعد نفر

 ستین معلوم و داره عجله یلیخ انگار.دیکش دستم ریز از رو برگه.زدم انگشت

 ولهک و کج لبنند با.بودم ستادهیوا جام سر زدن امضا ژست همون با.یچ یبرا

 :دمیپرس یا

 م؟یهمکار گهیهمد با االن ما...یعنی-

 :ددا جواب یزیام ریتحق حالت با و دیکش باال قرارداد برگه یرو از نگاهشو

 .دونمینم یهمکار نویا من.رعاملیمد من و یهست یمنش هی تو!همکار؟-
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 یساییر ی همه واقعا.ستادمیا جام سر ساکت برخوردش طرز از سرخورده

 اونقدرام نسییر یدینفهم هنوز که یوقت تا مزخرفن؟البته نقدریا بزرگ یشرکتا

 :داد ادامه و گرفت طرفم به رو اشارش انگشت.ستنین مزخرف

سم اون با منو گهید بار هی.ستمین سنیج من و-  یتفاقا چه ینیبب تا کن صدا ا

 .وفتهیم

 فتمکگ دمیشن زور به ودم که ییصدا ستم؟باین سنیج که یچ یعنی.خوردم جا

 !ها؟-

 قدرنیا!؟یبد صیتش  ن یتونینم رو دتیب*و*س   قبال که یکس   یحت تو-

 دهیش  نن بهتره بربنوره بهت ای کنه ناراحتت ممکنه اگه.هی؟باورنکردنیاحمق

 یدید که یکس   گذش  ته س   اعت 24یط گمیم اطالعت محض اما یریبگ

 که یدستمزد حساب به بذار رو یاجبار استندام نیا و بودم من و نبود سنیج

 بودم بدهکار من،بهت به بردارم دادن لو یبرا

شت زیم رو یکارت جا از رو یکارت شت از.بردا  رو زیم یجلو و اومد کنار زیم پ

ستش هی یمن،رو یرو به س.گرفت صورتم یرو به رو رو کارت.داد هیتک د  ما



 نوش  ته کارت یرو زهرمار و کوفت و لقب یکل و تماس ش  ماره با رو کاملش

 .نگتونیآرل کوبیج: بود

 داد ؟ادامه!نبود سنیج منفف'' یج'' اون پس.کردم نگاه بهش مبهوت

 یزیچ راظاه و یکرد مالقات من یدوقلو برادر با قبال بدبنتانه ای خوشبنتانه-

ش بنور درد به ممکنه ومده،اماین رتیگ هم صم پس یبا  نیهم ور تو گرفتم میت

 من هک بشناسن رو یکس نیادو و سنیج که ستین عادالنه.باشم داشته اطراف

 !شناسمشینم

 یش  وخ داره طرف گفتمیم و کردمینم باور بود یا گهید طیش  را تو اگه دیش  ا

 وننش نویا خالف یزیچ شواهد از چکدومیه نه بود یشوخ هیشب نه یول کنهیم

 زیچ همه و کردمیم نگاه فقط و دمیپرسینم یزیچ که بود برده ماتم نقدریا.دادیم

شتمیم هم کنار ذهنم یتو و  به لحنم یتو رو ممکن تیجد همه کردم یسع.ذا

 :رمیبگ کار

 جانیا کردن کار از حاال نیهم نداره،من اگه یحت ای داره قتیحق حرفا نیا اگه-

 راحت ساعت 24 از کمتر تو سشییر که کنم کار ییجا نوامینم.شدم مونیپش

 .کرد سواستفاده من اعتماد از

http://www.roman4u.ir/


 :گفت تمسنر با

 ابلق ریغ کس  الهی قرارداد هی نیا.س  تین تو با گهید مشیتص  م اما متاس  فم-

 .ینوندیم دقت با رو قرارداد یداشت فرصت یوقت دیبا.فسخ  

 ؟یندازیم دست منو یدار-

 بردم کار به یادب ریغ لحن با نویا

 گرفت خودش به متعجب حالت من ادبانه یب لحن از یا هیثان یبرا چش  ماش

 :داد جواب خونسرد بعد و

 دالر زاره نیچند یش مجبور تا یبزن بهم رو شرکت نیقوان یکن یسع یتونیم-

 زدن بهم مهیجر یبدون ینوایم.یبد منو وقت گرفتن قهید چند نیهم غرامت

 شه؟یم چقدر یکرد امضاش شیپ چندلحظه که یقرارداد

 نم انگار نه انگار که اوردیم زبون به رو'' دالر هزار نیچند'' کلمه راحت نقدریا

 ؟نشستم گنج سر من کنهیم فکر!برم دره ته تا بودم حاضر دالر هی بناطر

 .بنونم رو قرارداد ینداد فرصت من به تو.ی  نامرد نیا-

 بود؟ دستام یتو چطور؟اسلحه-



ستم  یونقان چیه و بود خودم از گفتم؟حماقتیم دیبا یچ یول بدم یجواب خوا

ستینم  یودز نیهم به که ستین قرار بعالوه.کنه تیحما مورد نیا در منو تون

 س  تبد رو یش  غل من.کنم نگاه مثبت هیزاو از تونمیبذارم،م یناس  ازگار یبنا

 هچ به که ستین مهم حاال.باشم داشته تونمیم دالر 1000 هرماه انیپا که اوردم

 .اون نه منه یبرا برد هی نیشدم،ا استندام لیدل

 :گفت شد یطوالن که سکوتم

باش،هم یداد لو که ییزایچ نگران و-  زا س  نیج شیپ قهید شیش   پنج نین

 .نجایا ادیم داره یعصبان یلیخ االنم و دهید و زیچ همه اتاق مداربسته نیدورب

 :کرد شروع رو معکوس شماره سه عدد از و شد رهیخ سرم پشت در به

-3...2....1 

 برگش  تم زده ش  گفت.ش  د باز ش  دت با اومد،در رونیب دهنش از کی عدد تا

 یشنص نیهم از تفاوت یسرسوزن بدون شده یکپ نسنه هی یوقت و در سمت

  کردم دایپ نانیاطم دمید در دم رو زدمیم حرف باهاش داشتم حاال تا که

 مچرخوند سرمو چندبار.نبودن درو  ای یشوخ دمیشن که ییحرفا از چکدومیه

شون به و  جرات ممکنه؟به یزیچ نیهمچ چطور...من یخدا.کردم نگاه هردو
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ستمیم  با کردن اهنگ.دمید عمرم یتو که هیزیچ نیتر زیانگ شگفت نیا بگم تون

 دیدیم اونجا منو نکهیا از هم س  نیج.بود اور جهیس  رگ هم نیع قایدق ادم دوتا

لت از نویا و بود نداده دس   ت بهش یجالب حس یلیخ  ش   دیم چهرش حا

 :زد صدا و اسمم دیترد با.دیفهم

 ؟...تارا-

 :بگم تونستم فقط دیترد همون با منم

 .سالم-

 :کرد تکرار منو حرف

 ؟!سالمه هی ادیم رمیگ که یزیچ تنها و دمیند رو گهیهمد ساله کی سالم؟ما-

صبان کردم فکر اول شت.زد لبنند بعدش اما هیع ستش انگ  ام ونهگ یباال رو ش

 و ش  د همراه دیترد با یا لحظه یبرا لبنندش.دیکش   چش  مم ریز درس  ت

ش طول لحظه هی فقط نیا اما خورد نیچ شیشونیپ  ودمب شده هول نقدریا.دیک

 به زدیم احتم کنم ،نگاهیکپ دوتا نیا به نواس  تمیم گهید قهید کی فقط اگه که

 گفتن'' دیببنش'' هی با و گرفتم فاصله ازش یا احمقانه طرز به نمیهم یبرا سرم

 ور به رو به عادت.داش  تم کردن فرار به عادت من.رونیب دمیدو اتاق از لب ریز



 رارهق ندونم ش  نیم باعث ای کنم تحملش  ون تونمینم که ییتایموقع با نش  دن

 نیا از س  ر االن و کنم فرار نایکارول از ش   د باعث نمیهم.کنم کاریچ بعدش

 راه هی به و خونه گردمیبرم.باش  ه فرارم نیاخر نیا که دمیم قول.ارمیدرب ش  رکت

 کنار نجایا کردن کار با تونس  تم اگه و کنمیم فکر یحس   اب و درس   ت حل

 ...شهیهم یبرا.زمیریم دور رو کردنم فرار ام،عادتیب

 

 میاری س  اعت دو.نداش  تن خوردن تکون جون گهید پاهام.بود نامنظم هام قدم

 هک وحش  تناک چقدر.تونس  تنینم گهید انگار یول  بودن اومده راه و بودن کرده

شتم که یپول ی همه من سالهی اجاره بعنوان رو دا  یحت االن و کردم پرداخت ک

 دو مبود کالفه و خس  ته.بود نمونده واس  م گرفتن یتاکس   یبرا هم س  نت کی

 رو پله همه نیا حاال.نبود کم اور عذاب یکفشا و لباس اون با رفتن راه ساعت

 رفتمیم دیبا کنم تازه ینفس   و بدم لم جا هی بتونم نکهیا از ره؟قبلیم باال یک

 تادو نیا نیب رابطه از.بگه بهم رو زیچ همه نواس  تمیم ازش و یاس  تنل س  را 

 با نهممک نکهیا و داره ادما کردن ریغافلگ یتو سنیج که یخاص اخالق تا برادر

 رد ش  دن باز با نایا ی نه؟همه ای بنورم مش  کل به ش  رکت اون یتو کردن کار
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ست فیک.موند ناتموم ذهنم یتو سته،با و گرفتم جلوم رو کمیکوچ ید  دنید خ

 :دمیپرس استن چهره

 تو؟ امیب تونمیم-

شاره داخل به ست دمید که یمبل نیاول یرو.رفت کنار در یجلو از و کرد ا ش  من

ند ب*و*سکا یکفش   ا اون و  منو داش  تن...هووف.دراوردم پام از رو مان

 .ردمک جمع صورتمو یکم و دمیکش پام کرده ورم غوزک یرو دستمو.کشتنیم

 !دنبالت امیب ات یبزن زنگ بهم یتونستیم فقط ینداشت گرفتن یتاکس پول اگه-

 یوت تر ص اف!اوردم؟ خودم س ر رو بال نیا نداش تم پول چون بود تابلو نقدریا

 .دادم تکون یسر فقط و نشستم جام

 بپرسم؟ سوال تا چند ازت تونمیم-

 .کرد دییتا سر با

 ..خونه نیا مورد در-

 :کرد قطع رو حرفم

بل..کن گوش..تارا اوه- کهیا از ق عا من بگم دیبا یبپرس   یزیچ ن ع واق  اواق

سفم،من ست چون و دمید درمونده یلیخ تورو فقط متا شتم یدو  ونستمتیم که دا



صم کنم اجاره خونه ازش شت خبر روحمم اما.کنم کمک بهت گرفتم میت  ندا

 سنیج اون یشد متوجه حتما حاال تا هرچند یشناختیم رو سنیج قبال تو که

 یکار نیچن چوقتیه ش  ه درس  ت یدردس  ر ممکنه دونس  تمیم اگه..نبوده

 .کردمینم

صر اونو من کردیم فکر خودش که یزیچ برخالف ستمینم مق  هب درعوض.دون

 بهم نکهیا بناطر نداش  تم قص  د من بهرحال.خورد جا من از ش  تریب اون نظرم

 دردس  ر تو منو نبوده نیا هدفش بود واض  ح چون کنم س  رزنش  ش کرده کمک

 :دادم تکون یسر.بندازه

 نیا که بپرس  م ازت نواس  تمیم.یکن یعذرخواه یزیچ بابت س  تین الزم-

 هتونیم حد چه من،تا یبرا دیجد سییر بگم بهتره ای دیجد ی خونه ص   احب

 با س  خف رقابلیغ قرارداد هی شیپ س  اعت چند کنم فکر باش  ه؟اخه کننده نگران

 تونمینم ظاهرا...که هم خونه نیا و بس  تم باهاش یدالر هزار چند خس  ارت

 س  نیج من که نهیا منظورم.نگرانم ییجورا هی و رمیبگ پس رو پرداختم که یپول

 ...برادرش اما کردینم منتقل بهم رو یناامن حس اصال اون و شناختمیم رو
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 هیباشن؟ دایش مشت هی همه نایا نکنه که بود داشته برم ترس که بود نیا قتیحق

شت رقابلیغ شده پرداخته اجاره  یزیچ نیا..سنت و سفت قرارداد هی و بازگ

 گذاش  تم.ادیب کنار باهاش راحت بتونه پش  توانه یب و پول یب دختر هی که نبود

 .کنه تموم ذهنش یتو خودش رو ام جمله

 :گفت گرفته تمسنر به رو حرفم انگار که یطور

 !یشناسینم نه-

 .هیچ منظورش بگه خودش که فهموندم بهش نگاهم با

 وانمود درحال اوقات اکثر درواقع.دهیم نش  ون که س  تین یزیچ اون س  نیج-

ص به کردن  عدرواق.زیبر دور رو یدار ازش یشناخت هر پس ستین که هیشن

 .ستنین دنیم نشون که یزیچ نگتونیآرل یبرادرا از چکدومیه

 همه ذارنیم قدم هرجا که یا افس   انه یبرادرا اون از!نگتون،ها؟یارل یبردارا-

 شن؟یم رهیخ بهشون

بل دیبا کنمیم فکر...ییجورا هی- کهیا از ق هادیپ ن  بولق رو کوبیج کار ش  ن

 اگه.نباش نگران اما.یکردیم قیتحق یکم ش  رکتش  ون درمورد ،حداقلیکردیم



 داشتمن میتصم اگه من.یشانس خوش یلیخ پس یش استندام اونجا یتونست

 !بدن کار من به اونجا کردمیم التماس بهشون حتما کنم کار مستقل

 :دیسر ذهنم به یسوال.نشد بد هم یادیز انگار پس.زدم یا سپاسگزارانه لبنند

 کاریچ تش  رک اون تو قایدق نکهیا ؟مثالیبگ بهم ش  تریب درموردش  ون یتونیم-

طه و کننیم خهیچطور باهم ش  ون راب طه با توجه با ه؟ا  و کیکوچ یلیخ راب

 .کنم سوتفاهم دچار رو یکس نوامیداشتم،نم سنیج با که ییگذرا

شون هیکاف فقط نگم بهت منم اگه یحت- سم  یلیخ،یکن سرچ گوگل یتو رو ا

 س  نیج.گمیم بهت ،باش  هینوایم که حاال اما یفهمیم بهش  ون راجع رو زایچ

 هی اون!دهیم یمعن قرن 5 اندازه هردوش  ون یبرا که قهید 5 دیبزرگتره،ش  ا برادر

 ش  رکت یدونیم که همونطور و س  ت آوازه پر داروس  از و یمیش   متفکر مغز

پا نگتونزیارل م کت هی هم ریا  یلیخ یلیخ یدارو پنش و دیتول ش   ر

غه یواقع یمعن به کتر،اونیکوچ کوب،برادریج.بزرگه غه.س   ت ناب  ی ناب

 که ودب پدرش  ون ثروت واس  طه به فقط بودن بچه یلیخ یوقت دیش  ا.وتریکامپ

 ونبشیعج استعداد داره وجود برادر دو نیا درمورد که یزیچ اما بودن سرشناس

 از رش  تیب یزیچ نفر دو نیا یوابس  تگ.هس  ت کننیم ش  روع که یهرکار یتو
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شو یکی اون زنهیم گند نیا.گنیهمد مکمل اونا.خون    نیا یحت ره،کهیگیم جلو

 نیا یول وفتنیب هم جون به گربه و س  گ مثل یگاه ش  هیم باعث بودن مکمل

 رو نفر دو اون رابطه تونهینم یس  وم ش  نص چیه چون خودش  ونه نیب فقط

 .یعاد یادما ما و باشن تیال اونا شهیم باعث که نهیهم دیشا.کنه خراب

 

 اون و ش  ناختمینم چوقتیه رو س  نیج ظاهرا.کردم گوش حرفاش به دقت با

 :دمیپرس.بودم کرده عادت بهش اشتباها که بوده یا یجعل شنص فقط

 ه؟یچ گهید تیال-

ما به تیال- طه که گنیم ییاد بارش  ون واس    ای و ش  ون خانواده ای اعت

 هی.ش  نیم محس  وب کننیم یزندگ که ییجا یتو یبرتر ثروتش  ون،قدرت

ساب یبزرگ یگذارا هیسرما ییجورا  هی اب فقط رو یهرکار توننیم که شنیم ح

 هی ندیخر ایباش  ه، ادم هی کش  تن نوادیم کار اون حاال.بندازن راه یتلفن تماس

 یعاد ادم هی یقانون اراتیاخت طهیح در که یزیهرچ ای یالملل نیب ییهوا خط

 .نباشه



 مگوش   به س  تین قرار چوقتیه کردمیم فکر که ییزایچ دنیش  ن از متعجب

صورتم صو  لحن با و نامفهوم و کردم جمع رو بنورن،  رلبیز خودم به من

 :گفتم

 ..یُمرد تو!بدبنت یُمرد تو.شد یعال تارا شد یعال.یداشتن دوست چه!ها-

** 

 خودمو تر عیسر یهرچ تا شم داریب نشده 7ساعت شدم مجبور بعد روز صبح

سونم ب*و*ساتو به  وجهت شرکت،با برم ادهیپ یهمونطور بود قرار اگه چون بر

ستمینم نکهیا به سم که یکتشر به برم و کنم پام یکتون ساده دختر هی نیع تون  ا

 اخراج اول روز و دمیرس  یم 10س  اعت ،احتماالیامپراطور گذاش  ته خودش  و

خت به موظف و ش   دمیم نه مهیجر پردا  دهید خواب برام که یا ناجوانمردا

 از رو یبلوبر لقب که اهپوستیس مرد اون و دمیرس موقع به خوشبنتانه.بودن

 تازه همه یبرا راهنما هی حکم ییجورا هیبود، کرده درس  ت برام اول روز همون

 داش  ت قرار سییر اتاق یورود در از دورتر یکم که رو زمیم و داش  ت کارارو

 قرار خیتار فقط بدم انجام ستین الزم یادیز کار که گفت بهم و داد نشون بهم

 یا گهید یمنش   هر مثل و کنمیم چک یحس  اب و درس  ت سییر یها مالقات
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 لیمیا ای پیتا یگاه باشه ازین دیشا و برمیم براش داشت الزم یزیچ سییر اگه

جام هم رو زدن  همش  ون پس از مطمئنم و نبود یس  نت کار که بدم ان

 ناخواسته یلبنند.نشستم زیم پشت و کردم دییتا سر با حرفاشو همه.ومدمیبرم

 ثلم نیا و ام یرسم کارمند هی من!دارم مستقل زیم هی من.کرد پر رو صورتم کل

به هی قدر...اوه.کردم چک رو زیم یرو میتقو!خوا مه نیا..پره وقتش چ  قرار ه

 هم سر پشت نطوریهم گهید ساعت مین از اون و صبح   8ساعت ه؟تازهیچ یبرا

 یرو تلفن تا 5از ش  تریب.ش  د پاره افکارم رش  ته تلفن خوردن زنگ داره؟با قرار

 تلفن.سنته ییجورا هی نورهیم زنگ داره کدومشون نکهیا صیتشن یحت و زهیم

 :کردم صاف صدمو و برداشتم رو

 ن؟ییبفرما ریامپا نگتونزیارل شرکت-

 رهیگیم تماس گهید یزهرمار و کوفت شرکت هی از که گفت خط پشت شنص

 و ش  ونه نیب رو ینه؟گوش   ای داره ازاد وقت هفته نیا یتو سییر نهیبب نوادیم و

شم شتم نگه گو صله.کنم چک رو میتقو تا دا  زنگ هب شروع یبعد تلفن بالفا

 قبل.کردم تکرار رو یقبل جمله و برداش  تم رو تلفن ازادام دس  ت با.کرد خوردن

شت شنص نکهیا از شو خط پ  ندبل زنگش یصدا هم یسوم تلفن بزنه حرف



 یب رو یاول بزنن؟تلفن زنگ گهیهمد با همزمان کردن هماهنگ همه نایا.ش  د

 انگار اام بردارم رو یسوم تلفن تا گذاشتم زیم یرو خط پشت شنص به توجه

ست نایا ستین قرار شت ینطوریهم و بردارن خوردن زنگ از د  مخ قراره هم پ

 :دادم جواب  استرس با.بنورن منو

 ...دییبفرما ریامپا شرکت-

 ...ریامپا شرکت-....یگوش لحظه هی-

 قرار و نداش  ت یتموم خوردنش  ون زنگ دوباره و ش  دن قطع رهیزنج نیا انگار

له نیهم از من نبود ته هنوز یحت.برم فراتر جم  از یکی جواب بودم نتونس  

 تا و دمیم رو یکی جواب فقط که گفتم خودم به.بدم یحساب و درست تلفنهارو

 هم همونا.دادم جواب رو تماس نیاول.رمینم یبعد س  را  نش  ده لیتکم حرفم

 :دارم نگهشون خط پشت بازم شدم مجبور.داشتن مالقات قرار درخواست

 نیباش منتظر لحظه چند-

 زمزمه رو رندهیگ تماس نظر مد خیتار خودم با و زدم ورق رو میتقو دقت با

 کردم

 ...آگوست 15...آگوست 15-
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 قرار روز اون که بگم خواس  تم و زدم خیتار نیا کنار یکیکوچ کیت.بود یخال

ص ست که نداره یخا ش رو تلفن رو به رو از ید سم.کرد قطع و دیک ست حد  در

 قطف و ننوردم تکون جام از.کرد کارو نیا که بود مزخرف و متکبر سییر.بود

 :نذاشت منتظرم ادیز.کرده کارو نیا چرا بگه خودش تا کردم نگاه بهش

 یراب یقرار چیه یماه چیه ام یس   و پنجم و س  تیس  تم،بیپنجم،پونزدهم،ب-

 .نذار من

 اتو ظاهر.بود دهیرس تازه انگار.کردم دییتا سر با و زدم خط رو میتقو یتو کیت

ته و دس  تش یتو فیک و دهیکش   تاق از رونیب الب  نش  ون رو نیا بودنش ا

 :داد ادامه.جاش سر برگردوندم رو میتقو.دادیم

 .نکشه طول شتریب هم قهید 5باشه، تلخ...من اتاق تو اریب هم قهوه هی-

بامو گاه.دادم تکون یس  ر بازم و کردم جمع ل  از تا کرد اطراف و دور به ین

ست انگار یول رهیبگ رادیا یزیچ شت.نتون صفه اما اتاقش سمت برگ  راه یاه ن

 یتوردس و دیکوب من یرو به رو زیم یرو رو دستش یتو فیک و برگشت دوباره

 :گفت



شو جات از ینیبیم رو ستییر یوقت و-  هی هترهب دیشا ای.بذار احترام ذره هی و پا

تار طرز گرفتن ادی یبرا یهیتوج جلس   ه ماع رف باس نوع و یاجت  دنیپوش   ل

 شه؟ برگذار برات مناسب

 

 دراونق یلباس  ا دیبا چش  ه؟حتما من دنیپوش   لباس مگه.کردم نگاه خودم به

شه تنم گرون  نرف و برم ور اون ور نیا زونهیاو ازم که ییها مارک ها برند با و با

شم؟حرفا ستمیم که ییبفرو شدم جام از ناچارا و خوردم و بزنم نوا  یکم و پا

 فاص  له زیم از زد که یکج ش  نندین با.کردم خم احترام نش  ونه به س  رمو

 رزوا دلم یتو دارم دیفهمیم دیدیم هرکس که کردمیم نگاه بهش یجور.گرفت

 دادم لیتحو بهش که رو شیکوفت قهوه.شه عیضا و بنوره نیزم نجایهم کنمیم

 زا س  رش  و یحت خوش  بنتانه اما رهیبگ هم گهید مس  نره رادیا هی بودم منتظر

شت.گذرهیم یچ برش و دور نهیبب تا اوردین باال روش به رو توریمان  کار سر مبرگ

سل شهود کامال بودنش داغون اول روز همون از که ام کننده ک  همه دیبا.بود م

 .ندم اروی نیا دست آتو و ننورم مشکل به بعدش تا کنم حفظ رو نایتار
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 مرد هب و دمیپر جام از برق س،مثلییر اتاق در سمت به نفر هی یقدما یصدا با

سن شت یجوگندم یموها که یُم سم همونقدر و دا  بودن نجایا همه که بود یر

 :گفتم

 .نیکن صبر..اقا-

ستمیم خوبه خدا اه.ستادیوا جاش سر  مادی االن نیهم و کنم حفظ رو نایا نوا

 سرمو.لدیفنیگر یاقا با مالقات قرار.کردم باز رو دفتر.بود یک با قرار نیاول رفت

 دمیپرس و اوردم باال

 ن؟یهست لدینفیگر یاقا شما-

 :گفت یزیام ریتحق نگاه سوالم،با نیا به دادن جواب عوض

 ؟یدیجد تو-

 لدینفیگر اروی نیا که زدم حدس!دم؟یجد من که هیچ منظورش!دم؟یجد من

 :دادم جواب و کردم اشاره سالن یانتها یها یصندل به نمیهم یبرا ستین

 .ننیبب رو یکس توننینم.دارن قرار گهید قهید چند تا سییر-

 در رهیشد،دستگ رد ازم گذرا که یزیام ریتحق نگاه همون با حرفم به توجه بدون

 :گفتم همزمان و رمیبگ جلوشو که دمیدو رونیب زیم پشت از.فشرد رو



 ..اقا...نیکن صبر اقا-

 اون و اتاق یتو دمیرس   اون از بعد درس  ت.زدمینم حرف اون با اص  ال انگار

 :اوردم زبون به رو یا شهیکل جمله

 ...اما..تو انیب دینبا گفتم بهشون من-

 :گذاشت تموم مهین حرفمو

 .رونیب برو.ستین یمشکل-

 درمورد یا دانهیپل افکار شیپ قهید چند تا که ییاونجا از یول برگش  تم عانهیمط

 اون وت یتیموقع نیهمچ یتو که نبود انتظار از داش  تم،دور سییر خوردن نیزم

 که یمرد نیا یپا یجلو درس ت و بنوره چیپ پام  یچندس انت پاش نه یکفش ا

کهیا از جدا.وفتمیب بود تر مزخرف هم سییر از یحت قدر ن  خوردن نیزم چ

ضا درد کایسرام اون یرو شت،  شتریب دردش یکار اول روز یتو شدن عیدا

شمامو.بود شار هم یرو محکم چ  اون به و اوردم باال سرمو اروم بعد و دادم ف

نگ یمش  ک براق یکفش   ا یجلو که یمرد تاده زانو یرو ر گاه بودم اف  ن

گاه بهم یطور هنوزم.کردم گار که کردیم ن  به رو!خوردم پدرش  و ارث من ان

 :گفت طلبکارانه یلیخ و سییر
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ست نیا- ص یژگیو چه احمق یچلفت پا و د ستند ریامپا یتو که داره یخا  اما

 ک؟یشده،ج

سم با رو سییر شن از یکی حتما زد؟پسیم صدا منفف یحت و کیکوچ ا  اهاا

 االن کهیمرت اون..نمیبب کن ص  بر.طلبکاره همه از خودش مثل که دوس  تاش  ه و

 کنار زشیم پشت از بالفاصله سییکرد؟ر خطاب احمق یچلفت پا و دست منو

مد گار که یطور و او گار نه ان ناطر من ان نا ینه و امر ب  هول اون یکرد

 :داد جواب و شم بلند کرد کمکم و گرفت رو ام شونه ریشم،زیم

شتباه...پدر نه نه- شت ا  شرکت وت تونهیم..بنوره درد به یلیخ اون.نینکن بردا

 .باشه دیمف

 هم ور پدر دیبا حاال بود کم عنقش بد خود...شانس نیا به بزنن پدر؟؟؟؟گند

 که یگاهن با بعد نه ای ش  ده میزیچ نهیبب تا کرد نگاه پام تا س  ر کنم؟به تحمل

 :داد ادامه باشم ساکت دیبا بگه داشت یسع باهاش انگار

 ...داره فرانسه یدکتر اون درواقع..آممم-

 کجا دکترام گذروندم زور به هم رو ترم دو من... فااا د وات!فرانس   ه؟ یدکتر

هت...بود گاه بهش زده ب گاه همون یول کردم ن گار که ین هاش ان  گفتیم با



 و یعذرخواه نشونه به سرمو تند تند.داد لمیتحو رو ندم یسوت و باشم ساکت

 :گفتم دادمو تکون احترام

سفم-  عذر...نیینجایا یقبل قرار بدون شما کردم فکر من...نگتونیارل یاقا متا

 .نوامیم

تا نجوریا معموال کال" وق  ادم ریگ که هیزیچ" کنمیم خواهش" ای" نداره یاش  

 .گهید زیرامیتحق نگاه هی اد،نهیم

 !نه؟ شهیم متر کی ریز قدت یاریدرب رو کفشا اون اگه-

گه قدریا اول روز نیهم از هم نایا ا کهیا به ن  ندن ریگ پوش  میم یچ من ن

 :دادم تکون سر دوباره!رن،نه؟یمیم

 .کنمیم عوضشون یبعد ی دفعه...متاسفم-

 اورد زبون به رو" پدر" ی کلمه در ی اس تانه یتو که یچهارم ش نص یص دا

 .در سمت میبرگرد سه هر شد باعث
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 مه پس  راش بود،با تلخ یمیص  م ریغ من با پدر یاقا نیا برخورد که همونقدر

 اهنگ هی ای یرس  م دادن تکون س  ر هی ومدیم رش  ونیگ که یزیچ تنها چون بود

 .بود سرد و خشک

 ؟یکن نگاه و یستیوا نجایهم ینوایم-

 .کرد اشاره من به و گفت رمردیپ اون

 دادم جواب و گرفتم خودم به رفتن ژست

 .رفتمیم داشتم-

سر یتو دارم که دیفهم سنیج دونمینم  نهیبب منو بود اومده اول از ای وفتمیم درد

 :گفت که

 ..تیفیگر خانوم بنوام ازتون رو یزیچ هی تا باال اومدم من درواقع-

 و توق.برادرش و پدر لحن با متفاوت چقدر و محترمانه چقدر!تیفیگر خانوم

 که ییچشما و لبهام حرکت با و سنیج سمت رفتم و نکردم تلف هم هیثان کی

 :گفتم صدا یب زدیم موج توشون یسپاسگزار

 !ممن    ون-

 



 ش  دیم مه قهید کی هی یتو که بود ها نگتونیارل یا ان ید یتو یژگیو هی تکبر

 حدس.بود کمتر یکم س  نیج یتو درص  دش کنم فکر و داد صیتش  ن نویا

 هب خودم عجله با.دارن ادش  ونیز نفس به اعتماد یبرا مهم لیدل هی اونا زنمیم

 روعش حر  و تیعصبان با و رسوندم سالن یانتها و اتاق در از نقطه نیدورتر

 :اعتراض به کردم

ناک خونواده تو س  نیج!گاد یما اوه- هت...یدار یوحش  ت ما برننوره ب  ا

 .سنته هم لحظه هی یبرا تحملشون

 که ص  ورتش یرو یمحو یمنحن با خونس  رد یلیخ برادرش و پدر برخالف

شونه ض یحت و بود ستادهیا روم به رو دادیم بود لبنند هی از ن  که کردینم یاعترا

شتناک رو خونوادش حاال نیهم ستام با.کردم صدا وح  رو یموها مدل یادا د

 :گفتم خودش لحن با و دراوردم رو کوبیج دار حالت و باال

 ..بزار احترام ستییر به و سایوا-

 .باش صبور کمی!ستنین یداشتن دوست ریغ نقدریا شهیهم-

 یکم.فتگ نویا باشه مغرور خودش به یحت ای بزنه تشر بهم نکهیا بدون سنیج

 :دادم جواب و کردم کم جانبم به حق لحن اون از
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 .رونیب میدیکش اونجا از که ممنونم بهرحال-

 ادند دس  ت نش  ونه به دس  تش  و فقط و گفتم یچ که نکرد یتوجه اص  ال انگار

 :گفت هیزیچ نیهمچ ای خوشحال یلیخ که انگار و کرد دراز سمتم

کهیا از- باره ن متیبیم دو حالم ن  میونبت بار نیا دوارمیام!تیفیگر تارا خوش  

 .میباش یبهتر یدوستا

 :دادم دست بهش دیترد با و نکردم رد رو دستش

ستیم هم موقع همون- ستا میتون ش یخوب یدو  اما..یفترینم خبر یب تو اگه میبا

 سرکوب دمز برادرت گوش یتو اشتباها که یا یلیس با تموینباش،عصبان نگران

 !کردم

 :گرفت تر محکم دستمو و داد لمیتحو یکمرنگ لبنند

 !توئه ونیمد هم نویا و خورد یلیس نفر هی از شیزندگ یتو حداقل-

 اعثب زمیم یرو تلفن یصدا.بود سرحال حد از شیب و ومدیم جانزدهیه نظر به

 جلهع با و بکنم یکوتاه یعذرخواه و بکشم رونیب سنیج دست از دستمو شد

 .زیم سمت برم

 :دمیشن دوباره رو سنیج یصدا راه یها مهین



 .منتظرتم 9 اف،ساعت یس فرداشب،رستوران-

 ....شد خارج در از بالفاصله و گفت نویا

  

 از یمش  تر یکل براش  ون حاال و کردمیم کار رس  توران نیا یتو من ش  د خوب

ستم یحت روز اون! شدم شت باهام که یقرار از بعد رو سنیج نتون  و نمیبب گذا

 اچارن و بگم بهش تونس  تمینم یجور چیه نکنم قبول رو قرار نواس  تمیم اگه

شت بایتقر ساعت...اما 9 ساعت بود گفته.برم بودم شتیم هم 10 از دا  و گذ

ستوران تو تنها و تک من سته ر ش سونا یبار چند.بودم ن  اگه ادند تذکر بهم گار

 منواس تیم بهونه هی با هربار اما نکنم اش  غال رو زیم ینودیب ندارم یس  فارش  

سنره نیا.بمونم شتریب س با من که ست م  یب شیپ سال کی که دارم قرار یک

 نماال و نکردم هم س رزنش ش کار نیا بابت یحت من و چوندیپ منو یخبر چیه

شته ازش یزیچ نیهمچ ای تماس شماره نکهیا بدون شم،به دا  اون نکهیا دیام با

 تمنشس نجایهم مقرر زمان از گذشته مین و ساعت کی حدود نهیبب منو نوادیم

باره ادم اون کنم فکر ش   د باعث یچ!منتظرم یا احمقانه طرز به و  نوادیم دو

شجو سنیج اون دمیفهم یوقت نهیبب منو س تو که یمتوسط سطح یدان  یگیاهم
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 نیادو انداختن دام به یبرا فقط اون و نداش  ت یخارج وجود کردیم یزندگ ما

شونینم هنوز که یلیدال به بنا ستم  ونا..مهمتر همه از و بود اومده اونجا به دون

 ی تانهدوس   ریغ برخورد طرز از که ت  ی،الیاس  تنل قول به ای نابغه پولدار بچه هی

 به یمنش با دیبا چرا.هستن یمزخرف ی خونواده چه دیفهم شدیم پدرش و برادر

 دیبا اولم از...س   ت بنوره؟احمقانه ش   ام برادرش ی ش   ده اس  تندام زور

شون خوش یرو دمیفهمیم شتباه   هی بهش دادن ن  هنوز و شبه 11 ساعت.بزرگه ا

 ردمک که یکار از مونیپش و سرخورده و اومدم رونیب رستوران از.نشده داشیپ

 .افتادم راه خونه سمت به

 و ودب باز س  قفش که یمتیق گرون نیماش   که دمیکردم،د یط که رو راه از یکم

 رس  توران پارک محوطه س  مت داد،به صیتش  ن ش  دیم رو رانندش یراحت به

 سن  یج اون کردمیم شک حتما دارم قرار سنیج با که نبودم مطمئن اگه.دیچیپ

 ارافتن عمرا یکی اون بعالوه و نداره یکار نجایا که کوبیج یکوب؟ولیج ای

 اومد سنیج دمید که کردم ذوق یکم اولش!دهینم رو کارمند هی با خوردن شام

شم که ساعت   دو از شتریب من و ست 11 ساعت االن اما  دو نیا یط و منتظر

 اونجا که ودب بهتر برام.اشتباهه سنیج با گرفتن گرم که دمیرس جهینت به ساعت



بال با نکهیا تا بمونم دور ازش و کنم ترک رو  نس  تمتوینم که ییزایچ کردن دن

 هب. کنم زده خجالت رو نبودم،خودم که یکس   به کردن وانمود و باش  م داش  ته

ندازه هان منو تیجمع یش  لوغ.دونمیم نویا س  تم،خودمین خوب یکاف ا  پن

 نگاه س  رمم پش   ت به و ش   دم دور رس  توران از.ومدمینم اول از کاش.کرد

 ادشی نهیبب شرکت تو منو فردا اگه یحت که شلو    سرش اونقدر نکردم،مطمئنم

 کرد روشن رو روم به رو سر پشت از که ینیماش نور با.داشته یقرار باهام ادینم

ش بوق یصدا بعد و شتم سمت همون ،بهینیما  هدید منو اونم!شد یعال.برگ

 با و بودمش دهید که اوردمین خودم یرو به.شدمیم دور رستوران از داشتم یوقت

 یا مغرورانه و خا  ژس ت با.برداش تم نیماش  س مت و عقب به یقدم اکراه

 .بود انداخته فرمون یرو دستشو مچ و بود نشسته

 .شو سوار-

شته تو اون منو ساعت دو!ن؟یهم  یحرف نکهیشو؟ا سوار گهیم فقط االن و کا

 وارس بود بار نیاول.بود میناراحت دهنده نشون خودش شدم سوار اخم با و نزدم

 ده؟یم تیاهم یک یول شدمیم یلوکس نیماش نیهمچ

 !؟یرفتیم من دنید بدون یداشت-
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 .موندم منتظرت یکاف اندازه به-

 فرص  ت یحت.بودم ریدرگ ش  رکت تو اما کردم رید خورده هی.دونمیم دونمیم-

 .کنم عوض لباسامو نکردم

 زود یکم.تنش   شگاهیآزما دیسف لباس که دمید تازه.انداختم بهش ییگذرا نگاه

 یزیچ یول زایچ نیا و نهیبب منو نواس  تهینم اون نکهیا درمورد کردم قض  اوت

 .نگفتم

ستوران چیه تو گهید االن گمونم-  ونرمیگ یخال یصندل محدوده نیا یتو یر

 .ادینم

بت یب یوقت.دادم تکون س  ر فقط  الینیب اونم دید رو زدن حرف به بودنم رق

مارت یجلو یوقت و ش   د زدن حرف گه یبزرگ ع تازه ن  از دمیفهم داش   ت،

 و مغرور غرق نقدریا درواقع.میدورتر یلیخ یلیخ میبود که یابونیخ محدوده

 رو در و ش  د ادهیپ.میا کوچه هی یتو نش  دم متوجه که بودم کردن رفتار خش  ک

 :گفت و کرد باز من یبرا

 ؟یشینم ادهیپ-



 نصف نکهیا از نظر صرف.خونشه زدمیم حدس چون کجاست نجایا دمینپرس

 باعث که دهیم نش  ون خودش از مودبانه رفتار هی خونش،داره اورده منو یش  ب

شت و شدم ادهیپ!کنم ردش ننوام شهیم  گمینم.افتادم راه خونه سمت سرش پ

 یاره،ببودم، کرده یزندگ توش من که ییجاها به نس  بت اما بود رینظ یب یلیخ

 تگرف لیتحو ازش رو سنیج رنگ دیسف روپوش یخدمتکار در دم!بود رینظ

 :دیپرس و

 اقا؟ یغذاخور اتاق ای کنم اماده رو ا یح یتو زیم-

 .یغذاخور اتاق-

 دامها یکمرنگ لبنند با و کرد حلقه من ش  ونه دور رو دس  تش بعد و گفت نویا

 :داد

 !دارم یعال منظره هی االنشم نیهم من-

 ارقر ییاسا غول یها مجسمه اطرافش که یلیطو ی پله راه سمت به منو بعد و

 هب یاجیاحت چه گهیداره،د یمجلل نیا به یا خونه یوقت.کرد تیهدا داش  تن

 :گفتم و کردم باز اعتراض به لب مقدمه یب!هست؟ رستوران
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 هخون تو یاریم منو خبر یب حاال و یگذاش  ت س  رکار س  اعت دو یبرا منو تو-

 !؟یکرد فکر یچ من ات؟درمورد

 تشوانگش و کرد باز هام شونه دور از دستشو بعد و نداد یجواب ها پله یانتها تا

 :گفت و گذاشت صورتش یرو

 ..شششیه-

 :داد حیتوض خودش که کرد نیهمچ چرا دمینفهم

شون ادیز ها بهیغر از که دارم سگ دوتا من- صوصا..ادینم خوش  ننیبب اگه من

 .زنهیم غر صاحبشون سر داره بهیغر اون

 س  الن یتو مبل به.نبود س  گ از یخبر.کردم کاوش رو اطراف و دور نگاهم با

 روم هب رو.یبیعج کور و سوت خونه چه.نشستم و رفتم اون از جلوتر.کرد اشاره

 :تگف و داد نشون رو بود زیم یرو که یشکالت جعبه چشماش با و نشسست

 .شه حاضر شام تا کن ییرایپذ خودت از.ارمینم ام خونه تو مهمون ادیز من-

س نظر به بیغر و بیعج واحد آن در زیچ همه نقدریا ستم که دیر س  لمیم نتون

 :کنم سرکوب رو سوال نیا دنیپرس یبرا

 !؟یکن مسموم ای هوشیب منو ینواینم که تو-



 .انداخت باال یا شونه کنه تعجب نکهیا بدون یخونسرد با

 .باشم داشته یقصد نیهمچ دیشا.دونهیم چه یکس-

ستم جام یتو تر معذب یکم ش  رو اتاق سقف تا کف از و چرخوندم یسر.ن

 ست هبیغر همونقدر سنیج کردم فراموش دم؟انگاریپرس نویا چرا.کردم برانداز

سا ی همه و برادرش و پدر که شونیم ست هفته چند از کمتر که ییک سم  شنا

 خودش.دادیم بهم یمونیپش حس کردنش یهمراه یاعتراض چیه یب و هستن

شت جعبه یتو از شکالت هی و شد خم  نانیاطم یبرا نیا ظاهرا.خورد و بردا

ما!رمیبم ش  کالت هی خوردن با س   تین قرار که من    س   تین الزم هم حتما ا

 الینیب و کرد زونیاو مبل یپش  ت طرف دور دس  تاش  و.کنم س  کیر درموردش

 :دیپرس

 گذره؟ینم سنت بهت.بگو واسم ریامپا یتو کردن کار از..خب-

 .یبدون بهتر جوابشو خودت کنمیم فکر-

 یداش  تن دوس  ت اون کن باور یول.س  نت   کوبیج با کردن کار.دونمیاره،م-

ستیدن ادم نیتر ستور با رو نفوذش نوادیم فقط.داره یمهربون قلب!ا  به ادند د

 .رهیذپ انعطاف و مهربون چقدر بده نشون همه به نشه مجبور تا کنه حفظ هیبق
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 عقل به حتما گفتینم رو نایا همس  انش کامال برادر اگه!یدار خنده جوک چه

 .کردمیم شک ندهیگو

 ریپذ انعطاف و مهربون درمورد فمونیتعر اگه البته.کنمینم فکر نطوریا که من-

 .باشه کسانی

سمیم بودم مادرم شکم تو یوقت از اونو من.کن اعتماد بهم- ص هی اما!شنا  هیتو

 یایند تو.یباش یمیصم باهاش نکن یسع و نرو سمتش چوقتیه.کنمیم بهت

 نیتر یمیص  م به کنهیم یس  ع کوبیج گهیم که داره وجود افس  انه هی تجارت

 .بزنه ضربه افرادش

ند ای داره قتیحق نیا یبگ یتونیم بهتر تو-  ردم اون به ندارم قص   د نه،هرچ

سند  یبد حس شهیم باعث بهش کردن نگاه یحت.شم کینزد خودخواه خودپ

 .باشم داشته

 :گرفت خودش به تذکر حالت اشاره انگشت با

 .من   یقرمزا خط جزو کوبیج!باش مراقب-



 گفتیم افتادم،که یاستنل حرف ادی.زدیم ابشو ریز داشت شیپ قهید دو تا خوبه

 یس  وم ش  نص دنینم اجازه یول بپرن بهم گربه و س  گ نیع دوتا اون ممکنه

 :داد ادامه.دمیکش هم تو افمویق.رهیبگ قرار نشونیب

 که بگم بهت و نمتیبب امشب بود الزم کنمیم فکر.میبگذر-

 

 .قراره چه از شرکت یتو اوضاع

 اس  تیر کار به یا عالقه من و کوب  یج رعاملی،مدیش  د متوجه که همونطور

سه نکهیا مگه ینیبینم منو اونجا ادیز قطعا و ندارم شه سهامدارا جل  بورمج و با

 و من ش  گاهیس  اختمون،آزما همون پنجم طبقه یایب ای یبزن زنگ بهم یباش  

 و یکن تیرعا رو مرزا و حد یسر هی دیبا شرکت حال،درمورد هر به.یکن خبرم

سم به منو چوقتیه یکن یسع  شرکت،برام از خارج اما.ینزن صدا کیکوچ ا

 .ستین مهم

 تالش و ستمین اونم از رونیب یشرکت،وقت یبندا و دیق ریدرگ یلیخ من درواقع

 ش  رکت از خارج منو یبنوا تو نکهیا.دارم نگه خودم کینزد دوس  تامو کنمیم

ستگ خودت به بایتقر نه ای ینیبب  ساده تردخ اون نوامیم واقعا من چون داره یب
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 االنم که هرچند بش  ناس  م ش  ترینورد،بیم رو نیادو یدایتهد گول که یا

سمیم شکل اگه پس.یبدون من درمورد ادیز زیچ دونمیم دیتو،بع اما!شنا  با یم

 !ستمه نگتونیارل سونیج من!،سالمیندار مینیبب شتریب رو گهیهمد نکهیا

 

نه کامال یمعرف هی نیا نه کوبیج و مغرورا  س  ونیج نداش  تم انتظار!بود وارا

ست و رک نقدیهم یواقع شه ادعا پر و را صد که با  هب عالقش بر یمبن خودش ق

نه انیب یطور من گزاش  تن قرار گار که ک هام خواس  تم ازش من ان  قرار با

 .دمیکش هم تو اخمامو.بزاره

 هی ماس   به یش،وقتیپ س  ال کی چرا نکهیا از ریبدونم،غ ازت یزیچ نوامینم-

شجو سا تو یانتقال یدان ستیم ی،وقتیکردیم یزندگ ما یگیهم  و سر یب یتون

تار ی،طوریبد انجام کارتو ص   دا  یبرا و مهمم برات من انگار که یکرد رف

ستینم ؟نکنهیریگیم رو نیادو حال یدار که نهیهم سوت و تنها دختر هی یدون  ر

 ابلق ادم تو که ادیب ذهنش تو و کنه خام یفکرا تو درمورد عیس  ر تونهیم چقدر

 ؟!یهست یاعتماد

 :داد جواب یخونسرد همون با و گرفت مبل از شو هیتک



 .نکردم وانمود یزیچ به من.یبود مهم برام چون-

 :دمیپرس جانب به حق

صالک جبران رو رفتنت یاونطور تونهیم یلیدل ؟چهیرفت خبر یب چرا پس-  نه؟ا

 ؟یهست یک ینگفت من به چرا

 کرده دور ازت هم رو یاص  ل خطر و داش  تم یتر مهم یها تیاولو چون-

 .بود شده تموم کارمم و نداشتم تعلق اونجا به من.بودم

 نکهیا نگفت یکنیم فکر!کن تالش یکم حداقل یبرس   کننده قانع ینوایم اگه-

 باشم؟ داشته یبهتر حس شهیم باعث نبودم اولت تیاولو

شت میباطن ریضم یوقت بود گرفته خندش انگار شو دا شون خود  اون و دادیم ن

 نبود،دس  ت هم خنده اگه یحت.دادمیم بروز رو بود مونده دلم یتو که یحرص  

 .بود لبنند هی کم

 یکل ش  هیهم چون کنم توجه ییتنها به خودم خواس  ت به تونمینم معموال من-

 اگه که دارم دردس  رس  از برادر هی من بعالوه.دارم یعاد ادم هی از فراتر ییکارا

سم شه بهش حوا شکل هی نبا شو،بلکه فقط نه که کنهیم درست یم  رو مهه خود
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سر تو سم روز کی هیکاف فقط.ندازهیم درد شه،اون بهش حوا  یالشات که وقته نبا

 .دهیم باد به رو همه

 :اومد پله راه سمت از ییصدا

 دکتر یآقا یانداخت دردسر یتو خودتو تو که فعال-

 از تازه ومدیم نظر به و بود ستادهیوا پله نیاول یس،روییر بگم بهتره ای کوبیج

صله سنیج.اومده باال پله همه اون شد جاش از بالفا  هب شو هیتک کوبیج.پا

 :گفت بعد و کنه تازه ینفس تا داد ها نرده

ند- ندیج یزد گ هت.کردن داتیپ!،گ مه نیا گفتم ب باش،ا تابلو ه قدین  رن

 سنته؟

 س  ر دوتا اون یحرفا از من بود هم یعیطب البته و ش   دمینم منظورش متوجه

 به دشیم که ییجا تا سرمو نمیهم یبرا دهیند منو سییر کردم حس.اوردمیدرنم

 منو لمب یپشت تا شدم خم بودم نشسته که یمبل یرو و چرخوندم گهید سمت

 :داد جواب سونیج.کنه یمنف

 سراغم؟ انیم دارن-

 .رسنینم چاک،بهت به یبزن زودتر و یبد تکون کلتویه نیا اگه-



 .رمیم یپشت در از خب،من یلیخ-

 .باش باشه،مراقب-

 :زد صدا یوقت یول دهیند منو سییر کردمیم فکر اونموقع تا

 .چاک به بزن ؟پاشوینشست اونجا هنوز چرا تو!یمنش یه-

جه  میقا دیبا چرا اص  ال.ش   دمیم میقا داش  تم یالک اول از ش   دم متو

سرد و نکردم عیضا خودمو!شدم؟یم شدم جام از خون  سالم یعاد یلیخ و پا

 .کردم

 :زد داد بایتقر پله راه یها مهین سونیج

 .خطرناک   واسش اومده رونیب من خونه از نهیبب یکس اگه.برگرده تنها نذار-

 مطمئن قلب میص  م کنه،از دیتهد منو قرار   یخطر چه دمینفهم نکهیا از جدا

 راههم نچس  ب ی پس  ره اون با خونه به برگش  تن یبرا ندارم میتص  م که بودم

 کاریچ دارن س   تین معلوم اص  ال.نیبیعج و مزخرف یادما که واقعا.ش  م

 :گفت یتینارضا با و داد تکون یسر کوبیج.کننیم

 .بود کم ازش کردن یپرستار یبرا بچه هی.شد یعال-
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شم مجبور شرکت یتو دیشا.منم بچه از منظورش بود معلوم  حرف مدل هر با

 نداره حق یکس   که مس  تقلم ادم هی من اون از خارج یول کنم تحمل رو یزدن

 :گفتم یسرد به.بکنه بهم ینیتوه ای ریتحق چگونهیه

 هی مکنیم هیتوص   ض  من در.ندارم بچه پرس  تار هی به یازین و بلدم و راه خودم-

ماع برخورد طرز یبرا یهیتوج جلس   ه  یلیخ برادرت و پدر و تو یبرا یاجت

 هداش  ت فرق ش  ما با من لغت فرهنگ یتو یاحترام یب یمعن نکهیا مگه.الزمه

 .باشه

 نیا"بچه پرس  تار"ی کلمه جواب!یزد گند تارا یزد گند گفتم خودم به دلم تو

 اهر سمت دمیدو عیسر.باش دردسر پر اخراج هی منتظر و یکرد یرو ادهیز!نبود

 نیا از کنم بدتر رو اوض  اع نکهیا ز قبل و نش  نوم یش  کن دندان جواب که پله

 .شم دور خونه

ستاخ نقدریا ادینم مظلومت افهیق اون به- ش گ  ستهخوا ازم برادرم چون اما.یبا

 .ندارم یا گهید ی نذارم،چاره تنها دخترشو دوست

 :دمدا جواب معترضانه و کردم مکث یا هیثان یبرا.اومد ها پله یرو سرم پشت

 .ستمین برادرت دختر دوست من-



 :گرفت تمسنر به حرفمو.دیرس بهم

 جادیا یتفاوت برات نیا و یب*و*س  یم رو پس  رت یدوس  تا ی همه تو پس-

 !کنه؟ینم

 یا نرهمس ی هب*و*س هیبودم،قض گرفته اشتباه باهاش رو سنیج که یشب اون

 فکر االن اون و بودم داده لو بهش اش  تباها رو گذش  تیم ازش س  ال کی که

 از عمرش تمام که من مثل یدختر یبرا دیشا!سنم؟یج دختر دوست من کردیم

سرا سه یتو یحت و کرده یدور پ  دیجد اتفاق هی نیا خونده درس دخترونه مدر

شه یبزرگ قدم و سته یتورنتو،تو یتو نجایا اونا...الینیب یول!با  تیال ی دارود

 ورددرم اص  ال یزیچ نیهمچ نکهیا با نمیهم یبرا!کنن؟یم فکر زایچ نیا ها،به

 :گفتم تیقاطع با یول کردینم صدق نفر هی من

 .کنهینم جادیا یتفاوت.نه-

 :دیپرس تمام یگستاخ و یادب یب با

 ستاره 5هتل ادینم بهت... که نهیا منظورم!؟یهست یعموم خونه مسافر هی پس-

 !یباش یتونستیم ستاره 2 حداقل ،امایباش
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 نیتوه با جوابمو اونم کردم نیتوه بهش من.میش  د حس  اب یب االن کنم فکر

 اش  تباه داره کنم هیتوج اونو که نداش   ت وجود یلیدل اما داد یباالتر س  طح

 بیعج نظرم به یزیچ نیهمچ ای ش  هیش   ش  کس  تن هیش  ب ییص  دا.کنهیم

شمامو.ومدین صدش حداقل ای شدم دور ازش و چرخوندم چ شتم رو ق  چون دا

ش با سمت نیتر ییانتها به شدنم دهیک  من از رچطو اون دمینفهم یحت پله راه ق

. کرد کارو نیا چرا اص  ال و دیکش   خودش همراه منو عیس  ر نقدریا و زد جلو

 من یرو به رو درس   ت که سییر و پله راه کنار وارید به کمرم محکم برخورد

 لب و شمبک هم تو صورتمو شد باعث وارید به بود چسبونده منو و بود ستادهیوا

 دیچیپ کمرم دور بازوهاش از یکی بود ومدهیدرن صدام هنوز.کنم باز اعتراض به

له واریازد کرد مجبور منو و  هم همزمان و بچس  بم خودش به و رمیبگ فاص  

 تساک که فهموند اشاره و مایا با فقط و صدا یب و گذاشت دهنم یرو دستشو

 نیاول و شم خال  دستش از نواستمیم فقط که بودم خورده جا نقدریا.باشم

شش یتو گهید یلیس هی زدن بدم انجام بود قرار که یکار  حق همهبف که بود گو

ست بهم من ی اجازه یب نداره  هک شدیم دهیشن باال طبقه از ییصداها.بزنه د

 .بودن متفاوت ادم تا 3 دمیشا ای 2 به متعلق



 .میایم میدار داده خبر بهش یکی.کرده فرار-

 .خونه تو ومدیم دختره هی با داشت که دمشید خودم-

 حتما احمقا شما کردن معطل با باشه نرفته اگرم.نیبگرد رو خونه و نیش خفه-

 .رهیم

شتن هم کنار با شب که ییحرفا تک تک گذا ستمیم دمیشن ام  جهینت نیا به تون

سم ست از کردن فرار حال در سنیج که بر س د سا ای یک  رید اونا که بوده ییک

 که ییکسا حاال و دیرس دادش به بزنگاه سر کوبیج درواقع.دنیرس وقتش سر

 داشیپ تا بودن افتاده راه خونه یس  نن،تویج دنبال یلیدل چه به دونس  تمینم

 از.تونس  تمینم اما کنم نگاه رو ها پله یباال و بچرخونم س  ر کردم یس  ع.کنن

سترس شو یزیچ نیهمچ ای ا ست شار دهنم یرو تر محکم د  گاهن باال به و داد ف

 و نداره یربط من به هس   ت رفتار نیا پش   ت که یا احمقانه لیدل هر.کردیم

ضع نیا از مطمئنم شم مجبور که ستنین من دنبال.ادینم خوشم تیو  ودموخ با

س از ستاش نیب از زور به که ییصدا و ینامفهوم لحن با.کنم میقا یک  رونیب د

 مثل همف رقابلیغ صوت هی فقط یول کنه ولم بگم که کردم مویسع تمام ومدیم

شت خودم حال به یا دهیفا که کردم دیتول مادرزاد الل هی  ودب ممکن فقط و ندا
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 نیا دونمینم.زد زل من به و گرفت ها پله یباال از نگاهشو.بشه ما متوجه یکس

صبان یلیخ واقعا اون ای بود چرا  نور بناطر شما یول بود یع  شرنگ یآب یچ

 زنهب حرف تونس   تیم اگه کنم فکر.ش   دن رهیت خش  م ،ازی  آب دمیفهم تازه که

 به گاهن اون با که بود یا جمله تنها نیا!یعموم مس  افرخونه ببند دهنتو گفتیم

 خودم از.میبود شده رهیخ گهیهمد به و میبود ستادهیا اونجا فقط.دیرسیم ذهنم

 تیوض  ع نیا تو وارید مقابل رو ما یکس   اگه میایم نظر به چطور دمیپرس  

شت.نهیبب ستیم رسما گردنمو دا ص یقدما یصدا!شک  یاالب ی پله که یشن

 دنکر ساکت یبرا ساده تالش هی از رو کوبیج ستادنیا کرد،مدل رد منو سر

 لیتبد ومدینم خوش  م ازش اص  ال که یرفتار مدل و ش  تریب انعطاف من،به

نار دهنم یجلو از دس  تش.کرد فت ک نه یرو بایتقر و ر فت قرار ام گو  اب.گر

 لحظه کی فقط که گفتم خودم با و کردم نگاه بهش تیعص  بان البته و تعجب

 .ادیم باال سگم یرو اون قطعا بعدش و کنمیم تحمل رو تیوضع نیا گهید

 .نجانیا...کردم داشونیپ...سییر..سییر-

شو بعد و گفت نویا بود ها پله یباال که یمرد س ما به عیسر یلیخ خود  و وندر

 :تگف دیتهد با و ستادیوا کوبیج سر پشت بود دستش که یا اسلحه با



 .نگتونیارل بنور تکون-

 هیواقع ناو بدم صیتشن بتونم که بودم دهیند کینزد از یواقع اسلحه هی حاال تا

سنره شینما هی دارن ای  اگه اما!کنم؟ فرار و بزنم غیج دیبا االن!کنن؟یم یباز م

سلحه اون شه یواقع ا شو کوبی؟جیچ کنن کیشل بهم لیدل یب و با ستا  از د

 اسلحه دمر اون سمت برگرده نکهیا بدون و برد باال میتسل حالت به و دیکش من

 :گفت دست به

 .کوبمیج من-

 .بنور تکون گفتم.شهیم مشنص-

 :دمیپرس وحشتزده.زد کوبیج ی شونه به اش اسلحه دسته با

 ه؟یواقع اسلحه هی اون-

 ودب باال میتس  ل حالت به که ییدس  تا همون با کوبیج.نداد رو جوابم یکس  

 با مرد هی.بودن نفر سه اونا بود درست حدسم.سالن وسط رفت مرد اون همراه

 گنده و مسلح شون سه هر که اهپوستیس مرد هی و اینیچ هیشب دهیکش یچشما

 :تگف و ببره کنار رو اسلحه تا داد اشاره یکی اون به اهپوستیس مرد.بودن
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ن  -
ک   س  ر مس  کن یبرا یگذاش  ت منتظر رو همه قرن   هی!واقعا؟!درد؟ س  ر ُمس  ِّ

 ؟میبد بهت یشتریب زمان شهیم باعث ایباز مسنره نیا یکرد درد؟فکر

 :داد جواب تمام یالیخ یب با و اورد نییپا دستاشو اروم کوبیج

 .نکن ایدکترباز نیا وارد منو.کوبمیج من که گفتم!قیرف یه-

 

 :کرد دخالت یاول مرد

 رونیب شگاهیازما لباس بودم،با مراقبش شرکت دم از خودم.سییر گهیم درو -

 .دختر اون دنبال ینیچ رستوران هی یجلو رفت و اومد

 .کرد اشاره من به و

 .نیکن دونم،باورینم ازش یچیه و بنورم سنیج با شام هی بود قرار فقط من-

ندتر ظار که یزیچ از بل  دهیترس   یادیز چون دیش   ا.گفتم نویا داش  تم انت

شاره با فقط کوبیج.بودم شم و ا شت یسع اومدن ابرو و چ  حرف بگه بهم دا

 اومد من سمت به و گرفت فاصله جمع از یقدم ییایآس مرد اون.نزنم

 .دمشید ادیز ریامپا یتو هفته نیهم.شناسمیم رو دختره نیا من-

 :گفت جانب به حق کوبیج



ش اون چون- سا کارت کوبم،بایج من گفتم منه،بهتون ی  من  نیشیم قانع ییشنا

 ؟!نیریبگ خون دیبا حتما ای

 :گفت اهپوستیس مرد

 هی نجایا بکش  م،اگه رونیب تیلعنت یرگا اون یتو از فتویکث خون ادینم بدم-

 .کردمیم کارو نیا بود،حتما یکوفت شگاهیازما

 شده که خودمم نجات یبرا اما نه ای کردیم بهتر رو یزیچ من دخالت دونمینم

 :گفتم یلرزون یصدا با.زدمیم یحرف هی دیبا بود

،من با حق-  سییر یول خونه یتو اومدم س  نیج بودم،با زیچ همه ش  اهد اون 

 .کرد فرار یپشت در از اونم.نیدنبالش شماها گفت بهش و اومد

 

 ورج دیبا چرا.کنه س  رزنش  م چش  ماش اون با تا نکردم نگاه کوبیج به گهید

 چه من بکش  م؟به رو ش  ناختمش  ونیم زور به که یبرادر تا دو زیگر و بیتعق

س دمر که بود پشتشون صداقت یکاف اندازه به هام گفته داره؟انگار یربط  ییایا

 اون به رو رشیمس بعد و انداخت راهرو یانتها یپشت در به بعد و من به ینگاه

 .کرد عوض سمت
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ستیس مرد  یصندل نیاول سمت به رو سییر باید،تقریشن که منو یحرفا یاهپو

 اش  اره رو یزیچ اش نوچه به س  ر با و نهیبش   کرد مجبورش و داد هل س  الن

 مابزنم،حت پرس  ه اطراف نیا بنوام اگه احتماال که هیزیچ اش  اره زبون نیا.کرد

 !برم کالس چندتا طرشبنا دیبا

 رو باهاش  ون کردن منالفت ای کردن فرار قص  د سییر ومدینم نظر به نکهیا با

 اون و هنیبش همونجا تا داد فشار رو اش شونه محکم شونیکی باشه،بازم داشته

ستون لباس اون زور به و گرفت رو سییر لباس قهی طرف دو یکی  پاره رو شیزم

 من مثل یخبر یب ی نندهیب هر و نبود یا یدنید و جالب ص  حنه اص  ال.کرد

 یمقاومت چیه بدون کوبیج.زدیم س  رش به یوقت نیهمچ تو یناجور یفکرا

نه خودش و کرد کج رو گردنش یکم اونا برابر در  نگرد تا رو اش قهی داوطلبا

 :گفت و زد نییپا

 .بود یکوفت شگاهیازما هی نجایا اگه البته!یریبگ خون شیازما یتونیم هنوزم-

 هی و مانند خال خال یها یقرمز یول نمیبب قیدق بتونم که نبود یطور من هیزاو

 دهید فاص  له اون از داش  ت ادامه اش ش  ونه یرو تا که ییها یکبود یس  ر



ضا مکث بدون بعد و گفت یراهیب و بد لب ریز پوست اهیس مرد.شدیم  به یفا

 .دنیدو یپشت در سمت هم با و میبر: گفت اش نوچه

 ارهپ و نفر هی لباس قهی که بود نیا یبرا اش  ونیباز سیپل و دزد ی ن؟همهیهم

 ؟!برن بعدم و کنن

 :دمیپرس یمسنرگ با و کردم نگاه وارید و در به و گرفتم فاصله وارید از 

 ؟ی  منف نیدورب-

 اون مشغول ک همونطور و کرد صاف هاش شونه یرو یکم رو شدش پاره قهی

 :داد جواب بود

 !یبلوبر یزنیم یمعن یب یحرفا-

 وت اورده منو بعدش و کرده معطل منو س  اعت دو از ش  تریب ؟برادرتیمعن یب-

شم ساکت گهیم و خونش  وت کله و سر هوی!نورنیم منو انیم سگاش وگرنه با

ست که هرجور درموردم ره،تویم ذارهیم اون و شهیم دایپ  و یکنیم فکر یدار دو

 اس  لحه س  رت رو انیم نفر س   ه هوی و یعموم مس   افرخونه هی یگیم بهم

 مهه یمعن شهیم.رنیم بدن انجام یخاص کار چیه نکهیا بدون اخرشم!کشنیم

 ؟یبگ بهم رو نایا
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 :گفت من یباال بلند سوال به اعتنا یب و در سمت افتاد راه و پاشد جاش از

 .وفتیب راه و نزن حرف ادی،زیرینم تنها دادم قول سنیج به-

 یوزر همون از گفتیم بهم یحس هی.افتادم راه سرش پشت و نکردم یمنالفت

جاره مرموز ش  نص نیا از رو خونه که هد یعاد گهید میزندگ کردم ا  ننوا

 زشونیچ همه انگار.بود رنگ دیسف اما سنیج نیماش هیشب قایدق نشیماش.بود

ش لباس نحوه از ریغ کننیم ست هم با رو شونیپو  یلیخ کوبیج چون!رو دن

ش اتو سم و تر دهیک  که یا العاده فوق یبو و یزیتم از نویا.بود سنیج از تر یر

ش یتو شن شدیم هم ومدیم نیما  نیا و مرتب حد از شیب ییجورا هی!داد صیت

 .بود نطوریهم هم شرکت یتو کارش اتاق یبود،حت زایچ

 

 .کرد روشن رو نیماش و داد تکون رو گردنش و سر یخستگ به هیشب یحالت با

 افتاد؟ یاتفاق چه تو اون قایدق بدونم شهیم-

 .داد تکون نه نشونه به سرشو



 یب اطالعات نیتر یخص  وص   بود کینزد که بودم ش  ده ریغافلگ نقدریا من-

 دونمب حقمه کنم بگم،فکر نزنن یبیاس   بهم اونا نکهیا یبرا هم مویزندگ ربط

 .بودن یک اونا

 شفرامو یدید تو اون که ام یچ هر.نزن توهم ینودیب نداره یکار تو با یکس-

 .کن

مه- ناک کنم،اونینم فراموش که معلو فاق نیتر وحش  ت  ورچط.بود میزندگ ات

 کنم؟ فراموش تونمیم

 ...انداخت باال یا شونه

 

 هیبش یا افهیق با و نشدن داده جواب سییر توسط سواالم از چکدومیه شب اون

ستمینم هنوز.رفتم خواب به بعدم و خونه به سوال عالمت  یا عاقالنه کار دون

شده؟فقط یزیچ کنم وانمود و شرکت برگردم صبح من که ستمیم ن  نکهیا دون

نه میتص  م اص  ال کنم گور و گم خودمو  که لش  میدل و س   تین یا عاقال

فت سییر که همونطور بود بهتر.مش   نص    فراموش رو دمید یهرچ گ

 یور به نکهیا بدون نمش  ونیبب هرروز که بود راحتتر خودم یبرا کنم،حداقل
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ست از کردن فرار حال در ارمیب خودم سلح ادم تا چند د  دبع روز صبح.بودن م

 هک انگار نه انگار.امیب نظر به زیچ همه از خبر یب که کردم رو خودم یس  ع همه

 سییر قهوه که یوقت تا بود،البته هم موثر برخورد طرز نیا ظاهرا و دمید یزیچ

 لس  هج از رو س  نیج و پنجم طبقه برم دیبا که گفت بهم و بردم اتاقش به رو

 که یاش  ناص   اون که نهیا شیمعن ش  رکت اومده اون اگه.کنم مطلع امروز

شن  ردش نجایا از خارج فقط که ارنیب سرش ییبال شرکت یتو توننینم دنبال

 ایتازگ.ش  دیم حس  اب امنش  ون نقطه ریامپا ش  رکت ییجورا هی یعنی.زننیم رو

 در یور یوقت گرفت شیش  اپیپ نفس  م!کرده ش  رفتیپ میکاراگاه حس چقدر

  یتابلو آسانسور

“out of order”  

ست شیپ ساعت هی نیهم تا نکهیا.دمید رو  15 دیبا که بود نیا شیمعن.بود در

 ش  دنیم حس یب داش  تن پاهام!برم نییپا ها پله از مس  لح ریغ یپا با رو طبقه

قه یراهرو یتو یوقت هاش که پنجم طب ما" بود زده تابلو انت گاهیآز  راه" ش  

 و ش  گاهیازما دیس  ف روپوش و بلوند یموها با یزن.زدم در به یا تقه.رفتمیم

 .کرد باز رو در بود صورتش یرو که یماسک



 .نگتونیآرل سنیج...داشتم کار نگتونیآرل یآقا با-

 گتونیارلن تا چند کردم،مگه زده تعجب هم خودمو زدن حرف مدل نیا با من

 خودت مثل همه یکرد کنم؟فکریم ذکر هم اس  مش  و من که داره وجود تو نیا

 ماس  ک اون بناطر رو اش چهره!تارا؟ رنیبگ اش  تباه رو برادر دوتا که احمقن

 از!هیخوشگل زن که دیفهم شدیم چشماشم از اما داد صیتشن شدینم درست

 :زد داد بایتقر و رفت کنار در یجلو

 .داره کارت نفر هی..سنیج-

 که س  تمیب طبقه برخالف انگار.زد ص   دا کیکوچ اس  م با اونو..جالب چه

مت ظام حکو مل ین ندا و سییر نیب کا قه نیا برقراره،تو کارم مه طب  هم با ه

 لیاس  تا با هم س  نیج که یوقت تا کردمیم مرور خودم با رو نایهم.نیمیص  م

 یطور من دنید با.یشگاهیازما ظاهر همون شد،با ظاهر در دم دختره همون

 که یباش  م،دس  تکش   مرده اون رفتن از بعد ش  بید من داش  ته انتظار انگار که

 :گفت و اومد رونیب شگاهیازما از و دراورد رو بود دستش

 .نمتیبیم دوباره خوشحالم...!تارا-

 .دادم تکون یسر!نهینب منو گهید قراره کردیم فکر البد
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 نظر به بیعج خورده هی کردنت فرار از بعد ش   بید نطور،هرچندیهم منم-

 .یومدیم

 از یورمجب وقتا یبعض.شترهیب زمان دنیخر راه   هی نذار،اون کردن فرار اسمشو-

 .یبمون دور هیبق چشم

 اش  اره االب به توجه یب و برس  ه نظر به کننده قانع تونهیم چقدر که ندادم یتیاهم

 :دادم جواب و کردم

 .کنم یاداوری بهت رو امروز جلسه و امیب گفت سییر-

 یبرا یحرف گهید گمونم.کرد دییتا لب ریز و برداشت رو صورتش یرو ماسک

 :کرد متوقفم صداش که پله راه سمت دمیبود،چرخ نمونده یباق گفتن

 .تارا یدونینم من درمورد تو که هست یادیز یزایچ-

 :دادم جواب ممکن حالت نیتر مودبانه با و سمتش برگشتم دوباره

 رو یدروغ س  نیج هی که یاول روز از هم و زیچ هی اگه بدونم،چون نواممینم-

 اگه.ارمند مرموز یادما شناختن به یا عالقه من که نهیا باشم گرفته ادی شناختم

 .دمیفهمیم حاال تا داشت،حتما وجود یجالب زیچ

 :دیپرس یهمونطور و انداخت ینگاه دستاش پشت به



 شه؟یم حساب زدن بهم هی االن نیا-

طهیزدن بهم چه-  ازم ش   بید.بزنمش بهم بنوام که نبوده کار در یا ؟راب

ست ست که بگم بهت یخوا شنا شتریب باهات دارم دو  تا ینموند اما نه ای شم ا

 .ی  منف جوابم.یبشنو رو جوابش

 :دیپرس تعجب با

 ؟یکنیم ام مسنره-

 اد؟یم نظر به نطوریا-

 .یبزن ام نهیس به رد دست تو که ست مسنره چون اره-

 دست منو ای گرفت باال دست یلیخ رو خودش دمیخوردم،نفهم جا جوابش از

 .رفت باال پوزخند نشونه به لبم ن؟گوشهییپا

لدار یلیخ تو چون چرا- کت س   اده یمنش   من و!؟یپیخوش  ت و پو  ش  ر

 تون؟یخونوادگ

 .شد کترینزد بهم یقدم

 داشته تفرص هی دینبا چرا!ستمین یبد آدم که،من نهیا منظورم...نگفتم نویا من-

 باشم؟

http://www.roman4u.ir/


 .انداختم دستش معمول حد از تر اروم ییصدا با

 بگه؟ خودش درمورد نویا نتونه که هیک-

ناخت چیه من  خوش  م ازش یکم من چون فقط و ندارم پس  ر نیا از یش  

 هم حاال و ی  خوب ادم اون که س  تین یمحکم لی،دلیکم از ش  تریب یاد،کمیم

 زدن حرف یحت که بزرگه خونوداه هی از اون.داره بزرگ راز هی اون دونمیم خوب

 تشدس.دارم دردسر یکاف اندازه به منم کنه درست دردسر برات ممکنه باهاشون

 نیب بود نتهیر دورم که رو فرم یموها  از یکیکوچ ی دسته و شد دراز طرفم به

 :گفت یاروم لحن با و گرفت انگشتش دو

 .یدیترس شبید اگه متاسفم-

 

ما ربط یب یعذرخواه ظه با ا عاده فوق ادم من.دیرس  یم نظر به یا مالح  ال

 ور زیچ همه شه باعث تونهیم کیکوچ یعذرخواه هی یحت!مینازک دل و مهربون

 اسفت جواب در تونستمینم که االن مثل درست.احمقم نقدریهم قایدق.ببنشم

شتم یشک چیه.شم رد و بدم تکون یسر فقط اون  سح صورتم حالت که ندا

 :انداختم باال ابروهامو.کردیم منعکس رو میدرون یها



 !خوبه!یکن یعذرخواه یبلد حداقل-

 .زد یلبنند

 .یدونینم درموردم یچیه تو که گفتم-

 .زدم لبنند متقابال

 اعثب کردنم رید اگه البته!بده فرص   ت هی بهت بتونه یعذرخواه نیا ممکنه-

 .کنه اخراجم برادرت نشه

 :گفت اومدم یچ یبرا اصال من اومد ادشی تازه انگار و دیکش پس دستشو

 .نمتیبیم.امیم بعدا باال،منم برگرد تو...اره..اوه-

 تمبرگش   عایس  ر و کردم دییتا نیهم یبرا بودم کرده رید یادیز ش  مینطوریهم

 یازین و ودب وفتادهین یخاص   اتفاق بودم نییپا که یمدت یتو خوش  بنتانه.باال

 .بدم پس جواب یزیچ یبرا نبود

** 

شم یماجرا بدون یا هفته دو یکی  یط.شد یسپر کامل ارامش در و یریگ چ

 یها دفعه از تر یعاد رفتارش بار نیا و دمید رو سنیج یچندبار روز چند اون

 از اعتماد یکم ش  دیم باعث و ش  ناختمیم قبال که یس  نیج مثل بایتقر.بود قبل
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 با.پرمبس یفراموش دست به کامال رو ماجرا اون و شه جلب شتریب ام رفته دست

 اوض  اع تا داد هم دس  ت به دس  ت ییهوی زیچ همه افتاد که یا یناگهان اتفاق

 دیکل دنیچرخ یص  دا که بود ش  ب 11 یس  اعتا حدود.نمونه اروم گهید اروم

س یتو کورن پاپ شد کردم،باعثیم یزندگ توش که یواحد در قفل یتو  تمد

هاش ش  تریب که یتاپ لپ یپا از و بذارم نیزم رو مایف با  یفرانس  و یل

شمیدیم سه.امیب رونیب اتاقم از و دم،پا  سنیج اما سن  یج کردم فکر یا هیثان وا

 دمیدینم زده سر رو گهیهمد چوقتیه داشت اگرم ای نداشت منو اپارتمان دیکل

ما قبلش و نگ حت ماه قتیه س  نیج کنم فکر درواقع.میکردیم ه جایا چو  ن

مدهین باور با.و مدون با که سییر به ینا  در چارچوب تو دس  تش یتو یچ

 :دمیپرس اون از دمیشا ای خودم از اروم و کردم نگاه بود ستادهیوا

 !س؟ییر-

 :داد جواب الینیب و اومد تو و بست رو در

 ،نه؟یدیم صیتشن رو تفاوتا یدار کم کم-



ما کوبیج اون!گفتم؟ درس   ت پس جایا بود؟ا قت نیکرد؟ایم کاریچ ن  و

 رو برق دیکل و گذاش   ت اتاق ی گوش   ه رو من؟چمدون ی خونه تو..ش   ب

 :دمیپرس متعجب.بود شده روشن اتاق کل گهید حاال.زد

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 !خونمه نجایکنم؟ایم کاریچ کجا-

 .گهید سال کی تا حداقل.منه خونه االن اما-

 ابموجو یحت و نشست اتاق وسط مبل یرو بعد و انداخت سمتم به ینگاه مین

تاقم در از.نداد هم  یجلو دس  تمو و س  تادمیا روش به رو و گرفتم فاص  له ا

 :گفتم دادمو تکون صورتش

 دلت هرموقع شهینم لیدل یهست یاصل مالک تو چون.منه ی خونه نجایا!یه-

 .خونه نیا یتو یایب خواست

 :داد جواب کنهیم کاوش رو کجا داره نبود معلوم که ینگاه و تمام یسرد با

 دهیامز یبرا و خودم خونه!کنمیم نقض رو کنهیم نقض کارو نیا که یقانون من-

شتم  و باش صدا و سر یب.بگذرونم نجایا و روز چند شم مجبور ممکنه و گزا

 .کنم دایپ موندن یبرا بهتر یجا هی بتونم تا نشو مزاحمم
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 شمچ هی تو تونهیم و خرپول   بچه هی اونکه!گهیم داره یچ!بمونه؟ نجایا روز چند

 اطربن فقط کنم باور دیبا بنره،حاال رو نجایا برابر چند ییها خونه زدن بهم

 اومده؟ نجایا چمدون با شب وقت نیا خودش یلعنت خونه گزاشتن دهیمزا

 به حق ژس  ت با و نش  س  تم شییرو به رو مبل یرو و گرفتم بغلم به دس  تامو

 :گفتم یجانب

ست هی نه یدار رو مجوزش نه.یبمون نجایا یتونینم-  دعوت ازت یمیصم دو

 سنیج دیجد خونه ادرس تونمیم یکن دایپ موندن یبرا ییجا یتونینم اگه.کرده

 .هکن یزندگ باهاش یروز چند برادرش کنهیم قبول اون بدم،مطمئنم بهت رو

با یتو س  رش  یزیچ هی کردن پیتا درحال و کردینم نگاه من به و بود لشیمو

 :گفت

 ؟ینشد متوجه رو نشو مزاحمم قسمت کدوم-

 منتقل رو تمیعصبان تونستینم نشستن یول گذشتینم نشستنم از هیثان هی هنوز

 :گفتم یعصب و پاشدم دوباره نیهم یبرا کنه



سم دونمینم من- صف ا  یذاریم یچ رو خبر بدون نفر هی خونه به رفتن یشب ن

 تونمیم بناطرش و ش   هیم محس  وب جرم هی نیا ایدن یجا همه مطمئنم اما

 .کنم تیشکا

جب کردمو قطع حرفمو.گرفت س  متم به ش  ویگوش   ییهوی گاه بهش متع  ن

 :داد دستور و داد دستش یتو تلفن به یتکون.کردم

 .سیپل به بزن ر،زنگیبگ-

 همونطور.دمیکش   تکبرش از پر مغرور یچش  ما س  مت به یگوش   از نگاهمو

 هگفت درو  که بگه بودم منتظر و بودم ستادهیا روش به رو بغل به دست

سمیم ازش کرده فکر البد شینم کارو نیا و تر ستش از رو یکنم،گو  و فتمگر د

 :گفتم

 .حتما-

 .گرفتم رو 911 شماره و

شون بهش رو یریگ شماره صفحه.نزدم رو تماس رنگ سبز دکمه اما  و دادم ن

شش منتظر ست با.موندم واکن شاره د  به یسرسوزن نوادینم.بزن زنگ که کرد ا

 دیاش.شده مضطرب سیپل به زدن زنگ یبرا من دیتهد از که ارهیب خودش یرو

http://www.roman4u.ir/


 ربو م فقط مسئله اون کنم یاداوری اون خودم به دیبا بازم اما باشه سمییر اون

 نش  ون باش   ه،بهش کنه امتحان منو نوادیم اگه.ش   هیم یکار س   اعات به

 هشب یتر کینزد فاص  له از و تر قیدق و کردم لمس رو رنگ س  بز کونیآ.دمیم

شون  بوق،بلند یصدا شدن قطع محض به.زدم بلندگو یرو رو صدا و دادم ن

 :گفتم مانند ناله و مضطرب یلحن با اما

 .کنم گزارش رو مزاحمت و یریزورگ مورد هی نواستمیس؟میپل ؟اداره...الو-

 :دیچیپ اتاق یتو بود خط پشت که یمامور یصدا

 منطقه؟ کدوم-

رل ابونیخ- و   ...سوم،ساختمون ،کوچهیب 

سم ستم از رو شیگوش که بودم نگفته هنوز رو ساختمون ا ش د  رو تماس و دیک

 زهنو نکهیا ؟با!دیش   د؟ترس   یبزنم،چ زنگ تونمیم گفت خودش.کرد قطع

مل حرفمو  وجود س   اختمون هزارتا از ش  تریب ابونیخ نیا تو و بودم نزده کا

 اش اشاره انگشت.زدم یکج لبنند و داد دست بهم یروزیپ حس داشت،بازم

 :گفت و اورد باال رو



قب- هت دیبا هرروز کنم جون،فکر دختر باش مرا قدر کنم یاداوری ب  تو چ

 به یبزن یتونیکنه،میم ناراحتت نیا اگه.یبذار من سر به سر اگه یوفتیم دردسر

 پس تو اجاره من که یدونیم و یکن دایپ خودت واس   ه گهید یجا هی و چاک

 .یبد انجام رو ینواینم که یکار کنهینم مجبور رو تو یکس.دمینم

مه نیا که تو- لدار ه جاره الینیب فقط چرا یپو مه ا  داد قرار اون و یکوفت نا

 میزندگ کل اندازه به من یبرا دیش  ا دالر هزار ؟چندیش  ینم فس  نت رقابلیغ

شته ارزش شه دا سنره کت نیهم بندمیم شر  اما با  کی حقوق اندازه به ات م

 !ارزه یم من ماه

 :داد جواب و کرد بود تنش یتو که یکت به ینگاه

 یدس  ت دو حقش  ه که همونطور رو یکارمند و مس  تاجر هر پول بود قرار اگه-

 .بود تنم راه راه متیق ارزون شرتیت هی کنم،االن مشیتقد

شاره من تن یتو لباس به و سر نیا که واقعا.کرد ا ستاخ پ  چه به.شعوره یب و گ

 ستین بیعج اصال کنمیم فکر کنه؟بعدشمیم مسنره ظاهرم بناطر منو یحق

 !بگردم یراحت یلباسا با خودم خونه یتو شب دوازده ساعت که
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 جاش گه،ازیم زور من به داره انگار نه انگار که جانبش به حق افهیق همون با

 :داد ادامه و شد بلند

سا.یگیم یچ تو که ستین مهم برامم و مونم یم نجایا من-  یکی یتو از لتمیو

 لباس هی چرخونمیم سر طرف هر ادینم خوشم ،چونیکنیم جمع خوابا اتاق از

 !نمیبب رو زنونه ریز

گاه بهش باز دهن با هنوزم  یس  رس  وزن بدون رو حرفا نیا چطور.کردمیم ن

 نم انگار که یطور و اورد رونیب تنش از رو اره؟کتشیم زبون به یش  رمندگ

 .گرفت سمتم اونو خدمتکارشم

 اب زدن حرف یبرا خودتو نجام،اونوقتیا من بدونه س  نیج ی  کاف ض  من در و-

ماده من لیوک نه نیهم و یاخراج تو روز همون کن،چون ا  یبرا هم رو خو

 .یندار کردن یزندگ

جب نا.ش  نومیم بیعج و دیجد یزایچ!ع  نظر به کینزد باهم یلیخ که او

 یزیچ منم کنه؟خوبه یزندگ نجایا سنیج خبر یب نوادیم که دن،چطورهیرسیم

 !دارم کردن عرضه یبرا

 ؟یکنیم دمیتهد یدار-



 .نه ای شهیم یعمل ینیبب و یکن عمل حرفام خالف یتونیم-

 با.یومد خواب اتاق سمت رفت و کرد پرت سمتم بایتقر رو کتش و گفت نویا

 هه؟نکنیک کرده فکر اون.کردم نگاه دس  تم یرو کت به تیعص  بان و حر 

 و مبش   ام اجاره پول الینیب من که کنه رفتار یطور اول هیثان نیهم از نوادیم

حت الیخ با اونم و برم مه را گه بیج به زویچ ه نه؟ا  کور که نطورهیا بز

 هی ش  ر از ش  دن خال  یبرا یا حرفه ی حقه نیا دمیم نش  ون بهش.خونده

 .برم جانیا از کنه وادار منو تونهینم یجور چیه و ستین زبون یب و تنها مستاجر

 انگار هک یطور منو تنپوش حوله که همونطور و کرد باز رو بود بسته که اتاق در

 :تگف و گرفت رونیب اتاق در از دستشه یتو ویواکتیراد به آلوده شئ هی

 .زدمیم حرف بهش راجع که ی  زیچ نیا-

 حر  با نفسمو.دیکوب بهم محکم دوباره رو در و انداخت نیزم یرو رو حوله

 گفت ناخوداگاهم ریضم.فشردم دستم یتو و انگشتام نیب رو کت و دادم رونیب

ستقل و نترس دختر هی تو..نیفیگر تارا'' سینم اون از تو.یم  که ستین مهم.یتر

 "..کنه تشیذا بتونه که یستین یکس تو بده نشون بهش.مزخرفه و ترسناک چقدر
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 مه بودنش بلند بناطر هم شییبایز نیع در که یکیکالس   آهنگ یص   دا با

شتمو کنان غر پروند،غر خواب از منو یصبح اول نکهیا بناطر  رمس یرو بال

 فکر.ردمک فتهیخودش   سییر نیا نثار بود راهیب و بد یهرچ دلم یتو و گذاش  تم

 شه داریب توش کیکالس یقیموس با صبحا که ست ستاره 5هتل هی نجایا کنهیم

ساژ با هم شبا و  شارف سرم یرو رو بالش هرچقدر!بنوابه؟ رهیبگ یلندیتا ما

 جز یا چاره و بود حدودا نیا و 6 که هم س  اعت و نداش  ت یا دهیفا دادمیم

 یشماچ با و رونیب اومدم اتاق از کشان ازهیخم.بود نمونده یباق برام شدن داریب

 از زودتر یهرچ تا گشتم یلعنت یکرایاسپ اون کنترل دنبال بسته مهین و باز مهین

ست شمم.شم خال  بود منم یرو که یآهنگ د  یتو که افتاد کوبیج به چ

 الینیب.بود کیک پن هیشب یزیچ کردن درست مشغول خونه کیکوچ اشپزخونه

س خودت به همه نیا بابا  ننورم یزیچ هم روز دو اگه یحت من..یریمینم ینر

 نکهیا با.اش  پزخونه تو رفتم و ش   دم کنترل کردن دایپ الینیب!مونه ینم ادمی

 یکی اون انگار که میکردیم رفتار یطور یول میبود دهید رو گهیهمد هردومون

 هی به اش مونده ته که یا وهیآبم شهیش و کردم باز رو نچالی در.ستین اونجا

 .دادم تکونش یکم و اوردم رونیب رو دیرسینم هم وانیل



 ؟یبنور رو گذشته خیتار اشغال اون که ینواینم-

 تموم روزام نشیتار.کردم نگاه یبطر در به.گفت کنه نگاه بهم نکهیا بدون نویا

 من معده یتو تا کنن انقالب قراره االن نیهم سازنده مواد همه!؟یچ که.شدیم

 :گفتم و دادم هیتک بهش و بستم رو نچالی شن؟در منفجر

 نه؟ که چرا-

 شا زده تعجب نگاه تونس تمیم.دمیکش  س ر یهمونطور رو یبطر اتیمحتو و

 دونهب دیبا بهتر بزرگ   ش  رکت هی عامل ریمد اونکه.کنم حس دس  تم بغل از رو

 ذش  تهگ خیتار وهیابم خوردن با چکسیه و ی  تجار کلک هی فقط انقض  ا خیتار

 :گفتم بشنوه که یطور رلبیز.رهیمینم

 ؟یکنینم راحت رو اوضاع و هتل هی به یرینم فقط چرا-

 یوت برگشتم عایسر و دهینم هم یجواب دونستمیم هرچند نموندم جواب منتظر

 شلوار اون و  ممکن یمشک تاپ نیتر ساده یرو رو راهم راه نازک ژاکت.اتاقم

 از عجله اب و بستم سرم یباال یدقت یب با موهامو و دمیپوش رفته رو و رنگ نیج

 افص رو لباسم یکم بود یخروج در یجلو که یا نهییآ کنار و رونیب زدم اتاق
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 دس  تش یتو ظرف با که بودم نش   ده خارج هنوز یول کردم باز رو در و کردم

 :دیپرس و رفتیم اپن سمت

 ؟یریم کجا.نشده 7هنوز ساعت-

 :گفتم و کردم نگاه بهش نهییآ یتو از

س رید نگران باهاش که ندارم یدالر صدهزار بنز هی من- شم،از دنمیر  جانیا نبا

،در یرو ادهیپ قهید 25 حدود هم ب*و*ساتو س  تگاهیا نیتر کینزد تا  الزم 

 کنم رید قهید 1 اگه و شهینم سرش زایچ نیا که دارم مالحظه یب سییر هی عوض

 .کار سر رمیم:نهیا جواب کنم فکر پس.کنهیم مهیجر و اخراج منو

مدم رونیب خونه از حث چیه بدون چطور که بود بیعج هنوزم.او  جدل و ب

 که ش  رفتیپ یعاد یطور زیچ همه و درآورد من خونه از س  ر اون یا اض  افه

گار له اص  ال ان له که یحال در س   تین یمهم مس  ئ  چاره یول!ی  مهم مس  ئ

 و یش  من من که یقتیحق نیا تونمیکنم،نم یجواب حاض  ر بتونم ه؟هرچقدرمیچ

شم ستاجر  نکردم که یکار به منو یراحت به تونهیم که ست گنده کله هی اون و م

 یکاف پول و قدرت من.رمیبگ دهیناد رو کنه یاخاذ بناطرش ازم و کنه متهم

 جوره همه قض  ا از که یراض   خود از پولدار   بچه هی یرو تو س  تادنیوا یبرا



شمیز ست شه خودش که یا خونه یتو موندن روز چند اگه و ندارم رو رد  صاحب

 ستد فقط و بمونه اونجا نوادیم هروقت تا تونهیم..نواد،باشهیم اون که هیزیچ

 دادن دس   ت از ترس بدون کنم کار یعاد ادم هی مثل بذاره و برداره س  رم از

 .یزیچ

 شرکت یتو و شهیم شیالک یدادنا ریگ باعث ییکارا چه بودم گرفته ادی کم کم

شته وجود کارم یتو یضعف نقطه کردمیم رو میسع همه شه ندا  هماهنگ از.با

 نوادیم که یاونطور کارش اتاق کردن مرتب تا مالقات یقرارها س  اعت کردن

 به ودنب حاضر و هم کنار ها برگه و خودکارا گرفتن قرار یمتر یسانت وسواس با

 حاال اام امیب کنار باهاش بتونم ممکنه ریغ کردمیم فکر اولش!قهوه،تلخ موقع

عا و گذش   تیم ازش ماه کی به کینزد حت واق  فکر که بود یزیچ از تر را

 مرتب.س  تین یبزرگ زیگن،چیم زور کارمنداش  ون به س  اییر ی همه.کردمیم

سه کردن  با و دماوم رونیب سییر اتاق از شد  تموم که زایچ هیبق و ها پرونده قف

 بود ادهس  تیا من زیم کنار و بود گرایباز ای مدال هیش  ب که یبلند قد دختر دنید

 :مدیپرس و کردم گره هم تو دستامو و رفتم زمیم طرف.شدم ریغافلگ یکم

 خانوم؟ کنم کمکتون تونمیم-
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 یتنوناس صورت اون.اومد اشنا یلیخ نظرم به و دمشید تر قیدق برگشت یوقت

 هی بهش بلوند یمو اون کنار در که داش  ت یبلند چونه و برجس  ته یها لب و

ستکان ته نکیع هی و دادیم یعال چهره شمش به گرد یا  یزیچ نیاول.بود زده چ

س ذهنم به دنشید با که ض چطور که بود نیا دیر  و یادگس نیع در توننیم ایبع

سن نظر به روز به و جذاب نقدریشون،ا وارانه خرخون پیت  من عوض در و بر

 یبنندل بعد و گذروند نظر از منو یپا تا سر نگاه هی با!احمقم؟ هی هیشب شهیهم

 :گفت و زد صورتش یپهن به

 .یباش تارا دیبا تو-

 

س نجایا دمید یوقت شدم زیسورپرا سم به منو یک سم به نه و خودم ا ش ا  یمن

سهیم ریامپا شرکت شو.دادم تکون یسر.شنا ست  لحن اب و کرد دراز سمتم به د

 :گفت یا دوستانه

 اما.ش  گاهیازما یتو.میدید رو گهیهمد قبال.تیاس  م مارگرت.مارگرتم من-

 .نداشتم رو باهات ییاشنا فرصت



 ش  گاهیازما یتو ماس  ک با که دختره همون.اومد ادمی اها.اوردم فش  ار ذهنم به

 :گفتم و دادم دست باهاش.زد صدا رو سنیج و بود

 .نگتون  یآرل یاقا منظورم..منظورم...یکردیم کار سنیج با.ادیم ادمی اره-

سم به نکهیا از ش بودم زده صداش شرکت یتو کیکوچ ا  هی اخه.شدم مونیپ

 که شد وجهمت اونم انگار.بدم یسوت شرکت یتو دینبا که بود گفته بهم ییجورا

 .دیخند.مونمیپش اسمش اوردن زبون به از چقدر

 اب که.نجامیا نمیهم یبرا!یس  نیج دختر دوس  ت تو دونمیم من.نباش نگران-

 !شم اشنا بشیعج دختر دوست

 :دمیپرس و انداختم باال ابرومو یتا هی

 ب؟یعج-

 .داد تکون یسر

 و ردهگینم دخترا با ادیز ،اون کوبیج ذاره،برخالفینم قرار یکس   با س  نیج-

 یبیعج دمیش  ا و جالب دختر تو دهیم نش  ون ذارهیم قرار دختر هی با حاال نکهیا

 .یهست
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 صدا سنیج و کوبیج همون رو سنیج و کوبیج که هیک خودش دختر نیا

شون؟لبنندیم خوب ظاهرا و زنهیم ست  بودن یچیه هیشب که یا یساختگ شنا

 رفاشوح من که کرد دییتا من سکوت نیا و زد یدست هی بهم نکنه.دادم لشیتحو

 راه یمطبوعات عهیشا هی یالک نوامینم چون نباشه ینطوریا دوارمیدارم؟ام قبول

 دش   یطوالن که س  کوتم.س  ت عهیش  ا ادهیز ش  رکت نیا تو که یزیچ.بندازم

 :داد ادامه حرفاشو خودش

 نیا.ش  ناس  هینم تورو چکسیه اما یینجایا ماهه کی دمیفهم کن،من گوش-

 هک داره ایمزا یسر هیش،یعال حقوق از جدا ریامپا یتو کردن کار!دردناکه واقعا

شون تو نمیبیم  هم با ام!سرخوش اما کیکوچ گروه هی.میمیت هی ما.یخبر یب از

سرا،گاه با هم یگاه دخترونه یم،گاهیریگیم یدورهم سته یپ  سفر یجمع د

شب نوامیم.گذرهیم خوش هم یلیخ و میریم  یتو.کنم یمعرف همه به تورو ام

جالتزدت ای هول ادیز جمع با نوامینم.کیکوچ یلیخ یمهمون هی  خ

 ؟یکنیم قبول دعوتمو.کنم

شنا از شتریب قهید 5 هنوز که یدختر یناگهان شنهادیپ از خورده جا  باهاش مییا

شتینم ست منو خودش هنوز اون.رفتم فرو فکر به گذ سهینم در  تاونوق شنا



 کنم الماع رو موافقتم ای منالفت نکهیا از کنه؟قبل یمعرف هیبق به منو نوادیم

 :گفت و زد یبشکن هوا یتو

 برم دیبا االنم.مونم یم منتظرت 5-یس   نگیپارک 8 س   اعت.ش   د یعال-

 .کنم باز رو شگاهیازما

 از قبل و در س  مت رفت و داد تکون یخدافظ نش  ونه به دس  تاش  و و گفت نویا

 :گفت و کرد اشاره بهم و دیچرخ سمتم به یکم رفتن رونیب

 .ادیم خوشم ژاکتت از-

 گاهن تنم یتو داغون ژاکت به.رفت و داد نش  ون کیال نش  ونه به رو ش  س  تش و

 دیفهم دشیم بود برداشته رو طبقه تمام که ادکلنش یبو خله؟از دختر اون.کردم

 !کرد؟ جلب اونو توجه من لباس یتو یچ.هیعال اش قهیسل چقدر

 

 ینه و امر همون و ش  د دایپ کوبیج کله و س  ر یریتاخ چیه بدون 8 س  اعت

 شتریب..وو.. و باش تر عیسر..نکن و کار اون..بکن و کار نیا.یشگیهم یکردنا

 ومدهین هنوز که یشب.بودم شب فکر یتو باشه اون یزدنا غر به حواسم نکهیا از

 دختره خود مطمئنا و کارم سر موقع همون تا که من.بود کرده استرس دچار منو
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ست هم  یشمن تا گرفته ریمد از کارکنا همه یبرا شرکت نیا یکار میتا چون ه

 مثال هی هب میبر میبود س  رکار باهاش  ون که ییلباس  ا نیهم با قراره پس کس  انهی

 طربمض درموردش من ستین یازین گهید بکنه کارو نیا قراره اونم ؟اگهیپارت

 خودم به زدیم ص   دا منو اتاقش در چارچوب از که سییر یص   دا با.باش  م

 دهینرس   هنوز.دادم انجام رو کار نیهم منم و اتاقش یتو برم گفت بهم.اومدم

 :گفت و کرد اشاره زشیم به

 پشیتا یبتون کش  هیم طول چقدر.زهیم یرو یفرانس  و یا ص  فحه کی متن هی-

 ؟یکن

 :دادم جواب یانگشت سر و کردم محاسبه ذهنم تو

 .قهید 15-20-

 و داد رونیب ص دا با نفس ش و و انداخت ینگاه دس تش یرو یمچ س اعت به

 :گفت

 .یباش عیسر کن یسع.کن پشیتا برو.صفحه 100 نه ست صفحه هی-

 :داد ادامه اما بردارم رو برگه خواستم

 .کن پیتا نجایهم-



 .ترم راحت خودم زیم یرو وتریکامپ با-

 .نکن هم بحث درموردش کن پیتا نجایهم گفتم بهت-

 بعدش و شیکوفت یص  ندل یرو نمیبش   ترس  میم.زیم پش  ت رفتم و کردم یپوف

 دمش خم زیم یرو.مزخرف یوسواس کهیمرت!کنه یسمپاش رو اتاقش شه مجبور

 ازش و کنم پیتا درس  ت تا کردم جمع رو حواس  م ممکن س  رعت تینها با و

مات یمعن متوجه یلیخ.رهینگ یرادیا با چون فقط و ش   دمینم کل  هترب رو الف

 نیچهم یتو وگرنه بود بهتر اون از فرانس   ه کردن پیتا یتو کارم دونس  تمیم

 :گفت یوقت.نداشت من کمک به یازیوتر،نیکامپ نابغه هی،یزیچ

 باش تر عیسر-

 نقدریا.بودم،نشسته ستادهیا من که ییجا خودش،کنار یصندل یرو دمیفهم تازه

 دمیکش کنار خودمو یکم.بودم نشده متوجهش زودتر که بودم کردن پیتا غرق

 ریز کاغذ یرو دس  تش  و و دیکش   جلوتر رو شیص  ندل.کردم ش  تریب رو دقتم و

 ازش یزیچ یوقت فهممینم من.بنونتش کرد یس  ع و گذاش   ت من دس   ت

 هشب نس  بت مورد هی یتو کنم کنه؟فکر نگاه بهش دیبا اص  ال چرا دونهینم
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 ردنمک پیتا به و دمیکش   دس  تش ریز از بود کرده کج که رو کاغذ.دارم یبرتر

 .دادم ادامه

 

مام کردم حس نهیم زل بهم یکس   یوقت.زده زل بهم مدت ت  کارمو تونمینم ز

ست ست بگم بهش و برگردم تونمینم که مطمئنم اما بدم انجام در  دنز زل از د

ستمیم فقط.برداره من به شم تر عیسر خودش بقول تون  برم نجایا از زودتر تا با

 رکنا چوقتیه که یکرد،حس  یم معذب منو اون اطراف بودن ییجورا هی.رونیب

 .دادینم دست بهم سنیج

 :گفتم روزمندانهیپ و دمیکوب کاغذ یرو اروم شد تموم که کردنم پیتا

 .نیا از نمیا-

 یرو یزیچ کردم فکر.من   به اش رهیخ نگاه هنوز که دمید و چرخوندم س رمو و

 کردم چک ییگذرا نگاه با خودمو نمیهم یبرا!بازه یخاص دکمه ای نتهیر لباسم

 دمیپرس   ینطوریا و دادم باال ابرومو یتا هی.اونه از مش  کل ش  م مطمئن تا

 یکم بود ش  ده متوجه تازه خودش  م ه؟انگاریچ من به کردن نگاه از منظورش



 که یارخودک یباال و داد یصندل به رو اش هیتک کرده،بالفاصله رفتار یرعادیغ

 :گفت و کرد صاف صداشو و داد فشار رو بود دستش یتو

 .خوبه-

 :گفتم کنم منتقل اون به هم رو بودن معذب حس یکم نکهیا یبرا

 !کنمیم خواهش-

 یخروج در هب یقدم و گرفتم فاصله زیم ومد،ازین اما.ادیب رمیگ تشکر هی دیشا تا

 .شدم کینزد

 نهیا شیاول و یکن تیرعا یکن یزندگ من با قراره یوقت رو زایچ یس  ر هی دیبا-

 ادتی یبود هرجا.شه باز بعد به شب12 ساعت از ام خونه در ذارمینم من که

 .بمون همونجا ساعت نیا از بعد باشه

 ازش که نیس ت،هم افاده از پر و پررو حد از شیب ادم نیا.س تادمیوا جام یتو

 دمیلک و ذاره؟برگشتمیم قانونم من یبرا دادم،حاال آوانس بهش نکردم تیشکا

 :گفتم و دادم نشون بهش و دمیکش رونیب نمیج شلوار بیج یتو از رو
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قت یتونیم- فل و در ینوایم هرو  یاداوری و دارم دیکل هی خودم من یکن ق

 هی مکنینم فکر.ش  ما با من نه!سییر نیکنیم یزندگ من با نیدار ش  ما کنمیم

 .باشه داشته یگزار قانون یرو وقت صرف ارزش هفته

 .داد فشار رو خودکار دوباره

 ه؟یچ فرقشون-

شون- شه ازین اگه که نهیا فرق س با  ام نهخو چون منم شنص اون بزاره قانون یک

 وزر چند یبرا نمیبینم یلزوم چون کنمینم کارو نیا اما!ش  ده اش  غال ناحق به

 .بزارم قانون

 لس  وا از نویا.نکرد توجه کشیکوچ قس  مت هی جز ام جمله از یقس  مت چیه به

 :دمیفهم شیبعد

 هستن؟ یچ تو یخب،قانونا-

ضع یبرا یقانون واقعا من شتم کردن و  شیپ برنامه یب شهیهم میزندگ چون ندا

 .اومدم رونیب اتاقش از و الینیب گفتم لب ریز.بود رفته

 

*** 



 C5 نگیپارک یکرد،تویم منع رفتن از منو که میباطن لیم برخالف 8 س   اعت

سته ازم صبح که بودم یدختر منتظر  موندم ظرمنت یکم.نمشیبب نجایا بود خوا

 مخ.داد نییپا رو ش  هیش   و س  تادیوا پام یجلو یبلند یش  اس   نیماش   بعد و

 :گفت و کرد اشاره دست با.بود دختره شدم،همون

 .باال بپر-

ش سوار شبنتانه.شدم نیما سم لباس با هنوز اونم خو  زا و بود کارش سر یر

 ازش هک یزیچ برخالف.ستمین عیضا هم یلیخ که بود راحت المیخ بابت نیا

شه،اما یعنق بد ادم دیبا کردمیم فکر و بود ذهنم تو ستانه رفتار با شت یا دو  دا

 از رشتیب سرما تا داد باال رو ها شهیش.کردیم پر رو صورتش مدام یلبنند و

 :شکست رو سکوت و ادین تو اون

 بود؟ چطور تارا،روزت خب-

 .نگذشت سنت ادیز.بود خوب-

 :داد سر یاروم ی خنده

 نگذره؟ سنت شهیم چطور کوبیج با!الینیب-

 .ستین بد کردم،اونقدرام عادت بهش-
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 هب دوم یحت ای اول نگاه تو چرا صورتشه؟پس ی  عاد حالت خنده.دیخند دوباره

 :دی؟پرسی  ا دوستانه ریغ و دلچسب ریغ ادم اون ادیم نظر

 ؟یارینم نیماش خودت با تو-

 :دادم جواب باشم شرمنده یزیچ از نکهیا یب

 .ندارم نیماش من-

،تو برات امد و رفت حتما اوه،پس-  منطقه؟ ؟کدومییکجا اهل سنت 

 .کانادا اومدم شهیم یسال کیلم،یه چپل اهل ،منیشمال ینایکارول-

 ایمالش شتریب!یندار لهجه ،تویباش یخارج کردمینم فکرشم دختر،اصال اوه-

 .تابلوئه شون لهجه

س که یسوال با ن،بهرحالیتوه هی ای فهیتعر هی نیا دمینفهم  رو بحث نیا دمیپر

 :کردم قطع

 .سن  یج و کوبیج ؟منظورمیشناسیم رو اونا تو-

 :داد تکون دییتا نشونه به سرشو

 .اطراف و دور نیا یهرکس از بهتر-

 شرکت؟ یتو کردن کار واسطه به شون؟فقطیشناسیم کجا از-



 .داد تکون نه نشونه به بار نیا سرشو بازم

 ش  ناا من مادر بودم،با یاول س  ال یرس  تانیدب دختر هی من که یوقت از اونا پدر-

 یوقت از منم.کننیم یزندگ کاگویش   یتو گهیهمد با هاس  ت س  ال االن و ش  د

 .بودم همکالس سنیج با کنم،درواقعیم کار ریامپا یتو کردم تموم و درسم

 :بگم رو جمله نیا که اومد ذهنم به ینطوریهم

 .یشیم حساب خواهرشون ییجورا هی تو اوه،پس-

 وابج بالفاص له و کرد نگاه من به یا لحظه یبرا و گرفت ابونیخ از نگاهش و

 :داد

 احمق دوتا اون خواهر نوادیم دلش یک.یب*و*س  کا خواهر؟چه!من یخدا-

 بهش هک س  تین یزیچ نگتونایآرل با بودن لیمنن،فام یدوس  تا فقط باش  ه؟اونا

 .کنم افتنار

شه'' ست هی دهیم حیترج اون پس.شدم ساکت و گفتم رلبیز یا''با  یراب دو

 شنهادیپ نواستینم دلم چوقتیه بودم من اگه.خواهر هی تا باشه برادر دوتا اون

شتن شا رد رو برادر دوتا دا  آرزو هی هیشب برام نیا بودم تنها شهیهم چون دیکنم،

 .بود
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 لشف باال س  مت به ییها س  هیر با روش که یوارید کنار کیبار کوچه هی یتو

 .شم ادهیپ گفت و داشت نگه بودن زده

ش از  هی راچ.بود کالب تینا هی نجایکردم،ا نظاره رو اطرافم و اومدم نییپا نیما

ماع س  طح با دکتر خانوم جه کالب نیهمچ به ادیب دیبا اون یاجت  در

 کردمیم نگاه بهش که خوب.افتادم راه س  رش پش  ت و نکردم ی؟س  وال!یس  وم

 که داش  ت نص  ف   یدس  تکش  ا و یچرم کت هی نبود،اون دیبع ازش هم یلیخ

شتیبرم رو صورتش یرو نکیع یوقت  بدگرل هی خرخون،به بچه هی از پشیت دا

 !شدیم لیتبد

ند یدر،بو ش   دن باز محض به  بلند یص   دا و یرنگ یدودا و ا*ل*ک*ل ت

مه کیموز  رو شیچرم کت مارگرت.کردیم ریدرگ رو ادم حواس پنج ی ه

شو بعد و داد لیتحو نفر هی به در یجلو ست شت دهنش کنار د  یگاهن با و گذا

 :کرد یهمنوان یمانند غیج یصدا با شدیم پنش که

-give it to me I'm worth it 

 ییپسرا و دختر شامل که نفر 9-8 حدود دیبودن،شا یکینزد اون که ینفر چند

 اومدن و ش  دن اومدنش متوجه ص  داش با ش  دنیم خودش س  ال و س  ن تو



س احوال و سالم گرم یطور باهاش همه.سمتمون  زدمیم حدس که کردن یپر

 شرکت سوراسان یتو قبال رو شونیکی کنمیم فکر باشن کشینزد یدوستا دیبا

 یور یزیر یها تتو که پس  ره هیکنن؟یم کار ریامپا یتو همه نایا یعنی.دمید

 :دیپرس داشت ابروهاش یرو خط هی و گردنش و دست

 توئه؟ دوست اون مارگرت-

 :کرد یمعرف همشون به رو منو ییخوشرو با و داد هل جلو به منو یکم مارگرت

 .دهیجد کارمند و ادیم نایکارول از.تاراست اره،اون-

 با و داد دس  ت بهم خجالت حس بودم افتاده بهیغر جمع هی نیب نکهیا از یکم

شون.کردم سالم یاروم یصدا شون کردن یمعرف به شروع هم ست و خود  د

 :گفت یخاص ذوق با تیمارگر.کردن من با دادن

 ه؟یک با اون نیبزن حدس-

 :دیپرس بود اال اسمش که یدختر

 ؟یک-

 به س  نیج با من رابطه درمورد نواس  تمیم ازش امیب باهاش نکهیا از قبل کاش

س ستینم سنیج چون نگه یزیچ یک  یحت بدونن ما درمورد یزیچ هیبق نوا
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ست یکم تیبود،مارگر شده رید گهید حاال یول.کوبیج شون به د  و دکر سر

 راه همه.دمیکش   یراحت یرو از ینفس  !بفهمن دیبا خودش  ون که گفت بعدم

 .ننیبش دورش تونستنیم نفر 15 کم کم   که یبلند زیم سمت افتادن

 

 فرد و ش  رکت   اون یکارمندا منتص محل هی نجایا دمیفهم تا دینکش   یطول

جایا یا بهیغر پا نگتونزیارل ش  رکت به متعلق یعنینداره، وجود ن  و ودب ریام

 همه باش  ن خوش هم با نواس  تنیم اگه کش  ونی درجه یعبارت به یکارمندا

 :دیپرس مقدمه یب و نشست من کنار مارگرت.بود نجایا پاتوقشون

 ن؟یاک؟وودکا؟شامپایال؟کنیتک-

 نیتر معروف نایا دونس  تمیم اما بودم نکرده امتحان چوقتیه حاال تا هرچند

 اروم یلیخ و خجالتزده.نورنیم ییجاها نیهمچ یتو که یی  ها م*ش*ر*و*ب

 :گفتم

 ؟!شهینم دایپ اب وانیل هی فقط نجایا-

ند فقط جواب در ته شیمعن نیا دمینفهم.دیخ فارشیمنف ای مثب  ؟س   

 کش که ییدس  تا با خودش  ون از نفر هی رو بودن داده همه که یاتم*ش*ر*و*ب



 به مارگرت.آورد زیم یرو بود داش  ته نگه زور به و وانیل همه اون و بود اومده

 :دخون شدیم پنش هنوزم که یاهنگ تمیر با و برد هجوم وانایل از یکی سمت

-give it to me I'm worth it 

 "دارم ارزششو من،من به بدش"

 

 :گفت و گرفت من سمت به رو یا*ل*ک*ل بدون مونادیل وانیل

 .ا*ل*ک*ل بدون نیا-

 من اب یطور.زدم یا سپاسگزارانه لبنند.کنهیم درک منو اون انگار خداروشکر

 چال به اروم یوقت!بزرگترم هی به ازمندین بچه دختر هی من انگار که بود مهربون

 و ونسیج هیشب درست قیعم چال نیا که گفت ذوق با و زد ضربه ام گونه یرو

،ایج سبت شیبزرگتر حس نیکوب   چرا ونمدینم.دیفهم شدیم بهتر رو من به ن

 :گفت یخاص لحن با و شد بلند من یرو به رو یصندل از نفر هی یوقت

 مونیا افسانه یقلوها دو از نمیا-

 ..شدم استرس دچار یزنه،کمیم حرف ایک به راجع داره بودم نیمطم من و
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شون هروقت نفرم دو نیا پس سب چندان نه جمع نیا به شهیم تموم کار  دلچ

 دمیش  ا ای.ادیز کوب،نهیج یول خورد جا اونجا من دنید از س  نیج..پوندنیم

سش فقط چون ستم اونجا من که نبود مهم وا  وجود از یلیخ که سنیج.نه ای ه

 انهطلبکار بگم تونس  تمیم که یلحن با بود نش  ده خوش  حال جمع اون یتو من

 :دیپرس ست

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 اموپ ادما نیا ش  ناخت بدون که بودم کرده یاش  تباه کار خودم نظر ب نکهیا با

 نمیمه یبرا کنم ابراز رو یمونیپش   نیا نواس  تمینم یول بودم گذاش  ته نجایا

 :گفتم

 .اومدم مارگرت با-

 همقدم یب و برد باال و بود دس  تش یتو که یوانیل و پاش   د جاش از مارگرت

 :گفت

 !تارا و کوبیج و سنیج یسالمت به-

 یتو کردن صبر نشونه به دستشو بکشه سر رو وانشیل اتیمحتو نکهیا از قبل و

 :داد ادامه و داد تکون هوا



 قرار س  نیج با و کنهیم کار کوبیج با تارا.بگم بهتون رفتیم ادمی داش   ت-

 .ذارهیم

 انگار ش  ون همه اتمامش از بعد و کرد انیب یجانیه از پر لحن با رو جمله نیا

شن دهیشن جالب و بیعج یلیخ خبر هی ش" هو" به کردن شروع با  راچ!دنیک

 از گروه هی یتو کنمیم کنن؟حسیم رفتار رستانیدب نییپا سطح یها بچه هیشب

نا یمار یمعتادا  غیت رنگ قرمز یموها و بیغر و بیعج یایخالکوب با جوا

 نیهمچ فاز تو نقدریا یپولدار و کرده لیتحص قشر کدوم اخه.هستم شونیغیت

 بایرتق سنیج اما دیخند اونا دنیکش هو یصدا از کوبین؟جیا مسنره ییزایچ

 :زد تشر

 ..مارگرت-

 .شناختیم رو سنیج لحن نیا انگار.چرخوند چشماشو مارگرت

 نجا؟یا یاورد رو تارا چرا-

ستینم نفر دو شما ظاهرا!بگذرونه خوش که-  شیمعرف هیبق به چوقتیه نینوا

 .نیکن

 ؟یدیم انجام رو خالفش چرا یدونیم که تو.کنم کارو نیا نواستمینم-
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 مدارم؟حواس یرادیا چه من مگه کنه یمعرف هیبق به منو نواستینم سنیج چرا

 :شد پرت کوبیج سوال با سنیج و مارگرت بحث از

نادیل ییجا نیهمچ تو چرا!یبلوبر یه- جایا یکنیم ؟فکرینوریم مو هد ن  م

 کودکه؟

شتم کم نویهم س ازم سوال نیا جمع یجلو که دا  اون شمینطوریهم.شه دهیپر

 حالب یوا کنهیم مسنره دمیم انجام که ییکارا همه بناطر منو فتهیخودش پسر

 ندیش  ن از بعد.نزدم م*ش*ر*و*ب به لب من کنم اعتراف خودم زبون با نکهیا

 به س  ر با.انداختم باال یا ش  ونه کنه؟فقط ص  دام یچ قراره گهید حرف نیا

ست شاره شیبغلد  داد هول رو خودش م*ش*ر*و*ب از پر وانیل اونم و داد یا ا

 به وانیل دادن پاس نیا از منظور دمیفهم که اوردمین خودم یرو به.من یجلو

 :کرد دیتاک یپوزخند با.بوده یچ طرفم

 !؟ینورن،بلوبریم یمعدن اب فقط که یا دسته اون از تو-

 یرو ور وانیل کل تا کنه صدا یبلوبر منو هم سوم بار یبرا نواستیم دلم فقط

 و س  وس  ول نقدریا رفته ادشی انگار.کنم یخال چروکش بدون ش  لوار کت اون



سنره شته خیتار وهیابم گفتیم من به که ست م  متس رو وانیل!ننورم رو گذ

 :گفتم و دمیکش خودم

 .وجه چیه به-

 چند یبرا و شد موضوع متوجه کردیم بحث سنیج با من سر یباال که مارگرت

 :گفت و کرد تموم سنیج با رو بحثش لحظه

 ی  قو یلیخ اون...نه نه-

 :کردم منالفت و گذاشتم وانیل یرو دستمو.برداره رو وانیل خواست و

 .ندارم یمشکل باهاش.نه،خوبه-

 :دیپرس بازم کوبیج

 !کردنش؟ نگاه با-

شت چون.سنیج کنم فکر و من جز دیخند دیشن رو حرف نیا یهرک  سرم پ

 همه یجلو منو نوادیم اگه.دهیم نش  ون یواکنش   چه بفهمم تونس  تمینم بود

 هی اندازه به که وانیل.خودش نیزم یتو دمیم پاس رو توپ منم پس کنه عیض  ا

 :گفتم و کردم بلند یدست دو رو بود نیسنگ بزرگ یبطر
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شکل یکار چیه انجام با من- شت خیتار وهیابم خوردن چه.سییر ندارم یم  هگذ

 ؟یببند شر  سرش یدار دوست!یقو م*ش*ر*و*ب هی چه باشه

شتم،از انتظار که یزیچ برخالف ش چالش به نکهیا دا ص تنها نه دمشیک  یبع

 هم هیبق کردم حس.گرفت بغل به دس  تاش  و.زد هم یبرق چش  ماش بلکه نش  د

 .نه ای ببندم شر  کوبیج با تونمیم من ننیبب تا منتظرن و کردن سکوت شتریب

 ؟یکن یبند شر  یچ یرو ینوایم-

باه من درمورد یکن قبول که نیهم یرو- ند یص   دا با نویا و یکنیم اش  ت  بل

 .یکن اعالم نجایهم

 .یبکش سر رو وانیل اون همه دیبا اول اما.قبوله-

 بناطر فقط که دیارزینم!کنهیم رابیس   رو نفر 3 حداقل وانیل نیا!گه؟یم یچ

 هن حاال اما بکنم کارو نیا ادینم رمیگ ازش هم یزیچ که مسنره یبند شر  هی

 حرفش کردن رد و بودن زده زل بهم بیعج یادما اون ی همه کوب،کهیج تنها

ست منزله به  رو وانیل.هوفتینم برام یاتفاق بار هی با مطمئنم.بود خودم انداختن د

 بوئه دب نقدریا نکهیکرد،ایم تیاذ رو ادم ینیب تندش یبو.کردم کینزد دهنم به



شته تونهیم یا مزه چه شه؟لبامو دا شتم وانیل ی لبه یرو با  همه هک دمیشن.گذا

 هم پشت اسمم زدن صدا و کردن قیتشو به کردن شروع

 "تارا"تارا"تارا"-

 اما داد دست بهم یبد حس زبونم یرو ا*ل*ک*ل تند و تلخ ی مزه برخورد از

مه نیا گاه من به دارن ادم ه ناطر تونمیم کنن،چطوریم ن  خودمو بدش مزه ب

 از مزبون و گلو!دهنم سمت کردم ریسراز رو وانیل و بستم کنم؟چشمامو عیضا

 هم اب اگه یحت.رمیگیم شیات دارم کردمیم حس و س  وختیم گندش ی مزه

 یگخف حس و جهیسرگ باعث حجم اون دنیکش سر ییهویبود، وانیل اون یتو

شتم کم کم.شدیم  از شدت به وانیل که شدمیم حس یب یتند همه اون از دا

ستم ش د  ردمک تعجب که شد دهیکوب زیم یرو شدت همون با بعد و شد دهیک

 :کرد خفه رو همه قیتشو و غیسن،جیج مانند ادیفر ینشکست؟صدا چرا

 .هیکاف-

 بودم هدیکش سر رو نصفش که یم*ش*ر*و*ب یمست سرعت نیهم به کنم فکر

 هم یکم و جالب یا یداشتن دوست طرز به زیچ همه نظرم به چون گرفت منو
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 دایپ توش یحس   چیه که کوبیج ی چهره هم همه از ش  تریب.ومدیم دار خنده

 :گفتم یا روزمندانهیپ لحن با.نبود

 ..یحس چه...سییر یه-

نده هم یزیچ کنم فکر و ارمیب باال نوامیم کردم حس فاق نیا تا بود نمو  ات

 یالک و گرفتم دهنم یجلو ش  دم،دس  تمو س  اکت.وفتهیب ادم همه اون یجلو

 :دمیشن رو بود یعصب یلیخ ظاهرا که رو سنیج یصدا.دمیخند

شت حق.ستین نجایا جاش مارگرت؟اون جالبه یلیخ یکنیم فکر-  دونب یندا

 .نجایا شیاریب من به دادن خبر

 ره؟یبگ اجازه تو از بره نوادیم هرجا دیبا و دخترت   دوست اون چرا؟چون-

 :زد داد بایتقر سنیج

 .ستین من دختر دوست اون-

مه واقع در و نبود یعاد یلیخ حالم مدیم نظر به خوب زیچ ه ما و عث ا  با

 یچ از.نشم ناراحت کنه انکار رو من با رابطش نوادیم سنیج نکهیا از شدینم

سنره همه نکهیترسه؟ایم ش هی با که کنن اش م  دمیاش ایذاره؟یم قرار ساده یمن

 رو خودش وجهه نوادیم ذارهینم قرار چکسیه با سنیج که مارگرت گفته طبق



 اون میدونیم خوب هردومون کهیدرحال کنه خراب شناسنشیم که ییکسا شیپ

 ی همه یتو"قرار" کلمه مکرر تکرار که دیرس   ذهنم به.ذارهیم قرار من با داره

باره یحال یب با و داره خنده چقدر افکارم  یبرا و پاش   دم جام از.دمیخند دو

 هشب خودمو محکم و دادم هیتک س  نیج به رمیبگ رو ام جهیس  رگ یجلو نکهیا

 :گفتم جمع ی همه به رو و چسبوندم

 من که گفت خودش.گفت نویا خودش!دخترشم دوست من..گهیم درو  داره-

 .کنه تصور من بدون رو یزندگ تونهینم و مهمم براش

 اون نمبتو تا کردم بلند س  رمو بودم داش  ته نگهش  ون باز زور به که ییچش  ما با

 :دمیرسپ اروم و دمیکش صورتش یرو دستمو و نمیبب رو شیعصب یاب یچشما

 زم؟یعز نه مگه-

 :گفت و داد دخالت خودشو انهیموذ دمیشا ای دلسوزانه مارگرت

 .اولشه بار دمیفهمیم دیبا.کرده مست یبدجور اون...یهان اوه-

 :داد ادامه و شم جدا سنیج از تا دیکش رو لباسم نیآست

 .برگرده تنها تونهینم.خودم خونه برمشیم-
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 سنیج.وفتادمیم ور اون به ور نیا از تلنگر هی با که بودم خمار و حال یب نقدریا

 :گفت قاطع و دیکش دستمو

 .خونه رسونمشیم خودم-

 :دیپرس که بود مارگرت زیام طعنه لحن دمیشن که یزیچ نیاخر

 !تو؟ ی خونه ای خودش خونه-

عد و  اون و ومدینم ادمی فرداش دمیفهم اگرم ای دمینفهم یزیچ گهید اون از ب

 و یجیگ ی مرحله آلفا مرحله!بتا ی مرحله گفتمیم بهش من که بود یا مرحله

 نجامشونا رغبت با بودنشون بیعج به نانیاطم با که بود یبیعج ییکارا انجام

 یکارا همه.کردیم پاک رو زیچ همه ذهنم که بود یا مرحله بتا مرحله و دادمیم

 .رو راحمقانهیغ و احمقانه

 ص  بح که ییلباس  ا همون با خودمو و دمیپر خواب از ش  ب یها مهین  یوقت

 ذهنم هب یکم و نشستم جام یتو دمید تنت یرفتم،رو رونیب خونه از باهاشون

 نیتر یش  رق یتو هم س  نیج دمید یوقت و خبره چه ادیب ادمی تا اوردم فش  ار

 و خونه برس  ونه منو ش  د قرار که اومد ادمی کم کم برده خوابش تنت قس  مت

عدش جب اولش.کردم غش البد ب  و اورده خونه تا منو اون که بود زیبرانگ تع



ما برده خوابش نجایهم  با چقدر  دمیدیم که دادیم بهم یخوب حس بعدش ا

ما بده ازار منو ممکن حد تا کردیم رو تالش  ش همه اون.داره فرق کوبیج  ا

شو دینبا من مثل یادم که بود مهم براش سنیج  یکال یپولدارا اون جمع تو پا

جا به متعلق من دیفهم اون چون.بذاره خوش  فقط..کوبیج یوا س  تمین اون

س و یزیهرچ نوادیم شه و دور که یهرک  یزیچ هی درمورد.کنه ریتحق رو اطراف

 یول مونم یم س  نیج یبرا راز هی مثل من ش   دم،که مطمئن امش   ب نیهم

 و کردیم انکار رو زیچ همه اون اما مینداش  ت یقیعم یلیخ رابطه.چرا دونمینم

مه یلیدل هی به رابطمون کردن یعلن از دادیم نش  ون  لیدل اون حاال.داره واه

ستیم یزیهرچ شه تون شبم من و با  همه دوارمیام.دراوردم یباز احمق کمی ام

 یکس   نوادینم س  نیج اگه.رنینگ شیجد و بذارن یمس  ت یپا به حرفامو ی

 رفتیم ادمی داش ت.بزنم جار رو زیچ همه که ندارم یاص رار منم بدونه یزیچ

 نیا در یزیچ س  نیج دادم قول بهش من و کنهیم یزندگ نجایا هم کوبیج که

 گهید هدید اونو سنیج و برگشته اگه اما خونه برنگشته خودش حتما.ندونه مورد

صر من صور از.ستمین مق  ندلبن ادینم خونه سنیج وجود بناطر اون نکهیا ت

سته ست صورتم یرو یا ناخوا ش س ذهنم به قبال چرا.ن  وتاد نیا که بود دهینر
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 یبرا هم منو بد ش   انس ش  ن؟ازیم یمنف گهیهمد از دارن یلیدل هی به برادر

 ارانتظ که یزیچ برخالف اما بودن کرده انتناب گهیهمد از اش  ونیکار یمنف

 قدرت حس هم یکم برعکس و کردینم تیاذ منو اص  ال موض  وع نیداش  تم،ا

 نبود قرار ش  هیهم البته!بش  م راز هی به لیتبد تونس  تم یزود نیا به که دادیم بهم

 برام رو زیچ همه داش  ت که یروز یاس  تنل حرف.بمونه یباق جالب نقدریهم

 .خون   از شتریب یزیچ برادر دوتا اون ی رابطه:اومد ذهنم یتو دادیم حیتوض

ستن که شد فیح شته ترم نیب التیتعط یبرا ا  خونواده شیپ کاگویش بود برگ

نه خودش  یمنف درمورد یزیچ دمیپرس  یم ازش و س  راغش رفتمیم وگر

شونیکار  اون ردمک فکر خودم شیپ و کردم نگاه دوباره سنیج نه؟به ای دونهیم ا

 یحت ای کانادا یتو که ییدخترا نیبهتر با تونهیم و پ  یخوش  ت و جذاب واقعا

 ارگرتم با سنیج نکهیا تصور از!مارگرت مثل.باشه کننیم یزندگ اون از خارج

 شیپ اروم یلیخ یلیخ رو مون رابطه ما.دادیم دس   ت بهم یبد حس باش   ه

 .کننیم فکر یچ هیبق ستین م،مهمیهم با حداقلش اما میبریم

ش هم کوبیج نکهیا با شت نیما سوندینم منو چوقتیه یول دا  مجبور من و ر

س ب*و*ساتو به تا امیب رونیب خونه از زودتر یساعت مین هرروز بودم  البته.مبر



 باهم صبح و موند اونجا من از مراقبت یبرا سنیج که یروز هی اون از ریغ به

 س  ر یدادنا دس  تور از ریغ سییر روز 4-3 ش  ب،تا اون از بعد.ش  رکت میرفت

هام یا گهید حرف چیکار،ه  از منم و کردینم کارو نیا هم معموال و نزد با

پا به گهید که کردمیم خداروش  کر قلب میص  م  ارانگ یول چهیینمپ من یپرو

ست اون از شتریب  اعتس شدن تموم از قبل  سنیج که یوقت کنه تحمل نتون

 و شدم بلند زیم پشت از.داره کار کوبیج با کردمیم فکر.باال طبقه اومد یکار

 :گفتم

 کشونده؟ باال نیا تورو یچ..سنیج یه-

 باال؟ نیا امیم یکار چه یبرا معموال من-

 س؟ییر دنی؟دیضرور جلسه-

 !نجا؟یا امینم تو دنید یبرا چوقتیه من یعنی-

شونه به سرمو سف با نه ن  رو زیچ همه رفته ادشی کنم فکر.دادم تکون یکم تا

شو.برهیم شیپ خاموش چرا  ست  یوقت تا و کرد دراز زیم ور من،اون سمت به د

 :گفت و کرد میهمراه امیب کنار زیم پشت از

 .اومدم تو بناطر بار نیا-
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 :گفتم نمیهم یبرا بودم سرکار االن من اما بزنم ذوقش یتو نواستمینم

 پرت حواس  ش  ون یکار س  اعات یتو کارمنداش نکهیا از سییر که یدونیم-

 .ادیم بدش چقدر باشه

ما"! هیخر کدوم گهید سییر" گفت که دمیش  ن کنم فکر  هک س  تمین مطمئن ا

ست شمش دهیشن در ش منو که یوقت تا با  صتفر من و سییر اتاق سمت دیک

 یهماهنگ بدون نواس  تیم یکس   یوقت معموال.نداش  تم هم کردن منالفت

 نوادب دلم که دونس  تمیم دیبع بار نیا یول گرفتمیم جلوش  و دیبا من ش  ه وارد

 یاه برگه یتو سرش که کوبیج کرد، باز رو اتاق در.رمیبگ رو سنیج یجلو

 :فتگ سنیج.کرد نگاه دوتا ما به و اورد باال سرشو در شدن باز با بود زیم یرو

رو یه-   !ب 

 کرد تکرار یسوال رو لحنش کوبیج

 !!!،برو؟یه-

 !سییر تارا قول به ای کوبی،برادر،جیهرچ حاال-

 !؟یاریم فشار خودت به چرا.کیج بگو شهیهم مثل فقط-



ستمیک،می،جیاوک-  دی،بایدن ریگ بهش و یش تارا الینیب ساعت هی یبرا نوا

 ؟یندار مشکل باهاش که تو.میبر ییجا هی باهم

گاهش مت خورد س  ر س  نیج ی چهره از ن تا س    ش   ده گره هم تو یدس  

عا دونمینم.مون  بود ص  ورتش یرو یش  گیهم اخم همون ای کرد اخم واق

 :داد جواب بهرحال

 زخرفم کارش نقدریا مطمئنم.یکار ساعات یتو اونم.نیبر نیتونیم که البته-

 .نکنه یفرق نبودش و بود که هست

 هردومون که بود نیا هدفش یول گفت رلبیز ییجورا هی شو جمله دوم قسمت

 یحرف که گفت چش  ماش اش  اره کردم،با س  نیج به ینگاه دلنور.میبش  نو

 .بزنم یحرف نواستمینم خودمم.نزنم

 .ممنون-

 منو تدس کوبیج طرف از یجواب دنیشن یبرا موندن منتظر بدون و گفت نویا

 عیمط دایشد که کرد رفتار کتریکوچ برادر هی هیشب.میاومد رونیب اتاق از و دیکش

 یکارا با کننیم تظاهر فقط و س   تین ینطوریا دونس  تمیم هرچند!برادرش   ه

 .موافقن گهیهمد
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 ؟یببر کجا منو ینوایم..یه-

 .یفهمیم خودت-

ش سوار که یوقت تا دمینپرس یسوال گهید صلهف شرکت از یکم و میشد نیما  ا

 اما ت  یاولو در براش  ون کار و کننیم کار روقتید تا اونا کردمیم فکر.میگرفت

 .دنیم هم حیتفر زنگ خودشون به وقتا یگاه

** 

 هک ییجا.نش  د بدل و رد نمونیب یادیز حرف میدیرس   مقص  د به که یوقت تا

 خونه هی اب بود جنگل نه،خود که هیجنگل،شب به هیشب ییجا داشت نگه نیماش

 نگر قرمز در و ش  ده س  اخته چوب از همش بگم تونس  تمیم بایتقر که یمیقد

 که یبزرگ و یچوب بیقرمز،ص  ل در اون بر عالوه.کردیم توجه جلب که یبلند

 دما شدیم باعث هم بود شده ساخته خونه ساختمون ینما یغرب متیقس یرو

 اگه بسازه یبزرگ نیا به یبیصل اش خونه یرو دیبا نفر هی چرا که کنه فکر نیا به

 ای و یاش  راف یها خونه که بودم دهید لمایف یس  ت؟توین یمذهب حد از شیب

 ش دیم هنوزم که بود کنار اون دهیپوس   یچوب یتابلو هیدارن، یاس  م هی یمیقد



 نس  بتا و کردم خم گردنمو.خوند روش رو" دیامد خوش شیریگ به" ی جمله

 :خوندم بلند

 ش؟یریگ-

 یتو هک یخاص یاکو و نیماش در شدن بسته یصدا.شد ادهیپ نیماش از سنیج

 ادهیپ نیماش از دیترد با.شد دهیشن لحظه اون که بود ییصدا تنها داشت جنگل

سته یدیسف ی هیال اطراف اون یها برگ ی همه یرو هوا یسرما از.شدم ش  ن

 چند و رفت تابلو سمت سنیج.ومدیم رونیب ادم دهن از بنار بازدم هر با و بود

 و نتیر نییپا ازش س  رما بگم بهتره ای برف یکم.دیکوب بهش مش  ت با بار

 :داد جواب کردیم لمس رو تابلو یرو شده نوشته اسم که یهمونطور

 قبل نس  ل ده و بزرگم پدر بزرگم،پدر من،پدرم،پدر که ییجا.شیریگ.درس  ته-

 .گذروندن شونویبچگ و اومدن ایدن

 هب ییادما.انداختم روم به رو ییایرو اما داغون و درب ی خونه به یا گهید نگاه

 کردن؟یم یزندگ ییجا نیهمچ دیبا چرا اونا یپولدار

 نجا؟یا چرا!نیشد غرق تونینیشهرنش یزندگ یتو حد از شیب کردمیم فکر-
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 حفظ دیبا که راث  یم هی هیش  ب ییجورا هی.ی  خونوادگ مس  نره رس  م هی چون-

مه و کوبیج منو مش  ترک خاطره.ش   ه ها ی ه  و پدر و ها عموزاده و عمو

 و نگنجیم هم با قدرت س  ر که مونن یم لهیقب هی مثل نگتونایآرل!پدربزگامون

 بشینص   شیریگ هیش  ب ییجا هی هم بازنده.ش  هیم برنده بدتره همه از که یاون

 .شهیم

 بهتر تا مکرد تنگ چش  مامو.بود نوش  ته تابلو نییپا زتریر یلیخ رو کلمه یمعن

 س  ت هیکوهپا هی نجایا چون دیش  ا.بود" کوهس  تان یخدا" شیریگ یمعن.نمیبب

 اواقع.بنیعج پولدارا ی همه!بوده شاخ یلیخ شده ساخته خونه نیا که یزمان

 :دمیپرس کردمو اشاره خونه دودکش کینزد بیصل به.بنیعج

 اونجاست؟  یبزرگ نیا به یبیصل چرا-

 .دیکش باال به یکم و گرفت رو رنگش یخاک یبارون ی قهی ی لبه

 تونانگیآرل همه بودن معتقد که کردنیم یزندگ نجایا یخراف ادم یسر هی چون-

سن شت باور که یمذهب فوق خدمتکار هی!شدن ریت  یوت یمروت و رحم چیه دا

 ردک اومده،اصرار سرشون بال نیا که طان  یش کار حتما و نمونده خونواده نیا دل



 به یعوض هی یا گهید نگتونیآرل چیه که بسازه اونجا رو بیصل اون نوادیم که

 .ادین ایدن

 رو ها بچه باهاش که بوده مس  نره داس  تان هی فقط نیا که بود واض  ح هرچند

شم تا که یکیتار و سرد غروب نیا تو بودم مطمئن یبترسونن،ول  کنهیم کار چ

ستانا نیا درمورد نوامیب،نمیعج خونه نیا هم روم به رو و دورمه درخت  یدا

 :داد ادامه و برداشت خونه طرف به یقدم!بشنوم یزیچ بچگونه

 اون از چقدر که س  تین مهم.مهیبچگ خاطرات یاداوری برام هنوزم نجایا اما-

 میداش  ت یوقت رو کوبیج خودمو یها خنده یص   دا گذش  ته،هنوزم زمان

 .ادیم ادمیم،یکردیم تیاذ رو بود زاکیا اسمش که یخرافات و ریپ خدمتکار

 زینگا خاطره و جالب تونهیم یخراف رمردیپ هی کردن تیاذ یکجا شمینم متوجه

 :گفتم نمیهم یبرا باشه

 .ست کننده مور مور شتریب-

شت دوباره  از شیب کردمیم فکر که بود یجور صورتش حالت.من سمت برگ

 .حس   یب حد
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نده؟تو مور مور- جایا.یدونینم درموردش یچیه هنوز کن ها از پر ن  یماجرا

فاق هر.خودش   به منص  و  ته،همونیم شیریگ یتو یات  دفن هم تو وف

 اون لرزش یص  دا ش  با ی؟بعض  ینیبیم رو دار حفاظ یها پنجره اون.ش  هیم

ضوح به حفاظا  ستونزم بلند یشبا شیریگ روح گفتنیم همه.شدیم دهیشن و

شت سمش عیسر اون و کنه باز رو در نفر هی تا کنهیم نیکم در پ س رو ج  رینت

 .کنه

 نیا کرد تص  ور ش  دینم یس  وزن س  ر که کردیم انیب رو جمالت نیا یلحن با

صال.ی  شوخ  مخ عقب به رو کمرم یکم.شد کینزد بهم نقدریا یک دمینفهم ا

 شجاع هم اونقدرا شه،منیم هم تر کیتار داره یحت هوا.چرخوندم سر و کردم

 دنید مش  غول و عمرم تمام کنم فکر!نکنه غلبه بهم ترس احس  اس که س  تمین

 کیانترم یماجرا هی نکهیا از ش  تریب حاال اما بودم کیرمانت و ترس  ناک یلمایف

 نه.دمیخند یالک.دادیم رخ ترسناک اتفاق هی داشت باشه،انگار وقوع شرف در

 .کنم کاریچ دیبا دونستمینم نکهیا بناطر داره،فقط خنده نکهیا بناطر

 ..یجالب داستان.یکرد یزندگ روح از پر خونه هی یتو تو.دمیفهم!یاوک-

 :کرد قطع حرفمو و گذاشت شینیب یرو عیسر دستشو حرفم یها مهین



 .شششیه-

شما با شت به شده گرد یچ شت قلبم.کرد نگاه سرم پ  صورت از زدیم رونیب دا

 :دیپرس وارانه پچ پچ.باشه پشت اون تونهیم یچ نکهیا

 ؟یدیشن هم تو-

ستمیم صور خودمو افهیق تون سمیم یوقت که کنم ت  امیم نظر هب احمقانه چقدر تر

 به.دادم تکون نه نشونه به سرمو و برداشتم عقب به یقدم.بودم دهیترس واقعا اما

،حتمایماش دمیدینم دمید هاله از اگه که کردم برخورد یا یفلز و سرد جسم  ن 

 بودم داده هیتک بهش که نشیماش   به بعد و من به دوباره.دمیکش  یم غیج بابتش

 :زد داد ییجورا هی بعد و کرد نگاه

 ...سرت پشت تارا-

 و مگرفت فاص له نیماش  از هیثان از یکس ر یتو ناخواس ته اون ادیفر یص دا از

 تونهیم چقدر رفتار نیا نکهیا به.طرفش دمیدو دمیکش   که یبلند غیج با همراه

شه س واقعا چون نکردم فکر با  که یدما تنها کردمیم فکر که یحد تا بودم دهیتر

جایا  نظر به س  نیج از تر امن یموجود چیه حال نیا با!منم داره وجود ن

سینم شت د،بایر سب بهش وح  گهید.کردم پنهون اش نهیس یتو سرمو و دمیچ
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 دستاش شدن حلقه.دادمیم فشار هم یرو وحشت با چشمامو اما زدمینم غیج

شمامو شد باعث اش خنده یصدا با همراه هام شونه دور  یکم و کنم باز چ

 از یکیبود؟ انداخته دس  ت منو.دینندیم داش  ت واقعا.بکش  م عقب س  رمو

 :گفت خنده همون با و نتیر بهم موهامو یکم و اورد باال دستاشو

 !مبارک نیهالوو-

 برنامه چیه چون.ن  یهالوو ش  ب امش  ب که بود رفته ادمی پاک...من یخدا اوه

 هی یتو خونه از رونیب به امدم و رفت ی همه و نداش  تم واس  ش یخاص  

صه ب*و*ساتو  اون بگم صادقانه.ن  یهالوو که بودم کرده شد،فراموشیم خال

ناک ما بود ممکن نیهالوو یش  وخ نیتر ترس    فقط بودم دهیفهم که حاال ا

صنع اخم حال نیا با نبودم ،ناراحتی  شوخ شوندم صورتم یرو یت  بهش و ن

 :زدم تشر

 .کنم سکته ترس از بود کینزد..یه-

 .دیخند فقط جواب در

 .گرفت منو تر سفت اما کنم جدا ازش خودمو کردم یسع

 ؟یمیقد یها حقه نیا کنه؟با بغلت یکنیم مجبور رو دختر هی ینجوریا تو-



 

 !دم؟یرس هدفم به یوقت کنهیم یفرق چه-

 .باشن شده سرخ دیبا االن هام گونه کردم حس و کرد زمزمه گوشم یتو نویا

ستمیم  حس رو نوردیم صورتم به سرما اون یتو که رو گرمش یها نفس تون

 رت ازاد دس  تش  و یکم.رونیب بکش  م بغلش از خودمو تا خوردم وول کمی.کنم

 بودم هدیترس   یلیخ که یوقت منو یادا.گرفتم فاص  له ازش یقدم منم و گرفت

شت یسع یلیخ که ییصدا با و دراورد  ودب ممکن که یجمالت کنه نازکش دا

 :گفت رو ارمیب زبون به من

 .کردمیم سیخ خودمو ترس از من ینبود نجایا تو اگه-

 دمیخند.داد تکون هوا یتو دستاشو و

 .یا مسنره یلیخ-

 !منه وسط اسم مسنره-

 کی نواس  تمینم.افتاد راه رومون به رو بیعج ی خونه طرف به و گفت نویا

 در.رفتم س  رش پش  ت عیس  ر نیهم یبرا بمونم جنگل نیا یتو تنها هم هیثان

 ی طبقه که بود پله راه هی در دم.شد باز ساده دادن هول هی با رنگ قرمز و بزرگ
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 رقابلیغ و کیتار دایش   د پله راه پش   ت اما ومدیم نظر به روش  ن یکم باال

شن ستمیم دیبع.کردنیم ناله پامون ریز یچوب یها پله.بود صیت  به ونجاا دون

 یفض  ا کل یرنگ زرد نور و زد رو برق دیکل س  نیج یوقت اما باش  ه مجهز برق

 واراید یور!بودم لمیف هی یتو واقعا انگار.کردمیم اش  تباه دمیفهم کرد پر رو اتاق

س گوزن تا چند ی کله  ی نهیشوم از دورتر یکم و شدیم دهید شده یدرمیتاک

شه خاموش ست ی گو س اتاق،پو  بودنش یمیقد نیع در.بود نیزم یرو یخر

سترا خونه ادی منو سط یچرخ.ندازهیم ریپ یگانگ  رفتمگ باال سرمو و زدم اتاق و

 .زدم زل بود سقف یرو که یشکل یشمعدون بزرگ لوستر به و

سر اوه- سناک لمیف هی هیشب نجایا!پ  نیا ریز هک بندمیم شر .ی  واقع ییجنا و تر

 .هست یشکار اسلحه پارکتا

 داد تکون یسر.دمیکوب پارکتا یرو پامو

 .هست ادیآبجو،ز نه،اما اسلحه...؟ینیبیم لمیف ادیز پس-

 ش  هیش   و زد باال رو یچوب یها تنته از یکی ی گوش  ه و نش  س  ت زانو یرو

 نجایا خودش با رو یا گهید دختر اگه.دیکش   رونیب ازش رو یم*ش*ر*و*ب

 چندان من یبرا اما ش  دیم زده ذوق ابجو پر ش  هیش   هی دنید از حتما بود اورده



طه یلیخ من دید که خودش درواقع.نداش   ت یفرق  زایچ نیا با یخوب راب

 .زدم یلبنند و اوردم باال کیال نشونه به رو شستم.ندارم

 کنم طعق یا قهید یبرا رو گفتگو شد باعث میگوش امکیپ االرم و برهیو یصدا

ش به و شته صفحه یرو دمید نکهیا از.کنم نگاه میگو  جبتع'' سییر''شده نو

 .کردم

 ؟یبرگرد دیبا11ساعت از قبل که یدونیم

 با نوامیمن من بودم گفته بهش قبال کنم ؟فکر!وس  ط نیا گهیم یچ گهید سییر

نا فل رو یگوش  .کنم یزندگ اون مس  نره یقانو نه به و کردم ق  هیتک ام چو

 میوفتیب راه 8:30 س  اعت حدود که هم حاال نیهم اگه یحت دونمیم دیبع.دادم

 قراره امش   ب که نبودم هم مطمئن و برس  م خونه به ازدهی س   اعت از قبل تا

 برهیو!میبرگرد یزود نیهم به که نجایا اوردهین منو سنیج که نهیا منظورم.برگردم

 .دادیم نشون رو یبعد امیپ دنیرس میگوش دوباره

 ؟؟؟؟؟یدونستیم
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 گهید س  نمیج با من دونهیم ؟اونکه!س  وال عالمت همه نیا چرا دونس  تم،امایم

 داره؟ کردنم چک به یا عالقه چه

 بود؟ یک-

 :بگم و بمیج یتو برگردونم مویگوش شد باعث و دیپرس نویا سنیج

 .شهیهم مثل.یغاتیتبل امیپ-

ست نهیشوم کنار نیزم یرو.داد تکون یسر ش شنش و ن  کنارش منم.کرد رو

 .نشستم

سیم نظر برادرش،به با اش رابطه بودن خوب نیع در چرا که شد رد ذهنم از  هر

 :دمیپرس.دارن یمشکل هی باهم

 کردمیم کرف بودم دهیشن که ییزایچ شم،طبق اشنا سییر با یلیخ نکهیا از قبل-

 هب اونقدرام کنمیم حس االن اما.نیدار گهیهمد با برومنس رابطه هی دوتا ش  ما

 ن،درسته؟یستین کینزد هم

مایدار- مد بدون!میهم عاش  ق م، ندگ میتونینم گهیه ما میکن یز  همم با ا

 .میدار فرق گهیهمد با بیبمون،عجیعج شباهت نیع در!میتونینم



فاوت نفر دو اون که بودم ش   ده متوجه خودمم  ایدن یها همس   ان نیتر مت

 :زدم یکج لبنند.هستن

شق نگو دختر هی یجلو چوقتیه گهید- سر هی عا  سرم هب بد یفکرا ،ممکنهیپ

 !بزنه

 که کرد جا به جا یکم رو نهیش  وم داخل یها چوب بود کنار اون که یانبر با

 .برن هوا به رنگ ینارنج و کیکوچ یها جرقه شد باعث

 در ینوایبودم،م کوبیج با مادرم ش  کم یتو از من و آب   از تر ظیغل خون-

 ؟!یبکن یبد فکر چه مورد نیا

به از تر ظیغل خون  و منظور نیا ییجورا هی،یموقع به و جا به حرف چه...آ

 .کنمیم اشتباه من دمیشا.تره یقو حساش هیبق از اش برادرانه حس که رسوندیم

 .کرد اشاره بود نهیشوم یرو که یعکس به

جایا- گه.بود س   المون 4 ن مان داش  تم فرص   ت هی ا  موقع اون به رو ز

 از نکهیا م،نهیباش   یخوب یبرادرا میکردیم یس  ع فقط موقع اون.گردوندمیبرم

 .میکن کنترل رو گهیهمد یکارا میکن یسع و میباش بهتر یکی اون
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 کاله و الباس با بامزه ی بچه پسر دوتا ریتصو.شدم رهیخ نهیشوم یرو عکس به

 .زدینم مو گهیباهمد که حالتشون خوش و یآب یچشما البته و هم نیع یها

سهیم نظر به بیعج یکم کوبیج - س نوادینم دلت دونمیم.ر  درموردش یک

 و مثبت یقطبا دوتا شما اگه.اعصابمه یرو یگاه واقعا اون اما بزنه یبد حرف

 .ی  منف قطب اون ن،مطمئنمیباش یمنف

 رهیخ من به و گرفت ش  ونیبچگ ی نفره دو عکس از رو نگاهش یناگهان یلیخ

 .شد

 باشم؟ بده برادر من اگه شهیم یچ-

شش و شوخ لحن اون کردم حس شا شاش و شوخ گهید ب  حرف نیا و ستین ب

سهیم رو خودش بهتر خودش.ارهیم زبون به بیعج ییجورا هی رو  از ربهت و شنا

 .کنمینم فکر نطوریا که من یول.نه ای ست بده برادر بگه تونهیم من

ما س   تین الزم-  خوب رو کوبیج من دیش   ا.باش   ه بد تونیکی حت

 .باشه تو یخوب به اونم شناسم،ممکنهینم

 .شد خم من سمت به یکم و گذاشت نیزم یرو دستاشو از یکی

 خوبم؟ من یدونیم کجا از-



 ممکنه فقط س  تین بد ص  رفا چکسیه.خوبن ادما ی همه کنمیم فکر چون-

 دیتاک یبرا فقط نایا امثال ای ،گناهی،زش تیبد ی کلمه دیش ا!باش ه خوب کمتر

 چیه دارم باور من که نهیهم یبرا.ش  دن س  اخته موندنمون خوب یرو ش  تریب

 .خودمونه ذهن ی ساخته نیا و نداره وجود یا یمنف زیچ

؟لیف هی الوگی؟دیاورد کجا از حرفارو نیا.ینیبیم لمیف یادیز واقعا تو-  !م 

 .خودمه نظر نینه،ا-

قل ای بننده قبل قهید چند مثل که کردمیم ارزو  یب نقدریا و بزنه لبنند حدا

شه روح سم شیناگهان حال و حس رییتغ از که نبا شما اون تو اما.بتر  یچیه چ

 رموس و دمیدزد ازش نگاهمو.سواالش جواب گرفتن یبرا یکنجکاو یحت نبود

 خرس پوس  ت به ش  ده که هم جو ش  دن عوض یبرا و دادم تکون نامحس  وس

 :دمیپرس و کردم اشاره نهیشوم کنار شده پهن

 ه؟یواقع اون-

 .ی  واقع زیچ همه نجایا-
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 هی یتو رو شیکم یلیخ مقدار و کرد باز رو بود کنارش که ییابجو یبطر در

 پوش  ونده کف رو وانیل اعظم قس  مت اما بود کم خودش حجم.نتیر وانیل

 :گفت و گرفت طرفم به رو وانیل.بود

 .یکن یقاط شب اون شد باعث که هیزیچ از کمتر و تر فیضع یلیخ نیا-

 :دادم تکون کردنش رد یبرا دستمو

 .باشم داشته رو حس اون از یسرسوزن نوامینم گهید مطمئنم-

 .دارن فرق هم با-

 .کنم امتحانش نوامینم بهرحال-

 و احتهنار انگار که یطور انداخت باال ابروهاش  و.گفتم ش  تریب دیتاک با نویا

 :گفت رلبیز

بت یبرا فقط تو- جام رو یکار کوبیج به خودت کردن ثا  برات و یدیم ان

 .یباش داشته یحس چه ممکنه خودت که ستین مهم

 چوقتیه.کردمیم حس  ش که داش  ت وجود طعنه یکم جمله نیا یتو انگار

 که باش  ن داش  ته گهیهمد به رقابت ای حس   ادت حس نقدریا کردمینم فکر



 نیمز یرو رو وانیل نکهیا از قبل.بکشن شیپ هم رو یکیکوچ موضوع نیهمچ

 :گفتم و دمشیکش دستش از بذاره

 ههم از که بمونم یباق مثبت دختر هی عمرم اخر تا نوامینم.ش  د عوض نظرم-

 .کنهیم یدور یچ

شتم هم بار نیا شتباه همون دا شتباه ادم با رو ا  صدق دیشا.دادمیم انجام یتر ا

 امانج رو ییکارا کنه وادار منو نواس  تیم و بود من کردن عیض  ا فقط کوبیج

شون که بدم سم،امایم از شه تو یچ نبودم مطمئن..سنیج تر  در نحالیا با.سر

 هم ادیز یلیخ که اتشیمحتو و گرفتم باال رو وانیل زد بهم که یلبنند جواب

نده یتلن حس اون اص  ال بار نیا که بود بیعج.دمیکش   س  ر نبود  رو گز

 کنهیم فرق واقعا نیا.سن  یج با حق.نداشتم

 .داشت گاز یکم با وهیابم هیشب یا مزه درواقع-

 :گفت شناختمیم که یلحن نیتر روح یب زدم،با که یحرف به اعتنا یب

 .بپرسم یجد سوال هی ازت نوامیم-

 .بپرسه سوالشو تا کردم جمع متفکرانه لبامو
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ند یکنیم فکر- ند ای روز چ ند ای ماه چ مل رو یکس   یتونیم س   ال چ  تح

 کردن؟ دیام قطع ازش همه که ی؟کسیکن

 هی خبر بهم نوادیم اون انگار که یجور. ترس  وندیم منو ییجورا هی س  وال نیا

 .بده رو العالج یماریب

 مبتالست؟ درمان رقابلیغ یماریب هی به که یکس یعنی-

 .داد تکون دییتا نشونه به یسر

ستگ- شه،اگه یک شنص اون که داره یب شه،تا مهم یلیخ برام با  که هروقت با

 .هستم مراقبش بتونم

 بشه؟ تشکر ازت یدار انتظار و-

 واس  ش خودش داره،درد یدرمان رقابلیغ یض  یمر نفر هی یوقت.نه که معلومه-

 نصش   اون با که ینس  بت هر ای اش  نا ای دوس  ت هی بعنوان کنمیم فکر.ی  کاف

 .باشم کنارش که فمهیوظ ییجورا هیدارم،

 بتمراق ازت نفر هی و یباش   یماریب به مبتال ش  نص اون تو اگه یعنی پس-

 کنه؟یم لطف بهت داره اون یکنینم فکر و یکنینم تشکر کنه،ازش



 یچ لشیدل دونمینم هرچند هیجالب س  وال.گرفتم خودم به یا متفکرانه حالت

 نیب واقع یکم فقط اگه یول کنم فکر یزیچ نیهمچ به نوامینم.باش   ه تونهیم

 نتس طیشرا تو منو یکس که نداره وجود ینیتضم چیه فهممیم اونوقت باشم

س.کنه یاری یزندگ سته ممکنه یهرک  بهم هجیسرگ حس کمی.بره بذاره و شه خ

 :گفتم و دمیکش میشونیپ یرو دستمو.داد دست

 .بود خواهم سپاسگذار شنص اون از عمرم اخر تا مطمئنم-

 چرا؟-

 رو شدیم تر دیشد داشت که یا جهیسرگ یجلو تا بستم یا هیثان یبرا چشمامو

 جواب هیاوک زیچ همه نکهیا به خودم کردن قانع یبرا یتص  نع لبنند با و رمیبگ

 :دادم

 .ومدمین ایدن به یگارانت کارت هی با من چون-

 اثر مکن فکر.نمیبب واض  ح یلیخ تونس  تمینم خودش  و اما دیخند که دمیش  ن

با لرزش.خوردم که باش   ه یم*ش*ر*و*ب  ممتد ص  ورت به بمیج یتو لمیمو

 زیچ همه ماا بگردم میگوش دنبال و ببرم بمیج سمت دستمو یجیگ با شد باعث
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شو سنیج.بود شده شتریب یحت ای یُبعد5-4 انگار ست  کونت صورتم یجلو د

 دیپرس و داد

 خوبه؟ تارا؟حالت-

 حرف دور یلیخ ی فاص  له از داره که انگار.بود گرفته یخاص   یاکو ص  داش

 اون از شتریب تونمینم و نیسنگ بسکتبال توپ هی اندازه به سرم کردم حس.زنهیم

سته و کنم تحملش تنم یرو  نکهیا از قبل و سنیج شونه یرو افتاد سرم ناخوا

 .شد بسته شم،چشمام متوجه

تاق یکردم،تو باز که چش  م نت هی یرو یس  رد نمور ا  و یمیقد یچوب ت

 کردم، نگاه خوب.بودم شدیم دهید روشون نم وضوح به که ییواراید

 کیکوچ شات هی از بعد و میاومد سنیج با شبید که یا خونه.ش  یریگ نجایا

 دس  ردر و جهیس  رگ حس هنوزم.رفتم هوش از هوی پارکتا ریز یکوفت ابجو از

شتم،درواقع ستمو نتونم شدیم باعث سردرد دا  تلو.بردارم میشونیپ یرو از د

 نظر به شبید که ییبود،همونجا نییپا طبقه نجایا.رفتم رونیب اتاق از تلوخوران

شعه و بود بهتر یکم االن اما ومدیم کیتار یلیخ ش رنگ ییطال یها ا  دیخور

صارا یال از شن رو اتاق پنجره یح سم ها پله از رفتن باال.کردیم رو  سنت وا



 از هک یراک یصندل یرو سنیج.رسوندم خودمو بود یکندن جون هر با یول بود

 با رو یقطور کتاب و بود نش  س  ته بود ش  ده س  اخته نظر به یمتیق گرون چوب

 :زدم صداش و نمشیبب بهتر تا کردم تنگ چشمامو.نوندیم دقت

 سن؟یج-

 .پاشد جاش از و بست رو کتاب من دنید با و اورد باال رو سرش

 ؟یشد یداریب..تارا..یه-

 !گمونم-

 :گفت و کرد اشاره سالن وسط زیم به

 .نیبش نجایا ایب-

 یهرچ تمداش ازین واقعا چون و کردم تشکر سر با.دیکش رونیب برام رو یصندل و

 :دمیپرس یجیگ با.یصندل یرو انداختم خودمو بایتقر نمیبش زودتر

 رو ردک حمله بهم دفعه هی که یبیعج جهیس  رگ اون افتاد؟هنوز برام یاتفاق چه-

 .کنمیم حس

 .نشست میبغل یصندل یرو
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 هی به عیس  ر نمیهم ینداره،برا عادت ا*ل*ک*ل به بدنت.بود آبجو بناطر-

 .یریم قیعم خواب

 .بود یهوشیب هیشب شتریب-

 !یکن صداش یهوشیب یتونیم-

 میشونیپ یرو دستمو همچنان.بود بیعج واقعا اخه.شدم نگران خودم درمورد

 .شم خال  داشتم که یسردرد شر از یجور هی تا دمیکشیم

 اثر روم سرعت نیا به یول خوردم قبال اونو از شتریب و تر یقو ه؟منیعاد نیا-

 .نداشت

 وضشع و زد پس میشونیپ یرو از منو دست و دیکش جلوتر یکم رو شیصندل

 داش  ته تب دیبا من کنهیم فکر چرا.گذاش  ت میش  ونیپ یرو خودش  و دس  ت

 ستد گردنم رگ بعد و ام گونه سمت سرخورد میشونیپ یرو از باشم؟دستش

 :گفت و داد تکون یسر اخرم

 .هیعاد-



گه ما پس ی  عیطب گهیم اون ا قدریا چرا دونمینم خودمم.هس   ت حت  بهش ن

 شب نامهبر به زدم گند نکهیا از.کنمیم قبول بسته چشم حرفشو و دارم نانیاطم

 :گرفتم خودم به متاسف لحن نشیهالوو

 .شد خراب من بناطر نتیهالوو.بزرگم دردسر هی واقعا من..دیببنش-

ند  درموردش مارگرت که یچال اون متوجه تازه.زد ص  ورتش یپهن به یلبن

 .بزنم لبنند منم شهیم باعث دنشید.شدم زدیم حرف

 .نبود تو ریتقص اونکه.ستین یخواه معذرت به یازین-

 .ادیبرنم یکار چیه پس از که مینارنج نازک دختر هی من ینکن فکر دوارمیام-

 درحال لمیموبا شدنم هوشیب از قبل شبید افتاد ادمی بده یجواب نکهیا از قبل

شبنتانه.بود خوردن زنگ ش صفحه به.بمهیج یتو هنوز خو  5.دمکر نگاه یگو

 جواب بهش س  نیج بودم دواریام بزنن گندش.سییر از رفته دس  ت از تماس

شه داده ص میحر از بودن دور و کردن مراعات و درک نقدریا.با صو  گرانید یخ

 از ترقه نیع.بود صبح 10:30.خورد ساعت به چشمم.ستین جالب هم یلیخ

 :گفتم استرس با و دمیپر جام

 .کشهیم منو حتما سییر شده رید یلیخ!سنیج من یخدا اوه-
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 .گرفت بغل به دستاشو و ننورد هم تکون جاش از

شه؟فکر تورو دیبا چرا- ص روز هی کن بک شم.یگرفت یمرخ  گهی،دینم با تو بعد

 ؟یهست یچ نگران

 نهک رید هرچقدرم مطمئنه چون بده نظر مورد نیا در باشه اسون اون یبرا دیشا

 .ستین خسارت پرداخت و اخراج از یخبر چیه

 میبر نجایا از ایب کنمیم خواهش. زودتر یهرچ.شرکت برم دیبا من-

 برس  ونم خودمو تر عیس  ر یهرچ دیبا واقعا من ننورد تکون جاش از بازم

 ساعت یحت و کنمیم یزندگ توش که یا خونه من ستین متوجه اون.شرکت

ست خروجم و ورود  نمیتوب یچیه بناطر ممکنه شمینجوریهم و کوب  یج د

 یکار س  اعت ش  روع از س  اعت 2 از ش  ترینه،ب که میچیه یچیه البته.کنه

 .نشست شیشونیپ یرو یاخم.گذشته

 .،ندارمیدار کوبیج از که یترس به نسبت یخوب حس واقعا من-

 .برسون منو کنمیم خواهش یول ست کننده تیاذ دونمیم...دونمیم-

ست شو ها پله یرو نفر هی یقدما یصدا با اما بده یجواب خوا  از و خورد حرف

 تو کردمیم فکر.رسوند پله راه یابتدا به خودشو عایسر و شد بلند یصندل یرو



کار هنوزم خونه له یرو یکس   نیهمچ دیبا و هس   ت یزیچ یخدمت  ها پ

 :گرفت کار به رو یزیام طعنه لحن سنیج.باشه

 .کرده خبر اتشنشان هی یک نیبب-

 :داد ادامه رو اش جمله.پله راه سمت رفتم!ه؟یچ منظورش!نشان؟ آتش

 .کنه خاموش رو رتشیمد شیآت تا-

شنا بتیه و چهره که بودم دهینرس بهش هنوز  هترب گهید.اومد باال ها پله از ییآ

پدرینم نیا از قت نیا س  نیج نچس   ب و خودخواه ش   ه، جایا روز و  یچ ن

کان یتو کردمیم نواد؟فکریم تا م ها.میهس  ت ش   ده فراموش نس  ب  جو یمو

 یاعتد ذهنم تو رو کوبیج ظاهر و پیت ش  تریب بود زده باال به که شیگندم

 ادد داره کردم حس.انداختم نییپا س  رمو و گذاش  تم عقب قدم هی پامو.کردیم

 :نبود یعاد چندان زنه،لحنشیم

 ؟یکنیم انتناب اتیکار کثافت یبرا رو شیریش؟گیریگ-

 چون!ت؟سین اومدن نجایا دختر هی با شبونه انایاح که ایکار کثافت از منظورش

فت ش   هیم و یمذهب فوق تفکر هی نیا  یبرا دونمیم دیبع و ی  رو ادهیز گ
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ص شنا شون دنیپر اونا مثل یا سرا شه یمهم زیچ دخترا با پ صال.با  دیاب چرا ا

 :اومد فرود من سر بار نیا بارش سرزنش باشه؟لحن مهم

 ؟یباش کار سر دینبا االن ؟مگهیکنیم یغلط چه نجایا تو-

 هم یکس یول بزنه حرف اونطور باهام نداشت حق.مونده ادشی منو خوبم چه

 یاص  د نیتر اروم با و اوردمین باال س  رمو!رهیبگ ازش رو حق نیا تونس  تینم

 :گفتم ممکن

 .متاسفم،اقا-

 :دیپرس سنیج

 یردا زنت با کردمیم پدر؟فکر شیریگ به کش  ونده روز وقت نیا تورو یچ-

 .یگذرونیم خوش کاگویش یتو

 چرا دونمینم.من سمت اومد یتند یقدما با عوضش و نداد رو سنیج جواب

 :تادسیوا روم به رو.بودمش دهید بار هی فقط نکهیا با دمیترسیم ازش نقدریا

 یش  من هی س  ن؟تویج ،بایینجایا حاال.یکنیم کار کوبیج با کردمیم فکر-

 ...ای یهست



ها تموم مهین حرفش  و مه یتو که یزیچ دوارمیام.کرد ر  اون ذهن یتو ذهن

 :کردم تکرار دوباره رو جمله همون.نباشه

 ...اقا متاسفم-

 ؟یچ یبرا متاسف-

 زا و چرخوندم طرف هی به بود نییپا که همونطور س  رمو.بدم نداش  تم یجواب

 خودمو نقدریا نداره یلیدل نکردم یبد کار که من.چلوندم دس  تامو اس  ترس

 لیدل هی دنبال فقط و ستین بدهکار حرفا نیا به گوشم انگار یول کنم سرزنش

 :گفتم لب ریز.کنم یعذرخواه همه از یالک تا گردمیم

 ..یچیه-

 :ستمیوا خیس جام یتو شد باعث که زد داد سرم

 .کن نگاه من به-

 :تگف انزجار با.کردم نگاه بهش خجالت یکم و ترس با و گرفتم باال سرمو

 .کشنیم خجالت خودشون از خودشونم که ییکسا از متنفرم-

 :گفت تیعصبان با و گرفت قرار پدرش منو نیب سنیج

 بذاره؟ احترام بهت که بچته اونم یکنیم فکر نزن داد سرش-
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 :دیپرس من از بعد و

 ؟یدار نامهیگواه-

 نشیماش چییسو و برد فرو شلوارش یپشت بیج یتو دستشو.کردم دییتا سر با

 :گفت و کرد و پرت طرفم به رو

 .االن نیهم.خونه برگرد-

 االح نیهم از سنیج متیق گرون و مدل نیاخر نیماش با کردن یرانندگ تصور

 فقط س  تین مهم برام کنمم تص  ادف باهاش اگه یحت یول ترس  ونهیم منو هم

 نییپا پله از بدو بدو و زدم هوا یرو رو ش  نهادشیپ.رونیب برم نجایا از نوامیم

مدم  باز رو نیماش   در چطور دونمینم یحت یلعنت.رونیب زدم شیریگ از و او

 یا هیکوهپا منطقه اون از بتونم ممکن دقت تمام با تا کردم جمع حواس  مو!کنم

 داش  ت کم کم س  ردردم.ش  دم هم موفق خوش  بنتانه و بزنم رونیب گرفته مه و

 برگردم دیاب گفت سنیج دونمیم.گشتمیبرم یعاد حال به داشتم و شدیم دیناپد

 هفاص  ل.ادیم شیپ یچ بعدش که س  تین مهم ش  رکت برم دیبا من یول خونه

 ساعت بایتقر و رید واقعا دمیرس یوقت و بود ساعت 1 حدود شرکت تا شیریگ

 تا دمیدو رو طبقه 15 همه و کردینم کار معمول طبق که هم آسانسور.بود ناهار



شت.کردنیم میاری زور به پاهام گهید ها پله یانتها و برسم زودتر  یخال زمیم پ

 اتاق رد سمت رفتم.نکردن نمیگزیجا رو نفر هی ریالس و عیسر خداروشکر.بود

 وت س  رمو فقط و کردم باز و در.نداد جواب یکس  .دمیکوب در به اروم و سییر

 :زدم صدا و بردم

 س؟ییر-

 ومده؟ین کار سر کجاست؟خودشم یعنی.بود یخال اتاق

به اتاق تراس یدمش،توید پنجره از که ببندم رو در خواس  تم  اه نرده یرو رو

 گاهن ینامعلوم نقطه به و بود داده هیتک بود اونجا که یزیم به و بود س  تادهیا

 .کردیم

 هی دش متوجه ظاهرا.تراس سمت رفتم و کردم اماده نایبدتر دنیشن یبرا خودمو

 رهیتگدس به دستم من نکهیا از قبل و کرد جدا زیم از شده،کمرشو رد اتاق از نفر

 :گفتم من و من با.تو برگشت و کرد باز و در خودش برسه

 ...سییسالم،ر-

 :دیپرس تشر با و گرفت صورتم مقابل قایدق دستشو یرو یمچ ساعت

 چنده؟ ساعت-
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 ...س،منییر متاسفم-

 :کرد قطع حرفمو

 چنده؟ ساعت دمیپرس.بده جوابمو فقط-

-12 

 ؟یگشتیبرم یک دیبا-

ستم که ییشد،همونجا رد ازدهی از ساعت اگه یگفت بهم-  نیهم منم.بمونم ه

 .کردم کارو

 :گفت یعصب و داد تکون هوا تو دستاشو

 ؟یریگیم شیجد تو که کیدرامات دیتهد هی-

 .رمیبگ یجد دیبا و زیچ همه کردمیم فکر

 .زد یچرخ دورم

 سن؟یج ؟بایبود شیریگ االن تا-

 اما کنهیم دخالت من یخص  وص   یکارا و یزندگ یتو یادیز داره کردم حس

 :دادم جواب و رمیبگ بابتش حالشو ننواستم

 .شدمینم هوشیب اگه البته.بمونم همه نیا نواستمینم یاره،ول-



 لمهک یجور هی نواس  تمیم انگار.گرفتم دهنمو یجلو بالفاص  له و گفتم نویا

 .تو بدم هول و اومدن رونیب دهنم از که ییها

 ؟یشد هوشیب-

 .مشد مونیپش زدم که یحرف از.شد تر کینزد بهم قدم هی و دیپرس شک با

ناطر فقط.نبود یمهم زیچ- ماال.ی  لعنت یابجو ب مه گهید االن احت جه ه  متو

 .ستمین م*ش*ر*و*ب اهل من شدن

مه نیا اونو یچ ظه اخمش که بود کرده یعص  ب ه ظه به لح  تر ظیغل لح

 :دیتوپ بهم و گرفت دستش یتو بازومو هیثان هی یشد؟تویم

 .شهینم هوشیب ابجو هی با یاحمق چی،هیبلوبر نگو چرند-

 .کردم اخم منم

 دیاش   تو.نزن دس  ت من به هم گهید و متنفرم لقب نیا ،ازیبلوبر نگو من به-

ش سمییر  ستین اراتتیاخت طهیح تو زایچ یلیخ یام،ول خونه صاحب ای یبا

 .یباش ایدن ادم نیتر مهم اگه یحت
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تاق از و دمیکش   رونیب دس  تش از محکم بازومو و گفتم نویا تیقاطع با  شا

 ربناط خودم یرو رو ناباورش نگاه تونس  تمیم هنوزم کهیدرحال رونیب دمیدو

 ...کنم حس نداشتم انتظار خودم از خودمم که یشورش

 شتریب ندونستم الزم و کردم یتلق یکار رفته دست از روز هی بعنوان رو روز اون

 بهم س تین قرار هم س اعت چند نیا و نبودم ص بح از من.بمونم ش رکت یتو

 با هم ادداشتی هی و گذاشتم زمیم یرو رو سنیج نیماش چییسو.بدن یقیتشو

 اب و بده پس  ش بهش دشید هروقت کوبیج که نوش  تم کنارش بزرگ حروف

 یدعوا هی که انگار.میعص  ب نقدریا چرا دونمینم.خونه برگش  تم ب*و*ساتو

شتم دیشد شمگ اتفاق کهیدرحال دا  و شدم هوشیب شبید فقط وفتادین یریچ

شتناک سردرد با صبح شم یوح  سر بزرگ نگتونیمردک،آرل اون و کردم باز چ

شم کرد رمیتحق و شد سبز راهم  اومدم شرکت از و زدم داد سییر سر که بعد

 .ینرمال روز چه واقعا..رونیب

گه خونه اون قدر م ناک چ مه که بود نم باس   ام ی ه  24 از کمتر عرض در ل

 یمنتص  ر دوش تا ش  دم حموم یراه گرفتن؟ناچارا نم یبو همه نیا س  اعت

 گرم پوس  تم و کرد دور ازم رو یحس   یب و رخوت اون یکم اب یگرما.رمیبگ



ستمو.شد ش صورتم یرو د  و کردم تیهدا بدنم کل به رو اب انیجر و دمیک

 یمقطع س  وزش و درد هی حس با یول دمیکش   نییپا بازوهام یروز تا دس  تمو

ستمو یساعدم،فور یرو ش عقب د ست ساعد به.گفتم رلبیز یآخ و دمیک  د

 حش  ره هی کار حتما!زدیم یبنفش   دمیش  ا و یس  رخ به یکردم،کم نگاه چپم

 س   اس و کک از پر تونهیم جنگل وس  ط خونه اون زدمیم حدس دیبا.ی  لعنت

 هی نیع که یطور کردیم پرت حواسمو شهیهم یکارامل یشامپو اون یبو.باشه

 دستم یتو که یدرد از یحت.شدیم پرت اون سمت به زیچ همه از توجهم بچه

 ییایبو حس ادم که خوبه چقدر.فرستادم هام هیر به عطرشو ولع با.کردم حس

 دور رو حوله عیس  ر و ببندم رو اب ریش   ش  د باعث لمیموبا زنگ یص  دا!داره

 .زدیم زنگ که بود سنیج.رونیب امیب حموم از و چمیبپ خودم

 ..سنیج یه-

 خونه؟ ی،برگشتیتارا،ه-

 .ام خونه اره-

بت گوش- با تاس  فم پدرم یحرفا کن، تت دوارمی،امی  نطوریهم اون.م  ناراح

 .باشه نکرده
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ما کرده که ناراحتم  اون کهیدرحال بود ش  رمس   ار یلیخ س  نیج لحن بود،ا

 .نداشت پدرش دنیرس ییهوی یتو یریتقص

 .نشدم ناراحت-

 :دادم ادامه!ومدیم نظر به ینطوریا تلفن پشت ای.دیکش یراحت نفس

شت که ممنون- ش با یگذا سو نتیما ش چییبرگردم،  ودتخ.شرکت   یتو نیما

 .ریبگ سییر از ای دار برش

 ؟یچطور ،االنیدار سردرد یگفتیم خوبه؟صبح حالت تو.باشه-

 .بوده ا*ل*ک*ل اثر فقط شدم مطمئن گهید حاال.خوبم-

 .زنب زنگ بهم حتما یداشت یمشکل بازم اگه هرحال به گفتم،اما بهت که من -

** 

 یرانس  وف نکهیا با یحت بودم حفظ الوگاش  وید همه بایتقر رو دمیدیم که یلمیف

 دادیم ادم به رو بیعج و ناب عش  ق هی حس یدردناک نیع در که یلمیف.بود

قتیه کردمیم فکر که یزیچ به چو  هک بود هزارم بار یبرا.کنمینم اش تجر

 هب وابسته چون دیکردم،شایم هیگر بناطرش اول روز مثل هنوزم اما دمشیدیم

 رآزا رحمه،روحمو یب نقدریهم یزندگ که تیواقع نیا و بود یواقع داس  تان هی



ست رو دردش یول دادیم شتم دو  هک چنده ساعت بودم کرده فراموش بایتقر.دا

 رید نقدریا دونستمیم اگه.برگشت شیشگیهم هم تو افهیق با سییر و شد باز در

 نظر به هاحمقان اونقد اول نگاه یتو تا دمیدیم لمیف خودم اتاق یتو رفتمیم وقته

 نرهمس   یزیچ بابت منو دوباره نوادیم اون که نداره یتیال،اهمینیب یول.امین

 نجاما اون به خودم اثبات بناطر فقط کارامو دینبا من س  نیج نه،بقول ای کنه

 ظهرم رفتار بابت نواس  تمیم دمشید در چارچوب یتو که یاول لحظه.بدم

 و ش  دم مونیپش   اما نداش  تم یمنظور واقعا که بگم و کنم یعذرخواه ازش

 هی یپا کردنم هیگر ندادم اجازه یحت و لپتاپ س  مت برگردوندم س  رمو دوباره

شه خجالتم باعث لمیف شه از.ب شم گو شویس زا  چ  یب چطور که زدم چوب اه

 حال و حس هم ینطوریهم.اتاقش یتو رهیم و ش   هیم رد یچ همه به تفاوت

 نحالیا با!رهیبگ ام هیگر بناطرش امشب گهید کنمینم فکر و شد گرفته ازم لمیف

شمامو بازم سو تکون مبل بعد قهید چند.دوختم توریمان صفحه به چ  یسنامح

ست و اومده که دمیفهم و خورد سته من بغلد ش شته.ن  که رو لمیف جعبه یرو نو

 :خوند بلند یصدا با بود نوشته یسیانگل به

 .ریتقد-
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شو یکم و چرخوند خودش سمت به یکم رو بود من یپا یرو که لپتاپ  سر

 نیا با ش  هینم متوجه حرفاش  ونو از هم کلمه کی بود مش  نص کرد،کامال کج

 :دیپرس حال

 دیبا مدت تمام اما ش  هیم تموم خوب اخرش که غمناک رومنس هیه؟یچ نیا-

 !؟یزیبر اشک باهاش

 .دادم تکون نه نشونه به سرمو

 ینفسا ونوا به تونهینم که شهیم یکس عاشق که سرطان   به مبتال پسر هی درمورد-

 هب اون مطمئنه و کنه اعتماد بش  ن قطع ممکنه هرلحظه که نانشیاطم رقابلیغ

 .نداره و کردن صبر ارزش عشقش و رهیمیم یزود

 :گفت تمسنر با

 .کننیم یزندگ یخوش و یخوب به باهم و شهیم خوب حالش اخرشم-

 .ی  واقع داستان هی از برگرفته-

 .وفتهینم یا مسنره اتفاق نیهمچ تیواقع ؟تویچ که-



ستان اخر درمورد کنم فکر  زیچ همه نگفتم که بود،من شده سوتفاهم دچار دا

 الاص   داس  تان کردیم فکر اون که برعکس،همونطور اتفاقا!ش  هیم تموم خوب

 .شدینم تموم خوب

 که یش  نص   که نهیا همه از تر دردناک و رهیمیم پس  ره وفته،اخرشینم اره-

 دهز پس  ر اون به که ییها ض  ربه و اتفاقات اون همه بابت یحت بوده عاش  قش

 .نداره وجدان عذاب و ستین متاسف

 .داد تکون یسر و انداخت باال ابروهاشو

 

 .ی  منطق نیا-

 حرف خودش با داره انگار و زد یشنندین متفکرانه و گرفت توریمان از نگاهشو

 :گفت زنهیم

 ارند که ییکس  ا به نس  بت نقدریا مردم ی نانش؟همهیاطم رقابلیغ ینفس  ا-

 ن؟یعوض رنیمیم

 :دادم جواب من بازم یول نبودم من سوالش مناطب
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 مطمئن خودش یفردا به که یش  نص   یرو رو شیزندگ تونهینم چکسیه-

 .کنه سکیر ستین

 ؟یمطمئن خودت یفردا به تو-

س نویا صف جمله به یعیسر واکنش چه که شدم زیسورپرا من و دیپر  مهین و ن

 و کنم س  هیمقا کاراکترا اون ی همه با خودمو من که ی  منطق ریغ.داد نش  ون من

 بود نیا تر یمنطق ریغ اما نه ای کش  میم نفس و ام زنده هنوز فردا مطمئنم بگم

شت کوبیج که  به اون که ستین بیعج نیا!کردیم بحث لمیف هی سر من با دا

 درمورد نوادینم دلم واقعا هست که یداده؟هرچ نشون توجه من یکارا از یکی

 یراب بکش  م ینامربوط یجا به رو بحث و کنم بحث باهاش عالقم مورد لمیف

 :فتمگ سوال به ربط یب و گذاشتم رو به رو زیم یرو و بستم رو لپتاپ نمیهم

 .کردم یرو ادهیز کمی.نوامیم عذر امروزم رفتار بابت من!سییر-

ش زانو یرو شهیهم مثل تا اوردم باال رو مبل از شدم زونیاو یپاها  هب نم،پامیب

 و نش  س  تم عایس  ر بده مویقبل حرف جواب نکهیا از قبل و خورد کوبیج یپا

 :گفتم دوباره

 ..دیببنش-



 .بود صورتش یرو شنندشین هنوز

 ؟یکن یعذرخواه یبلد فقط تو-

 .کنمیم یعذرخواه اد،حداقلیبرن دستم از گهید کار یوقت-

سف یزیچ بابت چوقتیه.ف  یضع یادما مال یعذرخواه-  به منیبب.نباش متا

فاع ادی یزیچ تو هت که یکس   برابر در خودت از کردن ندادن؟د  زور ب

 که س   تین مهم ،براتیریبم دیبا تو بگم بهت من اگه که نهیا منظورم!گه؟یم

 ؟یکشیم خودتو و ست انهیزورگو حرف نیا چقدر

 کجا از رو مس  نره واقعا س  وال نیا که کردم نگاه بهش ش  ده گرد یچش  ما با

ناس  میم که ی  ادم نیتر زورگو اورده؟اون با من که گهیم حاال و ش    به دین

شکل اخه!کنم؟ گوش اشییزورگو  نارک خودش با تونهینم یحت!ه؟یچ ادم نیا م

 .تمنداش رو اوردنش زبون به بلند جرات یول یا وونهید تو گفتم دلم تو.ادیب

 .یمتیق هر دارم،به نگه یراض رو همه گرفتم ادی فقط من نه-

 :رفت باال لبش گوشه انزجار با

 .یبار خفت یزندگ چه-
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جا و یمورد چه در که نداره یتیاهم براش  هر به نوادیم ،فقطیچطور و ک

 بدم وابشوج تونستمیم کاش.ببره سوال ریز مویزندگ وهیش منو تونهیم که یقیطر

 .نباشم عواقبش نگران و

 :گفتم رلبیز

 .کن فراموشش.بود اشتباه هی کردن یعذرخواه ظاهرا-

 اون.اقمات به برگردم و بردارم رو لپتاپم تا زیم سمت شدم خم و شدم بلند جام از

 ادیم ظرن به که یزیچ از تر عیسر یلیخ زمان حاال بمونه نجایا هفته هی بود قرار

ستم یحت من و گذرهیم داره ض موندنش نجایا به نتون  با هک هم حاال.کنم یاعترا

مه ییپرو باره رو زیچ ه قاد باد به من در نت یحت و انت ها  ییهوی با.رهیگیم ا

ش ستم شدن دهیک  از یک دمینفهم که کوبیج به و ستادمیوا جام یتو صاف د

 :زدم تشر بود گرفته دستمو و بود شده بلند جاش

 ...که نگذشته مورد نیا در تذکرم از ساعتم سه دو هنوز...یه-

 زرگب یکبود دنید از هم فشیخف درد از هم شد باعث که چوندیپ یکم دستمو

ستم یرو شم" یه" د  یدج شتریب نویا دیبا من.کنم رها کاره مهین حرفمو و بک

قت با. بکنم خودم به یکمک تونمینم یول رمیبگ  یگرانن به هیش  ب یزیچ و د



ستمو ش باالتر د صله از و دیک  به یکونت.کرد نگاه یکبود اون به یتر کینزد فا

 :گفتم معترضانه دادمو دستم

 .نزن دست من به گفتم بهت-

 :داد جواب یا ساده یلیخ کلمات با اون

 .شو خفه-

 هب روزا نیا بیعج از ریغ یا گهید صفت چیه چرا.بهیعج واقعا اون.خوردم جا

 :دیپرس و کشوند صورتم به دستم یرو از رسه؟نگاهشوینم ذهنم

 ؟یداشت یخاص قیتزر ای؟یداد خون شیازما هفته نیا تو-

 .دادم تکون نه نشونه به سرمو

 ه؟یچ نیا پس-

 یاومده،کم کجا از که ش  دم جیگ خودمم.کرد اش  اره دس  تم یرو یکبود به

 .بود حشره هی توسط ساده یدگیگز هی از کبودتر و بزرگتر

 .امروز نیشده،هم داشیپ تازه.دونمینم-

 که هیحالت نیا زنمیم حدس.دمید رو چش  ماش رنگ ش  دن تر رهیت وض  وح به

 ازاد شدست از دستمو کردم یسع.دهیم دست بهش شهیم نگران ای یعصب یوقت
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 بدس  ت یچ من با کردن رفتار طرز نیا از او دونمینم.نداد اجازه اون یول کنم

 .ارهیم

 تمکیکوچ مغز اون بعد و یش  د هوشیب ینطوریافتاد؟هم یاتفاق چه ش  بید-

 یرگبز نیا به یکبود یدار ییهوی هم بوده؟حاال تص  ادف هی فقط که کرد باور

 توباشه؟ اومده سرت ممکنه ییبال چه یزنینم هم حدس و ینیبیم دستت یرو

 ؟یزنیم تیخر به خودتو ای یاحمق نقدریهم واقعا

 .اوردمیدرنم حرفاش از سر.کردم نگاه دستم اونو به یجیگ با

 باشم؟ شده مسموم ممکنه یعنی-

 عدرواق!کنه خفه منو که دادم نویا مجوز بهش س  وال نیا دنیپرس   با کردم حس

 و اروم یلیخ که دمیش  ن و کرد ول دس  تمو.گفتیم نویا که کردنش نگاه طرز

 دوارمیام و باشه ادب یب نقدریا کردمینم فکر واقعا که گفت یراهیب و بد رلبیز

 رداشتب مبل یپشت یرو از رو پالتوش بالفاصله و باشه نزده من به و حرف اون

صبان با و  سه.کردیم جیگ شتریب و شتریب منو رفتار نیا.شد خارج خونه از تیع

 .داشت وجود یاساس سوال تا

 شدم؟ هوشیب ابجو وانیل ته هی خوردن اثر بر واقعا من:اول



 دارم یمشکل من که مهمه واسش و کنهیم سوال مورد نیا در کوبیج چرا:دوم 

 نه؟ ای

 !رفت؟ کجا تیعصبان نیا با:سوم

** 

ند اون  ادی'' یبرزخ'' یروزا عنوان به ازش  ون من که بودن ییروز،روزا چ

 تموم با منواس  تیم فقط نمیبب و چکسیه نواس  تمینم که بود ییس  اعتا.کنمیم

 نمبمو خونه یتو رو روز تمام نوادیم دلم و متنفرم همه از بگم و بزنم داد توانم

 یب ینیس  رس  نگ بناطر اعظم بنش کردمیم ننورم،فکر تکون تنتم یرو و

 بابت که ییس  واال از چکدومیه به کوبیج ندادن جواب و من با س  نیج لیدل

صب ینودیب  رو یقتیحق که بود ها موقع همون.بود دمیپرسیم ازش شدنش یع

 :بود سنیج یزندگ لوحه سر که جمله هیدم،یفهم

 اوقات یبره،گاه و کنه ول سنت طیشرا تو تورو ای شه دشمنت تونهیم یهرکس''

شمنت منتظر دینبا  ی،حتیبزن رو ضربه نیاول و جلو یبر خودت دی،بایبمون د

 ''تهیزندگ شنص نیزتریعز دشمنت اگه
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ناک،ترس خالء هیداش   ت، بزرگ ترس هی شیزندگ یتو اون  رها از وحش  ت

 کرده یزندگ ترس نیا با رو عمرش همه اون.ش  دن گرفته دهیناد از ش  دن،ترس

 ییالب چه تونهی،میحرف سه کلمه نیا'' ترس'' دونستینم یکس چوقتیه و بود

 ترس اس  مش  و کم ش  ه،کمیم ش  روع نفرت ای حس  ادت با اولش.ارهیب آدم س  ر

نا!بوم و یذاریم فاق نیا!تیج تهیم که ی  ات ما فیتعر دیش   ا.وف نا از اد  تیج

 تونهیم نفر هی یازاد و یس  المت گرفتن مطمئنم اما باش  ه داش  ته فرق گهیباهمد

 ...باشه تیجنا کلمه یواقع یمعن

ستادن لعنت با شد باعث لرزوند رو بالش که لمیموبا ممتد برهیو  و نیزم هب فر

ش زمان  که بزنم غر و بذارم سرم یرو رو بالش و نیزم یرو کنم پرت رو یگو

شنبهی روز دیبا چرا ستراحت تونمیم و لهیتعط شرکت که ک  ی برهیو با دیبا کنم ا

 افتاد ادمی که نیهم اما ی  گوش   آالرم   کردم فکر اولش.بپرم خواب از مس  نره

ست من که ییاونجا از و زنهیم زنگ بهم داره یکس  دمیفهم س ت کش نبهی  دو

ص شتم یخا سبت تماس هی اون مطمئنا بزنه زنگ بهم بنواد یالک که ندا  مهم ان

 شدنم اردیب ینودیب بناطر کردن ناله هیشب ییصدا.گهید احتمال هزارتا و بود

 نیا نوادیم یزد،چیم زنگ بهم داشت سنیج.پاشدم تنت یرو از و دادم سر



 الاص   انگار که یجور گرفت دهیناد منو رو هفته طول تمام یوقت ص  بح وقت

 :گفتم صبحم اول ی گرفته یصدا با و برداشتم رو یندارم؟گوش وجود

 بله؟-

 .ریبن صبح-

 یوا کنم خفه رو ادم و عالم نواس  تیم دلم ش  دمیم داریب اگه ش  مینجوریهم

 ؟ست وونهید.ریبن صبح بگه ینجوریهم و بزنه زنگ نفر هی نکهیا بحال

 !و؟ ریبن صبح-

 ازاده؟ وقتت امروز-

 .ندارم یکار چیه ها کشنبهی من اره-

 نمت؟یبب شب تونمیم پس-

 وقت نیا دیبا چرا نهیبب شب منو نهیا هدفش اگه و شب چرا کردم فکر خودم با

 بزنه؟ زنگ بهم صبح

 .حتما اره-

 .دنبالت امیم7:30 ساعت پس-

 باشه-
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 من و بود ظهر از بعد 4س   اعت.کردم قطع و بگه یا گهید زیچ نموندم منتظر

 دهافس  ر کنم فکر.بنوابم نوادیم دلم همش روزا نیا.زوده یلیخ کردمیم فکر

سرده شان ازهیخم.گهید یزایچ یلیخ و شدم،اف  اتاق ،در رفتم رونیب اتاقم از ک

سته و بود باز سییر ش اتاقش سمت به نگاهم ناخوا  رد ساعت چند.شد دهیک

مد یجلو روز باس   اش ک تهیمیوا ل مه که یوقت س   باس   اش ی ه  نیع ل

 نییدونه؟پایم گهید هم با رو رهیت ش  لوار و کت همه اون فرق گن؟اص  الیهمد

 یرهمونطو کنه باز رو هاش دکمه نکهیا بدون و گرفت رو بود تنش که یرهنیپ

ش سرش از  تماح وگرنه ستمین یمنحرف ادم من که میاورد شانس.رونیب دشیک

شیم یزیچ یسوت هی  خواب از من که داره وجود واقعا یا یدنید زیچ چه.دمیک

 تهوفیب بهش چش  مم قراره که یزیچ نیاول بعنوان رو منظره نیا و ش   دم داریب

ستا کردنم نگاه متوجه کردم حس!کردم؟ انتناب  ازهیخم خاطر به که ییشد،د

 و داش  تم نگه هوا یرو یهمونطور رو بودن اومده کش طرف هر به دنیکش  

سوندم خودمو و شدم رد اتاق در یجلو از عیسر شپزخونه به ر  فکر نوامینم.ا

 هرچند.زنمیم زل بهش رمیم من کنهیم عوض لباس  اش  و داره هرموقع اون کنه

گاه بهش یکس   نوادینم اگه.بودم کرده کارو نیهم قایدق االن نه ن  رد دیبا ک



 اون و ببندم اتاقمو در بره ادمی منم وقت هی نکنه!من یخدا یوا.ببنده رو اتاقش

 تنم یلوج یضربدر دستامو بنوام شهیم باعث کنه؟تصورشم یتالف نکارمویا

 رعکسب بود تنش دیس  ف مردونه رهنیپ هی دوباره و اومد رونیب اتاقش از.رمیبگ

 تو.دمخو برعکس دمیشا.داشت یراحت ریغ یلباسا با یخوب رابطه اون سنیج

 یور انگش  تام داره؟با یکار قرار هی انگار که بپوش  ه لباس یطور دیبا هم خونه

صال انگار که زدم راه اون به خودمو و گرفتم ضرب اپن ستمینم ا  نهخو اون دون

 .ست

 !؟یبود خونه.سییر سالم-

 بهش یجواب چیه چون پرس  میم یالک س  وال هی دارم که دیفهم کنم فکر

 اش انهمغرور افهیق.کرد فرو شیگوش یتو سرشو و نشست مبل نیاول یرو.نداد

 چون و دراوردم و رفتنش راه ص  اف ص  اف یادا و کردم تجس  م ذهنم یتو رو

شت سته من به پ ش شت دیدینم منو و بود ن  بدون و اوردم باال رو ام سبابه انگ

 .گفتم راهیب و بد بهش لبام حرکت با و صدا

فهیق با چالی در کوله و کج ا  و مکن دایپ خوردن یبرا یزیچ تا کردم باز رو ن

 دنید از و دمیکوب بهم محکم رو نچالی در.گفتمیم راهیب و بد داش  تم همچنان
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 گاهن بهم نهییا از و بود زده اش چونه ریز دس  تش  و که نهییآ یتو سییر ی چهره

 به د؟هنوزمید رو اطفارا ادا اون همه..یلعنت.ش  د عوض ص  ورتم حالت کردیم

 یعیض   ا طرز به و زدم یالک س  رفه تک.کردم کاریچ که اوردمین خودم یرو

ش سقف و واراید یرو نهیآ از نگاهمو ستمیم هنوزم.دمیک  همب داره کنم حس تون

 .کنه خجالتزده رفتارم بابت منو داره یسع و کنهیم نگاه

 راه نهخو تو راه راه یها ژامهیپ اون با نکهیا از ریغ یا برنامه چیه تو!یبلوبر یه-

 ؟یندار یبر

 صدا یبلوبر بر یمبن تذکرم رقم یعل نکهیا از شدم زده تعجب من و گفت نویا

 .کردیم کارو نیا من،هنوزم نکردن

 :داد ادامه رو سوالش

 ؟یایم افهیق نیهم با رون،تویب یایب باهام بنوام ازت اگه-

 رفتگ خودش به زده تعجب حالت کنم،چشمام فکر سوالش به نکهیا از شتریب

 ؟مگه!برم ییجا باهاش بنواد من از تکبر کوه ه؟اونیس  وال چه نیا اص  ال که

 :دمیپرس خنگا مثل!باشه ییجا نیهمچ ای قبرستون هدفش فقط

 ؟!ها-



 :کرد اشاره پام تا سر به

 مستند یالمیف و ینشست خونه یتو فقط ای؟یرفت یرسم یمهمون هی به حاال تا-

 ؟!یکرد نگاه تیواقع بر

 .کردم نگاه خودم به اش اشاره ریمس به

 اب منو چوقتیه.ومدمیم رونیب زور به مون خونه از کالج ش  روع از قبل تا من-

 یب و ولدارپ اونقدر همه.نکن سهیمقا ینیبیم خودتون یتیال گروه تو که ییدخترا

سا دنیخر شونیزندگ دغدغه تنها که ستنین درد  یرفتنا یپارت و رنگارنگ یلبا

 .باشه شون هفته اخر

 .نه ای آره یبگ یتونستیم فقط-

 .نباشه یکاف ممکنه کردمیم فکر-

 .دیکش یقیعم نفس و چسبوند بهم رو دستاش کف

 به ،نهیایب باهام دیبا هم دارم،تو مهم یکار قرار هی امش   ب خب،من یلیخ-

 .همراه هی عنوان ،بهیمنش هی عنوان
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 زد،موضوعیم دستور به شتریب و نبود'' خواستن'' هیشب اصال لحنش نکهیا از جدا

 اعثب ببره یکار مهم قرار هی تو خودش با همراه هی بعنوان منو نوادیم اون نکهیا

 .شدیم تعجب

 ؟!گفتم،تارا یچ یدیشن-

سممو که بود بار نیاول کنم فکر ست ا سوند و شوندیپ بدون و در  و یلیفام و پ

 .اورد زبون به یا مسنره لقب

 گاهن بهم یتونی،میدار یمش  کل من دنیپوش   لباس مدل با اگه دم،امایش  ن اره-

 .ینبر ییجا خودت با منو ای ینکن

هارت بهش دادن جواب یتو دارم کم کم کنم فکر کهیا بدون کنمیم دایپ م  ن

 .بترسم ازش یادیز

 .نکنم نگاه بهت تونمینم-

ما بذارم یچ حس   اب به حرفش  و نیا دمینفهم فا یک ا  یجد اونو یحر

 تونهینم گهیم یبعد ی قهید تو و رهیگیم رادیا زیچ همه از قهید هی ره؟اونیگیم

 :دادم جواب اکراه با.یلیدل هر به حاال نکنه نگاه بهم



 وقمذ یتو یزیچ بابت خواهشا و باشم تر یرسم یکم کنمیم یسع باشه،من-

 .نزن

 .کرد دییتا سر با

 شم؟ حاضر دیبا یساعت چه یبرا خوبه،حاال-

 تر عیرس یهرچ م،پسیباش اونجا هفت ساعت تا دیبا ما و پنج   بایتقر ساعت-

 .بجمبون دست

 هی تا اتاقم یوت برگشتم.میبرس عیسر نقدریا میبتون که میش جت سوار فقط مگه

 شهیهم و نبودم یرسم یجاها و یپارت اهل واقعا.کنم دایپ دنیپوش یبرا یزیچ

 دخترا هیبق مثل چوقتیبود،ه یکاف برام نیج ش  لوار هی تاینها ای لباس  ا نیهم

سا از پر یکمد شتم رنگارنگ یلبا شون از یزیچ شدیم هنوزم اما ندا  دایپ تو

 میمتص   اون بهرحال.رهینگ رادیا ازش کوبیج که گش  تمیم یزیچ دنبال.کرد

 ،اصالیراست.کنم اش شرمنده نوامیمهم،نم یجا هی به ببره خودش با منو گرفته

 یاه نیآس  ت که یرنگ زرد بلند لباس یببره؟رو همراه بعنوان منو نوادیم چرا

 من هب اما نباشه یعال یلیخ دیشا.شدم متوقف بود کمد یتو و داشت یا حلقه

ستم نهییا یرو به رو.هیکاف نیهم کنم فکر و ادیم ش سم ذهنم یتو و ن  ردمک مج
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 وقاتا اکثر اما س  تین بلند یلیخ رس  م؟موهامیم نظر به بهتر ییمو مدل چه با

شو و ببندمش اگه کنم فکر.بازه  دب کنم رها خودش یعاد یموجا همون با جلو

 هم یلیندم،خ دستش یا بهانه چیه تا شم حاضر زودتر یهرچ بود بهتر.نباشه

 یب زا ص ورتم اوردن رونیب یبرا لب رژ هی نظرم به و نبودم کردن شیارا اهل که

 هب نهییآ یتو چش  مم دوباره ش  م خارج اتاق از نکهیا از قبل.بود یکاف یروح

 یرو جز.بودن شده شتریب یلیخ حاال تا قبل روز چند از.خورد یدیجد یکبود

 فتادهوین نییپا ییجا از ایکردم،تازگیم حس  ش  ون پهلومم و زانوهام یرو دس  تام

 هم یکم درواقع.نمیبب رو ایکبود و ایقرمز اون که بود یرمنطقیغ نیا و بودم

 دایپ محض به گرفتم،اماینم شیجد که داش  تم ام نهیس   قفس  ه یتو درد حس

 النا مطمئنا اما بدم نش  ون دکتر هی به خودمو دیبا حتما یاض  اف وقت هی کردن

 تمام دقت با و بود س  تادهیا نهییا یرو به رو کوبیرون،جیب رفتم.س  تین وقتش

 دهنم از ینطوریهم.کردیم صافش اش قهی یرو و بود گرفته کراواتشو طرف دو

 :دیپر

 .بلدم کراوات بستن یبرا هیثان 30 از کمتر و عیسر راه هی من-



شو نویا چرا دمینفهم خودمم شما  در ودب قرار احتماال و گرفت نهییا از گفتم،چ

شماشیم نظر به که بود یزیچ نیا یعنی!؟یچ که حاال بگه جوابم  یراب ومد،چ

 :داد جواب و کرد نگاه نهییآ به بازم بعد و موند ثابت من یرو یا لحظه

 !زدمیم گره کراوات داشتم بود سالم دو یوقت از من-

له اون گفتن نا و بود ییهوی ینطوریهم جم  حرف نیهمچ نواس  تمینم مطمئ

ستمو.بزنم یعیضا شجا در و الینیب گفتم رلبیز دادمو تکون هوا یتو د  یکف

 دمیشن ور پاش یصدا.بنوره لباس اون به که گشتم یکفش دنبال و کردم باز رو

 .ستادیا بودم زده زانو من که یجاکفش کنار که

 .نمیبب رو تیا هیثان 30 ترفند اون نوامیم-

 .دادم تکون دستمو بازم

 .یدونیم خودت حتما.بود یبد ی دهیال،اینیب-

 :گفت و پاشم کرد وادارم و گرفت بازوهامو جفت و شد خم

 .بده انجام و گمیم که یکار فقط-

 و شتمبردا جلو به یقدم.برن کنار صورتم یتو یموها شد باعث که کردم یپوف

تادمیا روش به رو قایدق  باال س  رش  و یکم و داد عقب رو هاش ش  ونه.س  
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 بش  ه ش  تریب هیثان 30 از واقعا اگه و هیس  نت کار یلیخ نیا کردمیم حس.گرفت

 با دیبان نکردم امتحانش چوقتیه حاال تا که من.شنومیم سرزنش یکل بابتش

 با و گرفتم دس  تم یتو رو کراوات زیل و فیظر ی پارچه.گفتمیم نانیاطم اون

سم ش یوهایدیو یتو رو مدلش قبال که یا گره تج ست به بودم دهید یاموز  د

 :زد تشر بهم!راست؟ ای بود چپ سمت اول.کردم نگاه راستم و چپ

 .کن عجله-

 یاعتس بمب هی کردن یخنث مثل هم کارا نیتر ساده یحت سرمه یباال اون یوقت

 سرمو.کردم صافش درنگشیسف راهنیپ قهی یرو و زدم رو گره تند تند.سنته

ضافه هرچند شد تموم بگم تا اوردم باال  اش رهیخ نگاه دنید با یول بود ییگو ا

 ات بودم کرده باز دهنمو.کردم فراموش و بزنم نواس  تمیم که یحرف خودم به

مه باره و کردم ول رو کراواتش.کردم فراموش کل به یول بگم رو یا کل  دو

 اتاق در.بود بیعج اونم یبرا رهیخ نگاه اون کنم فکر.یجاکفش سمت برگشتم

 :گفت و کرد باز رو

 .نییپا ایب زودتر-



 تا دیشنک طول یلیخ.کردم دییتا سر با و گذاشتم نیزم یرو نظرمو مورد کفش

 نیماش   هی یتو کنارش نواس  تمیم که بود یدوم بار نیا.دمیرس   بهش منم

 و پیخوش  ت مرد هی با که داره یجالب حس درواقع.همراه هی بعنوان نم،اونمیبش  

ش هی یتو پولدار و نقص یب ش مدل نیاخر نیما  کجا زا سر قراره یندون و ینیب

 مثبت و نخرخو بچه هی فقط پسرا که یکس یبرا بزرگ   تیموفق هی نی،ایاریدرب

 نفس هب اعتماد بود شده باعث کوبیج از تر قبل یلیخ سنیج البته!دنشیدیم

 مجس   دوتا یتو بودن روح دو نفر دو ان بهرحال چون ش  ه تیتقو نمییپا فوق

سانی کامال شون یول ک سا  تمسین مطمئن گهید االن.کردیم فرق ییجورا هی ح

شته سنیج به رو دیشد عادت حس اون قبل سال کی مثل شم،اون دا  موقع با

 اناداک یتو یوقت از یول ش  دمیم کینزد بهش ش  تریب نیادو از فرار بناطر ها

 نم،بدویزدیم حرف گهید هم با ض   هیعر نبودن یخال بناطر فقط انگار بودم

 ابیتقر.داش  تم قرار س  نیج با من!خدا یوا!س  ن؟یج گفتم.یخاص   حس چیه

 تونس  تم چطور دونمینم.نش  س  تم کوبیج نیماش   یتو االن و س  اعتا نیهم

 به نوامینم راه اواس  ط که دونمیم اما کنم فراموش رو یمهم نیا به موض  وع

 بعدش تسین معلوم چون برسم سنیج با قرارم به تا کنه ادهیپ منو بگم کوبیج

http://www.roman4u.ir/


 رو شیرانندگ یالینیب با که انداختم بهش ینگاه.بش  نوم قراره رو ییحرفا چه

 دس  تم مویگوش  .بندازم کار به ش  تریب مویلعنت ذهنم بعد به نیا از دیبا.کردیم

 و نمشیبب تونمینم امروز و اومده شیپ برام یکار که دادم امیپ سنیج به و گرفتم

 حتشنارا حرف نیا که نبودم مطمئن.گهید روز هی یبرا میبذار رو قرارمون بهتره

 دش  ینم و نبود مش  نص خودش  ون با فش  ونیتکل چکدومیه ناینه،ا ای کنهیم

شن شون یچ داد صیت صبان یچ و کنهیم ناراحت ضح که یزیچ یع  نیا بود وا

 ترکم یتو بودم داده که یاس ام اس جواب.کردینم خوشحالشون یچیه که بود

 :اومد قهید هی از

مه دیبا و زدم زنگ بهت اومدت شیپ یناگهان کار از زودتر من-  بهم تو برنا

 .ستین یمشکل اما.یزدیم

 زودرنج نقدریا یفوت 6.5 مرد هی کردیم فکر یک.ش  د ناراحت که ظاهرا..خب

 :کردم پیتا.دونمیم خودم بود یا مسنره حرف!باشه؟

 (: کنم؟ جبرانش فردا تونمیم.متاسفم واقعا-

 جواب س  رعت نیهم با که نونهیم نارویا یس  رعت چه با که کردمیم تعجب

 !ده؟یم



 یتونیم.هشیم برگزار بار کی یسال فقط میبر باهم بود قرار که یا یفردا؟مهمون-

 .یکن جبرانش بعد سال

ته بهم ؟اونیمهمون ند.یپارت هی به میبر باهم قراره بود نگف  به بزنن گ

 یزیچ البته و بزنه بهم باهام موضوع نیا سر نوادینم ست،اونکهین مهم.شانسم

 یجواب نکهیا بدون و کردم قانع خودمو حرفا نیا با.نداره وجود زدن بهم یبرا

ش بدم شته شد باعث کوبیج یصدا.فمیک یتو برگردوندم رو یگو  کارماف ر

 :شه پاره

س یوقت- ستویدیر  هی ننوایم که یی  ادما و خبرنگار از پر اونجا.کن جمع م،حوا

ها.کنن س  وژه رو یزیچ  یلبنندا دادن لیتحو باهاش  ون اومدن کنار راه تن

 ؟یایبرب پسش از یتونیم.ناشونهیدورب به یدروغ

 اردچ منو یتر یعاد و کتریکوچ یلیخ یها جمع به رفتن کنمیم فکر هرطور

نهیم اس  ترس گارا که ییجا حال به یوا ک هت حواس  ش  ون همش خبرن  ب

شه سره بزرگ شرکت هی سییر با یهمراه واقعا.با سینم حال نیا با درد  تمنوا

 :کردم پنهون رو استرسم و شه دیناام ازم

 .البته-
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** 

شت نگه بود با  هی هیشب شیورود که یبزرگ ساختمون یجلو  یودور یرو.دا

 ای جش  ن نجایا انگار.بود ش   ده نوش  ته حرفا نیا و" کیتبر" مثل یکلمات در

 :دمیپرس.بود یزیچ نیهمچ

 .کاره به مربو  کردمیم کجاست؟فکر نجایا-

 :داد جواب و دیکش روشنش دار حالت یموها نیب رو بلندش یانگشتا

شب.کاره به مربو -  هی که یروز از.نگتون  یآرل شرکت افتتاح ام45 سالگرد ام

سم یب شرکت سم و ا سال نیهم تا بوده ر شن هی بناطرش حاال،هر  برگزار ج

 .شنیم جمع نجایا کارکنا و ساییر و سهامدارا همه و شهیم

 وارید یرو قدم هر که یغاتیتبل یپوس  ترا به بعد اونو به ش  ده گرد یچش  ما با

شون یرو.کردم نگاه کردنیم توجه جلب  شدنیم دهید پدرش و کوبیج ای هم

 وش  تهن موفق ریمد و جوان ونریلیم مثل یجمالت رشیز و ییتنها به کوبیج ای

سط نیا سنیج پس.بود شده ش چه و  جواب نوامیاون،م از شتریداره؟ب ینق

 که یشرکت عامل ریمد عنوان به یمهم نیا به یشب یتو چرا که بدونم رو یسوال



،منو به نگاها همه  کارش از یهدف هی قطعا اورده؟اون همراهش یجا به اون 

 :مدیپرس و سمتش برگشتم ها گرفته برق مثل و اومد ادمی یزیچ هوی.داره

 نجاست؟یا هم سنیج-

گاه بهم یطور نه یلیخ س  والم دمیفهم که کرد ن قا ما س   ت احم گاه ا  ن

 :گفت بعد و دینکش طول یلیخ زشیرامیتحق

 چه.یاصل وارث و نگتون  یآرل خونواده بزرگ پسر اون!؟یکنیم فکر یچ خودت-

سته خونه یتو االن ینوای؟میدار یانتظار ش شه ن  ورنک پاپ پاکت هی با و با

 کنه؟  نگاه ونیزیتلو مسنره یاالیسر به دستش یتو

س چوقتیه چرا اومد،که ذهنم تو باهم همزمان سوال هزارتا  به رو سنیج یک

 داره عهده به و زیچ همه کنترل کوبیج عوض  ش و ش  ناس   هینم تیرس  م

؟ولیج یاص  ل وارث خودش بقول کهیدرحال  یبرا یمهمتر موض  وع یس  ن 

شت وجود بهش پرداختن  هب اومدن یبرا سنیج دعوت از ییاعتنا یب با من.دا

شن شتم زشونیعز شرکت تولد ج  ارمد همراه بعنوان برادرش با عوض در و گذ

شن همون به شتناک   واقعا نیا!رمیم ج  ابدم؟عمر یجواب چه سنیج به دیبا.وح

جایا از و چونمیبپ رو کوبیج بتونم  دور و گرفت که دس  تمو.چاک به بزنم ن
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 اروم یلیخ یورود در دم.شد برابر 100 استرسم بایتقر انداخت خودش یبازو

ند که کرد یاداوری بهم نامحس  وس  تو باهم و نکنم فراموش رو زدن لبن

 نوردیم صورتمون یتو که بود نیدورب فالش طرف هر بود،از اون با حق.میرفت

شت که یا عده و شتن یسع و دنیپرسیم سوال هم سر پ  کینزد کوبیج به دا

 یتو ییها یهندزفر و کچل یها کله اکثرا که یشلوار کت مرد چندتا اما شن

 .شدنیم یحد هی از شتریب افراد اون شدن کینزد بودن،مانع گوششون

 فقط ایش  لوغ و ایزندگ نجوریا کردمیم فکر قبال.ی  ا افس  انه یلیخ نیا!پس  ر اوه

 معلوم که یا گهید خبرنگار.وود  یهال معروف یلیخ یها ش   هیهنرپ به مربو 

 یبرا کوبیج شد باعث دستش یتو نیدورب با شده سبز جلومون کجا از نبود

 کامال من که یلبنند و بذاره من کمر یرو رو دس  تش و س  تهیبا یا لحظه

 لیتحو رو کردیم حرکت نیهم تکرار به وادار هم منو و ی  تص  نع دونس  تمیم

 :گفتیم که سر پشت از سنیج یصدا.بده عکاس

 یاومد باالخره-



شتم یا دهیا چیه!داد سکته منو بایتقر  یحرف چه نهیبب منو و برگردم یوقت که ندا

ئه یبرا دیبا ند همون با کوبیج.بزنم مس  نره کار نیا از خودم تبر  لبن

 :گفت برگرده کامل نکهیا از قبل شیمصنوع

 .کردم رید کراوات هی زدن گره بناطر بگم اگه کنن ام مسنره همه ممکنه-

شت و  سح و بودم ومدهین کنار خودم با هنوز من.بود سنیج که یسمت به برگ

 ورمجب و گرفت دس  تمو کوبیج که زنهیم خی داره دس  تام اس  ترس از کردمیم

سم دامن.سمت اون به برگردم شدم ست یتو رو لبا شت ازادم د  با و کردم م

 ش  ده ش  وکه دایش  د من دنید از ظاهرا که کردم نگاه س  نیج به یقیعم نفس

ستا سمت خورد سر صورتم یرو از نگاهش.بود  حس و ما ی شده گره ید

 .شد برافروخته صورتش کردم

 خبره؟ چه نجایا-

 من به چون بود من س  مت از جواب منتظر انگار یول دیپرس   کوبیج از نویا

 :گفت کوبیج بدم جواب من نکهیا از قبل.کردیم نگاه

 ؟یاوردین رو یکس خودت با تو.من   همراه اون-

 :داد ادامه بعد و انداخت ینگاه سنیج اطراف و دور به
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 .نهم با االن ادیب باهات شهیم حاضر که یدختر تنها چون یاوردین که معلومه-

شم یکم و تعجب با  حاال ابود؟ت یکوفت چه گهید نیا.کردم نگاه کوبیج به خ

 با وناا معموال.ارهیب زبون به رو یحرف س  نیج به زدن طعنه قص  د به بودم دهیند

 از من فقط باشم صادق خودم با بنوام و هستن البته.ستنین ینطوریا گهیهمد

 :گفتم سوتفاهم رفع یبرا.بودم مطلع موضوع نیا

ستمینم من..سنیج- سه هی کردمیم فکر.سالگرد یپارت هی به امیب قراره دون  جل

 .ی  کار

 :دادیم منو جواب اما کردیم نگاه کوبیج به بار نیا

 !؟یوشپیم رو لباسا نیا و یریگیم رو ستییر دست یکار یقرارا یبرا شهیهم-

ستامون هنوز افتاد ادمی تازه ستمو کردم یسع.شده گره هم تو د  شمبک عقب د

 گشتامان نیب انگشتاشو تر محکم و دینکش عقب خودش سهم به کوبیج یول

 :گفتم ممکن لحن نیتر کننده قانع با.داد فشار

ستمیم اگه.ست ساده ی  کار قرار هی کردمیم فکر واقعا-  بو مر هردوتون به دون

 .زدمینم بهم قرارمونو شهیم



 یمسنرگ سر از یا خنده چون میداشت قرار باهم ما دونستینم ظاهرا کوبیج

 :دیپرس و سرداد

 .زیانگ جانیه زدم؟چقدر همش به من و نیداشت قرار هی شما!قرار؟-

ض نیا یکجا سترس از دارم که من زه؟جزیانگ جانیه عومو  سرخ خجالت و ا

شکل که اونا شمیم دیسف و ص م  ره صورت تو که ینیدورب فالش.ندارن یخا

 یتو ض  بط دس  تگاه که یمرد.میند ادامه حرفامونو ش  د باعث خورد مون س  ه

 :دیپرس جانیه با بود دستش

 !دخترتونه؟ دوست نگتون،اونیارل یاقا-

نا ثل هم نفر دو اون مطمئ قا از منظورش دنینفهم من م  قایدق نگتونیارل یا

؟یارل یاقا کدوم  !نگتون 

س از یلیخ هنوز شته دنمونیر ستن سنیج و کوبیج از که بود نگذ  رنب خوا

 و بدن حضار لیتحو رو بود شده اماده قبل از حتما که یسننران هی و سن یرو

 ونستتیم دیدیم منو هرکس.بکشم نفس من تا بود یکوتاه فرصت خودش نیا

صله بفهمه  و دور.شمیم ظاهر یجمع نیهمچ یتو بارمه نیاول و ناجورم ی و

 یعطرا و مارکدار یها فیک و متیق گرون یلباس   ا با ییادما از بود پر برم
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عث باهم همش  ون کردن حس که ییخوش  بو  از که ش   دیم یتنگ نفس با

 اس  تیس   تا گفتنیم یمهمون یتو ش  ده س  رو ی س  اله ده چند ش*ر*ا*ب

 جمع نیا به متعلق واقعا من!خواننده فالن ای گریباز فالن یمو رنگ و سیانگل

 یلیخ س  هام که ش  رکت یس  هامدارا از یکی بعنوان هم مارگرت یوقت.س  تمین

ما داش   ت درص   د 10 حدود یکم مه ا  نگتونیارل خونواده از ییجزو اونو ه

 بگه دخوشام مهمونا به و بزنه حرف تا وستیپ کوبیج و سنیج به دونستنیم

جایا من که ش   دم مطمئن ش  تریب و ش  تریب عا.چمیه ن جایا من واق  یچ ن

 دختر دوس   ت ییجورا هی اون   معطوف نگاها همه که ام یمرد نوام؟همراهیم

 یوبخ دوست تونهیم کنهیم فکر زنهیم حرف داره باال اون که یدختر و برادرشم

 به!ست هدیچیپ رابطه هی واقعا نیمتنفره،ا من از خونواده نیا پدر و باشه من یبرا

 و حرکات تک تک یرو که یخاص   کنترل با چطور که کردم نگاه مارگرت

شت حرفاش س باعث و زدیم حرف دا  شب لباس اون یشد،تویم همه نیتح

 رو یزن ای مرد هر توجه قطعا بلوندش یموها رنگ و بود تنش که یبلند یمشک

،جذاب،پولدار دختر هی اون من ذهن تو.کردیم جلب خودش به ص کامل   لیتح

شناس خونواده هی از کرده شته قراره یچ گهید سر شه دا  تاوق ینداره؟گاه که با



صاف یب با واقعا نعمتا  ورترد یکم مارگرت از نگاهم.شنیم پنش آدما نیب یان

س برادر دوتا اون به و رفت شغول دقت با دیبا حتما کردمیم فکر که دیر  گوش م

شن شونیناتن خواهر یسننران به دادن شون نکهیا از یول با شتن هردو  من هب دا

 تا انداختم ینگاه س  رم پش  ت و بغلدس  ت به!خوردم جا واقعا کردنیم نگاه

 دمیشک لباسم به یدست.ننیبیم منو دارن اونا و نشدم سوتفاهم دچار شم مطمئن

شته وجود درموردش یا کننده توجه جلب زیچ مبادا تا شه دا  ئنمطم یوقت و با

 یرو از شون رهیخ ینگاها که اوردمین خودم یرو به ستین یخبر چیه شدم

 .ست کننده معذب چقدر بودم ستادهیا من که یا فاصله اون با سن

 دهید از قبل تا کردم گور و گم تیجمع نیب یجور هی خودمو و کردم گرد عقب

 هی به یسننران یبرا کردنیم دعوت داشتن که بداخالقشون یبابا توسط شدنم

شه  دما همه اون نیب شدن پنهان یبرا رو بود باز که یدر نیاول.کنم فرار یا گو

 از که داشت رو ارزشش یول بود سرد هوا.دراوردم تراس از سر و کردم انتناب

 .شم دور اونجا
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 یبو بناطر ای بود ش   د وارد بدنم به که یناگهان یس  رما بناطر دونمینم

 داد دست بهم گلوم یتو خارش حس بود کرده پر رو تراس یفضا که یگاریس

 به توجه با کنم فکر یول رهیگیم ام س  رفه ادیز ی  روز چند.زدم یا س  رفه تک و

 .ی  عیز،طبییپا فصل

س نیهمچ با یلیدل چیه به دیبا ننورم سرما نوامیم اگه  یضاف یتو امین یلبا

ستمو دتریشد ام سرفه.ازاد س بهم یخفگ گرفتم،حس دهنم یجلو شد،د  تد

،انگار از پر هام هیر کردمیم فکر آن هی یتو داد  و بودم ش  دن غرق حال در آب 

 رونیب دمیپر ایدر از هوی

 کردمیم حس تر دردناک و شتریب رو یدگیخراش زدمیم که یا سرفه هر

صال شتناک و ممتد یها سرفه به لیتبد ساده خارش هی چطور دمینفهم ا  یوح

 هیر هب رو هوا یهولناک یصدا با دستشون از شدن خال  هیثان هی یبرا که شد

 .شدمیم رو به رو یخفگ حس با و دمیکشیم هام

 دنیشک نفس تر اسون به وادار خودمو تا دادم فشار ام نهیس قفسه یرو دستامو

 گرفتمیم یبرعکس کامال ی جهینت اما کنم



شتم س یب شدت از دا ستمینم و کردمیم ضعف موندن ژنیاک  یرو خودمو تون

 .دارم نگه پاهام

صال و افتادم بایتقر زانوهام یرو ستنونم برخورد درد ا  با هسیمقا در نیزم با ا

 .نشد هم داشتم،احساس که یحس

 یصدا خودم شدیم باعث ومدیم تراس از خارج که یکوبیپا و کیموز یصدا

 نجایا ینودیب نطوریهم اگه که شم مطمئن و بشنوم زور به رو بلندم یها سرفه

س هم رمیبم و شم خفه ست شدن سیخ با.شهینم ام متوجه یک  یجلو که ید

شت بودم گرفته دهنم ست زده وح شم لبام به ید شتا به و بک  یخون که ییسرانگ

 اشخر یپا به ذاش  تمشیم بود قطره چند فقط اگه دیکردم،ش  ا نگاه بود ش  ده

 هام هیر یتو که یا ینیس  نگ نبود،اون نطوریا یول س  رفه اثر بر گلوم خوردن

 یلیخ یچاقو هی با قیعم جراحت هی که انگار!بود نبود،خون اب کردمیم حس

 هنمد از فقط سوزوند،نهیم منو داشت شیداغ که یخون باشه شده وارد بهم زیت

 کی اه سرفه و نتنیریم تراس درنگیسف یکایسرام یرو هم مینیب از بار نیا

مه.ش   دنینم قطع هم هیثان نهیلرزیم بدنم ی ه که ترس از فقط د،  نفس بل

ش شت دنینک شنج هیشب یحالت دچار منو دا  مهه سرعت نیهم به و کردیم ت
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شمم یجلو زیچ شتناک درد اون و قطع کیموز یصدا و شد تار و رهیت چ  وح

 ...تموم

* 

 باز هم یرو از چشمامو شد باعث ومدیم که یاروم اما ممتد یها بوق یصدا

صل بهم که یس رم و برم و دور یتورهایمان و رنگ دیس ف یها پرده با و کنم  و

 بر دادیم نشون ییتنها به خودش نیا و بودم مارستانیب یتو من.شم مواجه بود

 نمیشب جام یتو کردم یسع.نجامیا االن و شدم هوشیب وحشتناک اتفاق اون اثر

گاه متوجه تازه یول  تونس  تمیم و بود ص  ورتم یرو که یبیغر بیعج دس  ت

 و یکیستپال ی لوله تونستمیم.شدم مواجه ستین ژنیاکس ماسک بدم صیتشن

 کامال.کنم حس رو بود بس  ته رو حلقم راه همه که رشیپذ انعطاف چندان نه

سط سم اون تو ستمینم و بودم شده خفه دهنم یرو سرد ج  و بزنم یحرف تون

 .بپرسم یسوال بنوام که نبود اطرافم هم یکس

 مهه نیا و دراوردم مارستانیب از سر که بود اومده سرم ییبال چه یا دفعه هی من

؟با بهم بیغر و بیعج یها دس  تگاه  هوشیب که نیهالوو روز همون دیوص  ل 

 هی دمیفهمیم کردم باز بدنم یرو بیعج یایکبود با چش  مامو بعدش و ش  دم



 ارپرس  ت هی ورود با.کردمیم خودم حال به یفکر زودتر و ادیم س  رم داره ییبال

شمامو اتاق به دکتر با همراه شون به چ  نم نکهیا درمورد اولش.چرخوندم سمت

 جام یتو کردن کمکم بعد کردن زایچ نیا و یخوش  حال ابراز اومدم هوش به

ش صت برگه به دکتر.نمیب شنا ستش یتو که یم س و کرد نگاه بود د  یرو از مموا

 :گفت و خوند برگه

 .نترس هم اصال و کن توجه من به بکشم،فقط رونیب رو لوله نوامیتارا،م-

ستش  قراره ودمب مطمئن حاال و دمیترسیم کمتر نترسم کردینم دیتاک بهم اگه را

 !باشه یترسناک کار

 نمده یرو که یزیچ طرف دو هم دکتر و گذاشت ام شونه یرو دستشو پرستار

 و دنم  ب یتو قیعم چقدر دمیفهم تازه خورد تکون اش لوله یوقت.گرفت رو بود

 حس و یدگیخراش   درد از و دیکش   عقب یاروم به رو دس  تگاه!بلنده چقدر

 کردم یسع یدار خش یصدا با و زدم سرفه دل ته از داد دست بهم که یتهوع

شم نفس ستم،انگارینم اما بک ش نفس یبرا ییهوا چیه تون  داشتن وجود دنیک

 ارمد نبودم مطمئن.انیب رونیب حدقه از بنوان چشمام شدیم وضع،باعث نیا و

 نوامیم دونستمیم فقط!شن؟یم سیخ دارن چشمام خود به خود ای کنمیم هیگر
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شم نفس زودتر یهرچ ش دیشد ترمز هیشب که ییصدا اون و بک  ونهم یم نیما

 نفس کنم یس  ع و کنم نگاه اون به فقط خواس  ت ازم دوباره دکتر.نش  نوم رو

 کار نیتر یاتیح درمورد نبود یازین و کردمیم یسع داشتم واقعا خودمم.بکشم

 به ادند یدواریام با که کردم نگاه دکتر به عجز با.بده تذکر بهم نفر هی ممکن

شو من شم هول کنهیم قمیت شر که ییصدا.کنم تمرکز قیعم نفس هی یرو و ن  ت

 :زد

 کنه کمک بهش یکی-

ش نفس بتونم باالخره لحظه همون و رمیبگ دکتر از نگاهمو شد باعث  فکر.مبک

 فسن مانع ش  دنم خفه از ترس که داش  تم ازین کیکوچ یپرت حواس هی به کنم

 واسح نیا بود ستادهیا تنت از دورتر یکم که کوبیج یصدا و نشه دنمیکش

 یعال هک گفت بهم دکتر.دمیکش   یمنقطع یول قیعم نفس.کرد جادیا رو یپرت

 رو نمک تنفس اون با فقط بود قرار ظاهرا که یا ینیب یکانوال هم پرس  تار!بودم

شت صورتم یرو شته مرگ از ادم هی حس.گذا شتم رو برگ ستمیم و دا  سمق تون

 با گذاش تم،هرچند س ر پش ت رو میزندگ اتفاق نیبدتر و نیتر دردناک بنورم

 فتنر رونیب پرس  تار و دکتر.باش  ه ش  ده تموم س  تمین مطمئن دارم که یاوض  اع



مد تر کینزد کوبیج عوض  ش ندل و او نار یص   نت ک  و دیکش   رو ت

ست ش سش.ن شت فرق بودم دهید بار نیاخر که یزیچ با لبا شون و دا  ندهده ن

 یور ساعت و گذشته من شدن هوشیب و یمهمون از روز هی از شتریب که بود نیا

ستم یتو که یسرم به.کردیم دییتا رو نیهم هم وارید ستگ همه اون و بود د  اهد

 و زنمب حرف تونستم باالخره و انداختم ییگذرا نگاه بود وصل بهم که یا گهید

 :دمیپرس کوبیج از

 افتاده؟ برام یاتفاق چه-

 ندگذرو نظر ریز از و بودن تنت بر و دور که یمزخرف زاتیتجه تک تک اونم

 دس  تش به و اش چونه و زانوش به ارنجش  و و گرفت یص  ندل از رو اش هیتک و

ضطرب.داد هیتک سیم نظر به م  سییر یتو کم یلیخ که یا یژگیکالفه،و و دیر

 به کممح دوباره و اوردین دووم یلیخ بود گرفته خودش به که یژست.شدیم دهید

 یپا هب که یمکرر یها تکون با و گرفت بغل به دس  تاش  و و زد هیتک یص  ندل

 :داد جواب دادیم راستش سمت

 .وفتادیم دینبا که یاتفاق-

 ؟یچ یعنی-
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 عیرس فوق تو یرو اثرش بگم صادقانه!یشدیم خفه خودت خون یتو یداشت-

 .بود

 :گفتم و کردم نگاه بهش یجیگ با

 .یزنیم حرف یچ به راجع دونمینم-

شو هنوزم شونه نمیا و دادیم تکون وقفه یب پا س یادما ن ستر ست یا  یتو یبود،د

 :گفت و دیکش موهاش

 ...بگم دیبا چطور دونمینم-

 :داد ادامه یکالفگ با و کرد گره هم تو دستاشو

شدار بهت قبلش دیبا-  ای ردنک باور و رهید حرف نیا گفتن یبرا کمی.دادمیم ه

 کش  نده ماده هی به الوده االن نیهم تو یول خودت عهده به ذارمیم رو نکردنش

 مونه یم ییازما بنت طیبل هی مثل.متفاوت   یهرکس یرو اثرش که یهست یقو

 با وت یبرا!یکنیم میتسل زودتر رو یعضو چه و یاریم شانس چقدر خودت که

 خواستم ازت من یشد هوشیب و یبود سنیج با که یروز اون..شد شروع هیر

سوزن تو یول یبگ بهم ادتهی یزیهرچ ست بود ممکن که یاتفاق متوجه یسر  وا

 من..هبکن تو با کارو نیا س  نیج نبودم مطمئن اص  ال راس  تش.ینش  د وفتهیب



 سییر از تو روزمره یکارا تک تک یتو خودم دادن دخالت با کردم مویس  ع

 ممکن که یاتفاق از باهات خونه هی یتو کردن یزندگ تا گرفته شرکت یتو بودن

 ..اما کنم یریجلوگ وفتهیب بود

 کنم فکر بود ممکن زدیم حرف داش  ت کوبیج از ریغ یا گهید ش  نص اگه

 کوبیج که بود رممکنیغ زیچ هی بایتقر یول کنهیم یشوخ و ندازهیم دستم داره

ضوع نیهمچ درمورد اونم کنه یشوخ  بودن یقیحق به زیچ همه که یوقت یمو

 .دادیم گواه حرفاش

باور با هت و ینا گاه بهش ب بال داره چطور که کردم ن مه دن مه یبرا یا کل  ادا

 :دمیپرس.گردهیم حرفاش

 باشم؟ شده الوده دیبا چرا من و دارن بهم یربط چه نایسن؟ایکشنده؟ج ماده-

سنره یشایآزما انجام.کنهیم سنیج که ی  کار نیا-  اون البته.ادما یرو اش م

 لیدل کارش یبرا مطمئنم...کردینم یباز نیا وارد رو س   الم ادم هی چوقتیه

 اس  مش  و که یدیجد یدارو کش  ف با که بود شیپ چندس  ال..داره یا گهید

 یماندر که گهید ییمارایب یبعض   و دزیا تونس  تیم و گر معجزه بود گذاش  ته

شتن  ییدارو اما شد دارو صنعت یتو بزرگ انقالب هی باعث کنه درمان رو ندا
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 عدادت فقط و کرد دارو اهیس   بازار وارد یگزاف یلیخ متیق با رو بود س  اخته که

ستنیم پولدار یمبتالها از یکم شک و کایتبر موج اولش.بنرنش تون  که بود رات

مت ما ش   دیم ریس  راز س  نیج س   مه ماه کی از کمتر تو ا  عوض زیچ ه

 همه و نموندن زنده بودن کرده مص  رف رو دارو که ییکس  ا از چکدومیه.ش  د

 یلیخ بعد و کردنیم افتیدر رو یبهبود یها نش  ونه اول یها هفته یط فقط

ضا و گرفتنیم شیدرپ رو یتنزل ریس عیسر شون یداخل یاع  از یکی یکی بدن

 .وفتادیم کار

س شو دوباره و کرد تازه ینف ست ش موهاش یتو د  نیا یوقت دمیفهمیم حاال.دیک

 :داد ادامه.ست نتهیر بهم چقدر کنهیم کارو

مان رو یزیچ نبود قرار اص  ال دارو اون میبفهم تا دینکش   طول یلیخ-  در

شه رو درمان به دیام قطع یمارایب همه بود قرار دارو اون.کنه  ابغهن هی سنیج!بک

 هاستفاد استعدادشون از همه شهیهم اما ی  داروساز صنعت یتو ینشدن تکرار

 شکار نیا داره،که هنوزم و داش  ت مارگونهیب اعتقاد هی اون.کننینم یخوب یها

سل به انیشا کمک هی شر ن ضا و وقت چکسیه گهیم اون!ت  یب ضافه یف  یراب ا

 چه رنیمب فردا ای امروز قراره یوقت و نداره ادیبرب خودش پس از تونهینم که یادم



 یلیخ هنوز و بود اری باهامون ش  انس.میکن خالص  ش  ون امروز نیهم که بهتر

 تیراس همه به شد پنش مردم نیب کشنده دایشد روسیو هی مثل که یا یماریب

 دنبال ات گذاشتنش فشار تحت یادیز افراد.شدن الوده بهش یکم تعداد و نکرد

 همه هرچند کنهیم کار روش داره هنوزم و کنه دایپ زده که یگند یبرا یدرمان

بات یبرا یراه چیه.بکنه یکمک بنواد واقعا دوننیم دیبع  که تقیحق نیا اث

 نه و پدرم نه من نه باش  ه داش  ته اگرم و نداره وجود بوده کار نیا پش  ت یهدف

 .کنهینم محکوم رو سنیج یدادگاه چیه یحت

 ارند چش  مام اومده س  رم به که یفش  ار بناطر کردمیم فکر شیپ قهید چند تا

شک و سوزنیم ضوح به حاال یول زنیریم ا شتم و  جهو چیه به.کردمیم هیگر دا

 استنویم یچ اما!والستیه هی سنیج و راسته حرفا نیا کنم باور نواستمینم

کهیره؟ایبگ رو باور نیا یجلو  نفس یحس   اب و درس   ت تونمینم گهید ن

شم؟ول شکل که چرا؟من یبک شتم یم س سربار که من..ندا س و نبودم یک  یک

 خال  ش  رش از کار نیا با بنواد س  نیج که باش  ه من مراقب نبود مجبور

 ونستتینم یکس داشتمم اگه یحت و نداشتم یخاص یماریب چیه مطمئنم.شه
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 و رلبیه؟زیک کرده فکر اون.رهیبگ ازم رو ش  تریب روز هی یبرا کردن یزندگ حق

 "!من یخدا اوه"گفتم هیگر با

 ییابجو با کرد هوشیب منو اون.بگم تونستمیم که بود یزیچ تنها حاضر درحال

 چطور.کاسشه مین ریز یا کاسه هی دمیفهمیم دیبا ننورد ازش خودش یوقت که

 گفتیم راحت الیخ با دمید یوقت نکردم ش   ک بهش که بودم احمق نقدریا

ستم یرو سرنگ یکبود یجا با بعدم و بوده ابجو بناطر شتم د  نه؟قبلخو برگ

شو بفهمم نکهیا از ست شت با و اورد باال د ستش انگ  یبعد طرهق نکهیا از قبل ش

 :گفت شیقبل لحن همون با و کرد پاکش بچکه ام گونه یرو اشکم

بایم بهتر حالتو اگه- ندازه به منم که بگم دیکنه، بلیغ مرض هی با تو ی ا  رقا

مان نهیدرگ برادرم طرف از در تا ما!دارم هامو هیر هنوز رم،خوش  بن  کنم فکر ا

 دکترا و نمردم هنوز و اوردم دووم که ماهه 8از ش  تریب و میریمس   هی یتو هردو

 کمتر یلیخ دارو اثر قدرت بودم س   الم خودم نکهیا بناطر دادن صیتش  ن

 !یباش مردن نگران ایزود نیا به ستین بوده،الزم

شد یصندل یرو از ش من سمت از یجواب دنیشن منتظر نکهیا بدون و پا  از هبا

سون نیا به که ییحرفا نیا همه شهینم باورم.رفت رونیب اتاق  دیبا رو دمیشن یا



ضم ذهنم یتو شغال نیا از تونهینم گهید یزندگ.کنم ه شه تر ا  شب هی یتو.با

 !بود میسالمت داشتم من که یزیچ همه.دادم دست از زمویچ همه

 ...شد گانهیب باهام زود یلیخ که یا واژه...یسالمت

 

ست ای میکنیم فکر ما که شهینم یاونطور ماجرا شهیهم  اون میدار انتظار کم د

قات فا تهیب برامون ات  و بلند قد مرد هی ینیبیم و یکنیم باز چش  م یروز هی.وف

 یقتو هی که هس  ت تو به حواس  ش و تونهیگیهمس  ا یتو نقص یب و پیخوش  ت

س بودنت فیضع بناطر شم بعد روز و نکنه تتیاذ یک  ینیبیم و یکنیم باز چ

 ردم دوتا با تورو که یاریم در یا خونه از سر روز هی.شهیهم یست،رفته،براین

نا ینقص    یب همون به نهیم اش    حال و ک  نیا یگیم!یش   یم خوش   

،سرنوشت  فوق داستان هی نیا یگیم خودت با.داده قرار راه نیا تو منو سرنوشت 

ستان یتو چارهیب یدخترا اون از یکی شمیم منم شهیم کیرمانت  پرنس هی که دا

 من یگیم خودت مونن،با یم خوش  بنت باهم عمر اخر تا و ش  هیم عاش  قش

 دوجو هنوزم یامپراطور اون! مدرنم ی خفته یبایز و یبرف دیس  ف و ندرالیس  

صر هی از و کرده رییتغ شکلش فقط داره  هی یجا هب و شرکت هی به شده لیتبد ق
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سانی کامال شاهزاده شاهزاده،دوتا  دیسف نه ندرالمیس نه من...من اما و داره ک

سمم یمعن یحت!ام تارا من!یبرف  که ییابلند،ج برج کنه،پرتگاهیم جیگ خودمو ا

شاه دو شایم مالقات رو گهیهمد پاد  سرنوشت که گنیم درست ایلیخ دیکنن،

 .خورده گره شهیم انتناب برامون که یاسم با ما

* 

فا توش که یدفتر تا یگاه رو دلم یحر نارم زیم یرو نوش   تمیم وق  ک

 یروز هی نواس  تیم دلم بود اس  ون اگه اما ی  س  نت کار یس  ندگینو.گذاش  تم

 ها زبان ی همه یتو درد که نهیا مهم یزبان چه به س  تین بش  م،مهم س  ندهینو

سان  ی شیم غیج واحد زبان هی با ما ی همه و ک  دمیهمف یوقت!میکنیم هیگر و میک

نده قانع لیدل چیه یب ها که ی  ا ماده به الوده هام رگ یتو خون یا کن  مرد تن

 نندهیب هر هک کنم یسوگوار بابتش یطور تونستمیم کرده الوده بهش منو میزندگ

 زتا تو یازاد و یسالمت نفر هی نکهیا.ق  یعم چقدر درد نیا بفهمه یا شنونده و

 یریگیم قرار هدف تو نکهیباش  ه،ا مواظبت که یندار رو یکس   تو چون رهیبگ

جام یبرا ما ان بل ها س   ال که ییها شیآز  رو تلریه قوم و ها یناز مردم، ق

ستینم چکسیه و دادن قرار نینفر و آه مورد بناطرش  یا هکنند قانع لیدل تون



 آدم هی یرو آدم هی ذهن یتو نش   ده اثبات یها یتئور کردن شیازما که ارهیب

 .ی  انسان یحت ای یگه،عقالنید

 ش  رکت متعلقات از که یا یخص  وص   مارس  تانیب یتو هفته کی از کمتر

 ذروندمگیم که یبرزخ یروزا یط س  نیج و بودم یبس  تر بود ریامپا نگتونیآرل

 لیدال.زدیم س  ر نهیبب ثمرش  و منتظره و کاش  ته که یبذر به باغبون هی مثل یگاه

جازه بهم که یا یکاف لیداش   ت،دال وجود ازش نفرت یبرا یکاف  دادیم ا

 و نهکیم رفتار یعاد چطور که کنم نگاه بهش نفرت و بغض با نوامیم هرچقدر

 ات و میکنیم یادیز اش  تباهات آدما ما.س  تین مونیپش   کارش از یس  رس  وزن

 کردیم فکرشو یک.بوده عجوالنه قضاوتمون چقدر میفهمینم میند پس تاوانشو

 نیهالوو ش  ب یتو رو س  نیج س  وال یمعن حاال!باش  ه؟ خوبه برادر کوبیج

شم بده برادر من اگه دیپرسیم که دمیفهمیم  صرارا یحماقت چه با من و ؟یچ با

 یبد به که میخودمون و نداره تیواقع و ی  دراورد من از مفهوم هی یبد دش  تم

 عرض در حاال!ی  بد آدم کوبیج که داش  تم رو حس نیا دلم ته اما میدیم معنا

ند ناه یب بهیغر هی از نواس   تیم فقط چارهیب اون فهممیم روز چ  هک گهید گ

 .کنه محافظت بشه برادرش یعقل یب طعمه ممکن
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 زا یدیجد دوره ست،شروعین اخر روز نیا شدم متوجه بودنم یبستر اخر روز

 نیا.سنیج به ست وابسته شدنش شتریب ساعت هی یبرا که یا یزندگ.مهیزندگ

شت،البته یمرض،درمان شت،اما هنوز ندا  رفتشیپ شتریب و شتریب هرروز ندا

 رو بدنت یها ارگان کل هوی ساعت 72 از کمتر بود ممکن که یاونقدر کردیم

 نبود یا چاره یکن انتناب رو بدتر،بد و بد نیب ینواس  تیم اگه و بندازه کار از

 که یا یماریب یموقت کننده کنترل که یکس   بعنوان س  نیج با اومدن کنار جز

ستاش یتو رو بود ساخته خودش شت د  نفس به شدم محکوم روز اون از.دا

 و مریم که ییهرجا به ژنیاکس   کپس  ول هی کردن حمل!ش  اقه اعمال با دنیکش  

 یتو داره که یمردم درصد90 از حداقل مطمئن   که یموجود مثل کردن یزندگ

 اون همه دیبا که بود جالب نیا.تره بدبنت نهیبیم برش و دور ش  لو  یابونایخ

 یا یکوک عروسک حاال و گشتمیبرم خونه تا خودم رو الوده و شلو  یابونایخ

 !سنیج شیپ گشتیبرم دیبا کوکش شدن تموم از قبل که بودم

باس و یخس  تگ با تانیب ل  هاگ.خونه دمیرس   بود تنم یتو هنوز که یمارس  

 اجاره از قبل حتما کنم التماس دنمیکش   نفس یبرا قراره یروز هی دونس  تمیم

 اب رو پله همه نیا تا کردمیم دقت اس  انس  ورش بودن درس  ت به خونه هی کردن



 آخر هپل یرو.نرم باال نداختیم نفس از ادمو خودش ینیسنگ که یگاز کپسول

 آپارتمانم یتو از ادیفر و داد یصدا هیشب ییصدا یول کنم تازه ینفس تا ستادمیا

 .یی  خبرا هی بفهمم شد باعث

 یوت کوبیج که بود دهیفهم س  نیگذاش  تم،ج در یرو س  رمو رفتمو تر کینزد

 از و بودن شده ریدرگ گهید باهم موضع نیا سر ظاهرا و کنهیم یزندگ من خونه

 یلو زدیم داد بایتقر س  نیج!ی  لفظ هنوز یریدرگ نیا ومدیم نظر به در پش   ت

 .بود ارومتر کوبیج

 ک،هنوزمیج ینکش   س  رک من یکارا یتو بودم داده هش  دار بهت هم قبال-

 و نهکیم کاریچ داره دونهینم خودش که یکنیم رفتار وونهید هی مثل من با یدار

 .باشن مراقبش هیبق داره ازین

 کارام یبرا خودمو لیدال منم.س  تین یگیم که ینطوریا اص  ال.باش آروم!یه-

 .دارم

قدر یکنیم فکر!ها؟ لیدال- مه یدار نفهمم که احمقم اون  با منو یکارا ه

 به ودمب شیریگ یتو تارا با من که یش  ب بود ی؟کیکنیم خراب زدنات رآبیز

 .بزنم بیآس بهش نواستمیم من نیکنیم فکر داد؟همتون خبر پدر
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 .یکرد خودتو کار بازم ما یمراقبتا همه با تو!م؟یکردیم فکر اشتباه-

جام مجوز یدار یکنیم ش   ک یادیز نفر هی به یوقت-  بهش کارو اون ان

 یاکار یتو یندار یحق تو ن،هنوزمیکردیم فکر یچ شما که ستین مهم!یدیم

ستندامش شرکت یتو.یکن دخالت من  یمهمون به شیاورد خودت با یکرد ا

نه از س  ر که هم حاال و  یکنیم یغلط چه یدار قای،دقیدراورد اش خو

 !منه؟ مال اون که یدونیکوب؟میج

قدرم ها نیا!منم" اون" از منظورش بفهمم تونس  تمیم بودم احمق هرچ  تین

 بعد و  ندهکش یماریب هی با کردنم ریبود؟درگ من به نسبت محبتش و تیحساس

شتم شک یکم اگه!اونم؟ مال من که برادرش سر یتو زدن داد شو که دا  از عقل

 :داد رو جوابش مکث یکم با کوبیج.بودم مطمئن کامال حاال داده دست

 رو گهید ادم هی نواس  تمینم چون کردم دخالت کارات تو من.توئه با حق اره-

 عمرت اول از که یکس  ..برادرت!نبودم؟ یکاف برات من.یکن یباز وارد هم

 که تو.شهیم تر کینزد مرگ به قدم هی هرروز تو اشتباه بناطر داره بوده همراهت

 همون بازم باشه،چطور منرب چقدر تونهیم هم سالم ادم هی یرو اثرش یدید

باه  رنف هی اون از یتونس  تیبود،نم س   اده دختر هی ؟اونیکرد تکرار رو اش  ت



 فسن توش بنواد اون که داش  ت ژنیاکس   یکاف اندازه به ایدن ؟مطمئنمیبگذر

 .بکشه

ندگ نوامینم و نواس  تمینم-  س   اده دختر هی اون و کنم غیدر ازش رو یز

 زود ای رید!باش  ه میزندگ یتو بذارم گرفتم میتص  م من که ی  کس   اون.س  تین

 موندن یبرا یکاف لیدل دیبا.رفتیم ذاشتیم و دیفهمیم من درمورد رو قتیحق

 که مونهب یمرد شیپ تا داره لیدل یکاف از ش  تریب اون حاال و دادمیم بهش منو با

 .رهینگ قرار راهم سر یکس بهتره.نداره نانیاطم بهش برادرشم

 نقدریباش  ه،ا ش  دن   عاش  ق یبرا روش  ت تنها نیا اگه.بکن ینوایم یهرکار-

 قرار یدختر با چوقتیه تو.بکشه تورو گناهش حس یروز هی تا بده ادامه بهش

 به نایا زا زودتر دیبا.یارینم س  رش ییبال تو کنم فکر که بود احمقانه!ینذاش  ت

 .دمیرسیم دادش

 !بشه؟ تو عاشق و ینجاتش فرشته تو کنه فکر که-

س بنوام که ستمین زیانگ نفرت اونقدر ،منیج تو برعکس-  کنم ورمجب رو یک

 .رهیبگ میتصم خودش ذارمیم.باشه عاشقم
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 .بود موقع اون تا که یزیچ از باالتر یلیخ رفت باالتر سنیج یصدا

 من خونه تو ادیم اون امش   ب از.نجایا نه اما!رهیبگ میتص  م خودش ذارمیم-

 .کنهیم یزندگ

صله در از قدم هی دمیشن که نویا  رمب زنه؟منیم یجد رو حرفا نیا داره.گرفتم فا

 یرو ژنیاکس کپسول چرخ یصدا. نهیبب خوابشو کنم؟مگه یزندگ وونهید اون با

 دمیدو ها پله از عجله با و ندادم یتیاهم اما برداش   ت رو س   الن کل نیزم

بل تا.نییپا کهیا از ق  گور و گم خودمو و رمیم.رمیم برس   ه بهم دس   ت ن

 همه.کنمینم نگاه سرمو پشت چوقتیه گهید و نایکارول گردمیبرم کنم،اصالیم

س با رو چیپ در چیپ یها پله اون شت از در شدن باز یصدا از که یتر  رمس پ

 تپش یکس دنیفهم اونا که زدم حدس درست.رونیب دمیدو و کردم یط دمیشن

 .ستمیوا که نواستیم ازم و زدیم صدام داشت سنیج چون در  

 ...کن صبر..تارا..تارا-

 کرف اونجا از ش  دن دور به فقط و چقدره من با اش فاص  له نمیبب تا برنگش  تم

 هم قطعا و برس  ه بهم ممکنه نکهیا تص  ور از گرفتیم ام هیگر داش  ت.کردم

 بدون  کردن س  ر روز هی یوقت برم کجا.ندارم رفتن یبرا ییجا منم و رس   هیم



 رو دنیدو یتو س  رعتم فکرا نیرم؟همیمیم من س  ن  یج دس  ت تو که ییدارو

 .دیرس بهم اون و گرفت

 ؟یریم یدار کجا-

 .یعوض نزن دست من به...کن ولم-

 دستم مچ و داد رونیب صدا با رو نفسش.دادم هول عقب به اونو و زدم غیج من

 .گرفت رو

 .من خونه میریم-

ش منالف سمت به منو و زد داد اون ستنون.دیک شت  مچم ا  شدیم خورد دا

 و تنفر بناطر گرفت ام س رفه.داد فش ارش ش تریب س نیج مقاوتم بناطر یوقت

 :گفتیم که یا یدیتاک جمله و بود گرفته وجودمو همه که یترس

 .چوقتیه.یبش نوامیم من که یزیچ مانع یتونینم تو-

 س  تمد هی با که یژنیاکس   تانک و ونیدرم کی ینفس  ا با من مقاومت بایتقر و

 .ومدیم حساب به چیه کردمیم حمل

 

 .بود موقع اون تا که یزیچ از باالتر یلیخ رفت باالتر سنیج یصدا

http://www.roman4u.ir/


 من خونه تو ادیم اون امش   ب از.نجایا نه اما!رهیبگ میتص  م خودش ذارمیم-

 .کنهیم یزندگ

صله در از قدم هی دمیشن که نویا  رمب زنه؟منیم یجد رو حرفا نیا داره.گرفتم فا

 یرو ژنیاکس کپسول چرخ یصدا. نهیبب خوابشو کنم؟مگه یزندگ وونهید اون با

 دمیدو ها پله از عجله با و ندادم یتیاهم اما برداش   ت رو س   الن کل نیزم

بل تا.نییپا کهیا از ق  گور و گم خودمو و رمیم.رمیم برس   ه بهم دس   ت ن

 همه.کنمینم نگاه سرمو پشت چوقتیه گهید و نایکارول گردمیبرم کنم،اصالیم

س با رو چیپ در چیپ یها پله اون شت از در شدن باز یصدا از که یتر  رمس پ

 تپش یکس دنیفهم اونا که زدم حدس درست.رونیب دمیدو و کردم یط دمیشن

 .ستمیوا که نواستیم ازم و زدیم صدام داشت سنیج چون در  

 ...کن صبر..تارا..تارا-

 کرف اونجا از ش  دن دور به فقط و چقدره من با اش فاص  له نمیبب تا برنگش  تم

 هم قطعا و برس  ه بهم ممکنه نکهیا تص  ور از گرفتیم ام هیگر داش  ت.کردم

 بدون  کردن س  ر روز هی یوقت برم کجا.ندارم رفتن یبرا ییجا منم و رس   هیم



 رو دنیدو یتو س  رعتم فکرا نیرم؟همیمیم من س  ن  یج دس  ت تو که ییدارو

 .دیرس بهم اون و گرفت

 ؟یریم یدار کجا-

 .یعوض نزن دست من به...کن ولم-

 دستم مچ و داد رونیب صدا با رو نفسش.دادم هول عقب به اونو و زدم غیج من

 .گرفت رو

 .من خونه میریم-

ش منالف سمت به منو و زد داد اون ستنون.دیک شت  مچم ا  شدیم خورد دا

 و تنفر بناطر گرفت ام س رفه.داد فش ارش ش تریب س نیج مقاوتم بناطر یوقت

 :گفتیم که یا یدیتاک جمله و بود گرفته وجودمو همه که یترس

 .چوقتیه.یبش نوامیم من که یزیچ مانع یتونینم تو-

 س  تمد هی با که یژنیاکس   تانک و ونیدرم کی ینفس  ا با من مقاومت بایتقر و

 .ومدیم حساب به چیه کردمیم حمل

 بود اونجا دشیجد خونه که یا محله یتو یوقت رو رخوت و س  رما از یموج

 نانیماط نیا به بعد اما کنم فرار نواستمیم اولش.کردم حس خودم ید،تویچیپ
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 من..داره هم چ،ضرریه نداره که یا دهیفا  من یبرا اون از کردن فرار که دمیرس

 نسیج از کردن فرار با نبود دراز،حقم و دور یاهایرو یکل با بود سالم 20 تازه

ش صد چوقتیه.کنم یخودک ش ق شتم یخودک س با کردن منالفت و ندا  که یک

 سنیج.ی  خودکش کلمه یواقع یمعن بده یزندگ اجازه بهت شتریب روز هی تونهیم

 :داد دستور

 .نکن هیگر انقدر-

 هیرگ.رفتم فرو میص  ندل یتو و نگفتم یزیچ.کرد چک رو جاده بغل نهیآ از و

عا ژنیاکس   ماس   ک با کردن ته واق نامو هیگر قدر یحت!س  ن  قبال هم کرد

 .دونستمینم

 .نکن هیگر گفتم تارا بهت لعنت-

گاه بهم و زد داد گاه رونیب به و ندادم یتیاهم بهش.کرد ن هان.کردم ن  ور یناگ

 :بزنم غیج و شم پرت جلو به شد باعث که زد ترمز

 .بذار راحتم اومدم،حاال و امیب همراهت من ینواستیمرگته؟م چه تو-

 :زد داد



 هیگر یبرا یش  تریب لیدال نورمیم قس  م ینکن تموم رو یلعنت هیگر اون اگه-

 !بدم بهت کردن

 انداخت رو بود نیماش   داش  بورد یتو که یکاغذ دس  تمال بس  ته و ش  د خم

ستمال.طرفم ش صورتم یرو رو د شکامو و دمیک  هک کردمیم آرزو.کردم پاک ا

قتیه نادا یتو پامو چو ته کا ند برج هی نگیپارک وارد.بودم نذاش   قه چ  طب

 دیپرس  یم ازم یوقت دونمینم.یاپارتمان خونه هی تا بود هتل هی هیش  ب ش  تریب.ش  د

 همتوج نه؟خودش ای کنه کمک بهم ژنیاکس   کپس  ول کردن حمل یتو نوامیم

 یکمک بهم بازم باش  ه کپس  ول اون حمل مس  ئول عمرم اخر تا اگه یحت ش  د

 مطمئن البته.بود س  نیج یموقت بلند،خونه برج اون ش  ش  م طبقه!نه؟ ای کنهینم

 اما مانهاپارت هیش  ب رونیب از چون بمونه نجایا ش  هیهم قراره ای ی  موقت که س  تمین

 .مجهزه هاوس پنت هی هیشب شتریب و ستین یاپارتمان نمیهمچ داخلش

 

شم اگه  تهگف طبق اون.شدم متوجه شیب و کم خودم هیچ کاراش لیدل نگه خود

 ترس چون دمیفهمیم حاال و نبوده یدختر چیه با چوقتیه برادرش و مارگرت

 هی لمث ترس نیا!ش  دن رها از گفتم،ترس قبال که یهمون.کنن ولش اونا داش  ته
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 رنف هی از یروز هی اگه تا رهیگیم میتص  م و بود باهاش ش  هیهم درمون یب درد

 که کنه خودش پابند ش  ده که هم یجس  م نظر از اونو یطور اومد خوش  ش

ته یفرار راه چیه طرف  زیم یرو یزندگ و مرگ نهیگز دو اگه و باش   ه نداش  

   .شه ختم سنیج به ،تهشیزندگ باشه،راه

 اب بود ممکن کردمینم نرم پنجه و دس  ت دیش  د نحلیال مش  کل هی با االن اگه

 گوش ه هر بزرگ و کیکوچ یها گلدون یتو رنگارنگ یرزا گل همه اون دنید

 ینورپرداز نیا و دمانیچ طرز نیا.داره یفیلط ی هیروح سنیج کنم فکر خونه

 که یکس نه ک  یرمانت فوق یادما خونه،مال یتو نیروت صورت به یافشان گل و

 زیچ همه از.گرفتیم ام س  رفه گل نیریش   یبو از.تره یطانیش   هم طانیش   از

ش.بود زیانگ نفرت نیا و گرفتیم ام سرفه س دنیک  متوقف رو نیزم یرو ژنیاک

 و زهیم زهیر کنترل با.نکردم دنبال رو س  نیج گهید و س  تادمیا جام یتو و کردم

 برقا اب همراه و کرد روشن هم رو سالن یبرقا هیبق بود دستش یتو که یکیکوچ

 متوجه انگار.ش  د پنش خونه کل یتو ومدیم میمال ظاهر به لیاوا که یآهنگ

 و زیم یرو یها گل ی همه و کنهیم تمیاذ داره چقدر گل ی گرده و بو که ش  د



 دیبع.نتیر اش  غال س  طل یتو باهم همزمان و برداش  ت آش  پزخونه کانتر

 .نهبک خونه یتو از نشونیریش یبو رفع به یکمک نتنشونیر دور دونمیم

It takes a lot to know a man 

 یبشناس رو مرد هی تا کشهیم طول یلیخ

It takes a lot to understand 

 یبفهم تا کشهیم طول یلیخ

The warrior, the sage 

 !جنگجو،باهوش

The little boy enraged 

 نیخشمگ بچه پسر هی

 

It takes a lot to know a woman 

 یبشناس رو زن هی تا کشهیم طول یلیخ

A lot to understand what's humming 

 کنهیم زمزمه یچ یبفهم تا کشهیم طول یلیخ

The honeybee, the sting 
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 !شین هی!عسل زنبور هی

The little girl with wings 

 بال با بچه دختر هی

It takes a lot to ask for help 

 یکن کمک درخواست تا کشهیم طول یلیخ

To be yourself, to know and love what you live with 

 یکنیم یزندگ باهاش که یباش یزیچ عاشق و یبدون ،تایباش خودت تا

It takes a lot to breathe, to touch, to feel 

 یکن حس تا یکن لمس ،تایبکش نفس تا کشهیم طول یلیخ

The slow reveal of what another body needs 

 داره ازین یچ گهید جسمت یکن فاش آروم آروم تا

It takes a lot to know a man 

 یبشناس رو مرد هی تا کشهیم طول یلیخ

A lot to know, to understand 

 یبفهم تا یبدون تا یلیخ

The father and the son 

 پسر و پدر هی



The hunter and the gun 

 ...اسلحه و یشکارچ هی

 

 رم،اونیگب نظر در فیتوص هی تونستمیم فقط شدیم پنش که یاهنگ درمورد اگه

صف سناک   خودش نیع هم دهیم گوش که ییآهنگا.بود"  کننده مور مور" و  تر

 اقیدق ص   دا پنش منبع دونس  تمیم اگه.کنهیم منتقل آدم به رو یبد حس و

 همون که یرنگ یمشک و بلند هیپا یصندل یرو.کردمیم قطعش حتما کجاست

 رنظ به یعص  ب و زدیم داد که شیپ قهید چند برخالف و نش  س  ت بود اطراف

 و دکر اش  اره بر و دور به ممکن لحن نیتر الینیب با و بود اروم االن دیرس  یم

 :دیپرس

 نیهم رو خونه نیا نه ای یکن باور اما س   تین میقبل خونه یخوب به!چطوره؟-

 هک من!دمیخر میکن یزندگ باهم هردومون گرفتم میتص  م یوقت ص  بح امروز

مد،طبقین بدم ازش تا فقط.ش   ده دهیچ خودم قهیس  ل و ند  قلم از رو زیچ چ

 اومد؟ خوشت ؟ازشیکنیم فکر یچ انداختن،تو
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 شیپ هفته کی تا که یمن از تفاوت یب و خونس  رد چطور که کردمیم تعجب

 قول به ای اش مس  نره خونه ونیدکوراس   درمورد داره بودم س  رحال و س  الم

 براش ای س  تین تیموقع متوجه واقعا!کنهیم س  وال مش  ترکمون خونه خودش

 رو زشیچ همه ش  به هی اون دس  ت به نداش  ته یمش  کل چیه که یآدم ی  عاد

 :دادم جواب و کنم کنترل صدام یتو رو حر  کردم یببازه؟سع

ستت از تونمیسن،میج کنم یزندگ تو با نوامینم من-  جرمت و کنم تیشکا د

 در و کنمینم و کار نیا اما!یش محکوم ابد حبس به که هست نیسنگ یحد به

 که ینیا از حالم ش   هیم باعث که یا یکوفت یدارو نوامیم ازت فقط عوض

 .یبرسون بهم رو نشه بدتر هست

 ؟یکنینم تیشکا چرا-

 ندچ ستین مهم و ضررته از شتریب جامعه یبرا سودت که یتیال هی تو چون-

 .من نه کنهیم تیحما تو از دولت هنوزم اما یدیم کشتن به و نفر

سته با انگار که نکن وانمود یطور!یکن تیشکا یتونینم پس-  نیا تخود خوا

 .یکنینم کارو

 ؟یندار درموردش یگناه حس یوقت کنهیم یفرق چه تو یبرا-



 :گفت حرفم به تفاوت یب

 نشون یبدتر واکنش اومده سرت ییبال چه یبفهم نکهیا از بعد داشتم انتظار-

 ادم یدکر ثابت اما!یریبگ گفتن راهیب و بد باد به منو و یش   یعص  ب و یبد

 و دردس  ر ینوام،آروم،بیم که یهس  ت یهمون تو.نکردم انتناب رو یاش  تباه

 !یساکت یادیز که یمقصر خودت دیشا.ساده

 :زدمیم حرف اروم هنوزم و ستادمیا روش به رو بایتقر و رفتم تر کینزد

 رقابلیغ یبایآس   ش  ونیزندگ یتو همه.کنهینم عوض رو یزیچ من واکنش-

 بناطرش هم هیبق ش   هینم لیدل اما ُمرده ش  ونیکس   هی نن،همهیبیم یجبران

بار یماریب هی دچار یروز هی ممکن   یهرکس  .رنیبم ناطرش و بش   ه مرگ  ب

 اداره،ام مس  بب من یماریب چون تونمیم کنه،من س  رزنش تونهینم و چکسیه

 گرده؟یبرم میسالمت رمیبگ یفحاش باد به تورو اد؟اگهیم رمیگ یچ عوضش

 و نیرت یعاد با کردمیم یسع فقط بودم یعصب واقعا من.انداخت باال یا شونه

 من کردیم فکر اون و برداره س  رم از دس  ت بنوام ازش ممکن لحن نیتر اروم

 :دمیپرس.افتاده یاتفاق چه که ستین مهم برام و خونسردم نقدریهم

 .کنم یزندگ تو با نوامینم گفتم؟گفتم یچ یدیشن-
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 .گرفت یصندل از شو هیتک

فل   یدر نه.کنمینم مجبورت منم- بان نه ق  جلوتو که داره وجود ینگه

ناب حق ،تویبر یتونیم.رهیبگ ما یدار انت بت جهینت ا نا  بود هک یزیهرچ انت

 .یکن سرزنش بناطرش رو یکس یتونینم

 کنه؟یم یفرق چه اجبار با نیا-

 الکم و تمام رو یدموکراس من اما دارم نگه نجایا تورو زور به من که نهیا اجبار-

ته کی از کمتر و یریم ای!کنمیم تیرعا بدیر بر عالوه گهید هف  و هیکل و ه،ک

 خودت از رو کردن یزندگ فرص  ت و یمون یم ای!یدیم دس  ت از هم رو قلبت

 .داره یبستگ خودت به همش.یکنینم غیدر

 :شد غیج به لیتبد صدام و کنم کنترل نتونستم اون از شتریب رو تمیعصبان گهید

 شمجبور اگه ادیب خوش  ش ازت یکس   ممکنه یکنیم ه؟فکریچ مش  کلت تو-

هت دنیکش   نفس یبرا یکن ماس ب نه؟م الت بت ینوایک  یبرا زور به رو مح

 ده؟یم بهت یخوب حس گرانید رنج و درد دنید ای؟یبنر خودت

شکل من!من؟- ستم که دادم یشتریب لیدل بهت فقط من..ندارم یم شت دو  هدا

ش  نه کنه لبج نظرتو تونهیم پول ،نهیکنیم فرق دمید که ییدخترا همه با تو!یبا



 یکس   زا که بده قرار ریتاث تحت ابد تا رو تو تونهیم یچ!نفر هی یاجتماع مقام

 یکاف لیدل ش  ه مرگت باعث ممکنه نفر هی از نفرت یبدون نکهی؟اینش   خس  ته

 هی بناطر ینواینم که مطمئنم.یکاف لیدل نینم،همیهم دنبال من!ده؟ینم بهت

 .یریبم من با ساده یلجباز

 بود کرده فرو بشیج یتو که ییدستا با و شد بلند یصندل یرو از و کرد یمکث

 :داد ادامه

ش مطمئن تا کنمینم کارو نیا دارم،اما نگهت زور به تونمیم-  یسک خودت یبا

 .رهیگیم رو یینها میتصم که یهست

 مئنکردم،مط نگاه یخروج در به و گرفتم رو کردیم اشاره در به که انگشتش رد

 جهینت چه منیبب و کنم امتحان تونمیم اما نه ای گرفتم مردن به میتص  م که نبودم

 .دادم تکون تند تند داره؟سرمو یا

 .کنم التماس یکس به موندن زنده یبرا بنوام تا رمیبم دمیم حیترج-

ش اتاق که یکیکوچ پله در،دوتا سمت افتادم راه و گفتم نویا  سالن از رو نمنین

ص دقت با رو کردیم جدا  هی ام کرده؟که فکر یچ خودش شیپ.رفتم نییپا یخا

 دهیخر که یا العاده فوق خونه با منو تونهیم و میهس  ت یعال و خوش  بنت زوج
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 افکار نیاش،همچ العاده فوق هوش وجود با اون که داره ؟خنده!کنه زیس  ورپرا

 .داره یا احمقانه و بچگانه

 :دیچیپ اتاق یتو صداش که نداشتم فاصله در با شتریب یقدم

 بشم؟ در رهیدستگ به دنتیرس مانع یسادگ به تونمیم که یدونیم-

مامو ندم چش    نیزم فیخف لرزش داره،از نانیاطم خودش به یلیخ.چرخو

 دستم نکهیا از قبل یحت و ادیم در سمت داره هم سنیمن،ج با همزمان دمیفهم

 .دیکوب وارید به منو و گذاشت ام شونه یرو دستشو برسه رهیدستگ به

 و ومدا کترینزد یول رمیبگ فاص  له وارید از کردم یس  ع و گفتم'' آخ'' لب ریز

 ...کرد سد راهمو

س هیشب یعنی نبود اروم و یعاد چندان لحنش یول زدیم حرف اروم  هک بود یک

 .بده نشون اروم خودشو داره یسع زور به

 پش   ت و س  وزهینم برات دلم من یبر اگه باش مطمئن.تارا یرینم ییجا تو-

 .خودته غفلت نیا ،چونیرینم من غفلت بناطر تا امینم سرت

 :گفتم و گرفتم وارید از بازم مو هیتک



صم تونمیم یکنار،گفت برو رام سر از-  منم!رمیبم ای بمونم نوامیم که رمیبگ میت

 .رمیبم گرفتم میتصم

 .زد یمحو شنندین

 فکر!آس  ونه؟ مردن یکنیم فکر!ینکرد تجربه رو مرگ حاال تا چون یگیم نویا-

 میتص  م مورد نیا در یتونیم بازم یچیپیم خودت به درد از یوقت یکنیم

 وبکیج از یتونیم ادیب س  رت ییبال چه ممکنه ش   هینم باورت ؟اگهیریبگ

 و برادرمه اورده،که بزرگ ش  انس هی گذرونده،اما رو روزا نیا همه ،اونیبپرس  

 من هک باش یبده،کس بزرگ شانس هی خودت به.رهیبم یراحت نیهم به ذارمینم

ض درمان کردن دایپ یبرا من زهیانگ.کنمیم تالش موندنش زنده یبرا  باش یمر

 .کردم درست خودم که

فتیم یطور به و مرگ گ گار ینکرد تجر ند خودش ان نده و ُمرده بار چ  ز

نهید اون!ش   ده بلیغ و نیتر وو قا  وجود نیزم یرو که ی  موجود نیتر درک ر

 نیهمچ هم یکهکش   ان و منظومه چیه یتو یحت مطمئنم نیزم فقط نه...داره

 کالتمش   زیآو دس  ت رو هیبق که ننبه هی ، ش  هینم دایپ یبزرگ یکیژنت جهش

 .بده قرار خودش یروان
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 چون یکنیم س  واس  تفاده انتیاطراف س  کوت از.وونهید س  ونیج یا وونهید تو-

س چوقتیه شتناک موجود چه نگفته بهت یک ست یوح  جون درمورد یدار.یه

 هست؟ حواست چیه یزنیم حرف آدم هی

ندگ هی بهش نوامیرم،میبگ ازش رو ادم اون جون نوامینم-  یب و یعال یز

شت یسنت یزندگ لیه چپل یتو تو.بدم نقص  ینتس چه به که دمید ،منیدا

 هی یتو یتونیم تو.س  تین رانهیفق و احمقانه یزندگ اون تو ،حقیکردیم یزندگ

 ینورب تکون جات از نباش  ه ازین یحت که یکن یزندگ خدمتکار یکل با خونه

 تو حق.یبمون یباق ریفق هنوزم و یکن کار یس  نت به یبنوا نکهیا به برس  ه چه

 !نبوده مزخرف خونواده هی یتو اومدن ایدن

کهیا از  هم یحس   اب و درس   ت ک یا خونوداه به یراحت به دمیش  نیم ن

 ریقف دختر هی منو یآس  ون به حرفاش با و کنهیم نیتوه داره ش  ناختتش  ونینم

 ام هیگر ودمب ریدرگ باهاش که ییبال از ش  تریب کنهیم رمیتحق و نونهیم چارهیب

 یاروم اعص  اب ذارهینم اون یول ش  دمیم مس  لط خودم به داتم گرفت،تازهیم

 :گفتم بغض با.باشم داشته



 کنترل رو اریفق یزندگ نیتونیم نیکنیم فکر که نهیا پولدارا بچه ش  ما مش  کل-

 یتو و خونواده همون یتو نوامیم امیب ایدن هم گهید بار ص   د اگه ن،منیکن

 یقص  ر پرنس  س هیثان کی نوامینم و امیب ایدن لیه چپل یا اجاره خونه همون

 .یبقال یزندگ یقالب یآدما یقالب یه،لبنندایقالب توش زیچ همه که باشم

 که ینژیاکس ماسک یطوالن شلنگ و برداشتم سرم پشت وارید یرو از دستمو

 رونیب مینیب از رو کانوال هیگر با و برداش  تم رو بود ش  ده رد گوش  م پش  ت از

 :دادم ادامه و دمیکش

 .نوامینم رو نایا از چکدومیه من.یقالب دنیکش نفس یحت-

 رمف به همزمان ینگران و تیترحم،عص  بان کردم کارو نیا یناگهان من نکهیا از

 پرت نیزم یرو رو کانوال نکهیا از قبل و اوردن هجوم ص  داش حالت و چهره

 :تگف بودن صیتشن قابل که ییحالتا اون همه با و دشیکش دستم از کنم

 .باش آروم( کوچولو دختر) گرل یبیب باش آروم-

باره که بودم دهینرس   یتنگ نفس از درجه اون به هنوز ند برش دو  یرو گردو

 نیا با دنیکش   نفس مدام روز چند از بعد و بود یا احمقانه حرکت.ص  ورتم

 که ده،نهیم دس  ت بهم یبد حس هم هیثان چند یط دمیفهمیم حاال ماس  ک
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 من به بگم بهش و بزنم غیج نواس  تمیم.نبود خوب هم چندان یول ش  م خفه

 ک ه آخ رش یول  ب رداره م ن س   ر از دس   ت گ رل،ب گ م یب ی ب  ن گ ه

 با.یقالب یزندگ نیهم به!یقالب دنیکش   نفس نیهم به ؟محکومم،محکومیچ

 :گفت یآروم یصدا

 .نکن کارو نیا چوقتیه گهید-

 :کرد دیتاک و دیکش یدست سمیخ یها گونه به

 .چوقتیه-

 یآب یرون،چش  مایب برم نجایا از زودتر یهرچ کردم آرزو و دادم تکون س  رمو

شنش سل از ریغ یکار چیه اون کردمیم فکر من و بودن رهیخ من به رو  دنکر ک

 رییتغ یزیچ نیهمچ به ما نیب تیموقع یوقت هرحال به.نداره اطراف اتمس  فر

گه.کنم تیامن احس   اس حض  ورش در که مجبورم کرده،من جات جز ا  ن

 نجات و یتباه و یوونگید از گهید آدم هی دادن نجات یبرا راه تنها نیخودم،ا

شون خبر یب بود ممکن که یا عده دادن شا یزیچ نیهمچ به پا  ارزش دیبود،

 هممکن س  نیج کنار موندم واقعا س  تمین مطمئن.باش  ه داش  ته رو کردن امتحان

شته یبهتر حال تا کنه یکمک بهش شه دا  نفر هی هب من،اون از شتریب یول نه ای با



،مریمر اون.رهیبگ رو اشیباز وونهید تموم یجلو تا داره ازین  شتریب که یضیض 

 هچ یزندگ و دهیرس نجایا به چرا و چطور دونمیداره،نم درمان به ازین یهرکس از

 راه   هی نیا اگه!یآدمکش روبات هی به کرده لشیتبد که دراورده سرش ییها یباز

 تا ش  میم اون رهیانگ و مونم یم نجایا بده،باش  ه،من نجات رو نفر دو تونهیم که

 که س  الم هیر جفت هی از ریدم؟غینم دس  ت از که رو یزیکنه،چ دایپ یدرمان

 !دادم دستشون از قبال

 نوادیم اون کنم،انگاریم تیتقو خودم یتو رو تیامن حس اما س  تمین راحت

 .باشم داشته یحس نجوریا من که

 :گفتم یتینارضا با

 

 .سرکارم برگردم هنوزم نوامیکنم،م یزندگ تو با من ینوایم اگه-

 !؟ینیبب رو کوبیج یبتون که-

 کنم،بدون کار اونجا نوامیم فقط من.یند نس  بت برادرت به منو هم گهید و-

 .یا هیحاش چیه

 نه؟ گهید یجا یتو گهید کار هی ر؟چرایامپا یتو اونجا؟چرا چرا-
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ص مسائل درمورد من-  وکارات لیدل نواممینم.  پرسمینم یسوال ازت تو یشن

 موندن یبرا یکاف لیدل من ینواستی،میبکن کارو نیهم کن یسع هم تو بدونم

شته تو با شم دا  زیچ به هم تو و بدم نجات مویزندگ تا مونم یم دارم،من حاال با

 .یرسیم ینوایم که یا احمقانه

 حداقل ای مونیپش   اون داش  تم انتظار و کردم نگاه بهش س  میخ یها چش  م با

 و قرمز یها گونه یرو نگاهش و بود کرده اخم فقط اون یول باش  ه متاس  ف

 .دیچرخیم من ی کرده پف یچشما

 تیاهم یب و نیکتریکوچ یرو،حت زیچ همه.بدونم تو درمورد نوامیم من یول-

 .نشیتر

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش بود یقیطر هر به

 و ش  دم مرخص مارس  تانیب از تازه اده،منیز زیچ همه دونس  تن یبرا وقت-

 دیبا کجا یبد نش  ون بهم و یباش   یخوب زبانیم ینوایام،م خس  ته یلیخ

 !بمونم؟

 یرفح منم!گرفت رو حالش لحنم کنم نگفت،فکر یزیچ و کرد اش  اره یاتاق به

تاق یتو رفتم و نزدم  مدل واقعا یول چرا دونمیبود،نم کرده اش   اره بهش که یا



 چقدر حرکت نیا که س  تین مهم و کنم قفل س  ر پش  ت از رو در نواس  تیم

نهیم  هیقب تیش  نص   به کردن فکر یبرا یوقت گهیباش   ه،د زیآم نیتوه تو

با پرت تنت یرو خودمو.ندارم باس   ا همون کردم، تانیب یل  یبو که مارس  

 .کرد حس ازشون شدیم رو یضیمر

 ماست نیکردم،اخر نگاه میگوش صفحه شد،به تموم یول بود یسنت روز امروز

 زنگ همب و گشتهیم دنبالم کوبیج و شدم هوشیب من که شدیم یشب به مربو 

 من موندن زنده ای مردن نگرفته،واقعا ازم یخبر چیه چکسیه اون از بعد و زده

 وناا و ش  هینم متوجه برادر تا دو نیا جز چکسیه رمیبم اگه!مهمه؟ یکس   یبرا

 یب!کنن آماده من یبرا ختم مراس  م یس  ننران هی بنوان دونمیم دیبع که هم

 :مکرد پیتا به شروع و فشردم یگوش امیپ کنیآ یرو رو دستم یخاص هدف

 .یپرسینم که خوبم،ممنون من-

 یراب فرس  تادم و گذاش  تم اممیپ آخر خنده ش  کلک هی هم فرس  تادنش از قبل

 یلیدل نه میبود یمیص  م هم با کردم،نه کارو نیا چرا دمینفهم س،خودممییر

 ش دم ش  مونیپ کارم از کنم،بالفاص  له اعالم بهش خودمو حال من که داش  ت

 هاگ کنمیم حس!بده جواب که کردیم خواهش کوبیج از دلم ته یزیچ هی یول
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 قرار اون که مطمئنم یطرف از و ش  میم ناراحت و س  رخورده واقعا نده جوابمو

 و دادمن هم دنیپرس سوال فرصت یبگه؟حت یچ بده،اصال بهم یجواب ستین

 بهش تظاران با و گذاشتم سرم کنار و کردم قفل رو یگوش.خوبم گفتم مایمستق

شن صفحه اون زدم،ممکنه زل  دونهیم که حاال ای!اد؟یب دیجد امیپ هی و شه رو

نه؟نفهم یحرف نداره یلیدل گهید خوبم قدر دمیبز ندم منتظر چ  مک کم تا مو

 .برد خوابم و شد نیسنگ پلکام

 ام هناش  ناخت یماریب مهار یبرا که ییدارو یجانب عوارض که بود گفته س  نیج

 یلاص یضیمر از بدتر یحس اول یروزا ممکنه که ادهیز اونقدر شهیم استفاده

 نش  ده قیتزر رگهام یتو یلعنت یدارو بار نیاول یبرا که یوقت تا و باش  ه داش  ته

 نوم نکهیا یبرا کردمیم فکر اولش.داره قتیحق حرف نیا چقدر دمینفهم بود

صرف کار سر به رفتن از  سح سرعت به نقدریا یول زنهیم و حرف نیا کنه من

 زا حال اون با نوادینم یعاقل ادم چیه کردمیم فکر که دیدو هام رگ یتو بدش

 دچن و هفته چند و روز چند س  تین نبود،معلوم مهم برام یبره،ول رونیب خونه

 حبس خونه یتو بناطرش خودمو قراره اگه و کنم یزندگ ینطوریا بنوام ماه

ندان نه حال رقم یه؟علیچ موندن زنده و کردن یزندگ از هدفم کنم،پس  چ



بایعال  یلیخ دیبا االن اون.کردم یهمراه ش  رکت به رفتن یبرا س  نیج م،

 که شبیغر و بیعج افهیق و رفتار طرز یول دهیرس هدفش به که باشه خوشحال

 الاص   انگار بود،درواقع نکرده یفرق چیه نندهیم هیثان هی و همه تو هیثان هی

 موش هی بعنوان ازش تونهیم که شده یدختر مالک فقط اون و نکرده فرق یزیچ

ستفاده یشگاهیآزما شق فقط اون.نفهمه هم چکسیه و کنه ا شده من عا  بود ن

 ژیپرس  ت به و پولدارم و کرده لیتحص   و بلند قد و خوش  گل یلیخ من چون

 یماریب درمان یبرا که رو یدیجد زیهرچ نواس  تیم اون!نورمیم شیاجتماع

 هی نفر هی اون که بهتر چه و کنه امتحان نفر هی یرو اول کنهیم کش  ف شیکوفت

 من دبو کرده فکر هم وس  طا اون!باش  ه؟ پش  توانه یب و تنها و کار و کس یب آدم

 من،گولم دادن دس  ت از یبرا شینگران کیدرامات یها کلک که احمقم نقدریا

 یرو مرد نیتر عاش  ق قطعا اون!یا افس   انه و کیرومانت قدر یوا بگم و بزنه

 به ات زنهیم یطانیش کار نیهمچ به دست عشقش ندادن دست از یبرا که ن  یزم

 !ابله؟ هی!طرفه؟ یک با کنهیم فکر واقعا.کنه حفظ اونو شده یقیطر هر
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 احتر الیخ با بنوام که نبود یعلن یاونقدر ش  رکت یتو چکسیه با ام رابطه

 یبرا نباش  م پانیم مارو که ییچش  ما نگران و بزنم قدم  باهاش ش  رکت یتو

 .شدیم جدا هم از سنیج منو راه آسانسور در دم همون از نمیهم

ست دلم گمینم ش هی دمید یوقت شدم ناراحت واقعا یول شک ش دیجد یمن  تپ

 فیتکل..یمهمه،ول یلیخ زمان نجایا عتایطب و نبودم هفته کی.نش  س  ته زیم

 سمشوا بشه هنوز اوضاع نیا با دونمیم دیشه؟بعیم یچ فسنم رقابلیغ قرارداد

 .فسخ رقابلیغ گذاشت

 :گفتم زیم پشت کوتاه مو دختر به و رفتم تر کینزد

 شرکتن؟ یتو نگتونیآرل یخانوم؟آقا-

 با زیم یرو یها پرونده و کاغذ با رفتن ور درحال و بندازه ینگاه بهم نکهیا یب

 :دیپرس یبدخلق

 ن؟یدار یقبل وقت-

 .نمشونیبب دیبا اما نه-

 زیچ همه و ش  دم اخراج خود به نمش؟خودیبب دیبا چرا که کردم فکر خودم با

 که ودمب ریدرگ افکارم خودمو با نمش؟هنوزیبب بنوام داره یلیدل چه گهید!تمومه



 یاحترام یادا همون.کرد خم سرشو یکم و شد بلند یصندل یرو از هوی دختره

 از انگار که کوبیج دنید با و نواس  ت،برگش  تمیم کارمنداش از کوبیج که

جا من دنید  زدن حرف یتو یول جاخوردم ش  تریب بود خورده جا یکم اون

 :شدم شقدمیپ

 !سییر یه-

 :دیپرس ی  منش از و گرفت من از نگاهشو

 ندارم؟ مالقات قرار امروز-

 :داد جواب و انداخت زیم یرو یکاغذا به یسرسر نگاه دختره

 .10 ساعت شیاول و نیدار تا2-

تاد راه و داد تکون س  رش  و مت اف تاقش س    دهیناد منو یراحت نیا به.ا

 :گفت و کرد اشاره بهم که بود در رهیدستگ یرو دستش!گرفت؟

 .حاال نیهم.من اتاق یتو ایب!تو-

ست رو در و ست لبم یرو لبنند هی ناخوداگاه.ب ش سب از اون که ن  غرورش ا

ت ش  رکت نیا تو که نفر هی ذارهیم و ش   ده ادهیپ مِّ  یقبل وقت بدون نداره یس   
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 و بفروش  م فنر کردیم کار من یجا که یدختر به نواس   تیم دلم.نتشیبب

 !شد عیضا کمی ال،خودشینیب یول کنم سرزنشش مزخرفش لحن بناطر

 :اومد صدا زدم،بالفاصله در به یا تقه

 .تو ایب-

 رشس   پش  ت دس  تاش  و و بود زده هیتک زیم به.تو رفتم و کردم باز آروم رو در

 :گفتم یاروم یصدا با.بود گذاشته

 .سییر...سالم-

 به یتازگ نیهم به انگار که زیم یرو یها رنامهیتقد و ها مجله به افتاد چش  مم

 کمک یسرطان یها بچه هیریخ هی به که دیفهم شدیم بود،ازشون دهیرس دستش

 همه یول باش   ه تنها خودش بیج از همش که نه کرده،حاال یهنگفت یمال

سم به رو نگتونیآرل شرکت سنیم اون ا  نداده هم رو سالمم جواب هنوز.شنا

 :دمیپرس خودم یرو به رو کوتاه هیپا زیم یرو یها مجله به اشاره بود،با

 همهم برات ای یدار عالقه کردن کمک ؟بهیسرطان کودکان هیریخ هی به کمک-

 رن؟یبم یپول یب بناطر ممکنه آدما یسر هی که

 :کنه صحبت مورد نیا در نوادینم که داد یجور جوابمو



 .هیعقالن مطبوعات یتو شدن چکدوم،خبرسازیه-

 تمنداش دوست و بود پرده یب و رک یلیخ نداشتم،درواقع رو جواب نیا انتظار

 مقدمه یب.دادم تکون یس  ر.نداره یا یمعن چیه براش کردنا کمک نیا بدونم

 :گفت

 .خوبه حالت دمیفهم شبید که بود یخوب خبر-

 فهممب که بود یخوب خبر منم یبرا و باش  ه خونده رو اممیپ یحت کردمینم فکر

 "یبد جواب یتونستیم فقط" گفتم رلبیداده،ز نشون یتوجه بهش

 و مگذاش  ت میش  ونیپ یرو رو دس  تم یا لحظه یبرا یفیخف جهیس  رگ حس با

 کوبیج نم حرکت نیهم با.وفتمیب بود کینزد بایتقر و برداشتم عقب به یقدم

 عایسر و کرد حائلم رو دستش من به کمک یبرا و شد جدا زشیم از بالفاصله

 :دیپرس

 خوبه؟ حالت-

 داره ودار اثر کردم،مطمئنم دییتا س  ر با و بس  تم چش  مامو یکوتاه هیثان یبرا

شو شون خود ش اتاق یتو مبل یرو کرد کمکم.دهیم ن ستن.نمیب ش  حالم یکم ن

 نوادینم یول نگران   بدم صیتش ن تونس تمیم و بود نش س ته کرد،کنارم بهتر رو
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 یس  ک به تونهینم چوقتیه اون هرحال به!بش  کنه حرف نیا گفتن با خودش  و

 !بکنن درموردش یبد فکر مطبوعات ممکنه چون کنه ابراز رو شینگران

 !ادیم بهت کانوال-

 نیا از ش  تریب دلم که گهیم هم نویا.بود یش  وخ هیش  ب لحنش یول زدینم لبنند

 :داد ادامه.زدم یکمرنگ لبنند.نسوزه خودم واسه

 که یقس  مت یندون قایدق نکهیا ومدن؟مثلین س  راغت یبیغر و بیعج یدردا-

 !نه؟ ای داره وجود اصال کنهیم درد

 .دادم تکون نه نشونه به سرمو

 .انیم یزود به-

 !کنهینم ضیمر ادم هی به یکمک حرفات-

 .دوخت ینامعلوم نقطه به نگاهشو

 .کنه نرم پنجه و دست قراره ییزایچ چه با بدونه بهتره ضیمر ادم اون-

 ؟ییزایچ چه با-



ستش.کرد نگاه من به دوباره ستش د  موکرد،خود کینزد من به و اورد باال رو را

 یرو گردنم از تر نییپا یکم انگش  تش نوک.یلیخ نه یول دمیکش   عقب یکم

 :گفت و کرد وارد بهش یفیخف یلیخ فشار.نشست ام ترقوه استنون

 رتمنفج و رونیب بزنن نجایا از نوانیم سلوالت تک تک یکنیم حس یگاه-

 !کنن

 :داد ادامه و داشت نگه ام قهیشق یرو و برد باالتر یکم دستشو

 رو درد اون یجور چیه یتونینم و ترکهیم داره س  رت یکنیم حس یگاه-

 .یکن متوقف

 ورنطیا.زدیم حرف بکش  م قراره که ییدردها درمورد یوقت ترس  وندیم منو واقعا

 :دمیپرس!بدن؟ یدلدار دینبا وقتا

 هم تورو س  نیج چطور...که نهیا س؟منظورمییر یش   د رشیدرگ چطور تو-

 !داره دوست تورو یلیخ کرده؟اون ضیمر

 .نه مایمستق نکرده،البته ضیمر منو اون-

 ؟یچ یعنی-

 کار؟ سر یبرگرد که نجایا یبود ست،اومدهین مهم-
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ستش جمله نیا گفتن با همزمان ش عقب رو د شونه به سرمو.دیک  تکون دییتا ن

 .دادم

 .ستین یاجیاحت من به گهید انگار یول برگردم نواستمیم-

گه- مدت فقط یبرگرد ینوایم ا مده دختره اون که س   تین یادیز بگو،  و او

 .ندارم کردنش رونیب با یمشکل

 :دادم تکون هوا یتو دستامو

 هی تونمیم مطمئنم..نبود نجایا جام اولم از...س   تین کار نیا به یازین...نه نه-

 !کنم دایپ خودم التیتحص درخور کار

 :ودب زیتمسنرام یقسمت تا یکم یول هیچ قایدق سوالش لحن نشدم متوجه

 بودن؟ رستوران هی گارسون مثل-

 بگذرونم؟ یاونجور وقتمو تونمیم هنوزم یوقت هیچ رادشیا-

 :زد تشر بهم

نداز کار به مغزتو-  بورمج یکردیم کار رس  توران یتو که موقع اون!یبلوبر ب

 یکنیم فکر.یکن حمل خودت با رو ییلویچندک ژنیاکس   کپس  ول هی ینبود

 کنه؟یم قبول تیوضع نیا با تورو یکس



 داشته یجسم مشکالت یکل با کارگر هی ای کارمند هی نوادینم یکس که واضحه

 یکارا بتونم که نش   دم یا حرفه بودن ضیمر یتو اونقدر هنوز منم و باش   ه

 :گفتم نحالیا با.بدم انجام مشکلم گرفتن درنظر بدون رو ام روزمره

 .نداره یضرر امتحانش-

 زیم س  مت برگش  ت و ش  د بلند جاش از و نداد نش  ون حرفم به یواکنش  

 جیپ رو یکس   و زد هارو دکمه از یکی و برداش   ت رو زیم یرو تلفن.خودش

 یزیچ مقابل طرف بفهمم تونس  تمیم یول دمیش  نیم طرفه هی رو ها گفتگو.کرد

 :گهینم سییر چشم و بله از ریغ

 بگو و کن اخراجش..اندرس  ون...بود یچ شیلید،فامیجد یمنش   نیا...یگر-

 .حاال نیهم.بره و کنه جمع بساطشو و بند زودتر یهرچ

 :گفت من به رو و گذاشت سرجاش مکث بدون رو تلفن و

 .سرکارتون نیگردیبرم حاال نیهم از شما!نیفیگر خانوم گمیم کیتبر-

ستیم دلم دیشا ست واقعا یول برگردم نوا شتم دو  من ربناط گهید نفر هی ندا

ستینم دلمم و شه کاریب کار از س نوا  یارک تونمینم چون کنه ترحم بهم یک

 :کردم اعتراض و پاشدم جام از.بدم انجام
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 کنن؟ اخراجش یگفت چرا.رمیبگ رو یکس یجا نوامینم گفتم که من-

 .کنه کار شرکت نیا یتو یک رهیگیم میتصم که ام یکس من چون-

 ؟یچ برگردم ننوام من اگه-

 یرگردب بعدشم و یکن پرداخت رو خسارت یتونیم!نرفته؟ ادتی که رو قرارداد-

 .تیگرد رستوران تور به

 :گفتم یخلق کج با

 همم برات اص  ال انگار یکن رفتار یطور ؟کهیاجبار ترحم هیه؟یچ گهید نیا-

 !؟یکن کمک یکس به بازم اما ستین

 .ست،لطفهین ترحم نیا-

 .یزنن جار ها رسانه یتو رو کمکت که یوقت تا ،نهیکنینم لطف یکس به تو-

 .نشست شیشونیپ یرو یفیظر اخم

بارهیدیم ادامه رو بحث نیا میدار چرا-  یدار و سییر من و یکارمند تو م؟دو

 .سرکارت برگرد.یپرسیم سوال ستیر از یمنش هی اراتیاخت از شتریب

** 



 و گذش  تیم ایقض  ا اون همه از یکوتاه مدت و رفتیم شیپ یعاد زیچ همه

 که ییدارو همه نبودم مطمئن و کردمیم عادت دیجد یزندگ به داش  تم کم کم

 روم هگید یزایچ مسطا وسط اون و خودمه شدن بهتر یبرا فقط کنمیم افتیدر

 و کردمیم باز رو چش  مام ص  بحا هنوز که نیهم نبود مهم اما!ش  هینم تس  ت

 .بود یافک برام سرکارم برم افتاده برام که یاتفاقات همه از مستقل تونستمیم

 هی دچار کوبیج و س  نیج پدر که آورد دووم یروز تا اروم نس  بتا اوض  اع نیا

 شده در گوشش بغل از ییجورا هی مرگ که یحد تا شد دیشد نسبتا یقلب حمله

 ادشی کرد کم رو مرگ یرو یوقت و س  ت زنده هنوز که بود اورده ش  انس و بود

 باهاش  ون وقت یکاف اندازه به و داره یرواقعیغ بچه هی و یواقع بچه دوتا اومد

 شده منقرض نسلش شیپ ها قرن که پدرساالرانه میتصم هی یط پس نگذرونده

 یزندگ الینیب گرفت میتصم بود پابرجا هنوز ها نگتونیآرل خانواده یتو اما بود

نه یب فا گه تا تورنتو برگرده و بش   ه کاگویش   یتو اش طر  ایزود نیهم به ا

 برخالف کنه مجبور رو همه و نبره گور به رو هاش بچه دنید باهم ُمرد،حسرت

 م  ن  ال  ف ق  ط  ب چ  ن  د!ک  ن  ن یزن  دگ   ب  اه  م لش    ونی  م  

 مبود دهیفهم یتازگ به که مزخرفش  ون کوب،پدریس  ون،جیباهم،مارگرت،ج
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سمش صار به ای کالسین ا  یایدن همه که سوزان  شون خونده مادر و ک  ین اخت

 و پیت نه که یمن.بودم من تر متفاوت همه از و داش  تن رو خودش  ون متفاوت

 هیش  ب اونا از چکدومیه به میش  نص   یخو و خلق نه میاجتماع تیش  نص  

ته  یندگز س  نیج با اون از تر کوتاه و کوبیج به یکوتاه مدت قبال نبود،الب

شکل و کردم  مستین مطمئن واقعا همزمان شون همه با ومد،اماین شیپ برام یم

سته سنیج به من یزندگ.کنم تحمل بتونم که  خواه رفتیم اون هرجا و بود واب

 ستر و ینگران از هم اونا و نبود یاعتراض   چیه یجا و رفتمیم دیبا منم ناخواه

ست از شون کین مرگ از بعد که ینجوم یها سهام و هیارث دادن د سیم به  دیر

 دشب من از رمردیپ اون دونس  تمیم.انیب کنار اشییزورگو همه با بودن مجبور

 چهب با ییجاها هی تا که بودم دهیفهم هم نویا یول دونمینم هم رو لشیدل و ادیم

شوپ سنیج ای رهیبپذ هم منو دیبا ای گفت سنیج یوقت یعنی ادیم راه هاش  تو ا

 یوت ناجور وص  له هی عنوان به منو که کرد قبول اکراه یکم با ذارهینم خونه اون

 صالا د،کهینپرس هم منو نظر چکسیه وسط نیا و رهیبپذ مانندشون قصر خونه

ست  ارشع هی ندارن؟اونا من به یشباهت چیه که کنم یزندگ ییادما با دارم دو

 دهیند چوقتیه و موند یم یباق ش  عار همون حد در البته که داش  تن مس  نره



 یاونقدر و بود یزیهرچ به خونواده داش  تن تیاولو اونم و بش   ه یعمل بودم

 رو خودش  ون یالک دش  ونیجد یزندگ اول روز یبرا که بودن آداب یمباد

شحال شون خو شنص ساعت سر یمعطل بدون و بدن ن  لیتعط رو شرکت م

 لیدتب واس  م معض  ل هی به داش  ت یزندگ محل رییتغ نیا!خونه برگردن و کنن

 رفتمیم اجبار به دیبا و اوردمینم دووم ماه کی از شتریب یا ونه چیه یتو.شدیم

سنره تهالب و قانونمندتر و تر مجلل و تر بزرگ یقبل از طبعا که یبعد خونه به  م

 نیاول یبرا و شد تموم شرکت یتو کار که بود شب 9ساعت یحدودا.بود تر

 و سمت   هی رو مارگرت و کوبیج و سنیج نیماش سه هر ریمس دمیدیم بود بار

 به یوقت.بودم س  نیج با معمول طبق که رن،منمینم رو خودش  ون راه هرکدوم

ش و میدیرس خونه شونیما ش از پر و لیطو نگیپارک یتو رو نا  کیتآن یها نیما

 زا گهیهمد گرفتن دهیناد و خودشون خا  غرور با هرکدوم و کردن پارک خونه

 فآدمام؟برخال نیا با هنوز چرا که کردمیم فکر نیا به من شدن خارج نگیپارک

تار فتیم لیتحو منو کمتر روزا نیا بودم دهید مارگرت از قبال که یرف  و گر

 که بود ش  ده خش  ک و مغرور دختر هی داش  تم ازش که یانتظار مثل درس  ت

 لیاوا ونا کنم فکر.بزنه حرف من با بنواد دلش قبل مثل ومدیم شیپ کم یلیخ
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ش هی فقط قراره من کردیم فکر شم یمن شم به و با  نیا هب که کردینم خطور ذهن

 نیا از بفهمم که بودم باهوش یاونقدر و ارمیدرب ش  ون خونه از س  ر یزود

 .ستین یراض مسئله

 که رو کین.تو میرفت و گرفت رو همه رونیب یلباس  ا و کت یخدمتکار در دم

سالیم و بلوند مو زن و شناختمیم سته روش به رو که یان ش  رفح باهم و بود ن

 گفت که مارگرت مانند غیج یص  دا و باش  ه س  وزان دیبا زدمیم حدس زدنیم

 ور حرفشون.کرد لیتبد نیقی به رو حدسم دیدو سمت اون به عایسر و" مامان"

 یلیخ انگار.کرد بغل رو مارگرت ذوق با و پاش  د جاش از زن اون و کردن قطع

 ارمانتظ برخالف و کین سمت رفت بعدشم و بودن دهیند رو گهیهمد بود وقت

 :گفت یچاپلوس با و کرد بغلش و کرد خطاب پدر اونو

 ن؟یتداش یخوب پرواز.دنبالتون فرودگاه امیب نتونستم که ناراحتم یلیخ-

 یندلبن و اومد ما کینزد که شد پرت سوزان به نفر دو اون یگفتگو از حواسم

 :تگف و کرد باز سنیج کردن بغل قصد به دستاشو ی  الک دیفهم شدیم که

 .میدیند رو گهیهمد وقته یلیزم،خیعز سنیج-

 :گفت تمام یخشک با و زد پس رو اش شده باز یدستا سنیج



 !..سالم،سوزان-

س سوزان یعگیضا داد به کوبیج  غلشب بوده دلتنگش انگار که یجور و دیر

 :گفت و کرد

 .نمتیبیم دوباره خوشحالم.سوزان سالم-

 نطوریهم منم-

 نم،تازهیبب رو صورتش یرو دهیماس لبنند تونستمیم.شد جدا ازش بالفاصله و

گاهش تاد من به ن جب یکم.اف عد و من به زده تع گاه نفر دو اون به ب  و کرد ن

 :دیپرس

 ه؟یک نیا-

 :گفت و داد دخالت خودشو کین

 .میایب کنار باهاش مدت هی میمجبور.سن  یج یدکترا ترم انیپا سوژه اون-

 یب ینیزم بیس بوته هی حس بهم و کرد خطاب سوژه هی منو نکهیا از خورده جا

 فحر با ضینق و ض  د.بزنه یحرف هی تا کردم نگاه س  نیج به داد دس  ت ارزش

 :گفت دیتاک با و گذاشت من کمر پشت رو دستش پدرش

 .منه دختر دوست اون-
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 :گفتم و کردم دراز باهاش دادن دست یبرا رو دستم

 .خوشوقتم باهاتون ییآشنا از.هستم تارا سالم،من-

 :گفت یحوصلگ یب با من ی شده دراز دست به توجه یب

 !آها-

نداختم باال ابروهامو.کین و مارگرت س  مت برگش   ت و  عقب دس  تمو و ا

 یا ادهاف یادما نیا با و کنم یزندگ ترم انیپا پروژه هی مثل قراره واقعا.دمیکش  

 ام؟یب کنار

 بود بشل یرو یتلن شنندین کوبیج.کردم نگاه سنیج و کوبیج به دیترد با

 :گفت دید که منو خوشحال چندان نه افهیق و

 !یبلوبر یاومد خوش نگتونیآرل خونواده به-

 .وستیپ نفر سه اون به اونم

 ض  رحا رو ش  ام زیم ش  ون دهیپوش   فرمیونی یخدمتکارا تا دینکش   طول یلیخ

س شام وقت و کردن  انواع زیم یرو و بود یغذاخور سالن یتو یبلند زیم.دیر

سام و سرها اق ش و د  ای یخونوادگ شام هیه؟یچ گهید نیا.شدیم دهید ها یدنینو



ما از پر یمهمون ما نیبه؟ایغر یاد عارف خودش  ونم با یحت آد  چطور.دارن ت

 کنن؟یم تحمل رو خودشون

 اونا که ینم،همونقدریبش   کنارش  ون کردم یراض   خودمو بود یس  نت هر به

ست شتن دو شون تو من ندا شم جمع ضور لحظه به لحظه از منم با  اون یتو ح

 کین یهرازگاه و نوردنیم رو غذاش  ون س  کوت یتو همه.بودم معذب جمع

سیم ییجز یسواال شرکت یکارا درمورد  جهموا یتر ییجز یجوابا با و دیپر

 :دیپرس سنیج از مارگرت.شدیم

 خدمتکارا؟ اتاق ی؟تویدار نگه کجا رو تارا ینوایسن؟میج-

کهیا یبرا گال نزنم یحرف ن ن نیب تر محکم رو بود دهنم یتو که یچن ندو  امد

 :داد جواب یخونسرد با سنیج.دادم فشار

 اگه هباش    یمش  کل االنم کنمینم کرده،فکریم یزندگ من با نمیا از شیپ تارا-

 .خودم اتاق یتو ارمیب اونو بنوام

 :گفت کرده کشف یمهم زیچ انگار که یطور و انداخت باال ابروشو یتا هی

 .دهینرس من گوش به خبر نیا ن؟چطوریکردیم یزندگ باهم-

 :گفت یساختگ یلبنند با من به رو بعد و
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 یکنرممیغ یزایچ کنه؟چه یزندگ دختر هی با اون!ایُبرد رو سنیج دل واقعا تو-

 !شهیم ممکن ایتازگ که

 نکهیا ربناط لبنندمه،فقط دنید ستهیشا حرفش نکهیا یبرا نه زدم لبنند منم

 قایقد دونس  تمینم که یوانیل از یا جرعه.کنم کاریچ دیبا دونمینم معمول طبق

 :داد ادامه و دینوش توشه یچ

 بگو وسن،منیج با که هم حاال و یکردیم یزندگ کوبیج با شیپ هفته چند تا-

 اش  تباه نمک ،فکریکن برقرار ارتبا  ش  رکت یاعض  ا با یتونینم تو کردمیم فکر

 .کردم قضاوت

 :دیرسپ من از دهیشن یجالب یلیخ اخبار که انگار و دیکش یکوتاه" یه" سوزان

 .یا ساده پروژه هی فقط کردم فکر واقعا؟من-

 :گفتم یاروم به خودم تبرئه یبرا

فاق سییر نگتون،منویآرل خانوم س   تین نیکنیم فکر که یاونطور-  هم با یات

 ...و کوتاه یلیخ مدت هی یبرا فقط اونم میکردیم یزندگ

 همون با چون نداد گوش هم حرفامو از کلمه هی کنم فکر.حرفم وس  ط دیپر

 :دیپرس یقبل یکنجکاو



 !ن؟یهست نفره سه رابطه هی یتو...شما یعنی پس-

 جا س  وال نیا از ش  تریب منم از که کوبیج اش جمله نیا گفتن با همزمان

 و کردن پنش به یا عالقه چه دختر و مادر اون.کرد سرفه به شروع بود خورده

ساس یب عاتیشا دنیشن سل نقدریا شونیدارن؟زندگ ا  مدام که ست کننده ک

 ساله 80رزنیپ هی نیع!کنن؟ سرگرم خودشونو گرانید درمورد یکنجکاو با دیبا

 زن اون و شنیم سرخ خجالت از دارن هام گونه کردم سواد؟حس یب و کاریب

سهیم نامربو  یسواال حد از شیب داره سته شیشوخ حتما.پر  نجایا گرفته،در

ست  نیا مه زایچ نیتر یرقانونیغ و ستین دیبع چکسیه از زیچ چیه و کانادا

س ذهنش به یا احمقانه سوال نیهمچ چطور اخه یول ی  قانون اطراف  د؟منویر

 :کرد شروع ینطوریا رو راشیتحق و کرد دخالت کیکرده؟ن فرض یچ

 فقط نداره یخاص   ی رابطه من یپس  را با دختر س  وزان،اون نکن ش  لوغش-

 ..انیپا پروژه و کوب  یج ی  منش

 :گفت پدرش به رو میتحک با و کنه تموم رو اش جمله نذاشت سنیج

 بره شیپ اروم زیچ همه نینوایم اگه.پدر نده نس  بت تارا به رو کلمه اون گهید-

 .نیکنیم رفتار من با که نیکنیم رفتار یطور باهاش بعد به نیا از
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 کرد اشاره هیبق به و اورد باال رو اش اشاره انگشت و شد بلند شیصندل یرو از

 :داد ادامه و

 .همتونم با-

 :ردک دیتاک اخر جمله بعنوان و کرد بلندم یصندل یرو از و دیکش منو دست و

 .نیشناسیم منو که شما.وفتهیم یاتفاق چه نینیبب و نیکن تشیاذ-

 

 س   الن به هردو و بودن وارید طرف دو که یبزرگ یها پله راه س  مت افتاد راه

 یوراونط نکهیا از بودم خوشحال.شدنیم ختم بود توش اتاق چندتا که یلیطو

شت هوامو صال درواقع دا شتم انتظار ازش ا  بناطر و کنه یجانبدار بنواد ندا

 که رنمتنف ازم قبل از ش  تریب یلیخ االن اونا حتما.بزنه تش  ر خونوادش به من

 مگفت بهش االن نیهم.بزنه داد سرشون آرومشون و ساکت سنیج شدم باعث

کت مه یتو منو که بود خودش رهیم ادمی یگاه!اروم؟ و س   ا  دردس  را نیا ه

 شتپ منو و کرد باز رو باشه نفر دو ما یبرا بود قرار ظاهرا که یاتاق در.انداخت

ش تو خودش سر سر با قراره که دمینم یتیاهم گهید کنم فکر.دیک  یچیه هک یپ

 یبرا یتر یجد موض  وعات چون ش  م اتاق هم دونمینم ازش شیوونگیجزد



 و ش  م خال  نجایا از زودتر یهرچ چطور نکهیا دارم،مثل بهش  ون پرداختن

م  بمب هی مثل ش  م دور س  نیج از س   اعت24 فقط اگه که یوقت اونم!رم؟ینِّ

 شده وردلن و یعصب خونوادش رفتار از من از شتریب اون انگار.ترکمیم یساعت

 شدیم واقعا و دیکش موهاش یتو یدست و نشست اتاق نفره دو تنت یرو.بود

 :کرد حس صداش یتو رو یشرمندگ

 .یبشنو رو اتیچرند اون یشد مجبور که متاسفم-

 یعذرخواه و بود نش  ده مرتکب یاش  تباه چیه اون خا  مورد هی نیا یتو

 خودش که کنهیم رفتار ش  کننده زیچ هی مثل من با.بود ربط یب کامال کردنش

 ونهتینم گهید نکهیا از ش  هیم مونمیپش   اون.بش  ه ش  کننده نقدریا ش  ده باعث

 نتت همون یرو ازش فاص  له با یکم.دونمیم دیبع!برگردونه؟ بهم مویس  المت

 .نشستم

شه که نبود یمدت روز سه دو  شورش بناطر ای کرد عوض رو همه نظر توش ب

شت توقع سنیج یجزئ یلیخ شونیبدرفتار هیبق دا  هنوز.ننک تموم رو من با ا

 با تمداش رو ندرالیس حس یوقت هر از شتریب و بود یباق خودش قوت به اوضاع

 چیه به ااون کیکوچ تبص  ره هی با البته که بدجنس یناتن یخواهرا و ینامادر هی
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ساب من خونواده وجه شون بودم مجبور فقط و شدنینم ح  یطرف از.کنم تحمل

 یتو سییگرفت،ر دهیناد نویا ش   دینم و بودن خوب باهام کوبیج س  نویج

 من کردیم رو شیسع تمام خونه یتو یول بود زورگو یکم هنوزم شرکت طیمح

 برادر و خواهر تیرس  م به اونارو چکسیه که مزخرفش خواهر و ینامادر با

 اون به منتص نیا البته و بود کننده جیگ یگاه رفتاراش.نذاره تنها ش  ناختینم

شون تنها ش رقابلیغ تیجنا سنیکردن،جیم جیگ منو نبود،هردو ش  در رو یبن

 باورم خودمم که بود ش   ده مهربون و یعاد نقدریا االن و بود داده انجام حقم

 یکمی هنوز اون...کوبیج و کرد ضیمر منو که هیآدم همون نیا ش   دینم

 هیبد؟ ای کنه رفتار خوب باهات قراره داد صیتش  ن ش   دینم و بود بدجنس

 ییقتاو ای س  رکارم به من یزورک برگردوندن بود،مثل یاجبار اشیخوب ییجورا

شاره و مایا با که شکل فهموندمیم ا ستن مارگرت و سوزان کنار با یم ش  دارمن ن

 هی بود معتقد چون ش  م دور ازش  ون کردیم مجبور منو بود یقیطر هر به یول

مه از و ذارنینم راحتم و زنیریم من به زهرش  ونو یجور  که هم بدتر ه

 و گرفتیم نشات کجا از دونمینم که یا نهیک و نفرت و غرور از پر یک،مردین

 برخالف.رهیم راه اش خونه یتو داره بالفطره قاتل هی انگار دیدیم منو هروقت



شا یفیضع آدم من کردنیم فکر همه که یزیچ  ظرن به فیضع ظاهرم دینبودم،

 هی یول کردیم سوتفاهم دچار رو هیبق دادمیم نشون خودم از که یرفتار و ومدیم

 نجایا هب کارم و نبودم،بودم فیضع قبال گمیکن،نمیم فرار شهیهم فیضع ادم

 الزم یقتو تا و کنه ینینش عقب به وادار منو تونهینم یرفتار چیه االن یول دیرس

شه  یبزنه،همونطور گول رو همه مظلومم ظاهر ذارمیم و نگمیم میزندگ یبرا با

 هی از کننینم فکرش  م و ام ش  کننده چقدر من کننیم فکر اول نگاه تو همه که

 ازم هک کنم یزندگ یا خونواده با االنم و ببرم در به سالم جون یاجبار یضیمر

 من هب توننیم ینطوریا بدونن تا ارمین روشون به رو شدنم خورد حس و متنفرن

 دبو داده ادی بود،بهم خوب واس  م ییجورا هی یض  یمر نیا درواقع.بزنن ض  ربه

شه مهم برام و کنم تمرکز خودم شدن بهتر یرو فقط  فکر یچ درموردم هیبق نبا

 دمید و اومدم خودم به و چسبوند بهم رو ناجور وصله هی که سوزان کنن؟مثلیم

صال شدم ناراحت ا شه و مثبت دختر هنوز کردم،اگه تعجب کمی فقط ن  ریگ گو

 بسح اتاق تو خودمو هفته کی یحرف نیهمچ دنیش  ن از بعد حتما بودم یقبل

 نفر هی که شدم مرتکب یگناه چه من مگه دمیپرسیم خودم از هیگر با و کردمیم

طه به منو دیبا تا با داش  تن راب نه؟ول متهم برادر دو  یتیاهم...حاال یک

http://www.roman4u.ir/


 یراب هیقض   نیا که یوقت تا دم،نهینم یتیاهم کردمیم فکر کم دس   ت.دمینم

 .شدیم یعلن داشت خودمم

 

ش چندان نه یها گفتگو اکثر صل نگتونیآرل خونواده با نمیدلن  مربو  یعفر و یا

 دیپرسیم یسوال مارگرت هم معموال و بودن حاضر همه که شدیم شام وقت به

 زده خجالت اون از ش  تریب و بودم خونده دس  تش  و منم و کنه ش  رمنده منو تا

شون نوامینم بگم که بود خونه نیقوان خالف ییجورا هی نیا.شدمینم  ذاغ باها

ضو هی من ناخواه خواه و بنورم  موظف که بودم شده خونه از ریناپذ اجتناب ع

شون و کنه قبول رو شون یدراورد من از نیقوان بود  همه یوقت از.ادیب کنار باها

س به دمیشد یمند عالقه الینیب بایتقر بود اومده شیپ ماجراها نیا  شده هفران

 هخوب.رفتیم ادمی از دونستممیم یهرچ دادمیم ادامه منوال نیهم به اگه و بودم

 هارو توننگیآرل منت ازش استفاده یبرا ستمین مجبور و دارم رو لپتاپم هنوز که

 رو "ریتقد" دنیداش  تم،د که یمتفاوت یلمایف همه اون وجود با هنوزم.بکش  م

 وارید هب مو هیتک و نشستم راهرو لیطو پله راه پله نیدورتر یرو.دادمیم حیترج

 یپل رو لمیف.س  ت هیبق دس  ت از ش  دن خال  یبرا جا نیتر امن نجایا.دادم



 یول!کنم اماده کردن هیگر یبرا خودمو دیبا اول لحظه نیهم از کنم کردم،فکر

شتهنگ لمیف از شتریب یا قهید چند.بکنم کارو نیا نجایا نوامینم مطمئنم  بود ذ

سم و دمید سالن یتو رو کوبیج و سنیج دمید هاله از که  پرت لمیف از حوا

 بودم گذاش  ته رو اس  مش من که ییدارو به هرروز من مثل هم کوبیج.ش  د

شت اجیاح کردیم شارژ مونیزندگ ادامه یبرا مارو چون شارژر  ابیتقر یول دا

جام رو قشیتزر خودش  اونم به داره س  نیج دمیدیم بود بار نیداد،اولیم ان

نهیم قیتزر  چه اون و بوده یچ کوبیج یرو یماریب اثر دمینفهم هنوز.ک

 س  نیج خونه یتو اولمون برخورد یتو که یها یکبود اون داره؟جز یمش  کل

ص زیچ گهید دمید بدنش یرو ستمینم یخا سیم نظر به سالم بایتقر و دون  دیر

 و نگهلیم کار یجا هی قطعا داره ازین سنیج یلعنت یدارو قیتزر به هنوزم اگه اما

 یعموم مسافرخونه هی منو اول روز که نکردم فراموش هنوز.نشدم متوجهش من

 از بعد بدونم کنجکاوم!دارن امد و رفت بهش همه برادرش جز که کرد خطاب

کهیا خت منو ن نا هام یمدت و ش   ندگ با  مونیپش   حرفش نیا از کرد یز

شه شرمنده دیبا ست؟قطعاین  اتاقامون یحت نکهیا با سنیج منو بدونه یوقت ب

ما هیکی عا گمیم که یچینبوده،ه نمونیب یچیه ا  هی!دهیم رو یچیه یمعن واق
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 یلو بودم یناراض   ازش گمینم و ش  دیم باعثش بود دیبع س  نیج از که اعتقاد

 یقتو تا نوادینم که!باش ه داش ته یاعتقاد نیهمچ که بود دیبع س نیج از واقعا

شته رابطه یدختر با کرده ازدواج شه دا س یتو کردیم فکر یک.با  به فقط تیحیم

ند هی نیهم  یالک یالک رو نفر هی که نداش   ت یتیاهم براش!بده؟ تیاهم ب

 شترینشه،ب رابطه وارد یکس با ازدواج از قبل که بود مهم واسش اما کنه ضیمر

 اون!ده؟نش منقرض نسلشون دیعقا نیا مگه که نهیا بود،منظورم یشوخ هی هیشب

 رتپ لمیف از پاک حواس  م ی؟لعنتیزیچ نیهمچ ای یافراط فوق معتقد هی هیچ

 با که دبو نگذش  ته یلیدوختم،خ توریمان به و گرفتم نفر دو اون از نگاهمو.ش  د

 جبورم دوباره بودم نش  س  ته من که ییجا از تر نییپا پله هی یرو یکس   یقدما

گاهمو ش   دم ها بود،رنگ سییر.بدزدم لمیف از ن  نیاول روش  نون و رهیت یمو

صه شن شون که بود یا م شون رو تفاوت  از شدیم که یراه تنها بایتقر و دادیم ن

شن هم شونیت شم از هامو یهندزفر از یکی.داد ص  تا سرمو و اوردم رونیب گو

کان که ییجا گاه بهش تا اوردم باال داش   ت ام  یحرف نوادیم نمیبب و کنم ن

شو ستا  رو توریمان صفحه نکهیا با و بود کرده فرو شلوارش بیج یتو بزنه؟د

 :گفت دیدینم



 ؟ینیبیم رو ریتقد یبزنم،دار حدس بذار-

 دییات نشونه به کنم،سرمویم کاریچ قایدق لحظه هر تو دارم من دونهیم که جالبه

 رخالفب و دیکش   نییپا رو بود زده باال بازو یرو تا که رو نشیآس  ت.دادم تکون

 کارا نیا از معموال.بودم نش  س  ته من که نش  س  ت یا پله همون یرو انتظارم

 ونشستم،دستش تر جمع یکم.فهیکث زیچ همه و جا همه نظرش به چون کنهینم

 متوجه ازش یچیه که نهیبب رو یلمیف نوادیم کرد،بازم یپل رو لمیف و کرد دراز

تهینم گه ش   ه؟الب مه قبال ا تان ه  کمتر االن بودم نداده لو بهش رو داس  

ستم یتو که یهندزفر.دیفهمیم ش رو بود د صال و دیک  اوردین خودش یرو به ا

شم خوشحال یلیخ اون با دنید لمیف از من ممکنه که سرد با.نبا  به متما یخون

 رو یکینزد نیا.نشستم اونجا منم که انگار نه انگار و بود زده زل توریمان صفحه

 گهم کنه جادیا س  وتفاهم تونهیم یکیکوچ زیهرچ ندارم دوس  ت خونه نیا یتو

س کنم یکار خودم نکهیا س نکنه،مثل شک یزیچ بابت یک  یب یسواال دنیپر

 و گذرهیم شیماریب از ماه 8از شتریب گفت بهم ومدیم ادمی.بلند یصدا با ربط

 داروها هنوزم ماه 8 از بعد بپرس  م ازش تا برگردوندم س  رمو!س  ت زنده هنوز

 که کردیم نگاه رو شدینم متوجهش که یلمیف دقت با نقدریا یول کننیم تشیاذ
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 یترش  یب یتفاوتا متوجه دارم کنم فکر.بزنم بهم رو حس  ش نواس  تینم دلم

تا ش  م،اونیم نگ خال دو نه یرو کمر مت گو  س  نیج که داره چپش س  

ستمیم شهیهم.نداره شت برادر دوتا نیا دون  شدهن متوجه چوقتیه یول پنیخو

 گهید یش  یم رهیخ بهش  ون یوقت که یدارن،طور یخوب ی چهره نقدریا بودم

 متوجهش حاال تا چطور دونمینم و یکن نگاه یا گهید یجا به نوادینم دلت

شده س اتییجز همه!بودم ن  یبرا رو یادیز مدت خدا که انگار بودن شده میتر

 !کرده صرف ساختنشون

شما اون صب یوقت که یاب یچ  از که یصاف ینیشدن،بیم هم تر یاب بودن یع

 رفک یگاه که یا خورده تراش فک و یاستنون صورت و!بود تر صاف منم مال

 خراش داخل از رو ص  ورتش فکش اس  تنون یزیت زنهیم حرف یوقت کردمیم

ش طول یلیخ.دهیم  نظر رفص کنمیم فکر کوبیج به دارم فقط بفهمم تا دینک

 نگاه بهش دارم من ش دیم متوجه.س نیج با هاش یژگیو همه بودن مش ترک از

ش و کنمیم شون یواکن صداینم ن  یخشو به هیشب یلحن با که سنیج یداد؟

 :گفتیم

 ..یبعد ضیمر-



 ندهخ واقعا.کنم تموم رو کوبیج به کردن نگاه شد باعث ومدیم باال ها پله از و

 مدام نکهیا از ،خودشیکن درس  ت هم جوک درموردش یبنوا که س  تین دار

سته نهیبیم خودش بر و دور رو ضیمر یادما سرنگینم خ ستش یتو یشه؟  با د

 روز هی اگه که یاتیح عیما همون.بود اش  نا واس  م کامال داخلش زردرنگ عیما

 کوبیج و توریمان صفحه به ییگذرا نشست،نگاه من گهید سمت.رمیمیم نباشه

قت با که گاه بهش د خت،فکر کردیم ن ندا  که بود بیعج اونم یبرا کنم ا

 ونا همه کنم نگاه طرف هر به گهید حاال.دهیم نشون واکنش یزیچ به کوبیج

 رس اشاره با و داد نشون بهم رو سرنگ!نمیبیم همزمان صورت به رو ها یژگیو

باس  م نیآس  ت.داروئه گرفتن وقت فهموند  س  متش دس  تمو و زدم باال رو ل

 نمیمه یبرا کردیم تمیاذ بهش کردن نگاه و بود نش   ده یعاد برام هنوزم.گرفتم

باره که ندادم یتیاهم و چرخوندم بود ممکن که ییجا تا س  رمو  به دارم دو

گاه کوبیج  کرد لمس رو پوس  تم که س  وزن کیبار و س  رد نوک.کنمیم ن

شمامو ناخوداگاه ستم چ شار هم یرو لبامو و ب  هک یسوزن درد از شتریب.دادم ف

 دشیم باعث و سوزوندیم رو ادم گوشت و پوست ماده شد،خودیم پوست وارد

شمامو.رمیبگ رو گفتنم" آخ" یجلو نتونم  همون اب کوبیج دمید کردم باز که چ
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 ستمد سنیج.کنهیم نگاه بهم کردمیم نگاه بهش شیپ لحظه چند من که یدقت

 :گفت رلبیز و رهیبگ رو یاحتمال و کم یزیخونر یجلو تا کرد خم رو

 .شد تموم-

 تمودس.کنهیم کارو نیا چرا که کردم د،تعجبیکش رو ام شده تا دست کوبیج

 :گفت و گذاشت زانوهاش یرو

 .یکنیم حس نجایا مزخرفشو درد هنوز یبعد قیتزر تا ینطوریا-

 یقبل یقایتزر بناطر اطرافش و دور که دس  تم یرو کمرنگ قرمز نقطه به و

 گرن قرمز نقطه از تر نییپا یکم رو اش اش  اره انگش  ت.کرد اش  اره بود کبود

شت سوزن یجا شتش با و گذا ستم یرو انگ شیم کوچولو یها رهیدا د  و دیک

 ده؟یم تیاهم من دنیکش درد به حاال تا یک از که کردیم شتریب رو تعجبم نیا

ستمینم شم منکر تون س شدیم باعث کیکوچ هرچند حرکت نیا که ب  از محوا

 که یشنص ای شد پرت حواسم که بود نیا بناطر دونمینم شه،حاال پرت درد

 :گفت زیام طعنه سنیشد؟جیم میپرت حواس باعث کردیم کارو نیا

 ک؟یج یشد مهربون نقدریا حاال تا یک از-

 :تمگف دمویکش عقب عیسر نشسته،دستمو همونجا سنیج افتاد ادمی تازه



 .کنمیم کارو نیهم بعد به نیا ممنون،از-

شش از رو یهندزفر و ش رونیب گو  نمک شدم،فکر بلند پله یرو از زود و دمیک

 ...بزارم تنها باهم رو برادر دوتا نیا زودتر یهرچ بهتره

 یوت بود قرار قاره تمام یداروس  از بزرگ یش  رکتا یروس  ا از یرس  م دیبازد هی

شه برگزار نگتونیآرل شرکت گاه.ب سترس حس هی ناخودآ ص ا  شرکت یبرا یخا

 به.ودمب شرکت یتو ممکن ادم نیتر ربط یب چون دیشا داشتم دیبازد نیا یتو

 وش  ش  مپ طرز انقدر من هییکانادا هی که کوبیج نظر به اگه که کردمیم فکر نیا

شم   یتو و عیضا سا سییر هیبق نظر از گهید چ ش و ورکیوین از که ییرو  نگتنوا

 ناآش   ینیش  هرنش   آداب با هنوز که ییروس  تا هی ام؟حتمایم نظر به چطور انیم

 یول بهمناس یرسم جلسه هی یبرا یلباس چه دونستمینم که بود مسنر.ستین

 لبج ش  تریب رو هیبق نظر تره دهیرپوش  یغ یهرچ بودم دهیرس   جهینت نیا به

ست و کوتاه رهنیپ!کنهیم شک یا حلقه نیآ  جودو با هرچند کردم انتناب رو یم

ش هی عنوان به.شدمیم گرفته دهیناد خود خودبه صورتم یرو یکانوال  یتو یمن

نگ باهم رو زایچ یلیخ دیبا و بود روم یادیز فش   ار یقرار نیهمچ ماه  ه

 آمد خوش تا گرفته ناریس  م اتاق یها یص  ندل و زیم کردن مرتب کردم،ازیم
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مه به ییگو نا ی ه تادنیا نهیس   به دس   ت و مهمو  ینه و امر هر یبرا س  

 شدیم دهید توشون کم یلیخ سنیج و کوبیج سال و سن به ییآدما.یاحتمال

 هی جا همه کوبیج چرا که نداش  ت یبودن،تعجب ریپ یحت و انس  الیم اغلب و

 شدنیم ینفر 25-20 حدود.شدیم یمعرف سال 30 ریز ونریلیم و موفق ریمد

 .بودن یباکالس فوق و پولدار فوق یآدما انتظارم طبق هم همه و

 و کوبیشدم،ج ناریسم سالن وارد مهمون نیاخر همراه منم دنیرس همه یوقت

 س  نیج از یخبر یول بودن نش  س  ته اتاق یتو یها یص  ندل راس در پدرش

ساز هی فقط اون نبود که نبود،البته سوب شرکت نیا یبرا دارو  رفتم.هشیم مح

 حرف گهید هم با س  تادم،همهیا کوبیج یص  ندل از دورتر یکم و اتاق یباال

 رشس   نقدریا ص  بح از کنم فکر و بود دهید منو بود،تازه ش  لو  س  الن و زدنیم

صال که بود شلو  شده متوجهم ا ش هیبق به.بود ن  سییر با همراه که ییها یمن

 دامن و تنش  ونه؟کت واحد زیچ هی همه کردم،چرا نگاه بودن اونجا هاش  ون

 با که یینایآست سر و شون نهیس یرو شونیلیفام و اسمش کتیات با رنگ یتوس

 "ریامپا نگتونزیآرل" بود شده نوشته روشون یمشک رنگ



مه ناینم،ایبب کن ص  بر قات از ه  یکش  ورا یتو فقط ش  رکتن نیهم متعل

 نیا هیش  ب یزیچ هی کنمیم کار یاص  ل ش  رکت یتو که یمن چرا متفاوت؟پس

 کین و شدن ساکت همه جلسه شروع یبرا سکوت اعالم ندارم؟با فرما لباس

شت پرژکتور تاید شن رو سرش پ شد جاش از و کرد رو صاو طبق و پا  که یریت

ض به شروع شدیم پنش وارید یرو ض دادن حیتو  کوبیج هم جاها یکرد،بع

 و دارو هب شیکم گفتن،بنشیم یچ اصال اوردمیدرنم زد،سریم دییتا در یحرف

 مربو  یکش  اورز یحت منتلف یها نهیزم در یا توس  عه یها برنامه به هیبق

 یها هفراورد منتص ش  رکت هی ریامپا گتونیارلن که بود ایگو یکم که ش  دیم

 بهشع اون از هرکدام و داره یمتعدد یها شعبه قاره سراسر یتو و ستین ییدارو

سئول ها شون خا  بنش تیم سر.دارن عهده به رو خود  دارن حق واقعا اونا!پ

 هیس  رما یکل با ی  واقع یامپراطور هی نیا" یامپراطور" بذارن خودش  ونو اس  م

ما و ینجوم  کمر تا ها نگتونیارل بر و دور یا هیثان یبرا حاض  رن که ییاد

شون شون و شن خم جلو ست سب رو د  من از کین که ستین لیدل یب!نب*و*

 و مارگرت و هس  تم اش خونه یتو یناجور یلیخ ی وص  له معتقده و متنفره

ضورم از هم سوزان  هخوند فرزند هی مثل واقعا کنن،منیم یناراحت ابراز دائما ح
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 احمقانه هیتشب چه!مونم یم دپوستیسف نژادپرست خونواده هی یتو پوست اهیس

 ..یا

 نوبت اون از بعد و دیکش طول یساعت کی دنایپرس نظر و دادنا نظر و ایسننران

 یبزرگ یلیخ البته و دیجد ساختمون توش بود قرار که دیرس ینیزم از دیبازد به

 ینفر چند و ش  ه احداث هیزیچ نیهمچ ای هتل یها هیما یتو گفت ش  دیم که

ضر افراد از سر که جمع یتو حا سپان سوب یمال ریمد همون ای ا  شدنیم مح

صم از قبل دیبا شون مورد محل احداث یبرا یقطع میت  رزودت.دنیدیم رو نظر

 کردمیم فکر چون ام کننده کسل زیم پشت برگشتم و شدم خارج اتاق از همه از

 بشید از نقدریا.شهیم تموم امروز یبرا منم کار شن خارج شرکت از همه یوقت

 اردم،انگیخواب زور به هم رو ساعت هی که داشتم اضطراب مسنره روز نیا یبرا

سترس بناطرش که شرکتم ریمد من شتم ا س!دا  لحظه ینبود،برا برم و دور یک

 خوبم حس مانع ادیز نور تا گذاشتم چشمم یرو دستامو و زیم یرو سرمو یا

شه ستانیدب اموز دانش هی هنوز دادمیم حیترج.ن شجو هی ای یر شم دان  فقط هک با

سا نگران شه طول ی ننونده یدر س چیه به ستین قرار خودش جز و ترم  یک

ش قهید هی به.بده پس جواب کاراش یبرا  یراد شدن باز یصدا و سر که دینک



 هی یتو کنم حس ش  د باعث نیزم یرو کفش  اش  ون تق تق و کنفرانس س  الن

 متس رفتنیم همه.کنم بلند زیم یرو از سرمو شم مجبور و اسبم از پر اصطبل

 ات چند با همه اخر کوبیج.کنن ترک رو ش  رکت نیزم از دیبازد یبرا  که در

ستش یتو برگه شدم جام از.رفتیم راه اونا زدن ورق درحال د  دورتر یکم و پا

 یتو یها د،برگهید منو دشید هاله از س  تادم،انگاریا بغل به دس   ت زیم از

 .من سمت اومد و برگردوند بودن که یحالت همون به رو دستش

 

 بکویج.کنن ترک رو ش  رکت نیزم از دیبازد یبرا  که در س  مت رفتنیم همه

 جام از.رفتیم راه اونا زدن ورق درحال دس  تش یتو برگه تا چند با همه اخر

 منو دشید هاله از س  تادم،انگاریا بغل به دس  ت زیم از دورتر یکم و پاش  دم

ستش یتو یها د،برگهید  متس اومد و برگردوند بودن که یحالت همون به رو د

 :دیپرس و گذاشت زیم یرو هارو برگه.من

 ؟یستادیوا نجایا چرا-

 !گهید منه زیم نجایستم؟یوا دیبا کجا-
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م- مه ینیبین خیم رونیب در اون از دارن ه  نیا یمنش    س   رت ریرن؟

 ؟یبمون نجایهم ینوایم.یشرکت

 :داد ادامه خودش با رلبیبودم،ز نداده جوابشو

 !کنم؟یم مطرح یسوال نارویا من چرا-

 :داد دستور بهم بعد و

 .وفتیب راه-

تاد راه من از جلوتر خودش و  س  رش کرد،پش   ت گل شیباز سییر بازم.اف

 ی دهرانن ش  ون همه که بود یمتیق گرون ینایماش   از پر ش  رکت از رونیب.رفتم

 راننده هم کین یحت کردیم باز براش  ون رو در یکس   و داش  تن منص  و 

ص شت رو خودش یشن س تنها و دا ش خودش که یک  روندیم رو خودش نیما

 با دیاب که نهیا شیمعن کنم فکر نکرد باز من یبرا رو یدر یکس  .بود کوبیج

 وارس که باره نیدوم نیا میشناسیم رو گهیهمد که یمدت تمام یط.برم کوبیج

ش  دونمیم سن؟فقطیج ای کوبیترم؟ج معذب کدوم با دونمینم.شمیم نشیما

سته طیمح یتو کین یوقت  کوبیج.دارم یبهتر حس یلیخ ستین من با یا ب

شته فرمون یرو رو آرنجش شت ناخن و بود گذا ستش انگ  دندوناش نیب رو ش



 هی ابتب که نبودم یکس تنها من خداروشکر.داره استرس ومدیم نظر فشرد،بهیم

 هی من چرا که س  واله برام هنوزم.بودم ش  ده کاذب اض  طراب دچار یکار قرار

 !ندارم؟ فرمیونی

 :نتیر بهم رو افکارم صداش

 !یستین تو انگار...دیجد افهیق نیا-

 رییتغ متوجه دم،پسیفهم منظورش  و ییجورا هی اما درص  د 100 بگم تونمینم

 از قبل ات بپوشونم،راستش پاهامو تا دمیکش نییپا یکم لباسمو!شده؟ من افهیق

 یلیخ کردمینم حس هنوزم فص  ل به توجه با یحت بکنه یا اش  اره بهش نکهیا

مه ای لنتم باس اون که داد دس   ت بهم حس نیا ییهوی!س  رد  یادیز ل

 .تابستون فصل یبرا یکوتاهه،حت

 .باشم متفاوت یعاد یروزا با نواستمیم-

 تدرس رو ام نتهیر بهم یموها نیماش بغل نهییآ یتو داشتم یول دادم جوابشو

 .کردمیم

 ؟یکرد یرو ادهیز کمی یکنینم فکر-
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س اون!؟یرو ادهیز.گرفتم نهییا از رو نگاهم من و گفت نویا  نوم شهیهم که ی  ک

 .کنهیم مسنره بلند یلباسا دنیپوش بناطر

 !تره جالب رمیسنتگ سییر یبرا نیا کردمیم فکر-

 یزدم؟سع یا مسنره حرف نیهمچ اصال چرا.کردم اشاره تنم یتو لباس به و

 :نداد رییتغ رو یزیچ جوابش یول کنه درست رو جو کرد

 .یبپوش رو زشتت ی رفته رو و رنگ یل شلوار همون دمیم حیترج-

 قتهو یلیخ و رهیبگ رادیا ازم و کنه بیتنر منو کنهیم یس  ع ص  ورت هر در اون

 .نشم بیتنر ییحرفا نیهمچ با دادم عادت خودمو

 تارا؟ یدیشن صدامو-

 نگرفت رادیا یبرا یراه هی صورت هر در تو چون بگم ندارم یزیچ دمیشن اره-

 !سییر...یکنیم دایپ

 جوابم نمک فکر.اوردم زبون به زیام طعنه ییجورا هی و ش  تریب دیتاک با رو سییر

صد تا و بزنه یحرف مورد نیا در ننواد گهید که بود قاطع نقدریا  نیزم هی که مق

 کنه سکوت یمسکون باطن در اما یزراع ظاهر به



ظار جا یول نمیبب رو ریبا نیزم هی داش  تم انت ظاراتم با یلیخ اون  فاوتمت انت

شک ذرت مزرعه هی هیشب شتریب.بود ستون لیاوا به توجه با البته که زده یخ  زم

 ییها رودخونه اطرافش هنوزم اما س  ت دلمرده نقدریا چرا نبود زیبرانگ تعجب

 نجایا ساختمون هی ساختن یمهندس نظر از واقعا.شدنیم دهید بودن نزده خی که

 کین و زدنیم حرف مورد نیا در هم با همه.دونمیم دیبع که ره؟منیپذ امکان

 اشنب داشته هتل هی نجایا که سودمنده یتجار نظر از کنه قانعشون کردیم یسع

 منو اام!کردیم ییزدا عتیطب داش  ت کار نیا با رس  ما.بکره عتیطب یتو چون

 حرفاشون از یچیه که یا نفره 12-10حدوا تیجمع از یحرفا؟کم نیا به چه

 امیبچگ ادی منو.زدم قدم ذرت مزرعه اون یتو و گرفتم فاص  له دمینمفهم رو

 حواض و نیبهتر و داشت ذرت مزرعه هی بودم بچه یلیخ یوقت نداخت،پدرمیم

 وش  ونت که بود ذرت بلند یها بوته با نایزم همون یتو میکودک خاطرات نیتر

 یحت من و گذش   تیم پدرم مرگ از س   ال کی داش   ت بایتقر.ش   دمیم گم

 ایدن یتو هک بود یکس تنها پدرم.خودم کشور برگردم سالگردش یبرا تونستمینم

 طمئنمم چون نهیبب تیوضع نیا یتو منو تونهینم اون که خوشحالم یول داشتم

شحال سط دخترش تنها دیدیم اگه شدینم خو سند خونواده هی تو  ضیمر خودپ
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 اون.نهک یزندگ و ادیب کنار باهاشون اشونیبد تمام وجود با مجبوره حاال و شده

 یزندگ تا زدیم یهرکار به دس   ت و برم ارزوهام س  را  من تا کردیم یهرکار

 دیاب که طور اون چوقتیه!یقمارباز یکنه،حت فراهم دخترش یبرا رو یبهتر

 صد ودب یمعروف و پولدار یلیخ مرد که کین با سهیمقا در اون.ندونستم قدرشو

 یکیارب رودخونه به مزرعه اون ته.بود احترامتر قابل و تر یداش  تن دوس  ت برابر

 خودم ی چهره انعکاس به.دیرس  یم بودن زده خی ازش یکیکوچ یقس  متا که

 ماس  ک و نش  س  ته یکبود به یچش  ما با غمزده دختر نیا.کردم نگاه اب یتو

س شه یرو نییتز که یژنیاک  نجایا!یابادان و اب.شمالم ی بچه منم؟من صورت

 یوت یحت.من یکودک خاطرات جزء به جزء با متفاوت کامال سرد شهر هیه؟یچ

 ینجام،تویا حاال و باش  م ییجا نیهمچ یروز هی دمیدینم هامم ب*و*سکا

صل نیسردتر ستون با سال ف ستامو.ممکن لباس نیتر یتاب  و گرفت لمبغ به د

ستام کف صم ی همه مثل.کردم" ها" د ست رقابلیغ و یگذر ماتیت  گهید یابید

 ردمگیبرم دیرس   دس  تم به ام س  االنه حقوق یوقت دمیکش   نقش  ه ذهنم یتو ام

 چپل هب.ها تیال یایدن از خارج یایدن دارم،به تعلق بهش که ییجا نا،بهیکارول

 از یوقت تا دمیم قول و ش  دم برزگ توش که یا یداش  تن دوس  ت و س  اده لیه



شدم مطمئن خودم شتوانه چیه بدون بزرگم یاهایرو دنبال ن  گهم یول.نرم یا پ

مه  تونس  تمینم ش   د؟منیم حل بود خوش بهش دلم که یحقوق با زیچ ه

 رلبیز.ارمد ازین سنیج به دنمیکش نفس یبرا که یوقت تا نه...چوقتیبرگردم،ه

 .کردم بغل تر محکم بازوهامو و دمیکش یآه

 نیا یبرا و کنم حس گلوم یتو رو فیخف فش  ار و درد هی ش  دیم باعث س  رما

سم به مبتال افراد مثل گرفتیم ام سرفه ییهوی که مواقع سپر هی آ  با کیوچک یا

شته خودم شم دا شم مجبور و با ستفاده ازش هرروز با شم از.کنم ا  با دینبا اول

 ونهرودخ هی لب امیب نکهیا حال به یوا ذاش  تمیم رونیب خونه از پامو س  رما نیا

 یسپرا دنبال کوتاهم رهنیپ مانند سهیک بیج یتو و زدم یا سرفه تک.زده خی

شتم ام ضوح به کردمیم حس.گ سم چیه یوقت دیپر صورتم از رنگ و  ور یج

 هت تا س  ر دس  تام کف با زنان س  رفه.کردمینم حس هام بیج یتو دس  تام ریز

 نیهم ییجا هی دیکردم،با نگاه نیزم یرو برم و دور به و کردم لمس رو لباس  م

 و مش   کبود تا زنمیم س  رفه نقدریا نکنم داشیپ اگه.باش  مش انداخته اطراف

 تا رو یمتر مین لوله که یدردناک ساکشن اون و ارمیدرم مارستانیب از سر تهشم

 االن که ی  حس   از بدتر برابر ص   د شیخفگ حس و کننیم فرو ام معده یتو
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سما.دارم شتم ر شتم دیام و دمیچرخیم خودم دور دا  و خار اون نیب ییجا هی دا

 مترک بود ممکن بودم اوردهیدرن رو ژنمیاکس ماسک اگه.کنم داشیپ ها خاشاک

 شیپ برام یخاص مشکل امروز کردمینم فکر یول بربنورم یمشکل نیهمچ به

 یاسپر زودتر یهرچ کردمیم دعا دعا و دمیچرخیم خودم دور که همونطور.ادیب

ساس با شه دایپ ام  با همزمان هوا یتو شدنم معلق و پام ریز شدن یخال اح

 یگوش  نراش   غیج دادمیم تکونش  ون هوا یتو تعادلم حفظ یبرا که ییدس  تا

 توش که یا رودخونه آب سوز استنون یسرما و بودم من بالفاصله و دمیکش

 یسیخ تهالب و سرما از که یشوک با و رفت اب ریز سرم یا هیثان فقط.بودم افتاده

 و اوردم باال اب ریز از دمیکش که" یه" یصدا با سرمو داد دست بهم یناگهان

 عمق با یآب یتو نش   دن غرق به نانمیاطم وجود با که بودم ش   ده هول نقدریا

 نواستمیم کمک غیج با و زدمیم اب یتو محکم دستامو کم،هنوزم نسبتا

صله جمع از چرا که کنم سرزنش خودمو لحظه اون تو تونستمینم  با و مگرفت فا

 اگه مبزن نیتنم تونس  تمیم اما انداختم دردس  ر یتو خودمو تمیوض  ع به توجه

ضع نیا گهید قهید پنج فقط  ای شمیم خفه شدن غرق بدون کنه دایپ ادامه تیو

شنا یصدا دنیشن.رمیمیم و زنمیم خی  ومن غیج یصدا انگار که کوبیج یآ



شتیم دنبالم بود دهیشن که یجهت طبق حاال و بود دهیشن  دیام نور هی هیشب گ

 !روشن یلیخ یلیخ نور هیف،یخف دیام نور هی نه.بود

 ؟ییکجا ؟تارا...تارا-

ستامو کهیدرحال بود بلند نقدریا چطور دونمینم که یغیج همون با  به ممحک د

 داد نرم نییپا آب انیجر با تا بودم گرفته بود افتاده اب یتو که یدرخت ش  اخه

 :زدم

 !ام رودخونه یتو من...من...کمک-

ش طول یلیخ سه بهم و کنه یابیرد منو جهت بتونه تا دینک س ههم انگار.بر  ریم

شن شدیم کامال و بود دهیدو رو رودخونه لب تا میبود اول که ییجا از  شصیت

 یرو ابیتقر رودخونه کنار یبلند یرو دیباریم روش و س  ر از که ینگران با.داد

 :دیپرس و کرد دراز سمتم به دستشو و شد خم زانو

 ؟یریبگ دستمو یتونیم-

ستامو از یکی شتم که یانعطاف تمام و  کردم رها چوب از د  تا بردم کار به رو دا

ستمو سونم بهش د  ادد هول جلو به رو منو قبل از دتریشد که اب انیجر اما بر

شم یفیخف غیج بازم شد باعث س که یدرخت تنه به یچارچنگول و بک  از یمتق
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س ادم هی یبرا.بچسبم بود کرده سد رو رودخونه سوا  تسن یلیخ اون مثل یو

ست بنواد یسرد یهوا نیهمچ یتو که بود ست ید شو ید  ونا یتو بندازه خود

ستمیم هم دیبع و سرد و آلود گل اب شم.بکنه رو یکار نیچن دون  دل دو خود

 رلبیز!نه؟یبب منو ش  دن منجمد و س  تهیوا همونجا ای اب یتو ادیب واقعا که بود

 به و گذاش   ت اب یتو پاهاش  و از یکی و دمینش  ن که گفت خود با یزیچ

سمت شو دوباره و شد خم من جلو، ست  زا باالتر یکم تا اب.کرد دراز سمتم د

 وردس  ت بهم.کردینم تعادل یب من اندازه به اونو انشیجر یول دیرس  یم زانوش

 :داد

 .ریبگ دستمو-

 بار نیا و کردم دراز دستمو یسنت به آب انیجر با شدن همراه دوباره از ترس با

 گهید تیموقع یتو اگه.باال دمیکش حرکت هی یتو و گرفت دستمو مچ کوبیج

 از نوم که یزیهرچ یول رفت در جا از حرکت نیا با کتفم کردمیم فکر بودم یا

 یول بودم رودخونه لبه گهید حاال.بود یستودن برام کردیم خال  تیموقع اون

ستمیم یسنت به  من یراب اب عمق و کنم کنترل خودمو و ستمیبا پام یرو تون

 یرو و زانو ریز دستشو اون یوقت.دیرسیم پهلوم تا و بود کوبیج از شتریب یکم



شت کمرم سط از منو و گذا  لحظه یبرا ضعف حس اون کرد بلند رودخونه و

 بودن هدیچس  ب ش  لوارش و کفش به که ییال و گل به زدن غر با.رفت نیب از یا

 ور نایماش   که ییجا س  مت بلند یقدما با و گذاش  ت رونیب رودخونه از پاش  و

 اهامپ و زدمیم س  رفه یتنگ نفس از و دمیلرزیم س  رما از.رفت بودن کرده پارک

شتن جون س مطمئنا و ندا  ونا یتو یخوب انتناب"خوبه؟ حالت" سوال دنیپر

 شتدا بدنم.ستین خوب حالم بفهمه تونستیم یاحمق هر چون نبود تیموقع

ما و دیلرزیم ته فرو وجودم عمق تا س  ر  تر کینزد کوبیج به بود،خودمو رف

 اش  هب حرفا نیا از دورتر دیبا نیماش   کردمیم فکر.بمونه دور ازم س  رما تا کردم

ش پارک محل سمت به انبریم هی اون انگار یول  ودترز یلیخ چون بود بلد نایما

 خم ودب گرفته دستاش یرو منو که یهمونطور.میدیرس نیماش به انتظار حد از

ش در و شد شتم ا یاحت با و کرد باز رو نیما ش یتو گذا  بود مدو بار یبرا.نیما

ند فوق جس  م هی من کننیم حس نگتونیارل یبرادرا کردمیم فکر که  هش  کن

ش یبنار عیسر یلیخ و شد سوار هم خودش!ام شن رو نیما  کرد،اونقدر رو

 ودمخ بر و دور رو گرما ستین قرار ایزود نیا به بودم مطمئن که بود شده سردم

 یدستا با.بود افتاده نیماش یصندل یرو که دمید مویلعنت یاسپر تازه.کنم حس
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 قطع رو ام س  رفه نیا حداقل.گرفتمش ص  ورتم یجلو و داش  تم برش لرزون

 عایسر وبکیج.دادم هیتک یصندل یپشت به سرمو و دمیکش یقیعم نفس.کنهیم

 :گفت من به رو و دراورد بود خودش تن یتو که یبلند یبارون

 .یاریدرب تنت از رو سیخ لباس اون دیبا-

 یتو که یمنالفت ییجورا هی و تعجب با اما بود س  نت برام هنوز زدن حرف

 :دمیپرس لحنم

 !ها؟-

شت که لباس پیز و شد خم سمتم به یکم و نکرد سوالم به یتوجه  ردنمگ پ

 :داد ادامه و دیکش نییپا رو بود

 .خطرناکه تو واسه موندن ینجوریا...بجمب-

ستمیم  تا نهک کمک بهم نوادیم فقط ؟اونیچ یبرا یول کنم منالفت بازم نوا

 از ور تنم یکم.ارمیدرب یباز احمق س  تین یازین!رمینم یتنگ نفس و س  رما از

 دمیشک رونیب سرم از رو سمیخ رهنیپ کوبیج کمک با و دادم فاصله یصندل

 رو تشدس یتو کت کوبیج.گرفتم خودم یجلو یضربدر دستامو بالفاصله و

 .داد من دست رو کت طرف دو و انداخت من ی شونه دور



 .یلرزیم یدار..یکن گرم خودتو دیبا-

 اصطکاکشون از تا داد حرکت بازوهام یرو یبار چند دستاشو و کرد زمزمه اون

 که ییس  رما منو نگران نقدریا که س  ییر نیا کنم باور تونس  تمینم.ش  م گرم من

 تیموقع مطمئنا...س  رماس  ت فقط نیا...که نهیا منظورم!کنمهیم تحمل دارم

شه نگران یلیخ بناطرش بنواد اون که ستین یمرگبار ضله.با  و دنگر یها ع

 بالق.کش  وندمیم عقب به گردنمو مدام و بودن گرفته آب یس  رما بناطر کمرم

گه کردمیم فکر ناطرش ادیب شیپ یتیموقع نیهمچ یروز هی ا لت از ب جا  خ

س زا شتریب که یمرد یجلو شیپ هیثان کی نیهم...نیبب منو یول رمیمیم  یهرک

باس   چیه بودم خودم درمورد تفکرش طرز نگران ب نیا از و نبود تنم یل  تبا

 رداختنپ یبرا یتر مهم مسائل چون فقط مطمئنم البته و نبودم خجالتزده اصال

 یکم.بود شده سرکوب من در لحظه اون تو خجالت حس داشت وجود بهشون

 :تمگف و زدم کنار بازوهام یرو از دستاشو و رفتم فرو یصندل یتو شتریب

 .بدم انجامش تونمیم خودم-

 کونت یسر و دیکش عقب رو دستش.گرفتم خودم یجلو تر محکم رو پالتوش

 نرویب بودن پارک اونجا که یینایماش   همه نیب از و کرد روش  ن رو نیماش  .داد
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مد قب به.او گاه ع مه هنوز ما از دورتر یکم کردم ن  ش  ونیقبل یجا س  ر ه

 :دمیپرس ازش زده تعجب.بودن

 ؟یریم کجا-

 .خونه میریم-

 .اومدن تو بناطر ادم همه شه؟اونیم یچ قرارت پس-

 .ستین مهم-

ظه هی ثل یکس   نوامینم من و ی  رو ادهیز یلیخ گهید نیا کردم فکر لح  م

 :گفتم نمیهم یبرا بده تیاهم یزیچ به همه نیا کوبیج

ناطر س   تین الزم.خوبم من- مت قرار نوامی،نمیبرگرد من ب  خراب مه

 .شه تموم که یوقت تا بمونم نیماش یتو تونمیم.شه

 :گفت یحوصلگ یب با

 !بودم؟ گل یتو زانو تا خودم ینیبینم!برگرده؟ تو بناطر نوادیم یک-

 هرحال به یول زنهیم و حرف نیا داره برننوره غرورش به نکهیا یبرا دونمیم

حت منو نهیم نارا  مارو بود ذهنم یتو که یزیچ یجا به و گرفتم گاز لبمو.ک

 :گفتم



 .یکرد کمکم که ممنون-

 .کردیم و کار نیهم بود من یجا یهرک-

 .یکن خرابش نکن یسع-

 رو؟ یچ-

 :گفت رو یا گهید زیچ زبونم یول رو کرده که یکمک بگم نواستمیم

 !رو شهیم ساخته ذهنم یتو ازت داره که یریتصو-

نه از یکی نیا درص   د80 حدود قا ندگ یتو که بود یجمالت نیتر احم  میز

 یبرا ور شد،نگاهش زیسورپرا دنشیشن از هم کوبیج کامال و بگم تونستمیم

س هیشب یلحن با و کرد نگاه من به و گرفت روش به رو جاده از یا لحظه  نرتم

 :دیپرس کردمیم رشیتعب تمسنر به من که یزیچ کم دست ای

 !؟یکنیم یساز ریتصو ذهنت یتو من درمورد تو-

 پنجره س  مت به س  رمو عایس  ر و نزدم یدرس  ت چندان حرف ش  دم متوجه تازه

 وامنیم نبودم مطمئن.کردم نگاه اطرافم و دور بلند یس  اختمونا به و چرخوندم

 درموردش من ی  ادیز مدت بود نیا قتیحق.نه ای بدم جواب سوال نیا به اصال

 ومد و اول نگاه یتو اون.منه کردن فکر حد از شیب باعث خودش و کنمیم فکر
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 یول هیمیص  م ریغ و ریس  نتگ و یجد و خش  ک ادم هی،یحت ص  دم و دهم و

سر یتو از منو کنهیم یسع شهیهم ص به اولم روز بده،از نجات افتادن درد  دق

 گزند از من موندن دور

 ای پسر دوست هی مثل و کنم یزندگ باهاش و کار واسش کرد وادار منو برادرش

 روجخ و ورود ساعت برام و کردیم چک منو دائما ریسنتگ شوهر هی بگم بهتره

شم و کردیم نییتع خونه به  ارمد عالقه یچ به من شد مهم براش ییهوی که بعد

کهیا و ندارم یچ به و قدر ن ها اون قیتزر از چ  هم حاال و کش  میم درد دارو

جات یبرا فقط رو یمهم اون به یقرار نهیم بهم من دادن ن  بیعج نیا..ز

 همه و جذاب و نقص و بیع یب مرد درمورد ریتفاس نیا با یکس یعنیست؟ین

 و ام وونهید من فقط یعنی!کنه؟ینم یپرداز الیخ نشسته کنارش که یتموم زیچ

 دیحاضره؟شا من به کردن کمک یبرا شهیهم یخاص غرض و قصد بدون اون

 کنه جلب منو توجه که نبود یزیچ شمارشش رقابلیغ ثروت و افهیق اول روز از

سنا همه کنار در حاال اما سیم ذهنم به ازش که ییُح ستمینم دیر  یژگیو نیا تون

تا یبعض   که ام یعاد ادم هی منم.رمینگ نظر در رو ها  مهم براش زایچ نیا وق

 به کوبیج و نبود خونه خدمتکارا جز چکسیه میدیرس   که خونه به!ش   هیم



 هیچ کار نیا تاوان دونهیم یک.نداد یجواب کین مکرر یها تماس از چکدومیه

شنوم؟حاال سرزنش بناطرش چقدر من قراره و س که ب  ترگرم یکم میبود دهیر

 اتاق گمب بهتره ای اتاقم یتو رفتم.بود س  رد س  رده هنوز پوس  تم یول بودم ش  ده

سب بر که سنیج  اون که یوریپل نیگرمتر و کردمیم یزندگ توش منم اتفاق ح

 نیماش یگرما بناطر یول داشت نم یکم هنوز موهام.کردم تنم رو بود اطراف

سبتا شک ن  یهمونطور که کوبیج کت یرو نگاهم نهییآ یتو از.بودن شده خ

نت رو باس س  نیج اگه.موند متوقف بودم کرده رهاش ت  یتو رو کوبیج ل

تاقمون نه نهیبب ا نه؟ فکر یچ به ممک بل تا بدم پس  ش که بهتره!ک کهیا زا ق  ن

 دمبو نشده متوجه حاال نیهم برداشتم،تا تنت یرو از رو کت.شه دردسرساز

 یلو نبودم س  رد و تلخ یادکلنا طرفدار من نکهیا ولو دهیم یخوب یبو نقدریا

 ثلم اون!کرده؟ خرج چقدر بناطرش دونهیم یک.بود رینظ یب بوش یکی نیا

غذ له کا نه خرج پول یزیچ هر یبرا تونهیم باط کهیا بدون ک  تشعاقب نگران ن

 ص  داش.زدم در به یا تقه.اتاقش س  مت رفتم و انداختمش دس  تم یرو.باش  ه

 :اومد

 .تو ایب-
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 تاقا یتو که یرنگ یمش  ک یچرم مبل یرو.اتاقش یتو رفتم و کردم باز رو در

 زدن گزن الینیب کین گهید کرد،انگاریم چک رو شیگوش   و بود نش  س  ته بود

ستمیم و بود شده  ندچ بود مغزم یرو که لشیموبا زنگ یصدا دنیشن از تون

 خودم از یکم رو کتش و گرفتم دستم یتو رو در رهیدستگ.باشم راحت یا قهید

 :گفتم و دادم فاصله

 .کنم تشکر بابتش و بدم پس نویا نواستمیم-

 یعنی که کرد اش  اره اتاق گوش  ه یلباس   چوب به و داد تکون یس  ر تفاوت یب

 خود از ی مسنره حالت همون به برگشت دوباره.یلباس چوب یرو بندازمش

 .رونیب برم اتاق از خواستم و زدم یلباس چوب یرو رو لباس!ش؟یراض

 .نجایا ایب-

 رییغت هی.برم س  متش به تا کرد دراز دس  تش  و و گفت بمش یص  دا با کوبیج

 شیقدم کی یتو رفتمو س  متش اروم یلیخ!یعال گه،چقدرید عیس  ر رفتار

 :گفت و کرد اشاره بهم و دیکش من سمت شیگوش از نگاهش.ستادمیا



 ا محت که هم هرچقدر تو منو مثل یافراد.یباش   خودت مراقب ش  تریب دیبا-

 ومار کنه،اما یزخم فقط رو هیبق ممکنه س  اده خوردن نیزم هی.کمه بازم باش  ن

 .کشهیم

 

 به ناو دمیند هنوز هرچند مواظبم ش  تریب بعد به نیا از که کردم دییتا س  ر با

 لوج به رو!باشه شده شیزندگ اعمال نیتر ساده یتو یناتوان دچار من ی اندازه

ستمو و شد خم  هک بودم ستادهیا ییجا کنم،حاال حرکت کرد وادارم و گرفت د

 یاهنگ بود دستش یتو که دستم مچ به.کردیم لمس رو کوبیج یزانوها پاهام

 :گفت متفکرانه و انداخت

 یبلوبر کنمیم فکر وقتا یبعض!یهست یمردن و فیضع یلیخ تو-

 اما!یتر کیکوچ هم یآب تمش  ک هی از تو چون س  تین واس  ت یدرس  ت لقب 

 .یایم نظر به که یهست یزیچ از تر یقو یلیکنم،خیم اعتراف

  و خودش به نس   ب یزتریر یلیخ ی جثه من که گهیم خاطر نیا به فقط نویا

ندش قد یناتن خواهر و یفوت 6 برادر ند حرفش به ربط ی؟ب!دارم بل  لبن

 :گفتم و زدم یکمرنگ
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 !سیی،ریباش مهربون نقدریا کردمینم فکر کنمیم اعتراف منم-

 یوت.ش  ه حفظ تعادلم تا کنم خم زانوهامو ش  دم وادار بایتقر و دیکش   دس  تمو

 :گفت و زد زل چشمام

 .کوبمیج من...کوبیج-

 یابر که بود بیعج!نه ای بودن حاال که ش  دنیم گردتر اون از چش  مام دونمینم

 .داد نشون یمنف واکنش من طرف از شدنش خطاب سییر به بار نیاول

 

 زنا ادیم خوششون زنا از برسم،مردا نکته هی به ذهنم یتو تا دینکش طول یلیخ

 ریغ یزیچ چقدر و حاکمه یتیموقع چه که ستین مهم!بوم!نیهم و مردا از هم

 یم ییایمیش   کنترل رقابلیغ و عیس  ر انفعال و فعل هی اد،مثلیم نظر به ممکن

 یاواکنش   یجلو یتونینم بعد و ش  هیم ش  روع یطوالن رهیخ نگاه هی با که مونه

ستمیم و یریبگ رو یبعد  هجوم دارم هک ستمین من فقط نیا بگم نانیاطم با تون

 نگفتیم بهش که بود یزیچ نیا!کنمیم حس خونم یتو رو نیتوس   یاکس  

 س  رما ینزار و اب یتو یبپر نفر هی بناطر بنواد دلت هوی که!عش  ق هورمون

ساب به یبزار نویا و بده عذابش سان حس ح ست ان  هی وت که یصورت در تیدو



 یتو هوی و یبزن دست یکس به یالک یستین حاضر که یهست یوسواس فوق ادم

 و روش  ن ی اش  فته یموها و رنگ یاب یچش  ما اون چقدر بزنه جرقه ذهنت

 نیهم هب!هیخواستن و یداشتن دوست گمه توش تو یدستا که یا مردونه یدستا

 هی آره،تو و بشه دینبا که یزیچ سمت شهیم منحرف زیچ همه از ذهنت یآسون

 .یریبگ رو اتفاقات یبعض یجلو یتونینم که یهست یعاد آدم

ستم بازم اون ش رو د ست از یبرا بار نیا و دیک  ردونهم رهنیپ به تعادلم ندادن د

 شیارونب یرو که یسرد عطر!نشستم پاش یرو بایتقر و شدم متوسل تنش یتو

 یکردم،طوریم حس تر کینزد یلیخ و شیاصل منشاء از حاال رو کردمیم حس

 هب بعدش اگه البته کنم اس  تش  مام رو بو اون وجود تمام با نواس  تیم دلم که

 عیسر مهه نیا که یقلب با چرا که نداشتم یا یمنطق لیدل هنوز.وفتادمینم سرفه

ستم سمییر یپاها یرو زنهیم ش ست دو و ن سش ید سب رو لبا صلهف از و دمیچ  ا

 ؟!زدم زل رنگش یآب یچشما یتو یمتر یسانت چند

 زنه؟یم تند قلبت انقد چرا-
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 بسح بالفاصله رو گذاشت،نفسم ام نهیس قفسه یرو دستشو و کرد زمزمه اون

 جلو به رشوس یکنه،وقتیم تر عیسر رو قلبم تپش کار نیا دونستمینم یول کردم

 :گفت یاروم یلیخ یصدا با گوشم بغل و کرد خم

 !هیا قهوه نقدریا چشمات دونستمینم حاال تا-

 یلیخ یوقت که شد یرنگ یب یها دون دون از پر پوستم کردم حس واحد آن در

 حمممسل ریغ یچشما با تونستمیم ومدیم سراغم ییهوی یحس ای شدیم سردم

 !نمشونیبب

 

 عقب لحظه چند یگذاش   ت،برا خودش گردن دور رو اونا و گرفت دس  تامو

 :دیپرس و زد زل بهم و رفت

 سردته؟ سردن؟هنوز نقدریا دستات چرا-

س اخم با اون شو و دیپر ست شت د ستامو از یکی و برد گردنش پ  برد و گرفت د

شت هنوزم.لبش سمت  به ارهقر کرد،نکنهیم تر متعجب و تر زده شگفت منو دا

بل نوادیم و رهیبم ایزود نیا بت مرگش از ق نه ثا  فکر من که ییایبد اون به ک

 کنمیم کرف بهش گفتم بهش نیماش یتو که نهیا بناطر دمیشا ای؟!نبوده کردمیم



نه منو نظر بوده منتظر فقط و کردهیم فکر من درمورد اونم و ما بدو  منتظر ا

 یتو یسنت به که یی  ها یژگیو از یکس بناطر کردن صبر و مساعد نظر دنیشن

شم مطمئنم تونمینم و شهیم دایپ ها نگتونیارل یا ان ید ض با  و قراره نیا از هیق

 ترک رو اتاق ینیسرسنگ با و پاشم جام از االن تونمینم و نوامینم هم یطرف از

 نکردن یس  رس  نت به مربو  یحدود تا دادیم نش  ون که یباز یرو چون کنم

 .بود خودم

 دستم نکهیا یجا به.کرد ها دستم پشت و داشت نگه انگشتاش نیب رو انگشتام

 لشیاموب زنگ یصدا بعد و رفت برهیو پام ریز یزیچ هی!دمیلرز بدتر شه گرم

تاق کل یتو  و فعل تمام تونس   تیم که بود یزیچ ی همه اون انگار.دیچیپ ا

 با نهک متوجه رو نفر دو ما و ببره نیب از رو اومدن وجود به ییهوی که یانفعاالت

 عایرس  .س  تین درس  ت وجه چیه به تمونیموقع اما وفتادهین یاتفاق چیه نکهیا

تامو تا از دس   قب گردنش پش   ت و دس    نییپا پاش یرو از و دمیکش   ع

مدم ند س  رمو..او ند ت جالتزده و دادم تکون ت  کردمیم یس  ع که یحال در خ

 :گفتم بدزدم ازش نگاهمو

 ...دیببنش-
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فاق یوقت کنمیم یعذرخواه دارم چرا دمینفهم خودمم تادهین یات  نماو ی؟ول!وف

ضاع شو من از بهتر یاو ستا شت،د  همتفکران رو اش چونه و گرفت بغل به ندا

ش.انداخت باال ییابرو بازم و کرد لمس سیم و نوردیم زنگ هنوز شیگو  تمتون

 یب و ندادم کش رو ماجرا اون از شتریزنه،بیم زنگ داره که مزاحمه کین بفهمم

 محکم خودمو اتاق یتو رفتم و رونیب دمیدو اتاقش از کارم بودن عیضا به توجه

 بینه خودم به ذهنم یتو و زدیم امون یب داش   ت هنوز قلبم.دادم هیتک در به

شت''زدمیم ست چیتارا؟ه یکردیم یغلط چه یدا ست حوا  یتیموقع چه یتو ه

ست  واننیم و متنفرن ازت توش همه که یکنیم یزندگ یا خونه یتو ی؟داریه

 بغل یتو االن نیهم که ی  مرد دس  ت تو تیزندگ و ننیبب چش  ماش  ون با مرگتو

 ستین مهم و یبود نشسته دارن رقابت گهید باهم هم یلیخ قضا از که بردارش

 خودتو یش  نص   میحر دیبا ،هنوزمیباش   خوب و یکن تالش چقدر تو که

 "نهک متهم یزیچ بناطر تورو یراحت به نتونه یکس که یکن حفظ یاونقدر

شکل ستیهم م  ستد بتونم که ستمین یتیموقع یتو وجه چیه به من که...نجا

س با یا رابطه نیکوچکتر ای کنم خطا پا از شته یک شم،نه دا  کال که نسیج با با

سر برام ممکنه که برادرش با نه منالفه یا رابطه هر با ست یبزرگ درد  و نهک در



 رو دیجد ادم هی دنید فرص  ت یحت من چون یا گهید ی بهیغر مرد چیه با نا

 ..!ندارم هم

عد فاق  از ب تاد نمونیب که یکیکوچ یمقطع ات تاقم به من فرار و اف  کوبیج ا

 هی وانبعن نکهیا و ش  رکت برگش  ته زدمیم حدس و زد رونیب خونه از بالفاص  له

ستور بهم سییر  میکار ساعت انیپا تا یلیخ چون کارم سر برگردم دیبا نداد د

شون مونده  من با فعال نوادینوام،نمینم من که یا اندازه همون به اونم دادیم ن

گه بودم مطمئن و رو به رو ما بود یا گهید تیموقع ا  کردیم مجبورم االن حت

 حتت من یکیکوچ حرکت نیهمچ هی با یول نبود عاقالنه نیا.کار س  ر برگردم

 ش  ممچ یجلو از شینما ص  فحه هی مثل برام زیچ همه و بودم گرفته قرار ریتاث

 یتو یلیس   هی اولم برخورد یتو و دمید رو کوبیج که یروز گذش   ت،ازیم

شش ضا از بعد که یوقت!متنفرم ازش گفتم بهش و زدم گو  راردادق برگه کردن ام

 با واون من که گفت روزمندانهیپ و دیکش   دس  تم از رو برگه ش  رکت یتو کارم

 یوقت یحت رو کشش اون من.کنم جمع و حواسم بهتره و گرفتم اشتباه برادرش

بل منو قا گه وارید م فت رو دهنم یجلو و داش   ت ن  حس نزنم غیج تا گر

ستن بابت بهم نکهیا از دید یوقت یحت!کردم  ازم بازم و زده ضدحال کراواتش ب
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 نهیشب من کنار هزارم بار یبرا نواستیم یوقت و بزنم گره رو کراواتش خواست

تا نیا ی همه...نهیبب رو دیفهمینم ازش یا کلمه که رو" ریتقد" لمیف و  نم وق

 ارک س  ر که یاون با س  ت خونه یتو که یکوبیج دمیدینم و بودم کور همه نیا

 من به نس  بت اونم دارن؟که یمعن هی نایا ی همه و کنهیم فرق یلیخ منه سییر

 گهید یحت و ش  ده گرمم قبل از ش  تریب یلیخ کردمیم حس داره؟حاال کش  ش

تامم نت یرو خودمو.نزدن خی دس   مه یرو ذهنمو و کردم پرت ت  زیچ ه

 اش تهد اس تراحت یبرا یکاف وقت روز اواس ط من که ادینم شیپ یلیبس تم،خ

 ...کنم خرابش افکارم با نوامینم حاال و باشم

 چند بفهمم و کنم باز چشمامو شد باعث زدیم صدا رو اسمم که یکس یصدا

 از ازهت زد،انگاریم صدام اتاق رونیب از که بود سنیج یصدا.دمیخواب هیساعت

شته شرکت  باز که رو در و رفتم رونیب اتاق از و دمیپر نییپا تنت یرو از..برگ

 :تمگف ام دهیپر خواب از ی خسته یصدا با.دیرس در دم تازه سنیج دمید کردم

 ..سنیج..یه-

 اون از لقب و باشه شده راحت تازه الشیخ که انگار بعد و کرد نگاه پام تا سر به

 :گفت و دیکش یراحت یرو از ینفس بود اشفته



 افتاده واست یاتفاق چه گفت کوبیج یوقت دونهیم خدا خوبه؟فقط حالت تو-

 .شدم نگران چقدر

 محال که گفتم بود باز یاب اس   ب اندازه به که یدهن با و دمیکش   یا ازهیخم

 و یدلس  وز ش  ه؟بایم هم نگران س  نیج ش  ه؟مگه نگران دیبا اون چرا!خوبه

 میش  ونیپ یرو رو دس  تش بود ینگران توش بگم تونس  تمیم هنوز که ییچش  ما

 مطمئن بابت نیا از که بعد و!گرانه؟ید داشتن تب فکر به فقط شهیهم.گذاشت

 :دیپرس شد

 شدم؟ بدهکار کوبیج به تشکر هی..پس-

ستامو صال نکهیا یبرا و دادم تکون هوا یتو د  فکر تاداف که یاتفاق و صبح به ا

 :گفتم ینامربوط یها جمله و حرفا با نکنم

 ...فقط اون..افتادم فقط من...نبود یمهم زیچ-

 دمب لیتحو یحساب و درست جمله هی و کنم ادغام باهم تونستمینم هامو جمله

 و ش  دم داریب خواب از تازه که نهیا بناطر کنم فکر.ش  دم س  اکت نمیهم یبرا

 یلیخ و اورد دورم دس  تاش  و س  نیج.بگم دیبا یچ کنهینم پردازش هنوز مغزم
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نه تا  هگید تو کنمیم خواهش نه گفتمیم دلم یتو که یجور کرد بغلم دوس  

 !کنم هضم ساعت 24 یتو رو یمهربون همه نیا تونمینم!نشو مهربون

 .یباش خودت مواظب شتریب دیبا تو-

س و گفت ینرم به نویا شوند موهام یرو یکوتاه ی هب*و*  بهش دیبا هنوزم.ن

ستانه؟ رفتار بگم شه نطوریهم که دمیم حیترج!دو ستمو.با ش د  یتو میفتر و دیک

 هی کهنیا یبرا ینطوریهم!دیپریم سرم از خواب و شدیم لود داشتم کم کم.اتاق

 :دمیپرس باشم گفته یزیچ

 ؟ینبود جلسه یتو امروز چرا-

 :گفت و زد تلخ لبنند گفت بهش شدیم که یلبنند

 !نبودم؟ من که شد متوجه نفر هی باالخره-

 ش   هیهم خودش که یس  مت یپاتنت یکش  وها از یکی س  مت ش   د خم و

 :گفتم بلند یصدا با اما خودم به.دینوابیم

 !یستین نمیبب تونمیم ستمین که کور-

 .ندارم یخارج وجود هیبق یبرا من.شهینم نایب یچشما به مربو  فقط-



قدریا من...الینیب اوه تا کمبود درمورد نوامینم که رمیدرگ ن چ هی یمحب  هب

لدار ها که یپو ندگ کمبود تن بت دنید شیز بت یکمتر مح  برادر به نس  

 رلبیز و نش  س  تم تنت یرو.بس  وزه براش دلم و بش  نوم رو بوده کترشیکوچ

 :گفتم

س یبرا- سته بهت شیزندگ که یک  یارجخ وجود تو کنه فکر سنته ست واب

 .یداشت ازین که بود یزیچ همه نیا کنم فکر.یندار

 :داد جواب زدم که یحرف به حس یب

 :داد ادامه

ض- شون حال به رو همه وقتا یبع صال نمیبب تا ذارمیم خود  من شنیم متوجه ا

 !م؟یچ و ام یک قایدق

 :تمگف بود سنیج که یسمت برگردم نکهیا بدون و کردم گره هم تو دستامو

شون حال به رو همه تو- شونیج یذارینم خود  توجه بهت یکنیم سن،مجبور

 .کنن

 .شد قطع صدام کردمیم یباز انگشتام با که نطوریهم

 .نشنوم تو از و حرف نیا بودم دواریام-
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شته حق نفر هی اگه!داره یواه یدهایام چه شه دا  هکن فکر ینطوریا درموردش با

 یرو که یکیبار جس  م یس  رد بدم رو جوابش نکهیا از قبل.منم نفر هی اون

ست گردنم ش  ناکجا از ابیتقر که یگردنبند به و ارمیب نییپا سرمو شد باعث ن

 زونیآو ازش که یبیص  ل رنگ دیس  ف یگردن تو و کنم نگاه افتاد گردنم دور اباد

ستم یتو رو بود شت نگاه بهش کامل و گردوندم برش.رمیبگ د  ردنبندگ کردم،پ

 هنشست سرم پشت سنیج که ییجا عقب به سرمو.بود شده حک" یج  " حرف

 :دمیپرس و کردم نگاه بهش و برگردوندم بود انداخته گردنم رو گردنبند و بود

 ه؟یچ نیا-

 :داد جواب و نهیبش من کنار بتونه تا دیکش جلوتر خودشو یکم

 !گردنبند؟ هی-

 من؟ به شیداد چرا که نهیا منطورم!گردنبنده دونمیم-

 .ومدیم تو به چون-

 شده؟ حک تو اسم حرف نیاول پشتش چرا؟چون-

 :دیپرس و داد تکون" نه" نشونه به دستشو

 ؟یبنداز گردنت دور منو اسم تو نوامیم من یکنیم فکر چرا-



 .شناسمینم بشه شروع" یج" با اسمش که یا گهید شنص من چون-

 یتح!شدیم شروع یج با اسمشون شناختمیم من که یافراد نصف کهیحال در

که یول!کوبیج  من گردن دور رو کوبیج اس  م اول حرف نداره قص   د اون

 !بندازه؟

 .داره خودش تو رو اسما یلیخ" یج  " اون-

؟-  مثل 

 داد هیکت بهشون و کرد بدنش گاه هیتک بگه،دستاشو یچ نوادیم زدمینم حدسم

 دمیش   ا ای بود اروم درواقع داش   ت اخم نه زدیم لبنند نه.کرد نگاه من به و

 :گفت یاروم به..ناراحت

 .حیمس یسیع اسم اول فقط دمیشا!...سن؟یکوب؟جیکا؟جیجس-

 بیصل هی پشت یج حرف شدن حک که نبود ادمی اصال...اومد ادمی تازه...اوه

 و کردم لمس دس  تام با رو بیص  ل باش  ه،دوباره حیمس   حرف نیاول تونهیم

 :دمیپرس

 ه؟یک گهید کایجس-

 .گردنبند اون صاحب-
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 منه؟ گردن یرو چرا و-

 :داد جواب و زد یکمرنگ لبنند بار نیا

 !ادیم بهت چون-

 الشیخ کردمیم حس که یهمونطور و دیکش   دراز تنت یرو راحت یلیخ و

 .کرد نگاه بهم راحته

 یبیآس بهت ذارهینم و همراهته شهیهم حیاون،مس با داشت اعتقاد نفر هی چون-

 .برسه

 .یباش یمذهب نقدریا تو کردمینم فکر چوقتیبگم،ه صادقانه-

 به ور یزیچ نیهمچ چرا کردم فکر خودم با و کردم رها رو گردنبند و گفتم نویا

 هی که اونا!ه؟یچ از جنس  ش که دیرس  یم نیا به ذهنم یها ته ته اون و داده من

 .داد تکون سرشو!ندازن؟یندازن،مینم گردنشون رو یفلز گردنبند

 .وجه چیه ستم،بهین یمذهب-

 از قبل خودت از یا رابطه هر کردن منع ای ساده ب  یصل هی به اعتقاد نیا پس-

 طرز نیا صاحب کردمیم فکر دمیشنیم درموردشون ه؟اگهیچ نشونه نایازدواج،ا

 همدرس    هی یتو که خونه درس و ی  نکیع و یفرفر مو کوتاه قد پس  ر هی تفکر



 ها هکش  نبی تمام اون و بوده شیکش   پدرش و خونده درس پس  رونه یکیکاتول

 یول!کنه دعا خوردن غذا از قبل و بنونه رو س   ایکل یها س  رود بوده مجبور

 .یستین نایا از چکدومیه تو...الینیب

 :داد ادامه

ض- شون حال به رو همه وقتا یبع صال نمیبب تا ذارمیم خود  من شنیم متوجه ا

 !م؟یچ و ام یک قایدق

 :تمگف بود سنیج که یسمت برگردم نکهیا بدون و کردم گره هم تو دستامو

شون حال به رو همه تو- شونیج یذارینم خود  توجه بهت یکنیم سن،مجبور

 .کنن

 .شد قطع صدام کردمیم یباز انگشتام با که نطوریهم

 .نشنوم تو از و حرف نیا بودم دواریام-

شته حق نفر هی اگه!داره یواه یدهایام چه شه دا  هکن فکر ینطوریا درموردش با

 یرو که یکیبار جس  م یس  رد بدم رو جوابش نکهیا از قبل.منم نفر هی اون

ست گردنم ش  ناکجا از ابیتقر که یگردنبند به و ارمیب نییپا سرمو شد باعث ن

 زونیآو ازش که یبیص  ل رنگ دیس  ف یگردن تو و کنم نگاه افتاد گردنم دور اباد
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ستم یتو رو بود شت نگاه بهش کامل و گردوندم برش.رمیبگ د  ردنبندگ کردم،پ

 هنشست سرم پشت سنیج که ییجا عقب به سرمو.بود شده حک" یج  " حرف

 :دمیپرس و کردم نگاه بهش و برگردوندم بود انداخته گردنم رو گردنبند و بود

 ه؟یچ نیا-

 :داد جواب و نهیبش من کنار بتونه تا دیکش جلوتر خودشو یکم

 !گردنبند؟ هی-

 من؟ به شیداد چرا که نهیا منطورم!گردنبنده دونمیم-

 .ومدیم تو به چون-

 شده؟ حک تو اسم حرف نیاول پشتش چرا؟چون-

 :دیپرس و داد تکون" نه" نشونه به دستشو

 ؟یبنداز گردنت دور منو اسم تو نوامیم من یکنیم فکر چرا-

 .شناسمینم بشه شروع" یج" با اسمش که یا گهید شنص من چون-

 یتح!شدیم شروع یج با اسمشون شناختمیم من که یافراد نصف کهیحال در

که یول!کوبیج  من گردن دور رو کوبیج اس  م اول حرف نداره قص   د اون

 !بندازه؟



 .داره خودش تو رو اسما یلیخ" یج  " اون-

؟-  مثل 

 داد هیکت بهشون و کرد بدنش گاه هیتک بگه،دستاشو یچ نوادیم زدمینم حدسم

 دمیش   ا ای بود اروم درواقع داش   ت اخم نه زدیم لبنند نه.کرد نگاه من به و

 :گفت یاروم به..ناراحت

 .حیمس یسیع اسم اول فقط دمیشا!...سن؟یکوب؟جیکا؟جیجس-

 بیصل هی پشت یج حرف شدن حک که نبود ادمی اصال...اومد ادمی تازه...اوه

 و کردم لمس دس  تام با رو بیص  ل باش  ه،دوباره حیمس   حرف نیاول تونهیم

 :دمیپرس

 ه؟یک گهید کایجس-

 .گردنبند اون صاحب-

 منه؟ گردن یرو چرا و-

 :داد جواب و زد یکمرنگ لبنند بار نیا

 !ادیم بهت چون-
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 الشیخ کردمیم حس که یهمونطور و دیکش   دراز تنت یرو راحت یلیخ و

 .کرد نگاه بهم راحته

 یبیآس بهت ذارهینم و همراهته شهیهم حیاون،مس با داشت اعتقاد نفر هی چون-

 .برسه

 .یباش یمذهب نقدریا تو کردمینم فکر چوقتیبگم،ه صادقانه-

 به ور یزیچ نیهمچ چرا کردم فکر خودم با و کردم رها رو گردنبند و گفتم نویا

 هی که اونا!ه؟یچ از جنس  ش که دیرس  یم نیا به ذهنم یها ته ته اون و داده من

 .داد تکون سرشو!ندازن؟یندازن،مینم گردنشون رو یفلز گردنبند

 .وجه چیه ستم،بهین یمذهب-

 از قبل خودت از یا رابطه هر کردن منع ای ساده ب  یصل هی به اعتقاد نیا پس-

 طرز نیا صاحب کردمیم فکر دمیشنیم درموردشون ه؟اگهیچ نشونه نایازدواج،ا

 همدرس    هی یتو که خونه درس و ی  نکیع و یفرفر مو کوتاه قد پس  ر هی تفکر

 ها هکش  نبی تمام اون و بوده شیکش   پدرش و خونده درس پس  رونه یکیکاتول

 یول!کنه دعا خوردن غذا از قبل و بنونه رو س   ایکل یها س  رود بوده مجبور

 .یستین نایا از چکدومیه تو...الینیب



 :دیپرس ازم یکمرنگ لبنند با و گرفت بغل به دستاشو

 !ام؟ یچجور ذهنت تو من-

 .گفتم که ییزایچ نیا همه خالف-

 .یبگ بهم رو اتیخصوص اون تک تک ینطوریهم نوامینه،م-

 ونا بگم و کنم فیتعر ازش کنه وادارم نوادیم ینطوریا نکهیا از حوص  له یب

شگل یلیخ شت و خو ،به و باهوش و پولدار و پیخو ش اتاق یتو نهییآ هات   ارها

 :گفتم و کردم

 .ینیبب اونجا شو همه یتونیم-

 .کردیم نگاه من به همچنان و هیچ منظورم دونستیم چون نگرفت مو اشاره رد

 م؟ش مغرور خودم به و جذابم چقدر بشنوم زبونت از من که ینیا نگران!ه؟یچ-

سنره و یمقطع ی خنده ستا با و دادم سر یا م  دادمیم تکون هوا یتو که یید

 :گفتم

 .نیمغرور یادیز خودتون به شمینطوریهم مارگرت و کوبیج و تو!الینیب-

 !میدار یخوب نفس به اعتماد فقط دیشا-

 :گفتم رلبیز و کردم قطع مو خنده
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 .نداشتم چوقتیه من که یزیچ-

صف و زد هیتک بهش و کرد بدنش گاه هیتک رو آرنجش بازم  جاش یتو مهین و ن

 :گفت و نشست

 ؟یریبگ کم دست خودتو شهیم باعث یچرا؟چ-

ست خودمو- شون که ییجاها یتو بودن رم،فقطیگینم کم د  منو ندارم تعلق به

 یایدن و ندارم تعلق ها تیال یایدن به من که میباش   ص  ادق ایب.کنهیم ناراحت

 و کش  نیم زحمت ش  ونیزندگ یبرا که یی  آدما نیب رونیب همون ییجا هی من

سطه به فقط سم وا سل که یثروت و یخونوادگ ا سل به ن شون ن س به  یآزاد دهیر

 تیگزند ادامه از تورو تونهیم نفر هی یبدون که نیهم.رنیگینم ازش  ون رو هیبق

 اب یدار و یهس  ت یمعمول و کم یلیخ یکن حس ش  هیم باعث خودش کنه منع

 فقط تا یارند یقدرت چیه تو و کنن کنترل تورو توننیم که یکنیم یزندگ ییادما

 .یکن مراقبت خوت از

صال نیا بودم مطمئن و کرد تمیاذ یکم حرف نیا گفتن  نسیج سوال جواب ا

 .نه ای دکر تیاذ هم اونو حرفا نیا دونمینم.زدمیم دیبا که بود یحرف فقط و نبود



 یمن هشیم باعث یچ یکنیم شناسم،فکریم اطراف نیا همه از شتریب تورو من-

 وت دنید با کردم یزندگ لیه چپل یتو رو یکوتاه مدت یا گهید هدف به که

 کرف!زدم؟ زنم،گندیم گند دارم بفهمم نکهیا از قبل و ش  د عوض میزندگ ریمس  

گه یکنیم قدر تو ا  تو که ییایدن از نفر هی بود ،ممکنیبود کم و یمعمول اون

 کنه؟ توجه بهت اصال یندار تعلق بهش

شتم  به شوحرف شد داشیپ کجا از نبود معلوم که یشنندین با و سمتش برگ

 :گرفتم تمسنر

 یرس  تانیدب دختر هی!کرده؟ جلب رو درد یب پولدار بچه هی توجه یواقعا؟چ-

سه رفتیم داغون دوچرخه هی با که ساده شتیبرم و مدر سا ترس از و گ  هیهم

 تا زدیم انبریم موش س  وراخ ص  دتا از بده ریگ بهش نکنه که دشیجد خالفکار

قدر و خونه برگرده بتونه نه فکر که باش   ه احمق اون  هی نگتونیارل س  نیج ک

شجو شه از تر ساده یدان  نیولا و ستهیوا نیادو یرو تو تونهیم یراحت به و خود

شق صادقانه شیزندگ ع شه؟ شت و نابغه مغز اون یتو چقدر بگو با  همب آدمک

 احمقم؟ نقدریا یدیدیم یوقت یدینندیم
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ستمیم دیبع که داد رو جوابم ی،طور اون سمت جز دون  هب میطوالن جمله اول ق

شه کرده یتوجه اش هیبق صال ای با شه سنیج نیا ا  رفح عارفانه نقدریا که با

 کیشل و گرم یها اسلحه یجا به و معاصره یوالیه هی اون که نهیا از ریزنه،غیم

 ذارهیم و کنهیم دعوت اروم و خاموش مرگ هی به رو گران،اوناید مغز یتو کردن

 دز اش چونه ریز رن؟دستشویبم و شن خفه خودشون خون یتو صدا و سر یب

 عادهال فوق یهنر اثر هی داره که کرد،انگار نگاه ص  ورتم یاجزا منو به دقت با و

 :داد جواب یاروم به و نهیبیم رو

ست همونقدر و سرد همونقدر.بود برف یدگیپر رنگ به اون- شتن دو  لمث.یدا

 یها دونه از دهیپوش   نیزم یوقت هیژانو س  رد ص  بح هی یتو ش  دن داریب حس

 و ننورده دس   ت همونقدر.ی  س   ادگ و تیمعص  وم نماد من یبرف،برا.برف  

 هفهمینم چکسید،هید یکس   یتو روزا نیا ش  هیم یس  نت به که یزیچ!پاک

 و یالک برق و ذرق از پر شیزندگ که یکس   نگاه یتو تونهیم یس   ادگ چقدر

 .باشه آور ادیاعت و جذاب بوده یساختگ



 یکردیم فکر اولش که کردیم انیب رو حرفاش یخاص   حال و حس با نقدریا

 ندشنیشه،نیم سرش پاک احساسات از یزیچ واقعا ای نونهیم نو شعر هی داره

 :دمیپرس و دادم لشیتحو یپررنگتر

 نگر پر با اونم!؟یکن یخط خط که بود نیا ینواس  تیم تو که یزیچ تنها و-

  ممکن؟ جوهر نیتر رهیت و نیتر

 .داد تکون نه نشونه به سرشو

ستمینم چوقتیه من- س دختر اون به نوا سم و بزنم بیا  تهروق تا نورمیم ق

 بزنه بیآس خودش به بنواد خودش نکهیا مگه.نهیبب یا صدمه نذارم هستم که

 .کنه تحمل منو خودش دادن نجات بناطر نوادینم که باشه خودش انتناب و

 منظورش که اوردمیدرنم حرفاش از سر و بودم شده جیگ کلمه یواقع یمعنا به

س از سم که یاتفاقات با حرفاش چون هیچ من به نزدن بیا  تا نیمز بود افتاده وا

 .کردیم جمیگ و بود متفاوت اسمون

 یکس   به ش  هیم نیا از ش  تریب که نهیا منظورت اگه!ها؟ یندازیم دس  تم یدار-

س شکر ازت بابتش یدار انتظار و ینزد تو و زد بیا  هنوز هک ممنونم کنم،پس ت

 .بکشم نفس یدیم اجازه و ینکشت منو
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ند یبرا ظه چ گاه بهم فقط حرفم جواب در لح  یحرفا لحن که یطور کرده ن

 به داشتم قصد هم واقعا و زنمیم طعنه بهش دارم یادیز ای ستین اشنا براش من

 یمک منو که بود یزیچ تنها کردنش ناراحت انگار!کنم ناراحتش و بزنم طعنه

 :گفت یدرموندگ با بعد و کردیم اروم

 رو یزیچ ابد تا چکسیه ستین قرار دمیشا ای.یگیم تو که نهیهم دیشا..دیشا-

 زیچ ههم بابت خودمو من و یبمون یباق متنفر ازم نقدریهم تهش تا تو و بفهمه

 .شم سرزنش که حقم   دیشا و کنم سرزنش

 :گفتم و ستادمیا روش به رو و پاشدم تنت یرو از

 .یزنیم حرف یچ به راجع دونمینم-

 هر و نشست تنت یرو و زد بهم رو بود گرفته خودش به که یراحت حالت اون

 دستش هردو کف و دیکش صورتش یرو بعد و برد موهاش یتو رو دستش دو

 :گفت و داشت نگه اش چونه ریز و چسبوند بهم رو

 .یفهمینم چوقتمیه و-

 ه؟یچ منظورت-

 :گفت یسرسر و پاشد جاش از



 .یچیه-

 ادامه در و س  تادیا لحظه کی ش  ه خارج نکهیا از قبل یول اتاق در س  مت رفت

 :گفت یقبل یحرفا

 .نیمه.ی  معن از پر و زیانگ خاطره برام گردنبند اون ستم،فقطین یمذهب من و-

 فتارر و حرفا از س  وال از ییایدن با موندم من و رفت رونیب اتاق از و گفت نویا

 اول لحظه واقعا و دیرس  ینم نظر به زیانگ نفرت ش   هیهم برخالف.امش  بش

 که تنداخیم شک به منو ییجورا هی حرفاش و شده نگرانم کنم حس تونستمیم

 نیکنه؟ا ضیمر منو و باش   ه یخوب ادم تونهیم چطور یول هیخوب ادم اون نکنه

 ههشب و شک چیه یجا که دارن تناقض گهیهمد با یکاف اندازه به موضوع دوتا

 هب دهیپر رنگ یکم کردم،هنوزم ینگاه نهیآ یتو خودم به.نذارن یباق رو یا

 .نورمیم سرما امروز اتفاق بناطر کنم فکر و ومدمیم نظر

** 

 یحت ای بودم دهیند رو کوبیج یحس   اب و درس   ت یلیخ حاال تا روز اون از

 هن انگار کردیم حفظ رو خودش یا هیثان چند و وارانه سییر برخورد هم سرکار

فاق اص  ال که انگار تاده یات ته.اف نهیب واقع الب فاق چیه نا تادین یات ما بود هوف  از ا
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شش همون شم شدینم هم یا قهید چند ک ش چ  تنها من انگار هرچند کرد یپو

 هروقت و کردیم مرور خودش ذهن یتو رو لحظه اون روز هر که بودم یکس  

 ادش  می یحت اون و نداختیم گل هاش گونه شیاداوری از دیدیم رو کوبیج

 !وفتهیب یاتفاق بود ممکن نوردینم زنگ لشیموبا اگه که نبود

 

 تماس یهنر یگالر هی از گفت خط پش  ت ش  نص و زد زنگ ش  رکت تلفن

 افتتاح مناسبت به یخونوادگ شام هی به امشب رو ها نگتونیآرل نوادیم و رهیگیم

شون از یکی نگتونیارل شرکت که دیجد شعبه هی سرها سپان  و کنه بوده،دعوت ا

 اون نظرم به و ش  دیم هم مارگرت و س  وزان ش  امل ها نگتونیارل خانواده البته

 زدیم زنگ خودشون لیموبا به یخصوص و یخونوادگ یمهمون هی یبرا شنص

 هیبق خودش و دادمیم کوبیج به رو خبر دیبا هرحال به.ش  رکت تلفن نه

 زشیم یرو لپتاپ با معمول طبق و اتاقش یتو رفتم.کردیم خبر رو خونوادش

 اقعاو عامال ریمد دمینفهم کرد،اخرش  میم پیتا رو یزیچ تند تند و بود ریدرگ

صل بار یوقت کننیم کاریچ  همه ی شونه رو یبزرگ شرکت نیهمچ یکارها یا



 ینیچ مقدمه.اونه ش  هیم معروف و برهیم س  ود که یکس   تنها اخر در و پنش  

 :گفتم راست هی و نکردم

 تونخونواد و ش  ما نوانیم گفتن و گرفتن تماس آرتز میدر یگالر از...سییر-

 .کنن دعوت شام صرف به امشب رو

 .گفتم یچ من دیشن یول بود پیتا درحال همچنان

 دیبا...ادبانه یب ده؟چهیرس   دوران به تازه یایفرانس  و ؟همون!ها آرتز میدر-

قل ته کی حدا نگ شیپ هف قت و زدنیم ز  هیم؟یک من کردن گرفتن،فکریم و

 ؟!بانک کارمند

 شبناطر یحت که بود ش  ده یعاد نقدریا اشیفنرفروش   و ها ینیب خودبزرگ

 :دمیپرس یتفاوت یب کردم،باینم هم اخم و تعجب

 ن؟یکنیم رد رو دعوتشون بگم و بزنم زنگ-

 :گفت یکوتاه مکث با و کرد نگاه ساعتش به و اورد باال رو چپش دست

 .آزاده وقتم امشب که اوردن شانس.نه-

ص ینایتار هی یتو بود گفته بهم میکار اول روز که اومد ادمی  زارهینم قرار یخا

ستراحتش یروزا و سوب ا  یارک عتایطب و بود ماه ستمیب هم امروز و شنیم مح
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 رخ به رو ی  مهم ادم چقدر نکهیا نواس  تیم یالک و نداش  ت دادن انجام یبرا

 صدام هک بودم نکرده باز رو در در،هنوز سمت برگشتم و دادم تکون یسر.بکشه

 :زد

 تارا؟-

 یچ نمیبب موندم منتظر بدم یجواب نکهیا یب و داشتم نگه رهیدستگ یرو دستمو

 :داد ادامه خودش.گهیم

 ؟!یدار عالقه هنر به تو-

 به و ودب کرده متوقف رو کردن پیتا که کردم نگاه بهش و برگردوندم سرمو فقط

ندل فتینم در زایچ نجوریا و هنر از س  رم یلیخ.بود زده هیتک شیص   ما ر  ا

 به منو که بودن ایقیموس و کتابا و اینقاش یلینداشتم،خ دوستش بگم تونستمینم

 :دادم تکون یسر.داشتن یمعن برام و اوردنیم وجد

 اد؟یم بدش هنر از یک اما ستمین استاد یلیخ-

 :گفت همزمان و داد فشار رو پشتش و برداشت رو زیم یرو یخودکارا از یکی

 .یایم من با همراه بعنوان خوبه،پس-

 :گفتم یتینارضا با و برگشتم کامل و کردم ول رو رهیدستگ



 نوامب بناطرش که ستمین هنر مرده کشته هم اونقدرا..ستین یازین همراه؟نه-

 .کردن دعوت رو شما فقط اونا.رمیبگ دهیناد رو یخونوادگ قرار هی ضرورت

 :گفت تمام یالینیب با و داد فشار رو خودکار دوباره

 زارت میدر یگالر یمهمون به من با ن،تویفیگر تارا:دمیپرس   من نظرت به-

 ؟!یایم

 .دادم تکون نه نشونه به سرمو

 .کرد تر کینزد زشیم به یکم شویصندل

به-  رو نوانینم که یزمان و نوانیم نظر ازت که یزمان فرق دیبا کم کم.خو

 .یریبگ ادی

 :کنم اعالم رو منالفتم نواستمیم و زدیم موج صدام یتو یتینارضا هنوزم

 ...نوامینم من...سییر یول-

 .کرد قطع حرفمو

 .باش اماده هم یمهمون یبرا و کارت سر برگرد!کوبیج من اسم-

 نمک متقاعدش تا کنم یس  ع هرچقدم من یعنی س  رکارت برگرد گفتیم یوقت

 یب با.کنمیم تلف خودمو وقت یالک دارم و بده جوابمو س  تین قرار یحت اون
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 گردس  ال یتو نرفته ادمی هنوز.اومدم رونیب اتاقش از و کردم یپوف یحوص  لگ

 یتیموقع همچون یتو منو و کنم شونیهمراه کرد مجبورم شون مسنره شرکت

 ببره؟ جا همه خودش با منو شهیهم داره یاصرار داد،چه قرار سنیج با

 و نهکیم دا  یحس  اب نهیبب شیخونوادگ یمهمون یتو ش  ب منو اگه کین قطعا

 یول رمیم جا همه همراهش  ون دارم یالک یالک که ادیم بدش من از ش  تریب

 یبرا راداف نیا تک تک به چون بگم نه تونمینم چکسیه به ه؟منیچ من ریتقص

 .داره نگه یراض رو همه شهیهم تونهینم ادم که واضحه و دارم اجیاحت میزندگ

*** 

 هی مثل که ش  م ظاهر جمع یتو و کنم رفتار یچطور بودم گرفته ادی کم کم

 یگرا تجمل یادما با یزندگ ونیمد رو مورد هی نیا و امین نظر به ناجور وص  له

 .بودم اطرافم

 

 

 نویا و کردیم نیغمگ هنر اثر هی هیش  ب منو خودش رنگم یطوس   یتور لباس و

 !داشتم دوست



 از بودن،منظورم ومدهین مهمونا از چکدومیه هنوز میدیرس   کوبیج منو یوقت

سنره ی خونواده مهمونا،فقط شون م  بودن اونجا یا گهید افراد وگرنه بود خود

 یراهرو هی یگالر اون یورود.ش  دنیم محس  وب اس  پانس  ر هم اونا ظاهرا که

ش فلک به سر یواراید با لیطو  زیم هب کیبار یراهرو اون و بود کم نور و دهیک

 ردگ زیم تا چند و بود ش  ده نییتز هیپا س  ه یها ش  معدون با که ییباال بلند

 یبو به هیش  ب ییبو ورود بدو از تونس  تمیم.دیرس  یم بودن اطرافش کتریکوچ

سانس هی قطعا که نیدارچ صو  ا ضا یتو رو بود من س و کنم حس ف  یقیمو

 هی هیش  ب اونجا.ش  دیم نواخته ولونیو با لحظه همون که یاروم فوق و کالم یب

ش...بود ایرو  تک اب و بود اهیس دورشون تماما که وارید یرو رینظ یب یها ینقا

 کش   نیا از قبل تا اگه.ش  دنیم دنید قابل بود انداخته نور روش  ون که یچراغ

شتم  شدم مطمئن ییجا نیهمچ دنید با حاال نه ای دارم عالقه هنر به من که دا

 هوا یرو تر عیس  ر رو کوبیج ش  نهادیپ دیبا و عاش  قش  م قلب میص  م از

 رو یرینظ یب یجا همچون بار کی دیبا شیزندگ یتو یهرکس نظرم به...زدمیم

 یجلو داش  تم یاومدن چش  م به خوب حس همه اون دنید از که یذوق با.نهیبب

 :گفتم کوبیج به رو و ستادمیا یها ینقاش از یکی
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 .یاورد خودت با منو که ممنون..ی  عال نجایا...سییر-

 ادامه ارومتر و کردم جور و جمع لبنندمو دمید اخمش  و فقط یوقت جوابم در

 :دادم

 !کوبیج..که نهیا منظورم-

 حس.داد نشون یخوش یرو بگم تونستمینم یول شد باز اخمش بگم تونستمیم

 هی ش  تریب خودش  و البته که پرنس هی با که داش  تم رو ییایرو و باکالس دختر هی

سه اطراف نیا داره دونهیم شاه  دو نیب شکاف یتو که یمرد یصدا.زنهیم پر

 ودب س  تادهیا ش  دیم یعکاس   به مربو  یگالر یا گهید قس  مت هی به که وارید

سو کاله با که میکن نگاه مرد اون به هردومون شد باعث  به هک ینیدورب و یفران

 :گفتیم و کردیم نگاه من به بود انداخته گردنش

 (کننده رهیخ!)سانتیتوقدیا-

 لباس  م دامن و ش  دم خم یکم و زدم یلبنند دهید جذاب منو نکهیا از ذوق با

 :گفتم و کردم باز رو

 !بوکو یمقس-



 و مدیدیم خودم دور یفرانس  و ادم همه نیا یوقت بود کیکوچ فرانس  ه هی نجایا

 فرانسه یکس اگه یحت.نمیبب نجایا تونمیم اهامویرو از یا گوشه که کردمیم ذوق

لد فت مرد اون که یزیچ یول دیفهمیم رو یمرس   یمعن نبود ب  دیبع رو گ

 و دکر فرو کتش بیج یتو دس  تاش  و کوبیج.ش  ه متوجه یکس   دونس  تمیم

 :دیپرس

 گفت؟ یچ-

عدا که یزیچ دمینفهم یول گفتم بهش رو حرفش یمعن ذوقم همون با  یرو ب

سن مرد!لبنند؟ هی ای شنندهین هی دمید صورتش  کیدنز دشیسف یموها با یم

 و کردیم که ییها یزبون چرب و گفتنش امد خوش و س  الم طرز از و اومد ما

شحال حد از شیب اونو اومدنش با کوبیج گفتیم ستمیم کرده خو  دسح تون

 شیب تشکرات به مربو  یها هیحاش ی همه کوبیج.اونجاست صاحب بزنم

 :گفت و کرد رد رو اروی اون حد از

 .نجامیا من فقط امشب و رنیبپذ رو دعوتتون نتونستن برادرم و پدر که متاسفم-

جب گاه بهش زده تع ته بهش  ون کردم،اون ن کهیا ایان؟یب که نگف  ولقب جدا ن

 :گفت یجیگ سر از ی خنده با مرد اون یان؟وقتیب نکردن
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 .شمان منتظر و اومدن همه..اما-

 اول حدس ش   دم متوجه ش   د عوض ص  ورتش حالت ییهوی که کوبیج و

 اوردین خودش یرو به!بودن نجایا اونا و انیب بود نگفته هیبق به اون.تره درس  ت

 :گفت یخونسرد با و شده ریغافلگ که

 !رمیگیم پس مویعذرخواه پس-

 خودش  م و کنم حرکت جلوتر که کرد اش   اره من به یا جنتلمنانه حالت با و

 :دمیپرس غرغرکنان میگرفت فاصله یقدم چند که مرد اون از.اومد همراهم

 ان؟یب یبود نگفته هیبق به چرا-

 .نمشونیبب کمتر ساعت کی نواستمیم چون-

سته کار نیا بگم نوامینم من...کیج..یعنی..سییر- شتباه ای در  ودتخ یول ا

 بزرگ اختالف هی هم یا س  اده زیچ نیهمچ از اونا یش  ناس  یم خونوادتو که

 دن؟یفهم یچطور اونا اصال.کننیم درست

 تحملشون مجبورم ست،ظاهراین مهم برام یول.زده زنگ هم اونا به یکی حتما-

 .کنم

 



 قراره ونا طرف از نشده ینیب شیپ عیضا حرکت هی از بعد االن نکهیا یاداوری با

ضطراب حس شم رو روبه سنیج بدتر همه از و سوزان و مارگرت و کین با  ا

 :دمیپرس استرس با.دادیم دست بهم یبد

گه- نا ا جه با...ننیبب باهم مارو او کهیا به تو  بهش  ون رو دعوتش  ون ن

 دن،برگردم؟یند منو تا شهیبکنن،م یبد برداشت ممکنه..مینرسوند

صله شد تموم که ام جمله  هی.مستیبا منم شد باعث و ستادیوا سرجاش بالفا

 :دیپرس و داد باال ابروشو یتا

 ؟یبرداشت چه-

 .انداختم باال یا شونه

 مهه که نیتیموقع منتظر و منه ریتقص   زیچ همه کننیم فکر همه...دونمینم-

ندازن من گردن و زیچ با و س  تمین نگتونیآرل هی من بعالوه...ب جایا دین  ن

 .شه خوشحال دنمید از پدرت دونمیم دیبع.باشم

 بردم اسم رو هیبق خودم با رلبیز و

 "!ات مادرخونده و یناتن برادرت،خواهر و"

 :دادم ادامه بلندتر
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 برم؟ شهیم-

سانه که من به رو سردش نگاه ستمیم ازش ملتم  ندپوزخ و دوخت برم بزاره نوا

 :دیپرس کرد انینما رو دندوناش ی گوشه هیثان هی یبرا که یا یمقطع

 ؟یبر دیبا چرا!؟یبر-

 ویچ گهید بودم داده حیتوض   یادیز هم موقع همون تا رو لشیدال کنم فکر

 :گفتم بازم چشمام یتو خواهش بشنوه؟با نواستیم

 ..لطفا-

ستامو و شونه به د  کرد مکث یا لحظه چند.کردم گره هم یتو کردن خواهش ن

نه نقدریا کردم فکر و ما که گفتم مظلوما  که یینگاها از من و کنهیم قبول حت

 س  ر راحت الیخ با و امش  ب و رمیم در ش  م خورد غروروش  ون بار ریز قراره

 :گفت یمحکم لحن با و اورد رونیب کتش بیج از رو دستش.کنمیم

 .شهیم یچ بعدش مینیبب بذار.کنن برداشت اشتباه بذارم دارم الیخ-

 :داد ادامه و گرفت بود شده زونیاو کنار که منو دست و

 !شن سوتفاهم دچار همه نوامیم-



باره با.." کن ص  بر...یول" میاعتراض   ی جمله  و موند ناتموم افتادنش راه دو

 که مبد انجام رو ییکارا مجبورم نکهیا از متنفرم.کردمیم شیهمراه دیبا ناچارا

ست  ته و میشد گهید یراهرو هی وارد.ندارم هم رو شجاعتش البته و ندارم دو

 یافراد و دنیرقصیم یکم افراد توش که یتر مجلل و بزرگتر سالن به راهرو اون

ثار هم ندتر ظاهر به یهنر آ جا که یارزش  م  ختم دنیدیم رو بودن اون

 دور که یپلوغ شلو  خز و بود تنش که یچاکدار و بلند لباس با مارگرت.شدیم

سته اتاق یتو یچرم مبل هی یبود،رو انداخته گردنش ش  وزانس و کین و بود ن

سته گهیهمد کنار شهیهم مثل که هم ش  حرف یچ درمورد نبود معلوم و بودن ن

شو هم سنیزنن،جیم ستا ش از یکی به رهیخ و بود گرفته بغل به د  یرو یاینقا

 ما دنید با همزمان زدنش حرف و دید مارو که یکس   نیاول.کردیم نگاه وارید

 س  وزان برگردن س  متمون به هم مارگرت و کین ش   د باعث و ش   د متوقف

 یمک سرمو باشم داشته کردن سالم قصد نکهیا بدون ینودیب ینطوریهم.بود

 :گفتم همشون به رو کردم خم

 ..سالم-
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ضورمون متوجه هم سنیج من یصدا با و شت و شد ح  یجواب چکسیه.برگ

 هک یا مغرورانه نگاه همون با فقط و زدم یحرف من دنینشن اصال که نداد،انگار

 به دلم تو و انداختم نییپا س  رمو.کردن نگاه بهمون نمشیبب قراره بودم مطمئن

ستادم لعنت خودم ستم کوبیج.شدم شقدمیپ زدن حرف یبرا چرا که فر  که د

 :گفت کین به فقط و داد فشار یاروم به رو بود دستش یتو

 ..سالم،پدر-

 مارگرت.میبود س  تادهیا اونجا یهمونطور هنوز ما و داد تکون یس  ر فقط کین

 اومد و پاش  د جاش از و کرد آب رو جمع خی خوش  بنتانه که بود یکس   نیاول

ستاش شیدروغ ی  شگیهم لبنند با و ما سمت صد به رو د  ازب من کردن بغل ق

 :گفت و کرد

 نهات وونهید ادم همه نیا نیب که ؟خوش  حالمیکنیم کاریچ نجایا تو..تارا یه-

 !ستمین

غل رو مارگرت و کردم رها رو کیج دس   ت  و نهیبیم منو هرروز اون.کردم ب

 شیپ لحظه چند تا که یمبل س  مت منو.س   تین مهربون ینطوریا چوقتیه

 نگران.نشستم سوزان و کین یرو به رو قایدق و کنارش و کرد تیهدا بود نشسته



 بنوره ومن چشماش با کین کنم نگاه روم به رو به و ارمیب باال سرمو اگه که بودم

 گردنش دور گرون ظاهر به خز به اش  اره با و کردم نگاه مارگرت به نمیهم یبرا

 :گفتم

 !ادیم خوشم ازش-

 :گفت لبنند با بعد و انداخت گردنش دور به ینگاه

 .یشد العاده فوق لباس نیا تو تو..ممنون-

ستمیم شن تون صال بدم صیت  شونن که ستین یزیچ حرف نیا از منظورش ا

 عیما از مک یلیخ که یوانیل و کرد رد پا یرو از پاشو و داد مبل به شو هیده،تکیم

ستیپ از رو بود شده پر توش رنگ زرد شت کنارش یشد  ظاهر هب رو وانیل.بردا

ستمیم اما برد دهنش سمت سم تون  دکر خمش جهت اون برعکس که بنورم ق

صد از و صله و نتیر من لباس یرو رو وانیل یتو عیما ق  دیپر جاش از بالفا

 :گفت موضوع نیا از شیناراحت به تظاهر با و

 ...رفت در دستم از...نوامیم معذرت...تارا اوه-

 کهل کنهیم فکر.گرفت س  متم و برداش  ت رو بود زیم یرو که یکاغذ دس  تمال

 مورد لباس یرو از یکاغذ دس  تمال هی با دس  تش یتو یقو ا*ل*ک*ل پررنگ
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ستم!شه؟یم پاک من عالقه صد از اون که بگم بهش خوا  من و کرد کارو نیا ق

 ونس  تمتینم و وفتادیم ریپ کفتار دوتا اون به چش  مم دوباره یول ش  دم متوجهش

 :دادم تکون یسر و گرفتم ازش رو دستمال و زدم یساختگ لبنند.بزنم یحرف

 .ادیم شیپ یهرکس یبرا..ستین یزیچ-

 

 

ستمال حر  با و ش لباس یسیخ یرو رو د ست کنارم دوباره.دمیک ش  اب و ن

 :گفت شیقبل لحن همون

ست و نیتر بامزه تو!؟یوتیک چقدر تو بودم گفته بهت قبال- شت دو  یدختر یندا

 .شناسمیم که یهست

باره تار باهام یاونطور دو  بچه هی من و بزرگتر ازم س   ال 15 انگار که کرد رف

 ابشحس   ریتحق ش  دیم کامال بلکه نبود فیتعر هی تنها نه نیا و ام یمهدکودک

 دوس   ت رهنیپ پارچه یرو رو دس  تمال یش  تریب دقت با نگفتم یزیچ.کرد

 و تبرداش   رو بود کنارش که یکیکوچ و نینگ از پر فیک.دمیکش   میداش  تن

 یلو.یچ که نکردم دقت یول اورد رونیتوش  ب از یزیچ هی که دمیکرد،د بازش



 ورتمص   کنار کشیکوچ ش  عله و کرد باز رو دس  تش یتو یفلز فندک در یوقت

 و گذاش  ت لباش نیب رو یبرگ گاریس   دمید و اوردم باال س  رمو ش  د روش  ن

 مطمئنم و!نوام؟یم منم که دیپرس   ابرو و چش  م ی اش  اره با و کرد روش  نش

 .دونستیم خوب رو سوال نیا جواب خودش

 

 

شایم گاریس اون دونستمینم حاال تا  نظر هب یهنر یلیخ نوادیم فقط دمیکشه،

 یس  ک یهنر یتابلوها از پر یگالر ی بس  ته طیمح یتو که س  تین ممنوع!ادیب

 دو نیب رو گاریبزنه؟س   یحرف اون به تونهیم یک...کنه؟هرچند روش  ن گاریس  

 :گفت و دشیکش عقب که همزمان و کرد یقیعم دم و گرفت انگشتش

 .چارهیب ی دختره-

 ادم هی یحت.کرد فوت من صورت یتو یخونسرد با رو گارشیس دود ی همه و

شب که من حال به یوا گرفتیم اش سرفه حرکت نیا با هم یعاد سک ام  ما

 دنیکش نفس واسه دیبا شمینجوریهم و بودم اوردهین خودم همراه هم ژنمویاکس

 ورتمص یجلو از رو دود کردم یسع دستام با و گرفت ام سرفه.کردمیم التماس
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 س  ماجت با و بده نش  ون رو ض  عفم که نگم یزیچ حال نیع در و بزنم کنار

ش همونجا  هریگیم گارشیس از که یکام هر ه.ز.ر.ه دختره اون بدم اجازه و نمیب

 !بدم نشون یعاد خودمو و بزنم سرفه فقط من و کنه فوت من صورت یتو رو

ستینم چکسیه صال انگار کنه یکار نوا شون ا ص از اون که نبود مهم برا  دق

 کردن پاک به کنان سرفه و گرفتم ازش نگاهمو.بده آزارم و کنه تیاذ منو نوادیم

 اون از ش  تریب که اوردین طاقت کین باالخره.دادم ادامه لباس  م یرو ی لکه

 :دیپرس من از تکبر با و کنه سکوت

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 کوبیج نش  دم متوجه بودم لباس  م کردن پاک مش  غول که یا لحظه چند اون

 من یاج به اون شدم منتظر یوقت و زنهیم حرف یکس با داره و رفته دورتر یکم

 من ربراد دوتا اون از متر کی از کمتر ش  عاع یتو دمیفهم تازه نبود و بده جواب

 :دادم جواب و کردم خفه گلوم یتو رو ام سرفه.دفاعم یب و تنها چقدر

 اومدم منم...امیب دیبا که گفت بهم سییر-

 ه؟مناسب تو مثل ییپا و سر یب یبرا یجا نیهمچ یکن فکر شد باعث یچ-



ستمال ستم یتو رو د شردم د  مخود یرو به و نکنم نگاه بهش کردم یسع و ف

 از ودمخ بس  وزونتم حرفاش با و کنه بیتنر منو نکنه یس  ع اگه یحت که ارمین

 .شمیم ریتحق کنارشون بودن

 ..هستم،آقا سمییر دستورات تابع من-

 ذاغ باهاش زیم هی یرو و کردمیم یزندگ کین خونه یتو بود ها مدت نکهیا با

 دی  ب  ا یچ   اص    ال.ک  ردمی  م   ص    داش آق  ا ه  ن  وزم یول   ن  وردمی  م  

 !ک؟ین پدربزرگ؟عمو!پدر!گفتم؟یم

 :گفت باز و انداخت نبود ما به حواسش که کوبیج به یتشر از پر نگاه

 هب اگه و منم ینیبیم برت و دور که یزیهرچ سییر!منم س   تییس   ت؟رییر-

 .کننینم نگاه بهت یحت پسرام نباشه من ی خواسته

 ور حالم تونس  ت که کنهیم تر ذوقزده اونو فقط من ش  دن ناراحت دونس  تمیم

 جواب و زدم یلبنند داش  تم که یش  دن خورد حس تمام با نمیهم یبرا رهیبگ

 :دادم

 .ن،آقایهست یمهربون سییر برام که ممنون-
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شو و کنه اخم هم سوزان شد باعث جواب نیا شما  چرا گهید بچرخونه،اون چ

 ؟!ادیم بدش من از

 :گفت و زد من شونه به کردیم تمیاذ که یمضحک ی خنده با مارگرت

 ..کهیکوچ قلبش یلیخ اون...یمهربون تو کنهیم فکر اون!پدر-

 زا ش  تریب بازم و کنهیم فیتعر دار خنده جوک هی داره انگار که دیخند یطور

 تیموقع اون یتو ش  دیم باعث یچ دونمینم.زد من ص  ورت یتو رو دود قبل

 ینقاش   اون از نگاهش  و یحت س  نیج یوقت هیگر ریز نزنم و کنم کنترل خودمو

سنره سینم من داد به و گرفتینم م س اون یوقت تا بود گفته یوقت دیر  من ته

با ظه...که هم کوبیج و باش  م یزیچ نگران دین تارش هرلح  حال در رف

 یوقت و کنم عیض  ا جلوش  ون خودمو و ش  ه تموم تحملم نکهیا از قبل.رهییتغ

 که بود یزیچ تنها مارگرت مض  حک ی خنده و خودم یها س  رفه یص   دا

 :زد داد نسبتا که شد بلند هم کوبیج تشر یدم،صدایشنیم

 ..مارگرت-

 هادام یدعوامانند لحن با و شد داشیپ ما یرو به رو درست بعدش هیثان چند و

 :داد



 .کن تموم رو تیباز ه.ز.ر.ه-

 گاهن بهش تعجب با همه تنها نه مارگرت به کیج ادبانه یب حرف دنیش  ن با

 از رنگ دینرس صورتم به خون کردم حس هم شد قطع ام سرفه هم کردن،منم

شت هم سنیج یحت.دیپر رخم شما با و برگ  که دکر نگاه کوبیج به گرد یچ

 .کرد خطاب ه.ز.ر.ه رو مارگرت جمع یجلو چطور

صله مارگرت  خندانش ی افاده از پر صورت و شد قطع اش خنده یصدا بالفا

 کوبیج یرو به رو و پاش  د جاش از و ش  د یناگهان تیعص  بان و اخم مهمون

 :گفت بود کرده تنگشون که یا رهیت شرور یچشما با و گرفت گارد

 ؟یگفت یچ االن نیهم-

 یدترب جواب و بده یبدتر جواب کوبیج و وفتهیب یبد اتفاق داش  تم انتظار

مه اخر در و بش  نوه هم ما!زهیبر بهم زیچ ه هد س  وال به یحت اون ا  زیام دیت

 :گفت و کرد دراز من طرف دستشو و نکرد یتوجه مارگرت

 .کنار برو-

 که من به رو ارومتر یلیخ.پاش  دم جام از و گرفتم رو دس  تش ترس و دیترد با

 :گفت دیشن هم مارگرت زدمیم حدس
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 ؟یکن رد منو رقص درخواست ینواینم که تو-

 بهتر و شدمینم مواجه یخوب واکنش با چون کنم نگاه هیبق به نواستمینم هنوزم

 ونتک نه نشونه به سرمو نمیهم یبرا دارم نگه خودم طرف رو نفر هی حداقل بود

 وونهید ضیمر جمع اون از یکم اون با همراه اطرافم به کردن توجه بدون.دادم

صله وار ست ریغ یها افهیق نتونم که دور یلیخ نه اما میگرفت فا شت دو  شونیندا

نا یجلو بنوام که نبود یخوب حس.نمیبب رو  یوقت برقص  م کوبیج با او

 ودب نیا از بهتر یول زنهیم بهم رو همه حال منم برداش  تن قدم داش  تم نانیاطم

 .نمیبش کنارشون که

 

 

شب درمورد اگه شت،اون وجود خوب زیچ هی فقط ام سو تم زیچ دا  بود یفران

 بود رارق که یاهنگ یحت..داشت وجود اثار تا گرفته اهنگا از یگالر کل یتو که

 که ودب ییاهنگا از یکی..بزنم لبنند ناخواس  ته ش  دیم باعث میبرقص   باهاش

 داشتم دوستش

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas 



Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas 

 خوامشینم بده، تزیر هتل در یتیسوئ من به

 خواهمشینم بده، شانل جواهرات من به

Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi ? 

 کنم؟ کار چه آن با بده، نیموزیل من به

نگ خود لحن با بامو فقط بود یمعن یب حرف هی یها هیما تو که اه  تکون ل

  کردمیم یهمراه اهنگ با داشتم اما دادمو

Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi ? 

Un manoir à Neufchatel, ce n'est pas pour moi 

Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ? 

 

 کنم؟ کار چه آنها با کن، یمعرف یکارکنان من به

 ستین من آن از ببنش، لوشاتو نوفل در یعمارت من به

 کنم؟ کار چه آن با بده، را فلیا برج من به

 

Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur 
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Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur 

Moi je veux crever la main sur le coeur 

Allons ensemble, découvrir ma liberté 

Oubliez donc tous vos clichés 

Bienvenue dans ma réalité 

 

 نوامیم خوب حال و یشاد عشق، من

 کنهیم خوشحال منو که ستین تو پول نیا

 رمیبم قلبم یرو بر یدست با خوامیم

 میکن کشف را میآزاد م،یبرو هم با

 کن فراموش هاتوشهیکل پس

 یاومد خوش من تیواقع به

 

 خواستهنا و ندارم یبد حال اصال قبل قهید چند برخالف که بود زیبرانگ تعجب

 تدس   یتو که یس  ت،دس  تین اهنگ بناطر فقط مطمئنم و زنمیم لبنند دارم

 تمیاذ تیموقع اون گهید نکهیا از یذوق با و دادم تکون هوا یتو رو نبود کوبیج



نهینم مان بازم ک نگ با همز  قایدق من یول ی  وونگید نیا.کردم یلبنوان اه

 .شدیم خوشحال کیکوچ یزایچ با خواننده که خوشحالم همونقدر

J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi 

Moi je mange avec les mains et je suis comme ça 

Je parle fort et je suis franche, excusez-moi 

Finie l'hypocrisie, moi je me casse de là 

J'en ai marre des langues de bois 

Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça ! 

 ادهیز من یبرا ام،خسته خوبت رفتار از

 نمیهم من بله خورم،یم غذا دستام با من

 متاسفم هستم، هم رک و کنمیم صحبت بلند یصدا با من

 ستمین دورو گهید من بده، انیپا ییدورو به ایب

 امخسته مهمل شده نییتع شیپ از یحرفها از من

 !میشکل نیا من و ستمین یعصبان دستت از هرحال به کن، نگاه من به
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 ماون که بگم نانیاطم با تونس  تمینم یول خوش  حاله چش  ماش که کردم حس

 با همراه و گذاشت من شونه پشت رو دستش.نه ای تونهینم و بزنه لبنند نوادیم

 :دیپرس و دیچرخ من

 گه؟یم یچ یدونیم-

 .کردم دییتا سر با

شحالش یماد یزایچ گهیم-  ولپ با که گردهیم ییها یشاد دنبال و کنهینم خو

 .ستنین دنیخر قابل

نهینم یچیه کردمیم فکر نه خراب رو خوبم حس تو  چرخ همون نیب تا ک

 با و بود داده وارید به رو اش هیتک که خورد سنیج به چشمم دنایرقص و خوردنا

 به مننوا اون از شتریب شد باعث و کردیم نگاه نفر دو ما به صورتش یرو اخم

مه لیدل یب یس  رخوش   اون  گهید و س  تمیوا جام س  ر ییهوی و بدم ادا

 :دیپرس و ستادیا اونم و شد میناگهان حالت رییتغ متوجه کوبیج.نرقصم

 شد؟ یچ-



 یضینق و ضد یرفتارا همه نیا بناطر احساسات.کردم نگاه گهید سمت هی به

 دهیا نیا.دمیکش یقیعم دن،نفسیجوش دلم یتو دادمیم نشون خودم از دیبا که

 .نجایا امیب که بود یبد ی

 .خونه برگردم نوامیم-

 که شد باعث یچ.کردم شون زمزمه بایتقر و شد خارج دهنم از کلمه سه نیا

 ارک کنم؟نکنه گناه حس و شیتش  و دچار منو نقدریا س  نیج حر  از پر نگاه

 نکهیا از اره؟قبلیم روم به نویا ینطوریا داره ناخوداگاهم ریضم و کردم یاشتباه

 فقط.سنیج طرف رفتم و کردم رها رو دستش بشنوم سنیج سمت از یمنالفت

شتم لیدل یب کنم ثابت نکهیا یبرا صیم کوبیج با دا صد و دمیرق شتم یق  ندا

 همه درموردش فقط نواس  تمیم اما نداش  ت یربط اون به داش  تم اگرم هرچند

 :گفتم نمک دایپ یفیتوص براش تونستمینم که یلحن با.کنم شفاف رو زیچ

 

 

 !بدم سالم بهت و امیب نتونستم زودتر که متاسفم..سنیج یه-
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شت نگاهش جهت و کردینم نگاه من به  شیپ لحظه چند تا که ییجا من سر پ

 .دادیم نشون رو میبود ستادهیا کیج با

 .یستینه،ن-

ص شدم مطمئن کامال که گفت یطور نویا  ردهک ناراحتش برادرش با من دنیرق

 ورممجب که میطیش  را یتو من یول دادمیم تیاهم شیناراحت به دینبا قاعدتا و

شم نیشتریب س تا بکنم رو تال شنب خوب باهام حداقل و ادین بدش من از یک  ا

 :گفتم ممکن لحن نیتر کننده متقاعد با نمیهم یبرا

 .جانیا امیب نواستمینم یحت من.اومد شیپ ییهوی زیچ همه!متاسفم جدا نه-

 ارهد س  رت پش  ت ینامرئ اس  لحه هی ه؟نکنهیچ نیا ؟پسیایب ینواس  تینم-

 کنه؟یم دتیتهد

 :ادد جواب وستیپ ما به لحظه همون که کوبیج بدم یجواب من نکهیا از قبل

 ه؟یچ مشکلت تو.کرده گوش سشییر حرف به فقط اون-

 باهم دوتا اون و ش  دم خارج بودن س  نیج یحرفا مناطب از من زود یلیخ

 :گفت اخم با و گرفت وارید از رو اش هیتک سنیج.زدنیم حرف



 بر و ورد نفر هی فقط ینیبب یتونی؟نمیکن کاریچ یدار قصد!ک؟یج هل د وات-

 ؟یش نفر هی نیا الینیب فقط یتونیمنه؟نم

 .بودم من نفر هی نیا از منظورش حتما و

شه مهم برام یزیچ اگه یدونیم که تو-  به متعلق زیچ اون دمینم تیاهم گهید با

 .ی  کس چه

 باشه؟ مهم تو یبرا منه به متعلق که یزیچ دیبا چرا و-

گاه کوبیج خت من به ییگذرا ن ندا مان و ا نداز با همز  تک تک کردن ورا

 :کرد مطرح یپرسش رو حرفاش من اتییجز

شکله؟ اون!ست؟ بامزه اون چون...دونمینم-  یب هم اونقدرها نکنم فکر...خو

شه نقص شه تونهیم اما با  هم تو دهش باعث که متفاوته نقدریا فقط دمیشا...با

 !مدرن حیمس یآقا شیب*و*سب

 زیچ همه و کس همه به نس  بت پروا یب نقدریا که ش  ده چش امش  ب کوبیج

س هی درمورد من که دونهیم هم سنیج گهید زنه؟حاالیم حرف  و ساده هب*و*

سنره  شیپ و ساده دختر چه من ذهنش تو و گفتم کوبیج به بوده نمونیب که م

 با نسیج چون کنم فکر!مدرن حیمس.زد بهش یجالب ی هیکنا اما!امیم یا افتاده
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 یبرا.کردیم متهم داش  تن یپاک یادعا به اونو نتیرینم هم رو یدختر چیه

 :گفتم نمک حس رو شدنشون قرمز تونستمیم که ییها گونه با کنه تمومش نکهیا

 ...سییر-

 انگش  ت و اورد باال رو داد،دس  تش یزیام دیتهد لحن با رو جوابش س  نیج

 :گفت و گرفت نشون کیج سمت به رو اش اشاره

 .کیج کنار بکش-

 تونهیم یهرچ اونم و کنه دشیتهد نفر هی بود منتظر فقط انگار که هم کوبیج

 :گفت و زد یشنندین بده نشون تفاوت یب خودشو

 نکشم؟ اگه و-

 ؟یکن امتحان ینوایم-

 .صبرانه یب-

 نجایا مدت تمام خودم کهیدرحال کردنیم بحث من درمورد داش  تن واقعا اونا

 انهبرادر یها رقابت و ها یتوز نهیک بناطر شدم متوجه و بودم حرفاشون شاهد

 یکار نیهمچ توننیم بدن؟چطور قرار طعمه نوانیم منو خودش  ون مس  نره

قه ابراز هرکدوم به اگه و ندارم یانتناب حق چیه من کهیحال در بکنن  ای عال



 شهینم باعث نیکنم؟ایم تر کینزد مرگ به خودمو قدم هی بکنم یزیچ نیهمچ

ص ادم واقعا کنم فکر و شم مغرور خودم به من که ستم یخا  یبرادرا دوتا که ه

 گفتنیم که ییبردارا اونم کننیم بحث هم با بناطر دارن نگتونیارل یا افس  انه

 یبرا و دترسونیم منو ره،بلکهیبگ قرار نشونیب یسوم شنص ذارنینم چوقتیه

 گرانن داش  تن گهیهمد به نس  بت که یکیدرامات یدایتهد نیا از بعد هیثان کی

 یوق که یمیت اخر و بدن پاس گهیهمد به کنن؟منو کاریچ نوانیم حاال.کردیم

 دوتا اون و ستمین من موضوع فهمهیم هم یاحمق هر!؟یچ تهش و شه برنده تره

س هی من و کنن اثبات رو گهیهمد به نسبت شون یبرتر نوانیم فقط  یباز لهیو

 .ام ساده

 

گه له ا فاش  ون که گفتمینم و کردمینم مداخ نهیم تمیاذ داره حر  دبو ممکن ک

 :گفتم نمیهم یبرا بدن ادامه شون مسنره یحرفا به ینطوریهم

 !ستادم؟یوا نجایهم قایدق من که نیدار یا دهیا چیه اصال...نفر دو شما-

 :گفت من به کردیم نگاه کوبیج به شیعصب نگاه با که همونطور سنیج

 .میبزن حرف هم با دیبا-
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ستق چرا بودم من حرفش خطاب اگه  یا لحظه یکرد؟براینم نگاه خودم به میم

 :گفت خودم به رو و گرفت کوبیج از نگاهشو

 م؟یتونیم-

شو لحظه همون کوبیج من یجا ش کنار سنیج یرو به رو از خود  به و دیک

 :گفت و گرفت دستمو و شد کینزد من

 .شنوهیم.بزن حرف-

 راهیب و دب برادرش به داره چشماش با بفهمم تونستمیم اما نگفت یزیچ سنیج

 گشتبر و داد لشیتحو یپوزخند بازم کوبیج شد یطوالن که سکوتش!گهیم

 انتناب اگه دونمینم.رفتمیم باهاش دیبا منم عتایطب و میریبگ فاصله اونجا از تا

 دمشیم دهیکش ور اون ور نیا کوبیج رفتم؟همراهیم کدوم با بود خودم عهده به

 فرنمتن من از وجودشون تمام با که ییها نگتونیارل دل یتو نداختمیم خودمو و

 مثل ور شیریس  نتگ حداقل ای رهیبگ س  نت کمتر کردیم یس  ع که س  نیج ای

 س  نیج درمورد رو حرفم تا دینکش   طول یلیخ.ارهین خودش یرو به برادرش

 نکهیا زا قبل و دیکش   رونیب کوبیج دس  ت از منو دس  ت که یوقت رمیبگ پس

 محکم و نیتر عیس  ر با خودش همراه منو بده اون ای من به یاعتراض   فرص  ت



ش رونیب جمع از ممکن حالت نیتر ستمیم.دیک  به مه کوبیج بزنم حدس تون

 نسال دوم یخروج از سر ییهوی ما نکهیا از قبل وگرنه شد ریغافلگ من اندازه

 ات ش  تریب یقدم هی.دادیم نش  ون یواکنش   هی میاریدرب بود ا یح س  مت که

 هک ییکارکنا و نگهبان تا چند دمید که بود نمونده یخروج در به دنمونیرس  

 بازش رو در سمت دنیدو یخاص عجله با بود تنشون یگالر منصو  لباس

 اولش.ستادنیا کنار همون فیرد به گرفته نییپا یسرها و بغل به دست و کردن

 یتو که یرنگ دیس  ف نیموزیل اما س  ن  یج بناطر احترام همه نیا کردم فکر

 فهممب شد باعث دنیدو سمت اون استقبال یبرا که ینفر چند و دیچیپ ا یح

سم شتباه کامال حد شتم کرد،انتظار باز رو در و شد ادهیپ راننده.بوده ا  مرد هی دا

سا همه مثل قایدق یشلوار و کت سالب با و شنیم ادهیپ نیموزیل از که ییک  یا

 لباس با هک یجوون مرد یتفاوت یب یول ادیب رونیب تو اون از دنیم پز گرونش  ون

سبش چندان نه و یعاد ش از ییجا نیهمچ یبرا منا  صورت با شد ادهیپ نیما

ش شن قابل کامال اش دهیژول پیت و دهینترا  نیا طرشبنا که هیک نیا.بود صیت

 همه نیا اومدنش یبرا چرا س  ت س  اده نقدریا اگه و اومدن در دم تا ادم همه

 ناطرشب کمر تا بودن ستادهیا نیماش اطراف که ییاوردن؟کسا جا به فاتیتشر
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شاره با یحت!ه؟یزیچ یجمهور سییر شدن،نکنه خم  از رو ها چارهیب اون هم ا

شون خم شتن بهش که یاحترام همه اون به توجه یب و نکرد مرخص شدن  گذا

 رهچه حالت و اومد تر کینزد که یکم.در سمت افتاد راه قلچماقش نگهبان با

 و موها...چهره اون کردن زیانال به کردم ش  روع ش   د تر صیتش  ن قابل اش

 که لشیاص یغرب کامال ی افهیق و رهیت یچشما..رنگ یمشک و آشفته یابروها

 ونا و زدنیم پرس  ه اطراف نیا کایامر کش  ف از قبل اجدادش بگم تونس  تمیم

صل تونهیم  یحت اون.شهبا پوستا دیسف و پوستا سرخ نیب یکیژنت جهش هی حا

باس مدل نه دنیپوش   ل قا ها هیش  ب و احم  یرییتغ هم ولگردش یگدا

 بپرس  م خودم از ذهنم یتو بنوام نکهیا از قبل!ن  یادو اون...من یخدا..نکرده

باره ترس از کنهیم کاریچ نجایا اون  زهاندا به که ییجا نیهمچ اونم دنشید دو

سر یکاف ست دارم درد ستم یتو که سنیج د شار محکم رو بود د  اب و دادم ف

 :دمیپرس اضطراب

؟یادو اون...اون-  ن 

 قبال که دمید رو یپسر از هیسا هی زودگذر یلیخ.زد بهم دلسوزانه لبنند هی اون

 یعوض   ذارهینم و داره هوامو اون وفتهیب یاتفاق هر و کردمیم خطابش دوس  ت



 یتو مکردیم فکر من که یپسر.برسه من به دستشون نیادو مثل یریزورگ یها

 قایقد دونمینم حاال یول مونه یم یباق رییتغ بدون اطرافش تنوع از پر یایدن

 بنندل همون قطعا س  والم ببرم؟جواب پناه یک به و کنم فرار یک دس  ت از دیبا

 حس من و دیرس   ما کینزد نیادو.س  والم به زدیم دییتا مهر که بود دلس  وزانه

 نجایا دنشید از من که د،همونقدریپر رنگم امش   ب بار نیچندم یبرا کردم

 کش  ور و ش  هر از دورتر لیما ص  دها س  نیج با من دنید از اونم کردم تعجب

شاره گاردشیباد خورد،به جا خودم صل یتو هم خودش و ستهیبا که کرد ا  هفا

 اتییجز تک تک گذروندن درحال و زنان لبنند و ستادیا مونیمتر یسانت چند

 :گفت نظرش ریز از نفر دو ما

 ..نجاستیا یک نیبب..پسر اوه-

 :گفت یبازار کوچه لحن با و اورد جلو سنیج به دادن دست یبرا دستشو

 !قیرف یه-

نایم دارم که هیکوفت چه گهید نیا!ق؟یرف بل از ش  نوم؟او مد هم ق  رو گهیه

 شیپل به و کرده مالقات لیه چپل یتو اونو کرده وانمود س  نیج و ش  ناختنیم

 ستد و سرزنده لحن سنیج.ستین دیبع یچیه جهنم نیا یکرده؟تو شیمعرف
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 حالتش یتو یرییتغ بدون و یعاد یلیخ و گرفت دهیناد رو اش ش   ده دراز

 :دیپرس

 ؟یشد آزاد-

 تباخ رنگ اروم اروم پهنش لبنند و دیکش عقب اروم یلیخ رو دستش نیادو

 .بود صورتش یرو هنوزم اما

 

 

 و نزد گند!گه؟ید میکنیم کارا نیا از پولدارا ادم ما.دمیخر رو تمیمحکوم ادامه-

 .پول با کردنش پاک و اوردن باال افتضاح

 تنها...دوننیم همه.دونهیم س  نیج درمورد اونم بود،پس زیآم طعنه جوابش

 :دیرسپ در به اشاره با و داد تکون یسر یالینیب با سنیج.بودم من ماجرا احمق

 م؟یتونیم-

شو دید که زدن حرف یبرا رو سنیج یلیم یب هم نیادو  راهمون سر از خود

 نمیبب چشماش مردمک یتو تونستمیم که بود یطور من به د،نگاهشیکش کنار

شم نیهم اون!گذرهیم داره یچ مغزش یتو سته بیصل هی به منو االن  با داره و ب



 اعثب اش نهیک و نفرت از پر نگاه!کنهیم جدا تنم از رو پوس  تم ُکند یچاقو هی

 اونجا از باهاش و رمیبگ رو سنیج یبازو دستم هردو با یشتریب استرس با شد

 لیدال!دادم هیتک بهش االن که ی  نیهم ش  نص نیتر امن کنم گمون.برم رونیب

 پدرم که هم یزمان یداش  ت،حت وجود ش  هیهم نیادو از دنیترس   یبرا یکاف

شور یتو من و بود زنده رده هی نکهیا بناطر صرفا اون کردمیم یزندگ خودم ک  مِّ

 اروک نیا شهیهم داره رو ازش یریزورگ و دختر هی ترسوندن یبرا یکاف قدرت و

 گفتیم ممکن اتیادب نیتر زننده با و شدیم سبز راهم سر شهیهم.کردیم من با

 فشیکث مقاص  د که نبود مهم براش و داره یدیپل یها تین چه من درمورد که

 هک بودم س   اده دختر هی فقط منم و بزنه جار ابونیخ یتو بلند یص   دا با رو

 اون بودم مطمئن من و ش  دیم یتکرار ادم هی با یابونیخ مزاحمت دچار هرروز

 به تا زنهیم یدر هر به و چهیپیم من یپا و پر به شیگذرون خوش جهت ص  رفا

 به رد دست که ستین یدختر چیه کنه ثابت کردنیم کار واسش که ییها نوچه

 الس   طول تمام!نقص  ه یب و العاده فوق یلیخ کردیم فکر چون بزنه اش نهیس  

 بهم شدس ت چوقتیه هرچند که بود متجاوز هی مثل برام اون رس تانمیدب یانیپا

 بردیم کارش به ش  هیهم که یاور چندش لحن و فیکث نگاه اون یول دینرس  
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 ازش کنهیم یاری پاهام که ییجا تا ننواد دلم و نش  ه مورم مور ش  دینم باعث

 خودم نجات فرش  ته رو س  نیج که یا یمنطق لیدل حاال دیش   ا.نکنم فرار

 کرد هیتوج تر راحت شدیم رو شدم عاشقش کردمیم فکر سال اون و دونستمیم

 اکجاه تا نوادیم نیادو نبود معلوم نبود من از تشیحما و اون بناطر اگه چون

 ص  دق و گرفت ازمون رو میکردیم یزندگ توش که یا خونه یحت اون بره شیپ

شت  ماز پول یجا به یا گهید زیچ خونه اجاره شدن رید بناطر کنه مجبورم دا

 هیگر دل ته از بنوام و بزنه یتند به قلبم ش  دیم باعث هنوزم تص  ورش!رهیبگ

 زخم و کنهینم درمان رو ها زخم ی همه زمان معروف یباورها برخالف!کنم

 اندازه به هنوزم زد من روح به یعوض   تیش  نص   یب مرد اون که یقیعم یها

ناکن و تازه اول روز قدریا.درد کارم یتو ن  یک نش   دم متوجه که بودم غرق اف

 گهید طیشرا یتو دیشا که شیرنگ یها فواره با بزرگ استنر هی یجلو میدیرس

 با و ندادم ادامه رو کردن فکر اون از شتریب.ومدنیم نظر به جالب یلیخ برام یا

 :دمیپرس کنم رها رو سنیج دست نکهیا بدون ینگران

 از که ست ساده مهاجر هی اون کردمیم فکر سن؟منیج نوادیم یچ نجایا اون-

 ه؟یک اون..کنهیم یخالفکار داره ما یگیهمسا تو من بد بنت



 یدرس  ت ی کلمه دنبال داش  ت که انگار کرد مکث یکم دادنش جواب از قبل

 .گشتیم جواب یبرا

 

 

 ی خواهرزاده!ش  هیم محس  وب من یناتن پس  رخاله ییجورا هی...اون واقع در-

 .سوزان  

 کرد؟یم کاریچ نایکارول یتو پس-

ص به یا عالقه نه انشیاطراف همه برخالف شد،چون ترد خونواده از-  التیتح

 وارث اونو بنوان که خونوادش فرمان به گوش یاونقدر نه داش   ت یآنچنان

 هبد ادامه اش احمقانه یرفتارا به بنواد اگه که کردن دشیتهد.کنن خودش  ون

شو سم  یبرا!کردن پورتشید کانادا از هم یمدت و کننیم حذف نامه شجره از ا

 بقس  ته،طیوا خودش یپا یرو تونهیم هم خونوادش پول بدون کنه ثابت نکهیا

 شخود یپدر ش  رکت و نگتونیارل ش  رکت یتو که ییها واس  طه و اتیتجرب

 رمیبگ جلوشو نکهیا یبرا رمجاز،منمیغ یداروها فروختن به کرد شروع داشت

 .نایارولک امیب و کنم یریگ کناره کارم از استراحت بهونه به مدت هی شدم مجبور
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ما ها نگتونیارل به ییجورا هی اون...اون یعنی پس- طه؟ا  بهش چرا تو مربو

 ؟یریبگ جلوشو ینواستیم ؟چرایدادیم تیاهم

 .دیکش اه هی هیشب شتریب یقیعم نفس

 اما گمب تو به نویا دینبا احتماال.داش  ت کانادا یتو ییها واس  طه اون که گفتم-

س سوند،جیم نیادو به یقاچاق رو داروها که یک ستمینم من و بود کوبیر  نوا

 .وفتهیب دردسر یتو نیادو مثل یموذ موجود هی بناطر لوحم ساده برادر

شت کم کم...لوحه ساده کیج که چقدرم واقعا!لوح ساده برادر  ییزایچ هی دا

 رونیب زبونم ریز از و زد جا سنیج یجا خودشو کوبیج یشد،وقتیم رمیدستگ

ش شحال سنیج گفت بهم تینها در و نه ای دونمیم نیادو درمورد که دیک  خو

 و خبر یب س  نیج...بود نیهم منظورش دادم لو رو رازش من بدونه اگه ش  هینم

 یمعرف سیپل به اونو و نیادو و کوبیج نیب نقش  ه به بود زده گند پرده پش  ت

 وردشدرم بازم نواستمیم.شه باز ماجرا به خودشون یپا نکهیا از قبل بود کرده

 اون هک حاال و کنه یزندان رو نیادو گرفته میتصم ییهوی چرا اون کنم،که سوال

 زدن یبرا تالشش و سنیج شده رنگ به رنگ صورت شه؟امایم یچ شده ازاد



شمام با و شم ساکت شد باعث یحرف شون رو زدنش حرف یبرا انتظارم چ  ن

 .بدم

ناطر..من- عا و..تارا کردم یمعرف سیپل به اونو تو ب  نیتربزرگ از یکی نیا قط

 .بود میزندگ اشتباهات

 بناطر که هیچ منظورش.خوردم جا.کرد رها منو دس  ت و گفت یاروم به نویا

 :دمیپرس یجیگ من؟با

 ..ینواستیم کوبیج بناطر یگفت االن نیمن؟هم بناطر چرا-

 :کرد قطع حرفمو

ستمیم فقط-  تاینها و بده انجام برادرم بدون رو اشیکار کثافت کنم قانعش نوا

 رو اهیس   بازار یداروها تا نبود اونجا فقط اون اما!برگردم و کنم دشیتهد کمی

هادیپ به.کنه آب  هر به و کردیم انتناب رو یافراد همزمان اون کوبیج ش  ن

 هک بودن یافراد ادما اون تیاکثر و کانادا فرس  تادش  ونیم ش  دیم که یقیطر

 .شدینم متوجه یکس هم مردنیم اگه و نداشتن یحام ای خونواده

 راحت واس  ش بزنه قراره که ییحرفا گفتن بفهمم تونس  تمیش  د،م س  اکت بازم

 حساب به بذارم حرفاشو و کنم برداشت بد ممکنه من کنهیم فکر دیشا ستین
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 مهم.کنمیم باور من اما زد اس  تارت برادرش با امش  ب نیهم که یا یلجباز

 ماه هک یا یجیگ و بودن گنگ همه نیا از نوامیم فقط بگه قراره یچ که ستین

 مبر و دور که یافراد قایدق بدونم و امیدرب کنمیم یزندگ باهاش دارم هاس   ت

 امش  ب که یاتفاقات همه بناطر هم حاال نیهم.هس  تن ییادما چطور هس  تن

 بغض  م کنم برخورد یعاد باهاش  ون بودم کرده یس  ع مدت تمام و بود افتاده

 .کردمیم کنترل خودمو داشتم هم همچنان یول بود گرفته

 کانادا؟ فرستادنیم یچ یبرا رو ادما اون-

 که یحرف از خودشو و بده جواب بالفاصله تا  بشنوه رو سوال نیهم بود منتظر

 :کنه راحت بزنه نوادیم

 .یانسان شاتیآزما-

 ؟یکرد قیتزر من به  تو که ی  زیچ نیهم...منظورت-

ض بهت اون درمورد ستین قرار من...نه-  ییبال با کردم من که یبدم،کار حیتو

 چوقتیه دیشا بودم گفته بهت هم قبال متفاوت   یلیخ ادیب سرت بود ممکن که

هت نوامینم منم و ینفهم رو لشیدل تو ما.بگم ب گه ا  همب که یکار به فقط ا



شغول بود مربو   تر بلق یلیخ بود ممکن کردمینم تو ریدرگ خودمو و شدمیم م

 نایا از

 

 ؟!بودم مرده-

 .کردم رشیغافلگ موضوع نیا یتو بودنم رک با و دمیپرس نویا

 جامان یبرا رو نفر هی یوقت یبزن حدس یتونینم یبود،حت ممکن یزیهرچ-

 هک کننیم یکنن،کاریم باهاش ییکارا چه رنیگیم نظر در یانس  ان ش  اتیازما

 .کنه مرگ یارزو هزاربار یروز شنص اون

 حالش ش  امل یلطف نیهمچ که داره یا برجس  ته یژگیو چه ش  نص اون و-

 ؟!شهیم

س.یسالمت- شته کامل یسالمت قطعا رهیگیم قرار هدف که یک  ستنتونیم و دا

 .کنن الوده یشگیازما وونیح هی مثل اونو نوانیم که هرطور

 به نمبد داشته ها مدت منو نشدن و شدن ماریب امار یحت نفر هی نکهیا تصور از

ست از مو یسالمت هم حاال نیهم وفتاد،هرچندیم لرزه  شهیهم اما بودم داده د

فاق نهیم یبدتر ات تهیب تو مه بار یبرا.وف  ادم یهرچ از حالم دلم یتو که هزار
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لدار نده و پو فت نیادو که نوره،همونطوریم بهم قدرتم نا گ ند هر او  که یگ

شون و زننیم بنوان  نیهم تا ایدن نکهیا به کردن کنن،فکریم پاک پول با رو ردپا

 نداش  ته پول تو اگه و حاکمه توش یمغلوب و غالب رابطه و س  ت ظالمانه حد

ش سته شدیم باعث یمغلوب پس یبا  مثالا خودمو حال به رهیبگ ام هیگر ناخوا

س به اگه میکنیم فکر میکنیم یزندگ احمقانه چطور که خودم شتهن یکار یک  دا

 !نداره یکار ما با هم یکس میباش

 :گفتم و کردم یا یعصب خنده هیگر با

 من و نیش  ناختیم منو ش  ما همه مدت نیا ؟همه!یکنیم یش  وخ باهام یدار-

 باعث همتنفره؟ک ازم نیهم یبرا شدم؟پدرتم اشنا همتون با یاتفاق کردمیم فکر

شه وفتهیب زنش خواهرزاده شدم شه و زندان گو سرش نق  من ردنک لیتبد یبرا پ

 ؟!خورده بست بن به یشگاهیازما موش هی به

یتا تا نبود یازین مه جواب بدونم تا بش  نوم رو دشی له'' س  واالم ی ه '' ب

 :گفت رلبیز و داد تکون سرشو.ست

 ..متاسفم-



 بردمش اما رهیبگ دس  تمو نواس   تیم.کرد نگاه چش  مام تو و گفت نویا زود

 .نداد رو سواالم از چکدومیه جواب عقب،اون

 ؟!یمتاسف...؟!یمتاسف-

 .بود شده یقاط هیگر و خنده با صدام

 !بودنه متاسف بکنم تونمیم که یکار متاسفم،تنها اره-

 .سنیج جهنم به برو-

 همشون از.بود ستادهیا سنیج که یجهت خالف دنیدو به کردم شروع و زدم داد

 و فک و ها نگتونیارل و نجایا از کنهیم یاری پاهام که ییجا تا نوامیم و متنفرم

شونیفام ستمو اون.شم دور ال شت از د صبان و گرفت سر پ  صدکرد،ق ترم یع

 تا بود کرده جمع رو تاشیعص  بان و ها عقده همه بدنم اما نداش  تم رو کار نیا

 ص  ورت یتو بزنم حرص  م ی همه با و بکش  م رونیب دس  تمو لحظه همون

قت یلیخ دیبا!س  نیج  کرد وادارم که یروز کردم،همونیم کارو نیا شیپ و

 خودمم نقدری،انطوریهم اونم کردم تعجب حرکتم از خودم.کنم یزندگ باهاش

 عقب قدم هی و گزاشتم صورتم یرو رو دستم هردو بالفاصله که شدم ریغافلگ
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 وت من که یناگهان یلیس   درد یول کنم یخواه معذرت ازش نواس  تمیرفتم،م

 .بود چیه قلبم یشکستگ و دمیکشیم که یدرد برابر در زدم صورتش

 نیا و هش یعصبان دم،اونمیکشیم طرفش از رو یرفتار چه انتظار دیبا دونمینم

 نم بزنه من به یلیس   هی بنواد اون اگه نمیمطم من ؟هرچند!کنه یتالف کارمو

 !ستمیبا تونمینم یعاد نقدریا و نمیبیم بیاس شتریب یلیخ

 د،درنش یعصبان زدم بهش که یا یلیس از اون کردمیم فکر که یزیچ برخالف

صله قدم هی عوض شتم باهاش که یا فا ستیم کرد،دلم پر رو دا  گمب بهش نوا

ستم یول شه کینزد بهم نداره حق اون و متنفرم ازش ستش اون یوقت نتون  رو د

 کرد،س رمو بغلم محکم و دیکش  خودش س مت به منو و گذاش ت بازوم یرو

 ازهاج بهش دارم که بودم متنفر خودم از و کردم پنهان گرمش و پهن نهیس   یتو

 .نهیبب پا و دست یب و احمق نقدریا منو دمیم

 یوق اونقدر یول شه کینزد بهم نداره حق گفتمیم و زدمیم غیج سرش تو دیبا

 همب داروهارو گهید و کنه لج باهام بابتش کنم،اگه یکار نیهمچ که س  تمین

 یرو ادهیز یلیخ زدم بهش که یلیس   با ش  مینطوریهم ؟منیچ نکنه قیتزر

 .سنیج فقط نورد،نهیم تکشون تک صورت یتو دیبا درواقع یلیس کردم،اون



 و هکرد بغل منو میناگهان تیعص  بان جواب در که رس  ونهیم رو شیمهربون نیا

 دهیفهم نمیا و مهربون   اون که بودم دهیفهم هم قبال و کنه ارومم کنهیم یس  ع

 !مهربون هم باشه وونیح و وونهید تونهیم هم همزمان نفر هی بودم

 .کنه بلندت نیزم از هم بزنه نیزم تورو تونهیم هم همزمان نفر هی نکهیا

س سنیج واقعا شفته نیا یتو دیبا که ی  ک  کنم یسع و کنم اعتماد بهش بازار ا

 ؟....!دارم نگهش خودم طرف

 و ش  ب اون درمورد باهام یخص  وص   به حرف یکس   میبود برگش  ته یوقت از

 دش تموم مسنره شگاهینم همون یتو همونجا زیچ همه و نزد افتاد که یاتفاقات

ست ای  یوقت ات نمیبب رو نیادو گهید ستین قرار و شده تموم کردمیم فکر کم د

 طرد و ش  دنش دیتبع از قبل ظاهرا.ش  د دایپ ش  رکت یتو اش کله و س  ر که

 رکتش و خودش یپدر شرکت نیب یارتباط نقش ییجورا هی خونواده از شدنش

 یعنی نیا و کارش س  ر برگرده بازم نوادیم برگش  ته که حاال و داش  ته نگتونیارل

 .ادیز اونم!نمشیبب بازم قراره من نکهیا

 یبرا یمالقات قرار چیه بود ماه ام20 چون و نبود پلو  ش  لو  یادیز ش  رکت

 دمشونیدیم هرروز که یشگیهم یکارمندا جز جهینت در نداشت وجود سییر
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 از و بزنم چرت کار س  ر یگاه ش  دیم باعث داروهام.نبود اطراف اون یکس  

سنره یلیخ زدن چرت ک ییاونجا  سرگرم یزیهرچ با خودمو ومدیم نظر به م

 کلمه هی و ودب شرکت کتابنونه یتو که یتیریمد یکتابا خوندن با یکردم،حتیم

شون هم رو س.شدمینم متوجه از ستگ با و زد صدام یک  کتاب از نگاهمو یخ

 تمگذاش   ش  رکت یتو پا که یاول روز که بود یاهپوس  تیس   مرد گرفتم،همون

 زا چقدر گفتم بهش نکهیا از بعد و زدیم پرس  ه اطراف نیا ش  هیهم و دمشید

 شتریب اون از زد،هرچندیم صدا میلیفام با منو متنفرم داده بهم که یبلوبر لقب

 !ام مدرسه یتو دوباره کردمیم حس و بودم متنفر

 .داره کار باهات نفر هین،یفیگر یه-

 :دمیپرس و کردم اشاره خودم به

 من؟ با-

 .آره-

 هست؟ یک-

 .دهیم لیتحو تو به فقط رو بسته و ی  چ پست گفت-



 س  فارش یزیچ که کردم،من نگاه وارید و در به هدف یب و چرخوندم س  رمو

 دیبا ردمکیم فکر.داره کار باهام یک دمیدیم و رفتمیم دیبا حال نیا بودم،با نداده

 قهطب تا ش  دم مجبور تفکر طرز نیهم با اما باش  ه منتظرم یکس   س  الن یتو

ست و برم همکف  نمیبب رو یسوار موتور مرد و ارمیدرب نگیپارک از سر آخر د

 یمشک انروب و بود شده چیپ کاغذ قرمز رنگ با که رو یبزرگ نسبتا ی جعبه که

سته دورش یپهن شت رو بود شده ب شته موتورش پ  رکتش فرم لباس و بود گذا

ست  نگیپارک یتو مرد اون جز چکسیکردم،ه نگاه اطراف و دور به.بود تنش پ

 :دمیپرس ازش و رفتم نبود،جلوتر

 ن؟یداشت من یبرا یپست بسته هی اقا،شما دیببنش-

 :دیپرس و انداخت من یپا سرتا به ینگاه

 ن؟یفیگر تارا-

س کردم،تنته دییتا سر با ستش یتو که یشا  یانتها به و گرفت سمتم رو بود د

 :گفت و کرد اشاره کاغذ

 .بزن امضا رو نجایا-
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 خوندم،ظاهر رو کاغذ یرو کلمات هدف یب و گرفتم دس  تش از رو خودکار

 امضا ور برگه.نداره وجود ست هیهد هی هیشب که یا بسته درمورد یحیتوض چیه

به پس بهش و زدم  چیه یب و گذاش   ت نییپا موتورش یرو از رو دادم،جع

ض ضاف حیتو  یوکاد کاغذ با هیهد هی یبرا یک...بهیعج.شد خارج اونجا از یا

 جز مگه یمش  ک روبان اص  ال!کنه؟یم اس  تفاده یمش  ک روبان رنگ،از قرمز

سم  با کردم یسع و شدم خم زانو یداره؟رو کاربرد هم یا گهید یجا ختم مرا

ند به کردن بل ما هیچ توش بزنم حدس دادنش تکون و جع  زا شیب یس  بک ا

که حدش گار دادیم نش  ون هم دادنش کرد،تکون ام ش  و  توش یچیه ان

 شه؟ پست من یبرا یخال دیبا چرا یبزرگ نیا به یا جعبه!ستین

بان یکنجکاو با  بلند در زحمت با و کردم پاره رو کاغذش و زدم کنار رو رو

 یرو.بود ساده نامه پاکت هی شدیم دهید توش که یزیچ تنها.کردم باز رو جعبه

 زرگب حرف تا دو جز شدینم دهید آدرسش ای فرستنده اسم از یاثر چیه پاکت

 دو اسم اول حروف ای بودن یکس یلیفام و اسم اول حروف دهنده نشون ای که

شته هم از جدا کامال رو حرف دو اون و متفاوت شنص  یول خودم با.بودن نو

 :خوندم بلند یصدا با



-MوE?! 

 ات کاغذ هیکردم، پاره رو پاکت.باش  ه تونهیم یک طرف از که نداش  تم یا دهیا

ضافه حرف چیه بدون که بود توش خورده ست یرنگ پر سینو روان با یا ا  در

سط شته برگه و  یچ من!منه؟ یبرا نامه نیا واقعا".مزاحم خرابکار  " بود شده نو

کت ته!ش   دم؟ یک مزاحم و کردم خراب رو  یوقت که بود هم گهید برگه هی پا

؛یبل شدم متوجه آوردم رونشیب  به.یشمال ینایکارول مقصد به طرفه هی طیبل هیط 

 نفر هی که نهیا اونم و دنیم یمعن هی قطعا نایکردم،ا نگاه دس  تم یتو برگه هردو

شم نجایا من نوادینم ستاد صلح شنهادیپ هی بعنوان رو طیبل نیا و با   با که هفر

 هستن ایلین،خیمضنون شمردن به کردم شروع بالفاصله ذهنم تو.برم خودم یپا

 ونمزاحمش که ییادما تعداد میکنیم فکر که حاال و نباشم نجایا من نوانیم که

 کرف و متنفرن من از همه!شرکت یآبدارچ تا گرفه کین از.ستین هم کم شدم

ستم ییجا ناحق به من کننیم شم دینبا که ه  ؟امیا و ما...نمیبب کن صبر اما.با

 ادرس بدون نامه نیا و جعبه نیا!ن؟یادو!من یخدا...یا و باشه مارگرت تونهیم

هد  باهم هردوش  ون دمیش   ا ای نفر دو نیا از یکی کار تونهیم فقط زیام دیت

 هی ردنک دیتهد یتو تونهیم ختم مراسم جز یمشک روبان که فهممیم حاال.باشه
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 که کردم خراب واس  ش  ون رو یبرم؟چ من نوانیم اونا چرا.باش  ه موثر هم نفر

 هک ینیماش   بوق یبکش  م؟ص  دا عقب که کنن وادارم کردنم دیتهد با نوانیم

ست شت از در ضا یتو ییهوی و اومد سرم پ سته و خلوت یف  کوا نگیپارک ب

شم یفیخف غیج شد باعث کرد جادیا  دمق چند و شم بلند نیزم یرو از و بک

سناک تونهیم یزیهرچ تیموقع نیا یتو کردمیم فکر.برم عقب ش تر  یحت و هبا

شت نفر هی ممکنه شه ستادهیوا من منتظر یبرق اره با ها ستون پ ش!با  که نیما

 دو نیا...بزنن گندش.نمیبب رو ناشیسرنش تونستم تازه کرد خاموش رو چراغش

 پاکت مثال ات بردم پشتم دستمو دنشونید با کنن؟بالفاصلهیم کاریچ هم با نفر

 ادهیپ زودتر مارگرت و کرد پارک رو نیماش   نینن،ادوینب رو دس  تم یتو نامه

 رد بود کمال و ینقص   یب نماد من یبرا دختر اون یزمان هی ش  هینم باورم.ش  د

 از بودنش بلندتر حال نیع در و تنتش یها چکمه با دنشید االن که یحال

 و روشهفیم فنر من به هم بودنش قد بلند بابت اون کنم تصور شدیم باعث من

 وشر شده باز جعبه و نیزم یرو به که ینگاه با!بنوره بهم ازش حالم شتریب

شهود ام چهره یتو ینگران کامال که من به و بود سنر خنده همون بود،با م  تم

 :دیپرس و کرد اشاره اطراف به دستش هردو با مضحکش زیام



ست هی ای خبره؟تولدت   چه نجایا- سر دو س پ ست که یکرد دایپ سیخ  عبهج وا

 !فرسته؟یم کادو یخال

 کار دارم نانیاطم ص  د در ص  د که زنهیم حرف یزیچ درمورد الینیب چقدر

گه بهم ای و نهیبب منو واکنش نوادیم..هیچ هدفش دونمیم.خودش   ه قدر ب  چ

شه سر ریز فهممیم بگم اگه ای اونه کار دمینفهم که خنگم  نکهیا بابت منو خود

 سر مارگرت که ییها یباز تونمیم بایکنه،تقر سرزنش زنمیم تهمت بهش دارم

شم رو کنهیم هم سته چ صم هنوز!بفهمم ب  یوابج چه قراره که بودم نگرفته میت

 مارگرت حرکات ما،درست سمت اومد و شد ادهیپ نیماش از هم نیادو که بدم

 که یحال در نیزم یرو یها پاره کاغذ کردن برانداز از بعد و دادیم انجام رو

 :دیپرس متفکرانه چرخوندیم انگشتاش نیب رو نشیماش چییسو

 تولد؟ هیهد هیه؟یچ نیا-

 هی ریز من با نیادو حض  ور.زد ییص  دا با پوزخند و کرد ینگاه بهش مارگرت

ضطراب شدیم باعث سقف ست بهم ا  هم هیثان کی و کنم فرار بنوام و بده د

 :دادم جواب مارگرت به نحالیا با نکنم تحمل رو بودنش

 .ستین یخاص زیچ-

http://www.roman4u.ir/


 بندازم دور و کنم جمع نگیپارک وسط از هارو کاغذ خورده تا شدم خم یکم و

 یوقت ندم،هرچند یتیاهم خودم به هردونفرش  ون رهیخ نگاه به کنم یس  ع و

 .رمیبگ شون دهیناد یکل به که بود سنت کرد زدن حرف به شروع نیادو

سک اون با یحت- س ما س نوامیم باز هم صورتش یرو یکیپالست ژنیاک  هی هوا

 ...بار

جازه مارگرت له نیادو نداد ا عا که رو اش جم مه نبود قرار قط نه ادا  یا مودبا

 :تگف و کرد اش شونه حواله یمشت یباز لوس با و کنه تموم رو باشه داشته

طور...یه- ن هش یاو گاه ب م ن ن کن، هش من که ینواین  یحس   ود ب

 !؟ینوایکنم،م

شوه با و گفت نویا ص ع شود شدیم دهید مردا با رفتارش یتو کمتر که یخا  ستا

قه نیادو گردن دور تار یطور و کرد حل  اونو نوادیم کردمیم فکر که کرد رف

سب شتباه وجه چیه به تفکر طرز نیا و!هب*و*  هی ثلم هنوزم چرا دونمینم.نبود ا

شما با و ستادمیوا نجایا احمق شایم نگاه نفر دو اون به شده گرد یچ  دیکنم؟

 رفک شیپ ش  ب چند تا یحت و باش  ن هم با نفر دو نیا نداش  تم انتظار چون

 یهرکس   که بود یزیچ نیتر آور چندش نیا.ش  ناس  نینم رو گهیهمد کردمیم



 ردنک نگاه از دست تا دادم تکون بار چند سرمو.نهیبب ساعت 24 یط تونستیم

 حرکات از دس  ت مارگرت بالفاص  له اما در س  مت برگش  تم و بردارم بهش  ون

 :گفت و برداشت اورش چندش

 .کن صبر...تارا-

 به یلبنند بود،با نشده جدا نیادو از سمت،هنوز اون برگردم بازم شدم مجبور

 :گفت صورتش یپهنا

 انجام هیبق یجلو دینبا رو کارا یس  ر هی که رفت ادمونی بازم انگار دیببنش  -

 !میبد

 یور رو دس  تش.گرفتم گاز رو نمییپا لب و نگفتم یزیچ من و دیخند نیادو

 :داد ادامه و داد حرکت نیادو نهیس قفسه

ض هی ،آخهی  ادیز ی  دور بناطر شتریب- شته ماه 6 نیادو شد باعث یعو  رو گذ

 .باشه زندان یتو گناهیب

نا نهیم اون پس بود مش  نص کامال حرفش یتو هیک پل یتو دو  چه لیه چ

 دهش   مجبور من از نیادو کردن دور یبرا س  نیج که دونهیم و افتاده یاتفاقات

 خودم یرو به که بود نیا بکنم تونستمیم که یکار تنها.کنه یمعرف سیپل به اونو
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شتم یسع که یلرزش با.منم حرفاش همه مناطب دونمیم ارمین  صدام یتو دا

 :دادم جواب و کردم اشاره بهشون کنم پنهونش

 .باال گردمین،برمیبرس کارتون به-

 جک بودن کرده رشیتعم مهین و نصف که آسانسور سمت راهمو دوم بار یبرا و

 دیهدت کامال و نبود دایپ توش خنده گهید که مارگرت یص   دا با بار نیا.کردم

 :گفتیم یعصب و زیآم

 .ینک گم رو گورت باهاش تا دمیم بهت که ی  فرصت تنها یلعنت طیبل اون-

 اعتراف هم س  رعت نیهم به!ادیز یلیخ..متنفره من از واقعا اون.برنگش  تم هم

 چه نوادیم اون...فرص  تمه تنها نکهیا و دوتاس   ت اون طرف از طیبل که کرد

 کنه؟بهیم دیتهد منو که هیک کنهیده؟فکرمیم بهم که یفرص  ت تنها!بکنه؟ یغلط

 یتو رفتم یش  تریب س  رعت با و دمیش  ن رو حرفش که اوردمین خودم یرو

 داشت فاصله شدن بسته تا یکم آسانسور در.زدم رو 15 طبقه دکمه و آسانسور

 تا و آس   انس  ور یتو اومد و کرد رد اونجا از زور به رو خودش نیادو هوی که

سور در که دمیفهم سان سته آ  کنم تحمل اونو دیبا طبقه 15 تا حداقل و شده ب

 یرچه و بدم فش  ار رو کی طبقه دکمه تا کردم بلند دس  تمو و داش  ت برم ترس



 دکمه و برد عقب رو دس  تش نیادو من از قبل یول ش  م خارج اونجا از زودتر

 کی یالدیم جدهمیه قرن اس  انس  ور نیا با!؟30 طبقه!داد فش  ار رو 30 طبقه

شهیم طول سال س باال اون به تا ک  تونمن تا ستادیا ها دکمه صفحه یجلو.میبر

 تادمسیا اون از نقطه نیدورتر آسانسور ی گوشه من و بزنم رو یا گهید ی طبقه

 .رمیبگ اش دهیناد کردم یسع و گرفتم بغلم به دستامو و

 .عصره فردا یبرا طیبل-

صال که کردم وانمود صو به و شنومینم رو صداش ا  نارمک نهییآ یتو خودم ریت

 .شدم رهیخ

 .یتونینم چوقتیه گهید باش مطمئن خودت کشور یبرنگرد فردا اگه-

عا تا اون واق  یک و برم یک که بدن دس  تور بهم توننیم کردن فکر احمق دو

 فکر همه که حد نیا تا نه اما اندازه غلط رفتارم و ظاهر که دارم قبول!بمونم؟

 .کنن فیتکل نییتع من یبرا توننیم کنن

شال   اون یبرا ینواینم- سم هی خور مفت مار  هک دمیشن!؟یریبگ سالگرد مرا

 .ودب گرم کین یپسرا با سرت نجایا چون ینبود هم ختمش مراسم تو یحت

 :گفتم تشر و اخم با و بمونم ساکت نتونستم نیا از شتریب
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 .ارین فتیکث زبون یرو پدرمو اسم-

 :دیپرس تمسنر با و زد یلبنند دادم رو جوابش باالخره نکهیا از خوشحال

 ؟ینداشت یمشکل" برادر دوتا با بودنت سرگرم" قسمت ن؟بایهم فقط-

ستمیم سبت یبهتر حل راه سکوت شهیهم اما نداره یربط بهش بگم نوا  به ن

 رو وراسانس یها دکمه از تا چند کنه تر یطوالن رو ریمس نکهیا یبرا.ست هیبق

 تو نیا س   ال کی نوادیم واقعا اون.زد رو 30 طبقه بازم اخر در و داد فش   ار

 :گفت و اومد من سمت و گرفت فاصله در از!بمونه

 ض  رر به بودنت نجایا.نکن س  نت و زیچ همه و یاومد ازش که ییجا برگرد-

 یانداخت هم جون به رو ها نگتونیآرل یچطور که ینینب خودت دیست،شا همه

 میص  مت کین نکهیا از ،قبلیبکن رو کار نیا هدف بدون دونمیم دیبع البته و

 معتبر مه خیمر یتو یحت تیکوفت پاس  پورت و کنه محوت نیزم یرو از رهیبگ

شه شدار قبلش البته.برو نجایا از نبا ساب هیتسو فقط نیا دمیم ه  زیآم لحص ح

 نیا به من یدونیم حتما و رس   هینم من به یزیچ تو رفتن با!نگتوناس   تیآرل

 نگاهم هنوز و نکردم نگاه بهش.کنمینم حس  اب هیتس  و یکس   با یس  ادگ

 کنهیم استرس دچار منو یکاف اندازه به اون،بودنش از ریغ گشتیم رو ییهرجا



 شتریب تونستمینم اما ترسمیم ازش دونهیم که دونمیم!کنهیم دممیتهد گهید حاال

 :دمیپرس ممکن حالت نیتر یعاد با بدم نشون ترسمو اون از

 رسه؟ینم بهت یزیچ یوقت مهمه برات چرا تو-

 .منه ی  اون،خوشحال ی  خوشحال و یبر تو نوادیم ماگرت-

 هی یخوشحال جهت صرفا نیادو مثل دم و شاخ یب موجود هی که ی  نکردن باور

 ش  دینم که بود یموذ یاونقدر مارگرت هرچند بده انجام رو یکار بنواد نفر

 از مارگرت اس  م دنیش  ن.گرفت دهیناد هم یموجود نیهمچ یرو رو نفوذش

 و زمیبر بهم شدیم باعث کنم حقارت حس شد باعث شگاهینما یتو که یشب

 هک بود یدیجد اتیخصوص از نیا دیشا و بدم انجام یا احمقانه یکارا بنوام

 عااد از پر دختر اون مثل یکس   از تونس  تمیم یس  ادگ به و بودم ش  ده دچارش

 ورتص   یجلو و اوردم باال رو بود دس  تم یتو که یطیبل و برگه.باش  م متنفر

عث که ی  زیچ نیا پس.گرفتم نیادو ند اون مارگرت ش   هیم با  مزخرفش لبن

شه؟ تر پررنگ و تر پررنگ  کاغذ طرف دو زدیم موج ام چهره یتو که ینفرت با!ب

 زیر یها کهیت تا دادم ادامه یاونقدر و کردم اش پاره س  رعت به و گرفتم رو

 دمیهمف تا بود نگذش  ته هم هیثان کی نباش  ن،هنوز ش  دن پاره قابل گهید کاغذ
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 مهم اما زدم خودم به رو ضرر نیشتریب و بوده تر احمقانه هم احمقانه از کارم

 :گفتم یشنندین با و کردم پرت هوا یتو رو شده زیر زیر یها نبود،برگه

 و نیش   مگ نیبر نیتونیم نه،هردوتون ای...یکن خوش  حالش یبر یتونیم...ایب-

 برام!ترسونهینم منو هم پشه هی قد نفر دو شما یدایتهد.نیبذار خودم حال به منو

 نیستین ی.ه.و.گ  چیه من یشناسنتون،برایم ایدن هی ای نیپولدار که ستین مهم

 یباز بود دهینرس   ذهنم به حاال نیهم تا!یچ بزن حدس و ترس  مینم ازتون و

شه لذتبنش تونهیم چقدر نگتونایآرل با کردن  تو،مارگرت لمث ییوونایح یوقت با

ناطرش کین و هادیپ هین،یکنیم یناامن احس   اس ب  یبرا زیام ص  لح ش  ن

 تر ص  ممم منو و خطرناکه براتون بودنم بفهمم ش  هیم باعث فقط نیبرگش  تن؟ا

 .نیکن خواهش ازم رفتن یبرا دیتهد یجا به تا بمونم نقدریا که کنه

 اص  ال ای کرد شیعص  بان من یباال بلند جمله قس  مت کدوم قایدق دونمینم

 یقسمت یور دستش هی بترسونه؟بالفاصله منو نواستیم فقط ای بود یعصبان

 یلو نکرد کردنم خفه یبرا یتالش  .ش  د حلقه ش  دیم متص  ل گلوم به فکم که

 شد نتشرم فقراتم ستون یتو ترس لرزش هی بکنه،با رو کار نیا نبود هم مجبور

 :فتگ زیدامیتهد و اخم با.دادم هیتک سرد یها نهیآ به پشتمو و شدم ساکت و



 با کنن یس  ع.نهیبب ُمرده رو تو نکهیکنه؟ایم خوش  حالش ش  تریب یچ یدونیم-

 زا اگه تو مثل یی،آدمایندار یش  انس   چیه چون یش   ریدرگ خودت از تر گنده

 به ینتوینم یحت تو!کش  نیم رو اونا من مثل ییآدما حتما پس رنینم یگش  نگ

 .گمیم بهت که بکن رو یکار و ببند رو دهنت ،پسیبکش نفس خودت اریاخت

شت نگهم اون که یخشونت با یول بودم گرفته کم دست رو قدرتش اول  و بود هدا

 که مدیکنم،فهم خال  دستش از خودمو تا کردمیم من که یا جهینت یب تالش

 یسادگ به منو تونستیم لحظه هر اون.هستن یقو شیا چهیماه یدستا چقدر

فه نه خ ماال و ک ما که حاال احت ته پس رو خونوادش تیح  یحت گهید گرف

 ای بفهمه یکس   نکهیا از قبل رو یگند هر قادره اون رهینم هم زندان بناطرش

 باعث هک آورد گلوم به یمقطع فشار.کنه پاک باشه داشته یساز پرونده فرصت

 نوم کش  تن قص  د بودم مطمئن اما کنم س  رفه نتونم یحت و بمونه باز دهنم ش  د

 دیتهد یکل قهید ده از کمتر یتو من!نداره طبقه 30 برج هی آس  انس  ور وس  ط

شور برگردم دیبا که دمیشن  از ور خروجم راه تنها ساده یلجباز هی با خودمو ک

شن روز مثل زیچ همه کهیحال در بردم نیب  تمسین یادم من دونستمیم و بود رو

 شیپ هک گفتم فقط رو اونا تمام و باش  م داش  ته رو ها تیال با مقابله ییتوانا که
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 و گنب زور بهم تا ستادمینا ساکت احمق هی مثل که باشم سربلند خودم وجدان

قل ناطرش حدا ظاریگیم ام هیگر االن کردمیم احس   اس.کردم تالش ب  ره،انت

 یوقت.بده نشون یتند العمل عکس نیهمچ نداشتم

 

ستش از و کرد ول رو گردنم سور لحظه شدم،همون خال  د سان  حرکت از آ

 :گفت شه بسته در نکهیا از شد،قبل باز در و ستادیا

جا از ینکن فراموش بهتره و- مد ک جامیا ش   هیهم ،منیهس  ت یک و یاو  تا ن

 .یهست یا گشنه گدا یپا و سر یب چه تو کنم یاداوری

صد که 15 طبقه دکمه سور از و زد رو بود من یاول مق سان  و سرفه.رفت رونیب ا

 خم زانو یرو رفتنش با بودم داشته نگه ممکن حد تا بود اونجا یوقت تا  رو هیگر

   .دمیکش گلوم یرو دستمو و زدم سرفه دل ته از و شدم

 تر فیض  ع یوقت هر از منو نیا و برس  م نظر به یقو داش  تم یس  ع یلیخ رایاخ

کهیکرد،ایم مام ن مه مدت ت گه خودم یتو رو زیچ ه عه هی و دارم ن  یتو یا دف

 که بود ها مدت.بزنه رونیب یروح یفش  ارا و ها عقده اون همه دینبا که ییجا

 میزندگ یتو زیچ همه یبرا دارن هیبق کنم باور نواس  تمینم و بودم ش  کس  ته



مدتیزندگ خود یحت رنیگیم میتص  م  مکن قبول نواس  تمینم که بود ها م،

 جهت یب و نودیب و تنها و تک یباز نیا یتو و س   تین من طرف چکسیه

 کف ابیتقر.امیدرب پا از تونمیم هم نفرش  ون هی با یحت که دارم دش  من تا هزار

سور سان ستم آ ش ستامو و ن شتم صورتم یرو د  تمفرص تنها اون واقعا اگه...گذا

 یتح افتادم،اگه هق هق به یزود نیهم ؟بهیچ بود نایکارول به برگش  تن یبرا

 کنمیم س  رزنش بابتش خودمو عمرم اخر تا رمیبگ س  الگرد هی پدرم یبرا نتونم

 یوت هق هق با..نمشیبب و باشم کنارش عمرش آخر یروزا نتونستم یحت چون

  گفتم دلم

 که یدونینبود؟م قصد از ختمت مراسم به دنینرس که یدونی؟مینیبیم منو بابا-

گه جایا از ش   دن دور ا عث ن  و کردمینم پاره رو طیبل اون ش   دینم مرگم با

 دارم؟ تعلق بهش که ییجا گشتمیبرم

 با و گذشت قرن کی اندازه به قهید چند نیا کردمیم دم،فکریرس هم15 طبقه به

 یقتیحق هی چون.کردم فرق یلیخ بودم نذاشته نگیپارک یتو پامو هنوز که یوقت

 از یقیطر هر به حاض  رن بلکه متنفرن ازم لیدل یب تنها نه همه دم،کهیفهم رو

 نیا کننیم فکر بمونم؟اونا دارم دوس   ت من کننیم فکر.ش  ن خال  ش  رم
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کل مه مش   ته و رمیمیم دارو اون ی هرروزه قیتزر بدون که خود  هم حق الب

 ناطرب فقط من که کنن فکر بهش توننینم یحت اونا،اما نه منه مشکل نیدارن،ا

 و ش  دم بلند نیزم یرو از!یزیچ تص  احب یبرا نه جنگمیم دارم موندن زنده

 جون یب یپاها خلوته،با نجایا امروز که اوردم شانس چقدر.سالن یتو برگشتم

 دیدینم منو یکس   اونجا نکهیا از نش  س  تم،هنوزم و رس  وندم زمیم به خودمو

 یا لحظه یراب یکس ادیفر به هیشب ییصدا.نتمیریم اشک و کردمیم سواستفاده

مدیم کوبیج دفتر از کرد،ص   دا منحرف خودم درد از منو ما و  تونس  تمیم ا

 حال در تو اون بحث هی که زد،انگاریم داد اون.س  ن  یج یص  دا بدم صیتش  ن

 بود افتادن اتفاق

 درد کمتر کردم کمک بهش  ون فقط من.نکش  تم رو یکس   ،منیهنزل دکتر-

 و رداد به یکن کمک هیبق به که س  تین قتل اس  مش نیا گمیم بکش  ن،هنوزم

 مونیپش   شیپ س  ال دو همون.مونمیپش   بابتش بدن،اما انیپا اش  ونیبدبنت

 هب کردم فکر چرا و گذروندمیم رو ییروزا چه بده حق بهم یکس نوامیشدم،نم

 به جون فعال ازش که ییکس  ا همه یبرا رن،امایبم که آدماس  ت اون همه نفع

 برادر تا نمیشیم گوشه هی ساکت یکنیم فکر.کنمیم تالش دارم بردن در به سالم



 رو یماریب بده،من فرصت بهم.ض  یمر اونم حاال شماها لطف ره؟بهیبم خودم

 .کنم دایپ شبه هی رو درمانش که نکردم کشف شب   هی

 داد اونم که گفت ش  دینم اما زدیم حرف ارومتر یکم س  نیج ص  حبت طرف

 :زنهینم

 رارق فش   ار تحت نیا از ش  تریب باش   ه الزم اگه.س   تین مهم برام تو هیتوج-

شت فرصت که ساله کی،یریگیم  رو مهه سر ساله کی،یکن دایپ درمان هی یدا

ن   با
ک  سِّ س ضد یداروها و درد سر ُم سا  درمان یبرا یحت تو!یکرد گرم تیح

ص اقدام برادرتم صم نگتون،انجمنیآرل یکنینم یخا ست گرفته میت  ربض وا

 رو یدز که یگند تا یدار فرصت دیجد سال شروع از قبل تا.کنه نییتع العجل

 .یکن جمع

نایچ انجمن از انجمن؟منظورش  هگید یدکترا کار به که دکترن گروه هی ه؟او

 که یض  یمر یبرا کنن مجبور رو س  نیج نوانیم هم حاال و!کنن؟یم نظارت

 هب خودمو عایسر در شدن باز یصدا با.کنه دایپ درمان هی کرده درست خودش

 ردهک ورم یچشما اون با منو یکس که رسوندم سالن یانتها کیکوچ اشپزخونه

سبتا مرد.نهینب سیخ و سن ن شک فیک با یم ستش یتو رنگ یم  بلند یارونب و د
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 کردیم یسع و رفتیم راه سالن یتو همراهش هم سنیج و اومد رونیب اتاق  از

 تا اون هاگ کنن کاریچ باهاش قراره اونا.بدن یش  تریب وقت بهش تا کنه قانعش

 ای کردن کار اجازه بهش گهینده؟د لیتحو بهش  ون رو دارو ش   ده مقرر زمان

 وبکیج اونا لطف به گفت که...دمیشن هم گهید زیچ هی!دن؟ینم یزیچ نیهچ

شار تحت یبرا رو کوبیج که بود نیا شیمعن نیا و ض  یمر شتن ف  سنیج گذا

 کنه تالش شتریب درمان کردن دایپ یبرا اون تا کردن ضیمر

 یهنزل دکتر اون به یطور هی حتما ش   ده ضیمر اون یچجور و یک نکهیا و

 ...مربو   

 دمخو یدس  تا با نکهیا از بعد یول نداش  ت یمعن اونقدر برام اولش طیبل اون

 هک نداش  تم یفرص  ت واقعا و بوده ارزش  مند چقدر ش  دم متوجه کردم نابودش

 نویا. کردمیم قبولش داشتم فرصت تا دیبا و نایکارول برگردم خودم یپا با خودم

 سر یتو زهین هی مثل خونه میبود برگشته یوقت از که مارگرت زیت ینگاها از یحت

 که بود داده رو فرص  تش تنها کرد،اون حس ش  دیم ومدیم فرود من ص  ورت و

 میتص  م هی حاال و کردم یپافش  ار موندنم یرو  اص  رار با من و بکش  م عقب

ته دیجد ها گرف ندگ ینس  ب آرامش با تونمیم هنوز که یلیدل بودم،تن  کنم یز



 تیحما از دست هرکدومشون اگه و منه از برادر دوتا اون مهین و نصف تیحما

 دح تا که نهیا عاقالنه حل راه تنها و ش  هیم تموم برام زیچ همه بکش  ن کردنم

به خودم یبرا یش  تریب تیحما ممکن  بر عالوه.ش   ده که یقیطر هر بنرم،

 نحلیال شون همه گفت شدیم بایتقر و بود اومده شیپ خودم یبرا که یمشکالت

 و ریپ دکتر   اون از کوبیج دفتر از ص  بح که ییزایچ درمورد یهس  تن،کنجکاو

 سنیج دنبال خونه یتو رو یا قهید کرد،چندیم تمیاذ داشت بودم دهیشن سنیج

شتم  یتو و ودب م*ش*ر*و*ب انبار هیشب شتریب که ینیرزمیز یتو سر آخر تا گ

 ا س  ر بودم دهیند ادیز.کردم داشیپ داش  ت قرار ا یح قس  مت نیتر ییانتها

 افاطر نیا نیهم یبرا بوده فشار تحت یادیز امروز کنمیم فکر بره ا*ل*ک*ل

نه،وقتیم پرس   ه  تونس  تم در دم همون از رو شیکالفگ و یحوص  لگ یب یز

 دهید نوم یول اومدم نجایا تا کردن یفضول یبرا که شدم مونیپش بدم صیتشن

ستمینم و بود ستم رو در نمیهم یبرا برگردم ینطوریهم تون  از قبل تا.وت رفتم و ب

 یندگز توش قبال که بود یکانکس   برابر دو خودش که اتاق نیا یتو پامو نیا

 یجا به شهب مستقل بار هی به لیتبد که داشت رو تشیبودم،قابل نذاشته کردمیم

 یص  ندل یرو س  نیج.نکنه اس  تفاده ازش یکس   که باش  ه خونه هی یتو نکهیا
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سب کانتر کنار که یبلند سته بود یآجر ینما با یوارید به دهیچ ش  وانیل و ودب ن

ستش دو هر نیب رو بود کانتر یرو که یا یخال شار د  یکراف تو نقدریداد،ایم ف

 یس  وال و نکرد تعجب منم ش  دن وارد مقدمه یب از یحت که بود غرق خودش

 کردن ش  روع یبرا نش  س  تم،قط و دمیکش   رو شیکنار یص  ندل.دینپرس  

 :مگفت و نگرفتم رو بودم توش که یطیمح به نمیتحس حس یبحث،جلو

 .مجلل   خونه هی هیشب ییتنها به نجایا!واو-

 با نمیهم یبرا نبودم وارد طیمح هی خی کردن آب یتو یلیخ.نداد نشون یواکنش

شتام  اونو ونمتیم چطور که کردم فکر نیا به و گرفتم ضرب کانتر یرو اروم انگ

شمم رونیب فکر از شم؟چ ستگاه به بک سط پنش د  هدف یخورد،ب سالن و

 اتاق یتو کردم،مردم روش  نش و کردم دایپ رو کنترلش و ش  دم بلند یخاص  

 و کنه تر خراب رو حالش  ون که یزیچ هی!دن؟یم گوش یچ ش  ونش*ر*ا*ب

 ادی منو شد یلپ که یآهنگ!نمیبب بندازتشون؟بذار خوردن که یشکست ادی شتریب

ست سرخ عده هی ستن شیات دور که نداختیم پو ش سبت و لهیقب به و ن  یها ن

 !دنیم تیاهم یلیخ نشونیب یخون

 



misty eye of the mountain below 

 ن،یریز کوه آلود مه چشم

Keep careful watch of my brothers’ souls 

 باش من یبردار ها روح مراقب

And should the sky be filled with fire and smoke 

 بشه دود و آتش از پر آسمون ممکنه

Keep watching over Durin’s sons 

 باش نیدور یپسر ها مواظب

If this is to end in fire 

 باشه نجایا آتش نیا آخر تا قراره اگه

Then we should all burn together 

 میبسوز هم با  مون همه دیبا پس

Watch the flames climb higher, into the night 

 رنیم باالتر و شکنیم شب،زبانه آسمون سمت به که نیبب رو  ها شعله

Calling out for the rope, send by and we will 

 ما و نیم،بفرستینوایم طناب داد با ما

Watch the flames burn auburn on 
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 که یا ییطال یها شعله

The mountain side 

 میکنیم تماشا سوزوننیم رو کوه ی ها کناره

And if we should die tonight 

 میریبم دیبا امشب اگه و

Then we should all die together 

 میریبم هم با همه دیبا پس

Raise a glass of wine, for the last time 

 باال اریب بار نیآخر ی،براش*ر*ا*ب وانیل هی

Calling out for the rope 

 مینوایم طناب

Prepare as we will 

 که یموقع تا

Watch the flames burn auburn on 

 که یا ییطال ی ها شعله

The mountain side 

 کن  ش م،آمادهیکنیم تماشا سوزننیم رو کوه ی ها کناره



Desolation comes upon the sky 

 شهیم ریسراز آسمون سمت از یرانیو

Now I see fire 

 نمیبیم رو آتش حاال

Inside the mountains 

 کوهستان ه داخل که

I see fire 

 نمیبیم رو آتش

Burning the trees 

 سوزونهیم رو درخت ها که

And I see fire 

 نمیبیم رو آتش

Hollowing souls 

 کنهیم یخال رو روح ها که

And I see fire 

 نمیبیم رو آتش

Blood in the breeze 
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 باشه باد وزش یجلو که  هیخون مثل

And I hope that you remember me 

 یبسپار خاطر به من و که دوارمیام

Oh, should my people fall in 

 کنن سقو  من مردم ممکنه

Surely I’ll do the same 

 کنمیم کار و نیهم من م کنن،مطمئنا   سقو  اگه

Come finding mountain holes 

 نیکن دایپ رو کوه ی ها روزنه و نیایب

We got too close to the flame 

 میشد کینزد شعله به یلیخ ما

 

 [Forwarded from Sahel] 

جه بایتقر ناطر بود،اون یپل یرو یآهنگ نیهمچ چرا ش   دم متو  برادرش ب

 دونهینم حاال و پاش  ونده هم از خودش حماقت با که یا خونواده و ناراحته



 و شیکنار یص  ندل یرو برگش  تم.کنه جور و جمه یچطور رو زده که یگند

 :گفتم رو اهنگ یها تیب از یکی یسوال

- And if we should die tonight 

 میریبم دیبا امشب اگه و

Then we should all die together 

 م؟یریبم هم با همه دیبا پس

 

 رفبرط یبرا که یزیچ تنها.خودش افکار یتو بود غرق و دادینم یجواب هنوزم

 از تبود،دس   حرفم گفتن راس  ت و بگم،رک تونس  تمیم میکنجکاو حس کردن

 :گفتم و برداشتم رفتن هیحاش

 اشنص خودت دمیفهم و یزدیم حرف یهنزل دکتر با یداشت که دمیشن امروز-

 بودم ش   ده س  وتفاهم دچار درموردت نکهیا از و ینکرد ضیمر رو کوبیج

 .کنمیم یعذرخواه

ما کرد تموم رو زیم یرو یخال وانیل با رفتن ور  نگهش دس  تاش نیب هنوزم ا

 .کرد نگاه بهم و چرخوند سرشو.بود داشته
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 ؟یدیشن نویهم فقط-

 فکر و یکن دایپ درمان هی سمسیکر از قبل تا نوانیم اونا که دمیشن هم نوینه،ا-

 .باشه نفعم به تونهیم و منه یبرا خوب العجل ضرب هی نیا کنم

 هاس  ت ماه نداره،من یربط کردن نییتع العجل ض  رب به درمان کردن دایپ-

 وقت فقط دم،اوناینرس   یا جهینت به هنوز و کنمیم کار روش روز ش  بانه دارم

 .کننیم تلف رو من و خودشون

 ؟یچ یند انجام رو خواستن ازت که یکار شده نییتع موقع سر اگه و-

 ور بود وانیل کنار که یرنگ قرمز ش*ر*ا*ب شهیش و گرفت من از رو نگاهش

 :گفت کالفه اما متفکرانه و نتیر وانیل یتو ازش یکم و برداشت

 نیدوا که حاال نن،خصوصایشینم ساکت اونا حال هر د،بهید و کرد صبر دیبا-

 یکمپان)یکمپان وست شرکت تابع اموز دست سگ هی مثل هم انجمن و برگشته

 .بده انجام اونا نفع به و زیچ همه منتظره و(غرب

 فقط و باش  ه نیادو یپدر ش  رکت همون دیبا یکمپان وس  ت که زدم حدس

ستمیم که بود ینطوریهم سم دنیشن.بدم ربط نیادو به رو حرفاش تون  نیدوا ا



 یبرا یحت برد،اون فرو فکر به منو یکم و کرد یتداع برام رو صبح اتفاقات همه

 نباشه؟ من یبرا تونهیم چطور خطرناکه هم سنیج

 کنن؟یم یقربان رو گناه یب یادما هستن؟چرا یچ دنبال اونا-

 ش  رکت!کننیم کارو نیا علم ش  رفتیپ یبرا دارن،که ش  عار هی خودش  ون-

 کتش  ر با دارو دیتول یقس  متا یتو و ی  پزش  ک به وابس  ته ش  رکت هیوس  ت،

 یلیخ مددرو شونیانسان قاتیتحق گند نکهیا از داشته،بعد یهمکار نگتونیارل

شونیتحر بزرگ یشرکتا از سط نیما،ا خود یکردن،حت م شتباه هی و  من ادهس ا

 براش چون کنه یهمکار باهاش ون بنواد و بزنه س رش به کوبیج ش د باعث

 یجالبمن از دنشیکش رونیب یبرا شدم شه،مجبوریم یچ عاقبتش که نبود مهم

 بود،مثل مرداب هی هیش  ب پروژه اون کنم،اما ریدرگ خودمو بود ش  ده دچارش که

 خودش اگه یحت نییپا دیکش  یم رو بود برش و دور که یهرکس   باتالق هی

 یطانیش یکمپان اون مجاب کردمیم فکر که یزیچ از زودتر یلینواست،خینم

شتم اومدم خودم به تا و شدم شون دا  بندازن رو سالم یادما کردمیم کمک به

سر یتو شون بتونن تا درد سم به رو خود ساز ا  دهنده نجات یدکترها و ها دارو

 .بدن نجات رو یادیز عده بتونن تا کردنیم ضیمر رو کم عده هیکنن، معروف
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قل با کردم،حرفاش فکر یکم مدیدرنم جور ع قل ای و قل با حدا  جور من ع

 :گفتم کرد،کنجکاوانهیم جمیگ و ومدیدرنم

 رو ایلیخ درمان اس  م به یداش  ت یقالب یدارو اون با تر قبل یلیخ از که تو اما-

 .یکشتیم

 از فهممب تونس  تمید،میکش   س  ر ض  رب هی رو اتشیمحتو و برد باال رو وانشیل

شتن درمورد نکهیا س ک  دیتاک مه صبح یحت و متنفره یکن صحبت باهاش یک

 جواب یکالفگ همون با.ش  دهینم محس  وب قتل وجه چیه به کارش که کردیم

 :داد

 لیکتش منو سنت یزندگ از برهه هی فقط دارو نداشت،اون پروژه به یربط اون-

 کنم کمک خودمن مثل که ییکس   ا همه به نواس  تمیم بناطرش که دادیم

 درک یحت ای شیس  تا قابل هدفم.کنن ترک رو فیکث یایدن نیا زودتر یهرچ

 ازش ناحق به رو یکس   یزندگ نواس  تمینم چوقتیه نورمیم قس  م اما نبود

س کنمیم رم،فکریبگ ست از رو عقلش زمان از برهه هی تو تونهیم یهرک  اما دهب د

 به وزر هی!بزنه ص  دمه گرانید به چقدر برهه اون تو که داره امکانات به یبس  تگ

 ارزش ی همه برخالف امکاناتم و اس  تعداد از دارم من دمید و اومدم خودم



سان یها ستفاده یان  قانع چقدر من ضیمر ذهن یتو که ستین مهم و کنمیم ا

 طرز و ودمب قاتل هی من هیبق نظر رن،ازیبم دیبا ناتوانن که ییکسا که ست کننده

شش قابل تفکرم صت نکهیا از نبود،قبل بن شته جبران فر شم دا  ی کله و رس با

 بارش  ون مرگ پروژه یتو باهاش  ون خواس  تن ازم و ش  د دایپ یکمپان وس  ت

ستمیم و بود شده داریب وجدانم نکردم،تازه کارو نیا من اما کنم یهمکار  نوا

فه الینیب  خط ش   هیهم یبرا رو یمیش   و یداروس   از دور و ش  م ام حر

 با ور کوبیج کردنم مجبور یبرا که کنم گور و گم خودمو نواس  تمیبکش  م،م

 براش درمان هی هم کردن وادارم و کردن ضیمر بودم س  اخته خودم که ییدارو

 .کنم یهمکار باهاشون گهید موارد یلیخ یتو هم کنم دایپ

 اام نبود هم درک قابل یحت و کرد شیس  تا ش  دینم رو بود،هدفش اون با حق

 ...شدم سوتفاهم دچار زایچ یبعض یتو درموردش بفهمم شدیم باعث

 

 تا ش  دمیم کنجکاو ش  تریب دمیش  نیم که ییجوابا و دمیپرس  یم که یس  وال هر با

صل هدف بدونم صال دمیشا ای بوده یچ شیا شته یهدف ا  هی صرف فقط و ندا

 هاش  ون عقده بناطر که آدما اکثر ش  ده،مثل کارا یلیخ مرتکب قیعم عقده

http://www.roman4u.ir/


 گرانید یرو یریتاث چه کار اون دنینم یتیاهم و زننیم یهرکار به دس   ت

 :دمیپرس.داره

 اهر مرگ نظرت به رن؟چرایبم بهتره ضیمر یآدما اون یکرد فکر که ش  د یچ-

؟یجنگ به نسبت یبهتر حل  دن 

 ردنک منتقل بهش رو یخوب حس سوالم نیا دنیپرس زدمیم حدس که همونطور

 شهودم صورتش یاجزا تک تک یتو کامال یناراحت دمیشا ای یحوصلگ یب و

 نم صورت یرو سوال جواب که کرد،انگار نگاه بهم یکوتاه یمدت یبرا.بود

 ستد صورتش به و گرفت من از رو نگاهش یقیعم نفس با بعد و شده نوشته

 .دیکش

 .یباش نگرانش یبنوا تو که ستین یزیچ نیا-

 ییداص با و سرخوره یبده،کم جواب سوال نیا به نوادینم شدم متوجه نکهیا با

 :گفتم خودم با بایتقر یآروم

 .یستین مجبور یبزن حرف درموردش ینواینم اگه-

 وله کانتر پشت جاش سر رو یصندل و شدم بلند جام از دمید که رو سکوتش

 :گفتم یسرسر و دادم



 .ریبن باال،شب گردمیبرم گهید-

صد شدم مطمئن یوقت و نداد یجواب و نکرد نگاه بهم یحت  نهک سکوت داره ق

 کینزد در به هنوز.کردم عوض در س  مت رو جهتم و خوردم رو میبعد حرف

 :زد صدام که بودم نشده هم

 تارا؟-

 بود شستهن روش که یصندل.برگردم بالفاصله و بزنه صدام تا بودم منتظر انگار

 :دیپرس یمعمول یلحن با و چرخوند یکم رو

 ؟یدار رو آور چندش زیچ هی دنید حوصله-

 مباش   داده نش  ون ص  ورتم با رو حالتم نیا دونمیم دیبع اما کردم تعجب یکم

ستمینم هنوز چون ستش هردو.هیچ منظورش دون شت و برد باال رو د  شونه پ

 :گفت لباسش قهی دنیکش باال با همزمان و گذاشت هاش

 بهم رو آدم احس   اس   ات یگاه گهید نفر هی قلب با کردن ی؟زندگیدونیم-

 .زهیریم

 تعجب یحت ای کنم لیتحل و هیتجز رو" گهید نفر هی قلب" کلمه نکهیا از قبل

 یکم که یبلند و قیعم زخم رد دنیدراورد،د رو لباس  ش ییهوی چرا که کنم
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 یحالت با دش باعث داشت ادامه تر نییپا یلیخ تا اش ترقوه استنون از تر نییپا

ستمو هردو تعجب و ترس نیب س اون همه و بذارم صورتم یرو د  یکوتاه ریم

 هیبن در اون بزنم حدس تونس  تمینم یحت.برگردم رو بودم رفته در س  مت تا که

 :تمگف متعجب.نمیبیم من رو نقدرشیهم فقط و باشه تونهیم یطوالن چقدر

 گهید بهم دوباره و کردن نص  ف وس  ط از کامل تورو انگار!س  نیج!من یخدا-

 !دوختن

 هشب یتر کینزد فاص  له از.اوردین دووم یلیخ که زد یکوتاه و یمقطع لبند

س و یبزرگ اون به ییها هیبن دنید و کردم نگاه  شدیم باعث دادیم بهم که یح

 خودآزار حالت هی با بنوام هم همزمان اما کنم تنگ چشمامو اخم با ناخوداگاه

 :گفتم لیدل یب اخم همون با.بدم ادامه کردنشون نگاه به

 ...واقعا نیا-

 :فتگ و کرد قطع حرفمو که گشتمیم فشیتوص یبرا یا کلمه دنبال داشتم

 !زنه؟ بهم حال-

 به و مگرفت هیبن رد از نگاهمو.نبود اون گش  تمیم دنبالش که یا کلمه مطمئنم

 :دادم جواب و دوختم خودش



 .دردناکه بگم نواستمیم..دردناک-

 !صه؟یتشن قابل نگاه هی با دردش-

 :داد ادامه.دادم تکون یسر

 دردناک تونهیم چقدر باهاش کردن یزندگ س   ال چند و 20 یکنیم فکر پس-

 باشه؟

 یمقاح هر و نبود زدن حدس به یازین یعنیبزنم، حدس تونس  تمیم شیب و کم

ستیم شتن هم کنار با تون شکل هی دچار اون بفهمه حرفاش گذا  و ودهب یقلب م

عا نگتونایآرل.زدن وندیپ بهش رو یا گهید قلب  روحش  ون که یهمونقدر واق

سمایمر ض از پر یضه،ج شون!دارن هم یمر شکل شون که هیچ م  از نقدریا هم

 دس  ت بهم یناراحت و یدلس  وز احس  اس واقعا دلم یتو!ن؟یفرار یس  المت

شه دیپل و مزخرف هم هرچقدر ادم هی بودم معتقد شهیداد،هم  ستین حقش با

 ای یجس م س تین کنه،مهمیم عوض رو آدما درد.بده پس رو جوابش درد با که

 :گفتم یناراحت با.نهیهم درد تیماه..یروح
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 قلب...گنیم یچ مواقع نیا تو دونمینم.س  نیج متاس  فم بابتش واقعا من-

 اقعاو هس  ت که یهرچ!بتپه؟ یقبل از بهتر قلب نیا دوارمیام ای!مبارک؟ دیجد

 .متاسفم

ست یصندل یرو دوباره ش سف.انداخت خودش بدن به ینگاه و ن  که آوره تا

نه هی هر یبرا بودم مطمئن که یبدن و یجذاب نیا به آدم هی ینیبب  ناو از دو

 زا ینطوریبرس  ن،ا نظر به دهیورز نقدریا تا گذاش  ته وقت یکل هاش چهیماه

 هیک اون که نداره یربط چیه..ست احمقانه حرف هی نیا البته!شده نصف وسط

شت یبد ریتاث یادم هر یرو صحنه نیا دنید..هی  چطور و  گمب تونستمینم و دا

 یش  تپ یرو که رو ش  رتشیت.کنهیم متاثر منو نقدریا س  نیج یرو دنشید فقط

 :گفت و کنه تنش دوباره تا برداشت بود انداخته یصندل

په یقبل از بهتر س   تین قرار چوقتی،هی  واه دیام هی اون-  زمان هتونیم فقط!بت

 چند از ترشیب تونهینم یمطمئن که اتمام به رو سوخت هی مثل.بده بهم یشتریب

 .کنه کمک بهت کردن حرکت یتو گهید لومتریک

 



س بود،بعنوان دیناام یلیخ اون  یضیمر یتو حد از شیب سرش خودش که یک

شون درمان و ها ستیم بهتر رو ییزایچ قطعا بود ها  یسوخت هی ما همه اما دون

شش!میریمیم بعدش و شهیم تموم یک میدونینم که میدار شت رو ارز  ات که دا

 م؟عوضیبد عذاب بناطرش رو گرانید و خودمون میا زنده هنوز که یزمان

 :گفتم دوم بار یبرا بود ذهنم یتو که ییزایچ نیا همه

 .متاسفم واقعا-

 نظر هب تفاوت یب یلیخ ییجورا هیبگم، نواس  تمیم واقعا که نبود یزیچ نیا

مدمیم لب ته از یول و حت.نبودم نطوریا ق  نش  ون که بودم یزیچ از تر نارا

 انگار نه انگار که داد رییتغ یطور رو لحنش بعد و کرد تنش رو لباسش.دادمیم

 :گفت و ناراحته بابتش

 من.یبفروش مطبوعات به یتونیم که یدار یدالر صد چند اطالعات تو حاال-

 خودم با ص  وت ض  بط هی حتما ومدمیم زدن حرف یبرا هروقت بودم تو یجا

 !اوردمیم

 یزندگ یتو ای نیکنیم کاریچ ش  ماها که باش  ه مهم مطبوعات یبرا دیبا چرا-

 گذره؟یم یچ تونیخصوص
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 ماا میاومد ایدن به باهاش ما که ی  زیچ بودن نیب ذره ریز.نهیهم کارش  ون چون-

 قاچاق یتو کوبیج نکهیا مثل.مونده دور رس  انه چش  م از هنوز زایچ یبعض  

شور از خارج به داروها شته نقش ک  هی غالب در رو یضیمر هی که من مثل و دا

 قتچویه نگتونیارل خانواده بزرگ پس  ر چرا نکهیا و کردم عرض  ه ایدن به دارو

شته شرکت اداره یتو یسهم شت شهیهم و ندا شا پرده پ  فعن به چون دیبوده؟

 قلب یحت که انیدرب یقالب ادم هی اس  م به که س  تین ثروت و س  هام همه اون

 زج زیچ چیه که یایب ایدن به یا خونواده یتو ی؟وقتیدونیم!نداره هم خودش  و

ش طعمه دیبا ایندارن، ثروت و قدرت ض.یشکارچ ای یبا  ستین مهم وقتا یبع

 هی به یشیم لیتبد ناخواسته تو کنه لج باهات ایدن ی،وقتیکن تالش چقدر تو که

سبت گهید که وقته اون.طعمه شون یخون یها ن ش  و پول با سهیمقا در رو ارز

 رو ازیچ یلیخ اداره ییتوانا تو نکهیا صرف.دنیم دست از رسم و اسم و قدرت

 که یثروت و پول.ش   هیم س  لب ازت زیچ همه و یش  یم گرفته دهیناد یندار

 غیدر ازت ناخواس  ته ک یعش  ق حس یحت و باش  ه مس  لمت حق تونس  تیم

 کین ریناپذ فیتوص باشه؟نفرت جالب تونهیم ها رسانه یبرا یچ یدونیم.شده

 ایدن به یمادرزاد نقص هی با اون نکهیا بناطر ص  رفا بزرگش پس  ر از نگتونیارل



 یکردم،زندگ نابود اومدنم ایدن به با رو زیچ همه که خودم از من نفرت و اومده

 !رو جا همه از خبر یب ادم عده هی یرو،زندگ برادرم یو،زندگ مادرم و پدر

ته هم قبال  ونچ بش  نوم گرانید یایبدبنت مورد در نوادینم دلم که بودم گف

 ولدارپ ادم هی یزندگ کردمیم فکر ش  هیهم و دارم یبدبنت یکاف اندازه به خودم

 رحمت و توجه قابل دهیکش   که ییایس  نت که س  تین س  نت اونقدر چوقتیه

شن سته نیهم با اما با ستمتیم سنیج یحرفا دنیشن لفافه در و بودن سرب  ون

سوز حس ضوح به رو یدل ساس و  مزخرف کار هی ترحم جلب هرچند کنم اح

 و داش  ته س  نت و کننده کس  ل یزندگ هی کرد،اونیم ناراحت منو نیا یول.بود

ناطر که نبوده حقش زنمیم حدس فاق یتو که یزیچ ب تادنش ات  ینقش   اف

 و کردم گره هم تو دس  تامو.بش  ه گرفته دهیناد و بکش  ه عذاب همه نیا نداش  ته

 :دمیپرس

 دونه؟ینم درموردشون چکسیه اگه یگیم من به رو زایچ نیا چرا-

 :گفت و انداخت باال یا شونه

 .یزنینم یبیآس بهم تو کنمیم فکر چون دیشا-
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 ادامه و کرد ریسراز وانشیل سمت رو بود کانتر یرو که یرنگ قرمز یبطر بازم

 :داد

س که ییحرفا تا داره ازین زن هی به یمرد هر چون دیشا- شون گهید یک  برخ از

 .بگه اون به رو نداره

 همب حرفاتو یتونیم و زنهینم بیاس   بهت که میهمون من یکنیم فکر چرا و-

 ؟یبزن

 :گفت کنهیم یشو داره انگار که یطور و کرد اشاره بهم و اورد باال رو وانشیل

 تیمعص  وم همه نیا با ادم هی کنه فکر تونهیم یکن،ک نگاه خودتو..دونمینم-

 بزنه؟ ضربه یکس به تونهیم

 تا نم کنهیم فکر که جالبه نیا.نش  س  ت لبم یرو یلبنند ناخوداگاه لحنش از

 :گفتم لبنندم همون با.هستم واقعا دمیشا معصومم،البته حد نیا

 منو یطانیش   یرو اون تو فقط دیم،ش   ایدار رو خودمون نیاطیش   ما همه-

 !یدیند

ش عقب رو وانشیل و داد تکون یاروم به سرشو و زد ییصدا با شنندین  و دیک

 :گفت



 یردا هی و س  رت یباال ینوران رهیدا هی از ریغ یزیچ تو دونمیم دیبع که من-

 !یباش داشته ییطال چنگ و دیسف

 

باره فقط جواب در ند دو کهیا بدون بار نیا و زدم لبن  کنم اعالم رو رفتنم ن

 !کنمیم شرفتیپ کردن رفتار تفاوت یب یتو دارم واقعا.در سمت برگشتم

 دونستیم محرم منو و داشت یبد حس حد نیا تا نفر هی یوقت یعاد حالت در

ستمیم حتما شک حرفاش یپا ش  ردمکیم یسع و کردمیم بغلش و نتمیریم ا

 .کنهیم عوض رو آدما گفتم،درد که همونطور بدم،اما یدلگرم بهش

 اونجا که دمید رو نیادو نیگشتم،ماشیبرم ا یح ییانتها اتاقک از داشتم یوقت

صف بود کم نیهم.شده پارک  یکاف مارگرت شه،تحمل داشیپ نجایا یشب ن

 یس  ع که ص  بح برعکس.کردمیم تحمل نجایا هم اونو هرش  ب دیبا حاال نبود

جه چیه به بودم کرده بازم جلوش  ون خودمو و بات با و ن تار ث  االن کنم رف

 دمیترسیم

 نبود یمحکم گاه هیتک هم سنیج چون
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 دونمینم دادم نش  ون خودم از ص  بح که یرفتار به توجه با و بودم دواریام یالک

 .باشم یچ منتظر دیبا االن

 گفتمیم نفر هی به دیبا که بود نیا دیرسیم ذهنم به که یزیچ تنها

 شمیم دیتهد مارگرت و نیادو طرف از دارم که گفتمیم

س ای سش چکسیه ای کردیم کمکم یک  که دمیرسیم جهینت نیا به و نبود مهم وا

 نظر در نا،بدونیکارول برگردم و رمیبپذ رو نفر دو اون زیآم ص  لح ش  نهادیپ دیبا

 .هام تیمحدود و یماریب گرفتن

شبنتانه گرفت جهینت شدیم ساختمون کل یها برق بودن خاموش از  رارق خو

شونیبب سالن یتو ستین شون از صبح فردا تا تونمیم حداقل و نم  ال خ شر

 .باشم

 گاهناخودا که بنورم قسم تونمیم و کوبیج اتاق سمت شد کج راهم ناخواسته

 همه یوت که داشتم رو حس نیا قلبم ته چون دیرفتم،شایم سمت اون به داشتم

 مهم و اشمب داشته یبهتر حال شهیم باعث نفر کی حضور فقط بازار اشفته نیا

 یزیچ دشینم و ی  نیب شیپ رقابلیغ و نانیاطم رقابلیغ چقدر ادم اون که ستین

 زد حدس رو گذرهیم ذهنش یتو که



 .باشم داشته نقش گرفتنش شکل یتو خودم که نبود یحس نیا اما

 ممن!داشت اما باشه داشته نواستینم خودش که سنیج یمادرزاد عارضه مثل

ستمینم شته خاطر نانیاطم حس کوبیج کنار نوا شم دا شا اما با شتم،  دیدا

 .اونه بگم دمیشن که ییدایتهد درمورد بهش دیبا که یکس

 

 ش   ب وقت نیا چرا که بش  نوم یزیهرچ بودم منتظر و زدم در تمام یدل دو با

 ازب رو در مردد.بود داریب دم،انگاریش  ن جواب عیس  ر یلیخ اما!کردم دارشیب

 زیم پش  ت متفاوت یها پرونده و کاغذا از یکوه نیب.اتاق داخل رفتم و کردم

 روش به رو کاغذ یرو که یرنگ یآب مطالعه چرا  جز و بود نشسته اش مطالعه

 تونس  تمیم بود گرفته خودش به که یحالت از و ش  دینم دهید ینور چیه دیتابیم

 !نداره حوصله سنیج مثل اونم بزنم حدس

شته زیم یرو رو آرنجش دو هر ستا به رو سرش و بود گزا شت ید  اش کرده م

 :گفتم در دم همون از.بود داده هیتک

 .گردمیس،برمییر شلوغه سرت دونستمینم-

 .ندارم رو کردنش حیتصح حوصله الینیب یول سییر گفتم بهش بازم
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 :گفت که ببندم رو در خواستم

 .تو ایب-

 :گفتم و کردم یپافشار حرفم رو

 .میبزن حرف درموردش هم بعدا میتونینداشتم،م یمهم کار-

 .شد لیما عقب به شیصندل یکم و زد زیم لبه به دستشو

 ؟!مینزن حرف درموردش االن چرا-

 یروزا نیا عیوقا نیتر مهم درواقع و بود مهم واقعا بزنم نواس  تمیم که یحرف

 مطمئن اما بزنم حرف موردش در نواس  تمیم که بود یزیچ نیهم از متاثر من

 ای رمیبگ رو وقتش حرفام با نوامیم گرمه کارش با س  رش اون که یوقت نبودم

 .گرمه کارش با سرش شهیهم نه،هرچند،اون

 

ستگ شک یچرم مبل همون یرو.تو رفتم کامل و کردم رها رو در رهید  یرنگ یم

 دونستمیمن.نشستم کرد سوتفاهم دچار منو که افتاد یاتفاق همونجا قبل دفعه که

 دارم،حداقل یا رابطه چه نیادو با بگم یچطور و کنم ش  روع کجا از قایدق

 اول از رو زیچ همه نبود یازین و دونس  تیم مورد نیا در رو زیچ همه س  نیج



سش صال.کنم فیتعر وا  دن،اونکر دیتهد منو اونا که گفتمیم سنیج به دیبا ا

 هاگ مطمئنم و نجامیا که حاال یکرد،ولیم دایپ بهم کمک یبرا یراه هی حتما

 مین.ذارمیم کاله س  رش دارم فهمهیم نزنم مویاص  ل حرف و بگم پرت و چرت

 بگم یزیچ تا کردم باز گرفت،دهنمو بغل به دستاشو و داد شیصندل به یچرخ

ش اما سب جمله دنبال دوباره و شدم مونیپ  که ومن تعلل.گشتم شروع یبرا منا

 :زد حرف خودش دید

 .یشتگیبرم دیبا.نه؟آره ای نایکارول یگشتیبرم دیبا که یبپرس ینوایم-

 از...داش  ت؟ خبر اون.کردم نگاه بهش متعجب یچش  ما و مونده باز دهن با

 موضع نیهم درمورد تا اومدم من که بود مطمئن یاون،حت از ز؟گذشتهیچ همه

 :گفتم پته تته با.بزنم حرف

 ..کجا از تو..یچطور...تو...اومدم من-

 :گفتم اخر در و بدم نظم نامفهومم کلمات به تا دمیکش یقیعم نفس

 ؟یدونیم چطور تو-

 .گفت بهم نیادو-
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 یوبخ رابطه نیادو با گهید اون کردمیم ش  دم،فکر متعجب ش  تریب جوابش از

 من کردن دیتهد درمورد یراحت به اون که دوس  تن گهیهمد با هنوز اگه اما نداره

 .باشه من یبرا خطر زنگ تونهیزنه،میم حرف باهاش

 ن؟یدوست گهیهمد با هنوزم نیادو و تو...تو-

 پاشد شیصندل یرو از

 

 و دزیم حرف یخس  تگ برداش  ت،با قدم بودم نش  س  ته من که ییجا طرف به و

 .دهیشد یلیخ روزا نیا کارش فشار دیفهم شدیم

 ش  ه مگ من دفتر از بگم و رمیبگ ش  و قهی نکهیا از قبل تا میبود حداقل ایآره،-

 !رونیب

 و روندهپ باهاش قضا از که یدوست یرو تو من بناطر اون کنم باور تونستمینم

 گهید ولهقب رقابلیغ کوبیج ،ازیهرکس یبرا نیا و ستادهیا داره یمشترک میجرا

 .نبودم شیب ساده یمنش هی براش که من

 مداش  ت که یکاذب تیامن حس بابت خودمو ش  د باعث یمونیپش   زود یلیخ

 عتمادا بهش شهیم کردم فکر چرا.رونیب برم زودتر یهرچ بنوام و کنم سرزنش



 رو گهیهمد پش  ت من مثل بهیغر هی بناطر و گنیباهمد ش  ون همه کرد؟اونا

 هر به تا کردم گره هم تو دس  تامو و پاش  دم جام از ذارن،بالفاص  لهینم نیزم

 و دمیترس چقدر من ندونه اون که بود برم،بهتر طفره بحث ادامه از شده یقیطر

 .کنمیم ینگران احساس بابت نیا از

 :گفتم یسرسر و دارم مورد نیا در یبد حس که اوردمین خودم یرو به

 ریبن بوده،شب اشتباه ممیتصم دمیفهم حداقل.باشه...آها-

 .رمیبگ طیبل هی فرداصبح واسه االن نیهم تونمینشده،م رید هنوزم-

 :دمیپرس رمطمئنیغ

 واقعا؟-

 :داد جواب یشنندین با

 .ریبن شب یگفت کردم فکر-

نداخت دس   ت منو-  چرا یریبگ برام رو یلعنت طیبل اون س   تین قرار ی؟وقتیا

 هینثا کی یواه دیام هی با که س  تمین یتیموقع تو ؟منیزنیم حرف درموردش

 .باشم دلنوش
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 ماا دادم رو حرفش جواب پروا یب و یعصبان نقدیا ییهوی چرا دمینفهم خودمم

 .دارم هنوز رو تیعصبان حق که دونستمیم

 منطقه از یا العاده فوق ینما شهینگتونا،همیآرل هاوس پنت بلند و بزرگ پنجره

شتیم شینما به رو میبود توش که یا ستیم و ذا صف یکن حس یتون  ورنتوت ن

شمام.دن  ید قابل یا شهیش تمام پنجره اون یتو از  زا که یشماریب یها نور چ

 که مدونیگذروند،م نظر ریز از رو شدیم دهیتاب شهر کل به رونیب یساختمونا

سنره از دارم ستفاده خودم یپرت حواس یبرا ممکن اتییجز نیتر م  تا نمکیم ا

جایهم  در و نگم کوبیج به ادیدرم دهنم از یهرچ و نکنم هیگر یها یها ن

 هیاهر تنها نیا کنم فکر چون!نکنم فرو خودم قلب تو و برندارم چاقو هی تینها

 .رسونهیم آرامش به منو ممکن حالت نیتر مطمئن و نیتر عیسر به که

 و ونابیخ یتو یبرقا نور نیب از رو رشیتص  و انعکاس یوقت ش   دم ریغافلگ

 به داره دمید و دادم صیتش  ن ش  هیش   یرو،تو به رو بلند یخراش  ها اس  مون

 .کنهیم نگاه شهیش یتو من ریتصو انعکاس

 :گفت و شد رهیخ بهم شهیش یتو از و شدم متوجهش که دیفهم



 به بعد و ندازهیم هم جون به رو همه که احمق هیم؟یچ هیش  ب من!رم؟یبگ طیبل-

 ؟یبر تو زارهیم یراحت نیا

شتم ستق و سمتش برگ  یباز هشیهم مثل نوادیم فقط کردم،اون نگاه بهش میم

عه نیا دیش   ا ببره برادرش از رو باز به هم رو نیادو دف فه هاش یهم  اض   ا

 ایندارم، یخاص   ارزش براش ییتنها به من که نهیا واض  حه که یزیکرده،چ

 .کردمیم فکر ینطوریا حداقل

 کن،خودت نگاه من به ،امایبنداز راه یا یباز چه یدار قص  د دونمینم من-

 !؟یکن اتیباز وارد منو مثل یکی که یکنینم گناه احساس

 :گفتم یشتریب دیتاک با و کردم اشاره خودم به دوباره و

 .نیبب منو-

 که دادیم نش  ون رو نامحس  وس یلیخ لبنند هی هیش  ب یزیچ اش چهره حالت

 هب.داره یخاص   حالت اص  ال ای لبنند   هی اون گفت نانیاطم با ش  دینم یحت

 :گفت یاروم

 .کنمیم کارو نیهم دارم-
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ش طول ادیز ش اون همه زود یلیخ تا دینک ش  موخود نیب شیپ روز چند که یک

 دکریم نگاه بهم یاونطور یوقت کردم،منصوصا حس دوباره رو کردم حس اون

 اونجا از ممکن سرعت نیشتریب با و رمیبگ ازش نگاهمو بنوام شدیم باعث و

ستم،اینم اما برم  وقفه بدون و ممتد قهید چند از شتریب یوقت که بود یعاد نیتون

گاه بهش خهیم دس   ت بهم حس نیا کردمیم ن بل داد؟ا  با چوقتیه اون از ق

س نیهمچ چکسیه شتم یح ستمو هردو.ندا شت بیج یتو د  فرو شلوارم پ

 تفاوت یب اونم نظر به دونستمیم دیبع که ممکن لحن نیتر تفاوت یب با و کردم

 :گفتم ادیب

 .دمیفهم...یریگینم رو طیبل اون تو...باشه-

شتم عقب به یقدم همزمان سم فرمون همون با تا بردا  خارج اتاق از و در به بر

 :دادم ادامه!شم

 .بزنم حرف باهات درموردش بنوام که بود احمقانه-

 یتو و دمیکش   رونیب بمیج از دس  تامو از یکی و برداش  تم عقب به گهید یقدم

 :گفتم و داشتم نگه هوا

 .میکن فراموشش فقط ایب-



 هلحظ یدم،برایرس در برداشت،به من یرو از چشماشو و داد تکون سرشو اون

 دیرس ذهنم به چرا اصال ای بودم یچ منتظر دونمینم و کردم مکث در یجلو یا

 :گفتم تینها بدم،در خرج به خودم از کیدرامات دیتهد هی که

 .شهیم مونیپش من موندن نجایا از یک مینیبب بذار-

 ونمیپش   زدم که یحرف از بایتقر اومد من س  مت و گرفت فاص  له که زشیم از

هد ای ریتحق هی با منو جواب قراره فوقش یول ش   دم فاق بدتر دیت  که یبده،ات

 .باشم نگران درموردش ستین یازین.وفتهینم

مل نانیاطم با رو زیچ هی فقط  یرو تمرکز لیدل یب ل  یدل یب که دمیفهمیم کا

 .باشه دیبا که ی  زیچ از کمتر یلیخ شهیهم میزنیم که ییحرفا

ش طول هیثان چند فقط و کرد نگاه من به دوباره کوبیج  شهیش در به من تا دیک

 !شم دهیکوب تراس یا

ما بزنم غیج نواس  تمیم مام فقط و نزدم ا جب از چش    گرد ترس یکم و تع

 .دیکش نفس یتند به و داشت نگه سرم یباال دستامو اون.شد

 .شه مونیپش بناطرش یکس ستین قرار دیشا-

 :دیپرس و کرد تر کینزد صورتم به رو صورتش
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 تارا؟ گمینم درست-

 عانوام،واقینم اما کردمیم احساس شتریب رو حال اون زدیم صدا رو اسمم یوقت

 هداش ت جاذبه بهش نوامیباش م،نم داش ته کوبیج به یحس  نیهمچ نوامینم

 !یبد طرز به.دارم یول باشم

 :دیپرس مقدمه یب یلیخ

 کننده سلک بره،اونیم سر تو حوصله درسته؟اون یستین خوشحال سنیج با تو-

 ؟!دهینم بهت یخاص حس چوقتیه و ست

 ما زا یکی یمونیپش  بحث از یچطور پرس ه،اونیم نارویا داره که کردم تعجب

 یراب یمقطع یلیخ فیتوص   که د؟تعجبیرس   نجایا به من رفتن از نفر دو

 .بود حالتم

 بود" هآر'' کلمه داد صیتشن شدینم درست که گفتم رو یزیچ مونده باز دهن با

 .دونهیم رو سوال نیا جواب قبل از خودش حتما اون هرچند" نه" ای

 دادمیم هولش دیبا دیخودش،ش  ا به چس  بوند منو و گرفت رو دس  تم مچ اون

 !کنم لمسش دارم دوست یلیخ دونمیم خودمم اما عقب



شنوم رو قلبم ضربان یصدا تونمیم  تونهیم ام،اونم نهیس به نورهیم محکم که ب

 بشنوه؟ رو صدا نیا

 کارش نیا بگم تونس  تمیم و لبم یرو گذاش   ت رو لبش یهش   دار چیه یب

 ه*و*س و ش  عله هی فقط نیا ومدیم نظر به اول لحظه یتو چون بود دردناک

 .زودگذره و سرکش

  کرد شروع کارو نیا چرا اون که دادینم یتیاهم بدنم یهورمون مهین  اما

 واون کوبیج نوادینم دلش یک که نهیا نواستم،منظورمیم نویهم خودمم چون

 هک زنان حقوق مدافع هی ی؟حت!س  ت العاده فوق نقدریا اون یوقت هب*و*س  ب

 .بگه نه بهش تونهیم بگه نانیاطم با تونهینم هم نورهیم بهم مردا از حالش

سا نیشدم،ب گم کردمیم حس سا نیخودم،ب نامفهوم و گنگ یح  و اینگران و تر

 موهام یال که انگشتاش نیکردم،بیم حسش کوبیج کنار که یلیدل یب تیامن

 .بودم شده گم دیکشیم

شو ست  جدام یا شهیش در از و کمرم سمت برد و داد حرکت موهام یرو از د

 اون با بکویج که بود باور رقابلیغ برام کارش،هنوزم زیم به چسبوند منو و کرد

 یمنالفت باهاش منم و من دنیب*و*س   به کرد ش  روع مقدمه یب کاذب غرور
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 بناطر و میا ساده دختر من دونهیم دم،اونیم رو جوابش دارم یخوب به و نکردم

 .بودم نکرده توجه بهش خودمم که یزیکنم،چینم کارو نیا س.و.ه

 .تبرنداش لبم یرو از رو لبش یول ستادیا پاهام نیب اون و نشستم زیم یرو

 .شده تر گرم یلیخ قبل قهید چند از اتاق یهوا ومدیم نظر به

 چوقتیه گرما نیا نوامینم و س  وزهیم داره پوس  تم کردمیم حس که اونقدر

 !شه متوقف

شت به نقدریا ستمیم که بودم شده خم سر پ  رو که یزیم با موهامو برخورد تون

 .کنم حس رو بودم نشسته

 ش  ونبه گهید بود ریدرگ باهاش  ون شیپ قهید چند تا که ییها برگه اون یحت

 یداد،صیکش زیم یرو و برداشت کمرم پشت از رو دستش هی و دادینم یتیاهم

 نش   د باعث هوا یرو ها برگه ش   دت ش  ناور و ها پرونده و خودکار افتادن

شمامو سم یرونیب سالن یتو که سنیج یصدا اما کنم باز چ  دزیم صدا منو ا

 هیتک که یدس  ت من و میکن باز چش  مامونو باد س  رعت به هردومون ش  د باعث

 نفس با و برداشتم کمرم یرو از رو کیج دست و بردم عقب رو بود شده گاهم



ش که یقیعم ش عقب سرمو دمیک  بهم و اومد جلو سرعت به وجدانم و دمیک

 کنم؟یم دارم که هیوحشتناک کار چه نیا  زد بینه

 گاراومدم،ان نییپا زیم یرو از بالفاصله من و برداشت عقب به یقدم کوبیج

 نبالمد رو جا همه بود گرفته میتص  م بود دهیند اتاقمون یتو منو یوقت س  نیج

 .بگرده

 از قبل تا رد سمت دمیدو بایتقر وفتهیب کوبیج یچشما به نگاهم نکهیا از قبل

 کردم ازب درو.س  الن یتو برم بگرده دنبالم نجایا برس  ه فکرش به س  نیج نکهیا

 نگارا و بود در پش  ت واقع بود،در تر کینزد کردمیم فکر که یزیچ اون از یول

 .شدیم ختم کوبیج اتاق به بزنه سر بهش بود قرار که یبعد یجا

 .دمیچسب رو در رهیدستگ یدستپاچگ با و خوردم جا دنشید از

 و برادرش به نس  بت هاش عقده همه از س  نیج اعتراف از س  اعتم کی هنوز

 به عتمادا البته و بود نگذشته داره اون به زشیچ همه باختن به نسبت که یحس

 نیدترب نیا.نجامیا من حاال و بزنم یبیآس بهش ستین قرار چوقتیه من نکهیا

 .بدم انجام حقش در تونمیم که ی  کار

 :دیپرس و کرد باز دهن من از زودتر
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 شب؟ وقت نی؟ایکنیم کاریچ نجایا-

 نباشه یزیچ یایگو ام چهره بودم دواریام و بدم نداشتم یجواب

 :گفتم و کردم اشاره سرم پشت به من من با

 ...دمیپرسیم رو یزیچ سییر از فردا جلسه درمورد دیبا...آم-

 که ییجا و س  رم پش  ت به.گرفت ازم یڗانر یکل هم یا کلمه چند جمله نیا

 :گفت یتفاوت یب با و کرد نگاه بود ستادهیا کوبیج

 .نطوریا که-

 .خودمون اتاق سمت کرد کج رو راهش یا اضافه حرف یب و

 اخم اب که انداختم کوبیج به ییگذرا نگاه حال نیا با نه ای کرد باور دونمینم

 .فتمر سنیج سر پشت عیسر یلیخ و کردیم یبند دسته رو کاغذا یمحسوس

 ...نه ای کرده شک یزیچ به اون که شدمیم مطمئن دیبا

شبنتانه ستمیم راحت الیخ با و بود دهینفهم یزیچ سنیج خو  رفتار یعاد تون

  .افتاده یاتفاق اصال که انگار نه انگار.کنم

 ای نم از تشیحما یپا ذاش  تمیم دیبا رو کوبیج ش  ب اون رفتار دونس  تمینم

  زودگذر؟ و یآن لحظه هی فقط کردم فکر که همونطور



 وندنمم نفهمم که اونقدر نه اما.بود یریگ جهینت رقابلیغ و کننده جیگ زیچ همه

 رو طیبل خودم دارم که یپول همه با و کنم جمع رو لمیبند و بار دیبا و اش  تباهه

 مقدار ونمدینم!زدمیم دستبرد سنیج مهمات کمد به دیبا قبلش اما.برم و رمیبگ

ندازه هم رو که ییدارو  چقدر نبود هم معده ش  ربت کیکوچ ش   هیش   هی ا

 ادی ور خودم به کردن قیتزر قراره اص  ال نکهیا ای داره نگه س  رپا منو تونس  تیم

 و قلع یراه دو نیب اگه.داش  ت یش  تریب یلیخ خطرات موندنم اما نه ای رمیبگ

ساس ستیم که یقدرتمند چندان نه اح  رو یکی بود قرار بمونم کنه وادارم نوا

نا کنم انتناب نا هنوز.کردمیم انتناب رو عقل دیبا مطمئ  به دنکر فکر ییتوا

هداف ند ا کهیا و مدت بل عد ن  و نداش  تم رو کنم کاریچ قراره برگش  تن از ب

 شیپ یچ نبود مهم بعدش برم فقط که کنم فکر نیا به واحد آن در تونس  تمیم

  .ادیم

 یتو دیبا و کردمیم رزرو نیآنال طیبل هی،2 ساعت حدود ظهر یبرا شب همون

  .برسم پرواز به تا رفتمیم شرکت از نهار میتا

شونیه با حداقل ای نمینب رو چکسیه تا کردم رو میسع تمام شم چکدوم  وت چ

شم  دشینم و شدمیم وابسته اطرافم طیمح به و بودم ادم منم هرحال نشم،به چ
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 کنم یخدافظ ازش لفافه در و سییر اتاق برم داشتم میتصم اولش.کرد انکارش

ش یول  نکهیا محض به.کنهیم تر سنت برام رو رفتن فقط کار نیشدم،ا مونیپ

 یتاکس   هی فرودگاه س  مت به و رونیب دمیدو ش  رکت از دیرس   اس  راحت وقت

  .گرفتم

قدریا کردمینم فکر چوقتیه  برم کنم اراده که باش  م یا اراده با و یقو آدم ن

 مبه یبدتر حس و بود تر س  نت کردمیم فکر که یزیچ اون از!برم واقعا...و

 ش تریب و ش دیم دورتر و تر دور لحظه هر نگتونایآرل خراش آس مون یوقت دادیم

له ازش  برهیو که بود مونده یباق فرودگاه تا یا قهید 20 هنوز.گرفتمیم فاص  

 مارهش هیشب شمارش و بود داده امیپ بهم بهیغر شماره هی.کردم حس رو میگوش

  :کردم بازش.نبود یغاتیتبل یها

  "یگرفت دهیناد رو فرصت اون تو و یدار فرصت هی فقط بودم گفته بهت"

 اول بار نکهیا بناطر مرگش   ه؟فقط چه اون.ن  یادو طرف از امیپ زدمیم حدس

 واس  ش.رمیم دارم که کنه؟حاال یجد رو یباز نوادیم کردم منالفت باهاش

  !خودم ای رمیم دهیخر اون که یطیبل با که کنهیم یفرق چه



 خورد اعص  اب واقعا ادما نیدادم،ا فش  ار دس  تام یتو مویگوش   و ندادم یجواب

 ردکیم مجبورم یحس هی یول کنم خاموش رو یگوش نجایهم از نواستمیم.کنن

 حداقل!بزنه زنگ بهم و ش  ه نبودنم متوجه نفر هی دیش  ا تا دارم نگهش روش  ن

 گاهفرود به یوقت تا.ادیم چش  م به نبودم و بود و مهمم یکس   یبرا که فهممیم

س شد یخبر دمیر شتم کم کم و ن  ماه کی اگه یحت که دمیرسیم جهینت نیا به دا

 نیروت یکارا انجام از بعد.ش  هینم نبودنم متوجه یکس   نباش  م اطراف اون هم

سمت به یفرودگاه  بمیج از مویگوش یگاه دوارانهیام هنوزم.دمیرس یبازرس ق

ما کردمیم باز رو قفلش هدف یب و دمیکش  یم رونیب  هب.نبود یخبر هنوزم ا

 فیبرداش  تم،ک جلو به ص  ف یتو رو یقدم و زدم یش  نندین حماقتم و خودم

 که یبلند قد زن مامور یجلو خودم و گذاش  تم لیر یرو رو کمیکوچ یدس  ت

 ابیتقر و ومدیدرن ص   دا به یآالرت.س  تادمیا دادیم انجام رو یبدن یبازرس  

 یزرگب و دهید آموزش سگ که شم مایهواپ سوار و برم راحت الیخ با تونستمیم

نار که تادهیا زن مامور اون ک مت بود س   مان و رفت من فیک س    بو با همز

 به ینگاه بعد سگش و فمیک به ینگاه مامور.کرد واق واق به شروع دنشیکش

  :دیپرس و کرد من
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  ؟یدار یچ فتیک تو-

  :دادم جواب یعاد

  .ستین یخاص زیچ.یشنص لیوسا-

  :گفت شتریب نانیاطم یبرا

  .شه چک دیبا-

صلگ یب با دادمو تکون یسر  و کرد ازب رو پشیز.گرفتم سمتش رو فمیک یحو

 از که یبیغر و بیعج یدارو ش  هیش   به حواس  م اص  ال.زیم یرو کرد شیخال

سا  رمزق خطر عالمت با کدر ی شهیش هی اون.نبود بودم رفته کش سنیج لیو

س یها شهیش هیشب اول نگاه تو که بود درش یرو یرنگ  به اهشگیآزما یتو دیا

 زیم یرو از و ش  د جلب همون به توجهش هم یبازرس   مامور.دیرس  یم نظر

  :دیپرس کردیم وراندازش کهیحال در یمشکوک نگاه با و کرد بلندش

  ه؟یچ نیا-

  :دادم جواب صورتم یرو ژنیاکس ماسک به اشاره با

  .،داروئهی  شنص مصرف یبرا...اون اوه-

  ؟ییدارو چجور-



  ؟ییدارو چجور که هیچ منظورتون-

  ننوشته؟ روش یچیه ه؟چرایچ ه؟اسمشیچ باتشیترک که نهیا منظورم-

 و نیرت یرقانونیغ به و نبود یواقع و یرسم یدارو هی اون که بود نیا لیدل دیشا

 ورچط یول دونستمینم ازش یچیه منم و شدیم ساخته ممکن راه نیتر مسنره

  :مگفت ییرو ترش بذارم؟با ارشیاخت در رو کمم اطالعات نیهم تونستمیم

  .ستمین دکتر که ،منی  شنص یدارو هی که گفتم.دونمینم-

 اشج از.کنه شک بهم شتریب اون شدیم باعث نیهم و نبود مودبانه ادیز لحنم

  :گفت و داد یتکون رو شهیش و پاشد

  .شه مشنص باتشیترک و شه شیازما دیبا-

  :گفتم یمانند غیج یصدا با

 ا قهید 10 یتو نینوایم چطور.ست گهید قهید 10 از کمتر شه؟پرواز شیازما-

  ن؟یکن ششیزما

  .ادیب شیآزما جینتا تا مونه یم نجایا.شه شیازما قهید 10 یتو ستین قرار-

 و کنمیم جا به جا رو یرقانونیغ زیچ هی که کردیم متهم منو داش   ت رس  ما

ستیم  نایکارول خود تا دیبا شمینجوریداره،هم نگه پرواز از منو بناطرش نوا
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ست تا ام بدو سه بهم نیادو د  ینودیب و شم متهم بنوام نکهیا حال به یوا!نر

 اییکانادا نیاشدم،یم یعصبان داشتم بایتقر.برسم یبعد پرواز به تا بمونم نجایا

 یه؟عص  بیزیچ نیهمچ ای مندر مواد یقاچاقچ هی هیش  ب من یچش  ونه؟کجا

  :گفتم و دارو شهیش سمت کردم دراز دستمو

 چرا.دارم اجیاحت بهش و روزانمه مص  رف دارو اون که گفتم بهت!خانوم یه  -

  ؟یکنیم بزرگش

 یتا هی چون دادیم جلوه متهم و مش  کوک ش  تریب منو گفتمیم یهرچ ظاهرا

  :گفت و انداخت باال ابروشو

  .یریبگ پس داروتو جهینت از بعد تا نیبش منتظر سالن یتو جدا؟پس-

صب و داره عجله ادم یوقت انگار ست شتریب زیچ همه ناراحته و یع س به د  تد

ضاع تا دهیم هم شم اروم نذاره و کنه تر سنت رو او  خودم با دارم شبید از.با

 یکنم،س  ع حفظ رو خودم ارامش کنمیم یس  ع و رمیم کلنجار زیچ همه س  ر

 و امیب نظر به نفس به اعتماد از پر خودم شیپ و بدم جلوه یقو خودمو کنمیم

نهینم هم توپ کنم وانمود عد که س   تین مهم و بده تکونم تو مه از ب  نیا ه

ها ند قراره ماجرا ما هیگر خلوت و کیتار یجا هی یتو روز چ  یس  ع کنم،ا



 ازین و فرودگاه مامور ینودیب یدادنا ریگ هرچند.باش  م خوب روزا نیا کردمیم

 روما گهید و بدم دست از رو ارمیاخت شدیم باعث دستش یتو یدارو به مبرمم

  :تمگف داد با و بردم هجوم سمتش بایتقر و زد سرم به لحظه هی ینباشم،تو

  ؟یشینم متوجه چرا..ست ساده یدارو هی اون گمیم بهت دارم-

شو ست ش عقب د  معلوم که یجور کرد دفاع خودش از یتهاجم حالت با و دیک

 بود یا احمقانه یلیخ حرکت!بزنه؟ منو ای رهیبگ جلومو کنهیم یس  ع داره نبود

 وفتمیب در خودم کشور از ریغ یکشور یتو اونم یدولت مامور هی با کنم یسع که

صبان منو شتریب و شتریب اون واکنش و بودم کرده کارو نیا حاال یول  کردیم یع

 و غیج یص  دا از.بده پس بهم رو ش  هیش   بنوام ازش غیج با ش  دیم باعث و

 از و داش  تن تن به فرم لباس که فرودگاه یمامورا از گهید نفر دو من اغتش  اش

 نیمامور داد صیتش  ن ش  دیم کمرش  ون یرو یها اس  لحه و گنده یکالیه

 هترهب ای بود ش  ده ریدرگ باهام که یزن مامور از منو و اتاق یتو دنیدو حفاظتن

 هک اومدم خودم به بالفاص له من و کردن جدا بودم ش ده ریدرگ باهاش من بگم

 یاهعذرخو با کردم یسع و دادمیم انجام داشتم رو یوحشتناک و اشتباه کار چه

 ی افتاده دور قس  مت از س  ر تینها در یول کنن ولم تا کنم قانعش  ون کردن

http://www.roman4u.ir/


صب بهش رو ییها لهیم که فرودگاه  ازالپرو ممنوع که هم یافراد و بودن کرده ن

  .دراوردم بودن داشته نگه پشت اون رو بودن شده

 نیرباالت از یکی حتما یکی نیا کنم یبند رتبه هامو حماقت نواس  تمیم اگه

شتیحام یب و معلق یلیخ حاال.اوردیم هارو رتبه سته ییها لهیم ،پ ش  ودمب ن

شم اونجا سوتفاهم هی بناطر فقط بود ممکن که  اهمسوتف اون جز االن یول با

فه ممیجرا به هم مامور هی با یریدرگ  نیا از نبود معلوم و بود ش   ده اض   ا

  .نه ای امیب رونیب یاسون نیا به بتونم موقت بازداشتگاه

 اما اش  مب داش  ته یقیدق میتا تونس  تمینم و بود افتاده کار از وارید یرو س  اعت

 حس!کنمیم هیگر دارم و نش  س  تم تو اون که س  اعته دو از ش  تریب کردمیم حس

 امیبدخت به هیثان به هیثان و نداشتم جا چیه به یراه چیه که بود یفیتوص رقابلیغ

 نیا به یجس  مان یماریب هی که یادم با داش  تن اجازه چطور ش  د،اونایم اض  افه

  کنن؟ برخورد بد ینطوریا داره یواضح

صور و یدیناام نیع در سم،مامور تا بمونم نجاهایهم نقدریا قراره نکهیا ت  یبپو

  :خوند منو اسم دستش یتو یکاغذا از و شد ظاهر ها لهیم پشت

  ن؟یفیگر تارا-



شته زانوهام یرو که سرمو  ور کردن هیگر هم لحظه هی یول کردم بلند بودم گذا

 ها لهیم ور اون کوبیج دنید از یول گهیم یچ نمیبب خواس  تم و نکردم متوقف

صله و خوردم جا فرودگاه مامور کنار شدم جام از بالفا  زنگ کوبیج به اونا.پا

 ازین که ستمین یقانون سن ریز که من ضمن در!منه؟ برادر ای پدر اون زدن؟مگه

س به شته شدنم ازاد یبرا یک شم،به دا  بحثم باهاش که یزن حال،همون هر با

 با و رلبیز و داد یتکون رو دستش یتو یشاس تنته و کرد باز رو قفل بود شده

  :گفت طعنه

  .کنن سفر شونیشنص یماهایهواپ همون با بهتره نگتونایآرل-

 زا ناراحت و مونیپش   ش  تریب و خجالتزده یکم.ش  د دور اونجا از غرغرکنان و

مدم رونیب کی در کی یفض   ا اون یتو  کوبیج یرو به رو درس   ت و او

 میخداحافظ بدون رفتن بابت که یحس   درس  ت فیتوص   دونمیس  تادم،نمیا

شتم  هم سرمو هنوز.بود خجالت کلمه همون فشیتوص نیکتریبود،نزد یچ دا

 سر مونه با.گرفت سمتم و اورد رونیب بشیج از رو یبودم،دستمال اوردهین باال

 رو بود شده حک اش گوشه یا سورمه رنگ با شرکت آرم که رو دستمال نییپا

 خوب اص  ال حالم.کردم پاک رو بود ص  ورتم یرو که ییاش  کا و گرفتم ازش
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 جاتشن و شده دایپ نفر هی یشانس یلیخ که داشتم رو یپناه یب ادم نبود،حس

 هک باش   ه یمش  کالت از یلیخ یبان و باعث تونهیم ادم همون کهیحال در داده

  :دمیشن رو ارومش و بم یصدا.انیم سراغش

 ینواستیم-

  ؟یبر یخدافظ بدون

 کردم،همیم یمعذب احس  اس.تونس  تمینم چون بدم جواب نواس  تمینم هنوزم

 بازداش  تگاه از س  ر مقدمه یب و ییهوی نکهیا هم ش  بید ناتموم اتفاق بابت

شغله با یادم و دراوردم فرودگاه  رمس.سراغم ادیب شد مجبور اون یوقت یب و م

  .دیچک نیزم یرو اشکم از قطره هی دوباره یوقت بود نییپا هنوز

 

 با ونمتیم کردمیم ؟فکریکنیم برخورد زیچ همه به نس  بت تعهد یب نقدریا-

 تو ،امانزنه س  رت به رفتن فکر چوقتیه تو و بترس  ونمت ایکاغذباز و قراردادا

  !؟یبلوبر گمینم نداره؟درست یمعن برات هم اجبار یحت

 خودش  و نوادیم یوقت دمیفهمیم بود،حاال نداده بهم رو لقب نیا بود ها مدت

شون الینیب ش هی براش هنوز کنه وانمود و بده ن  همب رو لقب نیا ام ساده یمن



 صورتم سمت رو دستش.کنهیم رو رو دستش شتریب نیا کهیحال در دهیم نسبت

شت ام گونه یرو و آورد شد باعث نیا یول گذا  اهنگ بهش و ارمیب باال سرمو ن

 نگاه هشب تا کنم لیما گهید سمت به سرمو قبل از شتریب شد باعث کنم،بلکه

  :گفت یدستور اما یاروم به.نکنم

 تص  ورت کردن؟چرا یبدرفتار باهات مامورا اون..تارا نمیبب ص  ورتتو بذار-

  کبوده؟

صد یحت مامور اون چون شه کبود یزود نیا به کردمینم فکر  از هم منو زدن ق

شت قبل ستش یاتفاق خودش دفاع بناطر بود ممکن و ندا  نم صورت یتو د

شه خورده  گمب بهش اگه که نبودم بودم،مطمئن نیخوشب یادیز من دمیشا ای با

 میمتص   ش  ناختنشیم فرودگاهم یمامورا یحت نکهیا و اعتبارش واس  طه به اره

 سرمو نمیمه یبرا!بندازه راه فرودگاه نیمامور بد رفتار هیعل هییشکوا هی رهیگینم

شونه به و اوردم باال شت.دادم تکون" نه" ن صتش انگ ش ام گونه یرو رو ش  دیک

 ذشتهگ که کردمیم فکر نیا به داشتم.برنداشت صورتم یرو از رو دستش یول

مه از مه و زیچ ه قات ه فا  هی بدون تونس  تم االن،چطور تا اول روز از ات

ستگ تنها که اون از ساده یخداحافظ صم بود کانادا یتو من یدلب  رفتن هب میت
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 ونمتینم برادرش بناطر حاال اما تورنتو اومدم س  نیج دنید بناطر رم؟منیبگ

  .کنم ترک رو نجایا

 هم ساده یکیزیف ارتبا  هی چقدر دمیفهم تازه بود دهیدو پوستم ریز که یخون با

 نیا از یلیخ.کنهیم ارومم بودنش و ی  مهم ادم برام اون بده نش  ون بهم تونهیم

 ش  د باعث نفر هی دنیدو درواقع ای قدما یص  دا که بود نگذش  ته میریگ جهینت

س یوقت و ما سمت دوئهیم داره که نمیبب رو سنیج و بچرخونم سرمو  یراب دیر

صله کوبیج از یقدم.زد نفس نفس و شد خم زانو یرو یا لحظه  و گرفتم فا

 ...برداشت صورتم یرو از رو دستش اون

 

  

 یبرا مکث لحظه چند از بعد سنیزدم،ج بهم عایسر رو خودمون نیب تیموقع

  :گفت بود ستادهیا اونجا که کوبیج به توجه نفسش،بدون اومدن جا

  .ندمرسو خودمو یافتاد دردسر تو گفتن و زدن زنگ بهم نکهیا محض به..تارا-



 هگوش  یول نه ای کردیم منتقل رو ش میپ لحظه چند یها هیگر ام چهره دونمینم

 جواب اروم یلیخ و کنه دایپ رو ممکن حالت نیتر ش   اد تا دادم باال رو لبم

  :دادم

  .نطورهیهم حتما-

 و دکر فرو بلندش کت بیج یتو دس  تاش  و یزیام س  رزنش نگاه با کوبیج

 زیام هطعن البته و جانب به افتاد،حق کوبیج به نگاهش سنیج.زد یشنندین

  :دیپرس

رو؟ یجالب زیچ-   !گفتم،ب 

 یدیشن ات کرد باور شهیم که نطورهیا فقط ؟چونیاومد ادهیپ نجایا تا شرکت از-

  .یرسوند خودتو

 رو نرفت زهیانگ کل دنشید و کردیم فرق جوره همه برام کوبیج نکهیا وجود با

 مبه یخوب حال هم زنهیم طعنه س  نیج به یکس   نمیبب نکهیا اما گرفت ازم

سبت داد،درواقعینم سئول حس هی سنیج به ن سوز و تیم شت بیعج یدل  مدا

س اخم نمیهم یبرا سو شوندم صورتم یرو ینامح صله کیج از و ن  و گرفتم فا
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 یرو یاروم به دس  تمو.زدیم نفس نفس شیب و کم هنوز که رفتم اون س  مت

  :گفتم و گذاشتم مشیضن یزمستون کت یرو بازوش

  .یاومد که ممنون-

 با دیرس  یم نظر به س  رخورده و بود ش  ده گرفته برادرش برخورد طرز از حالش

  :گفت رلبیز نحالیا

  .کنمیم خواهش-

 نیهم یکوفت چه" که بود نیا هیش  ب افشیق و انداختم کوبیج به ییگذرا نگاه

  :گفتم خجالت با و کردم نگاه سنیج به دوباره!"افتاد؟ اتفاق االن

 زنده ترشیب روز چند نواستمیم برداشتم،فقط لتیوسا از رو دارو که متاسفم-

  .بمونم

ند فقط مان نواس  تمینم فقط نبود خوب حالم هنوزم.زد یکمرنگ لبن  همز

 اون یتو نتنیر اش  ک به لمیم یرو ش  دت به و کنم هیگر هردوش  ون یجلو

  :گفتم و دادم قرار خطاب هردوشونو بار نیا نمیهم یذاشتم،برایم پا لحظه

 کارا نیا انجام یبرا ازاد وقت یاونقدر دونمین،میاومد که ممنونم هردوتون از-

  خونه؟ برگردم خودم تونمیم ن،حاالیندار



 کردن س  وبرداش  ت ازش که زدم حدس من به بعد و گهیهمد به نگاهش  ون از

  :دادم حی،توض

  !خودم خونه نه..شماست خونه همون منظورم-

 دچار درموردش بنوان اونا که ندارم یا خونه که من کردم فکر نیا به بعد و

 یسک نکهیا با نداشتم یحساب و درست اعصاب که ییاونجا از و شم سوتفاهم

  :گفتم و اوردم باال دستمو خودم یحوصلگ یب یرو از بود نگفته یزیچ

  !ن،باشه؟یبذار تنهام کمی فقط-

 من یاحرف به هم یواکنش یحت ها چارهیب اون.گرفتم فاصله ازشون سرعت به و

شون صورت اون به شون بایتقر من اما ندادن ن شر به  بناطر شم همه و زدم ت

ضاع شبنتانه.بود خودم یروح بد او س که کردم برخورد محکم اونقدر خو  یک

 همه اددینم امون بهم هیگر.رونیب ام بدو فرودگاه از راحت الیخ با و ادین دنبالم

 هب قص   د از من کننیم فکر مارگرت و نیادو حاال.بود نتهیر بهم من یزندگ

شونیتهد  گهید وقت هر از شتریب حاال.کننیم تمیاذ شتریب و کردم یتوجه یب د

سبت هی از شون رابطه که یبرادر دوتا یا  قرار مه مقابل رو بود شتریب یخون ن

س هم اونا به بلکه خودم به فقط نه  و دادم شانس من حاال و زنمیم بیآ  نیرت بد
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 اون ادهیپ رو یکس   ش  دیم ندرت به و ومدیم یدیش  د برف.نمیزم یرو موجود

 که رفتمی راه تند نقدریا.بودن ادیز دنیدو حد در قدمام د،س  رعتید اطراف

 عقب به یقدم.دیکش عقب به رو صورتم کرد ریگ ییجا ژنمیاکس کپسول یوقت

کاف نیب برگش  تم،کپس  ول تا ش    کرده ریگ ابونیخ یها کفپوش از دو

 الاص   نیزدم،ا زور ش  تریب و ش  دم خم یومد،کمین رونیب یول دمشیکش  .بود

سط محکم نقدریا چطور صبان رفته؟از فرو کاییموزا و  و دمز بهش یلگد تیع

 من اب نوادیم زیچ همه که نشستم،واقعا گرفته برف و سرد نیزم یرو حر  با

نه لج ما از.ک نام س  ر ندو  کرده لج خودم با خودمم یول کردیم برخورد بهم د

  .برداره مسر از دست ایدن باالخره رم،تایبم تا نمیبش نجایا نقدریا نوامیبودم،م

له از و زد ترمز یرو بغال همون ینیماش    رو رنگش فقط تونس  تمیم دمید ها

شن نفر دو اون از یکی دیبا که زدم حدس.نمیبب شون کهیحال در با  بودم فتهگ به

 نگاهم س  مت اون به یبفهمن؟حت تا بگم بهش  ون دیبا بذارن،چطور تنهام

 از ور کپسول زورم تمام و تیعصبان همون با و شدم بلند نیزم یرو از و نکردم

ش بود کرده ریگ توش که یشکاف نیب ش در به و رونیب دمیک  هم شد ازب که نیما

  :گفتم بودمش دوخته کپسول به که ینگاه با و نکردم توجه



  باشم؟ تنها نوامیم که نگفتم وضوح به-

  :گفت که یخندان یصدا

  ؟یگفت من به-

 مهه یا یلعنت مامور سمت،کدوم اون برگردونم سرمو باد سرعت به شد باعث

 منو ادما نیا همه دونس  تنیم کجا از کرده؟اص  ال خبردار باهم همزمان رو

 س  بز اطراف نیا هم س  وزان و کین بعد قهید دو بود مونده ش  ناس  ن؟کمیم

 و ودب س  تادهیا نیماش   کنار زشیانگ نفرت افهیق و ش  رور نگاه با نیادو.ش  ن

 بودم وشت که یفرع ابوونیخ ته تا سر به.دادیم من لیتحو گنده گنده یلبنندا

گاه  حیترج طیش  را نیا زد،توینم پر پرنده زدمیم حدس که کردم،همونطور ن

هام گفتمینم پس  را اون به که دادمیم  و کردم تموم رو کردن هیگر!بذارن تن

  :گفتم معصومانه چندان نه دمیکشیم باال موینیب که همونطور

 ا تا کردم تالشمو برم،همه کردم یسع من-

  .بردار سرم از دست گهیخورد،د سنگ به رمیت اما شم خال  همتون شر ز

  :دیپرس جانب به حق

  .نکردم یکار هنوز که بردارم؟من سرت از دست-
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  .سته اور عذاب برام یکاف اندازه به نمیبیم صورتتو دارم و یینجایا که نیهم-

 باال ابروهاش  و یا متفکرانه حالت با و کرد جور و جمع رو لشیدل یب خنده

 دتربلن و گفت" ها" به هیش  ب یزیچ رلبیز و داد هیتک نیماش   در به و انداخت

  :داد ادامه

 نیا با یم،ولینیبب رو گهیهمد ش  تریب باش  ه قرار ممکنه کردمیم فکر داش  تم-

صور یتونیم،میایب کنار گهید باهم میبتون دونمیم دیبع تو دگاهید سبت یبهتر ت  ن

 هرچند...کوبیج ای...ینیبب سنیج هیشب منو مثال!؟یباش داشته من صورت به

  .دمیم حیترج رو ویکاپر ید لئوناردو من

 من ی حوص  له یب و خس  ته مغز و زنهیم حرف حد از شیب داره کردمیم حس

 ات گرفتم خودم به رفتن حالت.نداره جا هی رو اتیچرند همه نیا دنیشن طاقت

 رفتگ نیماش از شو هیرم،تکیگیم درد سر تهش و سر یب یحرفا از دارم بفهمه

  :دیپرس و

  ؟یریم کجا-



 به ارهیب سرت ییبال هر تونهیم که یکس یرو تو که نواستیم یادیز شجاعت

 کردمیم فکر حداقل ای نبود مهم برام یزیچ بایتقر یول یس  تیوا یراحت نیهم

  :دادم جواب تیعصبان ست،باین مهم

  .جهنم به رمیم.جهنم-

  :گفت انهیموذ برعکس و نشد یعصبان دادنم جواب طرز از

  !من ی خونه به یایب یمشتاق نقدریا دونستمینم-

شدم متوجه اولش ش ه،دریچ قایدق منظورش ن شار داخل به و کرد باز رو نیما  ها

  :گفتم نفرت شم،با سوار که کرد

  .نکن فکرشم-

 خودش به یاومد،حت من س  مت و کرد رها رو نیماش   در تمام یخونس  رد با

شه بندهیفر تونهیم ظاهر گنیم داد،همهینم هم کردن اخم زحمت  واقعا نیا و با

 یب و ستادیا سرم بود،پشت طانیش هی درون از کرد،اونیم صدق نیادو درمورد

 حرکت کردم یس  ع ممکن حد تا و داد هول جلو به منو یخاص   فش  ار چیه

  :گفت الینیب.نکنم
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 یاه م؟موض  وعیباش   نداش  ته کوتاه یگفتگو هی و میننور قهوه هی و مینر چرا-

 یها بحث از کامل س  تیل هیرس  ه،یم ذهنم به زدن حرف یبرا یجالب یلیخ

  !دارم زیانگ جانیه

  :زدم داد سرش دوباره و نکنم یحرکت کردمیم یسع هنوزم

  .بردار سرم از دست.امینم جا چیه باهات من-

 و س  تادیا روم به رو و برداش  ت دادنم هول از قبل،دس  ت یخونس  رد همون به

  :گفت

تارا- هت که یکنیم یکار ش   هیهم چرا!تارا،  نظرتو یکس   کنم یاداوری ب

 من طیشرا نیبدتر در ای میش نیماش سوار متمدن یادما مثل میتونیم!نواد؟ینم

 نیا هک نهیا بکنم ازهین که یکار ندم،تنها تورو کردن قانع زحمت خودم به یحت

 تدنیکش   نفس یبرا بردارم،اونوقت ص  ورتت یرو از رو خوش  گلت یکانوال

  .یپرسینم یسوال گهید شده که هم

سمت گفتن با همزمان س یکانوال به اش جمله دوم ق شاره ژنمیاک  یابر و کرد ا

 دمیکش عقب سرمو نکنه برخورد بهش دستش نکهیا



 اوردینم خودش یرو به که بود نیادو کیدرامات داتیتهد از گهید راه هی نمیا

  !کنهیم دیتهد داره

شت یا دهیفا کردن مقاومت صد با اون احتماال و ندا  نوم تا نجایا اومده یقبل ق

 کنار باهاش زنه،بهترهیم حرف زیر هی نرس  ه هدفش به تا و ارهیب ریگ ینطوریهم

  امیب

 :گفتم انزجار با

 .میندار یکار باهم گهید بعدشم و قهوه هی فقط.باشه-

 رس  وا و رفتم داوطلبانه خودم بزنه دس   ت بهم نکنه یس  ع گهید نکهیا یبرا

 .شدم نشیماش

 .کرد حرکت راننده و گفت اش راننده به رو یآدرس و شد سوار و اومد خودشم

 قطف منظورش میبنور'' قهوه هی'' گهیم یوقت کنم فکر که بود یا احمقانه دهیا

 که یتوق دم،درس   تیفهم رید نویا یکم البته!کافه هی به برهیم منو االن و نهیهم

 االب کامال یدود یها شهیش و نداشت در یرو یرد چیه نشیماش شرفتهیپ قفل

 و غیج یصدا بتونن یسادگ به هاش یقربان که نیماش هی با اون احتماال و بودن

 اگه بود ره،درو ینم ور اون ور نیا برس  ونن ابونیخ یتو مردم به رو دادش  ون
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 یکم فیتوص   اور س   ت،اض  طرابین یاور اض  طراب تیوض  ع گفتمیم

 .باشه وحشتناک تونستیبود،م

 چیه به درون از و بود یخال تو که یمحکم لحن ش  د،با یطوالن که مس  افت

 :دمیپرس نبود محکم وجه

 ؟!یریکافه،م هی طرف یرینم تو-

 :داد جواب تفاوت یب و انداخت باال یا شونه

 .جهنمه مقصدت یگفت کردم ؟فکر!کافه-

 ؟ینوایم یچ ازم- 

 .شده رید بناطرش یکل هم حاال نیندارم،هم عجله گفتنش یبرا-

 .شمیم خال  شرت از زودتر ینطوریا بشنومش،حداقل زودتر نوامیم من-

ستنش که ستین یزیباش،چ آروم-  یهرچ ،اتفاقایش خال  شه باعث دون

 !زمیعز یشیم غرق لجن تو شتری،بیبدون شتریب

 گرفتم ازش نگاهمو کرد خطاب زمیعز منو نکهیا از یناراض   و هم تو یاخما با

 :داد ادامه خودش.کردم نگاه رونیب به و



 هک ییکس  ا هم خودت هم حاال و باتالق هی یتو یگذاش  ت پاتو ناخواس  ته تو-

 تو کنهیمن توجه مرداب هیتر، نییپا و نییپا نیریم بکش  ن باال تورو دارن یس  ع

 هی اب چون باشه جمع حواست دیسرشناس،با و مهم ادم ای یهست یبدبنت ادم

 .نییپا کشهیم هم تورو غفلت

 

 ییالشنورا رو برم و دور دمید که یوقت نداشت خبر روحمم ؟من!ناخواسته!هه

 ست؟ین یا نامردانه کلمه کمی کردن،ناخواسته پر نایا مثل

 

 :کوبیج نگاه از داستان

 اثبات بهم زیچ همه و گذشتیم تارا یناگهان شدن گم از ساعت 7-6 از شتریب

سرد دینبا کردیم شم،موبا خون شش،ب لیبا شتن خبر یخامو  ییوهی و من گذا

شتناک دهیفرودگاه،ا یجلو از شدنش بیغ  و نمک گوش حرفش به که بود یوح

ها بذارم ظه هی یبرا یول بره تن  ناو نظر به بودن دموکرات دیرس   ذهنم به لح

 تفاوتش یب لحن و خونس  رد حرکات اون با س  نیج ش  هیهم!تره جذاب یلیخ

 به سر رم،آخریگیم رو خودم یجلو چقدر که ستین مهم...من و شهیم برنده
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ست غامیپ با هزارم بار یبرا.دمیم تیاهم بهش چقدر شهیم ثابت ایدن همه  گاهد

شترک شدیم خاموش نظر مورد م صبان از و شدم رو به رو با  یور رو تلفن تیع

 بودن یرون،خالیب زدم اتاق از عجله با و گرفتم فاص له میص ندل از.دمیکوب زیم

 هی یحت دهینفهم هنوز اون نکهیا و کردیم میعص  ب ش  تریب ش  رکت یتو زشیم

 یمنش   ونهتیم کنهیم فکر واقعا اون نمیبیم یوقت رهیگیم ام خنده!س  تین یمنش  

 شغولشم نجایا فقط مدت تمام نشده متوجه هنوز و باشه یبزرگ نیا به یشرکت

 اون منباش   نگران و کنم تمرکز بتونم روز از رو یش  تریب س  اعات تا بودم کرده

 از که یخطر هشدار به توجه بدون و دمیرس شگاهیآزما طبقه به.کجاست االن

 که دادمینم یتیاهم.تو رفتم و کردم باز رو در ش  دمیم مواجه باهاش یورود در

 ور سرشون ییهوی دشونیسف یها روپوش با زده ماسک یدکترا اون از تا چند

سکوپایم از شر و کرو شون به رو یا شهیش یها ب  نگاه من به و اوردن باال رو

 اتاق س  مت کردم کج ه،راهمویک سییر نجایا دوننیم همه کردن،خوش  بنتانه

ص کار صا  شدیم اونجا فقط رو سنیج و مارگرت معموال که شاتیآزما یاخت

گد با رو در بایکرد،تقر دایپ ظارم طبق و کردم باز ل  تو اون هردوش  ون انت

 گاهدس  ت و دم یکل با یکوفت دیس  ف یزهایم اون از یکی پش  ت بودن،مارگرت



 در رپ توپ با که من دنید با و کردیم ادداشتی رو یزیچ هی و بود ستادهیا روش

 نبود ودمخ دست تمید،عصبانیکش نوشتن از دست رفتمیم طرفش و کردم باز رو

 زه.ر.ه اون باش   ه هرجا تارا داش  تم نانیاطم درص   د 100 از ش  تریب چون

 یط قدم چند یتو رو بود س  تادهیا که ییجا تا یورود در نیب دونه،فاص  لهیم

 ص  دامو داش  تم بهش نش  دن ور حمله یبرا که ینافرجام تالش تمام با و کردم

 :دیشن ممکن حالت نیتر شده کنترل یتو

جاس   ت اون یدونیم تو- م س   وال ازت..ک  یدونیم گمیم..پرس   مین

 .گردون برش زودتر یکجاست،هرچ

 .یزنیم حرف یچ درمورد دونمینم-

 یور دوباره من به کردن نگاه هیثان چند از بعد و داد نشون تفاوت یب رو خودش

شتنش به و شد خم زیم شو سنیج.داد ادامه نو  چندان نه اما داد دخالت خود

 :گفت یاروم به و یعصبان

رو باش آروم-  ه؟ینگران همه نیا به یازین چه.باشه تنها نوادیم که گفت!ب 

شت شاره انگ ستمیم کهیحال در گرفتم سمتش و اوردم باال مو ا  و در داره دون

 :زدم تشر بهش گهیم
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شم نیهم تو.ببند دهنتو-  تا اگه و یگردیم دنبالش یدار یپاپ سگ هی مثل االن

 اس  کم اون!یخودت رهیمیم و رهیمگیم یافس  ردگ که ینفر نیاول برنگرده ش  ب

 .بردار صورتت از من یجلو تویتفاوت یب و یخونسرد

 یبدجور ندادنش بروز یبرا داش  تم که یتیعص  بان از حجم اون کردمیم حس

نه،هیم منفجر س  رمو یزود به رفتمیگیم خودمو یجلو  رلکنت یتو چوقتیک

 مارگرت بر و دور که یزیهرچ و زیم س  مت ش  دم نبودم،خم خوب تمیعص  بان

 ییایمیش یها ماده اون که دادمینم یتیاهم یحت و کردم پرت نیزم یرو رو بود

 :زدم داد و باشه خطرناک تونهیم زننیم کله و سر باهاش که یکوفت

 ش؟یبرد مارگرت؟کجا کجاست تارا-

شون من حرکت به یالعمل عکس شاره من به  که همونطور سنیج از و نداد ن  ا

 :دیپرس کردیم

 .رهیگیم من از تورو دختر دوست ؟سرا یکن درکش یتونیم-

 راشب نیا و دهیم نشون دیشد العمل عکس داره که میاون من نکهیا از دونستمیم

 من ینابود دنید از مارگرت یهرکس   از ش  تریب و برنیم لذت چقدر بده،همه

شایم لذت س شروع یبود،ول کم ظاهر به نیا دیبرد، سا  هی یرو من یها تیح



 نوانینوان،میم نویهم ش  ون همه.بود مینابود خا ،ش  روع ش  نص ای زیچ

 ندید از و کنن دمیتهد باهاش ای رنیبگ ازم همونو و مهمه من یبرا یچ ننیبب

با که یکار و دادم دس   ت از باالخره رو کنترلم.ببرن لذت عجزم جام دین  ان

 خفه قص  د به و دادم هولش و ش  دم ور حمله مارگرت دادم،به انجام رو دادمیم

 :زدم داد قبل از بلندتر و کردم حلقه گردنش دور دستمو هردو کردنش

 چند نتکش  ت با که س  تین مهم برام...یلعنت بده کجاس  ت؟جوابمو تارا گفتم-

 ...وفتمیب زندان سال

 قبل یول رسوند نفر دو ما به خودشو و شد دادیم انجام که یکار الینیب سنیج

 که دادم هش   دار بهش کنه جدا مارگرت از منو تا کنه یتالش   بنواد نکهیا از

نهیم خودش اون.ادین کمینزد نهیم شیلعنت خود...دو با که دو  منو یجلو دین

 اشاره و مایا با باشه مشنص اش چهره یتو یترس نکهیا بدون مارگرت..رهیبگ

 روپوش قهی طرف دو عوض در کردم رها رو گلوش.بزنه حرف نوادیم که گفت

 :زدم تشر بهش و دمیچسب رو دشیسف

 .نزنه سرت به هم گفتن چرند فکر-

 :داد جواب زنان نفس نفس
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 دیاب بود گفته یهنزل دکتر.نبردم ییجا اونو من..گمیم بهت باش   ه..باش   ه-

 ..بردشیم دیبا نیادو..نتشیبب

 اش جمله هیبق به ننوام گهید شد باعث یلعنت یهنزل دکتر و نیادو اسم دنیشن

 دیود سرم پشت سنیج..در سمت برگردم و کنم رها رو لباسش و کنم یتوجه

 مهم برام اما باش   ه اونا شیپ تارا نوادینم من اندازه به اونم که بود واض  ح و

شه با بنواد ای رهیبگ جلومو کنه یسع اگه.نبود ستراتژ یها نق س کیا  اش نرهم

ست با شهیهم که  از شتریب تونمیم که ستمین مطمئن بره شیپ شهیم مواجه شک

 .کنم یرفتار خوش باهاش بتونم نیا

مه سیی،ریهنزل دکتر پان وس   ت التیتش  ک ه ما و یکم ر   ش   اتیآز  یس   

 ضیمر رو ایلیخ که یوونیح کرد،همون ضیمر منو که یوونیح ،همونیانس  ان

 و ها تیال ی رو،همه همه یزندگ داره هاس  ت س  ال یداد،وقت کش  تن به و کرد

سم هی جز گهید که ییها گنده کله شون یزیچ ا سیم کنترل رو نمونده از  رکنه،

ستیه هی اره؟اونیب تونهیم ییبال چه تارا  یرو یچطور دونهیم که والیه هی..وال

شون و بذاره ریتاث گرانید شو کنه وادار سم تونمیبدن،م انجام کارا  اون رمبنو ق

 اون!نهک القا گرانید ذهن به رو نوادیم که یزیچ هر ای کنه زمیپنوتیه تونهیم مرد



 و دهیم یمغز یش  س  تش  و یا نهیزم هر یتو رو ها نابغه ی همه هاس  ت س  ال

شون از کنهیم وادارشون ستعداد سان خالف جهت در ا ستفاده یان  هی کنن،اون ا

س ستیز یمغزا از گروه  و داره یا گهید کوفت هر و کیزیف و یمیش و یشنا

شون  نبدو رو یکار زد سرش به سنیج نکهیا.کنهیم بنواد که یغلط هر باها

شورت سازه رو بیعج یدارو اون و بده اناجم یهنزل دکتر با م  یکاف اندازه به ب

 ییرودا تنها نه س  نیکنه،ج نابود رو ها نگتونیارل بنواد رمردیپ اون ش  د باعث

 از یکی کشوند،بلکه یباز به ینودیب رو یا عده و ساخت یهماهنگ بدون رو

 ضیمر ماجراها از موندنش دور یبرا رو یهنزل دکتر نظر مورد سالم یها سوژه

 ره به تا کردیم یهرکار رمردیپ اون تارا،حاال جز نبود یکس   س  وژه اون و کرد

 میتونینم اون وجود بدون هنوزم ما کنه ثابت و برس  ه اش خواس  ته به یقیطر

 تولد وبد از که برادرم منو مثل ییاحمقا یرو یگذار ریتاث قطعا و میبکن یکار

 نیبود،ا تر اس  ون یلیخ میبود متعدد یتیش  نص   و یجس  م اختالالت از پر

 چون...مباش   ریامپا نگتونیارل سییر تا..کردن انتناب منو اونا که بود یلیدل

 یکم ش  هیهم من میداش  ت یبچگ از که یرفتار اختالالت درمان پروس  ه یتو

 از که انکسی کامال بچه پسر دوتا..بودم تر مقاوم و تر سرکش بودم،من تر عقب
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ش بیضر ساو یهو  ایند به یقلب اختالل ی با شونیکی اما بودن برخوردار یم

 پسر هیبود، درشت و زیر یتیشنص و یرفتار اختالالت از پر یکی اون و اومد

 ور یچ چیه تحمل که باهوش العاده فوق و پرخاش  گر و کنترل رقابلیغ بچه

شت،نه ضاف یصدا دنیشن ندا سبت... رو احمقانه یرفتارا دنید رو،نه یا  هب ن

 اما کنه نابود رو زیچ همه نواس   تیم و دادیم دنش  ون تند واکنش زیچ همه

سبت سوژهیبم و ستهیبا قلبش آن هر بود ممکن که برادرش به ن  یتر ئنمطم ره،

ش تا شدم تیترب من که شد نیبود،ا یگذار هیسرما یبرا  الکم و یگر یوح

بلیغ یطلب ب هی بش  م و کنم تیهدا تجارت ریمس   یتو رو کنترلم رقا  اتر

 اما دوننشیم موفق همه و کنهیم دایپ یجهان ش  هرت که مهم ادم هی!پولس   از

 نقدریا موفق ادم نیا حاال و..دونهینم یکس رو شیظاهر تیموفق پشت داستان

 دهیم تیاهم باش  ه تجارتش یقربان بود قرار که ینییپا س  طح و احمق دختر به

 و نشرسوند نجایا به و کردن بزرگش که ییکسا سرا  بره االن نیهم حاضره که

 .بزنه دار رو تکشون تک

 



 برس  ونه،اون بهم رو خودش س  نیج ندادم فرص  ت و ش  دم نیماش   س  وار

 ..ارهیم کم زود یلیخ یقالب قلب هی بدوئه،با ادیز تونهینم هم ینطوریهم

ش شن رو نیما ش کیالست ریج یصدا با و کردم رو  ربناط که نیزم یرو نیما

 هک دمید رو س  نیج نهیآ یتو نکردم،از یتوجه بود فرمون یناگهان چرخوندن

 .شده خم زانو یرو و ستادهیا راه یها مهین

 یوت رو چکسیه یوقت باش  م رحم یب باهاش نقدریا گرفتم ادی یک دونمینم

ست برادرم از شتریب ایدن شتم،اما دو  سبتن خونم یتو یبیعج یلجاجت هی ندا

 خورد ش  تریب حالت،اعص  ابمو اون یتو دنشید هرحال کردم،بهیم حس بهش

 دنده و دادم فحش زمان و نیزم به رلبیز و دمیکوب فرمون یرو کرد،محکمیم

 .زهیچ هی هردومون هدف خا  مورد هی نیا ی،توکنم سوارش تا گرفتم عقب

 :گفت منقطع یها نفس شد،با سوار و داشتم نگه پاش یجلو

 !؟یدار....هم مغز تو-

 گزاش  تم،هنوز گاز یرو ممکن فش   ار نیش  تریب با پامو و ندادم رو جوابش

 دمکریم ش  روع نیادو خونه از دیبگردم،ش  ا تارا دنبال دیبا کجا دونس  تمینم

 .داره نگهش خونه یتو باشه داشته قصد دونستمیم دیبع هرچند
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*** 

 ''تارا نگاه از داستان"

 

ما ببره یخوب یجا منو س   تین قرار نیادو دونس  تمیم هم اول از  ذهنمم به ا

 ارمیب در سر ییجا جور چه از ممکنه که دیرسینم

 بند دکردم،بنیم نگاه بودم توش که یخوفناک مکان وارید و در به یوقت واقع در

 .دیلرزیم ترس از وجودم

 با ینتداش  ت،ت تنت هی فقط که نما مارس  تانیب خونه هی بگم بهش تونس  تمیم

مه نات ه کا ما و یپزش  ک ام گاهیاز مه هی و دورش یش   مه که یادم عال  ه

شون شون بودن منتظر و بود من به توجه سه نوبت شون نوبه به و بر  به گاهن خود

 !باشن داشته بهم رو شونیعلم ظاهر

 بدون و یروان یدکترها نیا از پر خونه وونهید نیا از س  ر که بود روز هی فقط

 و روسیو نوع ص  دها کنمیم حس هم حاال نیهم اما بودم دراورده احس  اس

 .بدنمه یتو منتلف یماریب



 کردمیم گذشت،فکرینم هم ساعت مین بودن گرفته خون ازم که یبار نیآخر از

 یتو عیما که بودم اش   ام خون هی من نمونده،مگه بدنم یتو یخون چیه گهید

 ومن از گرفتن خون همه نیا که یزیچ ؟تنها!ببنش  ه یجاودانگ بهش  ون رگهام

 !بود نیهم کردیم هیتوج

 شیازما رو جوانب ی همه بنوان و باش  ن یدتریجد زیچ دنبال اونا نکهیا مگه

 .بود صفر عمال نهیزم نیا در من اطالعات...دونمیکنن،نم

 یتو قبال که رو بیعج رمردیپ اون بار نیچند بودم اونجا که یروز کی یتو

 .یهنزل سیکر ،دکتریهنزل دم،دکترید کردیم دیتهد رو سنیج شرکت

 هعهد به رو خودش از تر بیغر و بیعج یقاتیتحق میت هی یس  رپرس  ت اون

 رو،از زیچ کرد،همهیم چک منو و ومدیم بار هی س  اعت س  ه دو هر و داش  ت

 .گهید یزایچ یلیخ و قلب ضربان تا گرفته بدن یدما

 سنت یلیخ....بود سنت ادما اون یجلو بودن یقو و بودن شجاع به تظاهر

 ...بود

ستمینم که یاونقدر شم آروم شهیم باز در یوقت تون صور و ترس از و با  نکهیا ت

 .رهینگ ام هیگر و نزنه تند تند رم،قلبمیبم واقعا دفعه نیا قراره
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ستنینم کوبیج و سنیج دونمینم ستنیم ای کجام من دون سینم و دون  تننوا

 ان؟یب سراغم

 اول زا نداش  تم نانیاطم یحت چون ننیبب منو بازم بنوان اونا که نبودم مطمئن

 .نبودن نقشه از یبنش خودشون اونا

لب مه از تر جا مدم خودم یپا با من که بود نیا ه ناطریا او جا،ب  حس هی ن

ست منو که یموقع همون نیکاذب،ادو و احمقانه قدرت  اون که ییبکا گنده د

 دنز پا و دست زدمیم حدس که یهمونطور و زد بشیغ سپرد دنیپلکیم اطراف

 رفط از یبدقلق کمی با نبود قرار اونا چون نداش   ت یریتاث دنیکش   غیج و

 .بره بزارن و شن میتسل زود هاشون یقربان

 دهنم یتو داره قلبم کردم ش   د،حس باز در روز اون یتو که هزارم بار یبرا

 .زنهیم

ستانیب و زیتم و تر لباس با یزن سمت وارد مانندش یمار  رفت میکنار زیم شد،

 کارم گهیش  دم،د رهیخ س  قف به دانهیبرداش  ت،ناام روش از رو یس  رنگ و

ستمو یوقت یتمومه،حت ست و کرد بلندش تنت یرو از و گرفت د  زد باال نمویا

ش هم شون یواکن ش چیه چون ندادم ن  زیت و تند یکرد،بوینم کمک بهم یواکن



 کنه،درد برابر چند تونس  تیم رو درد دس  تم یرو شیس  یخ حس و ا*ل*ک*ل

 و دمیکش هم تو گذاشت،اخمامو جا به سوزش حس هی و رفت فرو پوستم یتو

 .نکنم هیگر یزیچ نیهمچ یبرا کردم یسع

 :دمیپرس زن اون از نفرت و بغض با و باشم ساکت اون از شتریب نتونستم

 ؟یسرطان ی؟سلوال!ویاکت ویراد دز؟موادیبود؟ا یچ یکی نیا-

 :داد رو جوابم تفاوت یب و زد قیتزر محل یرو رو یزخم چسب

 ؟ینزد یواکسن چیه حاال بود،تا ساده تیهپات واکسن هی-

ند ته تا چ نه هی هرکدوم از و اورد رونیب کش  و یتو از رو قر  بس    جدا دو

 یا یمعمول و یعاد یها نیتامیو همه و بنونم تونس  تمیم رو کرد،اکثرش  ون

 انویل هی با همراه هارو کرد،قر  داشونیپ شدیم یا داروخونه هر یتو که بودن

ستم جام یداد،تو بهم اب ش صا به تعجب با و ن  اقات از که زن اون به بعد و قر

 ردمکیم ده؟فکریم یمعن چه نی؟ا!نیتامیو قرصا و واکسن.کردم نگاه شد خارج

 کننیم بدنم وارد رو خا  یضیمر هی دارن

 .دارن نگهم سالم و رنیبگ نظر تحت کامال منو کننیم یسع دارن ظاهرا اما
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ض هی نیا ستمین نیمطم که من یول ست هیفر شه در صا...با  طلس یتو رو قر

غال نارم اش   نه هم رو اب یحت و نتمیر ک  ماده هی به مس  موم ننوردم،ممک

 .باشه بیعج

ستم از زمان ستمینم قیبود،دق رفته در د  تو نیا هک شتریب ای ست هفته کی دون

 که دادم قرار برم و دور یدانش  مندا ظاهر به اریاخت در رو جس  مم و افتادم ریگ

 یکس   ک بودم زده نویا دیق کم کم.نوانیم یچ قایدق س   تین معلوم هنوزم

 اد؟همهیم س  رم داره ییبال چه که کردمینم هم یکنجکاو یحت و ادیب س  راغم

 ای قایتزر اون از هرکدوم نداش   ت خبر روحمم من و وفتادیم نجایا یاتفاق نوع

 یباش   ه؟بعض   داش  ته تونهیم یعلت چه کردنا قیتزر خون و گرفتنها شیازما

 رو س  رم ممکنه لحظه هر مغزم یتو فش  ار کردمیم حس روز ش  بانه یس  اعتا

 وارد سنیج که یا یضیمر کردمیم فکر که یمدت نیا یتو بگم بترکونه،صادقانه

 از ربدت یزایچ کردمینم فکر چوقتیداره،ه رو ممکن حس نیبدتر کرده بدنم

 رفک چوقتیه و بش  م یش  گاهیازما موش هی به لیتبد و ادیب س  رم قراره اون

 هر و هرروز اون حداقل!گش  تمیبرم س  نیج شیپ کاش کنم ارزو که کردمینم

 یضیمر نیهمچ دمیفهم که یاول روز.کنم مرگ یارزو شدینم باعث ساعت



 بودن کرده فرو حلقم یتو رو رمنعطفیغ و بلند س  اکش  ن لوله اون و دارم یا

مه کارم گهید کردمیم فکر به همون داش  تم هرروز بایتقر حاال یول تمو  تجر

مام یحت و ذاش  تمیم س  ر پش   ت  نتونس  تم یقرار یب و درد از مدت نیا ت

سان قاتیتحق به راجع یوقت.بنوابم  طرف نکهیا از بعد کردمیم فکر دمیشن یان

 شبه بدن بهش کیکوچ اس  تراحت هی نکهیا یبرا دادن ازار مرگ حد س  ر تا رو

 !بنوابه حداقل تا کننیم قیتزر نیمورف

 بدم ثبتم جواب بهش تا بود منتظر و بود تنش دیسف لباس که یمرد صورت به

 نشونه هب سرمو!نمیبیم لیکروکود هیشب رو شون کردم،همه نگاه پاشم تونمیم که

بت نت جلوتر قدم هی اون و دادم تکون مث مد،ت  هک ییجا تا کرد میتنظ رو او

 الشب یرو از س  رمو کرد کمکم بعد و گرفته خودم به نش  س  ته حالت بایتقر

ستارنما مرد اون نکهیا با.شم بلند تنت یرو از یسنت به و بردارم  دو هر از پر

 یدیشد و بیعج ضعف یول بود گرفته رو هام شونه و بود بهم حواسش طرف

 زشلر تونس  تمیم وض  وح به و بود ریناپذ انکار کردمیم حس زانوهام یتو که

 یس متق تا یکم المیخ و داش تمیبرم یخس تگ با و اروم هامو قدم.نمیبب پاهامو
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حت گه که بود را ندینم مرده اون وفتمیب باش   ه قرار ا تادن ذاره،هرچ فاق اف  ات

 .ستین من یبرا یدردناک و بیعج

 هیشب رونیب از مارستان،ظاهرشیب ای ست خونه هی نجایا گفت شدینم تیقطع با

ما دیرس  یم نظر به طبقه چند یمیقد خونه هی  و بود متفاوت کامال داخلش ا

 شتریب هم ها نگتونیارل یخصوص مارستانیب از یحت اونا گفت جرات به شدیم

 حس نهات پام ریز یها کیسرام  یسفت و یسرد. دارن نجایا شرفتهیپ زاتیتجه

 یوب.ترس و درد از ریکردم،غیم اش تجربه داشتم مدت نیا یط که بود یدیجد

 ارزو و بود کرده پر رو مش   امم درش   ت و زیر یداروها و خون و ا*ل*ک*ل

باره یروز هی کردمیم  حس رو بچه پودر حداقل ای خورده بارون خاک یبو دو

 دیما واقعا من!پسر..گرفتیم ام خنده خودم ربط یب و مسنره افکار نیا از!کنم

 وردم یبوها به دارم طیش  را نیا یتو و نمردم حاال تا که دارم ییباال یزندگ به

 .کنمیم فکر عالقم

 دنخور تکون ینا بالطبع منم و س  تادیا مرد اون میدیرس   که اتاق هی در یجلو

 اتاق هیکرد، باز رو در و بگه یزیچ یکس تا نموند منتظر و زد در به اروم.نداشتم

 نش  س  ته زیم دور که نفر چند و وس  طش یبلند زیم با کنفرانس یاتاق به هیش  ب



 نگاه اقات یتو افراد به یحساب و درست و اوردم باال رو افتادم نییپا سر...بودن

 رتمارگ و نیادو با زیم هی ،پشت کوبیج و سنیج دنید موقع که یحس.کردم

 س  ر یباال روز چند نیا که ییدکترا همون از گهید نفر چند و یهنزل دکتر و

 هک ییسرما و رخوت و شکست دونمینم.بود ریناپذ داشتم،وصف دمید خودم

شم تو اورد هجوم بهم یناگهان ستامو.نه ای بود معلوم همه چ  و مگرفت بغلم به د

شک بازم و ستمیوا ممکن حالت نیتر محکم به تا کردم رو میسع تمام  رخدارو

 تیداه جلو به منو مرد اون!وفتمیب ذارهینم و گرفته س  فت منو نفر هی که کردم

 من به میمس  تق نگاهاش  ون همه که گذاش  تم پا یاتاق یتو ناخواس  ته و کرد

شت صورتش یرو یمحو شنندین مارگرت.بود  به زده ذوق که هم نیادو و دا

 عوض در و خوش  حال نه بود یعاد نه برادر دو اون چهره نکهیا با.دیرس  یم نظر

 کنم اورب تونس  تمینم گهید بود ینگران دمیش  ا و یکالفگ از پر نگاهش  ون هردو

ض اون کنار االن یوقت گفتن بهم رو قتیحق ی همه نفر دو اون ست ایعو ش  و نن

 و حماقت به.کننیم نگاه س  اده یعلم شیازما هی چش  م به من عجز به دارن

 روزا نیا کردم؟تمامیم فکر یچ گرفت،منیم بغضم..نه که خنده خودم یسادگ

 تا و دهب نجات منو و ادیب فداکار هیش  وال هی مثل نفر دو نیا از یکی بودم منتظر
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 ش  و بزرگ:زدم بینه خودم به!م؟یکن یزندگ یخوش   و یخوب به عمر اخر

 ظارانت که نبود درام و کیرمانت داس  تان هی نیا اولش  م باش،از نیب واقع...تارا

 ما هک رهینم شیپ یاونطور زیچ همه چوقتیه...شه تموم ینطوریا یباش داشته

 .مینوایم

 وادارم و دیکش بود مارگرت کنار درست که رو زیم پشت یخال یصندل تنها مرد

ش کرد ضا با.نمیب ستم یتینار ش  سمتق از.کردم جمع یصندل یتو خودمو و ن

 نارک نیزم یرو من ی برهنه یپا که یافتاد،جا نییپا به نگاهم زیم یا ش  هیش  

شا همه اون شتا یحت و بود گرون و براق و مارکدار یکف  یودکب به هم پام یانگ

 س  کوت.گذاش  تم یکی اون یرو پامو هی کف و کردمو جمع انگش  تامو.زدیم

 :شد شکسته یهنزل دکتر تر ازاردهنده یصدا با اتاق ی ازاردهنده

 وفکرش  .نگتونیارل ش  د ش  کس  ته مزخرفت یماریب اون طلس  م..نیا از نمیا-

شه روز 8 یط یکردیم ست ساله چند تو که رو یزیکرد؟چ درمانش ب  هی ینتون

 ؟یبکن براش یفکر

 :گفت زیام طعنه نیادو



 میدونیم مون ،همهیهنزل دکتر نیش  دیم کار به دس  ت دیبا خودتون اولم از-

 پس  ش از کننیم وانمود بدن انجام رو یکار ننواد دلش  ون یوقت نگتونایارل

 زده وابخ به خودشو که یکس اما کرد داریب شهیم رو دهیخواب که یکس.انیبرنم

 .نه رو

فا به من جز چکسیه گاه من به س  نینکرد،ج یتوجه نیادو چرند یحر  ن

شاینب منو که نهیهم هم شیسع ی همه کردمیم حس و کردینم  حس چون دینه،

 :دیپرس.کردیم گناه

 بازار وارد رو تمومه،دارو نجایهم کارمون گمونم و نیکرد دایپ رو درمان ش  ما-

 .خودش یزندگ سرا  رهیم یهرک بعد و میکنیم

 داشتم،درواقع روز چند نیا یط که یقاتیتزر و داروها نیا همه شدم متوجه تازه

 درمان نبود قرار چوقتیه ظاهرا که یا یض  یمر از کردنیم درمان منو داش  تن

شه شحال منو دیبا قتیحق نیا حاال.ب  کرد یکوتاه خنده یهنزل دکتر!کنه؟ خو

 :داد جواب و

 .کاره شروع نیا تمومه؟ظاهرا کارمون-

http://www.roman4u.ir/


نارش یکش  و از ند ک ته چ غذ دس   نده و کا  زیم یرو و دیکش   رونیب پرو

شت،پروند شک گذا صطالحات از پر تماما که کرد باز رو یرنگ یم شک ا  یپز

 دکتر اچندت اون و بنونم،مارگرت تونستمیم یسنت به رو حروفش و بود سنت

ض هم ننیبب بهتر هم تا شدن لیما جلو به یکم گهید شنون رو حاتیتو  ،دکترب

ند به یهنزل مت چ عه هر و کرد اش   اره قس    و داد نش  ون رو یینمودارها دف

 یپزشک یها اصطالح ی همه اخر.دادیم اوردمیسردرنم ازشون که یحاتیتوض

 :گفت من یبرا نامفهومش یحرفا و اش مسنره

 ،کمترمیبرننور یمشکل به و کنه دایپ ادامه سرعت نیهم به یبهبود روند اگه-

 ماده هی و میمونیم ما و رنیم نیب از کامال یماریب عالئم گهید ماه کی از

بل خاموش قال قا  ادیم نظر به که یزیچ از کوچولو دختر نیا حال هر به!انت

 ینوبل هزیجا حتما بده ادامه موندن زنده یبرا تالشش به بازم تره،اگه یقو یلیخ

 !کنمیم میتقس باهاش رو رمیگیم که

 :دیپرس و کرد گره هم تو دستاشو بعد و انداخت من به ییگذرا نگاه مارگرت 

 یبیرکت یدارو تا چند با فقط سنیج زیبرانگ جنجال یماریب نیا ن؟درمانیهم-

 افتاد؟ اتفاق اتیچرند نیا و انعقاد ضد و خون همزمان قیتزر و یقو



کل مورد هی نیا یتو- مان مدت و بود یویر یزیخونر دختر نیا آره،مش    ز

 میردک بیترک باهم هارو درمان نیتر س  اده ما جهینت بود،در کوتاه هم شیماریب

 رو شا کشنده یماریب اون اصال سنیج م،کهیبرس یا جهینت هی به شد باعث و

 .میکن فکر ینطوریا ما نواستهیم فقط و نکرده قیتزر دختره به

 :دیپرس خودش از و انداخت سنیج به یبیغر و بیعج نگاه

 ؟یبزن که یدار نهیزم نیا در یحرف-

شون سنیج به کوبیج یحت همه متعجب نگاه  از نم اندازه به هم هیبق دادیم ن

 کرده قیتزر من به رو تر س  اده یلیخ زیچ هی اون خوردن،پس جا س  نیج درو 

ست هیبق تا بود  و عنهط متوجه تازه!رو؟ ریپذ درمان یماریب هیبردارن؟ سرم از د

 بودن کش  نده کردن خطاب ش   دم،از یهنزل دکتر یحرفا تک تک یتو هیکنا

 وردم حد از تر س  اده ظاهر به یماریب هی درمان یبرا که ینوبل زهیجا تا یماریب

 یعص  ب یکم و دس  تپاچه نظر به س  نیج.زد حرف درموردش انتظارش  ون

 یزیچ تنها اما!نه؟ بس  وزه براش دلم و هیخوب ادم اون کنم فکر دیبا ومد،االنیم

قدر که نهیا کنم فکر بهش تونمیم که جایا از هردومون نوادیم دلم چ  میبزن ن

نهید یها حل راه!میکن هیگر خودمون حال به و رونیب جات یبرا اون وار وو  ن
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سا دادن شون که ییک ست  یمنطق چه ،امایرمنطقیغ و بود مرگبار دیشا داره دو

 تالشش همه کنه؟اون هیتوج رو سنیج مثل یادم ی شده خفه احساسات قراره

شتم یمهربون ادیز قلب دیشا و بود کرده رو  و یوحر طیشرا نیبدتر یتو که دا

 چوقتیه چوقت  یه واقعا اون!دادم صیتشن رو قلبش ی،مهربون ممکن یجسم

 وردم توش من قراره کردمیم فکر که اتاق نیا و بزنه بیآس   بهم نداش  ته قص  د

 سنیج یبرا محاکمه اتاق هی شتریرم،بیبگ قرار نامربو  یحرفا و نگاها هجوم

 بودن،با ش  ده زوم س  نیج یرو که یزیت ینگاها و اتاق یناگهان س  کوت.بود

 خنده از یش  د،اثر ش  کس  ته دیکوب زیم یرو یهنزل دکتر که یمحکم مش  ت

 :کرد زدن داد به شروع و نبود ششیپ قهید چند مضحک

 ثلم یا ساده یادما که ییزایچ کردن رفع و کردن کشف مسئول...میمسئول ما-

 .بفهمن توننینم نیا

 :داد ادامه و کرد اشاره من به نیا گفت یوقت

 جز میخورد قس  م که یروز اما میدار خودمونو یخص  وص   یزندگ همه ما-

 در پش   ت رو کار از ریغ یزیهرچ میکنینم تمرکز یا گهید زیچ یرو کارمون

شت سالیگذا  یتو خودتونو احمقا شما ی همه که دمیشن و دمید سال یها م،



شتینم اثر کارتون یرو یوقت تا اما نیکرد غرق کتونیرمانت یزندگ  روابط هب ذا

 یرو فقط نه تو یخص  وص   یس  ن،زندگیج تو اما...ندادم یتیاهم تونیلعنت

 یب افراد خودسرانه.گذاشت اثر ما ی همه کار یرو ت،بلکهیلعنت کار و خودت

 صتفر ،بهتیانداخت راه خودتو ،کار انجمن خبر یب و یداد کشتن به رو ربط

 یها س  وژه از یکی،یبرگردون قبل حالت به رو زیچ همه نکهیا م،عوضیداد

 روسیو همون که درو  نیا با رو همه ها مدت و یکرد ضیمر رو سالم کامال

 ورج هزار تو میبفهم دیبا دفعه هی حاال و یدووند بدنش   ه،س  ر یتو تیلعنت

ته یتو گهید مزخرف یماریب قتیه که یدار چن  حرف درموردش  ون چو

 روت به رو که یشانس خوش ضیمر و انجمن یاعضا تک تک مقابل در.ینزد

سته ش   درو چقدر و یکردیم یغلط چه حاال تا که ستین پرسم،مهمیم ازت ن

 به رو متوس  ط س  طح آدم هی بناطر رو زیچ همه ینوای،میداد همه لیتحو

 شه،فداب کارامد دوباره تونهیم من لطف به که ننور درد به و یهوش بهره از نییپا

 !؟یکن

 ممکن ص  فات نیبدتر با منو همه چرا!بودم من متوس  ط ادم اون از منظورش

 چوقتیه باش  ن،اونا نابغه ایدن یادما ی همه که س  تین قرار!زنن؟یم ص  دا
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 تباب نیا از و بدن انجام نابغه هی یرو رو مسنرشون شاتیازما نیهم توننینم

شکر من مثل یمعمول یادما از دیبا شن مت  هبرافروخت صورت کامال سنیج.با

شت یا شن شدیم و بود هم تو اخماش و دا  قطعا بزنه یحرف هر که داد صیت

 ردک اشاره بهش یهنزل دکتر بزنه حرف نکهیا از قبل.داشت ننواهد یعاد لحن

 :داد تذکر و

 ور تیزندگ و یمال و یش  غل ندهیآ یدیم که یجواب.نگتونیارل باش مراقب-

 .دهیم قرار ریتاث تحت

 با یش  د،ص  ندل بلند یص  ندل یرو از ییهوی بعد و کرد مکث یکم س  نیج

 :کرد شروع یعاد یلیخ رو اش جمله.شد دهیکش نیزم یرو یبلند یصدا

 ه؟یچ یدونیم-

 بش  نون،برخالف حرفش  و ادامه تا بودن منتظر همه و کرد کوتاه مکث هی بازم

 :گفت حر  از پر و یا زننده اتیادب با بار نیاش،ا جمله شروع

 انجمن و تو یبابا گور-

 :داد ادامه و کرد اشاره همه به و سالن یتو نشسته افراد تک تک به کرد رو بعد

 !تو و تو،تو،تو یبابا گور-



 ادامه حر  با و فرستاد زیم یتو رو یصندل و زد پاش یجلو یصندل به یلگد

 :داد

 مانیپ اون ای نیکنیم یغلط چه ها حرومزاده شما ستین مهم برام..شد تموم-

 ازین ش  ما به که س  تمین من نیش   ه،ایم ییزایچ چه ش   امل تونیکوفت نامه

ها ما پا نگتونیارل با نینواین،میدار ازین من به که نییداره،ش    یهمراه ریام

 ...نینیبب خوابشو ن؟مگهیکن

صبان نیا با سنیج نکهیا از همه  در والمعم که یانتظار رقابلیغ کلمات و تیع

 به هم یهنزل دکتر یکردن،حت نگاه گهیهمد به بردینم کار به اش مودبانه حالت

 یها نابغه از یکی نداش  ت انتظار وجه چیه به چون ومدیم ش  ده ریتحق نظر

حت ییمغزطال مه یکنترلش،جلو ت نه یبددهن بهش ه  جواب در و ک

سش نوادینم گهید که بگه دهاشیتهد ضع همون حال نیا با.کنه کار وا  رپ مو

سش به اعتماد از ص بیتنر یبرا و گرفت کار به رو نف  که مه سنیج تیشن

 :گفت و زد یشنندین شده

 که یوقت شهبا تو اجازه به یازین ریامپا نگتونیارل با یهمکار یبرا کنمینم فکر-

 .نشسته روم به رو قایدق عامل ریمد
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 مه خودش مطمئنا و بگه برادرش از دفاع یبرا یزیچ کوبیج داش  تم انتظار

شت یانتظار نیهمچ  رو کرده گره یاخما با دید رو سنیج سکوت یوقت و دا

 :گفت و کوبیج به کرد

 !تو نیهمچن و-

سته افراد به توجه بدون شد تموم که حرفاش ش  به و رد سمت رفت اتاق یتو ن

 ودر رفت بعد و بودم من انداخت یقیعم و یطوالن نگاه که یش  نص   نیاخر

 اام س  راغش رفتمیم و ش   دمیپام حتما بود من به اگه.دیکوب هم به محکم رو

شتم رو ستادنیا سرپا ییتنها ییتوانا هنوزم  بودن ناو از تر فیضع پاهام و ندا

 گاهمون.رمیبگ رو یکس یجلو بنوام نکهیا به برسه چه کنن تحمل رو وزنم که

 فرو امچش  م تو زهین مثل که هیبق زیت و تند ینگاها متوجه تازه و گرفتم در از

 همه یبان و باعث من انگار که کردنیم نگاه بهم یطور ش   دم،همه رفتیم

ص و زمیچ شون سنیج که منه ریتق  البته.ردک ترک رو نجایا و گفت راهیب و بد به

 نیچن به دس  ت چوقتیه نبودم مهم س  نیج یبرا من داش  تن،اگه حق دمیش  ا

 زدینم یکار



ضره که دهیم تیاهم بهم نقدیا نفر هی نکهیا و شو ندهیا بناطرم حا  یتح و خود

 و طرناکخ هم بود شیستا قابل برام بندازه،هم خطر به شترمیب تیامن یبرا منو

 .کننده ناراحت

ناطر له ب مام که یس   اکش  ن لو لت بود،گلوم حلقم یتو ش   ب طول ت  حا

 گرفتیم ام سرفه یگاه از هر و داشت خارش و یدگیخراش

سش شتریب بودن کرده سکوت همه که حاال اما  فهسر هم شتریب و کردمیم ح

 .زدمیم

 سر هی با اتینها شم کبود تا زدمیم سرفه نقدیا بود شده یعاد برام گهید حالتا نیا

 !شدمیم ساکت مدت هی و شدیم تموم یحال یب و جهیسرگ و درد

نت برام نش  س  تن تاق همون یتو برگردم دادمیم حیترج و بود س    دراز و ا

 زیم هدادم،اگ هول عقب به رو یصندل یسنت به و زدم زیم لبه به بکشم،دستمو

 و پاش   دم بود یس  نت هر به یول وفتادمیم حتما کردمینم خودم گاه هیتک رو

 ازم یانرژ چقدر س  تادنیا پا س  ر یبرا س  اده تالش نیهم که نکردم یتوجه

 .رهیگیم
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 بهم که یتهوع حال و گلوم شدن دا  با که بودم گرفته فاصله زیم از قدم هی فقط

ست ستمال تا هرچند و بردم هجوم زیم سمت به داد د ستمیم که یکاغذ د  تون

 ها هس  رف اثر بر تا دینکش   طول هم یا قهیدق و گرفتم دهنم یجلو و برداش  تم

 .بشن قرمز خون از درنگیسف یها دستمال تهوعم حالت

 تا کشهب عقب رو شیصندل یکم که بود نیا داد نشون مارگرت که یواکنش تنها

 یص  ندل یرو از همزمان نیادو یحت همه اما باش  ه نداش  ته یبرخورد من با

شون سون بهم رو خودش همه از زودتر کوبیافتادن،ج تکاپو به و دنیپر ها  در

 توردس   مطابق و وفتمین تا داد هیتک خودش به منو و گرفت رو ام ش  ونه هردو و

 اتاق یتو حاض  ر ی گهید یدکترا از گهید یکی و یهنزل دکتر یپ در یپ یدادنا

شوند نیزم یرو منو شتمیم نگه نییپا رو سرم دیبا و ن  ونخ دادمینم اجازه و دا

 نیا حاال و نهیبب حالت نیا تو منو یکس   نکهیا از بودم متنفر..برگرده بدنم به

 کی نیهم تا که یمرد و کردنیم نگاه حالتم نیهم به درس  ت داش  تن ادم همه

ستمیم تیقطع با شیپ ساعت س هی بگم تون  دهیسبچ سفت منو دارم بهش یح

 !نشم یمتالش و نپاشم هم از تا بود



 موجود ژنیاکس همه کردم یسع و شدم خم نیزم یرو شد تموم که زدنام سرفه

 دهیوکشات و درنگیسف رهنیپ و کایسرام به که شدینم اما بکشم هام هیر یتو رو

 .نکنم یتوجه دید روش رو خون یها لکه شدیم حاال که کوبیج

 نجایا نکهیا به نانیاطم و گرفت ام هیگر بودم کرده تحمل که یفش  ار و درد از

 هب دمیکش   که یقیعم کرد،نفسینم عوض رو یزیچ س  تین کردن هیگر یجا

 :دیپرس ینگران با کوبیبرگشتم،ج یعاد حالت به داد نشون همه

 خوبه؟ حالت-

 یونخ تا آورد صورتم سمت رو یدستمال که هم یوقت یاوردم،حتین باال سرمو

 ولم که گفتم بهش ونیگر و زدم پس دستشو کنه پاک رو بود مونده لبم یرو که

 دنید از قبل نواس  تیم دلم و کنم نگاه چکسیه ص  ورت تو نواس  تمینم.کنه

 .شم محو نیزم یرو از هرکدومشون افهیق

ستمینم و بود گرفته رو برم و دور ی همه بود،موهام نییپا سرم چون  یسک تون

 کوبینه،جینب منو کردن هیگر ینطوریا یکس   ممکنه زدمیم حدس و نمیبب رو

 به موهام کردن تیهدا با همراه کرد یسع و گزاشت صورتم طرف دو دستاشو

 کرده هیکت بهشون و بودم گزاشته نیزم یرو که ییاره،دستایب باال رو عقب،سرم
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 رو مهه و بره فقط بنوام ازش و بزنم پسش دوباره خواستم و اوردم باال رو بودم

ستم هردوتا و شد مانعم اون بار نیا اما ببره خودش با هم شار با رو د  یلیخ ف

ش و گرفت یکم سته نیزم یرو که یهمونطور و خودش طرف دیک ش  و بودم ن

 نیمز یرو از و گزاشت زانوهام ریز هم دستشو هیبود، زده زانو کنارم بایتقر اون

 .کرد بلندم

 عادلت حفظ واسه و گزاشتم اش شونه یرو سرمو نمینب رو چکسیه نکهیا یبرا

 .کردم مشت دستم یتو رو کتش قهی خودم

 اونجا از و کرد باز رو در یکس   ش   دم متوجه فقط و نگفت یزیچ چکسیه

 م،یشد خارج

 ش  د ختم جمله هی نیهم به بود زده کوبیج که یحرف ی همه مدت نیا تمام

 ؟''خوبه حالت''

 سح تونس  تمینم گهید چکسیه با و چوقتیه رو دادیم بهم که یتیحما حس

 کنم



سات همه نیا اما سا شون که یا دهیچیپ اح شتینم بودم ریدرگ باها  هب فقط ذا

 دور رو زایچ هیبق و کنم تمرکز داش  تم لحظه اون یتو که یمقطع خاطر تیامن

 .زمیبر

کام  تموم کوبیج ی ش  ونه یرو و نوردنیم س  ر هام گونه یرو اروم اش  

 .اددیم ادامه رفتن راه به فقط اون و دیلرزیم بغلش یتو داشت شدن،بدنمیم

 تمدونس  یم چون بکنم رو کار نیا نبود هم یازین و کردمینم نگاه برم و دور به

 .شهینم عوض برام یچیه و ارمیدرم اتاق اون از سر بازم اخرش

 تا موندم یم منتظر دیبا و بودم داده دس  ت از هم رو س  نیج تیحما من حاال

ها اخر دس   ت و زهیبر بهم رو زهرش هم کوبیج بان تن  خودم ماجرا نیا یقر

 .باشم

 .کنم ینیب شیپ تونستمینم هم رو بعد قهید هی یحت که بود یطور تمیوضع

 .برگردوند تنتم یرو منو کوبیج و میدیرس اتاق به باالخره

 گاهن بهش بنوام بود ممکن لحظه هر و نبودم بغلش یتو گهید نکهیا محض به

 روش صورتمو و دمیکش ام برهنه یزانوها یرو رو تنت یرو دیسف کنم،مالفه

 .دادم ادامه کردنم هق هق به و گزاشتم
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 خواسته برخالف و بود رفته باد به دنیرس نظر به تفاوت یب یبرا تالشم ی همه

 .نهیبب هامو ضعف یهرکس دادمیم اجازه میدرون ی

 .یکن هیگر ینوایم هرچقدر دمیم اجازه بهت که ی  وقت تنها نیا-

 درچق که کنم انکار تونستمید،نمیب*و*س رو سرم و کرد زمزمه موهام یتو اون

 نهات هیگر واقعا یدارم،گاه دوس  ت رو بشیعج مهربون وقتا یبعض   رفتار نیا

ه مه یتونیم که یرا مان رو احس   اس   ات ی ه هاش همز  هیتنل با

ناراحتیکن تا یگاه..عش  ق یحت و ،ترس،نفرتی،  ارز دل ته از الزمه فقط وق

 اد،بایم بعدش که یوزن یب و یس  بک حس ،چونیرینگ اش  کاتو یجلو و یبزن

 ...ستین سهیمقا قابل ایدن یتو یچیه

 

 :کوبیج نگاه از داستان

 هیگر ینطوریا نذارم و بمونم کنارش دیبا دونس  تمیاتاقش،م برگردوندم رو تارا

 هی فقط من یلعنت نداش  ت،اما هم یخوب یجس  مان طیش  را اون کنار در و کنه

نهینم که آدمم حد آن در تو ند وا ند و نیچ مان رو کار چ جام باهم همز  ان

 رگردمب نکهیا به نس  بت یکمتر تیاولو کنم ارومش و بمونم نجایا نکهیبده،ا



 سرم یتو.داشت دارن نگهش نجایا قراره یک تا بپرسم ازش و ریپ دکتر اون شیپ

 کردمیم ندم،احس  اس بروز رو چکدومش  ونیه بودم مجبور و بود فکر هزارتا

 و ریدرگ حد نیا تا چوقتیه کرد،منیم تمیاذ داش   ت نکاریا بناطر وجدانم

 یمال اپورتس فقط من تیمسئول و شدمینم بود ضایمر یبرا که یاتفاقات ریگیپ

کار از دادن نانیاطم و ما و نگتونیارل یهم  معموال و بود پروژه نیا از تشیح

شون وارد منتلف یها یماریب که ییها سوژه یحت  ماا..دمیدینم رو شدیم بدن

 یزندگ باهاش ها مدت که یداش  ت،دختر فرق یلیداش  ت،خ فرق مورد نیا

سته و کردم ص میحر یتو ناخوا  و ادهس کرد،اونقدر دایپ راه ها نگتونیارل یشن

 شهیهم انگار،ینباش مراقبش یتونستینم هم ینواستینم اگه یحت که بود مظلوم

 و!کن کمکم لطفا زدیم ادیفر شیا قهوه درش   ت یچش  ما اون یتو یزیچ هی

س به کردن کمک اهل چوقتیه من دیشا  همب ینفع ازش نکهیا مگر نبودم یک

ما برس   ه عا بار نیگفتم،ا که همونطور ا  دیبع خودم از من و کردیم فرق واق

 .باشه بوده من یکارا تمام باعث تیحما زهیانگ نیهم که دونستمیم

 کترد س  را  ومدمیم تمام س  رعت و تیعص  بان با داش  تم یقبل،وقت هفته کی

 یب تیحما به میبنوا س  نیج و من اگه ش   دم،که مواجه دیتهد هی ،بایهنزل
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 عدب گهید اون هم و میوفتیم دردسر یتو خودمون هم میبد ادامه تارا از لمونیدل

 عقب رو یکوتاه مدت که بود داش  ت،عاقالنه ننواهد یتیامن کامل درمان از

 مامت به یعوض موجود هی یهنزل سیکنن،کر کامل رو درمان اونا بذارم و بکشم

 روز چند یتو دمید و دمشید که امروز.گفتینم درو  چوقتیه اما بود معنا

س یحام قراره اگه که شدم متوجه شده داغون کوتاه،چقدر ش یک  به دی،نبایبا

بایبد تیاهم فردا به براش لحظه همون که یبکن رو یکار دی،  هاگ یحت خو

 .وفتهیب بزرگتر دردسر هی یتو فردا

 من درمورد دنیکش   رو هیبق انتظار و زدن در دم،آدابیرس   اتاقش در یجلو

 کارشون یپ بودن رفته همه خوشبنتانه.رفتم تو و کردم باز رو کرد،درینم صدق

سته خودش فقط و ش  شوسر من دنید بود،با گرم هاش پرونده با سرش و بود ن

 که یطور و برداش  ت ص  ورتش یرو از نکش  ویع و دیکش   رونیب ها پرونده از

 :گفت بوده منتظرم انگار

 شد؟ آروم بودم،دختره کوب،منتظرتیج-

 .دادم تکون یسر فقط

ش فرستمیم رو نفر هیخوبه،- ک   .خوبه حالش شه مطمئن کنه چ 



 مقدمه یب و نشستم و دمیکش هارو یصندل از یکی بزنه یتعارف بهم نکهیا بدون

 :دمیپرس

 برگرده؟ تونهیم شه تموم که ؟درمانیکن کاریچ باهاش یدار قصد-

صم هی-  بعد اما میش الشینیب که بود نیا نظرم شده،اولش گرفته براش یماتیت

 ...اعضا با زدن حرف از

صله ض دنیشن حو شتم رو حاتیتو ستمیم و ندا ستق نوا صل میم  و مطلب ا

 :گفتم و دمیپر حرفاش وسط نمیهم یبرا بگه بهم رو قشیدق میتصم

 ست؟ین آخرش نیا یعنی-

 .داد تکون یسر

 ،اگهیرایب عقل سر و برادرت کن یشروعشه،سع تازه نیا گفتم هم برادرت به-

سر به صم چه ستین معلوم بده ادامه هاش یخود سش ممکنه یمیت  گرفته وا

 .بشه

 یعص  ب منو نیا و دادینم بهم هم یحس  اب درس  ت جواب هی یحت یلعنت اون

 ور خودم به ش  ده وارد یعص  ب فش  ار یجلو تا کردم گره هم تو کرد،دس  تامویم

 :گفتم و رمیبگ

http://www.roman4u.ir/


 ؟یهنزل دکتر نیکن کاریچ باهاش قراره-

ستش یتو که یا پرونده با و کرد مکث یکم ص زد،اون باد رو خودش بود د  دق

 کنه یاداوری بهم اون و بدم دس  ت از رو کنترلم من زیچ همه دادن کش با داره

ست کنترلم من که  هک ش  یلعنت ارامبنش یداروها و اون فقط و ستین خودم د

 دنبو یعاد یبرا من کنه ثابت بهم و بده من به رو یعاد ادم هی اعص  اب تونهیم

ست به که یا یماریب از شدن رها و شدن سالم دوباره یدارم،برا ازین بهش  د

سم ساخته برادرم سبه حرکاتش تک تک نورمیم شده،ق  همه تا ست شده محا

 از روهگ هی رمردیپ اون که نبود ینودیبده،ب قرار ریتاث تحت منو یها س  لول ی

 .داشت تسلط روشون و کردیم یرهبر رو ها نابغه

 :داد جواب و دیکش یقیعم نفس

 طیشرا نیبهتر در اما شده زده نیتنم ماه کی تا هفته سه نیب کاملش یبهبود-

 خودش بدن تو یجسمان بیاس بدون و خاموش صورت به رو یماریب اون هم

 مشنص درموردش یزیچ هنوز و ی  ساختگ مرض هی نیا که ییاونجا از و داره

 قابل یماریب نیا مینیبب میمجبور شده،ما که هم قاتیتحق لیتکم یبرا ستین

 ستین ادیز صبرمون اونقدر مطمئنا و نه ای هست هم یبعد یها نسل به انتقال



صم تا میکن رها خودش حال به اونو که س با رهیبگ میت شنا یک  یروز هی و شه ا

 دیدرمان،با مراحل لیتکم از بعد نمیهم یبرا!ش  ه دار بچه بعد س  ال ده دیش  ا

شون شاتشیره،ازمایبگ قرار لقاح طیشرا یتو شبنتانه که دهیم ن  یشکلم خو

 .داره رو یباردار هی کامل یآمادگ و نداره

 

 نااو ه،حاالیرم،عالیبگ رو میناگهان اخم یجلو نتونس  تم کردم یس  ع هرچقدر

ش هی بعنوان ازش نوانیم ستفاده مثل دیتول نیما  بازم ارند انتظار حتما و کنن ا

شونیحما سرد حفظ یبرا کردن یسع.کنم ت ست ای یخون سرد کم د  لوهج خون

شون کالفه شتریب و شتریب منو خودم دادن  رخوندمچ یطرف به رو داد،گردنمیم ن

 :دمیپرس بود یعاد خودم نظر به که یلحن با و

 ؟...ای یشگاهیازما طیشرا هی یط-

 ؟یچ ای-

نت برام دادنش حیتوض    س  والم از رو منظورم اون بودم نیمطم و بود س  

 و ادمد تکون دادن حیتوض  یبرا کردم،دس تموینم کاملش اگه یحت دونس تیم

 :گفتم
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 ؟یمعمول ادم هی با یریگ جفت ای یمصنوع لقاح که نهیا منظورم-

مه نیا االن نی؟هم!یریجفتگ  چم من یبردم؟لعنت کار به رو مس  نره کل

شاینم حرف که وونیح هی شده؟درمورد  به که بود ممکن ریغ برام فقط دمیزدم،

 از و هش   دار بچه ازش و بنوابه نفر هی با کنن مجبور رو تارا نوانیم ارمیب زبون

 .ادین ذهنم یتو یزیچ نیهمچ تا کردم استفاده ممکن کلمه یدست دم

 :فتگ یمسنرگ شد،بایم دهید شنندین صورتش یرو بایتقر هم یهنزل دکتر

 میتسین مجبور و تره مطمئن و تر امن یمصنوع ستم،لقاحین مطمئن درموردش-

ش گهید یاحتمال یها یماریب نگران  رو دوم شنص شاتیآزما زحمت و میبا

مایم کم س  رمون از نه،ا  میتص  م خودش میبذار مورد هی نیا تو کنم فکر ک

س دیبا ضمن ره،دریبگ سپرم هی به که میکن دایپ رو یک شش یب ا  ونیلیم نیب ارز

 هی دختر اون از که نباش  ه مهم براش و باش  ه نداش  ته یاحس  اس   یها،وابس  تگ

 !بندازه پس یشگاهیازما موجود

 

 هگر یتو دس  تم و ش  د خارج گلوم از یعص  ب کوتاه خنده هی و آه نیب ییص  دا

 .دمشیکش تر نییپا یکم و رفت کراواتم



 ،بهدیرس خودم گوش به ام شده منقبض فک یصدا و چرخوندم یطرف به سرمو

کهیا محض تاق نیا از پامو ن  به رو کثافتش در غرق یزندگ خودش  و بذارم ا

 یمک رو یص  ندل.ش  ه متوجه رو تمیعص  بان اون نوامینم فقط فرس  تمیم جهنم

 :دادم جواب و دمیکش عقب

ضو هی دختر اون ظاهرا-  شهیهم شما که نیبدون نوامیم بهرحال!شده ثابت ع

ما پا نگتونزیارل تیح فا نگران س   تین یازین و نیدار رو ریام  برادرم یحر

 .دارم مانیا بهتون شهیهم ن،منیباش

شتن بدنم یها سلول تک تک که گفتم یدرحال رو جمله نیا شتن به دا  ونا ک

 دستمو و پاشدم جام د،ازیکشیم شعله وجودم یتو نفرت و کردنیم فکر رمردیپ

 :دادم ادامه و کردم دراز سمتش

 .نینباش یزیچ نگران-

 :گفت و دیخند لیدل یداد،ب دست بهم و شد بلند جاش از اونم

 .کین از شتریب یکوب،حتیج یبود من عالقه مورد نگتونیارل شهیهم تو-

ستمو ش عقب د صله ازش یطوالن ینگاه با و دمیک  یوابج چیه یب و گرفتم فا

 .شدم خارج اتاق از
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 ش  م،منیم منفجر درون از و کنمیم عرق دارم تیعص  بان فر  از کردمیم حس

 به هیثان نیا از گهید بره،نه شیپ نیا از ش  تریب یعوض   یهنزل اون بزارم تونمینم

عد،نفس با و ش   ه متمرکز فکرم تا دمیکش   یقیعم ب  رونیب بمیج از لمویمو

 ذاشتگ رو اسمش شدیم که یا گهید کوفت هر ای اریراننده،دست دم،شمارهیکش

 یلیخ و میتحک با و ندادم بهش زدن حرف برداشت،اجازه بوق هی از گرفتم،بعد

 :گفتم عیسر

 گهید س  اعت کی از ،کمتریهنزل خونه بفرس  ت یتونیم رو نفر چند ،هریگر-

 .کنم حس رو خاکسترش یبو نوامیم

 نوامیم من که کنهیم رو یکار همون دونس  تمیم چون نموندم یجواب منتظر

 .کردم کج تارا اتاق سمت راهمو و کردم قطع رو یگوش

 

 کنترل از خودم ش  دیم ذهنم،باعث یتو افکار اون ی همه همزمان کردن کنترل

 س  رعت به و کردم باز رو اتاق بدم،در انجام یا فکرانه یب یکارا و ش  م خارج

 عجله اب و تارا سمت کردم پرت و دمیکش رو تنت یرو تنت،پتو سمت رفتم

 :دمیپرس ازش یخاص



 ؟یکن حرکت یتونیم-

 کردن کرده،مکث تعجب بفهمم تونس  تمیم اما نداد نش  ون یالعمل عکس اون

صله یادیز سمتیم سر رو ام حو  تنت از کردم کمکش و شد خم تنت برد،

 .چهیبپ خودش به رو پتو و ستهیبا خودش یپا یرو و ادیب نییپا

 ؟ینباش راحت شهیم باعث نیا-

 نفر هی مدونستیخوبه،م گفتم رلبیز.داد تکون سر فقط اون و دمیپرس یاروم به

تاق یتو نیدورب از داره مه ا نهیم چک رو زیچ ه ظه و ک مه هرلح  خبردار ه

 نیدورب سمت به یقدم و کردم رها خودش حال به رو تارا یا هیثان یشن،برایم

شتم ستمو و ستادمیا رشیز و بردا شت و اوردم باال د  تسم رو ام سبابه انگ

 یها ش  هیش   از یکی بعد و گرفتم اتاق یتو مداربس  ته نیدورب یاحتمال نندهیب

 ش  هیش   هم همزمان و کردم پرت نیدورب س  مت محکم رو دارو وزن نیس  نگ

 ازب دهن و زده تعجب نگاه به و تارا س  مت ن،برگش  تمیدورب هم ش  د ش  کس  ته

 .دمیکش خودم همراه و گرفتم رو بازوش و نکردم یتوجه اش مونده

له یرو زدمیم حدس که همونطور  بک گنده هیم،یدیرس   که باال از دوم ی پ

 س  ر از بدم هش  دار بهش بنوام نکهیا از قبل و ش  د داشیپ یورود در یجلو
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له ریز از هم گهید نفر هی بره کنار راهم  تیاهم برام یا ذره.ش   د داشیپ ها پ

شت،اونا شتن رو جراتش یحت ندا شون اگه یحت کنن لمس منو ندا سلح رو  ها

 دونهیم نویا هم یهنزل سیکر خود و نداره رو جرات نیا یا یعوض چیبکشم،ه

 دادم ادامه مپروا یب و عیسر رفتن راه به.شهیم نابود رهیبگ منو راه یجلو که یکس

 توقفم نداره نگه منو تعجب و ینگران با و س  تهیبا نکرد یس  ع تارا یوقت تا و

 :دیپرس و داشت نگه رفتن راه از منو و دیچسب رو بازوم یدست دو.نشدم

 کردن؟ سد رو در یجلو ینیبینم ؟مگهیکنیم کاریچ یدار-

باره و ندادم یجواب بهش  یبرا دارم من...بهش کش  وندمش،لعنت خودم با دو

جات مه دختر نیا ن مه و کنمیم س   کیر رو زیچ ه ته چش  م رو زیچ ه  بس  

 :زدم تشر در دم نگهبان اون به و میدیرس در یجلو.رمیپذیم

 .کنار بکش-

 هک بود یعیطب من یش  د،برا ک     ینزد بهمون دوم نفر و ننورد تکون جاش از

 دیعب اما باش  م نداش  ته ابا یا یکیزیف یریدرگ چیه از و نباش  م یزیچ نگران

 دمید نگاهش تو رو ترس و باش  ه داش  ته رو یالینیب نیهم هم تارا دونس  تمیم

 خودم سر پشت به کنه،اونو جدا من از رو تارا تا اورد جلو دستشو دوم نفر یوقت



شدار و دادم هول عقب به رو یدوم مرد و کردم تیهدا  کینزد بهش که دادم ه

 :دادم دستور بود در یجلو که یاون به دوباره و نشه

 .کنار برو-

 .زد صدا رو اسمم اضطراب با تارا

 ..ک وبیج  -

 ماداعت بهم و نترسه یزیچ از منه با یوقت اون که نهیا نوامیم من که یزیچ همه

 من یوقت ترس   هیم یچ زد،ازیم س  رم به ش  تریب کردینم کارو نیا یوقت و کنه

 باهاشم؟

 من؟ جانبه همه تیحما از ریغ داره ازین یچ به گهید اون یلعنت

 قصد اونم بود مشنص که همونطور و شد داشیپ کجا از دمینفهم یسوم نفر

 ی حواله رو یده،مشتینرس بهش دستش هنوز و داشت رو من از تارا کردن جدا

 یفیخف غیج شدنش زیسورپرا از تارا و رفت عقب به یقدم که کردم صورتش

 بزنه سرش به یفکر هم یکی اون نکهیا از قبل.خورد تکون سرم پشت و دیکش

 .شن گم برن گفتم شون همه به ادیفر با و شدم ور حمله بهش

 ..بزنم گند بهش تا دیبسپر من به رو زیچ همه
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  :تارا نگاه از داستان

 توهم هی فقط ای هیواقع وفتهیم اتفاق برم دورو داره که یزیچ نبودم مطمئن هنوز

 یریرگد وارد یکس   با نجایا از من بردن رونیب یبرا داره کوبیج که مدته کوتاه

 یس  ع و کردنیم دفاع فقط نگهبانا اون که بود تر بیعج برام و ش  هیم یکیزیف

 کوبیج هربار و کنن حمله من به کردنیم یس  ع عوض  ش و بزننش کردنینم

 التیتشک نیا یتو یجان نیتضم جور هی اون زدمیم گرفت،حدسیم جلوشونو

 دنیش  ک غیج با.زنهیم بهش  ون رو یادیز خس  ارت نهیبب یبیاس   اگه البد و داره

 تقدر هنوزم اما برداره کارش نیا از دست کنم شیراض تا کردمیم تالشمو همه

 رس که نیهم و نداشتم و بدم نشون خودم از یخاص واکنش بنوام نکهیا یبدن

  .بود یکل خودش بودم ستادهیا پا

 اون و دش بلندتر زدنم غیج یصدا دیکش عقب به سر پشت از منو نفر هی یوقت

 فقط دیشا ای و کرد بلندم نیزم یرو از بایتقر و کرد حلقه دورم دستشو شنص

 ،پاهامیا هگید هرکس به نسبت و بود کوتاه یلیخ گاردایباد به نسبت قدم چون

 پا و دس  ت قدرت یکم نیادرنال ترش  ح اثر کردن،برینم برخورد نیزم به گهید

 دکریم خورد داش  ت هامو دنده که ییدس  تا به قدرتم تمام با و کردم دایپ زدن



 روز چند یریگ نمونه بناطر که یکیکوچ یها هیبن کردمیم زدم،حس مش  ت

 ادیز دردش و ش   دیم پاره داش   ت بود نمیس   قفس   ه از تر نییپا یکم شیپ

ضع متوجه که کوبیشد،جیم ست شد تیو شت از د  ونا به وقفه یب یزدنا م

 دمینفهم اما اورد هجوم بود گرفته منو که یمرد سمت به و برداشت رگه دو مرد

نا تعداد همه نیا کجا از هوی  و گرفتن رو کوبیج نفر دو که ش   د ادیز نگهبا

 ادیرف به و بده نجات اروی اون دست از منو ای کنه حمله هیبق به که شدن مانعش

  :زد تشر بهشون که گوشنراشش

  نیکن ولش-

 نواستمیم زدن پا و دست و وقفه یب یزدنا غیج با نکردن،همچنان یتوجه هم

 نواستیم انگار و دیکشیم عقب منو داشت که کنم خال  دستش از خودمو

نه برم تاقم،درس   ت یتو گردو ثل ا نهید هی م مدمیم نظر به وو  برش دارن که و

 رو شیس  ع تمام هم کوبیج و بنوابوننش و بزنن ارامبنش بهش تا گردونیم

شو کردیم ست از خود  نجات بودنش  گرفته محکم و سفت که ینفر دو اون د

 ونهراس و اومد رونیب اتاقش از یهنزل دکتر صدا،تازه و سر همه نیا از بده،بعد

  : گفت و کرد نگاه نییپا طبقه به
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  خبره؟ چه نجایا-

 یشتریب یصدا و سر با بگم تونستمیم و نشد ساکت اهویه هم لحظه کی یحت

 و سوندریم ها پله نییپا به خودشو داشت سرعت به یهنزل کرد،دکتر دایپ ادامه

مدیم نظر به مایم راهیب و بد داره خودش با که و ظه هی یتو گه،ا  متوقف با لح

 همزمان و داد دس  ت بهم که یش  دن رها حس و دیکش  یم منو که یمرد ش  دن

 هک یدیجد اتفاق به تمرکزشون و شدن ساکت افتادم،همه نیزم یرو زانو یرو

 یحت که یا دهیپوش کامال سالن،شنص یانتها باز ی پنجره شد،از جلب افتاد

سلحه و نبود منص هم صورتش ست به ا  یزیچ بود،با ستادهیا تراس یتو د

 ودب گرفته منو که یمرد به بود یهوش  یب ماده توش احتماال که س  رنگ هیش  ب

 یچش  ما افتاد،با نیزم یرو من بغلدس  ت درس  ت هم مرد اون و کرد کیش  ل

 زا یکیبار رد گردنش یتو س  رنگ یجا از که کردم نگاه یمرد به ش  ده گش  اد

 بهم یحس چه بود گلوله با یواقع کیشل هی اون اگه دونمینم و شدیم دهید خون

  :زد ادیفر کیج که بودم دهینرس تیموقع از یدرست درک داد،بهیم دست

  ..پاشو...تارا-



 یحت که وفتادیم اتفاق عیس  ر نقدریا زیچ برگردوندم،همه س  رمو س  رعت به

 خونه یتو کجا از و یچطور دیجد یادما همه نیا بفهمم نداش  تم فرص   ت

 تدس به اسلحه مرد اون مثل که ینفر هشت هفت سرعت به و شهیم داشونیپ

شون  زدن سپ بودن گرفته رو کوبیج که ینفر دو بودن،اون پوشونده رو صورت

 مدام و کرد بلندم نیزم یرو از بازوم دنیکش   با و اومد من طرف به کوبیج و

 در ینیماش   از س  ر زود یلیام،خ بدو و باش  م تر عیس  ر که دادیم هش  دار بهم

 میتداش ممکن سرعت تمام با و ستین کوبیج نیماش بودم مطمئن که میاورد

 یبزرگ اما یمیقد خونه به و برگردوندم عقب به سرمو.میشدیم دور خونه اون از

 دیفس یها کردم،پرده نگاه شدیم پنهان دهیکش فلک به سر یها درخت نیب که

 زنان نفس د،نفسید ش  دیم هم فاص  له اون از و بودم توش که یاتاق غمبار و

ست حالم هنوزم و برگردوندم سرمو ساب و در  نیا با بود ومدهین سرجاش یح

  :دمیپرس طلبکارانه نسبتا حال

  .یبد کشتن به هردومونو بود کی؟نزدیکرد کارو نیا چرا-
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 هیتک فرمون به رو ارنجش کهیدرحال و دیرس  یم مض  طرب کامال و نداد یجواب

شت ناخن و بود داده صتش انگ شو و دیجویم حر  با رو ش ش گاز یرو پا  ارف

  .دادیم

  م؟یریم کجا میدار-

 خودش ارافک یتو واقعا ای دادینم جواب و دیشنیم دونمیدم،نمیپرس یپافشار با

ستمو.بود غرق سه یرو د سمت ام نهیس قف شار سوختیم یلیخ که یق  تا ادمد ف

 هی اشیباز یوحش   با مرد اون رم،مطمئنمیبگ ینطوریا رو س  وزش  ش یجلو

 با هام یطلبکار یحت و یکنجکاو و ها س  وال تمام جواب.آورد س  رم ییبال

شم ساکت موقتا بنوام شدیم باعث نیا و شدیم مواجه سکوت  وتمسک با و با

  ...شم واقع دیمف

**  

  :کوبیج نگاه از داستان

 ی  لنع جنگ اعالم هی نیا که شدمیم مطمئن دیبا یهنزل خونه به افرادم دنیرس با

منی دش هاتن نه کار نیا با ره،منینم شیپ قبل یآسون به زیچ چیه بعد به نیا از و

 بلکه دمیخر خودم جون به رو یکمپان وس  ت و انجمن اعض  ا ی همه و یهنزل



ستمیم  و وفتهیب هممکن یاتفاقات چه برسه پدرم گوش به خبر نکهیا محض به دون

 شیپ رامب تونس  تیم که بود یزیچ نیکوچکتر ریامپا نگتونزیارل دادن دس  ت از

 نوامیم هک بود نیا کنم تمرکز بهش تونس  تمیم لحظه در که یزیچ تنها یول ادیب

 مش  کالت از یکیم،یباش   دور همه از ممکن حد تا تارا منص  وص  ا هردومون

 لهت هی به ورودت متوجه یکس   ینواینم یوقت که نهیا بودن س  رش  ناس چهره

 به و یزنب رو لوکس یها هتل دیق که نهیا حلت راه بشه،تنها لوکس و ستاره پنج

سه تورو چکسیه که یی،جایبر شهر از خارج یالقیی مناطق نیدورتر شنا  و ن

 ممکن حل راه ننواد،تنها ییش  ناس  ا کارت ازت موندن اونجا ش  ب هی یبرا

 نگر با فقط بودم گرفته فاص  له ش  هر از چقدر و بودم کجا دونمیبود،نم نیهم

 کردن پاک یبرا کن پاک شهیش یناتوان و رفتنش یکیتار سمت به و هوا گرفتن

 دمیدیم ریمس یتو که ییتابلو هر شد،بهینم قطع هم لحظه هی که وقفه یب بارون

شتهن روش که یا رفته رو و رنگ و داغون یتابلو نیاول و کردمیم نگاه دقت با  و

  .کردم کج سمت اون به راهمو" لیما کیلز،یه مسافرخونه"بود
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 یوبچ کلبه هی از یبهتر زیچ بود،حداقل یا گهید زیچ مس  افرخونه از تص  ورم

سط رفته در زوار ل،ول از پر و خورده سیخ جنگل هی دل و  ست،منین مهم یگ 

  .نبودم وارانه مرفه سفر هی یتو که

 ترشیب یخال اتاق هیشد،ینم شتریب اتاق تا 4 شامل کل در که یچوب کلبه اون

شت،ناچارا  نیع در و زیانگ نفرت نم یم،بویشد اتاق وارد و میگرفت همونو ندا

 اش چهره یروح یب نیع در که کردم نگاه تارا بود،به یداش  تن دوس   ت حال

 لذت نجرهپ رونیب گرفته مه یفض  ا منظره دنید انگار و دیرس  یم نظر به الینیب

 ش  ده رهیخ رونیب به و بود زده کنار رو پرده لبش یرو یا مرده لبنند با و بردیم

ند نیبود،هم عث یطیش  را هر یتو زدن لبن  ادم اون کنم فکر ش   دیم با

 ره،برعکسیگینم س  نت رو یزندگ و برهیم لذت زیچ همه از ،اونی  خاص  

 به چوقتیه کردم،قبال یزندگ باهاش رو عمرم یس   الها همه من که یزیچ

 همه یرو پا آن هی یتو بناطرش که یدختر منظره دنید بود دهینرس   ذهنمم

شت زیچ س با و یگذا  هم ممکن یزهایچ نیمزخرفتر از داره نگاهش یتو نیتح

شنگ تونهیم چقدر برهیم لذت شه ق س یجا که بده رو حس نیا بهم و با  تنشک



بان از زیچ همه بلیغ تیعص    یداد،تویم دس   ت بهم معموال که یکنترل رقا

  .بزنم لبنند یطیشرا نیهمچ

  :دیپرس و برگردوند من سمت سرشو و گذاشت زده بارون شهیش یرو دستشو

  باشه؟ داشته گرم آب نجایا یکنیم فکر-

  ؟یریبگ دوش ینوایم.احتماال-

  .داد تکون اره نشونه به رو سرش

 از خودم کنه دشیناام س  رد آب نکهیا از قبل تا کردم کج حموم س  مت راهمو

ستمو و کردم باز رو وان اب ریش.شم مطمئن بابت نیا  از گرفتم،بعد رشیز د

 یوت برگشتم و کنه پر رو وان تا کردم رهاش خودش حال شد،به گرم لحظه چند

  :گفتم و اتاق

  .گرمه-

 مکث با و س  تادیا در یجلو درس  ت اما حموم س  مت رفت و نگفت یزیچ

 فکر درخواس  تش کردن مطرح درمورد داش   ت همراهش نظر به که یکوتاه

سمت کرد،بهیم شت ق ستانیب لباس یپ ش متعدد یها گره با که یمار  شده وندهپو

  :گفت و کرد اشاره بود
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  !رسم؟یم نظر به پررو یلی،خیکن باز هارو گره نیا بنوام ازت اگه-

شونه به سرمو  رو خودش یادیز نبود،اون یمهم زیچ واقعا نیدادم،ا تکون نه ن

 حفاظت یبرا یهرکار دارم قص   د من کهیحال در دونهیم معذب من برابر در

 گره نیاول کردن باز قصد به دستمو یخونسرد با و رفتم طرفش.بدم انجام ازش

 نگه اش ش  ونه طرف هی دس  تاش با موهاش  و و کرد خم رو بردم،گردنش جلو

 یتو یدختر به بگم بهتره ای یکس   به نواس  تمیم که نبود یبار نیداش  ت،اول

 زیچ همه دفعه نیا چقدر کردم احساس دفعه هی اما!کنم کمک لباسش دراوردن

 دهیراشت و دهیپر رنگ مرخین به کردن شدن،نگاه متوقف همونجا متفاوته،دستام

ستا با اش شده شو که یالغر و کوچولو ید شته نگه موها ست اون و بود دا  پو

 عقب مودست.بکنم کارو نیا دینبا کنم فکر شدنیم باعث همه برف رنگ به نرم

  :گفتم یبدخلق با و دمیکش

  .یایبرب پسش از خودت کنم فکر-

شتم و ست روش و بود اتاق یتو که یبزرگ چندان نه تنت سمت برگ ش  هر و من

 یاحتمال هافیق به و دمیکش صورتم به دمیکش که یقیعم نفس با همراه دستم دو

 و نگفت یزیچ حال هر به.نکردم نگاه میناگهان رفتار رییتغ از اش خورده جا



 شیپ باهاش ممکن حد از ادتریز نمیا از قبل.بس  ت رو در و حموم یتو رفت

 فشیظر و شکننده جسم گرفتن اغوش یتو موقع که یحس تونمینم فقط و رفتم

 از عدب رم،نهیبگ دهیناد رو دارم دنشیب*و*س یبرا رمیناپذ یریس عطش و دارم

ساتم کنترل منه بر و دور یوقت دمید نکهیا سا  شه،امایم تر سنت هم قبل از اح

  .خشم غالب در نه بار نیا

مه بهش کردن فکر به یحت تونمیبکنم،نم کارو نیا تونمینم من  یقتو بدم ادا

 نیا به وارش وونهید عشق به برادرم عاجزانه اعتراف دنیشن از ساعت 24 هنوز

شته،روز دختر  یکی از فقط تونمینم گفت بهم شگاهینما یتو سنیج که ینگذ

 ادهس یلجباز هی حساب به گذاشتمش بکشم دست مهمه واسش که ییزایچ از

ست از رو عقلش واقعا سنیج که کردینم خطور ذهنمم به و  و عجز با و داده د

 بهش خواست رو،ازم شیپ یکیتار ندهیا بابت ینگران

 

 بعدش اون و میبد نجات یهنزل دس  ت از رو تارا ش  ده هرطور تا کنم کمک

 به تارا اب و من با شرکت یتو برابرش سهام یحت بکشه کنار زیچ همه از حاضره

 که گفتم و زدم لبنند فقط یعوض   هی مثل من و کنه فرار ممکن یجا نیدورتر
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شو شهیهم  کمکش یبزنه،حت کنار رو یهنزل کنمیم کمکش تنها نه و دارم هوا

 قطهن هی به اونو کردم؟االن کاریچ عوض در و رهیبگ پس رو تارا اعتماد کنمیم

صدم مطمئنم و اوردم گم و کور  ادند یفرار.کنم کمک سنیج به که نبود نیا ق

 یب ینگالج یتو باهاش شدن گم اما بود شده نییتا شیپ از نقشه هی بایتقر تارا

 یهرچ تا ش  شیپ ببرم رو تارا بود منتظر س  نیج کهیحال در نجایا کریپ و در

  .بود باور رقابلیغ برام هم االن نیکنه،هم دورش نجایا از زودتر

 که یکس   بهم،به ممکن فرد نیتر کینزد کردم،به انتیخ برادرم اعتماد به من

نه،ول حس   اب من یرو عاش  قش   که یدختر درمورد تونهیم کردیم فکر  یک

 یس  ک با چوقتیه س  نیج که بود نیا اش نانهیب ش  د؟واقعیم یچ من فیتکل

سیم خودش نامعلوم ندهیا از چون شدینم رابطه وارد سنره اعتقاد اون و دیتر  م

 نهک ازدواج باهاش شه حاضر یدختر اگه گفتیم که بود نیا یبرا ازدواجش به

 یها س   کیر ی همه ش،حتمایاجتماع تیموقع و ثروت گرفتن نظر در بدون

 از لقب یروز هی س  تین قرار و رفتهیپذ رو داره قرار خط لب که یمرد با یزندگ

 مرد نیتر کیرمانت یلعنت اون و کنه رها اونو کنه جداش  ون هم از مرگ نکهیا

  نبودم موافق اش دهیعق نیا با چوقتیه من و ن  یزم کره یرو ممکن



شتنا رابطه من،از عوض در و شونیبلندتر که یمدت کوتاه یدا  ختم تههف سه به ن

شتم،م ییابا شدیم ستمیندا س با تون شم یهرک  قبل تا و مکن رهاش یراحت به و با

 نمک اب ریز سرشو کنه دایپ ازم یاخاذ قصد و شه من تیموقع زونیآو نکهیا از

 عش  ق اس  م به یا بهیغر کلمه یحت ای مدت بلند رابطه هی درمورد چوقتیه و

 ریگدر یبرا یادیز فرص   ت که بود گرم کارم با س  رم نقدریکردم،اینم هم فکر

 اساتماحس بشم متوجه نکهیا از قبل..حاال اما نداشتم رو یعاطف مسائل با شدن

 ودمخ به یکمک چیه مورد نیا در تونس  تمینم من و کردنیم کنترل منو داش  تن

 فکارا نیداشتم،ا نگه چشمام یرو و دمیکش صورتم یرو دستامو بکنم،دوباره

  .کشهیم منو

 دیس  ف حوله با کرد،تارا منحرف افکارم از رو ذهنم حموم در ش  دن باز یص  دا

 زما بود دس  تاش یتو که یس  یخ لباس و بود بس  ته خودش دور که یکوتاه

  :دیپرس

 هی یزیتم به بتونم س  تمین ش  ه،مطئن یخون لباس  ت ش  دم باعث که متاس  فم-

  کنم؟ امتحان تونمیم بشورمش،اما کی درجه ییاتوشو
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شاره دبو افتاده روش خون از یکیکوچ یها لکه که تنم یتو دیسف رهنیپ به و  ا

  :دادم جواب و کردم حفظ بهش نسبت رو خودم بدخلق موضع ناچارا.کرد

 ینوایم ها هیر اون تیوض  ع با ای یدار دنیپوش   یبرا یزیس  ت،چین یازین-

  ؟یریبگ هیالر ذات

شو شونه به سر ستانیب سیخ لباس و داد تکون نه ن سته که رو مار  بهم ودب ش

  :گفت و داد نشون

  .شه خشک تا مونم یم منتظر-

 نستمتوینم.انداخت اتاق یتو روشن نهیشوم کنار یچوب یصندل رو رو لباس و

باره و کنهیم حرکت پنجه یرو و ارامش با چطور که رمیبگ ازش رو نگاهم  دو

 رشوس و گرفته محکم رو حوله یجلو دستش هی با کهیدرحال رهیم پنجره سمت

سبونهیم پنجره گرفته بارون شهیش به  اخناشن با و کنهیم" ها" شهیش یرو و چ

 کشهیم نامفهوم یها شکل بازدمش از مونده جا بنار رد یرو

 

 



شو  یا دهیا چیه و بود من سمت نگاهش اما بود داده هیتک شهیش به هنوز سر

  :دیپرس ممکن حد از ارومتر ییصدا با! کنهیم نگاه بهم داره چرا که نداشتم

  نه؟ میکرد فرار ما-

  ؟یکنیم فکر یچ خودت-

  .میکردیم کارو نیا دینبا که کنمیم فکر-

بود یچز نیا عد که ن مه نیا از ب  بنوام دادنش یفرار یبرا تالش   م ه

  :گفتم طعنه با و زدم یشنندیبشنوم،ن

  .نداشت یقابل-

ست رو پنجره  از تر یخجالت یلیخ اون کردمیم فکر تنت،قبال سمت اومد و ب

 رازاب زیچ چیه از و باش  ه من اطراف کیکوچ حوله هی با فقط که حرفاس  ت نیا

  !ستنین جذاب چوقتیه یخجالت یدخترا و نکنه ینگران

  :گفت یدلنور با

 تنها میردکینم فرار اگه وفتم،حداقلینم خطر یتو بودم که یزیچ از شتریب من-

س س که یک ست که یاتفاق بابت دیبا بودم،حاال من دیدیم بیآ  عذاب دافتا وا

  .رمیبگ وجدان
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ستمیم اما دمیشنیم وردیم زبون به که یهمونطور فقط رو حرفاش  یعنم به دون

 رفاشح از ش  تریص  ورتش،ب یتو یاتییجز هر به و ندارم یدقت چیه کلماتش

شما کنم،بهیم دقت شتش حد از شیب یچ س یکانوال به در  یا هذر که یژنیاک

سته صوم بود نتون  موقع هک لباش بدزده،به اش چهره از رو بودن یعیطب و تیمع

 و نمک نگاه اونا به فقط بنوام شدیم باعث ناخواسته و نوردیم تکون زدن حرف

ستم ریز داره حرارت قبل از شتریب کنم حس شنو یحت و شهیم ادیز پو  یچ من

  .گهیم داره

 من که ی  زیچ همه قایدق هاس  ت،اون فرش  ته طرف از هیهد هی واقعا دختر اون

 و ش  مینم ریس   بهش کردن نگاه از بکش  ه طول اگه هم ابد تا دونمیم و نوامیم

 گهید انگار که کنم حس رو یزندگ داشتن انیجر بودن کنارش از تونمیم یطور

 یبرا.بزنم بهم و دارم که یآرامش   تونهینم یچیه و س   تین مهم برام یچیه

 تونمیم رو اطراف یاهویه و  آرومم نقدریا اون کنار چرا که بود نامعلوم خودمم

 اون.اشتد یقو یلیخ نیمورف هی از یشتریب یرگذاریتاث یحت کنم،اون فراموش

 یها تانگش و گرفت گاز رو لبش یوقت دیبر نفسم من و انداخت نییپا سرشو

سته کشیبار شت رو اش نتهیر بهم یموها از یا د  یانداخت،جور گوشش پ



شو که ستا ش اش برهنه یبازوها یرو د شه انگار که دیک  نضربا یصدا و سرد

 ،داش  تکنم حس  ش یخوب به تونس  تمیم نمونیب قیعم س  کوت یتو که قلبش

 امبر واقعا دادم،اگهیم دس  ت از داش  تم عقلمو واقعا من یکرد،لعنتیم ام وونهید

ما نبودم یخودخواه آدم و بود مهم  حاال نیهم که دادمیم هش   دار بهش حت

شه صله من از تونهیم که ییجا تا و رونیب بره و پا  و حاال نیهم فقط ره،نهیبگ فا

  !شهیهم روز،بلکه هی نیهم

شد جاش از دید که منو مدت یطوالن سکوت  لباس و نهیشوم سمت بره تا پا

 حس و کردم دراز رو دستم عیسر کنه،من چک رو بود انداخته اونجا که یسیخ

ستش مچ کردم شتام نیب د شت یوقت شد منجمد انگ  بهم شدن ریغافلگ با دا

  .ستهیوا همونجا که خواستم ازش و پاشدم جام از یوقت کردیم نگاه

**  

  تارا نگاه از داستان

  

شتا به و ستادمیا جام سر ستم مچ دور اش شده گره یانگ  خودش به بعد و د

 و روز چند بیغر و بیعج احس  اس  ات تمام و امروز اتفاق از کردم،بعد نگاه
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شته هفته چند ستمیم گهید گذ شقش دارم من بگم جرات به تون  نیا و مشیم عا

شته رو حس نیا تونمینم و نوامشیم بد!نوامیم و مرد شم دا  چوقتیه چون با

 که هیافتنین دس  ت و دور یایرو هی من یبرا کوبیباش  مش،ج داش  ته تونمینم

 دیشا ای فهمهینم رو رفتاراش یمعن خودش باشه،اون من یبرا تونهینم چوقتیه

س به چطور که کنهینم یفرق براش سش ای کنه نگاه یک سب*ب ای کنه لم  تشو*

س و لمس و نگاه اون اما نداره یمنظور واقعا که یصورت در س یبرا هب*و*  یک

 لد میواه یدهایام به تونمینم من و باش  ه داش  ته یمعن یلیخ تونهیم من مثل

 تهروق اون که هس  تم یدختر نیتر کینزد و نیتر یدس  ت دم فقط ببندم،من

شته تونهیم بنواد شه دا  با وامبن شهیم باعث که ی  ا دهنده آزار قتیحق نیا و با

 نوم دست محکم حاال نیهم اون که کنم،انگار نگاه بهش بغض به هیشب یحس

 یوت قتیحق در اما دارم قرار باهاش یمتر یس  انت چند فاص  له تو من و گرفته

مد از ممکن یها ارهیس   نیدورتر قدمیدار قرار گهیه ته که یم،  رو بودم رف

شتم ست با و برگ  منگاه کردم یسع و گرفتم رو ام حوله یجلو محکم آزادم د

 در.نباش  ه توش یاحس  اس   چیه و نده نش  ون یکنجکاو از ریغ رو یزیچ چیه

  :گفت ومدیم نظر به خونسرد که یلحن با نگاهم یتو یکنجکاو جواب



 کلبه نیا نوامیم،میش  ناختیم رو گهیهمد و میبود نجایا که میکن فراموش ایب-

  .مینیبیم توش رو گهیهمد که باشه ییجا نیآخر

ص حرف دنیشن انتظار شتم رو یخا سم و دل...اما ندا سا  جمله دنیشن با اح

 بامش   من قلب بلند و وقفه یب تپش همه نیا!م؟یکن اومد،فراموش درد به اش

 هی نماو ممکنه کردمیم فکر که بود توهم هی یبرا فقط شیپ لحظه چند نیهم و

س شته یح شه؟حس دا ساس و شدن خم نییپا به هام شونه یکم کردم با  اح

 اب و کردم مش  ت رو بود دس  تش یتو که دس  تم.ش  د دایپ ام چهره یتو یپوچ

  :گفتم رمیبگ رو لرزشش یجلو داشتم یسع که یلرزون یصدا

گه- گه..ا به هی ا نت ض  ر ما...بنوره س  رم به س    که کنمیم فراموش حت

 رو گهیهمد که باش  ه ییجا نیاخر تونهیم...تونهیم..کلبه نیا ش  ناختمت،امایم

  .سییر ینوایم تو که ی  زیچ نیا اگه..م،اگهینیبیم

 شد خارج دهنم از ناخواسته سییر کلمه بار نیا نورمیم قسم

 

 رو س  رم ش  د باعث و دیچک ام گونه یرو ناخواس  ته که یاش  ک همون مثل

 به یزنسو سر یحت اون ایخدا.دهید اون و شده رید دونستمیم نکهیا با برگردونم
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 شفرامو قابل یراحت به زیچ همه کنهیم فکر و دهینم تیاهم هیبق احس  اس  ات

،اگه  و دهب نجاتم کرد یسع اصال چرا پس ی  معن یب نقدریا براش زیچ همه شدن 

 رموردد کلمه هی فقط که بگه یکس   به اون وفته؟اگهیب دردس  ر یتو بناطرش

 ریتحق یلیه،خیگر ریز زدم دختربچه هی مثل بالفاصله من و زده حرف یفراموش

 من مثل ینییپا سطح اونا قول به و ساده دختر بدونه یکس که زهیرامیشم،تحقیم

 ش  رکت نیبزرگتر از یکی رعاملیمد و یامپراطور هی وارث و س  شییر عاش  ق

  .نداره مورد نیا در یشانس چیه کهیحال در استیدن یها

 باهاش  ت به منو و رهیبگ دس  تمو نبود ازین یحت یحرف نیهمچ گفتن یبرا

ست و اومد تر کینزد یبندازه،کم ستمو و ستادیا من مقابل در  به و کرد بلند د

  :دیپرس و شد رهیخ سرانگشتام

  باشه؟ دارمونید نیآخر نیا ینوایم ؟توامیچ ینوایم تو که یزیچ-

 و دمیشک رونیب دستش از دستمو و دمیکش دیلرزیم که یمنقطع اما قیعم نفس

  :گفتم یا ناشناخته لحن با

 همه من که نهیا نبوده،مهم مهم چوقتینوام،هیم یچ من که س   تین مهم-

شم زویچ سته چ  نیاخر نیا قراره اگه و ندارم یا گهید چاره چون کنمیم قبول ب



شه دارمونید شته گفتنش از ییابا دینبا س،منییر با شم،من دا  دینبا ماول از با

 بحص   فردا ،تویبد قرار ریتاث تحت رو میزندگ ی همه تا ش  دمیم اش  نا باهات

شماتو سابا و شرکتت به یگردیبرم و یکنیم باز چ  و یکنیم رپ رو تیبانک یح

سمان شاتیازما یسر هی جز مونهینم هم ادتی  و تو بناطر که ارزش یب یج

 یگاه نکهیا بناطر ص  رفا دید یا ض  ربه چه ش  د،روحم انجام من رو برادرت

صم ش خوب باهام یگرفتیم میت  یور بهم داره یزندگ که داره برم هوا من و یبا

شون خوش  هگید تنها نه چون یبنداز دور منو یبنوا که دمیم حق ده،بهتیم ن

که ندارم یا دهیفا به تتیموقع به بودنم با دارم بل  بزن حدس و زنمیم ض  ر

 تونمیم حاال نیهم که دارم وجدان عذاب موض  وع نیا بابت اونقدر ؟منیچ

  .نکنم نگاه سرمو پشت و برم

ستمیم سه تون صبان از شهیم نییپا باال که نمیبب رو اش نهیس قف  ای حر  ای تیع

  :فتگ یخونسرد با بازم اما بنونم ذهنش از تونستمینم که یا گهید کوفت هر

  .یکن فیتعر تویزندگ داستان ننواستم ،ازتینوایم یچ تو دمیپرس فقط من-

ساس قبل از شتریب شدیم باعث دادیم بهم که یجواب هر  بهم شدن ریتحق اح

ست صبان تر زده خجالت خودم محقرانه رفتار از و بده د سته و یشم،ع  شک
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ستیم دلم و بودم  جانیا از سرعت به و بزنم صورتش یتو قدرت تمام با نوا

 مدویم عجزم از شتریب و نبود بلند هم ادیز که یمانند غیج یصدا شم،با دور

  :گفتم

  یاشغال هی تو-

  :دادم ادامه لرزوندشیم هیگر که یبلندتر یصدا با و

  .یاشب قسمتش نیتر تلخ تو و باشه یطوالن ب*و*سکا هی نیا که کنمیم ارزو-

  .بده یجواب تفاوتش یب و جانب به حق لحن اون با بازم نواستیم

  .بشنوم صداتو نوامیشو،نم خفه-

شتم یا دهیا چیه و دادم هولش عقب به و زدم داد صبان یوقت چطور که ندا  یع

 مچ و جلو اومد قدم هی اون.بگم راهیب و بد یهرکس   به یراحت به تونمیم ش  میم

ستمو صلهف صورتم تا کمی فقط صورتش.وارید سمت داد هول منو و گرفت د  ا

 فرار دستش از و بکشم غیج نواستیم دم،دلمیکشیم نفس یسنت به و داشت

سرجامینم یکنم،ول شک وارید و کوبیج نیب تونم، ش با و بودم شده خ  یماچ

شت که سبزش شمام تو دا  نگاه یطور بودم،بهم شده زمیپنوتیه کردیم نگاه چ

 رو ما نهیس   یتو درد نیا اما نهیبیم رو معروف یهنر اثر هی داره انگار که کردیم



 حالت به ونوا تونستینم نگاهش یتو نیتحس و بود شکسته کرد،قلبمینم بهتر

  :کلمه هی فقط اما بزنم حرف تونستم باالخره.برگردونه اول

  "لطفا"

 متونس  تینم ه،هنوزب*و*س  ب منو ای برم بذاره نوامیم ازش دارم نبودم مطمئن

شم نفس خوب شت و بک  نیچند انگار که هیثان چند از شد،بعدیم هم بدتر دا

شو از یکی بود سال ستا ستش یکی اون و کرد رها مچم از د  ابربر در یقدر به د

ش یداره،وقت نگه و رهیبگ باهم رو مچم هردو بتونه که بودن بزرگ من ست  اورد ود

شکامو از یکی و صورتم سمت باال سم کرد پاک ا ستمیم نورمیم ق  یداص تون

 یتو ور شیات اون دوباره و لبام یرو گذاشت لبشو بعد و بشنوم هم رو نبضش

 و رفت نیب از هام س  لول تک تک یتو یزدگ خی اون و کردم احس  اس خودم

 هک ی  حس   نیبهتر اون بگم تونمیم!داد شیات زیر یها جرقه به رو خودش یجا

 و مشب*و*سیم دارم چرا دونمینم اصال و کنم اش تجربه ابد تا داشتم دوست

 که یزیچ اتنه به.بزنه بهم رو ییحرفا چه اون ای و وفتهیب یاتفاق چه بعدش قراره

 س  مت برد بعد و هام ش  ونه یرو گذاش  ت نه،دس  تش  ویهم کنم تمرکز نوامیم

 هک نبودم من نیا انگار و کردم قفل کمرش دور باال،پاهامو دیکش   منو و پاهام
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 رحاض و هب*و*سیم اونو داره ونیگر و کرده حلقه کوبیج گردن دور دستاشو

صله ازش متر یسانت کی یحت ستین  منو و تنت سمت برد منو ره،اونیبگ فا

 منو و و نشست تنت رو نکرد،اون متوقف رو دنمیب*و*س یول گذاشت نییپا

شته نگه سش دراوردن یبرا یحت و بود دا  نداد یوقت هاش دکمه کردن باز به لبا

 یخط و گردن نیب ییجا رو  گرمش نفس و دیکش رونیب سرش از رو رهنشیپ و

 فکم که

 قسمت همون یرو که یقیعم هی هب*و*س و کردم حس شدیم متصل گردنمبه 

شته ستن با همراه و دردناک یلیخ کارش نیشد،ا کا  ودب ه*و*س دمیشا ای خوا

 که یاحس  اس   یبودم،تو ش  ده گم کوبیج یبودم،تو کرده گم خودمو من و

 مهم برام.بودم شده گم بود هردومون لب یرو که اشک شور مزه یتو و داشتم

 افرخونهمس هی مثل گفتیم بهم که باشه یمرد با نجایا من تجربه نیاول که نبود

 حتما و برادرش جز دارن امد و رفت توش همه که مونم یم یراه نیب سه درجه

شتباه مورد نیا در چقدر شهیم متوجه خودش  چکسیه که دونمیم فقط!کرده ا

ثل نهینم اون م  هی یبرا.نوامینم اون از ریغ رو زیچ چیه و بذاره ریتاث روم تو

 س  مت و کردم رها گردنش دور از دس  تامو و دمیکش   عقب رو ص  ورتم لحظه



 نتانهبزنم،خوشب کنار صورتم یرو از رو مزاحم ژنیاکس لوله اون تا بردم صورتم

شتم شو اجازه ستفاده ازش رو روز یتو یساعات که دا  صورتم یرو نکنم،از ا

 کردم فرو موهاش یتو انگشتامو و برگردوندم گردنش دور دستام و داشتم برش

سب بنوام نکهیا از قبل یول سا و یدیناام هیشب یلحن با مشب*و*  یمنقط ینف

  :گفت سوزوندیم رو پوستم شونیگرم که

 مینینب رو گهیهمد چوقتیه گهید و بذارم تنهات و کنم تمومش یبگ بهم اگه-

  .شمینم کینزد بهت چوقتیه گهید و نورمیم کنم،قسمیم کارو نیا من

نه کارو نیا نوامینم که بگم بهش تا کردم باز دهنمو بد تا نوامیم و بک  هب ا

شو.بده ادامه من کنار بودنش ستا ستا و برد عقب د شت که من ید  ودب سرش پ

  :گفت و داشت نگه خودش یرو به رو و گرفت رو

  .حاال نیهم کشمیم عقب من و یباش من با ینواینم که بگو بهم-

  :فتگ رلبشیز و تشونب*و*سب نوادیم که یطور گرفت لباش یجلو دستامو

  .کنم لمست ینواینم چوقتیه گهید تارا،بگو بگو بهم-

ستشو شت د  صلهفا من یلبا از کمی فقط لباش و داد حرکت و گردنم یرو گذا

  .شدن بلندتر نفسام کنم حس تونستمیم و داشت
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  .متب*و*سب ینواینم چوقتیه که-

 من با بودن از و داره وجدان عذاب یزیچ هی بابت اون ش   دم متوجه کم کم

سهیم سمیم باهاش بودن از من که یهمونقدر تر ستمینم گهید اما تر  ستر نوا

  :دادم جواب و کردمینم هیگر گهیباشه،د نمونیب مانع

  .نبودم مطمئن نقدریا یزیچ از چوقتیه-

 قطهن به هم من از نگاهش یحت لحظه هی یبرا و بود کوتاه یلیخ کرد که یمکث

ش ینامعلوم  ردمک حس بعد و رهیدرگ دایشد یزیچ هی بابت که انگار شد دهیک

  گهیم رلبیز که

  "!سنیج یبابا گور"

 داشتمن قصد باشم دهیشن درست اگه یحت ای دمیشن درست که نبودم مطمئن و

 و تگرف بازوهامو و برگش  ت من به نگاهش دوباره که یوقت بدم یتیاهم بهش

 ...شد خم تنت یرو شدم لیما تنت یرو که من با همراه

** 

 باز هم از د،چش  مامویکوبیم ها ش  هیش   به مدام که یبارون یص  دا با ص  بح

ستانا یتو که یزیچ کردم،برخالف  نیچهم کردمیم فکر شهیهم ای نوندمیم دا



 ادیب ادمی ات ارمیب فشار ذهنم به یکل دیبا و باشه آور خجالت یلیخ دیبا یصبح

صال خجالت ازش بعد و افتاده یاتفاق چه شم،ا  درواقع!ادوفتین یاتفاق نیچن بک

 یبازساز هارو صحنه اون ی همه داشت ذهنم که کردم باز چشمامو یحال در

فاق کوبیج منو نیب که یزیچ از و کردیم تاد ات جه چیه به اف  ای مونیپش   و

 بودن مش  نص فشیتکل نکهیا با اونم و داش  تم دوس  تش نبودم،من خجالتزده

ساتش به کردمیم یسع سا سات به اون که یندم،همونطور یتیاهم اح سا  اح

 ش   هیهم که ییاهویه برخالف و بود خواب هنوز اون.دهینم تیاهم یکس  

 بار نیبود،ا ییزایچ نیهمچ و دادن دس  تور و زدن داد حال در دائما و داش  ت

 نقدریا خوابه یوقت اون کرد باور ش  دیم یس  نت به که بود دهیخواب اروم نقدریا

 !جنتلمن  

 نیا کردم،از نگاه باال به کنم بلند اش نهیس   قفس  ه یرو از س  رمو نکهیا دونی

صله ستمیم فا شت کم یها شیر تون  نم،نگاهمیبب رو بودن صورتش یرو که یپ

 تا اون دمیپرس   خودم ش  د،از متوقف فرمش خوش یها لب یرو و دیچرخ

 عدادت تونهینم خودشم یحت مطمئن و دهیب*و*س لبا نیهم با رو نفر چند حاال

 منباش   دخترا همون از گهید یکی فقط من دوارمیبزنه،ام نیتنم رو دخترا اون
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 دس  ت از رو ش  ون یمعن ش  ب کی از بعد و ش  نیم تموم براش زود یلیخ که

 !دنیم

با زنگ یص  دا لحظه چند از بعد و رفت برعیو پام ریز یزیچ هی  یوت لشیمو

 محض به ماا بده جواب شیگوش به بتونه اون تا برم کنار نواستمیم.دیچیپ اتاق

 مرمک یرو دستاشو از یکی و شد مانعم کرد باز چشماشو زنگ یصدا از نکهیا

 شیشگو ازادش دست با و شم بلند ستین یازین بود نیا منظورش که گذاشت

 یصدا و بسته یچشما با و داد قرار گوشش کنار و اورد رونیب بشیج یتو از رو

 :داد جواب یا گرفته

 بله؟-

شما با یوقت کردم،اون نگاه بهش اوردمو باال سرمو سته یچ  خواب یصدا و ب

سهیم نظر به تر جذاب برابر صد زنهیم حرف الودش شت شنص یصدا!ر  پ

 بار هر و دهینم" آها" جز یجواب کوبیج که دمینش  یم فقط دمیش  نینم رو تلفن

 دنیش  ن با.اوردیم زبون به رو کلمه نیا قبل از تر حوص  له یب و تر ناراحت هم

 یص  دا با و کرد باز چش  ماش  و س  رعت به زد تلفن پش  ت ش  نص که یحرف

 :دیپرس یا یعصب



 ؟یبگ بهم دیبا االن روز؟توید-

شماش به ستق که کردم نگاه چ  اخم شیشونیپ یرو بودن زده زل سقف به میم

ستمیم و  بود  در ائماد اون و نبود یخوب خبر دیشنیم که یزیچ بزنم حدس تون

 یخبرا دنیش  ن رعاملیمد کار و رعامل  یمد هی اون چون بد   یخبرا دنیش  ن حال

ستم!بد   شتم و رفت شیشونیپ سمت به اراده بدون د صله یرو رو انگ  دو نیب فا

 و کرد حرکت س  قف یرو از کیج کنم،نگاه باز رو اخمش تا دمیکش   ابروش

 .شد متوقف من صورت یرو

 نگه اهریب و بد که گرفتیم رو خودش یجلو انگار که یطور و یحوصلگ یب با

 :گفت

 .یگر گمشو برو فقط-

ش و صم.نیزم یرو کرد پرت بایتقر رو یگو شتم میت ضول دا  اگه ونچ نکنم یف

 رو ادشاز گفت،دستیم خودش حتما شدیم مربو  من به بود افتاده که یاتفاق

ش صورتش طرف هی و اورد باال صب یوقت بودم دهید،فهمیک ضطرب ای یع  نیا هم

 دور یکم رو دس  تش دوباره بعد و نکرد یحرکت لحظه چند یبرا.کنهیم رو کار

 ارهد دستاش کردم کرد،احساس نگاه بهش و داشت نگه هوا یتو صورتش از تر
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 نم کمر یرو که دس  تش اون و کنهیم نگاه بهش داره که علته نیهم به و لرزهیم

 یورچط که کردم نگاه و برگردوندم کنم،سرمو حس تونستمیم رو لرزش هم بود

 نیب رو انگش  تاش و رهیبگ رو لرزش یجلو تا بندهیم و کنهیم باز رو مش  تش

 یبیعج حالت از متعجب و رفتم کنار روش ده،ازیم فشار چشمش تا دو فاصله

 :دمیپرس ازش داشت که

 خوبه؟ حالت تو-

سمت هنوز شماش تا دو نیب یق شار شیشونیپ یرو رو چ شو و دادیم ف شما  چ

سته شو اما بود ب شونه به رو سر شون ظاهرش نکهیا داد،با تکون خوبه نکهیا ن  ن

 بود دیبع اون از که یمصنوع کامال لبنند لحظه چند از بعد باشه خوب دادینم

 :گفت و زد

 .خوبم-

 هشب کردم،مگه نگاه بهش کینزد یلیخ فاصله از و گذاشتم بالش یرو سرمو

شو نت؟مچیر بهم نقدریا که گفتن یچ ست شماش یرو د شت چ  هگید و گذا

 :دمیپرس.نزد یحرف

 شده؟ یزیچ-



 ای کنترل عدم ای یتیش  نص   اختالالت اون که کنمیم فکر نداد،دارم یجواب

عث یخبر چیه!داره یزیچ نیهمچ تام من ش   هینم با  نیا به بلرزن دس  

 یص  دا با و کردم خودم گاه هیتک آرنجمو و دمیکش   تر کینزد س  رعت،خودمو

 :گفتم یارومتر

 ؟یبزن یحرف درموردش ینواینم-

 :داد جواب عیسر یلیخ

 .یکن یکمک یتونینم تو-

ست رو لحنش شتم دو  گهیده،دیشن رو یبد خب شدم مطمئن حداقل اما ندا

 یا جهینت هی به خودم تا ارمیب فش   ار ذهنم به کردم یس  ع و نکردم یکنجکاو

سم شمم.بر س چوب به چ شت یلبا   نیا یخدمتکارا از یکی خورد،انگار در پ

 دبلن تنت یرو از!داره ازین لباس هی به چقدر نفر هی متوجه س  تاره هزار هتل

 اون تسین یازین گهید کردم،خداروشکر تنم رو بود در پشت که یلباس و شدم

 س  مت برگردم ش  د باعث که زد ص  دام.بپوش  م رو مارس  تانیب مزخرف لباس

 .تنت

 تارا؟-
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 .بود آروم یلیخ بده،صداش ادامه رو حرفش تا بود منتظر نگاهم

 متوجه یسک اگه که یدونیم.مونه یم نفر دو ما نیب راز هی ابد افتاد،تا که یاتفاق-

 .ذارنینم راحتمون شرکت عاتیشا و ها رسانه  بشه

 متس دادم؟برگشتم دست از عقلمو بگم،مگه یکس به نداشتم قصد هم اول از

 :گفتم ممکن لحن نیتر مطمئن با و نشستم اش گوشه و تنت

 .گمینم یزیچ یکس به خودمون درمورد چوقتیه من-

شو ست شمش یرو از د شت چ  یبیغر و بیعج لحن با و کرد نگاه بهم و بردا

 :دیپرس

 خودمون؟-

 :گفتم یجیگ با و کرد اشاره اون خودمو به متعجب

 ...که نهیا منظورم..ما-

 حرفم وسط دیپر

سیم رو گهیهمد شهیهم نداره،مردم وجود یی؟مایکنیم بزرگش  چرا-  نب*و*

 یعتمادا قابل دختر شن،تو مربو  گهیهمد به شهینم لیدل نیا!نوابنیم هم با و



ست ستم ازت مون رابطه از قبل که نهیهم ی،برایه شاا عدم نامه مانیپ هی ننوا  ف

 .ینکن مونمیپش دوارمیام!یکن امضا

 دار حهیجر مدت نیا یط که یاحس  اس  ات و زده رونیب حدقه از ییچش  ما با

 دمع نامه مانیپ اون دونمینم یکردم،حت نگاه بهش بود شده یعاد برام شدنش

به هرکس با نکهیا از قبل ه،اونیچ گهیم که یکوفت یافش   ا  ض   اام ازش بنوا

 منو هک کنم تش  کر ازش دیبا حتما!بزنه؟ یحرف درموردش نداره حق که رهیگیم

 یتو رو ام رابطه نیاول ش   هینم باورم من یخدا!دونس  ته اعتماد قابل نقدریا

 رو بود تنم که یمانند ژاکت لباس کمربند.داش  تم یمزخرف تیوض  ع نیهمچ

 رفح موقع نبودم نگران بودکه نیا اومد بوجود من تو که یخوب زیچ دادمو گره

 اص  ال اون مطمئنم حاا چون بزنم یا ص  دمه کوبیج احس  اس  ات به زدن

 :مگفت و زدم یتصنع باشم،لبنند دنشید صدمه نگران که نداره احساسات

 نکنیم فرار یهنزل دکتر خونه مثل یجهنم از هم با ش  هیهم مردم.توئه با حق-

صم و کننیم دعوا هم با بعدش شده شروع رابطه رنیگیم میت  ومتم رو شون ن

 نیتر روزمره و نیتر یعاد واقعا نیارن،ایدرم تنت از س  ر هم آخرش و کنن

 .ممکنه اتفاق
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 کرد یکوتاه مکث و نگفت مورد نیا در یزیچ دید که منو یظاهر یخونس  رد

 :گفت موضوع به ربط یب و

 .افتاده یبد اتفاق و شده یزیچ ،ارهیبدون که یکنجکاو هنوز اگه-

 بودن مهم برام واقعا دمیست،شاین مهم برام کنم وانمود تا انداختم باال یا شونه

 س  اعت 24 یها قهید هیبق و هیخوب ادم قهید هی کرده،اون ناراحت اونو یچ که

 یوقت کنهیم ناراحتش یچ که بدم تیاهم دیبا ،چرای  عوض   موجود هی رو روز

 ناراحتم؟ حد نیا تا خودم

 هک باش  ه ییجا نیاخر مس  افرخونه نی،ایگفت ش  بید که همونطور نوامیم-

 اونقدرم کردنت فراموش نمیبیم کنمیم  فکر بهتر که حاال و مینیبیم رو گهیهمد

 .نگتونیآرل کوبیج ستین سنت

 نیا دیاب حتما شبید اتفاق از بعد اما نداشتم کارو نیا قصد اصال و گفتم نویا

 بیاس هشب که بگم یزیچ تونسستمیم اگه و دیجوشیم داشت خونم.بکنم کارو

 هک یحقارت احس  اس نص  ف تونمینم یحت من کردم،امایم کارو نیا حتما بزنه

 .کنم یتالف رو دهیم بهم اون

 



 یرفح به توجه یب و ندارم یقصد چیه حرفم نیا گفتن از من بود مطمئن انگار

 :گفت زدم که

 قهید 15 اون گهیم یرفته،گر و گذاش  ته من زیم یرو اس  تعفاش  و فرم س  نیج-

 .واشنگتن داره،به پرواز گهید

ساتم سنیج رفتن شدم متوجه و دمیپر جام از ها زده جن مثل سا  ترشیب رو اح

 :دمیپرس یمانند غیج یصدا با و کرد نتهیبرانگ

 استعفا؟واشنگتن؟-

 نسیج که باشم کرده خراب یراحت نیا به و زیچ همه شدینم باورم...من یخدا

 سهم درصد 50.  بود خودش حق که یشرکت از دادنش بره،استعفا بشه مجبور

 کی ربناط که کنم قبول تونستمینم من و بود یادیز یلیخ داشت ازش یمساو

صد شه،ن افتاده اتفاق نیا من یها دخالت از در سط یچرخ میبا  و زدم اتاق و

 :گفتم مضطرب

 سراغش؟ یبر یشینم پا ؟چرایهست یچ منتظر-

 15 تا داشتم رونیب اون هم یشنص یمایهواپ هی قه،اگهید 15 ؟گفتمیدینشن-

 .دمیرسینم بهش گهید قهید
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 .یبکن رو تالشت دینبا که ستین نیا شیمعن نیباشه؟ا-

 و کنم کردن فکر بهتر به وادار خودمو تا گذاشتم میشونیپ یرو رو  دستم دو هر

 :گفتم سردرگم

 بره؟ یبذار یتونیم چطور برادرت   اون!کیج خدا بناطر-

 کنم؟ هیگر کنم؟بناطرش کاریچ یگیم-

کهیا با ما نتیر بهم چطور دیش  ن رو خبر یوقت بودم دهید ن  االن نظرم به ا

 100 فرودگاه تا اگه یحت و بود خونس  رد و یمنطق ریغ حد از شیب واکنش  ش

صله هم ساعت شت یزمان فا شش دیبا حداقل اون میدا  نمتوینم.کردیم رو تال

 نم س  ر ییبال چه و زهیریم بهم چقدر اوض  اع س  نیج رفتن با که کنم تص  ور

 ش   هیم ثباع برم و دور نبودنش فکر و کنم فکر رفتنش به تونمینم یاد،حتیم

 ادهافت نیزم یرو که کوبیج یگوش و دمیکش هم تو اخمامو.کنم یخفگ حس

 :گفتم و برداشتم رو بود

س التتیتعط به و یبمون نجایهم ینوایم اگه-  رمیم شم،منینم ،مزاحمتیبر

 .سراغش



 حالت اون به واحد آن در که دمیش  ن رو ص  داش.کردم کج در س  مت راهمو و

 :بود برگشته خودش ادگونهیفر و یدستور

 دنبالش؟ یریم-

 تسم هنوز رو بودم،دستم کرده انیب واضح یلیخ رو قصدم چون ندادم یجواب

 الکام بلندش قد و ش  د س  بز روم به رو اون هوی که بودم نکرده دراز رهیدس  تگ

 اتفاق الح در که یمزخرف یباز به تونمینم نیا از ش  تریب گهید.بود بس  ته راهمو

 :گفتم و نکردم نگاه بدم،بهش ادامه افتادنه

 .کنار برو-

ستمیم من و ننورد تکون جاش از ش چه هیثان کی هر طیشرا نیا تو دون  یارز

با و داره  از پر لحن با و کردم خواهش بایبده،تقر هدر وقتمو اون بذارم دین

 :گفتم یالتماس

 .ببنشم خودمو تونمینم ابد تا بره سنیج کنار،لطفا،اگه برو-

 سراغش؟ یبر ینوایم خودت وجدان عذاب بناطر-

 تنها و نیاول س  نیانداختم،ج نییپا نه،س  رمویا لشیدل تنها گفت ش  دینم قایدق

 دمش   متوجه اون دنید با بودم س  اده یرس  تانیدب دختر هی یبود،وقت من یحام
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 اول شقع سنینه،ج ای باشه مسنره و داشت دوستش و کرد هیتک یکس به شهیم

 برهه نیا یتو س  نیج که نهیا کنم فکر بهش تونمیم که یزیچ تنها!بوده میزندگ

 به منم بگذرم،درس  ته ازش تونمینم و من   یزندگ ش  نص نیتر مهم زمان از

 ادربر دوتا نیا از یکی ش  م،بایم یعوض   رو روز از ییس  اعتا هی کوبیج اندازه

 یوت اگه کنمیم فکر که دارم یبیعج یهمزادپندار حس یکی اون با و نوابمیم

 ش  دم مطمئن که بود همونجا درس  ت و ش  م خفه ممکنه نکنه تنفس هوا نیا

 نم اما نبود اول روز یور شعله به دینشده،شا تموم سنیج به احساساتم هنوز

 رو کوبیج که یجور نه یا گهید وهیش   به دیش  ا داش  تم دوس  ت اونو هنوزم

 مکن فکر یخزعبالت نیهمچ به تونمیم چطور..شده چم من ایدارم،خدا دوست

مه کی یحت کهیحال در  یادم نیهمچ من نه و یاخالق نه هیمنطق نه اش کل

 .باشم داشته مشترک حس هی متفاوت ادم دوتا به که بودم

 که اشهب ییصدا نیبدتر تونستیم یوارید ساعت یها عقربه تاک کیت یصدا

س ستمیم و ننورد هم تکون یول کنار دادم شنوه،هولشیم عمرش یتو یک  نوا

 س  مت دیکش   منو و گرفت بازومو اون رونیب برم در از ش   ده یقیطر هر به

 :کرد تکرار دوم بار یبرا رو سوالش خودشو



 زش  ویچ همه احمق هی مثل که ی  کس   تنها س  راغش؟چون یبر ینوایم چرا-

 کنه؟یم یقربان تو بناطر

 شیدرون حس از مردمکشون که ییچشما به میمستق اوردمو باال سرمو بار نیا

 :دادم جواب حیصر و کردم نگاه بود شده گشاد

 س  نیج اقتیکنم،لیم یقربان بناطرش و زیچ همه احمق هی مثل منم چون-

 کترد امثال و پدرت و تو با دنیجنگ و موندن یجا به که نهیا از ش  تریب یلیخ

 .بره و کنه رها و زیچ ،همهیهنزل

،ایج عادت کردن فرار-  .ستین چکسیه ریتقص نیسن 

ظار رم،چطوریگیم رو فرارش یجلو من پس- کدومیه یوقت بمونه یدار انت  چ

 ن؟یکنینم یتالش موندنش یبرا شماها از

ش کنار در یجلو از منو  همب رو یزیچ که یلحن با و کرد تیهدا عقب به و دیک

 :گفت کردیم نیتلق

 دیبا س  نیج.تارا ینوایم تو که س   تین یزیچ نیا میدونیم بهتر هردومون-

 .نباشه بر و دور نیا اون که بهتره همه یبره،برا

http://www.roman4u.ir/


شتن قدم کردم مجبورش و ستادمیا جام سر و ندادم ادامه رفتن عقب به  هب بردا

 ازش نگاهمو بازم بود گرفته منو هنوز کهیحال در و کنه تموم رو عقب س  مت

 :گفتم و دمیدزد

 .ینش مانعم و کنار یبر حاال نیهم نوام،کهیم من که ی  زیچ نیا-

 سرم به وسرش و کنه نگاه صورتم به یحساب و درست بتونه تا اورد نییپا سرشو

 یکش   وقت نوادیم فقط ش  دم مطمئن کرد،حاال ارومتر رو لحنش و چس  بوند

 کمرم س  مت بازوهام یرو از دس  تش  و.نرس  م فرودگاه به من ش  ه باعث و کنه

 :گفت یاروم به و کرد بغلم بایتقر و داد حرکت

نت عذاب- جدا  س  نیج حق در یبد کار چیه تارا،تو ریبگ دهیناد رو و

 .ینداد دست از رو یزیچ هم حاال نیهم بذار،تو خودش حال به ،اونوینکرد

 داد ادامه و داد هیتک سرم به رو اش چونه و کرد مکث

 .یدیم دست از منو یبر اگه اما-

هد از مدیم هم یواقع نظر به که دشیت  یچ به منو داره گرفت،اون بغض  م و

 نیا نداره؟اگه یخارج وجود یحت که یا رابطه دادن دس  ت از کنه؟بهیم دیتهد

 نابانت رو کوبیج قلبم که مطمئنم باش  ه کوبیج و س  نیج نیب انتناب هی



 و رمیبگ میتصم احساساتم با تونمینم ست،من احمقانه میتص هی نیا اما کنهیم

کار نمیهم یبرا عث که یاف قب به رو رهیبگ ام هیگر ش   دیم با  ذهنم ع

سات سا ستادم،اح سبت یکمتر تیاولو فر صم به ن  دیبا و دارن یمنطق ماتیت

 .رمیبگ ادی نویا افتاد که یاتفاقات همه از بعد

ضم ستامو و دادم قورت رو بغ ش عقب خودمو گرفتمو هاش شونه به د  و دمیک

 :گفتم

 هک رمیگیم میتص  م من و منم ،فقطیندار وجود هم تو نداره وجود ییما یوقت-

 توش هبیغر هی با و شب هی که یا مسنره مسافرخونه یتو باشم،نه فرودگاه االن

 .میکرد فراموش شبید همون رو گهیهمد گذروندم،ما

 نم تیقاطع از چقدر نمیبب تونس  تمیم و ش  د ش  ل من قاطع لحن از دس  تاش

ستفاده تیموقع نیا از.شده ریغافلگ ش رونیب بغلش از خودمو کردمو ا  و دمیک

 نیا تمدونسیم دیبع  که رهیبگ جلومو بازم بنواد نکهیا از قبل و در سمت دمیدو

 و مدیدو رونیب اتاق بودم،از کرده انیب واض  ح مو خواس  ته که چون بکنه کارو

 :گفتم رلبیز

 !سییر خدافظ-
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 یامناطب یتو.رس  وندم ها پله نییپا به خودمو ممکن س  رعت نیش  تریب با و

ش شمارهیج یگو  چند زدم،هر زنگ بهش عایسر و کردم دایپ رو سنیج کوب،

 سوار هنوز که بودم خوشحال حداقل و دادینم یجواب چیه زدمیم زنگ که یبار

 ص  لو ریغامگیپ به تماس که س  وم بار یبرا.روش  نه شیگوش   و نش  ده مایهواپ

ش بدون و گرفته بارون جاده از زنان نفس شد،نفس  تا دمیدویم توش که ینیما

 :گفتم برسونه فرودگاه به منو که کنم دایپ و نفر هی دیشا

 ن  ه م  ن  م نی  ،ایک  ن  ی  م   گ  وش یدار اگ  ه...س    نیج  ..ال  و؟-

 بمون همونجا کنمیم خواهش..خواهش...کوبیج

 که یوقت درس  ت و دادم ادامه دنمیدو به بازم نداد یجواب یکس   نکهیا با یحت و

 رمزت یبرس  م،ص  دا فرودگاه به تونمینم و نداره وجود یدیام چیه کردمیم فکر

ش ش جاده سیخ نیزم یرو که ینیما  رهقط جلوتر،به یکم که ینور و شد دهیک

 رو کوبیج و برگردم ش   د کرد،باعثیم برخورد گرفته مه یهوا و بارون یها

 ...باشه سوار غرورش اسب یرو بود نتونسته اون از شتریب که نمیبب

 



 و میدیرس   پرواز زمان از رترید س  اعت مین بایممکن،تقر س  رعت نیش  تریب با

 بم،یزدینم حرف هم با هم کلمه کی یحت نیماش یتو.بودم شده دیناام کامال

قدر بودم دهید قبال که م،همونطوریدیرس   که فرودگاه  و افراد از یبعض   چ

 ها یتیس  لبر مثل رو اونا و ذاش  تنیم احترام ها نگتونیارل به فرودگاه یکارکنا

صد از یکی هم بار نیشناختن،ایم شت که ییها یمت س ها زیم از یکی پ ش  تهن

 :گفت و سمتمون دیدو و شد بلند جا از عایسر دید رو کوبیج تا بود

قا- ندیارل یآ هاتون میکرد یس  ع بار نینگتون،چ ماس با ما میریبگ ت  فقمو ا

 .مینشد

 و اورد رونیب رو یکارت و برد فرو رنگش یطوس   کت بیج یتو رو دس  تش

 :داد ادامه و گرفت کوبیج سمت

  سالن یتو برادرتون و پدر-

B 

 .هستن منتظرتون 107 اتاق

 فادهاس  ت یزیچ نیهمچ ای دیکل عنوان به که کردم نگاه دس  تش یتو کارت به

صو  هتل به مربو  و شدیم  رو کارت کوبیج نکهیا از بود،قبل فرودگاه من
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مده که یراه همون و گرفتم دختره از رو کارت من رهیبگ  رونیب رو میبود او

 مدویم نظر به که یزیچ اون کردم،از دنبال چشمام با رو یب ساختمون و دمیدو

 مارهش   به ینفس  ا با حال نیا با بود یمزخرف دهیا اونجا تا دنیدو و بود دورتر

تاده تاق به اف ظه یبرا و دمیرس   نظر مورد ا گاه بهش دیترد با یا لح  ن

 هک یمدت یط مطمئنم و توئه اون هم کین االن گفت دختره که کردم،همونطور

صال دمشیند شده تنگ براش دلم ا  دما هی دنید یبرا من صدم تیاولو کین!ن

کارت تیاهم بهش نوامینم و دارم یمهمتر هدف من یول بود  یرو رو بدم،

سمت صو  ق ش در کنار من  انتظار.شد باز یمانند بوق یصدا با در و دمیک

مه،درواقع نداش  تم مان یرو کین همراه هم نیادو و یهنزل دکتر ه تاق مبل  ا

صل سته یا ش شن ن سما خوردم،من جا دمید باهم رو شون همه یوقت و با  به ر

شتم،انگار جرم صحنه ست از شبید که انگار نه برگ  با کردم فرار ادما نیهم د

ستمینم که تفاوت نیا ست از یکی هم کین دون صف دهن.همونا  ازب مهین و ن

 بود،همه ادهد هیتک اتاق یتو کانتر به و ستادهیا پا سر که سنیج دنید با ام مونده

 که ییادما همه به توجه یب و اتاق یتو دمیدو بایتقر و کردم فراموش دهامویترد



شن خودم که ییصدا با بودن اونجا  که یی  ادما یصدا هیشب چقد دادمیم صیت

 گفتم رلبیز کننیم هیگر دارن

 "یینجایا هنوز تو...شکر خدارو سنیج اوه"

صله کانتر از رو کمرش  رس چطور من که بود نکرده لیتح هیتجز هنوز و داد فا

 کنمم قدرت نیش  تریب با و رس  وندم بهش خودمو که ش  ده دایپ نجایا ام کله و

 افهیق و بذارم اش شونه یرو سرمو بتونم تا ستادمیا پام پنجه یرو و کردم بغلش

سا شت که ییک سته سرم پ ش ش طول یکم.نمینب رو بودن ن شو اونم تا دیک ستا  د

 که نهیا بناطر دونس  تمیم و نمونه جواب یب کارم و کنه حلقه من کمر دور

 .رو همه اونو،بلکه فقط کردم،نه رشیغافلگ

 :گفتم یآروم به

 ؟یبر یخدافظ بدون یتونستیم چطور-

 .برم نواستمینم-

ش نییپا منو و گفت نویا شو اما دیک ستا شت کمرم دور از د  یور حاال و برندا

سرمو ستادهیا صاف پاهام ش عقب یکم بودم، شگرم نگاه با و دمیک س  هشب پر
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 یتو االنم و بود گذاش  ته زیم یرو ش  و اس  تعفانامه و بره نواس  تیزدم،نم زل

؟خودش  داد ادامه فرودگاه 

شتم فقط-  زهیگان و نجانیا همه که حاال!نمیبب هارو واکنش تا کردمیم وانمود دا

 .داره وجود موندن یبرا یکاف

 امهاد یتر حوصله یب و ارومتر یصدا با و موند رهیخ من سر پشت به نگاهش

 داد

 .شد شتریب ام زهیانگ حاال و-

 .دهیرس باالخره کوبیج دمید و برگردوندم سرمو

 شکنار و گرفتم فاصله سنیج از بازم اما نداد دست بهم بودن معذب احساس

ستق کوبیج به و دادم هیتک کانتر به شت یچطور که نکردم نگاه مایم  نگاه با دا

 تاقا به ما ورود از قبل یگفتگوها دونمینم.گذروندیم نظر ریز از منو یبیعج

 گهیهمد به برادر دو اون که یطوالن نگاه هی از دن،بعدیرس   کجا به ای بودن یچ

سط رفت سنیانداختن،ج  ودب شده قطع قبال حرفش انگار که یطور و اتاق و

 :گفت

 م؟یبود ون،کجایآقا خب-



 :داد رو خودش جواب خودش و

ض- صد 10 از هرکس و بمونم نجایا من نینوایم ای.سهام هیق  خودش سهم در

شم ش چ  نینیبیم و نیمون یم منتظر و ستین مهم براتون عواقبش ای کنهیم یپو

 .وفتهیم یاتفاق چه که

 :گفت تمام تیجد و میتحک با و کرد کین به رو

 10 اض  افه به.حاال نینوام،همیم مرگتو از بعد یکوفت هیارث درص  د 20 من-

 مک گهید هرکس ای زنت،مارگرت سهم از قراره ستین مهم برام که اضافه درصد

 .پدر یریبگ یجد نویا کنمیم هیتوص و شه

قتیه اونو واقع بود،در بیعج برام س  نیج لحن قدریا چو  محکم و قاطع ن

 نیع در و مهم بحث نیهمچ یتو من که بود نیا تر بیعج همه بودم،از دهیند

 یتازگ اشبر دیشنیم که ییحرفا که کوبیج!داشتم شرکت یا کننده خسته حال

 :دیپرس تیعصبان البته و بهت با داشت

 خبره؟ چه نجایا-

 :داد جواب تمسنر با نیادو
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 وست و ریامپا نگتونزیارل از یاضاف سهم درصد 10 و زده سرش به تیروان ُقل-

 .نوادیم یکمپان

 :گفت سنیج

  .شم وارد شیقانون راه از نوامیم دارم،فقط هم حاال نیهم!نوام؟یم-

 :دیپرس و داد باال ابروشو یتا هی و شد ریغافلگ کوبیج

 حاال نیهم سن؟تویج یرسیم ینوایم که یزیچ به یکن فکر شده باعث یچ-

 !یکردیم کم رو شرت یداشت هم

 

رو گرفتم که ییها موافقت-  یکار نکنم مجبورتون کردم یس  ع عمرم ی همه!ب 

ست من که رو  یخداحافظ بدون رفتن هیاومد؟ رمیگ یچ و نیبد انجام دارم دو

 سهم که نیداشت رو فرصتش سال چند و 20..نه..واشنگتن؟نه یتو شدن گم و

مه از منو بدیچ ه مه نوامیم حاال که رمیبگ میتص  م خودم نیبذار و نیز  ادا

 .بگذرونم چطور مویزندگ

 شارها دادیم نشون رو شرکت یفرض جهت دیبا احتماال که ینامعلوم قسمت به

 :داد ادامه حر  و تیعصبان با و کرد



 من.مشینم یباز شب مهیخ عروسک هی و شگاهیآزما اون به گردمیبرنم گهید و-

ند س   تین مهم برام و نوامیم رو نگتونیارل اس   تیر  قرار راهم س  ر نفر چ

 .دارم رو تون همه ینابود قدرت که نیدونیم.رنیگیم

 وشت استیر دادن دست از بابت یا ینگران که یوار سرزنش لحن با کوبیج

 :داد رو جوابش شدینم دهید

 یراداوی بهت بهتره س  ت؟اماین نطوریا  یج یترس  یم ش  دن ترک از هنوزم تو-

 ش  تپ خونوادش به که یبود،اون یک کردیم ترک رو هیبق ش  هیهم که یاون کنم

 شکست وقت هر و بسازه شویزندگ خودش یها یخودسر با کرد یسع و کرد

 .نبوده پشتش چکسیه که دینال نیا از خورد

 یا گهید کار چه کنم یتو،همکار همه،منص  وص   ا با نکهیا از ریغ رایاخ و-

 بود؟ یچ اش جهینت و کردم اعتماد بهت کردم؟من

 همزمان و دوخت من به نگاهش  و و چرخوند س  رش  و ش  د تموم که س  والش

 نه کردم حس چون شدم معذب واقعا گهید بار نیا.کرد نگاه من به هم کوبیج

شم،بلکه جفت دو فقط  دادم قورت یسنت به دهنمو اب.زدن زل من به همه چ

 وبارهد.دادم ادامه کارو نیا بار نیچند و کوبیج به بعد و کردم نگاه سنیج به و
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 کوبیج نهیس قفسه به اروم دستشو یشتریب دیتاک با و کوبیج سمت برگشت

 :دیپرس و زد

 داره؟ یا دهیفا چه تو امثال و تو به ک؟اعتمادیج اومد رمیگ یچ-

 رفک جواب به احتماال و کرد نگاه من به یش  تریب یها لحظه یبرا کوبیج

 :گفت طعنه با و زد پس رو دستش و دوخت سنیج به نگاهشو بعد و کردیم

ست از که ییزایچ یبرا مرد هی- شوند به تا کنهیم کنه،تالشینم هیگر داده د  ست

 .ارهیب

ستمینم و رفت عقب قدم هی شون از رو نفر دو اون یحرفا تون شما  ماا بنونم چ

 که همونطور.هیچ هرکدوم ینگاها پش  ت که فهمنیم خودش  ون بودم مطمئن

 .تره ظیغل آب از گن،خونیم همه

*+*+*+*+*+*+* 

 :کوبیج نگاه از داستان

 



 اوضاع نهممک چقدر یکن تصور یتونینم که کنهیم رییتغ عیسر نقدریا زیچ همه

شه متفاوت ساعت 24 یط  ایاحتر نیا به سنیج که کردمیم رو فکرش دیبا و ب

 .رهینم

 میندگز بالفطره بیرغ تنها کردم؟کهیم یفکر چه احمق من رهینم اون که البته

سهامیم زیچ همه صاحب من و رهیم ذارهیم یراحت نیهم به  هیشرکت،ارث شم؟

 !تر،تارا مهم همه از و استیها،ر نگتونیآرل بزرگ

 بدنم یدما مطمئنم و رفتیم شیپ دنیترک مرز تا س  رم نایا همه به کردن فکر از

جه 40  نییپا رو بود روم به رو زیم یرو که یزیهرچ یوقت کرد رد هم و در

 باعث و دادیم یشتریب نیتسک بود،بهم که یکوفت هر شکستن یصدا و نتمیر

شکنم رو یا شهیش زیچ هر بنواد دلم شدیم ستنش یصدا از و ب  محرص شک

 .شه کمتر

 گذروندمیم کردم که یکار وجدان عذاب با رو یکوتاه مدت دیرفت،شایم اگه

 س  نیج نکهیا با خودش،خودمو روال به گش   تیبرم زیچ همه اون از بعد و

 آوردم دس  تش به من پس دینجنگ نواس  تیم که یزیچ یبرا و زد جا خودش

http://www.roman4u.ir/


 میتونس  تیم و ش  دیم تموم نایا همه یروز هی رفتیم اون اگه دیش  ا و زدمیم گول

 ؟یچ حاال یجنگن،ولینم یزیچ سر هم با که میباش ییبرادرا مونیبچگ نیع

 ص   داش بعدا و یچ همه به زدیم گند خفا در که ش   هیهم برخالف س  نیج

سما و بمونه نوادیم ومد،حاالیدرم شه بیرغ هی ر سلمش حقوق بناطر و با  م

 .بجنگه

 دیحقش   ه،ش   ا چون نوادیم رو دارم من که ییزایچ اونم که کنم درک تونمیم

 و بکشه نارک دیبا که ستین نیا شیمعن یول باشه نداشته رو استیر یستگیشا

 .کنم رونشیب دونیم از و کنم رقابت باهاش مورد نیا در شمیم خوشحال من

 اطرشبن دینبا من و سن  یج حق اون بگه تیقطع با تونهیم یتارا،ک مورد در اما

 یافتنی دس ت و افتاده پا شیپ زیچ نیهمچ یبرا کردن تالش کنم؟اص ال تالش

 شناسمیم که ی  دختر نیتر خرج یب و نیتر ساده کنه؟تارا نگران منو دیبا چرا یا

ش یزحمت دادنش قرار ریتاث تحت یبرا ستین یازین یحت تو و سلمه و یبک  م

 یک که نهیا کنه،منظورمیم انتناب کنه،منو انتناب خودش باش   ه قرار اگه که

بایج س  را  رهیم ناب منو اون" کردم تکرار خودم س  ن؟ نهیم انت  منو اون..ک

  "کنهیم انتناب



نت  رفک ارزش هم هیثان کی یحت که کنمیم فکر یزیچ به دارم من بهش لع

 یب ش  دم متوجه یوقت دمیکوب دس  تم کف به مش  ت با.من یبرا نه.نداره کردن

 .رمیبگ جلوشو تونمینم و کنمیم فکر جمله همون به دارم وقفه

ستمیم شترکش اتاق بگم بهتره ای اتاقش یتو برم موقع همون نوا  و سنیج اب م

سم خودش از رو سوال نیهم  گهید گفتم بهش یوقت امیم نظر به چطور اما بپر

 تجربه یب یرستانیدب پسر هی مثل که باشم ینفر نیاول خودم و نمشیبب نوامینم

 ارمد کم ره؟کمیم س  متش ازمندین موجود هی نفس،مثل به اعتماد یب و احمق و

 .مداشت یتیشنص جور چه ماجراها نیا از قبل و هستم یک که کنمیم فراموش

شت  به بحص شدم،بارون رهیخ رونیب به و ستادمیا اتاقم یسر تا سر پنجره پ

 ردمکیم یسع.کرد حس شدیم هم خونه یتو از رو سرما و بود شده لیتبد برف

یجز تک تک به کردن فکر به رو حواس  م  و کنم پرت روزمره یمعن یب اتی

 از دیش  جویم تونس  تم،خونمینم وفته،امایم یاتفاق چه برم و دور که ندم یتیاهم

ماقت تص  ور جه چیه به ازش و کردم که یح  بهش ینبودم،حت مونیپش   و

 هس  تم،فقط یچ دنبال دونس  تمینم خودمم و وجدان عذاب بگم تونس  تمینم

ستمیم ست یزیچ هی دون شم یعاد ادم هی تونمینم و رهینم شیپ در  وابطر که با
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 تعادل هی نیا دادم اجازه و دادم هیتک پنجره س  رد ش  هیش   به س  رمو.داره یعاد

 .کنه ورد یا هیثان یبرا رو مینگران و تیعصبان تونهیم که باشه مطلوب ییدما

 یسر هی انگار که نمیبب رو تارا و برگردونم سرمو شد باعث در شدن باز یصدا

قت هر و کردیم وص   ل اون به منو مغز ینامرئ یها میس    نواس  تمیم و

 !بود نمش،اونجایبب

شفته ظاهرش شو و بود ا ستا شماش و بود گرفته بغلش به د  یرخس به کامال چ

بارهیم  نییپا رو س  رش.اومد تو و بس  ت رو در ش  ده؟خودش خبر چه زد،دو

ست نظر به اروم کنهیم یسع داره که دیفهم شدیم و بود انداخته سه،در  ثلم بر

 .آرومم که کنم قانع خودمو کردمیم یسع که من

 با و اورد باال س  رش  و راهم یها مهین و رفتم س  متش و گرفتم فاص  له پنجره از

شما سته خون به یچ ش س و بغض از پر ییصدا با و کرد نگاه بهم اش ن  تهشک

 :دیپرس

 ؟یبگ بهم بود قرار یک-

 و کرد دادم،س  کوت باال ابرومو یتا هیزنه،یم حرف یچ به راجع داره دمینفهم

 هیگر یادیز از نش  ون که یمنقطع و قیعم انداخت،نفس نییپا س  رش  و دوباره



 و ش  د منلو  هیگر با یناگهان که ینامفهوم یص  دا با و دیکش   دادیم کردنش

 :گفت یا دهیترس و بیعج لحن

 ...کردم..امضا رو گه..ر..ب...اون...من...من-

 امض  ا رو یزیچ هی که ش  دم متوجه و گذاش  تم هم کنار رو نامفهومش کلمات

 زا و دیلرز هاش باشه؟شونه کننده ناراحت همه نیا تونهیم کجاش نیا اما کرده

 نیزم یرو و نییپا نوردنیم س  ر چش  ماش از که اش  کش یها قطره دنید

 :گفتم ینگران با و رفتم تر کیستم،نزدیبا کنار اون از شتریب تونستمینم وفتادنیم

 یچ برگه؟درمورد ،کدومیگیم یچ نمیبب بزن حرف تارا؟درس  ت ش  ده یچ-

 ؟یزنیم حرف

 :داد جواب دهیبر دهیبر و نامفهوم کلمات همون با و ونیگر دوباره

چ هی....هی. من نوانیم که گفتن بهم..بهم...ش  ون هیبق...و یهنزل دکتر-  هب

 تونمیم کنم قبول اگه اما کننیم مجبورم...نکنم،مج...قبول اگه و باش  م داش  ته

 .دنیم پول بناطرش بهم و برم دنش..اوم ایدن...از بعد

ستش دو هر شت صورتش یرو رو د شکا با و گذا  صورتش یرو امون یب یا

 کرد زمزمه خودش با باشه اومده ادشی تازه که انگار
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 "بستم قرارداد هی باهاشون من..من!گاد یما اوه"

 تارا نگاه از داستان

ست ستمینم در س و شد تر کینزد بهم کوبیج یوقت و بزنم حرف تون شود  تا

 که یاونقدر نه یول ش   دم تر اروم یکم کرد دعوتم ارامش به و کرد گره دورم

 د،منشینم اروم دردش زیچ چیه با بود زده سر ازم که یحماقت.بزنم حرف بتونم

 ی هبرگ و کنن اس  تفاده یکش   جوجه نیماش   هی بعنوان ازم اونا که کردم قبول

ست رو قرارداد مزخرف  روم به رو کوبیج اول روز که یقرارداد همون مثل در

شت ضا فکر یب گذا شتم،م یا گهید راه بار نیا چون کردم ام ستمیندا  بولق تون

 و ذارمب یعلم قیتحق هی یبرا موافقتم حس  اب به نویا کردنش امض  ا با و  کنم

 بدون که ییبالها همه مثل اونا و نکنم قبول تونستمیم و رمیبگ پاداش بناطرش

 علم راه در و ارمیب ایدن به بچه هی کنن مجبورم اوردن س  رم من از ینظرخواه

 از وامبن شدیم باعث ذهنمم یتو زایچ نیا همه کردن تکرار یحت!کنم شیقربان

سط وونهید هی مثل خودم کردن قانع یبزنم،برا زار دلم ته  دمیندخ کردنم هیگر و

 :گفتم و

 .دنیم بهم یخوب پول بابتش اونا... حداقل-



 مورد چه در بود دهیفهم شیب و کم یول دیرسیم نظر به متعجب هنوزم کوبیج

 :زد داد سرم ینسب یتیعصبان با و زنمیم حرف

 !وقته؟ مهین شغل نیا ؟کهیکردیم فکر ی؟چیکرد امضا قرارداد باهاشون-

 وخودم بنوام شدیم باعث حداقل اما شم ارومتر شه باعث که نبود یحرف نیا

عدد لیدال خودم یبرا و کنم تبرئه ند با بتراش  م،هنوزم یمت  بگم رهبهت ای لبن

 :زدمیم حرف یا مسنره یعصب خنده

صد 10 اون- ست سهام از در ستیم سنیج که بود یکمپان و  اون حاال..نوا

 کار ور عمرم هیبق ستین یازین گهی؟دیچ بزن حدس و باشه من اسم به تونهیم

 مویدانش  گاه مدرک باهاش تونمیبنورم،م رو ندارم که ییزایچ حس  رت ای کنم

 ای ُرم ای سیپار ای لندن به کنم پرواز راس  ت هی و رونیب برم جهنم نیا از و بنرم

 ..نجایا از ریغ یا گهید گور هر

ست از کامال زدن حرف موقع رو کنترلم  هیگر که بود سنت برام و بودم داده د

شم و شن هم از رو زیچ همه و حر  و خنده و خ  باعث نایا همه و بدم صیت

 و خودم نه اونه ماجراها ی همه مقص  ر که بزنم،انگار حرف غیج با ش   دیم
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 اب و زیام س  رزنش و داد رییتغ رو من به نس  بت زدنش داد موض  ع اون.حماقتم

 :گفت رفتنش تر عقب قدم هی با همراه یدار خش یصدا

 گهید مجهن هر ای ُرم ای سیپار به یبر ینواس  تی؟میفروخت پول به خودتو تو-

 یکیچکو یارزوها چه نایا که ینیبب و یبگ بهم درموردش یتونس  تیم ؟فقطیا

 .تارا هستن

 از که یزیچ یبرا مرد هی" گفت س  نیج به که بود یوقت مثل درس   ت لحنش

 و متفاوت لحن نیا چقدر دمیفهم هم موقع همون و" کنهینم هیگر داده دس  ت

س و رفتم جلو من رو بود رفته عقب که یقدم هی.ی  ناراحت و سرزنش از پر  تامود

 :گفتم التماس با و کردم دراز دستش گرفتن قصد به

شتباه کار نیا بگو..بگو بهم خوب زیچ هی-  یسنت مهه انیپا تونهیم و نبوده یا

 رو یا عاقالنه راه و نبوده حماقت هی اص  ال نیا بگو.دمیکش   که باش  ه ییها

 .کردم انتناب

 ؟یبشنو درو  ینوایم-

 من و داش ت نگه اش نهیس  قفس ه یرو و گرفت دس تمو و گفت یاروم به اون

 .کنم حس رو قلبش نامنظم تمیر تونستمیم



 کردن واگذار با رو درازت و دور یآرزوها همه تو که س   ت عاقالنه نیآره،ا-

شت هی به خودت  بلق که ست عاقالنه و یکن ،براوردهیهنزل دکتر مثل والیه م

 .ینگ یزیچ یلعنت من   به هم کلمه کی یحت ات احمقانه یها یریگ میتصم از

 که ودب خوب برام کردیم واقع در یول کنهینم یکمک که بگم بهش نواس  تمیم

شنوم سرزنش  لشبغ تر محکم.کردیم تیتقو رو میخودازار حس ییجورا هی ب

شتم و کردم س چیه یب گذا شکام یتر  که ستین نیا شیمعن هیگر نیزن،ایبر ا

شو کوبیج یوقت ستم،برعکس،منین اروم  هب سرمو و کرده حلقه دورم بازوها

 بهبودم به رو یها هیر یتو رو س  ردش عطر تونمیم و دهیم فش   ار اش نهیس  

عا حال بفرس  تم بد تا رو قلبش تپش یص   دا نوامیم و دارم یبهتر واق  ا

 مگوش کنار یاروم یصدا با و دیکش موهام یرو دستشو که کردم حس.بشنوم

 "!ششش" گفت

شت دنیکوب هیشب ییصدا صله و در به م  بهم کهنیا از قبل در شدن باز بالفا

 نیا به رو در نواستیم یوقت زد در اصال شنص اون چرا کنم فکر بده فرصت

 توپ با.دبو کین در پشت شنص یوقت خصوصا کرد رمیکنه،غافلگ باز سرعت

ما و پر یلیخ ته ص  ورت و هم تو یاخ تاق یتو یا برافروخ مد ا  نظر به و او
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ستیم س تا نوا  کوبیج منو دنید اما کنه شروع رو زدن  حرف اتاق یتو دیر

 یدمق ص  ورتش،من ش  دن تر برافروخته با همزمان و بود کننده ریغافلگ براش

ستا و رفتم عقب  دبو یسنت هر به و زدم پس هام شونه دور از رو کوبیج ید

قب یکم.کردم تموم رو کردن هیگر تادمیا تر ع تامو و س    گره هم تو دس  

 :گفت و کرد اشاره در به کوبیکردم،ج

سربچه هی من پدر،- شته انتظار که ستمین ساله 9پ ش دا  حالت نیبدتر یتو یبا

ستی،مینیبب باکس کسیا با کردن یباز حال در اونو  صبر شتریب هیثان کی یتون

 کنم؟ باز و در خودم تا یکن

 حرف به نکهیا از ش  تریب االن و نش  د اتاق وارد خوش یرو با هم اولش از کین

 هتوج بود دهید قبل قهید کی که یا ص  حنه کنه،به یتوجه کیج زیام طعنه

 ییذراگ کرد،نگاه نگاه من به و اورد باال موندن ساکت نشونه به داشت،دستشو

 :گفتم رلبیز و اروم یلیخ و انداختم هردوشون به

 .برم من بهتره-



ست  ام شونه هب که یا ضربه با که رفتم تر جلو قدم هی و گرفتم خودم به رفتن ژ

شت نگهم جام سر ام شونه به زدن با کیرفتم،ن عقب قدم چند دوباره خورد  دا

 :گفت و کرد نگاه بهم ترسناکش یچشما اون با و

 .یبمون بهتره نه-

 هی اب کرده فکر گذاش  تم،اون ض  ربه یجا یرو دس  تمو و انداختم نییپا س  رمو

 :زد داد و کرد بلند رو اش دهیننراش یطرفه؟صدا بوکس ای یُکشت قهرمان

 ...سنیسن؟؟جیج-

ست یلعنت اتاق  نسیج زدن صدا یبرا ستین یازین مطمئنم و بغل   نیهم در

 و بود اونجا مهیس  راس   س  نیج که دینکش   هم قهید هی به.بذاره یانرژ همه نیا

 :دیپرس

 خبره؟ شده؟چه یچ-

 هر به یدیتاک و شد لیما باال به کتش پاره که یطور زد کمرش به دستاشو کین

 :گفت و کرد نگاه مون سه

 .خبره چه نیبگ بهم شماها بودم منتظر-

 :گفت و کرد اشاره من به تیعصبان با بعد و
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 و زیچ همه نیا بناطر و نیاورد باال که یگند از بعد بدم هشدار بهتون اومدم-

 بولق نکهیا از بعد چون کنه گم نجایا از رو گورش دیبا زودتر ین،هرچیزد بهم

 به رو عاتیشا و رسانه توجه نوامینم بشه حامله سهام درصد 10 یازا در کرده

 از تیحما مرکز خونه نیا نه میاجتماع کار مدد هی من کنم،نه جلب خونه نیا

 خونه یدنید شینما بش  نوم نوامیم حاال!س  ت هیریخ س  ازمان ای مجرد مادران

 زیچ همه و شد دایپ اش کله و سر کجا از دختر نینورد؟ایم آب کجا از یهنزل

 نت؟یر بهم و

 و مداشت دادن یبرا یادیز یجوابا اما کردیم سوال یک از داشت قایدق دونمینم

 :گفتم و کردم منلوطش داشتم رمردیپ نیا از قبل از که یا عقده و تیعصبان با

 وارمدیام نجامیا هنوزم نگتون،اگهیارل یآقا رفتمیم داش  تم ش  مینجوریهم من-

 لیدل هی فقط کردم امض  ا رو برگه اون اگه و س  تین خودم خواس  ته به نیبدون

 .برم نجایا از فرصت نیاول یتو  بتونم که داشت

 تجارت هی رو ش  رکت هیرو، یزندگ هی نکهیا از قبل بود؟چرا گرفته جلوتو یک-

نهینکرد گم گورتو یزیبر بهم رو هت یکس   ؟نک فهیق اون با تا دهیم پول ب  ا



 و یکن یباز رو مونده بارون ریز گربه بچه هی نقش بزرگت یچش  ما و مظلوم

 چاک؟ به یبزن مدت هی از بعد

 :گفت کنه بس نکهیا یبرا و وارانه تذکر سنیج

 قراره هبود،اگ بدنش تو روسیو هی چون بره تونس  تینم اون یدونیم که پدر،تو-

 .منم اون یکن سرزنش رو یکس

 :گفت و اورد باال تذکر حالت به دستش و سمتش برگشت لحظه هی یبرا

 .شو خفه تو-

 

باره  ژس   ت اون دوم بار یرفت،برا کوبیج س  مت بعد و کرد نگاه من به دو

 دهن و لب با و س  تادیا کیج یرو به رو گرفت، خودش به رو کمر به دس  ت

 :دیتوپ بهش یکج

 یمتر مین یپا و سر یب دختر هی بناطر که مونده برات غرور کمی کردمیم فکر-

مه ارزش یب  وانر برادر از بهتر تو کردمیم فکر ،درواقعینکن چهیباز و زیچ ه

 نییاپ س  طح و احمق نقدریا نم؟هردوتونیبیم یچ حاال و یکنیم فکر ش  تیپر

 هی ندهی؟آنیبد دست از ،عقلتونویدست دم و ینرمال نیا به یزیچ هی با که نیبود
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 دواریما باالتون ویک یا به یالک که کودن   تا دو شما دست یامپراطور هیشرکت،

شت کم یچ تونیزندگ تو!شدم  رابخ شد؟بایم جبران یزیچ نیهمچ با که نیدا

 تون؟ ندهیا و ها نقشه کردن

 

باره له کوبیج از دو مد من طرف و گرفت فاص   مان و او  نفر دو اون به همز

 :داد دستور

 .نینیبش-

 :زد داد دوم بار یبرا بایتقر و برگردوند ننوردن،سرشو تکون جاشون از

 .نینیبش گفتم-

 گها کردینم خطور هم ذهنش به!ترس  ه؟یم ازش یکس   بزنه داد اگه کردیم فکر

ستن و رفتن االن ش سنره احترام جهت صرفا ن  اونشن؟یم قائل براش که ی  ا م

 س  الش  ون 5 اگه یحت هاش بچه با دینبا دونهینم که زهیناچ و ریحق نقدریا مرد

 هی ندهیا خودش قول به که بالغ مرد تا دو به برسه چه!بزنه؟ حرف ینطوریا باشه

ستشونه؟حاال تو یامپراطور ص یها خالء تونمیم بهتر د شون یتیشن  رو هردو

ندگ کنم درک تاتورید ش  نص نیهمچ با کردن یز  منزجر و یمنطق ریغ و ک



 یهرکس و ستین یاسون کار وجه چیه به سال هشت هفت و 20 یبرا یا کننده

 رفک و نش  س  تن بود اتاق یتو که یمبل یرو هردوش  ون.کنهیم جنون دچار رو

باره من که بود یادیز یلیخ یها مدت از بعد کنمیم  قایدق رو نفر دو اون دو

 که ینفرت با و اورد جلو دستشو و ستادیا من یرو به رو درست.دمیدیم هم کنار

ش رو صورتم یرو یکانوال زدیم موج صورتش یتو  انداخت نیزم یرو و دیک

 :دیپرس یکنجکاو با و

 !؟یکن التماس دنیکش نفس یبرا تا بمونم منتظر دیبا چقدر-

ستیم ساعت مین حدود دیشا نانهیب واقع  القشع مورد صحنه تا کنه صبر تون

 ماسالت مرد اون به س  تین قرار چوقتیه کرد،منینم نگران منو نیا و نهیبب رو

 شد ثباع که اومد جلوتر قدم هی.نزنم یحرف تا گرفتم گاز تو از رو ام کنم،گونه

صله کمبود نیا شم،من خم عقب به ضور در رو فا ست وجه چیه به اون ح  دو

 :گفت ریتحق با و کرد نگاه صورتم یاجزا تک تک ندارم،به

 یخونوادگ و یاجتماع سطح با یآدم چطور!مدرن؟ جادوگر هی؟یهست یچ تو-

 هی به لیتبد دادم اجازه بهت بذاره؟چطور من یزندگ یتو پاش  و تونهیم تو نییپا

سر ش درد شت یوقت یب  یا خونواده چه از کمتره؟تو هم ولگرد سگ هی از ارز
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 فقط درموردت!کردن؟ فرار قاره نیا به که یجهان جنگ یها آواره ؟ازیهس  ت

شاورز هی دختر که دونمیم نویهم ستنتو زور به ُمرد یوقت که ییپا و سر یب ک  ن

 ؟ینوایم یچ نجایا کنن،تو جور رو تابوت پول دفنش یبرا

شدم ریتحق من سم یب و پول یب درمورد اون یوقت ن سم و ا  ادمخونو منو بودن ر

 و تیعص  بان ،ازیناراحت از ره،نهینگ بغض  م ش  دینم باعث نیا اما زدیم حرف

پدرم مه نفرت، عد یحت که ی  زیچ ه  چکسیه به و دارم ایدن یتو مرگش از ب

 کرده لیتحص و پولدار نفر هی نکهیبزنه،ا حرف ینطوریا درموردش دمینم اجازه

شه مهم خونواده هی از و شه یبد آدم شهینم باعث نبا  نیا همه که یوقت اونم با

 هشب بازم که کردم کنترل رو خودم.نهیا برخالف زیچ هم کننیم ثابت بهم ادما

 هردو هک یفیض  ع ظاهر به دختر که کردیم شیعص  ب ش  تریب نیا و ندم یجواب

سرش  نیع در و  کنه نگاه بهش یراحت نیا به بتونه کنهیم کنترل یحدود تا رو پ

گار رهیبگ اش دهیناد حال گار نه ان فاش که ان عا حر  بیآس   ادم به واق

ستقیم شما یتو میزنه،م س سنیج و کوبیج به که پررنگش یآب یچ  بود دهیر

شک تونهیم که نبود مهم برام و کردم نگاه ش ا شمام یتو دهیجو  شتمذاینم که چ

 زد یشنندین.نهیبب هم رو انزجارم و نفرت تونهیم حتما نه،اونیبب رو زهیبر نییپا



 در و گذاش  ت اش چونه ریز متفکرانه و برداش  ت کمرش یرو از دس  تاش  و و

 :گفت زدیم پوزخند هم بود یعصب هم کهیحال

 کوچولو ه*ر*ز*ه هیالل؟ ی ه*ر*ز*ه هی به یشد لیتبد ؟حاالیچ حاال،حاال-

 تو نفهمن که هستن احمق نقدریا اونام و نوابهیم من یپسرا با که متیق ارزون

 ش*هف*ا*ح* نیقوان یتو نمیچاک؟بب به یبزن و یبچاپ رو اونا ینوایم فقط

 دن؟یدیم تیاهم پول به فقط و ستین ممنوع برادر تا دو همزمان با بودن ها

 و اورد زبون به وارانه تذکر رو اس  مش بازم س  نیج که بود نش  ده تموم حرفش

 :گفت یدیتاک

 ...پدر-

 :گفت یتر یرسم ریغ لحن با کوبیج همزمان و

 کیپدر،ن یجا به نکهیا از قبل کن تموم رو زننده اتیادب با کردن ص  حبت-

 !کنم صدات

 سنینبود،ج کین اندازه وجه چیه به کوبیج زدن حرف طرز از شدنم زیسورپرا

گه یزیچ خواس   ت  که گفتم دوش  ون هر به و اوردم باال دس  تمو که ب

نا نواس  تمیه،نمیکاف ما ازم او  خودم پس از خودم مطمئنم و کنن تیح
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 هم هک ییص   دا و دمیکش   که یقیعم نفس با و کردم تر زبون با ام،لبمویبرم

 و بود ش  ده رگه دو نفرت و بغض و تیعص  بان از یبیعج طرز به هم دیلرزیم

 :گفتم

 ینوایم چقدر هر و یبگ ینوایم که یهرچ دمیم حق دم،بهتیم حق بهت-

 ها س  ال ینیبیم که یوقت ش  مینم ریتحق تو نص  ف مطمئنم اما یکن نیتوه بهم

بارت و ثروت و قدرت قدر اعت  من که ذارهینم ریتاث پس  رات یرو یاون

 از قدرتش که ه*ر*ز*ه هیام، ه*ر*ز*ه هی من ؟آره،ارهه*ر*ز*ه یگیم بهم!ذارمیم

 جنگ خونواده هی از یمتر مین یسروپا یب دختر هی!شترهیب بزرگ نگتونیارل کین

 درک ور تتیبهم،عص  بان زهیبر تورو دس  تگاه و دم کل تونهیم که ناش  ناس زده

 ییپا و سر یب بناطر شبه هی تالشت ها سال که یا ساله 60 مرد هی کنم،تویم

 قطع باهاتون رو ارتباطشون همه که ست کننده تیاذ چقدر و شد دود من مثل

 !کنن؟ متونیتحر و کنن

 :دادم ادامه دادمو رونیب دوباره و کردم حبس یا هیثان یبرا نفسمو

 یباش شده ریتحق بابتش دیبا واقعا تو-



س از که سر انتظار یک شت رو درد  اگه و زهیریم بهم تویزندگ داره اون حاال و یندا

 ...که یوقت تا کنمیم رتیتحق نیا از شتریب باشه الزم

شو اون که یوقت موند ناتموم غیج به هیشب ییصدا با حرفم ست  زد و ردک بلند د

 دمافتا نیزم یرو و دادم دست از رو تعادلم ضربه شدت خاطر صورتم،به یتو

 و بد رلبیز کوبیج و دنیپر جاش  ون از س  نیج و کیج همزمان که دمید و

 کمکم و گرفت منو یبازو و شد خم و دیرس بهم زودتر سنیج و گفت یراهیب

شما و قبل از شتریب ینفرت با من و شم بلند نیزم یرو از کرد شکب یچ  به ارا

 تتونس  یم که یدختر یرو و معناس  ت تمام به وونیح هی که کردمیم نگاه کین

سن شه اش نوه هم ست با  یداص شدم،به بلند سنیج کمک با و کنهیم بلند د

 :گفتیم که کوبیج ادیفر

 ریبگ فاصله ازش دادم هشدار بهت-

 از تر بلند و داش   ت نگه خودش کینزد منو س  نیج که یوقت نکردم یتوجه

 :زد داد کیج

 نکهیا از قبل!جهنم به برو باش همراه خودتو یبرا دار نگه تویامپراطور و پول-

 .بکنه تونهیم ییکارا چه شتیروانپر پسر نیبب و کن ،صبریبر
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 کهیحال در و برگردوند ص  ورتم یرو برداش  ت رو کانوال و ش  د خم نیزم یرو

 :داد ادامه کردیم میتنظ درست اونو

 .ییتنها نه یره،ولیبره؟باشه،م اون ینوایم-

 ''میبر'' گفت من به و گرفت دستمو

 کیبرم،کوچ ندارم حق انگار که کردیم نگاه بهم یطور کوبیج نکهیا از جدا

 داشت دوجو که یا گهید زیچ و بود مهم برام ببشتر پسراش رفتار از کین شدن

 نفست یلعنت خونه اون اتمس  فر از نواس  تمینم هم گهید قهید هی من که بود نیا

 :زد داد کین در یکایافتادم،نزد راه سنیج سر کنم،پشت

 

 .سنیج یدیم دست از رو یچ رفتنت با یبدون دوارمیام-

 :گفت رلبیز برگرده نکهیا بدون و داد تکون هوا تو دستشو سنیج

 خفه شو.-

ش به سرعت به س نیما  و میدز رونیب نگیپارک از و میشد سوار یوقت و میدیر

 اش  کم دنید و نهیبینم منو خودپس  ند و مغرور مرد اون گهید ش  د راحت المیخ



 دس  تامو و هیگر ریز زدم ازادانه ممکن یص  دا نیبلندتر ده،باینم قدرت بهش

 ساعت24 یط ممکنه باشه؟چطور بد تونهیم چقد روز هیگذاشتم، صورتم یرو

 وفته؟یب وحشتناک اتفاقات همه نیا

 ورمنیم قسم و بودم ننورده یلیس یشوخ به یحت چکسیه از عمرم تمام یتو

 .دمکر حس میاجبار یضیمر با مدت نیا ی همه که بود یزیچ از شتریب دردش

 :دیپرس ینگران با و گرفت طرفم رو یکاغذ دستمال ی جعبه سنیج

 ؟یخوب-

 .دادم تکون سر فقط و نکردم نگاه بهش اما گرفتم ازش رو دستمال

 دهکر احاطه رو ذهنم یمتعدد ش  دم،افکار رهیخ روم به رو به و گرفتم گاز لبمو

ستیم دلم همه از شتریب و بودن صر زیچ همه بابت رو سنیج نوا  و بدونم مق

 که یکس   تونمیم چطور اما کرد باز ماجرا کل به منو یپا که اونه ریتقص   بگم

ساتش ابراز یبرا یا گهید راه چیه سا صر رو شناختهینم اح  یزیچ نیهمچ مق

 نیا به من دنیرس   لهیوس   فقط س  نیج و داره یس  رنوش  ت هی بدونم؟هرکس

شت  سنیج که شدیم تکرار مغزم یتو نوار هی مثل کلمه نیا و بود یلعنت سرنو

شتمه،ه از کهیت هی صادف زیچ چیسرنو صادفا ما و ستین یت س با ت  مالقات یک
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 متوجه شتریب و شتریب شب اون و نداره ینقش رمونیتقد ساختن یتو که میکنینم

 !منه یزندگ یتو ریتقد کلمه خود سنیج شدم

 :دیپرس ازم

 ؟یباش داشته یبهتر حال شهیم باعث م؟کجایبر کجا ینوایم-

 :گفتم یخوب چندان نه حال با و دادم تکون سرمو

 !نیهم دارم،فعال ازاد یهوا کمی به ازین..دونمینم-

 .کرد عوض رو جهتش و زد دور همونجا و کرد کمتر رو نیماش سرعت

 از که یکم کردم،نور نگاه بود من طرف که رخش مین به و برگردوندم س  رمو

 رو س  نیج ی رفته هم تو ی چهره دیتابیم نیماش   به ابونیخ داخل یها چرا 

 نیا مثل نقص یب چهره تا چند کنم فکر نیا به ش  دیم باعث و کردیم روش  ن

 هق دل ته از اونطور گهید میمقطع یپرت حواس بناطر و دارن وجود ایدن یتو

 یگاه و س  ت العاده فوق جهت هر از طشیش  را و کامل   مرد هی نکنم،اون هق

طه کاش کردمیم ارزو قدر مون راب ند یم یباق س   اده همون قتیه و مو  چو

 ریت ومدم،قلبمینم کانادا تا دنبالش کاش و داره ییها داس  تان چه دونس  تمینم



 دیبا من و میمتفاوت یایدن دو از ما که قتیحق نیا بار نیهزارم یبرا یوقت دیکش

 .شدم رو به رو کنم تموم رو برادرا نیا یهردو به کردن فکر و بکشم عقب

 به رکا و وفتهیب اتفاقات نیا ش  د باعث اهامونیدن نیب یدور و فاص  له نیهم

 و بمونن یباق خودشون یایدن تو دیبا ها تیال میدیفهمیم شه،اگه دهیکش نجایا

 س  رمون بالها نیا چوقتیه ندن راه خودش  ون نیب منو مثل یا س  اده یادما

مدینم ناطر بازم دارم من و و مه ب قات ه فا تاده ات تادهین و اف جدان عذاب وف  و

 خانوادش درواقع و پدرش به من کردن یهمراه با حاال نیهم س  نیرم،جیگیم

 هلحظ رو کوبیج نگاه و منم مقصرش بده دست از رو یزیچ اگه و کرد پشت

 .نرم برادرش همراه من که بود دواریام واقعا کنم،اون فراموش تونمینم اخر

 .انداختم نییپا سرمو و دمیکش آه

ستش یگرما یوقت ست یرو رو د شته کنارم که زدم خی د  دمکر حس بودم گذا

باره  که یا گهید دس   ت و بود فرمون که دس  تش یرو نگاهم و برگش  تم دو

 که یوقتم قلب قوت از و  کردم نگاه کرد حلقه من سرد یانگشتا نیب انگشتاشو

 .دادم فشار انگشتام نیب انگشتاشو و زدم یکمرنگ لبنند داد بهم
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شت به سرمو  لحظه هی ینگرفتم،برا سنیج از نگاهمو و دادم هیتک یصندل یپ

سات اون همه سا شمم یجلو یمیقد اح شتینم که یسنیج بودن،همون چ  ذا

 !برگشته بود،دوباره یحام هی برام شهیهم و کنه تمیاذ نیادو

 مشناختیم ماه چند یبرا که یعنصر سست و وونهید و احساس یب یوالیه اون

 میزندگ وحش  تناک تیموقع یتو منو که ینجاس  ت،مردیا س  نیج بازم و رفته

 برابر خودش،در خونواده مقابل یحت مونه یم همراهم اخر در و کنهیم یهمراه

شونیپ کردن مقاومت که ییآدما  یزندگ توش که ییایدن!ایدن برابر سنته،در ش

 .میکردیم

 هب و گرفت جاده از رو نگاهش یکوتاه هیثان یبرا و ش  د من رهیخ نگاه متوجه

 ص  ورتش یرو چال ش   د باعث که زد یکمرنگ لبنند متقابال و دوخت من

 .شه مشنص

 من و دوخت چشم روش به رو جاده به و زد رو نیماش یتو ضبط روشن دکمه

 کی یبرا و کردم گوش ش  دیم پنش که یاهنگ یص  دا به و بس  تم چش  مامو

 .نکردم رها رو سنیج دست هم لحظه

She finds it hard to trust someone 



 کنه اعتماد یکس به تونهیم سنت دختر اون

She's heard the words cos they've all been sung 

 نوندنیم اواز داشتن چون دیشن رو کلماتشون اون

She's the girl in the corner 

 رهیگ گوشه دختر هی اون

She's the girl nobody loved 

 !نداره دوستش چکسیه که دختره هی اون

But I can't, I can't 

 تونمیتونم،نمینم من یول

Can't stop thinking about you everyday 

 کنم تموم رو تو به کردن فکر هرروز تونمینم

And you can't, you can't 

 یتونی،نمیتونینم تو

You can't listen to 

 مردم یحرفا به یتونینم

 What people say 
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 گنیم یچ که یبد گوش

They don't know you baby 

 زمیعز شناسنینم تورو اونا

Don't know that you're amazing 

 یزیانگ شگفت چقدر تو دوننینم

But I'm here to stay 

 .بمونم که نجامیا من یول

 

 

 یاه نور و بود س  تادهیا نیماش   و کردمینم هیگر گهید که یوقت اومدم خودم به

 کنار س  رد فص  ل نیا یتو ما.کردنینم روش  ن رو نیماش   گهید ابونیخ یتو

 ییص  دا تنها اب انیجر یص  دا و بود نزده هم خی یحت که میبود یا رودخونه

 .شدیم دهیشن نیماش یتو اهنگ جز که بود

When you lose your way and the 

 یکنیم گم راهتو یوقت

 fight is gone 



 یندار دنیجنگ قدرت و

Your heart starts to break 

 کنهیم شکستن به شروع قلبت

And you need someone around now 

 یدار ازین کنارت لحظه همون و نفر هی و

Just close your eyes a while 

 ببند لحظه هی چشماتو فقط

I'll put my arms above you 

 !چمیپیم دورت بازوهامو من و

And make you unbreakable 

 (درواقع شکستن رقابلیغ) یبشکن زارمینم و

She stands in the rain, just to hide it all 

 کنه پنهون رو زیچ همه تا ستادهیا بارون یتو اون

If you ever turn around 

 یبچرخ اگه

I won't let you fall down now 

http://www.roman4u.ir/


 ،حاالیوفتیب زارمینم

I swear I'll find your smile 

 کنم دایپ رو لبنندت نورمیم قسم

Then put my arms above you 

 چمیبپ دورت بازوهامو و

And make you unbreakable 

 یبشکن نزارم و

I'll make you unbreakable 

 یبشکن تو زارمینم من

Cos she's the girl that I never had 

 نداشتم چوقتیه من که ی  اون،دختر چون

She's the heart that I wanted bad 

 !نوامشیم بد من که ی  قلب اون

The song I heard on the radio 

 دمیشن ویراد یتو که اهنگ هی

That made me stop and think of her 

 نکنم فکر بهش و ستمیبا شد باعث که



And I can't, I can't, I can't 

 تونمیتونم،نمیتونم،نمینم اما

 concentrate anymore 

 کنم تمرکز گهید تونمینم

And I need, I need 

  دارم ازین من و

Need to show her what her heart is for 

 هیچ یبرا قلبش بدم نشون بهش که

It's been mistreated badly 

 شده یبدرفتار باهاش شدت به اون

Now her world is sadly falling apart 

Falling apart 

 پاشهیم هم از پاشه،دارهیم هم از داره یناراحت با اون یایدن حاال و

 

When you lose your way and the 

 یکنیم گم راهتو یوقت

 fight is gone 
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 یندار دنیجنگ قدرت و

Your heart starts to break 

 کنهیم شکستن به شروع قلبت

And you need someone around now 

 یدار ازین کنارت لحظه همون و نفر هی و

Just close your eyes a while 

 ببند لحظه هی چشماتو فقط

I'll put my arms above you 

 !چمیپیم دورت بازوهامو من و

And make you unbreakable 

 (درواقع شکستن رقابلیغ) یبشکن زارمینم و

She stands in the rain, just to hide it all 

 کنه پنهون رو زیچ همه تا ستادهیا بارون یتو اون

If you ever turn around 

 یبچرخ اگه

I won't let you fall down now 

 ،حاالیوفتیب زارمینم



I swear I'll find your smile 

 کنم دایپ رو لبنندت نورمیم قسم

Then put my arms above you 

 چمیبپ دورت بازوهامو و

And make you unbreakable 

 ...یبشکن نزارم و

 :گفت یاروم به و کرد نگاه بهم و کرد کمتر رو اهنگ یصدا سنیج

 .نم بناطر ،فقطیشد واردشون ناخواسته که ییماجراها همه بابت متاسفم-

 .تمشگرف یصندل هیتک از و دادم تکون ستین یمشکل نکهیا نشونه به سرمو

 :گفتم یتصنع یلبنند با کردمو اشاره ضبط به

 .بود العاده فوق اهنگ اون-

 :گفت و گرفت تر محکم یکم رو زدم،دستم که یحرف به ربط یب

 میس  تیوا ایدن هی یجلو میتونیم ما.یبنوا تو یکاف کنم،فقط جبرانش تونمیم-

 و بدم ادامه بنوام من ش  هیم باعث که یهس  ت یزیچ تنها م،تویباش   هم با اگه

 یتو طورچ زهیانگ و یانرژ نیا که کنم فیتوص   تونمینم...تونمینم..کنم مبارزه
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 ورچط!یلعنت گمیم خودم به و کنمیم نگاه بهت بار هر یوقت ش   هیم جادیا من

 نکنم؟ تالش داشتنت یبرا و شم الینیب دارم تورو هنوز یوقت تونمیم

ص حس شتم یخا  حس هینه، که خا  دم،حسیشنیم رو حرفا نیا نکهیا از دا

 کمک یکس   زهیانگ به وجودت که باش   ه نیا از بهتر تونهیم یچ.العاده فوق

نه؟ا قتیه دیش   ا رو حرفا نیک  خص  وص   ا و دمیش  نینم چکسیه از چو

 لحظه نیا یتو نوامینم و زنهیم ص  دمه احس  اس  اتم به ش  هیهم کوب،اونیج

شون و رمیبگ رو زدنم لبنند یجلو سات دنیشن از چقد ندم ن سا  سنیج اح

 .خوشحالم

 :گفتم ممکن حد از تر اروم ییصدا با

 و رس   یب که نفر هی؟!بود یک کانادا به اومدن از من زهیانگ یکنیم خب،فکر-

 ؟!اونه کردن دایپ میزندگ هدف نیبزرگتر کردمیم فکر من و رفت گذاشت صدا

شت کامال و نزد لبنند دفعه نیا شهیهم برخالف  وبخ بتونه تا من سمت برگ

 نه ای مشب*و*سب دیبا ستمین نتم،مطمئنیبب



ش سمتش از یچ منتظر دیبا یدونینم تو و سن  یج اون حال هر به سیبا  ت،در

ثل بلیغ یبدتر نحو به که برادرش م  فکر دیاب جدا من ی،لعنتی  نیب شیپ رقا

 .کنم تموم رو نفرشون دو هر همزمان به کردن

 پش  ت گذاش  تش  ون و موهام یال دیکش   دس  تش  و یوقت ش  د راحت المیخ

 رفتشگ دستش هردو با دفعه نیا و اورد باال رو بود دستش یتو که گوشم،دستم

 نندلب چیه بدون و دوخت چشمام به رو رنگش یآب د،نگاهیکش یقیعم نفس و

 نممک لحن نیتر ریغافلگ با بده، نش  ون رو بودنش مص  مم ریغ که یزیچ ای

 :گفت

 ؟!نیفیگر تارا یکنیم ازدواج من با-

 یور از فقط و یناراحت از کرد،نه ترک رو ص  ورتم یناگهان که یلبنند با من و

 :نوندیم که دمیشنیم رو اهنگ یشدن،صدا زیسورپرا

You need to know that somebody's there all the time 

 نجاستیا مدت ی همه نفر هی یبدون دیبا تو

I'd wait in line, and I hope it shows 

 شه معلوم دوارمیام و کنمیم صبر من و
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Can't walk away 'til your heart knows 

 بدونه قلبت یوقت تا بکشم کنار تونمینم که

That it's beautiful 

 باستیز نیا و

Oh, I hope it knows, It's beautiful 

 ....باستیز نیا بدونه،که دوارمیام

ند یبرا من گاه بهش فقط قهید چ قدر و کردم ن  زبونم که بودم خورده جا اون

 رفتم و کردم باز رو نیماش   در تینها در و بدم جواب یا کلمه کردینم یاری

شتم ازین رون،واقعایب  چند دارم،مگهیب شم مطمئن و کنم حس رو ازاد یهوا دا

ث یدختر به نگتونیارل خونواده بزرگ پس  ر که ادیم شیپ قرن یط بار  من لم

 هی یحت اون مثل یافراد یبرا کردن ازدواج که یحال در بده ازدواج ش  نهادیپ

سوب هم نهیگز ستمیم که ییجا تا شهینم مح شون با نگتونایارل دون  ازدواج کار

 هی جز و بودم نکرده هم فکر بهش حاال تا و سالمه 20 هنوز من بعدشم!کننیم

 بود دهینرس   ذهنمم به یجد طور به چوقتیبچگانه،ه یها یاپردازیرو یس  ر

 بدم؟ یجواب چه دیبا طیشرا نیا تو که



 یوت همه نیا تورو که یادم با کردن بود،ازدواج س  رم یتو منتلف فکر تا هزار

سر ست کار انداخته درد سب مرد تونهیم ه؟اونیدر صال من یبرا یمنا شه؟ا  هب با

مه یوقت میدار گهید باهم یا ندهیا و میرس  یم ییجا  من از انشیاطراف ی ه

 یس  رهم به که یمرد بعنوان ص  ورتش یتو تونمیم هربار من نکهیا ایمتنفرن؟

س و بودم؟منطق برادرش با که نکنم فکر نیا به و کنم نگاه رفتمیپذ ساتماح  با ا

 یقو کدومش  ون به حس  م دونس  تمینم یحت گهید من و بودن ش  ده یقاط هم

 هویش   به رو هردوش  ون من بود که یا گهید زیچ ر ای یاخالق ریغ و احمقانه.تره

ست یمتفاوت یها شتم دو  کردیم مطرح رو شنهادیپ نیا کوبیج اگه دیشا و دا

 فرن دو نیا نیب تر مناس  ب ادم که مطمئنم حاال و کردمیم قبول هیثان همون من

،اونیمن،ج یبرا شون من از مرز و حد یب و یعلن تیحما هی داره سن   و دهیم ن

شم قدردان دیبا من شتگ از مورد نیا در که با  اجازدو هی نیا یول کرده یخودگذ

 چوقتیه و داره عالقه بهم س  نیج دونس  تمیم هم قبل س   ت،ازین یقرارداد

سات نبودم مطمئن سا  دارمق نیا دونمیکمتر،نم ای همونقدره قایدق بهش من اح

قه هاش کردن یزندگ یبرا دارم بهش که یا عال  ما کهیحال در نه ای هیکاف با

 !یمتفاوت وهیش به البته میکنیم یزندگ باهم میدار کسالهی
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 ور زدنم خی یجلو تا گرفتم بغلم به دس  تامو و زدم قدم زده خی رودخونه کنار

 کهنیا به وجودم از درصد پنجاه کنمیم حس اما شهیم یچ حاال دونمیرم،نمیبگ

 .ی  سردرگم و ینانینااطم از پر یبعد درصد پنجاه و ی  راض بده مثبت جواب

شتم ش سمت برم دوباره که برگ صالک برخورد سنیج به بایتقر یول نیما  ردم،ا

 .اومد کینزد نقدریا و شد ادهیپ نیماش از یک دمینفهم

 :گفتم دیترد از پر یلحن با بپرسه یسوال نکهیا از قبل

 میدار االن و مینذاش  ت هم قرار هی هم با یحت به،مایعج یلیخ نیا...س  نیج-

 زمان س  ال شیش   پنج حداقل که نهیا منظورم!م؟یزنیم حرف ازدواج درمورد

 .کنن ازدواج باهم توننیم که برسن جهینت نیا به نفر دو تا برهیم

 :دی،پرسی  دیناام از گفت شدیم و رفت توهم یکم اش چهره

 نه؟ یعنی نیا-

 :گفتم دادمو تکون''نه'' نشونه به سرمو

 هک کردم امضا قرارداد هی یهنزل دکتر با هم حاال نیهم ،منستین نیا نه،فقط-

 هاگ ی،ولیدونیم مورد نیا در خودت که دونمیم!برم و بدم لش  ونیتحو بچه هی

 و برس   ه بهم قراره که یقرارداد،س  هام نوره،اونیم بهم زیچ کنم،همه ازدواج



 نجایا از شهیهم یبرا من که کنه یکار تونهیم و مهیآزاد حکم که یا بچه درواقع

 .برم

گهیبر چرا؟چرا- ند ریت هی با یتونی،میکن ازدواج من با ؟ا  رو هدف تا چ

صف باهم اموالمون میکن ازدواج اگه یدونیم که خودت!یبزن  شیمعن و شهیم ن

 30ش  دم، ص  احب همش  و امروز نیهم که یس  هام درص  د 60 از که نهیا

 یرخب و یندار یهنزل ی مسنره قرارداد به یازین گهید و رسهیم تو به درصدش

 و ردمک دایپ رو یماریب درمان من:نهیا شیش  نویم که یهس  ت ینفر نیاول تو که

سمون به سر سهام ارزش شهیم باعث ییتنها له نیا شه ا  من بنوان همه و بک

شون ستیر یرقابت چیه بدون هم حاال نیهم و کنم یهمکار باها  نگتونیارل ا

ضم خودم یبرا رو ریامپا  ونهتیم نی،ایدیم تیاهم بهش واقعا اگه کردم،اما نیت

 یهنزل تراح یلیخ و باشه ما ی بچه تونهیبچه،م باشه،اون گهید مثبت نهیگز هی

شه من ی بچه،بچه اون یم،وقتیزنیم دور رو هیبق و  جبورمم تونهینم چکسیه با

 س  هم درص  د ده تو طرف اون از و یش  گاهیآزما موش هی به کنم لشیتبد کنه

 .یداد انجام رو خواستن اونا که یهرکار چون یریگیم یکمپان وست از خودتو
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ستم ینفر نیاول و شده دایپ یماریب رفتم،درمان فرو فکر به یا لحظه  نویا هک ه

ستیر البته و شهیم درمان یزود به کوبیج...یعنی نیا دونم؟پسیم  رکتش ا

 نیتر کیرمانت نیا مطمئنم!کنهیم کار منش واقعا اون.دهیم دس   ت از هم رو

 ادهس دختر من.ست هوشمندانه یلیخ اما ستین ایدن تو ازدواج شنهادیپ صحنه

ش به مربو  نایا همه اما دادینم یتیاهم مقام و ثروت و پول به که بودم یا  تهگذ

 کنم انعق خودمو تونمینم بکنه تونهیم ییکارا چه پول دمید نکهیا از بعد و ش  دیم

 هک یلیدال از یکی دمیفهم حاال.بگذرم یریگ چش  م ش  نهادیپ نیهمچ از که

 هیقض نیهم بناطر تونهیم اون و هیچ کننینم ازدواج سرشناس و پولدار یادما

 .باشه اموال شدن کیشر

 تا اش  هب یقرارداد ازدواج هی تونهیم واقعا ازدواج نیا کنمیم فکر ش  تریب که حاال

شقانه ست از درصد کنه،ده انکار چه بگه چه سنیج!عا  و نوادیم رو یکمپان و

شش تمام ستش به تا کرد رو تال ست و ارهیب د  چرا که دمینم یتیاهم من و نتون

 سهم درصد30 از بناطرش حاضره که دهیم تیاهم یلعنت شرکت اون به نقدیا

 .دهسو سر دو ی معامله هی نیا یول کنه یپوش چشم من با شراکت یتو خودش



ند ثل یباق ییدایترد هنوز هرچ گه مطمئنم که کین وجود بود،م  درمورد ا

 شبونه ات فرستهیم و نفر چند بشنوت،حتما یزیچ من به پسرش ازدواج شنهادیپ

 :گفتم من و من با.ارنیب رو دخلم

 ونهتیم نیا.ش هیم بد یلیخ بدونه متنفره،اگه ازم هم حاال نیهم پدرت،اون اما-

 یوانیم که یمطمئن ها،تو رس  انه یباش  ه،حت همه یبرا زیبرانگ ش  وک خبر هی

 یجا به اس  مت فردا از احتماال که ریامپا نگتونزیارل ارش  د س  هامدار بعنوان

 ازدواج ساده عوام دختر هی ره،بایم ها مجله جلد و پوسترا ی همه یرو کوبیج

 ؟یستین گرانید واکنش نگران و یکن

ستا و شد تر کینزد بهم قدم کی  تگرف رو بودم کرده حلقه خودم دور که یید

 :گفت و اش نهیس قفسه یرو گذاشتشون بعد و کرد نگاه بهشون و

 و دمینم تیاهم یکس   حرف به گن،منیم یچ مردم ای پدرم که س  تین مهم-

 و زده تعجب ایدن کل و ها رس  انه و پدرمو بذار بدونن ایدن همه برعکس،بذار

 مارو عکس ایدن همه نوامیم!بش  ن ممکنه که یا گهید کوفت هر و ناراحت

 ابد ات نوامیم و کردم انتناب میزندگ ادامه یبرا تورو من بدونن و ننیبب باهم

 .نهیبب هم با مارو نوادینم که یهرکس یبابا بمونم،گور باهات
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،واقعا زدم،اون یروح یب لبنند گرفتم حرفش از که یقلب قوت با  و اقلع عاقل 

 کردنمون ازدواج که دونهیم و فهمهیم خوب رو نش  ون دو و ریت هی یواقع یمعن

 ه،منن ای باشه مسنره و باشه داشته سود براش یتجار و یمال نظر از هم تونهیم

قه مورد دختر باش  و!ش  م عال ناش نیب ل ندو فت د ناطر و گر  یرو یمنحن ب

 ش  تریب من ش  دن باعث و ش  دن مش  نص اش گونه یرو چال دوتا لبش،هر

 !داشتم رو یشکل همون درست دوتا منم چون بزنم لبنند

 پارچه بودن اش نهیس   قفس  ه یرو که ییانگش  تا و کردم جمع یکم دس  تامو

 :گفتم و کردن مچاله یاروم به خودشون تو رو رهنشیپ

قتیه خونوادت- مایدونیم نویا کننینم قبول منو چو قتیه ؟  مورد زوج چو

قه گه ما از ایلیخ ش  مینطوریم،همیش  ینم چکسیه عال  ازدواج ما متنفرن،ا

 تهس   االن که ینیا از ش  تریب هم مارگرت یحت و نیادو و یهنزل م،دکتریکن

 ...ازمون

ستامو از یکی شو و کرد رها د شت شت لبم یرو انگ شت و گذا  و بدم ادامه نذا

 که ییبود،سواال سوال از پر چشماش کرد،تو ساکتم و''  ششش'' گفت رلبیز

 :گفت یدرموندگ با.دونستمیم رو جوابشون من فقط انگار



ش درمورد ازت من-  یکن اعتماد من به نوامینکردم،م سوال هیبق نظر و ها هیحا

 هچ بعدش ای گنیم یچ هیبق که یند یتیاهم و یبس  پار من به و زیچ همه و

 موانع ی ههم از فار  اگه یبگ و یکن نگاه چشمام تو فقط نوامیوفته،میم یاتفاق

بدون یمعمول مرد هی فقط من راهمون،اگه س  ر  تیموقع گرفتن نظر در بودم،

شنوم نوامی؟نمیدادیم بهم یجواب چه یفعل ست ییزایچ چه نگران که ب  ،تارایه

 نه؟ ای یکنیم ازدواج من با تو!نیفیگر

 

شم به فقط بهش و بزنم کنار هامو دیترد و ها ینگران همه کردم یسع  دما هی چ

 تونمیکنم؟م ازدواج باهاش بنوام که داره یحس   چه نمیبب و کنم نگاه یعاد

ستش شته دو شم؟م دا سر براش تونمیبا شم یخوب هم صال و با  دواجاز یامادگ ا

ستاش یدارم؟گرمل رو کردن سیم هنوزم اما بود بهیغر یکم برام هرچند د  تمتون

 زیچ همه بهتره دیش  ا و کنم حس کنارش تونمیم رو تیامن و کنهیم ارومم بگم

ست رو سپرم ریتقد د  ثبتم جواب بهش تونمیبزنم،آره،م کنار و زیچ همه ،اگهب

 !بدم
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 و رفتمگ دستشو متقابال و زدم کنار دهنم یجلو از انگشتشو و اوردم باال دستمو

 نیتر کم بدون و زدم زل رنگش یاب یچش  ما یتو بود خواس  ته که همونطور

 :دادم جواب باشه دایپ صدام یتو که یدیترد

 .کنمیم قبول-

ستم چطور که خوردم جا خودمم و گفتم نویا صم عیسر نقدریا تون  و رمیگب میت

 مهمون یناباور اول یوقت نداش  ت من از یکم دس  ت اونم و برس  م جهینت به

 و گرفت رو ص  ورتم طرف دو و اومد باال فورا دس  تاش بعد و ش  د چش  ماش

س  ننداخت شتپ به رو قلبم گمینم افتاد اتفاق نمونیب که یکوتاه یلیخ هب*و*

ما بالش که یحس   همون بازم ا  اش  نا من واس   ه نداد،لباش بهم رو بودم دن

س موقع که یجانیه و شور اون من و ستین کیج یلبا ست،مثلین  ندیب*و*

 نیا هم بعدا که ش  هینم لیدل نیا اما کنمینم حس س  نیج با رو داش  تم کیج

 .ادینم وجود به حس

**** 

 :کوبیج نگاه از داستان

 



 میزندگ یس  الها تمام یط و بودم نش  س  ته دفتر یتو مض  طرب و حوص  له یب

سته و یانرژ یب نقدریا ادینم ادمی چوقتیه شم بوده خ  یور سرمو بنوام که با

 .باشم یفرار روز نور از و بزارم کارم زیم

 

ته هی قدر هق نهیم چ نده کس   ل و یطوالن تو  زیانگ جانیه حال نیع در و کن

 .بس و شد تموم من ضرر به فقط و فقط که هدفمند ریغ جانیه اونم!باشه؟

صد 60 روز هی یط ش دن یراض  س هامدارا ی همه چطور دمینفهم اص ال  در

 دیبا که باش م یکس  من س اعت 24 یط و باش ه داده انتقال س نیج به س هام

 یتو یریگ یرا هی بود قرار یزود نیهم به و باش   ه هیبق یریگ میتص  م منتظر

 کردمینم فکرش  م چوقتیه!یبعد رعاملیمد انتناب یبرا بش  ه برگزار ش  رکت

 و زنمب پا و دس ت و کنم تالش باش ه یازین بود حقم که یش رکت اس تیر یبرا

 به که یاحمق س  نیج همون من دمیدیم بود ش   ده یواقع زیچ همه که حاال

 و مداش  ت دوس  ت ش  تریب رو بود یراض   مزخرفش یش  ایازما یبرا البراتوراش

 و کردن مبارزه باش  ه،از من یبرا حاض  ر لقمه هی مثل زیچ همه دادمیم حیترج
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 حق وردم نیا در بودن نگران اما دمیترسینم نواستمیم که یزیچ یبرا دنیجنگ

 .ی  هرکس

شونیپ نتونستم و زد رونیب خونه از تارا با که شبید از  یتالش واقع در و کنم دا

 قمح گرفتن حوصله که شدم ناتوان و ریپ نقدریا کردمیم نکردم،حس براش هم

 خودم به حاال یول ش  ده عوض  د س  نیج با من یجا روز چند یط و ندارم رو

 با فرن دو اون گذاش  تم و س  تادمیا گوش  ه هی الینیب چطور که فرس  تمیم لعنت

 تارا نه و داره یخوش  گذرون قص  د س  نیج نه برن؟هرچند،مطمئنم گهیهمد

 ابانتن اسم اگه معتقدم هنوزم و زهیبر هم رو یکس با اسون نقدریا که ی  دختر

 ورمکنه،منظینم انتناب رو سنیج چوقتیه منو سرا  ادیم حتما اون ادیب وسط

صوم و ساده دختر هی اون..که نهیا  به شتریب دمیفهم یوقت نویا و نبود شتریب مع

 اون هکیحال در کنم رفتار بد باهاش تونس  تم چطور که فرس  تادم لعنت خودم

 نیا البته کنه؟و تجربه من مثل یادم با رو شیزندگ رابطه نیاول ش   د حاض  ر

شو چوقتیه اون گفتیم بهم که بود قوت نقطه هی خودش  تسرع نیا به نظر

 .سنیج سمت رهینم و کنهینم عوض



 چیه و بود صبح 10 کردم،حدود نگاه وارید یرو ساعت به و کردم کج سرمو

 دیرسینم کار سر رید هم قهید 5 یحت شدنش دهیدزد از قبل بود،تا نشده یخبر

ستمینم یحت االن و صد دون صال ایخونه؟ به ای شرکت به برگرده دوباره داره ق  ا

ستامویم کاریچ االن و رفتن کجا سنیج اونو شتم زمیم طرف دو کنن؟د  و گذا

 وشتهن رعاملیمد کلمه ریز بزرگ حروف با رو اسمم که یا شهیش بلند منشور به

 من.اشمب داشته دادنشو دست از توان ایزود نیا به کنمینم کردم،فکر ینگاه بود

 مداد صیتشن هم از دستامو که یروز از دم،درستیکش زحمت استمیر یبرا

 زایچ یلیخ یرو چش  مم.کردم تالش براش و بودم دهید اموزش روز نیا یبرا

 یود،شباب یتیریمد یها درس از پر میکردم،زندگ یزندگ روبات هی مثل و بستم

س از پر ستر ستمینم که یا شمامو تون  بذارم،تعهدات هم یرو لحظه هی یبرا چ

ندگ به بودم محکوم توانم،من و س   ال و س  ن از تر بزرگ  بدون کردن یز

 یاون من ش  هی؛همیعاد مردم یها یروزمرگ بدون لذت، بدون احس  اس  ات،

 دهب انجام کارارو یلیخ نداش   ت حق ها نگتونیارل برحق وارث عنوان به بودم

 دممر یمنزو موجود هی به ش   دم لیتبد و بکنه کارارو یلیخ ای بره جاها یلیخ

ستهیبینم  شرکتش منفعت جز رو یچیه که زیگر  شرکت یعنی!شرکتش نه،در
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 ونهخ ش  رکت اون داش  تم یناگس  س  تن وندیپ هی ریامپا نگتونیارل با من،من

 نهاتارا،ت یماجرا اومدن شیپ  از قبل تا بایتقر و بود میزندگ ی همه و من،هدفم

 پر موض  وع دو نیهم رو ذهنم ی همه حاال و کردمیم فکر بهش که بود یزیچ

 دم؟یم دست از رو کدوم و مونه یم برام کدوم که بود کرده

 زا پر نگاه زدیم حرف نفر هی با بش  اش و خوش  حال یلیخ که یگر یص  دا با

یجز و زیم از رو حس  رتم  و زدیم حرف یک با رونیب اون یگرفتم،گر اتشی

 و تمرف در سمت و شدم بلند زیم پشت خوشحاله؟از دنشید دوباره از گفتیم

 یتو ور روش یها لهیوس و بود ستادهیا زشیم پشت که تارا دنید با.کردم بازش

 از نماو که گفتیم و زدیم حرف هم یگر با همزمان و پوندیچیم یپش  ت کوله هی

شحاله دنشید دوباره سته که بوده ضیمر کمی و خو ست ادیب نتون  رهیگشرکت،د

 :زدم صداش و سالن یتو رفتم و کردم رها رو در

 تارا؟-

ست یا لحظه یبرا سا کردن جمع از د شت لشیو شت و بردا  من سمت برگ

 :دمیپرس و رسوندم بهش خودمو بلند قدم تا سه دو ینداد،تو یجواب یول

 ؟یبود کجا-



 :گفت یراحت الیخ با و انداخت باال یا شونه

 .سنیج با-

 ؟یبود کجا دمی،پرسیبود یک با نگفتم-

 .نجامیا که کنه؟حاالیم یفرق چه!تون خونه از ریغ ییهرجا-

 تا ترفیم ادمی دمشیدیم یوقت معمول طبق و برگش  ته نکهیا از بودم خوش  حال

بل قهید کی مه و بودم ییزایچ چه نگران ق  اون به معطوف حواس  م ی ه

 با اشموه نامنظم تاب و چیپ و خوش  گل   چقدر اون بود رفته ادمی بایش  ه،تقریم

شون رنگ اون ستن دختربچه هی هیشب اونو چقدر قرمز  ها نشیمیان یتو یخوا

 نره چوقتیه گهید بگم بهش و کنم بغلش حاال نیهم تونس  تمیم کاش!کنهیم

سمیم نظر به احمقانه چقدر اما ساتم چوقتیکنم؟ه کارو نیا اگه ر سا  یتو اح

سش بایتقر و نبود معلوم رفتارم و چهره شون شهیهم رو برعک  نیا زا و دادمیم ن

 .بود داده بهم تیریمد که بود ییدرسا از یکی نمیبودم،ا خوشحال بابت

 یتو یپش  ت کوله یتو نتیر رو بود توش یهرچ و دیکش   رو زیم یکش  و

 :دمیدستش،پرس

 ؟یکنیم کاریچ یدار-
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 .کنمیم جمع هامو لهیوس-

 چرا؟-

 دش زدنش ورق مشغول و برداشت رو یدفتر و زیم ییرو به رو سمت برگشت

 :گفت و

 .کنمینم کار نجایا گهید چون-

 ه؟یچ منظورت-

 یتو کردن کار دور خواس  ته ازم س  نیرم،جیم نجایا از واض  حه،دارم منظورم-

 .کنمیم کارو نیهم دارم منم و بکشم خط رو ریامپا نگتونزیارل

 .رفت هم تو اخمام سنیج اسم دنیشن از

 ؟یدیم تیاهم نقدریا سنیج حرف به حاال تا یک از-

 .دادمیم شهیهم-

 یقتو خصوصا باشم دنید خونسرد و الینیب نقدریا رو تارا چوقتیه ادینم ادمی

 و وقفه یب زدن ورق کنه،ازینم هم نگاه بهم یحت حاال و زنهیم حرف من با داره



ستش که یدفتر هدف یب صابم بود د ستمو و نتیر بهم اع  اونو و بردم جلو د

 :زدم تشر بهش ناخوداگاه و دمیکش

 هیچ اتیچرند نیشده؟ا خبر کن،چه نگاه بهم زنمیم حرف باهات دارم یوقت-

 ؟یدیم لمیتحو یدار که

 از که ی  دختر همون نیا کردم تعجب لحظه هی که بود س  رد نقدریا نگاهش

 :دیپرس و کرد نگاه د،بهمیدویم رگهام یتو یزندگ خون دنشید

 نه؟ یندار خبر یچیه از تو-

 ده؟حتمایرس   اونم گوش به من یبرکنار احتمال کردم،خبر تنگ چش  مامو

 نقطه از و اومده تر کینزد قدم هی که کنهیم افتنار خودش به یلیخ س  نیج

صله امنش  ردفت!شدم در به دونیم از من که کرده پر رو جا همه حاال و گرفته فا

 :گفتم و محکم چندان نه اما کردم پرت زیم یرو بایتقر رو

 کرف ر؟نکنهیبگ رو برنده طرف گهیم که یشد ریگ همه توهم اون دچار هم تو-

 ُمهره من و یینها برنده حاال برده رو س  هام درص  د 60 س  نیج چون یکنیم

 سییر که نکن فراموش چوقتی؟هیکن گوش اون یحرفا به دیبا و ام س  وخته
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 یا هپش  توان تو ادیب کار س  ر اگه که کرده دتیتهد احمقم برادر اگه و تارا هیک

 .ستین یواقع برنده هی چوقتیه ،اونیبترس ستین یازی،نیندار

 نییاپ و چش  ماش چرخوندن تا لبش گازگرفتن گرفت،از خودش به که یحالت 

 یب ازش من که افتاده اتفاق نیا از ریغ یزیچ دادیم نش  ون س  رش انداختن

 مونیشپ اما بدم یحیتوض استیر جنگ درباره و بزنم یحرف نواستمیم.خبرم

 :دمیپرس و زدم کمرم به شدم،دستامو

 شده؟ خبر چه-

شت و نداد یجواب تینها در و کرد مکث یا هیثان چند  خرت و زیم سمت برگ

 ارهد شهینم کرد،باروم جمع رو شدنیم جا فیک یتو که یکیکوچ یها پرت و

 دس  تش هردو مچ و زیم ور اون رس  وندم ره،خودمویگیم ام دهیناد یراحت نیا به

 ازش رو اش کوله و کنه تموم رو لشیوس  ا کردن جمع دادم دس  تور و گرفتم رو

 :گفتم دوم بار یبرا و گرفتم

 نه؟ ای شده خبر چه یگیم-

 :گفت و رهیبگ ازم رو فشیک کرد یسع و شد خم جلو به

 .یندازیم دردسر تو منو یدار.نکن!یه  -



 :گفتم و دمیکش عقب رو کوله

 خبرم؟ یب ازش من که افتاده یاتفاق چه پرسمیم ازت دارم-

 همه تا کنمیم صبر من پس نگفته گه،اگهیم بهت خودش سنیج کردمیم فکر-

 .شه یعلن یچ

 ؟یزنیم حرف یچ درمورد-

 :داد جواب و رهیبگ رو فشیک کرد یسع دوم بار یبرا

 شه،من پنش جا همه خبرش تا کشهینم طول یلیخ بپرس،هرچند سنیج از-

 .بزنم حرف درموردش نجایا نوامینم

 ادد بنوام و برم در کوره از شدیم باعث سوالم به دادن جواب یبرا دادنش لفت

شم جفت نیچند یوقت بود سنت نیا و بزنم  هزد زل بهم سالن دور تا دور چ

 فتارر ش  رور یرس  تانیدب پس  ربچه هی مثل س  ش  ونییر نداش  تن انتظار و بودن

 :گفتم الیخ یناراحت با و دمیکش یقیعم نفس.کنه

 .نجای،هم حاال نیشده،هم یچ بدونم نوامیم-

http://www.roman4u.ir/


شو بازم  یور برگردوندم رو کوله و و نکردم تحمل اون ااز شتریب.داد تکون سر

 اب لیوس  ا همه و نه ای هس  ت توش یش  کس  تن لهیوس   که ندادم یتیاهم و زیم

 :زدم ادیفر ییجورا هی همزمان و نتنیر نیزم و زیم یرو یکم یصدا

 باشم؟ خبر یب ازش من که مونده بر و دور نیا یا یلعنت اتفاق چه گهید-

 صورتش حالت که دینکش طول یاونقدر اما دیترس یا لحظه یبرا کردم حس

 قبع دس  تش  و.کنه رییتغ هیخال تو دونس  تمیم که شیظاهر بودن یقو اون از

 :داد جواب محکم و دیکش

شه،م- صم و میکرد نامزد سنیج شده؟منو یچ یبدون ینوایبا  تا میگرفت میت

 .میکن ازدواج سمسیکر

نداختم نیزم یرو رو فیک  نگاه بهش فقط و برگردوندم س  رمو جواب در و ا

 فاصله نیب نایا ی ؟همه!سنیج با یگفت؟ازدواج؟نامزد یچ حاال نیهم.کردم

 اش  اره برمون و دور به ش  ده نتهیر یها لهیوس   ص  بح؟به 10 امروز تا ش  بید

 :گفتم و رفتم عقب قدم هی کردمو

 .سرجاش یبرگردون لتویوسا یتونیبود،م یجالب یشوخ-



 رو دبو شکسته اش کهیت هی که یکیکوچ یزیم رو ساعت و نیزم یرو شد خم

 :داد جواب یدلنور هیشب یزیچ با و برداشت

 دونمیم.یزود نیهم به میکن ازدواج باهم قراره ک،مایج نکردم یش  وخ من-

 سنیاره،جد قتیحق اما افتاد اتفاق زیچ همه ینیب شیپ رقابلیغ و عیسر یلیخ

 نیهم منم و کنم تموم رو گهید یهرجا ای نجایا یتو کردن کار خواس   ت ازم

تاس  فم.ندارم یاجیاحت بهش گهید چون کنمیم کارو گه م  مراس  م یبرا ا

تادم،آخه دعوت کارت واس   ت مونینامزد نه یلیخ اون نفرس    یتو و محقرا

 !بود نیماش

 یتر یقو درصد 10 و ست مسنره یشوخ هی نیا که داشتم نانیاطم درصد 90

 یا جمله تونمینم یحت من!میکنینم یش  وخ باهم ما گفتیم که داش  ت وجود

مه نیا یمعن کنم،ازدواج؟اص  ال هض  م رو دمیش  ن االن که ها به کل  ییتن

ض اونو سنیج یزمان مدت نیهمچ یتو ممکنه ه؟چطوریچ شه کرده یرا  تا با

 یبرا ومدینم ادمی چوقتیاون؟ه مثل ینامتعادل وونهید کنه؟با ازدواج باهاش

شته یا کلمه زدن حرف شم ندا صر حرفم گفتن از زبونم و با شه قا  ارهرب و با

 که مبش   رهیخ یدختر به یناباور با و ارمیب زبون به مهین و نص  ف رو یا کلمه
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 هی که یدختر از ریغ بود یک اون.ش  ناس  مشینم وجه چیه به دمیفهم یناگهان

 داده مثبت جواب ازدواجم ش  نهادیپ به حاال و گذروند من با جاده کنار و ش  ب

سات فکر با خودمو روز تمام من کهیحال در سا  اروم خودم به اون یاحتمال اح

 .بودم داشته نگه

 :گفتم یمنقطع کلمات با

 یک ؟تویکنیم کاریچ یدار یفهمیم چیتارا،ه س  الته 20 فقط تو!ازدواج؟..از-

 ؟یگردیم یچ دنبال و  گذرهیم سرت تو ی؟چیهست

 :دیپرس و ستادیا صاف و پاشد جاش از

 کنم؟ ازدواج برادرت با من ؟که کنهیم ناراحت تورو نیا-

 :دادم جواب زیرامیتحق و قاطع و مکث و فکر یب

 .نیندار یتیاهم برام چکدومتونیه-

 هب یزن هر کنه؟اگهیم زده ش  گفت همه نیا تورو یچ فهممینم من خوبه،پس-

له برادرت ازدواج درخواس   ت فتیم ب قدریا گ جب و یرفتیم در کوره از ن  تع

 ؟یکردیم



 یموقت ش  دن پرت یبرا و ندادم یتیاهم دس  تم پش  ت ش  ده متورم یها رگ به

 :امیب نظر به یمنطق کردم یسع و دمیکش صورتم یرو دستامو حواسم

ثل یدختر تونمینم فقط من- پذ خونوادمون یتو تورو م مایب  خونواده هی رم،

 رادرمب ازدواج با اگه امیم نظر به ییوالیه چجور من اما میستین یسنت ای یمذهب

 ام؟یب کنار یراحت به بودم باهاش من که یدختر با

 ص  افش و گرفتم رو کتم ی لبه و س  تادمیا روش به رو و رفتم کنار زیم پش  ت از

 :دادم ادامه یقیعم نفس با و کردم

 یاج به و نمیبب برادرم کنار تورو هربار که کنهیم وجدان عذاب دچار منو نیا-

صویایم بهم نفر دو شما چقدر کنم فکر نکهیا  که ادیب ذهنم یتو تو برهنه رین،ت

 منو کمر پوس   ت بلندت یها ناخن و یچیپیم خودت به تیرض   ا و درد از

 تمداش  یحس  چه بگم و نمیبب گردنت یرو رو یکبود رد تونمیم و دهیم خراش

 دمیشنیم افتادتو شماره به ینفسا تک تک یوقت

 یتو درد کردمیم گفتم،حسیم رو میطوالن و مزخرف جمله از که یا کلمه هر

 رامب کلمات یادا و نهیش  یم میش  ونیپ یرو س  رد عرق و ش  هیم ش  تریب ام نهیس  

 داش  تن،فقط قتیحق چون زدمینم رو حرفا نیش  ه،ایم تر س  نت و س  نت
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 از س  اده حقارت احس  اس هی بناطر اون ش  ده یقیطر هر به تا گفتمش  ونیم

 که تالش اما س  ت احمقانه یلیخ که هرچند ش  ه منص  رف س  نیج با ازدواج

 یباق نبرداش ت قدم یبرا یا فاص له که ش ده کینزد بهش نقدریا!بکنم؟ تونمیم

شما به و نموند  و ندادم یاهمت شدنیم تر نمناک و تر متورم لحظه هر که ییچ

 :دادم ادامه

کهیا- ند ن فاق اون گهید بار چ نهیم ات تهیب ما نیب تو  ازش یزیچ برادرم و وف

نه؟تو نه هی ندو ه هم قبال نوین،ایفیگر تارا یهس  ت یراه نیب مس   افرخو  تب

شم تمام من شهیم باعث یچ.گفتم سم به تا نکنم رو تال  وجود اب میخونوادگ ا

 ترش  یب س  اعته کی تجربه هی من یبرا نش  ه؟تو وارد یا ص  دمه تو مثل یا لکه

 و ست ساده ییجورا هی سن،اونیج اما یشد تموم برام هم همونجا و ینبود

صور تونهینم یحت و خورده تورو مظلومانه ظاهر گول  یا حرفه قدر چه تو کنه ت

 .شب هی یبرا فقط البته اطرافت یمردا کردن یراض یتو یهست

 بهم یلیس   هی یگس  تاخ تینها در و بزنه هیگر ریز اون بودم منتظر کلمه هر با

 چش  ماش یتو لرزون یها قطره اون اما بره نجایا از و متنفره ازم که بگه و بزنه



 نهانپ تلنش یظاهر لبنند پش  ت ص  داش لرزش و وفتادنین نییپا چوقتیه

 :دیپرس که یوقت شد

 شد؟ تموم-

 .دادم هیتک زیم به و زدم یشنندین من و

 :گفت یتلن به

 یعروس   روز تو دارمونید نیاخر گهید نیا گمونم و کتیتبر یبرا ممنونم-

 .باشه

 :داد ادامه کنم حسش تونستمیم که یبغض با و داد تکون هوا تو دستاشو

 .یبزن دست برادرت حماقت یبرا و یایب یباش داشته دوست اگه البته-

 بیدم،اس  ید بیاس   من که یمقدار ص  دم کی یحت اون بودم مطمئن من و

 رو دمکر حس قلبم یتو که یدرد تونهینم بازم کنه هیگر رو روز همه اگه و دهیند

نه حس قل.ک نه یم متنفر ازم ش   هیهم یبرا اون حدا  کوبیج ممنون و مو

 و شد لشیوسا الینیب اون.یزد گند زیچ همه به هزارم بار یبرا یتو!نگتونیارل

 اب من و گرفت فاص  له ازم یتند یقدما با گفت که یلب ریز" خداحافظ" با

 دنبالش هک بود گرفته جلومو ینامرئ یروین هی و کردمیم نگاه رو رفتنش یناباور
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 کرارت س  رم تو جمله از و رمیبگ رفتنش از نگاهمو و بزنم ص  داش یحت ای برم

 "معنام تمام به احمق هی من"شدیم

 نداختمیم بهش که یا گهید نگاه هر یتو و آخر اول،نگاه نگاه یتو اون،عش  ق

ها تارا دونس  تمیم و بود نه یزندگ عش  ق تن ما م  خوب هم رو گهید زیچ هی ا

 !مونهینم تارا شهیهم تارا دونستم،کهیم

 

 :تارا نگاه از داستان

 از یکی یتو س  نیج منو یعنیش  ه،ما، بدتر اون از نبود ممکن گهید تیوض  ع

تل نیبهتر ما میبود تورنتو یها ه جا ا نگ هم س   گ لونه هی از برام اون  و تر ت

 !بود تر اور خفقان

شته کیج با دارمید از شتریب دمیشا و ساعت24 ستم هنوز و گذ ش نتون  ماموچ

 باشه؟ تر اشغال نیا از تونهیم یبذارم،زندگ هم یرو

 اما و ستمین عاشقش که کنمیم ازدواج یمرد با دارم فقط من کردمیم فکر اولش

 منض در و داشت باهاش یکسانی کامال چهره مرد اون که بود نیا وانیل پر مهین

 از...حاال یش  م،ولینم هم چوقتیه که نبود نیا شیمعن نبودم عاش  قش نکهیا



 کلمه یواقع یمعن به و دمیشن هارو حرف نیبدتر عاشقشم دونستمیم که یکس

 .شدم ریتحق

صم از چوقتیه ش کیج با بودنم شب هی یبرا یآن میت شده مونیپ  اما مبود ن

 که ودب میزندگ میتص  م نیتر زیرامیتحق و نیتر ش  جاعانه جرات،اون به هنوزم

 وقتچیه کوبیج ادینم ادمی کهیحال در دمیش  نیم س  رزنش بابتش دیبا هنوزم

 .بده نشون مونیپش بابت نیا از رو خودش

 امکان گرنهو گذاشته ریتاث روش شتریب کین یحرفا و متنفره ازم یلیخ حتما اون

 در یبد کار که که،من نهیا منظورم..بزنه بهم رو حرفا اون پروا یب نداش   ت

 .نداشتم نارویا دنیشن اقتیل و نکردم حقش

 اولش حالت به تونهیم چطور که نداش  تم یا دهیا چیه و بود ش  کس  ته دلم

 باشه؟ خوردم که یزخم یبرا مرحم هی تونهیم سنیج یعنیبرگرده،

 یمنظور که بگه و کنه هم یعذرخواه ازم بابتش کیج اگه یحت دونمیم دیبع

 .شه خوب حالم بازم نداشته
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 رو ونابیخ که یچراغ نور ها ونیلیم به و بودم نش  س  ته پنجره کنار یبلند یرو

 من یبرا نجایکردم،ایم نگاه گرفته بنار ش  هیش   پش  ت بودن،از کرده روش  ن

 .امیدن دختر تر نیمنم،غمگ و جهان   شهر نیتر نیغمگ

 هک دادمینم یتیاهم و دمیکش  یم نامفهوم یها ش  کل ش  هیش   یرو انگش  تام با

 .بدم هیتک بهش سرمو ینطوریا نکهیا یبرا نمناکه و سرد چقدر پنجره

 :شه پاره افکارم رشته شد باعث سنیج یصدا

سهیم -24 ریز به داره هوا یدما-  مزخرف یشیگرما ستمیس دونمیم دیبع و ر

 .کنه یتالش بتونه نیا از شتریب هتل نیا

 :فتمگ بکنم دادن جواب یبرا یفکر نکهیا بدون دادمو فاصله شهیش از سرمو

 .ستین سرد اونقدرام-

 لندب بنار ازش  ون که دس  تش یتو فنجون تا دو با همراه که کردم نگاه بهش و

 من سمت هارو فنجون از یکی و نشست روم به رو و اومد پنجره سمت شدیم

 ثباع فقط نیا!باش  ه دوس  تانه و مهربون نقدریا اون نوامینم واقعا من.گرفت

 .رمیبگ یشتریب وجدان عذاب شهیم



 و مبد نش  ون حرفش به یش  تریب توجه کردم یس  ع و گرفتم ازش رو فنجون

 :دمیپرس

 شده؟ درجه 24- واقعا-

 .داد تکون سرشو

 مثل یبود،گاه سالمون 12-10 یوقت ادیم ادمیدم،ید هم رو بدترش نیا از من-

 اون!میدیدیم اموزش خونه یتو رو یلیتحص   س  ال هی یس  لطنت یها پس  ربچه

 ربناط کوبیج منو که یبود،وقت مونیزندگ یها دوران نیتر ش   اهانه از یکی

 .میش خارج خونه از مینداشت اجازه هوا حد از شیب یسرما

 روزمره یاه فیتعر نیتر افتاده پا شیپ و نیتر س  اده یبرا یحت که جالبه برام

 یلیخ حتما من.بندهیم جمع رو افعالش و کنهیم اس  تفاده'' ما'' لفظ از هم اش

 وفتهیب هفاصل قشونیعم وندیپ نیا نیب شدم باعث که هستم یا یطانیش موجود

 ای منه ریتقص   همش ش  م مطمئن تونمیبش  ن،نم گهیهمد دش  من ییجورا هی و

 رو بحث ندادم نش  ون حرفاش به که یواکنش  .س  تمین هم ریتقص   یب ینه،ول

 :گفت و داد وارید به شو هیتک و کرد عوض
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 بلق با رو اسمم حاال نیهم از تونمیست،م رهیمد ئتیه یریگ یرا هفته آخر-

 زیچ مهه شیشاپیپ چون فات  یتشر جور هی هم یریگ یرا نیا و نمیبب رعاملیمد

ستیر نکهیا محض شده،به هماهنگ  ارکیب کار از ایلیشه،خ من مال شرکت ا

 .شنیم

 ؟یک مثل-

شون باال بلند ستیل هی- شونیبند و بار دیبا هم ایلیکردم،خ هیته از  جمع رو ل

 .دور یلیخ یجا هی برن و کنن

 :گفتم و کردم کینزد فنجون دا  لبه به لبمو

 تیاهم بهش همه نیا و یدار یادیز یتیریمد تب نقدریا دونس  تمینم قبال-

 .یدیم

 از م،درس   تیزندگ یتو گهید زیهرچ از تر مهمه،مهم برام حاال دادم،اماینم-

 چیه براش  ون من دمیفهم و میکن یزندگ پدرم خونه یتو میش   د مجبور یوقت

صم ندارم ییمعنا ستم از ییکارا چه کنم ثابت همه به گرفتم میت  برام و ادیبرم د

 .کنهیم بهترش ای رسهیم ریامپا نگتونزیارل ینابود به ماجرا نیا ته ستین مهم



 اون و تهیاهم یب براش یمعنو لحاظ از ش  رکت نقدریا نکهیا از کردم تعجب

 .است  یر دنبال که خودش   وجود ابراز و اثبات بناطر فقط

 تیاهم هم ش  رکت خود به دیبا کمی حداقل س  ت؟توین بچگانه کمی نیا یول-

 دوننیم همه بکشن کنار تو نفع به یکرد مجبورشون نکهیا از بعد نمیمطم!یبد

 .یبکش ینابود به رو شرکت ستین یازیاد،نیبرم دستت از یکار چه

 :داد جواب الینیب و انداخت باال یا شونه

ما- گه گمیم دارم کنم،فقط کارو نیا س   تین قرار لزو فاق نیا ا  تهوفیب هم ات

 .شمینم ناراحت

 ؟!یباش تر مهربون و قدردانتر گرانید زحمات به نسبت کمی یتونیم-

شغال هی مثل منو نفر دو کوب؟اونیج ای؟پدرم؟یک زحمات-  طرد خونواده از ا

 کردن پررنگ یپا رو مزخرفش  ون عمر از چندس  ال که داره یتیاهم کردن،چه

 باشم؟ ساده داروساز هی توش فقط من بود قرار که کردن یشرکت اسم

سم دنیشن از ،ج یلیخ نیشد،ا گرفته حالم بازم کوبیج ا  ره سنیضدحال 

 ش  هیهم زخمم که هیکاف نیهم و ندازهیم من ادی اونو هم اش چهره یحت لحظه
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کهیا یول باش   ه تازه نده تیاذ یلیبرس  م،خ کوبیج به یبحث هر ته ن  کن

 .دمیکش سر رو شده تر خنک قهوه از جرعه هی و نگفتم یزیچ.ست

 با داره که انگار متفکرانه و کرد تنگ چش  ماش  و و ش  د رهیخ پنجره به س  نیج

 :گفت زنهیم حرف خودش

 نجایا ستین یازین اون از بعد و کشهیم طول ماه کی از کمتر شیماریب درمان-

ستیر نکهیا محض بمونه،به شا من مال ا شنگتن به کنم منتقلش دیشه،  و وا

 میزندگ یها سال همه بفهمه و کنه کار اتلیس یسگدون شعبه یتو شه مجبور

 !ارمیدرب اونجا از سر تهش قراره دونستمیم یوقت داشتم یحس چه

 :گفتم بلند و عیسر یلیخ و ناخوداگاه اش جمله دنیشن از

 ؟یکن منتقلش یبنوا دیبا اصال اتل؟چرا؟چرایس...یس-

شو اما برنگردوند سرشو شما  بهم یطور و من سمت چرخوند عیسر یلیخ چ

 .بود بیعج کردنم سوال لحن دمیفهم که کرد نگاه

 سییر بینا ض  من در نداره تورنتو یتو یکار گهید نکنم؟اون منتقلش چرا-

 یخال یتیریمد زیم هی االن کرد،اونجا یقلب س  کته شیپ هفته دو اتلیس   ش  عبه

 !هست استمیر عشق برادر یبرا



 و نفرت شعله با و سرش به زده سنیارم،جیدرنم سر واقعا...ارمیدرنم سر من

نهیم وجودش  و که یا نهیک مه نوادیم س  وزو  شیآت به رو انشیاطراف ه

 هب کوبیج اگه یول بدم تیاهم بهش من که س  تین یزیچ نیا بکش  ه،هرچند

 رس  ه،اونیم ص  فر به نمشیبب بتونم دوباره نکهیا ش  ه،احتمال منتقل واش  نگتن

سمان یسالمت که نطوریهم بایتقر ست به رو شیج س از اماده دیبا ارهیم د  تد

 و ش  رکت به چقدر اون بود دهید که یکس   تنها!باش  ه شیروح یس  المت دادن

 ،بود کردن ش  رفتیپ و دادن توس  عه شیزندگ هدف تنها و دهیم تیاهم کارش

 زا یراحت نیا به که س   تین دونس  تن،عادالنهیم نویا همه مطمئنا و نبودم من

 .بده دستش

** 

 اس  تیر نبود مهم که یمن یبرا یحت بود هفته روز نیتر اس  ترس ش  نبه،پر روز

 یبرکنار خبر از جا همه صبح 11 یساعتا حدود و باشه یک دست قراره شرکت

 کار یرو از س  اعت کی فقط که دیجد سییر توس  ط یقبل رهیمد ئتیه همه

 .دیترک بمب گذشت،مثلیم اومدنش
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 یرا داش  تم دیام دلم ته ه،هنوزمیقطع س  نیج بردن دونس  تمیم قبل از نکهیا با

 تیاس   تمام یتو یرس  م ص  ورت به خبر یوقت و بره شیپ یا گهید طور یریگ

 هی تونس  تن عیس  ر نقدریا خبرنگارا چطور دمینفهم و ش   د تیاپد روز یها

 .دخور بسته در به دمیام ی بدن،همه بیترت سنیج از یا قهید چند مصاحبه

عا اون ما رهیگیم یجد میتص  م یزیچ درمورد یوقت واق  و رس   هیم بهش حت

 و زنهیم کنار رو زیچ همه داره،اون قرار راهش س  ر یچ و یک که دهینم یتیاهم

 .رسهیم اش خواسته به عیسر یلیخ

 در مبد مثبت جواب سنیج به دیرس ذهنم به هیثان کی یط چطور دونمینم من

سر بعنوان االن کهیحال شحال تشیموفق از تنها نه اش ندهیآ هم  بلکه ستمین خو

 .شه عوض کیج نفع به زیچ همه و وفتهیب اتفاق هی کاش کردمیم آرزو

 :کوبیج نگاه از داستان

 صرف و ینامرد تینها در من و شهیم برنده سنیج که نبود ینیب شیپ رقابلیغ

 برام گرانید بدم اجازه و بدم دس   ت از رو اس   تیر دارم یکمتر س  هم نکهیا

ما رنیبگ میتص  م ناکش یخوردگ ش  کس   ت حس نیا ا  کمتر رو وحش  ت

شنص آرا جهینت یوقت.کردینم س از و زیچ همه یراحت نیا به دمید و شد م  تد



 بیعج.نداش  تم چوقتیه که یاومد،حس   س  راغم یبیعج یپوچ دادم،حس

 بمینص یچ تینها در و بودم کرده یچ صرف رو عمرم یا سال یهمه بود،من

شور هیبود؟ شده سمم که یا شهیش من شته عامل ریمد بعنوان روش رو ا  و نو

 !بندازم؟ دورش مجبورم حاال

 که نگاربود،ا جهینت به نس  بت یالینیب به کردن ماجرا،وانمود قس  مت نیبدتر

 صد یور به رو دیبا و باشه سییر خودم یجا برادرم اگه کنهینم یفرق برام اصال

 هب تفاوت یب ر  یناپذ ش  کس   ت و یقو مدبر ریمد همون و خودم خبرنگار تا

 !کردن بودم،وانمود استاد کار نیا تو خوشبنتانه و دادمیم نشون اطراف

 یحت هک بودم رفته برادرم،فرو یبرا خوش  حال ظاهرا و الینیب نقش یتو نقدریا

 در س  تین واس  م یبزرگ یماجرا چندان نیا بودن کرده باور پدرمم و س  نیج

شتم ذهنم یتو که یحال شتم،جیم شاتگان هی با رو همه دا صو سنیک  خود ریت

 حال به تا کردمیم گره گردنش دور دس  تامو داش  تم که یوقت بود نهیآ یتو من

تهیب یخفگ عد و وف هاش ب قتیه گهید و کنم ر گ و برنگردم س  متش چو  ها

 زیانگ نفرت و تر یعوض برابر صد منه،فقط خود اون که نهیا بناطر کشمشینم

 .تر
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 نکهیا از ط،بعدیش  را نیا یتو من کنترل رقابلیغ مزخرف یرمنطقیغ یرو اون

 یتو ور اتاق لیوس  ا همه نکهیا از بعد و زیم ریز زدیم لگد با دیش  نیم رو جهینت

 یابر و کردیم ترک رو ش  کس  ت،ش  رکتیم رهیمد ئتیه یاعض  ا تک تک س  ر

 یها س  ال تمام چرا که فرس  تادیم لعنت خودش به و ش  دیم گور و گم ش  هیهم

 جا چیه به منو ارامش یوقت برس   ه نظر به اروم و خوب کرده یس  ع عمرش

نه،ولینم جامیا من هنوز یرس  و  ص  ورتم از نایدورب یلعنت فالش منتظرم و ن

 روز هی مثل بعدم و بس  پرم س  نیج به اونو و کنم یخال رو اتاقم و ش  ه برداش  ته

شیکار یعاد  یاتفاق چه فردا دونهیم یک...فردا و برونم خونه سمت رو نمی،ما

 جدا دنشب از رو نگتونیارل کین س  ر خونه گردمیبرم یوقت دونهیم یوفته؟کیم

 !ستم؟ین زندان یتو عمد قتل جرم به فردا و کنمینم

شمگ افکار و دادم تکون اطراف به یبار چند سرمو  یلحظات یبرا رو ام نانهیخ

 .شدم بلند یصندل یرو از و دادم هول عقب به

 اخر در و بود درش  ت و زیر یامض  اها از پر که زیم یرو رنگ اهیس   پرونده

 سنیج سمت و برداشتم رو بودمش بسته حاال نیهم و داشت ازین منو موافقت

 بلند شیص  ندل یرو از گرفتم،اونم بود نش  س  ته میکنار یص  ندل یرو که



 بهش ور پرونده نکهیا از قبال من و اورد جلو پرونده گرفتن قصد به شد،دستشو

 :گفتم بشنون حضار همه که یطور بلند و دادم دست بدم،باهاش

 .یداشت اقتشویل گم،تویم کیتبر-

 هی به لیدتب تالشم تیشد،نهایم زده دیبا طیشرا نیا یتو که یلبنند یجا به و

 حالت که نکردم یتوجه و دادم بهش رو پرونده و ش   د زیانگ نفرت پوزخند

 .دهیم نشون رو یچ اون یلعنت صورت

شتم رو بود زیم یرو که یآب وانیل  یرزشل صدام شم مطمئنم نکهیا یبرا و بردا

 دیبا که کردم یعذرخواه جمع از اروم یلیخ بعد و دمینوش ازش جرعه هی نداره

 .کنم ترک رو اتاق

ستمینم یاومدم،حت رونیب شرکت از ش و نگیپارک برم نوا  به ای مبردار رو نیما

 نیتر زیانگ نفرت از یکی بارون و بود یبارون شدت به بگم،هوا یزیچ ام راننده

 کت هک دادمینم یتیاهم گهید گمونم اما!ش  دیم دهید میزندگ تو که بود ییزایچ

شونیوا فرم رو یبرا که ییموها ای شهیم سیخ میدالر صد چند  رچقد ستادن

 یبرا قطف نوامیم که بود نیا دونس  تمیم که یزیچ زه،تنهایبر بهم کنمیم تالش

 .رمیبگ فاصله نتمیر پاش مویزندگ که یجهنم از ساعت چند
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 که بود س  نت برام و داش  تمینم نگه خودم دور رو یادیز افراد چوقتیه من

 ظارانت همه که یزیچ کنم،برخالف برقرار یکس   با یدوس  ت اس  م به یا رابطه

شه شتن،گو  یالملل نیب و بزرگ شرکت هی سابق رعاملیمد بعنوان من یزیگ دا

 ایدن اب اون از رونیب و ش  دیم ختم کردمیم کار و یزندگ توش که یاتاق همون به

 ..بودم بهیغر

**   ** 

 :تارا نگاه از داستان

مادگ ما از پر و باکالس یپارت هی یآ فاده یاد ما نداش  تم رو یا ا  یچ چاره ا

 که شدیم برگذرا یبزرگ هتل همون یتو یپارت و کردمیم شرکت توش دیبود؟با

 .بود شده برگزار ریامپا نگتونزیارل سالگرد جشن قبل دفعه

 هی یبرا تونستینم که بود شده شلو  یاونقدر سرش هم حاال نیهم از سنیج

 نییپا نفر هی 9 س  اعت که گفت و زد زنگ بهم فقط و برگرده ش  ده که هم قهید

 .باشم حاضر استشیر یمهمون یبرا دیبا و منتظرمه هتل



 دیبا هم کیج یبرا حتما!اس  ت؟یر یده،مهمونیم یمعن چه نیا دونمینم یحت

 جشن دیبا یزیچ نیهمچ چرا!بگن تیتسل بهش و رنیبگ استیر ختم مراسم

 بده؟ عذاب رو هیبق و شه گرفته

 دیبا.مدیکوب جاش س  ر رو تلفن و گفتم یراهیب و بد نیزم و اس  مون به رلبیز

 واننیم که هستن ادم یکل امشب چون بدرخشم و باشم یعال دیشم،با حاضر

 رد کننده کس  ل مطلب هی و رنیبگ عکس دشیجد نامزد با دیجد رعاملیمد از

 کوفت هر و نییپا س  طح و س  اده نگتونیارل خونواده عروس چقدر نکهیا مورد

 .کنن هیته زردشون مجالت یبرا یا گهید

شت،مثل هم ییجز یها دهیفا هی سنیج با ینامزد  تله یتو یحت تو نکهیا دا

ش و چکدومیه که یجورواجور یها لباس از پر کمد هی صاحب هم  و یدینپو

 قطف برم یمهمون نیهمچ به بود قرار که یقبل دفعه.ینپوش هم چوقتیه ممکنه

 مگه..اونجاس  ت اونم حتما!ش  دیم کیج خجالت باعث که داش  تم لباس هی

شه؟هنوزم شهیم شو تونمینم نبا  اعثب شیاداوری و کنم رونیب سرم تو از حرفا

 .شم ناراحت شهیم
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ند نیآس  ت رهنیپ ناب رو یا رهیت بنفش بل  چه وشت نبود مهم برام و کردم انت

 نوامینم هرحال به!رفت نیب از دنیدرخش   یبرا ام زهیام،انگیم نظر به یش  کل

شم بدبنت هی هیشب  وهامم حالت کردن بکنم،مرتب بود الزم که یکار همه.با

 .گرفتینم یوقت ادیز اونم که بود

شم خط ش پلکام یرو رو یکیبار چ  ام هرهچ یروح یب نکهیا یبرا فقط و دمیک

 یور و زدم هم داشت یهماهنگ لباسم با که یلب رژ ادین چشم به اون از شتریب

 نیا هب هرکس.زدم زل خودم نیغمگ ریتصو به و نشستم نهیآ یرو به رو یصندل

 هندار قصد اما شده جمع توشون اشک قرن هی اندازه به فهمهیم کنه نگاه چشما

شتم خودم با که یقرار از بعد گهید نه زه،حداقلیبر نییپا  تا شیپ روز دو از گذا

 .حاال

 :دیرس گوشم به اتاق یتو جریپ یصدا

 .منتظرتونه نییپا راننده نگتونیارل خانوم-

 اونا!نگتون؟یارل نش  س  ت،خانوم ص  ورتم رو یتلن لبنند دمیش  ن که یزیچ از

 یرس  م رو زیچ چیه هنوز نه؟ما کننیم افتنار ش  ونیخونوادگ اس  م به یلیخ

 دادم؟ دست از رو خودم یواقع تیهو من یزود نیا به و مینکرد اعالم



شا شک یکف شنه و ساده رنگ یم شنه یبلند که یبلند پا  زیسا از یحت اش پا

 رارهق سنت چقدر من که دهیم تیاهم یک و دمیپوش رو بود شتریب خودمم یپا

 ام ندهیا همس  ر یها ش  ونه تا یس  نت به هم نایهم با یوقت س  تمیوا پاهام یرو

 !کنمیم جادیا گرفتن عکس یبرا گهید مسنره بیترک هی و رسمیم

** ** ** 

عه جایا کیج با یقبل ی دف مهی و بودم ن قدر س  نیج اد کهیا از چ  چوندهیپ ن

 زیچ همه ادیم نظر به حاال و بود یعص  بان کردم یهمراه برادرش با و بودمش

 تیجمع یتو رو کوبیج تونس  تمینم که تفاوت نیا با ش  ده عوض درجه 180

 بورمج و نوردیم ص  ورتم یتو فالش هی هیثان دو هر یوقت خص  وص  ا کنم دایپ

 به و بزنم لبنند نیدورب به گرفتم محکم رو س  نیج دس   ت کهیحال در بودم

 شدیم دهیپرس مکررا که یسوال

 "ن؟یکن ازدواج نیدار میتصم نگتونیارل یاقا و شما که داره قتیحق"

 س  ر ازش  ون من که یتر مهم یها س  وال بتونه س  نیج تا بدم مثبت جواب

 .بده جواب رو اوردمیدرنم

http://www.roman4u.ir/


 ادهس کردن،کار فرار مارگرت و سوزان و نیادو و کین یها کردن نگاه بار ریز از

 ونبهش   چش  مت هربار که دیطلبیم رو یا یس  تودن نفس به اعتماد و نبود یا

 ونخ داره چش  ماش  ون انگار که کننیم نگاه بهت یطور دارن ینیبب و وفتهیب

ستمیم کاریچ اما!ادیم ست منم یزندگ نیبکنم؟ا تون  بگه نهتوینم چکسیه و ه

شون همونقد منم  و ارمد نفرتم یبرا محکم لیدل هی من ستم،حداقلین متنفر از

 .مطمئنن خودشون به یادیز فقط اونا

 یپارت به اون ممکنه د؟مگهید ش   هینم جا چیه رو کیج چرا دونمینم هنوزم

شرکت ومدهین شه؟  مطمئنم و اونه یزندگ ی همه بهش مربو  یزایچ همه و با

 .بشه دهید نوادینم فقط بره و دور نیهم ییجا هی

شت،ثانیم هیثان هی مثل برام ساعت هر و شدیم یسپر سرعت به زمان  یا هیگذ

ستن سنیج از توش که  شیزندگ دیجد اتفاق درمورد یکم و سن یرو بره خوا

نه حرف قا اون از یکی منم و بز فا مال در که بودم ات باور ک مه ینا  با همراه ه

 گفتم و زدم یمصنوع یلبنندا تونستمیم که ییجا تا و رفتم جیاست یرو سنیج

 رو ینیش  امپا نفر هی که یا لحظه و میکنیم ازدواج میدار که خوش  حالم یلیخ

 هب همه که یا لحظه و شد پرتاب سقف به یبطر یرو ی پنبه چوب و کرد باز



 و دنیرقص   و زدن و دنینوش   راهش یتو یعروس   و دشیجد سییر یس  المت

   .نشد هم کیج نبودن متوجه یحت انگار چکسیه

 

س اگرم ای ش اما دنیفهمیم حتما د،کهیفهمیم یک شن یتو بودنش یبرا یتال  ج

 .من بجز همه.کجاست اون دونستنیم همه انگار و کردنینم

 و س  وال هر جواب و ومدیم خوش  حال یلیخ نظر به که کردم نگاه س  نیج به

 من انگار که کردیم نگاه من به یطور و دادیم یخوش  حال و خنده با رو یحرف

 .کردم لیتکم رو شیخوشحال

ست دمینفهم  محو قطف من و بننده بلند شد باعث که گفت یچ بهش شیبغلد

 هی شد،تویم کوبیج هیشب شتریب چقدر زدیم هاشو شیر یوقت که بودم صورتش

 و کنهیم نگاه من به یخوش  حال با داره و کنارمه کیج کردمیم حس لحظه

 .ستین سرزنده نقدریا چوقتیه اون که تفاوت نیا با!خوبه باهام نقدریا

شم شیاند مثبت بهتره دیشا  توننیمن ایدن یادما ی همه که کنم فکر نیا به و با

س صورت شن که یک شق س صورت یرو رو عا شقش که یک  جعل ستنین عا

 !کنن
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 نم که یفیظر یلیخ یفاکتورا اگه و س  ت گهیهمد نیع ص  داش  ونم یحت اونا

 صیتش  ن یبرا هنوز هم نفر دو ،اونیگرفتینم نظر در رو کردمیم حس  ش  ون

 !بودن همسان یادیز گهیهمد از دادنشون

 رمافکا یقیطر هر به بنوام ش  دیم باعث س  رم یتو فکرا نیا همه کردن تحمل

 .کنم یزندگ لحظه تو یقول به و بزنم پس رو

 یبازو و گرفتم کنم دایپ رو کیج توشون نبود قرار انگار که یتیجمع از نگاهمو

 :گفتم مقدمه یب و دمیکش رو سنیج

 .برقص باهام-

 زا خنده رد نکهیا بدون و برگش  ت و کرد قطع شیکنار ش  نص با رو حرفش

 :دیپرس تعجب هیشب یزیچ با باشه شده محو صورتش

 ؟!یچ-

صنیم دارن کنه،همهیم منفجر مغزمو داره آهنگ- صله داره من و رق  سر ام حو

 .کنم دور رو حس نیا فقط تا برقصم هم نیادو با حاضرم کنم ره،فکریم



 ذهنم یتو که گفتم رو یزیچ قایبود،دق راست و رک البته و خشک یادیز لحنم

 ادد نش  ون ابروهاش انداختن باال با و برداش  ت دنیخند از دس  ت باالخره.بود

 "باشه'' گفت لب ریز اما شده جیگ

 .میوستیپ دنیرقصیم نفر دو نفر دو که یتیجمع به و گرفت دستمو و

 یشد،حتیم ختم کیج به تهش گذشتیم ذهنم از که یعیسر و یگذر فکر هر

 کیج با ش  گاهینما یتو که وفتادمیم یروز ادی و دمیرقص  یم س  نیج با یوقت

 بودم باهاش که یکوتاه ش  دم،مدت ریتحق چقد روز اون نبود مهم و دمیرقص  

 نمایاطراف نگاه به یتیاهم ادیم ادمی و کردم تجربه قلبم میص  م از رو یش   اد

 .دادمینم

 کنم فراموش تونس  تمیم و نوردمیم یقو م*ش*ر*و*ب هی کاش کردمیم آرزو

 ودمخ به و کنم اکتفا ص  ورتش به فقط و س  ن  یج رقص  میم باهاش که یکس  

 !نظرمه مورد شنص اون بقبولونم

 :دیپرس بود شده چشمام یتو بیعج نگاه متوجه که سنیج

 شده؟ یزیچ-
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شتم چقدر که اومدم خودم به  و دادمیم قیتطب کوبیج با اونو یاجزا ی همه دا

 گفتم و دادم تکون سرمو.کردم سرزنش خودمو بابتش

 .نه-

 هب تر کینزد یکم منو و گرفت کمرمو بعد و کرد اش   اره ام گرفته ی چهره به

 :گفت و داشت نگه خودش

 .هردومونه تیموفق نی؟ایستین خوشحال-

 :ادمد جواب و شم کینزد بهش تر راحت بتونم تا انداختم گردنش دور دستامو

 .خوشحالم که معلومه-

 .یرسینم نظر به نطوریا اما-

 فکر.کردیم کاوش رو س  الن ته تا س  ر نگاهم گه،هنوزمیم یچ نبود حواس  م

 یوقت تا بودم نشده متوجهش من و بود زده حرف هم یا گهید کلمه چند کنمیم

 :زد صدا اسممو که

 تارا؟-

 :گفتم زده که یحرف به توجه بدون و کردم اون معطوف نگاهمو



 یپارت نیا با رو یعروس امشب نیهم شدیم؟نمیکن صبر سمسیکر تا دیبا چرا-

 ؟!میکن یقاط

 چرا دمینفهم شد،خودمم گرد من حرف بودن ربط یب و مقدمه یب از چشماش

 که دارم نامزد هی کنه،من پرت رو حواس  م تونهیم نیهم زدم،فقط و حرف نیا

صمیم باهاش دارم االن سترس دچار گهید یها عروس یلیخ مثل و رق  از قبل ا

 معلوم که مزخرفش خودپس  ند برادر خص  وص  ا چکسیه به و ش  دم یعروس  

 .دمینم یتیاهم ی  گور کدوم ستین

 و داش  ت نگه هم منو و س  تادیا جاش س  ر و کرد تموم رو دنیرقص   س  نیج

 :دیپرس مشکوک

 افتاده؟ یاتفاق تارا؟چه چته تو-

 یتو ونمبت تا رمیبگ باال رو س  رم مدت یطوالن بودم مجبور نکهیا بناطر گردنم

سته کنم نگاه سنیج صورت سرمو شده خ  و یناچار با و انداختم نییپا بود،

 :دادم جواب یدرموندگ

 .نیدارم،هم استرس کمی فقط...دونمینم-
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 دنشگر پشت از دستامو شد باعث میگوش زنگ یصدا که بده یجواب خواست

 .کنم نگاه میگوش صفحه به و بردارم

سم دنید از ستنل تعجب یصفحه،کم یرو ا شتم بایتقر ؟من!یکردم،ا  نیا دا

 ه؟بزن زنگ بهم االن دیبا چرا.سپردمیم یفراموش دست به رو یمیقد دوست

 :گفتم و کردم اشاره میگوش به و رفتم عقب قدم هی

 .بدم جواب دیبا-

 :دادم جواب رو تلفن ا یح یکاینزد و گرفتم فاصله تیجمع از و

 ؟ی،استنلیه-

 ؟یخودت نیسالم،تارا؟ا-

 .ندارم ازت یخبر چیه وقته یلیخودمم،خ اره-

 ؟ییکانادا هنوز تارا،تو نمیبب.یدار رو خط نیا هنوز که خداروشکر-

 مگه؟ کانادام،چطور اره-

ستنل از هم اس ام اس هی یحت که بود ماه 6 از شتریب شتم یا  بود بیعج و ندا

 زد یحرف بعد و کرد مکث یکانادام؟کم هنوز بپرس  ه ازم و بزنه زنگ ییهوی که



 گوش یرو دستمو و دمینشن دیرسیم ا یح تا که کیموز بلند یصدا بناطر که

 :دمیپرس و گذاشتم ازادم

 ؟یچ-

 .شد تر یطوالن اش جمله کرد،چون عوض رو حرفش کردم حس

 ؟ینگتونیارل شرکت یپارت یتو تو!اوه-

 .همونجام اره-

 .ریبن شب!نزدم زنگ بهت میکن تصور ایال،بینیب پس-

 :گفتم یبلند یصدا کنه،با قطع نکهیا از قبل

 خوبه؟ حالت...کن صبر!نه-

 .مربوطه من به که افتاده یاتفاق هی حتما.گرفتم استرس ناخوداگاه

 .کوب  یج مورد ست،درین من مورد در نیا یول.خوبم من-

 :دمیرسپ یشتریب استرس با.نبود یالک اضطرابم شدم مطمئن و گفت نویا

 کوب؟یج...کیج-

 تون؟یمیقد آپارتمان به یبرسون خودتو یتونیآره،م-

 افتاده؟ واسش یاستن؟اتفاق شده یچ-
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 :داد جواب تعلل با

 .یمیقد اپارتمان به ایب سر هیاومد، شیپ برات یآزاد وقت اگه نه،فقط-

 و ترس نیماب یحس با من و شد بلند یگوش بوق یصدا بالفاصله و گفت نویا

 .کردم نگاه میگوش به تعجب

 یتاکس نیاول و دمیدو رونیب ا یح از و بشه راهم سد یدیترد چیه ندادم اجازه

 .افتاد راه راننده و گفتم بهش رو ادرس  عجله با و گرفتم رو بود راه سر که

 گهید س   اعت مین حداقل تا نمیننداختم،مطم هم ینگاه مین س  ر پش   ت به

 .ستمین اونجا شهینم متوجه چکسیه

ضطرابم بودنش خاموش و گرفتم رو کوبیج شماره و نموندم کاریب  شتریب رو ا

 .کردیم

 شتو که یا یمیقد اپارتمان برم خواس   ت ازم اون که افتاده یاتفاق چه یعنی

 کردم؟یم یزندگ

 ردسرد یتو باشه داشته قصد ومدینم نظر به زدم حرف کیج با که یبار نیآخر

 ساده تماس هی با حاال و رفتم ششیپ از یزخم و نهیک از پر یقلب با من و وفتهیب



شم یحت که شت خود  راه نیتر عیسر با دارم و کردم رها رو سنینبود،ج تلفن پ

 .رسونمیم کوبیج به خودمو ممکن

س که یمیقد محله به س هیدم،کرایر ساب رو یتاک ش از و کردم ح  مدیدو نیما

 !نکردن ریتعم رو یلعنت اسانسور نیا هنوزم.رونیب

 در هم پش  ت بار نیچند و دمیرس   یاس  تنل واحد به تا دمیدو هارو پله ی همه

 .زدم

جب زدمیم نفس نفس که من دنید با اس  تن و ش   د باز در  هم یکم و متع

 :گفت سپاسگزار

 باهاته؟ هم سنی،جیاومد که ممنون.یدیرس عیسر تارا،چقدر-

 .دادم تکون نه نشونه به سرمو

 .نجامیا من که نداره خبر روحشم یحت اون-

 

 :دمیپرس داخل برم نکهیا از تو،قبل برم که کرد اشاره بهم

 افتاده؟ یاتفاق کوبیج یشده؟برا خبر چه-
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ستن سوس و آه به هیشب ییصدا ا  ییرو به رو واحد به و شد خارج گلوش از اف

 :گفت و کرد اشاره میکردیم یزندگ توش کیج منو قبال که

 .شده خارج کنترل ست،از خونه یتو اون-

 :دمیپرس ارومتر و ادیب جاش سر نفسم دادم اجازه

 داره؟ من به یربط چه نیا شده؟و خارج کنترل از که هیچ منظورت-

 اب االن تو و نیس  تین خوب باهم یلیخ نفر دو ش  ما که دونمیم من.دونمینم-

 و درب افهیق با ها مدت از ش  ده،بعد یوحش   و مس  ت   االن اون ی،ولیس  نیج

 اومد بودن یخال نص  فش  ون که دس  تش یتو یس  کیو ییتا 12 جعبه یداغون

 بیغر و بیعج یحرفا و س  تهیبا پاش یرو درس   ت تونس   تینم و نجایا

شمیم ستن به کرد شروع و خونه یتو رفت زد،بعد  گهید زیهرچ و ها پنجره شک

 هیقض با و شد شروع شیدرمان روان که یزمان از بود،راستش دستش دم که یا

نار مادرش مرگ مد،ه ک قتیاو باره امروز.بودمش دهیند نطوریا چو  حس دو

 !نمیبیم رو مغز یب ساله 4-23 کوبیج دارم کردم

 



سما و بودم شده جیگ ستمینم ر  وبکیج بودم دهیند حاال تا.گهیم یچ داره دون

 یباز وونهید به دس  ت بنواد که یحد در کنه مس  ت و بنوره م*ش*ر*و*ب

 :دمیپرس.بودم دهیند اونم از تر فیخف یحت.بزاره

 اد؟یبرم ازم یکمک چه ؟منیزد زنگ من به چرا-

 نیمز یرو در کنار که یا شکسته یبطر به و رفت کنار در یجلو از قدم هی اون

تاده مان تا یحت اثراتش.کرد اش   اره س  ر با بود اف پارت مه هم یاس  تنل ا  ادا

 :داد حیتوض یول بگه نویا که بود سنت براش.داشت

 ای کین به.زد ص  دا تورو اس  م یچندبار که دمیش  ن نامفهومش یحرفا وس  ط-

 یکنیم رفک...دارن یبزرگتر یها یریدرگ اونا بزنم زنگ تونس  تمینم که س  نیج

 ؟یکن یکمک یبتون

 :گفتم و گرفتم نیزم یرو شکسته یبطر از نگاهمو

 .کنمیم رو تالشم ی همه من.دونمینم-

 که میکس   اون من س  تمین نیمطم هنوز.ییرو به رو واحد س  مت برگش  تم و

 یقیعم نفس یمتنفره،ول ازم کهیحال در نهیبب یتیموقع نیهمچ تو نوادیم

 .کردم باز رو در و دمیکش
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شت ش دراز اتاق یتو نفره سه مبل یدر،رو جهت به پ  که یگاریس و بود دهیک

 بدون و دیشن رو در یصدا انگار و بود دستش یتو بکشه بودم دهیند چوقتیه

 :گفت بنوره تکون جاش از نکهیا

 .ینش مزاحمم گفتم بهت-

 یس  کیو پر مهین یها یبطر و گاریس   یلترهایف از پر مبل کنار نیزم یرو

 دنید از اورده؟ناخوداگاه خودش س  ر ییبال نیهمچ س   اعت چند یبود،ط

 :زدم صدا رو اسمش آه به هیشب یزیچ با اونجا اسفبار تیوضع

 ک؟یج-

 تظاران.در سمت برگشت و شد زیمنین جاش یتو دفعه هی من یصدا دنیشن با

 الفاصلهب بعد و شدن زیسورپرا لیدل تنها نیا احتماال و نهیبب نجایا منو نداشت

 :زد داد که بود شدنش یعصبان

 زده؟ زنگ تو به نفهم اون-

 .کرد اشاره ییرو به رو اتاق در به و



 زیچ مهه و بود برداشته دود و ا*ل*ک*ل تند یبو رو اتاق.تو رفتم و بستم رو در

 ین،حتیزم یرو ش  ده برعکس زیپنجره،م ش  کس  ته ش  هیش  .بود نتهیر بهم

تاده نیزم یرو که ونیتلوز ته هیپا و بود اف ندل ش  کس   نار یچوب یص    ک

 .بود'' کنترل رقابلیغ'' بر یمبن یاستنل کلمه هیتوج نایا نه،همهیشوم

 هب دهیاتوکش   و مرتب و کننده رهیخ ش   هیهم برخالف که کردم نگاه کیج به

 مدت یبرا داش  ت،انگار یس  یخ یلباس  ا و نتهیر بهم یموها و ومدینظرنم

 .مونده بارون ریز یطوالن

 دهید خمز آثار و یکبود بود گرفته نشیب رو گاریس  که انگش تش یها بند یرو

 باشه یشکل نیا تونهیم کوبیج که دیگنجینم من ذهن یتو یحت نیا و شدیم

ستامو شتم دهنم یجلو د  بعد و شه خفه همونجا گفتنم" من یخدا اوه" تا گذا

 :گفتم و رفتم جلوتر قدم هی

 اومده؟ سرت ییبال چه تو-

 :دمیپرس و کردم اشاره اطراف بازار اشفته اون به و نشستم کنارش مبل یرو

 شده؟ یافتاده؟چ اتفاقات نیا همه چطور-

 :گفت یحوصلگ یب با و شد رهیخ چشمام تو
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 !کجاست؟ ؟نامزدتیدیم تیاهم چرا تو-

 بناطر نه؟فقطیا پس.اورد زبون به یکج ش  نندین ا رو س  والش دوم قس  مت

 از پر لحن اون دونمیناراحته؟نم اس  تشیر دادن دس  ت از و س  نیج هیقض  

 :گفتم و اوردم کجا از رو سرزنش

ستش از هنوزم تو اما بود مهم برات یلیخ شرکت اون دونمیم-  فقط و ینداد د

 .یبکشون ینابود به خودتو ستین الزم یستین رعاملیمد نکهیا بناطر

 ازم رو اش رهیخ نگاه و گذاش  ت لباش نیب رو گارشیس   و زد ش  نندین بازم

ستمینم من.نگرفت ستمینم..تون  نمشیبیم ینطوریا یوقت و بمونم قولم یرو تون

 ابتب که یحد از شیب ینگران با و رفتم جلوتر ینده،کم فش   ار گلومو بغض

شتم روزش و حال ستش یکی اون یتو که یبطر کردم یسع دا  ازش رو بود د

ش رونیب لباش نیب از رو گارشیس اون اما رمیبگ  قبل دفعه هک ییبال مثل و دیک

 اعثب که کرد فوت صورتم یتو رو شیلعنت دود ی بود،همه اورده سرم مارگرت

 اداشون نفرت با که یکلمات با و بشم یبطر گرفتن الینیب و وفتمیب سرفه به شد

 :گفت کردیم



 بهش ربا هزار رو نیکوتین گند یبو!نگتونیارل س  نیج یبو..یدیم اونو یبو-

 .دمیم حیترج

باره و ظار ازش مس   ت   کرد،اون تکرار رو حرکت اون دو  و مودب ندارم انت

حت کارش نیا از و باش   ه جنتلمن ناطر ش  تریش  م،بینم نارا  خودش ب

 :گفتم ملتمسانه و زدم کنار صورتم یجلو از دستام با رو دود.ناراحتم

 ...ک،لطفایج-

 :گفت و کرد اشاره در به و گرفت ازم رو اش رهیخ نگاه باالخره

 .نمتیبب نوامینم.رونیب برو-

شدم بلند سه دوم بار یبرا کردم یسع عوض در ن س از یبطر گرفتن ی وا  تشد

ستش.کنم تالش ش عقب رو د  و چرخوند یا گهید سمت به رو سرش و دیک

 :کرد دیتاک

 .رونیب برو گفتم-

 .کردمیم یپافشار موندن به دایشد چون دمیفهمینم رو حرف نیا یمعن انگار

 :گفتم رو جمله همون بازم

 .ک،لطفایج-
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 یطرب شهیش.داد وارید سمت به دستش یتو یبطر کردن پرت با منو جواب اون

 نم که یمبل به و شد بلند جاش از.دمیپر ترس از کمی من و شد پنش جا همه

سته روش ش  و رفت بعق یکم فقط و وفتادین شینیسنگ زد،بناطر لگد بودم ن

 و کرد جدا المپ از س  رش  و و برداش  ت رو مبل کنار آباژور تیعص  بان با بعد

 :زد داد بایتقر و وارید سمت کرد پرت رو هردو

 ؟یچ لطفا.کن کامل رو ات ؟ها؟جملهیچ لطفا-

 فهممیم کردم،حاال حس رو دردش یحت منم و زد مش  ت وارید به و گفت نویا

 مشت ات گرفتم دستشو و سمتش رفتم و شدم بلند.بودن یزخم انگشتاش چرا

 .کنه تموم رو وارید و در به زدن

 :دیلرزیم صدام هم بودم شده شوکه هم تیوضع نیا دنید از

 .یزنیم صدمه خودت به یدار.کن تمومش لطفا-

 :زد داد و بکشه رونیب دستم از دستاشو کرد یسع

 .ونریب گمشو نجایا از و باش خودت دنید صدمه داره؟نگران یربط چه تو به-

 زمیانگ قتر کردن هیگر یجلو که بگم تونستمیم یچ.بگم یچ دیبا دونستمینم

عا ره؟منیبگ رو  ظرن به ش   هیهم از زتریانگ نفرت فقط و کنمینم یکمک واق



 هیرگ و لرزمیم دارم و گرفتم محکم رو دس تش هردو زورم تمام با یوقت رس میم

 اقیدق نیا.دمیند کیج از چوقتیه رو تیعص  بان مدل نیا کهیحال در کنمیم

 یزایچ و غرور قیعم هیال پش  ت بگم تونس  تمیم که بود وجودش کیتار مهین

 :گفتم معمول حد از تر اروم یلحن با.کردیم پنهانش گهید

 .یزنینم صدمه بهم تو-

 کنبال یا ش  هیش   در به من تا دیکش   طول هیثان چند فقط و کرد نگاه بهم اون

 غیج بناطرش بنوام که محکم اونقدر نه اما!بش  م دهیکوب س  رمون پش   ت

 .بکشم

 توئه؟ ریتقص نایا همه یوقت نزنم صدمه بهت چرا-

ناش یال از اون ندو فت د ندش یها نفس و گ  بهم یوقت خورد ص  ورتم به ت

 .شد تر کینزد

هت چرا- مه ب مه و یطانیش   خود یتو یوقت نزنم ص   د ند به و زیچ ه  گ

 ات دو و نجایا یایم یکرد من؟فکر نجات ؟فرش  تهیهس  ت یک ؟حاالیکش  یم

 و مهست یک من یدونینم یحت شم؟تویم متحول من و یدیم لمیتحو حتینص

ستم از ییکارا چه  نوامیکنم،م نابودت نوامیم...تارا یطانیش خود تو.ادیبرم د
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 یا ربهض چه بودنت با یبفهم وقت اون دیبشکنم،شا شهیش نیا مثل هم رو تو

 .یبش متوجه بهتر رو زدن صدمه یمعن اونوقت دیشا.یزد میزندگ به

 حکم عقل و دونمینم ازش یچیه ش  ناس  مش،منینم واقعا اونه،من با حق

 قطف اما برنگردم چوقتیه و ش  م دور تونمیم که ییجا کنم،تا فرار ازش کردیم

 مزخرف احس  اس  ات ی همه و ینگران و ترس از ام ش  ده خش  ک یلبا نیب از

 .اومد رونیب" متاسفم" کلمه گهید

بهیفر و خش  م ی همه کلمه نیا گفتن  با کردم حس  و بیعج غم هی اداش،

شماش یتو بیغر ست.داد قورت یسنت به رو دهنش اب و شد لیتبد چ  در

 !بود؟ بغض هیشب یزیچ هی اون که دمید

 انگشتاشو.گرفت صورتمو و دیکش رونیب دستام از دستاشو و نگرفت فاصله ازم

 :دیپرس و زد زل بهم رنگش یاب یچشما با و دیکش صورتم یرو

 ؟یکنیم کاریچ من با ین؟داریفیگر تارا یهست یک تو-

 شیپ لحظه چند تا که یتیعص  بان تا دمیترس   ش  تریب شیناگهان حالت رییتغ از

 بهکرد، حرکت نییپا سمت به و گذاشت ام چونه یرو رو انگشتش اون.داشت

 متوقف ام ترقوه اس  تنون یرو لحظه چند یبرا و کرد لمس رو گردنم یاروم



 رموس بالفاصله من و اومد جلو دنمیب*و*س قصد به اون یوقت دیبر نفسم.شد

 بود ممکن که یحس   بناطر من و اومد فرود ام چونه یرو لباش و چرخوندم

 هم حاال نیهم حس کنم،اونیم اش  تباه هرچند.بس  تم چش  مامو ادیب س  راغم

 .اومده سراغم

 .دهیپر یلعنت یها ا*ل*ک*ل اون اثر و ستمین مست من باش آروم-

شت انتظار ضاع نیا دا  نیا کامل یاریهوش با داره بدونم من کنه؟که بهتر رو او

 هب کنه؟دس  تش  و رمیتحق بناطرش قراره بعد س  اعت کی و دهیم انجام رو کار

ست سمت سم دامن که من د شت خودش تو رو لبا شتا و برد بود کرده م  یانگ

 باال س  مت به ام چونه از رو لبش و کرد قفل من یانگش  تا یتو رو بلندش

 :کرد زمزمه گوشم کنار و داد حرکت

 .بدم انجام دنتیب*و*س جز یکار نوامینم من و-

 و پهبت وار وانهید نوادیم که هرچقدر قلبم دادم اجازه و طرفش برگردوندم سرمو

سبوند میشونیپ به رو شیشونیپ یوقت شدم مانعش چ ستامو.ن  دو و وردما باال د

 هامون صورت داشت که بدنم یهورمون مهین اون به و گذاشتم اش شونه طرف
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 ونیرگ و دوختم نییپا به نگاهمو.ش  ه گم بره گفتم کردیم تر مماس اونم از رو

 :گفتم

سافرخونه هی فقط که کنمینم فراموش من- ستم،نم تو یبرا یراه نیب م  نوامیه

 .باشم نیهم هم برادرت یبرا

شو ش عقب سر ستمیم اما دینک  نندهک تیاذ براش حرفم نیا چقدر بفهمم تون

 .بود

 ؟یاریب اونو اسم دیبا چرا-

 رکا به لحنم یتو رو تیقاطع تمام کردم یس  ع و دادم هولش عقب به یکم من

 :گفتم و رمیبگ

 .کنمیم ازدواج باهاش دارم که ی  کس نه،اون ای یکن باور چون-

 :دادم ادامه و رفتم کنار در یجلو از بود یسنت هر به

 .برم تونمیم من و خوبه حالت گهید گمونم-

 ممواس نکهیا به و در سمت دمیدو و کنه یاعتراض تا نموندم منتظر وجه چیه به

 نکردم یتوجه زد صدا بار نیچند



 هخوش  بنتان.بودم خوش  حال یکم بابت نیا از و ادینم دنبالم اون دونس  تمیم

 یاریب ریگ یخال یتاکس هی یا لحظه هر و روز شبانه از ساعت هر یتونیم نجایا

 .شلوغه نسبتا ابونیخ هی چون

 متوجه س  نیج که س  تین بیعج یول دیکش   طول چقدر نایا همه دونمینم

 جا یقبل یتاکس   یتو رو لمیموبا ش  دم متوجه لحظه همون نش  ه؟تازه نبودنم

 اتفاقات ی همه چرا!نزده زنگ بهم س  نیج چرا که نداره یتعجب و گذاش  تم

 وفتن؟یم من یبرا مزخرف

 یوت کوبیج دنیکنم،د باور رو دمید که یزیچ تونس  تمینم و بودم جیگ هنوز

 س  رم از فکرش نش  د باعث و کرد بدتر و روزم و حال فقط و فقط اوض  اع اون

 دلم ته یزیچ هی دونس  تمیم و کردمیم فکر بهش ش  تریب و ش  تریب من بپره،بلکه

جا من نواس   تیم قتیه و بمونم همون مت برنگردم خودم یپا با چو  س  

ستد بودم سنیج بر و دور یوقت رو قلبم امون یب و نامنظم تپش سن،منیج  و

 رو تمداش سنیج کنار که ینانیاطم حس از شتریب یزیچ هی اون گمونم و داشتم

شش و شور هیداد،یم بهم صف ک شدن و  سنت برام رو زدنش کنار یحت که ین

 اهنگ بهم نهیآ از راننده بار هی قهید چند هر من یها هیگر بلند یص  دا از.کردیم
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شکل پرسهیم حاال نیهم زدمیم حدس و کردیم  خوشبنتانه اومده؟اما شیپ یم

 .میدیرس هتل به و کرد خالصه مکررش یها نگاه یتو رو شیکنجکاو

 یاتفاق چیه ندادم اجازه نکهیا با و کش   تیم درون از منو داش   ت گناه حس

ست کیج خونه به رفتنم کردمیم فکر بازم وفتهیب نمونیب  سنیج دینبا و نبود در

شتمیم تنها رو شته تنها هم رو کیج نکهیا از حال نیا با ذا  یدب حس بودم گذا

شتم سنه هی دینبا منم چرا ایخدا!دا ساتم و بودمیم اونا مثل قلو دو ن سا  با ور اح

 کرمف و بود شده ور شعله وجودم یتو زیچ همه!کردم؟یم میتقس یمساو نسبت

 نفر هی با که یدختر اون..نه..نبودم یدختر نیهمچ کرد،منینم کار درس   ت

شم من شهینم ست گهید نفر هی با ذهنش و کنهیم ازدواج  زرگب ینطوریا من!با

شدم سم اتفاقات نیا نبود قرار چوقتیه و ن ش از.وفتهیب وا  با و دمش ادهیپ نیما

شنه بود ممکن آن هر که ییقدما شم یها پا شکنه بودن محکم از رو کف  تمرف ب

 قبل با یا ذره یش  لوغ و بود یباق خودش قوت به زیچ همه هنوزم.هتل یتو

 .نداشت تفاوت

 ارکن رو شیگوش   و بود س  تادهیا زهایم از یکی کنار که دمید رو س  نیج دور از

 زدن زنگ حال در ممکنه زدمیم حدس و زدینم حرف اما بود داشته نگه گوشش



 اصلهف نقدریکردا قطعش و گرفت عقب رو یگوش من دنید با چون باشه من به

تادهیا اون که ییجا تا در دم گار که کردم یط عیس  ر رو بوده س    داش  تم ان

 جاک نکهیا درمورد کنه فرص  ت نکهیا از قبل و س  تادمیا روش به دم،رویدویم

 ص  ورتش طرف دو دس  تامو و س  تادمیا پا پنجه یبپرس  ه،رو یس  وال ازم بودم

 چقدر خودش ای کننیم نگاه بهمون دارن نفر چند که دادم یتیاهم و گذاش  تم

شتم لباش یرو لبامو کردمیم هیگر هنوز کهیحال در و شده زده تعجب  با و گذا

سات همه سا شون همونجا کردمیم یسع که یاح س به کنم جمع  دنشیب*و*

 تعلق یکس   چه به ایدق که کنم قانع خودمو تونس  تمیم ینطوریا فقط.دادم ادامه

ست از رو کنترلش یک با و کجا دیبا یلعنت قلب اون و دارم شمامو!بده د  باز چ

ما نمیبب رو تعجبش تا نکردم تاش هنوز که کردمیم حس ا  باز نیطرف به دس  

 ات بکش  ه باال منو یکم و کنه حلقه من دور رو اونا تا دیکش   طول یکم و مونده

 بار نیاول یبرا  و بدم زحمت خودم به یلیخ دنشیب*و*س یبرا نباشم مجبور

 لحظه هی یبرا که کردم،انگار حس هم سنیج طرف از رو حرارت و کشش نیا

 ورتشص شیر ته یزبر یرو رو سردم یدستا یوقت و کنم قانع رو خودم تونستم

 یلیدل گهید اما ش  ده سیخ من یاش  کا از اونم ص  ورت کردم حس و دمیکش  
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شتم کردن هیگر یبرا  ستین رارق انگار که بود گرفته منو محکم نقدریا یوقت ندا

 ههم نیا یجلو که س   تین مهم اونم یبرا و وفتمیب بذاره و کنه رهام چوقتیه

 میهم با ما بدونن ایدن همه نوادیم که حرفش یرو واقعا و هب*و*س  ب منو ادم

 بهش نوامیکن،نم ولش نه....بود کوبیج ش  نص اون اگه کهیحال در مونده

 .کنم فکر

شمام که هم یوقت یحت سته چ ستمیم بود ب  ورتمونص به که ییها فالش نور تون

 س  اعت 24 از کمتر عرض در عکس  ا نیا همه بدونم و کنم حس رو نوردیم

 رترید یکم اون و دمیکش عقب سرمو و کردم باز چشمامو.شهیم پنش جا همه

 یجزاا تک تک کوتاه مدت نیا یتو که داد نویا فرصت بهم و کرد باز چشماشو

 ریز هک رنگش یآب یچشما با لحظه چند یبرا.کنم ثبت ذهنم یتو رو صورتش

ضا یتو کم نور اون  و ردک نگاه بهم ومدنیم نظر به شهیهم از تر رهیت سالن یف

 نجایا نه اما خوند چش  ماش یتو از ش  دیم رو عش  ق حال نیع در و تعجب

 اون چرا و افتاده یاتفاق چه که بدم جواب تونس  تمیم من نه و بپرس  ه تونس  تیم

 نیغدرو البته و کننده قانع لیدل هی دنبال داش  تم ذهنم یتو هنوزم و کردم کارو

شتمیم نایا ی همه یبرا ستمینم که من.گ  تونم؟بایمبودم، کوبیج شیپ بگم تون



عد و زد ام گونه به یاروم یلیخ هب*و*س    زد که یکمرنگ لبنند  یرو منو ب

 گهیهمد به زمان و مکان از فارق چقدر میبفهم نکهیا از قبل و گذاش  ت نیزم

 ما و بودن رفته تر جذاب ی سوژه سمت خبرنگارا و عکاسا ی م،همهیکرد نگاه

 هدیپرس  جمع وارد تازه ش نص از داره س وال هزارتا که میش د متوجه ریتاخ با

 و س  ر همون با کیج دمید و کردم نگاه س  مت اون به یوقت دیبر نفس  م.ش  هیم

 چکسیه س  وال به و س  الن   یتو بود دهیند ازش من جز چکسیه که یوض  ع

 شمخ و نفرت تونمیم که کنهیم نگاه بهم یطور فاصله همون از و دهینم یجواب

مان رو مه....اون یعنی..من یخدا.نمیبب توش از همز بال رو راه ی ه  من دن

 راشب که یشرکت جشن یتو خونوادش بناطر نشد حاضر یحت بود؟اون اومده

 تمرف عقب قدم هینجاست؟یا من بناطر حاال و کنه شرکت دادیم یزندگ یمعن

ستامو و  من.بمونه یباق خودم یبرا شدنم زده شگفت تا گرفتم دهنم یجلو د

 حاال و کنم کارو اون جمع یتو کیج حض  ور بناطر نداش  تم قص  د واقعا

 و دهیترس نگاه و من به اون زیدآمیتهد کردن نگاه طرز یوقت سنیج بودم مطمئن

 طمئنم یوقت و کنهیم یاشتباه برداشت حتما دید رو اون به من شده زیسورپرا
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 ود ما به کردن نگاه بار نیچند دمید که گذرهینم یخوب زیچ ذهنش یتو ش  دم

 :دیپرس من از تینها در و داد ادامه رو نفر

 خبره؟ چه نجایا-

فاق چه داره که نداش  تم یا دهیا چیه تهیم یات  قطف بدم دیبا یجواب چه ای وف

مه کوبیج بودم دواریام نه خراب رو زیچ ه  به یوقت دمید امش   ب چون نک

شته انتظار دیبا که شهیم یزیچ از تر بیعج یلیخ زنهیم سرش شم دا  اون و با

 امروز تا که ییکس   ا ی همه دید معرض در داغون ظاهر هی با هم حاال نیهم

 که یوبکیج و ستادهیا اونه به توجهشون همه که یافراد و بوده سشونییر صبح

 نفره دو جمع هی یتو ش   ده ش   ل کراوات گره هی با چوقتیه ش  ناختمیم من

 یوت داغون  یخرابکارها هیش  ب و بود یرو ادهیز یلیخ گهید یکی نیا!رفتینم

 .دیرسیم نظر به ابونیخ

 دونمینم که کنهینم باور دونستمیم اما دادم تکون دونمینم نکهیا نشونه به سرمو

 ..وستیپ تیجمع به و گرفت فاصله من از.دادمیم حق بهش و

 :کوبیج نگاه از داستان



قت احس   اس ما مه که کردمیم ح بال رو راه ی ه مدم دختر نیا دن  یحت و او

 تمبود،گذاش زمیچ همه دادن دست از یبرا که یمزخرف یپارت یتو پامو بنارش

 حداقل ای و دپرس و ناراحت اونو داش  تم انتظار و دمیرس   نکهیا محض به و

 اون یوجل داره دم؟کهید ینم،چیبب بوده باعثش که یاتفاقات بناطر متاس  ف

مه ثل که میاون من و هب*و*س   یم رو س  نیج ادم ه  رو خودش احمق هی م

 همه که رکیس   یتو اموز دس  ت وونیح هی نیکرده؟ع همه دس  ت مض  حکه

" کیریت" یصدا و کردم مشت کنارم دستامو.بنندن بهش و کنن نگاش نوانیم

 یس ع فقط و بش نوم تونس تمیم هم اهویه اون یتو رو انگش تام یها اس تنون

ش ازش بعدا که نکنم رو یکار و بمونم جام سر کردمیم  هک سنیج.شم مونیپ

 دانهروزمنیپ ژس  ت و یجانب به حق افهیق با.کردن باز رو راه عده هی اومد کینزد

 :گفت بود گرفته خودش به که یا

رو،پارت یدیرس رید یلیخ-  .شهیم تموم داره کم کم یب 

شم ستیم خوب خود  حاال نیست،همین نیا بگه نوادیم االن که یزیچ دون

 از که ییص  دا با.نتهیر بهم هاش برنامه ی همه من ش  دن ظاهر ییهوی از هم

 :دادم جواب ومدیدرم دندونام نیب
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 !خوبه همه حال شم مطمئن نواستمیم فقط-

 فتگ داد لمیتحو که یا یالک خنده با و کرد فرو شلوارش بیج یتو دستاشو

ستیم-  صبرشون همه مطمئنم هم حاال نیهم ،امایکن چک و یایب زودتر یتون

 وت حال شن مطمئن نواستنیم هم همه شد،گمونمیم تموم دنتید یبرا داشت

 .خوبه

 با و کشوندم سنیج سمت زشیام طعنه حرف دنیشن با رو تارا به ام رهیخ نگاه

 خودش به احمقانه چطور که کردم نگاه بهش دیباریم خون ازشون که ییچشما

 به یس  تین" ی.ه.و.گ چیه تو و س  مییر من" یزدنا هیکنا ه*و*س و ش  ده غره

 !زده سرش

 .کن ذوق یکنترل نیماش هی داشتن از ساله 5 پسربچه هی مثل نطوریخوبه،هم-

 نجانیا ایک که ندم یتیاهم و رمیبگ فاصله جمع از و اون از خواستم و گفتم نویا

صم که یوقت ندادم یتیاهم هم پدرم بیعج نگاه به و شتم میت  تارا سمت برم دا

 و زیچ همه به بزنم گند بدتر و بدم لشیتحو یچرند یحرفا چه دونهیم خدا و

 قدم کی.بود نیهم لحظه اون تو انکارم رقابلیغ لیم برم،تنها نواس  تمیم فقط

 ام نهیس هقفس به زد و اورد رونیب بشیج از دستشو سنیج که نگرفتم فاصله هم



 جنگ اعالم هی.بود جنگ اعالم هینبود، مانع هی من یبرا نیا اما بش  ه مانعم تا

م لِّ   .ُمسِّ

نداختم بهش که ینگاه با  ماا کنار بره راهم س  ر از بهتره که دیفهمیم دیبا ا

باره که د،انگاریناریم دردس  ر یبرا زدم،تنشیم حدس که همونطور  دوتا دو

 با یا مس  نره و یجزئ مس  ئله هر بناطر که میهس  ت خر کله و نوجوون برادر

 دیبا اون زدن،اما زل بهمون ایک که ستین مهم برامون و میشیم ریدرگ گهیهمد

 شدیم خراب اگه و من بود،نه اون واسه بزرگ شب هی امشب.شدیم نگران شتریب

نده.دادمینم یتیاهم بهش من  که همونطور و کرد تموم رو شیالک مزخرف خ

 :گفت بود دهینکش عقب رو دستش

 .یبرگرد یتونیخوبه،م همه حال-

 ،اونمدمیچیپ دس  تم یتو رو رهنشیپ ی قهی نکهیا با همزمان و زدم دس  تش ریز

 ص  ورت به رو خا  کار هی انجام دس  تور ذهنمون که کرد،انگار کارو نیهم

 .دادیم همزمان

 همب نس  بت که یگارد به  دیلرزیم تیعص  بان و حر  فر  از که ییدس  تا با

 .میکرد نگاه گهید بهم بعد و میبود گرفته
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 یها بچه به مدرس  ه ریمد هی نیع و ش  د دایپ اباد ناکجا از که پدرم یص  دا

 ''نیکن بس''زد تشر سرکشش

 سنیج ردنگ دور دستامو و بمونم آروم اون از شتریب نزاشت و کرد میعصب شتریب

 تحرک نیا از و کنارمون یفلز زیم به بکوبم محکم رو ص  ورتش و کنم حلقه

 س  ر که نداش  تم مورد نیا در یبد احس  اس چیش  ن،ه ریغافلگ جمع ی همه

شار چه با رو شیلعنت شو یوقت و دمیکوب سنت زیم هی یرو یف  اورد باال سر

ستمیم لحظه چند یبرا  حس داوم شینیب از که یخون با همراه شو جهیسرگ تون

 و تیعص  بان از نهیآ هی هیش  ب اش اومد،چهره خودش به نکهیا محض به.کنم

 هی تدرخ هی مثل اون باشم داشته انتظار دینبا گهید دونستمیم و شد من خشم

 فقط من حرکت نیا کننیم فکر خودش یحت و همه احتماال!س   هیوا گوش   ه

 مه شیلعنت ذهن به چکسیه و اس  تهیر دادن دس  ت از یبرا میناراحت بناطر

 .اومده وجود به دختر هی بناطر اوضاع نیا %80 که کردینم خطور

 :تارا نگاه از داستان

ضع  من و بود کرده برابر چند رو اهویبود،ه اومده وجود به سالن یتو که یتیو

 یچ منتظر دیبا االن و بود دیش  د نقدریا کوبیج واکنش چطور دمینفهم یحت



 کنه کمکش تا رفت س نیج س مت بود تنش یگارس ون لباس که نفر هیباش م؟

 کنار شبکشت نواستیم احتماال و رفت کوبیج کینزد کین و ستهیبا درست

 یناباور کمال در کیج اما گهیم بهش داره یچ که دمیش  نینم ص  داش  و من و

 هضرب هنوز و برد هجوم سنیج سمت به دوم بار یبرا و گرفت دهیناد رو کین

شت و کرد حمله بهش سنیج که بود نزده بهش رو دوم  هک زد صورتش یتو یم

 از گهید یکی طرف عقب شد پرت اون و شکوند رو کیج یدندونا کردم حس

مه یبیمه یص   دا با و س   الن یتو یزهایم  و نتیر نییپا روش از زیچ ه

 :زد داد و بزنتش دوباره تا شد خم روش سنیج و شکست

مه ینوایم- قدیزیبر بهم و زیچ ه ته برات ؟ان ناطرش که س  ن  یوحش   ب

 ؟یشیم

 :گفت خونش به اغشته صورت با و کرد صورتش حواله یا گهید مشت

 نه؟ ام عرضه یب هی من یکرد فکر تو-

 جیاست به سنیج و عقب به داد هول اونو و انداخت چنگ کتش قهی تو کوبیج

 گهیهمد با کهیدرحال کیج و خودش ی ش  ده بزرگ عکس که س  الن گوش  ه
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 یرو هردوش  ون بعد و خورد کردنیم بدل و رد رو پرونده هی و دادنیم دس  ت

 :داد جواب بهش کیج و افتادن نیزم

 نجایا نکهیا یجا به ارهیدرم من خونه از س  ر ش   ب وقت نیا نامزدت یوقت-

 مین تردخ هی کنترل ییتوانا که عرض  ه یب هی.یا عرض  ه یب هی که بمونه،معلومه

 کنه؟ استیر رو یبزرگ اون به شرکت نوادیم چطور نداره رو یمتر

شتن ایلیخ و بودم کیج خونه من دنیفهم همه گهید حاال.شد یعال  همب و برگ

 دنیدیم ازش رو یا گوشه فقط و دونستنینم رو قتیحق کهیحال در کردن نگاه

 !نبود هم یاصل تیواقع یزشت به یحت که

 نوردیم هبست در به کردنشون متوقف یبرا ها یبر و دور هیبق و کین تالش تمام

شون ومدیم نظر به و بودن کنترل از خارج یحد به نفر دو اون و  شده ادیز زور

سنرگ به که ییدعوا نیا یتو شونیکی بودم مطمئنم که  شتهک شد شروع یم

 :گفت سنیج.شهیم

 .یبمون دور ازش بودم داده هشدار بهت-

قب قدم هی بده بود ممکن کوبیج که یجواب از  ونا گفتم خودم با و رفتم ع

 و ترس و جانیه از هم حاال نیافتاده،هم نمونیب یاتفاق چه که گهینم...گهینم



 رو یکار چیه انجام ییتوانا کنمیم فکر و زنهیم رونیب نهیس از داره قلبم ینگران

 .ندارم

 

 هفاصل از بهشون شدن ک   ینزد جرات و بودن دهیکش کنار که همه برخالف من

 یتح و س  ت هودهیب چقدر کارم دونس  تمیم و رفتم نداش  تن،جلو رو یمتر کی

 و تمرف سنیج سمت تینها در و رمیبگ رو کدومشون طرف قراره ستمین نیمطم

 :گفتم منقطعم ینفسا با

 .کننیم نگاه بهتون دارن همه.سنیج کن تمومش-

 دمش ناچار و عقب داد هولم اون اما بکشمش عقب و رمیبگ دستشو خواستم و

 هردوش  ون از کردن خواهش و دنیکش   غیج با فقط و باش  م نندهیب همه مثل

 نیزم یرو از که یا یبطر با همراه و کرد س  رفه کوبیج. کنن تمومش بنوام

 :داد جواب کنه حمله سنیج به اون با احتمال تا داشتیم برش

 .دمیخواب باهاش هم حاال نیهم از هشدار؟من-
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 نگرانش که یزیچ و بگه س  نیج به رو موض  وع نیا تا نذاش  ت منتظرم یلیخ

شبنتانه لیتبد قتیحق به بودم  من و نسیج جز مطمئنم و نزد داد نویا شه،خو

 .دینشن یزیچ یکس

 گهید بایتقر و کردنیم حمله گهیهمد به بود دس  تش  ون دم که یزیهرچ با اونا

شون شدینم شن رو حرفا ش یتو شده غرق یصورتا که یوقت داد صیت  ونخون

 بودن معلوم که یقلچماق ینگهبانا که یوقت تا و گرفتیم قرار یزیچ هر هدف

 گهیهمد از ش  دن موفق و ش  د دایپ ش  ون کله و س  ر بودن یگور کدوم االن تا

 تادس و بودن شکسته و کرده خراب رو زیچ همه که یوقت درست کنن جداشون

 .بود خون و یدگیکوب اثرات و ها خراش از پر صورتشون و

س نموند برادرش،منتظر با یکیزیف جدال شدن تموم از بعد سنیج  اهاشب یک

 الدنب اونو ا یح یتو ناچارا منم و رونیب زد س  الن از بالفاص  له و بزنه یحرف

 .رفت کجا ای افتاد یاتفاق چه کیج یبرا دمینفهم و کردم

 چقدرهر و دمیدویم دیبا بهش دنیرس یبرا که رفتیم راه عیسر نقدریا سنیج

شت،انگار یا دهیفا زدمیم صداش که هم  هم تر عیسر دیشنیم که صدامو ندا

 .رفتیم



 نیتآس جز اما بود دستش دنیکش دم،هدفمیرس بهش بود یسنت هر به و دمیدو

ص یزیچ کتش شد بمین  کرف که من و ستهیبا جاش یتو شد باعث همون و ن

 بعق قدم هی و کنم برخورد بده،بهش ادامه رفتنش راه به نوادیم هنوز کردمیم

 :دیسپر حوصله یب یول بود کجا قایدق نگاهش دونمینم و نکرد نگاه بهم.برم

 ه؟یچ-

مه دونمیم- ند بهش و کردم خراب و زیچ ه ما زدم گ عا ا  کارو نیا قص   د واق

 .وفتهیم من بر و دور اتفاقا نیا همه چرا دونمینم.نداشتم

صال که گفت تیقطع با شدینم و کردیم نگاه بهم  که یتوق سوخت برام دلش ا

 فکر زمهنو دیشن تو اون که یزیچ وجود با   ومدیم باال یسنت به نفسم هیگر از

 شده؟ متنفر ازم قهید هی یتو ای اهاشمیرو پاک دختر من کنهیم

 :دادم ادامه

 ازدواجمون میتص  م از قبل به مربو  اونا همه...گفت اون که ییزایچ همه-

 .شهیم

 .بدم گوش حرفات به نوامینم-

 .بود شده قرمز چشماش و گفت نویا
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 :گفتم رفت،ملتمسانه عقب اون یول رمیبگ دستشو خواستم

 .نگفتم بهت نایا از زودتر که متاسفم.کنمیم سن،خواهشیج-

 .نزد هم پوزخند ینبود،حت دایپ صورتش تو یچیه

 قبلش حالت به رو یزیچ تو تاس  ف یکنیم ؟فکر!ی؟متاس  ف        یمتاس  ف-

 گردونه؟یبرم

 دمش   نگرانش فقط وفته؟منیب اتفاقا نیا همه قراره که دونس  تمیم کجا از من-

ستنل یوقت شتب کارم نقدریا.ستین خوب حالش گفت و زد زنگ بهم یا  بود اها

 رهاش خونوادش همه شیروح طیش  را نیبدتر یتو که یادم س  را  برم که

 کردن؟

 ؟خونوادش یاعضا از یکی ای؟یروانشناس هی تو داشت؟مگه یربط چه تو به-

 داشتمن برم کیج سرا  نکهیا یبرا یا کننده قانع لیدل چیه گه،منیم آره،راست

 دوم ارب یبرا بگم تونس تمیم که یزیچ کرد،تنهاینم قانع هم خودمو من لیدال و

 :بود نیهم

 .متاسفم...فقط من-



 دش مشنص بود یخون هنوز که دندوناش گوشه که زد یشنندین فقط بار نیا

 دور ازم بگه یزیچ نکهیا بدون و دیکش   رونیب دس  تم از رو کتش نیآس  ت بعد و

 ...شد

 به جنجال و دعوا اون م،کهیکردیم فکر خودم جمله از همه که یزیچ یبرخالف

سم یتو شده پا صوصا و زیچ همه انیپا سنیج تیریمد جشن مرا  ام رابطه خ

 یرییتغ مورد نیا در یچیه و بود برجا پا ازدواجمون قرار و قول نفره،هنوز دو

 اون و دمیند رو س  نیج گهید بار کی از ش  تریب بگم تونمیم ش  ب اون از.نکرد

 از!شیدرپ خونه به برگش ته دمیش نیم کنار و گوش ه از و برنگش ت هتل به گهید

 یس  ود مص  لحتو چه نایا همه بفهمم تونس  تمینم و اوردمیدرنم س  ر زیچ چیه

 تموم ض  ررش به هم من با ازدواجش نزدن بهم مطمئنا و ش  ده میقا پش  تش  ون

صم با ادم هی اونو چون شدیم شون ریجوگ ای فیضع یریگ میت  به تا هک دادیم ن

 هک بود نیا دونس  تمیم خوب که یزیچ و کرد عوض رو نظرش دیرس   اس  تیر

نه به حد از شیب نگتونیارل خونواده  و دنیم تیاهم مردم نظرات و ها رس   ا

شت،اونا هم یتعجب  اب بودن مجبور و بودن شده معروف زایچ نیهم توسط ندا
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 نیبرس  ن،ا نظر به یعال همه چش  م یتو یمنطق ظاهرا و یرواقعیغ رفتار هی

 .بمونن یباق تیال تا دنیم انجام ها تیال که ی  کار

سک از بود الزم که یساعات و شدیم یط سرعت به میماریب یبهبود روند  ما

 ملکا یس  المت به یهرچ و ش  دیم کمتر و کمتر روز هر کنم اس  تفاده ژنیاکس  

 طرف از هعالق یسرسوزن اگه که دمیرسیم باور نیا به شتریشدم،بیم تر کینزد

 قطعا کنه ازدواج باهام نوادیم هنوزم اگه و ش  ده داش  ت،نابود وجود س  نیج

 کنهیم که یهرکار نوادیم بعد به نیا از و کس  ان  ی هیبق و یهنزل دکتر با هدفش

 تیمالک با بنواد هروقت تونهیم چون باش  ه تر یانحص  ار و ص  داتر و س  ر یب

 یتیال درس هی نیا بازم و رهیبگ میتصم درموردم کنهیم دایپ بهم نسبت که ینسب

 حقوق زا یراحت به یبتون که س  تین یعاد مرد هی گرفتم،اون ادی که س  ت گهید

 اش هیعل یتونیم که یباش   داش  ته ییادعا ای یکن اس  تفاده درموردش برابرت

 مثبت جواب بهش تمام حماقت با داش  تم یوقت من و یبزن یکار به دس   ت

 دنیکش   عقب یبرا یادیز هم حاال و بودم نکرده توجه موض  وع نیا به دادمیم

 .بود شده رید



 مبود دهیبش  نومش  ون،ش  ن تونس  تمیم طرف هر از که یا گهید اخبار  همه مثل

شون پس از کوبیج و سنیج شکالت سب صلح هی یتو و اومدن بر م  سر هب ین

فاق نیا و برنیم تاده س  نیج یمجرد یمهمون یتو ات ما اف  ارقر کیج بود،حت

ست شه سنیج(ساقدوش)من ب س روز و با  درمورد بایز یسننران هی مونیعرو

کهیا قدر ما ن قدر و میهس  ت یجذاب زوج چ کهیا از چ  نهیبیم هم با مارو ن

 حتما و بنوش  ه ش*ر*ا*ب برادرش یس  المت به و بده همه لیتحو خوش  حاله

 نسیج خوشحاله؛حداقل سنیج یبرا قلبش میصم از اون کنن باور دیبا همه

ست هی س تنها من زنمیم حدس و کنه شیهمراه که داره من ب ستم یعرو  که ه

 یکس نه باشه ساقدوش که یمیصم دوست هی نه.نداره یهمراه یبرا رو یکس

سترس یتو که شه کنارم میزندگ تیموقع نیتر زیام ا  یتو که یپدر یحت نه و با

 رشودخت که بگه و بذاره سنیج دست یتو دستمو و کنه میهمراه سایکل سالن

 رنف هی دمیند چوقتیه اما دمید که یا گهید عروس هزاران مثل!س  پرهیم اون به

 بودم ایدن عروس نیتر نیغمگ جرات،من به و باش  ه زیچ همه مس  ئول خودش

 فقط و نداش  ت ش  رکت هم خودش به مربو  یها برنامه از چکدومیه یتو که

 و نکردیم تنش دیس  ف لباس هی گرانید که بود یباز ش  ب مهیخ عروس  ک هی

http://www.roman4u.ir/


عد به نیا از گفتنیم ماقت نیهمچ مس  ئول خودت و ینگتونیآرل هی تو ب  یح

 .یهست

** 

سامبر 25  رس یدرختا از بود پر ابونیخ از قدم هر و دیرس راه از عیسر یلیخ د

ش فلک به  یبرا هک یشلوغ یابونایخ و یرنگ یها سهیر با شده نییتز و دهیک

 هب س  مسیکر یرس  م التیتعط نیاول و ش  دنینم یخال تیجمع از یا هیثان

 !بود ازدواجمون روز قرارمون،امروز طبق و دیرس راه از سرعت نیهم

ش که یوقت تا ستاده نیما  شیرپد خونه سمت نبرد منو سنیج طرف از شده فر

ستمینم هنوز سم دون  ندازها به خونه نیا نبود هم دیشه،بع برگزار اونجا قراره مرا

 ای بزرگه و مجلل رنیگیم یعروس   توش مردم که ییها عمارت همون از یکی

 .بزرگتر دیشا

ها که بود بیعج تاق یتو من با کردن یهمراه یبرا موجود افراد تن  ا

 مثل و نداش  تن یا گهید چاره هم اونا ظاهرا و بودن مارگرت و عروس،س  وزان

مه دیبا خونواده نیا افراد هیبق کاشیم شیپ کردن وانمود با رو زیچ ه  بردن،

ستمیم هنوزم ست و زنده سر دختر رو مارگرت تون شتن دو  اول روز که یا یدا



 روز یتو زیچ هی از حداقل تونس  تمیم نم،اونوقتیبب بودم س   اخته ذهنم یتو

 !ببرم لذت میعروس

 نفرش ون دو و بودن دهیرس  من از زودتر که یماهر یش گرهایآرا عیس ر یلیخ

 دنبو مارگرت و سوزان کردن درست کننده رهیخ حال نیع در و یعیطب مشغول

 ازم کنن ام آماده بنوان نکهیا از قبل و ش  د دایپ من بر و دور ش  ون کله س  رو

 یزایچ همه مثل درس  ت!برس  م؟ نظر به یچطور نوامیم که ننواس  تن ینظر

 بودن رینظ یب هرچند که یفاتیتشر و سالن دکور تا گرفته عروسم لباس از گهید

 یکش   پارچه هی با موهامو ش  گریآرا.نبودم لیدخ چکدومش  ونیه یتو من اما

سوزان کارش مزاحم تا کرد جمع سرم یباال شه،  من یبغل یصندل یرو که ن

شسته سف مثل یحالت با بود ن ستمینم شهیهم برخالف و کردیم نگاه بهم تا  تون

 یاساحس به نسبت شد باعث اورد زبون به که یا جمله و متنفره ازم واقعا بگم

 در سر ازش که یلحن با کردیم نگاه من به که یهمونطور.کنم شک داره بهم که

 :گفت اوردمینم
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 کردمیم آرزو.یخوب سنیج با کردن ازدواج یبرا یلیخ باشم،تو صادق بنوام-

فاق نیهمچ تاد،توینم یات  ازدواج تر س   الم و تر یمعمول مرد هی با دیبا وف

 .ستین حقت نیا.یکردیم

 ابطهر دمیفهمیم و بودم دهید رو س  نیج و س  وزان نیب تار و رهیت روابط هم قبال

 دهیم حیترج س  نیج از نفرتش خاطر به احتماال و ندارن گهیهمد با یخوب

 :دادم جواب و زدم یتصنع کامال یلبنند.رهیبگ منو طرف

 .میشیم یخوب زوج بد،ما اونقدر سنیج نه خوبم اونقدر من نه-

 :گفت زیتمسنرام خنده هی هیشب یزیچ با و داد تکون هوا یتو دستاشو

 هی دادمینم اجازه داش  تم هم دختر تا 1000 اگه که یعال اونقدر.هیعال اون اره-

 یاحمق توهمش،کدوم از پر برادر با یحت ای.کنه ازدواج س  نیج با نفرش  ون

 ...دوتا اون از یکی با دخترش شهیم حاضر

 :داد ادامه بعد و بگرده درست لقب هی دنبال تا شد ساکت یا هیثان

 کنه؟ وونه،ازدواجید-

 رابرب ص  د دهامویترد که ممنون بگم تونس  تمیم بدم،فقط که نداش  تم یجواب

 ناخن یر الک که یحال در مارگرت!رس  ونهیم رو تیمهربون واقعا نی،ایکنیم



 ُتن همون با بود انداخته روش به رو زیم یرو پاش  و و کردیم فوت رو هاش  و

 :گفت دیرسیم نظر به بشاش و دوستانه یا بهیغر هر یبرا که ییصدا

 هم حاال نیهم نکن،اون خراب حرفا نیا با ش  ویعروس   مامان،روز الینیب-

 .اورده یبدشانس یادیز

 :گفت و انداخت باال شونه سوزان

 .دمیم هشدار بهش دارم فقط من-

ستش چقدر سنیج نکهیا بگو،مثل خوب یزایچ- ضره و داره دو  بناطرش حا

 و چنگ با دوباره و بده دس  ت از زش  ویچ همه بار هزار و س  تهیوا پدر یرو تو

 ودخ از همه نیا چکسیه یبرا س  نیج بودم دهیند قبال.رهیبگ پس  ش  ون دندون

 .بده نشون یگذشتگ

 یعاد ادم هی کردیم یسع و رهیبگ منو حال کردینم یسع مارگرت که بود بیعج

 ییهوی.متنفره ازم یلیدل چیه یب که یوحش   ص  فت طانیش   زن هی نه باش  ه

 :گفت یخاص ذوق با و دیکوب نیزم یرو و برداشت زیم یرو از پاهاشو

شقت یزود به هم پدر که مطمئنم من- ستن تارا،تو شهیم عا  وتاد اون مخ یتون

 همه کهیحال در یکنیم ازدواج شونیکی با یدار االن و یبزن همزمان رو احمق
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فاق نیا ذاش   تینم بود نش   ده رید واس  ش یادیز کوبیج اگه میدونیم  ات

 یها ییوانات به من اما پدرمه نورهیم بهم تو از حالش که ینگتونیارل تنها.وفتهیب

 ادهاستف برادر دوتا اون یرو که یطلسم همون از یتونیم دارم،مطمئنم مانیا تو

 .یریبگ کمک یکرد

 :داد ادامه زیتمسنرام و اورد باال رو اش اشاره انگشت

شه ادتی فقط- شو یکیزیف باهاش یلیخ با شگلتر هم حاال نیهم اون!ن  نیخو

 .ینیبب رو مامانم حسادت ینواینم تو مطمئنم و داره رو ایدن زن

 هم س  وزان و دیخند یمس  نرگ با ش  د تموم که اش مزه یب ته و س  ر یب جمله

 ور روز هی نیهم کردمیم فکر ص  ادقانه چقدر.دمینش  ن که گفت یزیچ رلبیز

 کنهینم یسع رستانیدب صیحر یها دختربچه نیع و دارهیبرم من سر از دست

 .بده آزار منو زدن طعنه با

** 

 :کوبیج نگاه از داستان



 س  نیج از ش  تریب من کردمیم حس که بود ادیز نقدریا فض   ا یتو اس  ترس

 خوش  م ازش وجه چیه به که یجانیه!درس  تش قیطر به نه ام،اما جانزدهیه

 .ومدینم

 نیا و برس  ه دیرس  یم دیبا که ییجا به تا بود ش  ده یزیر برنامه مونیزندگ همه

 ابطهر نشیتر مهم و زدیم بهم رو زیچ همه ینیب شیپ رقابلیغ و یناگهان ازدواج

ش و فراز پر یماجرا و افتاد که یاتفاقات همه از بعد.بود نفر دو ما نیب  یپارت بین

ستیر  میتونیم که میکردیم قانع خودمونو و میبود خوب هم با سن،ظاهرایج ا

 .بود ممکن ریغ نیا و میبرگردون اولش حالت به رو زیچ همه

شیم رو انتظارش یلیخ که یبود،روز بزرگ روز هی برادرم یبرا امروز  من و دیک

شم ی همه ست کدوم.نزنم گند بهش تا کردمیم رو تال س یمن ب  نیبهتر یعرو

 کنه؟یم خراب رو برادرشه اتفاقا که رو دوستش

شتناک  نیا از یلیخ انگار که نمیبب یطور رو زیچ همه تدارک بنوام که بود وح

 دیبا که یمزخرف یکردنا،س  ننران تظاهر همه بر عالوه و خوش  حالم بابت

شون و دادمیم همه لیتحو شبنت یارزو برا  ونهوید همه از شتریب کردمیم یخو

 .نه ای امیبرم پسش از نبودم مطمئن هنوزم و کردیم ام
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 کی گهید س  ت،حاال احمقانه تارا به داش  تن عالقه که داش  تم ش  ک قبال اگه

 کردمیم قبول دیبا و استیدن کار نیتر احمقانه نیا که نداشتم دیترد هم درصد

 دیبا یکل به من و شد تموم مراسم همون ینشده،تو شروع چوقتیه که یزیچ

 منو سنیج که حاال شدیم تر راحت نیا قطعا و کنم پاک ذهنم از رو دختر اون

 نکبوتع تار دفتر یتو ییتنها رو هیژانو اول روز من و کرده منتقل واش  نگتن به

ته تلیس   گرف کهیا محض به و گذرونمیم ا مه کنم ترک رو تورنتو ن  رو زیچ ه

 یتو حداقل ش   د س  قوطم باعث یچ کنمیم فراموش و کنمیم دفن نجایهم

 .خوبه نو،کارم از زیچ همه ساختن

 من به هم تارا که بود ینانیاطم قلبم ته درص   د کی فقط دونس  تم،اگهیم اگه

س شمامو وار وانهید که ستمین من فقط و داره یح  اون از ریغ زیچ همه یرو چ

بل هم هزارم بار یبرا که نورمیم بس  تم،قس  م قا  و گرفتمیم قرار س  نیج م

 بهش من که دونهیم اص  ال ؟اونیچ اون بنوره،اما تارا به دس  تش ذاش  تمینم

 و روندم خودم از اونو هربار نکهیا از ریغ کردم کاریچ دارم؟من یاحس   اس  

کهیا از ریش   ه؟غ کینزد بهم نذاش  تم  بودن کم و یناامن احس   اس بهش ن

 رید یلیبود،خ شده رید زیچ همه کردن جبران یبدم؟برا



 احس   اس مراس  م نیا یتو رو فش   ار نیش  تریب که بودم یکس   من حاال و

نه بمیغ حاال نیهم که نداش   ت وجود ینیتض  م چیه.کردیم به یوقت نز  جع

 همب توش بزرگ و کیکوچ حلقه دوتا با روم به رو رنگ قرمز کیکوچ یمنمل

 .کنم جور و جفت ذهنم یتو زودتر رو کلمات دیبا که کنهیم یاداوری

صف برگه به ستم یتو شده پر مهین و ن  هی بود،من یعال زیچ کردم،همه نگاه د

 هین،اونجا که ییمهمونا از شروع،تشکر یبرا خوب عنوان هی!رمینظ یب سننران

 تونس  تمیم و نندوندیم رو همه قطعا که س  نیج خودمو از مس  نره خاطره

 همه و ی  ا العاده فوق مرد چه اون بگم بعدش و بس   ازم جوک یکل درموردش

کهیا به میزندگ نار بوده برادرم اون ن کهیا درمورد و کردمیم افت  وبخ رو تارا ن

 باشن ایند زوج نیبتر توننیم اونا و برادرمه مکمل نیبهتر دونمیم اما شناسمینم

 انیب فن از همه آخر در و کنم یخوش  بنت یآرزو براش  ون و بگم درو  همه به

 !بمونن زده رتیح من ی العاده فوق

 یخداحافظ متن ندارم قص  د ش  م مطمئن تا کردم نگاه برگه به بار نیاخر یبرا

 هک س  نیج به.گذاش  تم کتم بیج یتو اونو بعد و کنم اض  افه بهش رو خودم

 یزیانداختم،چ ینگاه کردیم صاف رو راهنشیپ قهی و بود ستادهیا نهییآ یجلو
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 با همزمان و کرد نگاه بهم و ش  د متوجهم نهیآ یتو از.نمونده مراس  م ش  روع تا

 :گفت هاش دکمه بستن

رو،روز یرسیم نظر به داغون چقدر- ست من که یب  شم،حتما تو من ب  لشقب با

 .هست دادن انجام یبرا کارا یلیخ ظاهرا چون کنمیم نگیدوپ

به،م  شخود و بندازه ریاخ هفته یکارا گردن منو روز و حال یراحت به تونهیخو

 که ش  م داغون اونقدر درون از من ش   هیم باعث نیهم فقط که کنه باور هم

 :مداد جواب و نهیهم هیقض که کردم وانمود خودش مثل.نهیبب بتونه یهرکس

ست هم که ستنین شانس خوش نقدریا همه- شن داماد من ب  ساقدوش هم با

 !عروس

 ای پدر یوقت و یخونوادش   یاعض  ا از یکی گهید س  ت،توین یبزرگ زیچ نکهیا-

 میدونیم یوقت ،خص  وص  ایکن شیهمراه که توئه فهیوظ مطمئنا نداره یبرادر

 .ارهیب جا به رو مسنره و ساده رسم هی که ستین مهربون باهاش اونقدر پدرمون

 چه..مثل.کنن شیهمراه تونس  تنیم که داش  ت هم یتر کینزد یدوس  تا اون-

 .یدونم،استنلیم

 :گفت یکمرنگ شنندین با و کرد باز رو کراواتش جعبه در



 یاشب یشنص تو اگه معتقدم هنوزم و یبود تر کینزد بهش منم از تو مطمئنم-

ضاع یلیخ سپرهیم من به همه یجلو اونو که سون رو او  که خودت.کنهیم تر آ

شایدونیم  یزندگ دور عاتیشا نیا نوامینم من و کننیم پرواز جا همه عاتی،

 .بزنن حلقه ما

 ادیب کنار موضوع نیا با تونهینم وجه چیه به من مثل اونم شدم متوجه لحنش از

 نیا اما هندار یمش  کل داش  تم تارا با قبال که یا رابطه با که کنهیم تظاهر فقط و

 یدختر کنار که بود نشده هضم براش و دادیم آزار درون از اونو داشت قتیحق

 یراب فقط اگه نیا یول ش  ناس  میم یخوب به رو اش نقطه هر من که کنه یزندگ

شهیم درون از منو داره قتیحق نیست،ا دهنده آزار سنیج  تارا امروز از که ک

س چوقتیه و برادرمه نفر هی اون و ست گهید نفر هی به متعلق کامال  یبرا یشان

 هر تنشنگف یوقت بذارم یباق نگفته نویا تونمینم و نداره وجود اوردنش بدس  ت

 .کنهیم ام خفه داره لحظه

ستم رو ها حلقه جعبه و شدم بلند یصندل یرو از  نسیج سمت به یقدم و ب

شتم،زخما سم یبردا شن شده خوب دیشا مونیج  از تر قیعم روحمون اما با

 با الهاس اون اشتباه بناطر و کرد نابود منو یزندگ سنیده،جید بیآس حرفا نیا
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ندگ یبیغر و بیعج یماریب ناطرش بود ممکن که کردم یز  مهم و رمیبم ب

ست یاتفاق هر نکهیا شم،دردیم درمان دارم حاال که ستین  تسم از وفتهیم وا

بل یجس  م یدردا با چوقتیه تهیزندگ ش  نص نیتر کینزد و همنون  قا

 یعذرخواه بعنوان بودم دواریام حداقل اما خواهم ادهیز دونمیستن،مین سهیمقا

 حال به رو دارم دوس  تش که یم،دختریزندگ از س   ال نیچند دنیدزد یبرا

 که یزیچ منالف درجه 180 یکار!کنه؟یم کاریچ داره حاال و بذاره خودش

 .داشتم انتظار

شنو یبود منتظر دونمیم.نه گهیسن،دیج ستین یباز هی من یبرا نیا-  همه یب

تاس  فم س   اده یس  رگرم هی من واس   ه زیچ  من.کنمیم دتیناام که بود،م

شم،واقعا شق شم عا شق  کنم قانع خودمو بتونم یحت که یزیچ اون از شتریب عا

شو چوقتیچرا؟ه س نیهمچ تونمیم کردمینم فکر سا شته یاح شم دا  نهات و با

شحال یبرا من شانس تنها اون که نهیا دونمیم که یزیچ س تنها و بودن   خو  یک

 یعنم نیهم هم تو یبرا اون انگار عمرم،اما کل یبرا نباشم تنها شهیم باعث که

 اون موند یم ما از هرکدوم با اون گمونم.دادم دست از رو شانسم من و دهیم رو

 یکس   تو حاال و دینریم جون به رو وجدانش عذاب عمر اخر تا دیبا یکی



 کنارته هک یزن ،کهیشیم داریب خواب از باور نیا با صبح روز هر دیبا که یهست

 !بود برادرت دنیرس یشاد و ارامش به دیام تنها

 

 مهادا بود آش  نا نا خودمم یبرا که یلحن با و گرفتم س  متش رو ها حلقه جعبه

 :دادم

 یابر حال هر مونه،به یم یباق میزندگ خاطره نیبدتر ابد تا دادنش دس  ت از-

 .کنمیم رو گنیم همه که ییها شهیکل هیبق و یخوشبنت یآرزو هردوتون

 .سنیج به برسه چه کرد ریغافلگ هم خودمو حرفام

 تر هساد اون از و شم دختر هی عاشق یسادگ نیا به دیرسینم ذهنمم به چوقتیه

شو که یباز نیا یتو که یبرادر به اونم کنم اعتراف بهش سم شتهگذ یزندگ ا  ا

 .بود بمیرق نیبزرگتر و تنها میبود

ستمیم رو زیچ همه صورتش حالت یتو شم،تعجب،ناراحت حس تون  یکنم،خ

 جنگ هی نوادیم حاال نیهم که بگم تونس  تمیم همه از ش  تریب!ترحم یحت و

 کنترل یتو یلعنت اون بندازه،اما راه میداش  ت قبل هفته که یزیچ از گه،بدترید

 :گفت و گرفت ازم رو جعبه.بود ماهر یلیخ خودش کردن
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 .کنهینم هیگر داده دست از که یزیچ یبرا مرد هی-

 هنکیا دنیشن از و شد متوقف سنیج یرو هوا و نیزم یتو سرگردونم یچشما

صو  جمله ستفاده بهم زدن طعنه یبرا رو خودم من ست حالت کرد ا  شک

 رییتغ نفرت و نهیک از پر کوبیج همون به عایس  ر رو زمیانگ رقت ی خورده

مت نیهم فقط اون.داد له از قس    که یجور تر ؟آروم!مونده ادشی رو ام جم

 :دادم جواب نه ای شنوهیم نبودم مطمئن

 .رهیبگ پسش تا کنهیم تالش-

 

 :مگفت شده رید نکهیا به دیتاک و دستم یرو یمچ ساعت به اشاره با بعد و

 !ارهیم ینکن،بدشانس معطل رو عروس چوقتیگن؟هیم یچ که یدونیم-

 .اومدم رونیب اتاق از و نموندم جوابش منتظر

 :تارا نگاه از داستان

گاه نهیآ یتو خودم به نیآخر یبرا  ریغ ودب نکرده رییتغ من یتو یچیکردم،ه ن

 رو شیآرا از کیبار هیال هی چش  مام و بودم کرده تنم دیس  ف لباس هی نکهیا از

 .نداشتم رو باشم داشته دیبا که یحس اون هنوزم من اما کردنیم تحمل



شون زودتر یلیخ مارگرت و سوزان  ازبودن، رفته اونجا از و بود شده تموم کار

 اونم و باش  م تنها یکم بزاره و بره رونیب خواس  تم بود اتاق یتو که یش  گریآرا

 .کرد کارو نیهم

شتیم یلیخ بودم دهید رو سنیج که یبار نیآخر از  ناال دونمینم یحت و گذ

 تونمیم چطور نتهیر هم به اوضاع نیا با و کنه نگاه بهم یتفکر طرز چه با قراره

 کنم؟ کنترل رو خودم استرس

 ونقدرهم قایباشم،دق سنیج فکر طرز نگران که نبود نیهم مشکلم هرچند،تنها

شتیم کیج دنیند از ستمینم و گذ ش چه قراره نمشیبب اگه دون  شونن یواکن

 بدم؟

 و ودب رفته دس  ت از دارم دوس  تش بگم بهش تونس  تمیم که یفرص  ت نیآخر

ستمینم چوقتیه گهید احتماال ساس نیا نکهیا از و کنم فکر بهش یحت تون  اح

 خواهم مونیپش   عمر آخر تا اوردمین زبون به و کردم حبس خودم یتو رو

 .شم مونیپش بود ممکن بازم گفتمیم اگه موند،هرچند

 من و بود اونجا کوبیس  ن،جیج یجا امروز که کردمیم آرزو قلب میص  م از

 ودوج ینگران و اس  ترس چیه و کردمینم هم فکر دادن مثبت جواب یبرا یحت
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شت ش و نامتعادل مرد با ام ندهیآ من و ندا  هب بار هزاران رو کوبیج مثل یسرک

 حیرجت بود هردومون منافع حفظ یبرا فقط که سنیج با یقرارداد کردن یزندگ

 .دادمیم

 ردمکیم تحملش یس  نت به که وزنمو دادمو هیتک نهییا یجلو زیم به دس  تامو

ستام یرو ستمینم و زدیم یتند به قلبم.کردم رها د  اتاق نیا از رفتن رونیب به تون

مه اون نیب مه هیثان هی یکنم،برا فکر آدم ه  نیا به برم و دور یفش   ارها ی ه

 رونیب و کنم ازدواج س  نیج با تونمینم من ش  د،که ظاهر ذهنم یتو ص  ورت

 رت نیس  نگ برام لحظه هر اتاق یهوا.ممکن   ریغ برام اتاق نیا از پام گذاش  تن

 رونیب اون.فرس  تادم هام هیر به ولع با رو تازه یهوا و کردم باز رو ش  د،پنجرهیم

ظارم برخالف گاریم نظر به خلوت یلیخ انت مه رس   ه،ان مدن ه  منتظر و تو او

سمن شروع س درمورد لمیف هزارتا بایتقر.مرا س روز که یعرو  رهپنج از شیعرو

 یزیچ از تر س  نت یلیخ کردمیم فکر بهش که حاال و بودم دهید پرهیم رونیب

سیم نظر به ها لمیف یتو که بود ستمینم.دیر شتم رو جراتش برم،درواقع نوا  ندا

 خم لوج به و گذاشتم پنجره لبه کردم،دستامویم کارو نیهم حتما شدیم اگه اما

س اگه اما نبود ادیز شدم،ارتفاعش ضاح یلیخ دیدیم منو یک  اششد،کیم افت



ست کار گفتیم بهم و بود برم و دور نفر هی فقط سمش تنها نیا اگه و هیچ در  ان

 حانشامت که ارزه یباشه،م نگتونیارل دردسر پر ی خونواده یشگیهم ترک یبرا

 کنم؟

 فکر چیه بدون و اوردم رونیب پام دادن تکون با رو بودن بزرگ پام به که ییکفشا

ضافه شار یا ا ستام به یشتریب ف صم نیب و کردم وارد د  باال یبرا میناگهان میت

 پنجره باز همین شهیش یتو کوبیج ریتصو بازتاب دنید تا پنجره قاب از رفتن

 .بود فاصله هیثان کی فقط

ضطراب پر تپش سه قلبم ا ش یحرف چیه یب که دنشید با لحظه هی وا  سرم تپ

 .شد متوقف کردیم نگاه بهم و بود ستادهیا

شتم ها گرفته برق مثل سه یزیچ نکهیا از قبل و برگ شمب مطمئن ای بپر  درمورد ا

 :گفتم من و من نه،با ای دیفهم یزیچ قصدم

 .سالم...س-

 حالت نیتر رهیخ به کردنش نگاه به فقط دیش  ن اگرم اید،ینش  ن ص  دامو انگار

 که ی  زیچ نیا و ستمین معذب نگاها اون ریز چوقتیه داد،من ادامه بهم ممکن

نار دوس   ت کوبیج با بودن مورد در بت اون دارم،ک  نگران یزیچ با
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شمینم ستم،خجالتین ستپاچه و ک شش علت هی فقط شدنم د  القهع و داره،ک

 یداص کردمیم مرور خودم با رو یفراموش کلمه یوقت و بشه فراموش دیبا که یا

 ونا بود نش  ده باعث هفته چند یبرا دنشیدم،ندیش  نیم رو قلبم ش  کس  تن

سات سا  ارهدوب و بودن شده تر پررنگ و تر ور شعله شن،برعکس سرکوب اح

 !ودب گردنم پوست یرو کند غیت هی دنیکش مثل یروز نیهمچ یتو دنشید

 :گفتم بشکنم رو سکوت نکهیا یبرا فقط

شحالم- ضاع که خو ست شده،واقعا خوب سنیج و تو نیب او شتم دو  هب تو دا

 .یایب مونیعروس

جه یب کهیا یب و حرفم به تو  حرفش یتو بتونم اولش رو یخاص   حس ن

 :گفت بدم صیتشن

 ؟!یخوشحال-

 ازم رو ایدن س  وال نیتر س  نت انگار و باش  م دنشیش  ن منتظر که نبود یزیچ

 .کنم فکر یکل بناطرش بود ازین که بود دهیپرس

شحال که ندادم،معلومه یجواب و انداختم نییپا سرمو  تونهینم یعنی.ستمین خو

 .گهید زیچ برسم،نه نظر به یعاد فقط که کنمیم تالش یسنت به نه؟دارمیبب



شو اون که یوقت تا بود حاکم نمونیب سکوت یطوالن مدت یبرا بازم  ندچ سر

ستیم که کردیم فکر زایچ لبیخ به اونم احتماال و داد تکون یبار  زشونا نوا

 :دیپرس و کرد دراز دستشو و شه خال 

 م؟یبر میتونیم-

سم؟ به ببرتم تا من دنبال بود اومده اون پس  که ردک خطور ذهنم به لحظه هیمرا

شه اومده خودم دنید بناطر ممکنه  ادنویم که داره یا ناگفته حرف دیشا ای با

بل مه نتنیر بهم از ق گه،ا بهم زیچ ه نه فکر هی نمیب قا ثل احم مه م  ایقبل ه

 ردنمک رفتار یعاد و تر نیس  نگ گلوم یتو بغض گذش   تیم که هیثان هر.بود

 .گذاشتم دستش یتو دستمو دادمو تکون یشد،سریم تر سنت

 

گاه یتو کردمیم حس  و یناراض   نیا تا منو که هس   ت یزیچ همون اونم ن

 گهب نانیاطم با و بزنه حرف کوبیج طرف از تونهیم یک اما دهیم جلوه ناراحت

با یحس   چه اون کهیا داره؟ ظه همون دیبا ن جا هنوزم یول میرفتیم لح  همون

تادهیا کدومیه و میبود س   عدیزدینم یحرف چ مه اون از م،ب  ازار س  کوت ه

 :دیپرس مقدمه یدهنده،ب
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 ردهک باهات که ییکارا بابت یمتنفر نه؟ازش مگه یندار دوست رو سنیج تو-

 ؟یکن ازدواج باهاش نوادینم دلت هم حاال و

شت قتیحق حرفاش همه نکهیا با  جیگ و خوردم جا بودنش مقدمه یب از اما دا

 :دمیپرس

 ها؟-

 :کرد دیتاک

 ش  ماره به نفس و دهیپر رنگ نیا میدونیم هردومون اد،ینم خوش  ت ازش تو-

 .ستین سنیج بناطر زنهیم تند نقدریا که ینبض و افتاده

 نانیاطم با و شناسهیم احساساتمو منو خوب نقدریا اون یوقت شمیم نگران من

 افکارم داره و منه سر یتو لحظه همون که انگار زنهیم حرف درموردشون کامل

 .نونهیم رو

 :گفتم ومدیم زبون به لکنت با هنوزم که یلحن نیتر کننده قانع با

 .ستین درست نی؟ایزنیم حرف یچ درمورد-

 مونه با و گرفتش محکمتر اون اما بکش  م رونیب دس  تش از دس  تمو خواس  تم

 :گفت ترسناک خاطر نانیاطم



 .تارا یبگ درو  یتونینم من به-

ستمو کردم یسع دوم بار یبرا و ندادم بهش یجواب شم عقب د  شتریب اون و بک

 فتارر از نگران و گفتم آخ دس  تش فش  ار از که یکرد،طور مقابله باهام قبل از

 :گفتم بشیعج

 .کن ولم.یزنیم صدمه بهم یدار کوب،تویج!آخ-

 وت که ی  کس   اون یبگ و یکن نگاه چش  مام تو نوامیم س  ت،فقطین مهم برام-

 .یرونبگذ کنارش رو عمرت هیبق یگرفت میتصم قلبت تمام با و یعاشقش

 دست از موندن یعاد و اروم یبرا تالشم همه و شم جیگ شهیم باعث واقعا اون

ستفادهبال سالح نیا از و کنم هیگر شمیارا نتنیر بهم به توجه یب بنوام و بره  ا

ستفاده برابرش،بازم در ام ست ای دادم هولش عقب به یکم.کنم ا  نیهمچ کم د

 :گفتم و داشتم یقصد

 فقط،یاریم دس  ت به یچ نابرابر بیغر و بیعج رفتار نیا از تو دونمینم من-

 بهش گهید تونمینکن،نم شیتشو دچار رو میزندگ نیا از شتریب کنمیم خواهش

 سپ ندمهیآ و جون نیتض  م من ی،برای  باز هی تو یبرا فقط نیا بدم،اگه ادامه

بار کنمیم خواهش تار هی با رمیبگ یجد میتص  م هی نوامیم که هر  ظاهرا رف
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 برات که نکن تظاهر و نش  و س  بز راهم س  ر یرواقعیغ عاش  قانه و رخواهانهیخ

 .شهیم ختم کجا به من یزندگ مهمه

 :زد داد

 !یپرسم،لعنتیم که مهمه برام-

 تچوقیه تو و بزنه ض  ربه بهم تونهیم چقدر حرفا نیا یدونینم تو.س   تین-

 آوردن دووم یبرا یس  نت به دارم ،منیکن درک منو یزندگ از یا ذره یتونینم

مه و یایم یآس  ون به تو و کنمیم تالش  درمورد ی،چیکنیم خراب و زیچ ه

 ؟یریگیم قرار راهم سر هربار که ارهیم وجد به تورو نقدریا من دنیکش عذاب

 .ستین من جواب نیا-

 اقرار با نوادیم فقط و دونهیم ای؟!س  تین واض  ح فهمه؟جوابشینم واقعا اون

 تماداع از که کنه؟وحش  تناکه دایپ شیس  رگرم یبرا دیجد لهیوس   هیمن، کردن

 که ییحرفا با کوبیج یفهمینم چوقتیه ترس  م،تویم حد نیا تا بهش کردن

س بهت تونهیم چقدر یزنیم بهش شک یا قطره.بزنه بیآ  دیکچ صورتم یرو ا

 هیرگ دیبا نمشیبیم هربار نکهیا از کردم،متنفرم حس لبم یرو رو شیش  ور و

 :گفتم زدنیم ادیفر هامو گفته خالف که ییها سلول تک تک با!کنم



 .قشمعاش و کردم انتنابش میزندگ ادامه یبرا قلبم میصم از که ی  کس سنیج-

 و شد وضع صورتش حالت بگم تونستمیم کامل نانیاطم حرفم،با نیا گفتن با

 :دیپرس و شد شل دستاش و دیلرز چشماش یتو یزیچ

 بودم؟ یچ واست من-

 دنینش منتظر کردمیم ارزو و نبود ذهنم یتو یچیبدم،ه یجواب چه دونستمینم

 :دیپرس و زد داد دوم بار یبرا.بره و نشه سوالش جواب

 بودم؟ یچ تو یبرا من!بگو-

 و یدرموندگ با...کنهیم خراب و زیچ همه دم،دارهیپر یکم بلندش یص  دا از

 هک یبعد اش  ک قطره با بود،همراه نمونده یباق واس  ش یفرار راه چیه که یغم

 :دادم جواب دیلرزیم که ییصدا و دیچک صورتم یرو

 .یمون یم یباق تلخ خاطره هی شهیهم تو-

 :گفت یسرد به و باشم داده هولش که عقب،انگار رفت قدم هی اون

 .دمیشن رو بود الزم که یزیهرچ گمونم-

 :ادد ادامه و گرفت سمتم و اورد رونیب رو کتش بیج یتو یخال خال دستمال
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 رو ش   ده محول بهم که یا فهیوظ نیآخر نوامیکن،نم تموم رو کردن هیگر-

 .بدم انجام ینطوریا

 خوش  بنتانه و کردم پاک رو ص  ورتم یرو یاش  کا و گرفتم ازش رو دس  تمال

 .بود نشده قرمز چشمامم

 و شد تموم هم یاومد،ناگهان بوجود یناگهان که همونطور نمونیب کوتاه مکالمه

 .میرفت ها مهمون از پر سالن سمت به و میشد خارج اتاق از کوبیج با همراه

 

 :کوبیج نگاه از داستان

صله  لومتریک هزار نظر بود،به ستادهیا توش سنیج که یگاهیجا تا اتاق نیب فا

 .دیرسیم

 ارمیب زبون به اتاق،احساسمو اون از اومدن رونیب از قبل تا کردم رو میسع تمام

ما کنم عوض رو تارا نظر ش   ده که یقیطر هر به و ما یزیچ هی ا  مانعم دائ

ستمیشد،نمیم  بگم هم اتار کردم،به اعتراف سنیج به که یصراحت همون به تون

 .کنم تموم خودم نفع به رو زیچ همه و



 هنگ دلش یتو رو یحرف من مثل اونم کنه اثبات که نداش  ت وجود ینیتض  م

شته س برعکس قایدق نداره یسع و ندا سا  هربار چرا کنه،اما عمل داره که یاح

 تک نمتویم و ش  هیم پاچه دس  ت چرا پرهیم رنگش ؟چرا!کنهیم هیگر نهیبیم منو

شمامم با رو راتشییتغ تک شن یتو انقدر من یعنینم؟یبب چ ساتا صیت سا  ح

 احمقم؟ خودم به نسبت گرانید

صور میشدیم تر کینزد که قدم هر  یستاد نیا تونمینم چوقتیه گهید نکهیا ت

 و رمشونیبگ قبل از محکمتر شدیم باعث رمیبگ دستام یتو رو سرد و کیکوچ

شون چوقتیه ننوام  دنبو ستادهیا یروحان پدر و سنیج که ییجا کنم،به رها

گاه نشیغمگ مرخین به آخر بار یبرا من و میدیرس    بودم مطمئن و کردم ن

 دس  ت یتو رو دس  تش بود که یس  نت هر ره،بایبگ س  ر ازدواج نیا نوادینم

 و گذاش  تم بود گرفته خودش به یبیعج چهره کردنمون معطل از که س  نیج

 .ودب شده نوشته روش همراه ،بدونییتنها به من اسم که یزیم سمت برگشتم

 و شدن تموم یروحان پدر کردن شروع اطراف،با یها همهمه و صداها ی همه

 :کردنیم گوش اون به فقط احترام با همه
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 یکدیگر همس  ر  به را زن این و مرد این تا ایم ش  ده جمع خدا پیش  گاه در ما''

 ودیعه به ما بین کلیس  ا و مس  یح توس  ط خدا طرف از که نهاد  …دربیاوریم

شته ست نهاد  ازدواج این…شده گذا شته ساده که نی  نهاد  بلکه شود، انگا

ست  هک الهي شیوه همان به. برد پیش را آن وفادارانه و خدا از ترس با باید که ا

سان بین خدا طرف از ست شده نهادینه ها ان  برمي نهاد این از که فرزنداني تا ا

 بتمح مثل طبیعي غرایز تا جایي.کنند رشد خدا فرامین از اطالعت در خیزند

 "کند پیدا نمود ها انسان بین در عالقه و

شونو و ستادنیا هم یرو به رو نفر دو اون ستا ستمیکردن،م گره هم یتو د  نوا

حافظ درمورد یزیچ مه یوقت و نگم میخدا که بفهمن ه  ازم یاثر چیه رفتم،

شه،نم نمونده یباق ستمیبا شم فیضع اونقدر نوا  نوم صحنه اون دنید که با

 .بود نطوریهم واقعا بده،اما قرار ریتاث تحت

 یب و اوردم رونیب بمیج از رو میس  ننران کاغذ و گرفتم هردوش  ون از نگاهمو

 .کردم نوشتن به فکر،شروع

ستمینم شتیبنو تونمیم کردمیم فکر بنونم،فقط رو متن اون نوا  باعث نسم،نو

 .کنم آزاد رو ذهنم و شم خال  اور خفقان نگفته حرف همه نیا از شهیم



 هی اب و بار کی فقط و یبگذرون یسرد به رو عمرت تمام که داره یبیعج حس''

ست و ینکن حس رو بیعج یسرد اون نفر  یفهمیم یدار که موقع همون در

 هش   یهم یبرا و گهید نفر هی به یبس  پر اونو یداره،مجبور ییمعنا چه یزندگ

 تنداش   اقتمیل که ش  دم مرتکب رو یخوب کار چه میزندگ یتو دونمینم!یبر

 که بود بد اونقدر کارم کدوم دونمیبود،نم ش  ب هی یکوتاه به یمدت یاون،برا

 منو اون اگه دونمیم دادم؛فقطیم دس  ت از س  رعت همون به دیبا رو هیهد نیا

 .شمینم میترم چوقتیه کنه،من ترک

 و شیاشب داشته واقعا یتونینم چوقتیه یدونیم که یکس داشتن دوست بهیعج

شتمیم دیمونه،با یم یباق کوتاه خاطره هی مثل زیچ همه  بره شیپ وقت یلیخ ذا

کدوممونیه یبرا هنوز که یوقت  نکرده خراب رو یزیچ و بود نش   ده رید چ

 ...میبود

 

 :کردم متوقف لحظه چند یبرا شیکش یاصل جمله دنیشن با رو نوشتن
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 در اوندخد قانون طبق تا پذیر  مي همسر  به را زن این آیا! نگتونیآرل سنیج''

شو مقدس پیمان ستش آیا کنید؟ زندگي هم با يیزنا شت؟ خواهي دو  مایه دا

 "کرد؟ خواهي یار  را او تنگدستي در و بود خواهي اش دلنوشي

 

 لسوا به و شه زیچ همه الینیب مقدمه یب سنیج که نداشت وجود یدیام چیه

 .بگم یزیچ و کنم خرابش نداشتم قصد منم و بگه" نه" شیکش

 سن،یج سمت از''کنمیم قبول'' جواب دنیشن با همزمان

 .دادم ادامه نوشتنم به و دمیکش بود آه هی به هیشب که یقیعم نفس

 س  اده باش  ه،اون داش  ته دوس  تش که کنه دایپ رو یکس   تونهیم ش  هیهم اون

،قلب س و داره برف یدیسف به یست،پاک  شقش تونهیم یهرک ش عا شه،  به دیاب

 تونهینم من از ش  تریب یکس   چوقتیدونم،هیم خوب رو زیچ هی من،اما اندازه

ته دوس  تش ندازه به براش من و باش   ه داش    برادرمم.س  تمین خوب یکاف ا

 "...ستین اون داشتن قیال ما از چکدومیست،هین

 پامو مدام یعص  ب فش  ار از ش  دیم باعث برعکس و کردینم ارومم هم نوش  تن

 و یعوض   یرو بکوبم،اون زیم یرو منظم تمیر هی با رو خودکار و بدم تکون



 از ور تارا و کنه پا به آشوب هی و شه بلند جاش از لحظه هر بود ممکن سرکشم

 نیبد،ب و خوب نیب بود،جنگ افتاده راه جنگ هی من ببره،در رونیب جهنم نیا

 گجن نیا کردن تحمل سکوت در پس از که ستمین مطمئن و  احساس و منطق

 :اورد زبون به رو آخرش جمله یروحان پدر.نه ای امیبرم یدرون

 

  تا یریپذیم را مرد این ن،آیایفیگر تارا"

 شما گمر وقتي تا و تندرستي و ناخوشي فراواني، و تنگدستي شاد ، و غم در

ش او با کند جدا هم از را شم با و نهاد خواهي ارجش و یبا شي چ  دیگران از پو

 "کرد؟ خواهي او وقف را خود ا  زنده که وقتي تا

 

صدایکوب زیم یرو یشتریب شدت با رو خودکار صاب و مکرر یدم،  دخور اع

 نوم به یکنار یزهایم از ینفر چند شدیم باعث سالن سکوت اون یتو کنش

 میش  ونیپ یرو کردمیم حس.کنن نگاه کردیم جادیا رو ص  دا اون که یخودکار

 حد از شیب دنیکش   نفس یبرا هوا و ش  هیم ظاهر عرق درش  ت یها دونه داره

 ظرمنت و دادم رونیب ص  دا با رو نفس  م و کردم تر ش  ل رو کراواتم گره.ن  یس  نگ
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 نگاه از ریغ و بود کرده مکث حد از شیب اون.بش  نوم رو تارا جواب تا موندم

 ومد بار یبرا که هم شیکش   بیغر و بیعج جمع،نگاه هیبق و س  نیج منتظر

له ند جم گه یزیچ تا کرد باز دهن.بود اون یکرد،رو تکرار رو باالش بل  ماا ب

صله ستمیم اش چهره حالت از و شد ساکت بالفا  یکی نوادیم دوباره بگم تون

 رو گردش ته نکیع یروحان پدر.بده همه لیتحو رو یلعنت یها هیگر اون از

 :فتگ منتظر سراپا یلحن با و فرستاد شینیب ییانتها قسمت یرو تر باال

 !جوان؟ عروس-

 یکمک شبه تونستمیدم،میدیم رو استرس از اش نهیس قفسه شدن نییپا و باال

سکوت کمک خودم به تونمینم یحت من...کنم؟نه  ور سالن ی دهنده آزار کنم،

 :گفت لرزون و شکست

 ...قبول من-

 اهنگ من به و برگش  ت و ش  د س  اکت دوباره که بود نگفته رو اش جمله فعل

 ...کرد

 :تارا نگاه از داستان



 ممکنه یعنیکردم، نگاه کوبیج به یدیناام کنم،با کامل رو ام جمله تونستمینم

  بگه و بزنه حرف من یجا اون

 "!کنه؟ینم قبول"

ستمینم شه یپچا پچ شدن شروع و رهیخ نگاه تون  حملت رو سالن اطراف و گو

 نداش  ت،از یتیاهم برام لحظه اون یتو هم س  نیج و کین کش  نده نگاه و کنم

 یصندل از فیرد نیاول یرو که دمیدیم رو کوبیج فقط مرطوبم یها مژه نیب

 من گفت بهم هم حاال نیهم زد،اونیم یسرخ به کامال چشماش و نشسته ها

 گاهشن اما رسهینم نظر به شکسته نقدریا چوقتیه کیدارم،ج ییمعنا هی براش

،خدا همونقدر هنوزم صم انقدر چرا ایسرد   ونمتیم سنته؟چطور برام یریگ میت

 جواب چس  بوندن بهش یاخالق و یاله وص  له همه نیا که یوندیپ نیهمچ به

 و ست گهید مرد هی به متعلق ست؟قلبم گهید نفر هی شیپ ذهنم یوقت بدم مثبت

 نیبپوش  ونه،ا رو احس  اس  م روح یتو موجود خالء تونهینم چوقتیه جس  مم

 .شد سوال ازم که ی  زیچ برخالف کامال

 "کرد؟ یخواه او وقف را خود یا زنده که یوقت تا گرانید از یپوش چشم با"
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 گهید هچوقت نه و حاال نه بکنم رو کار نیا تونمینم من!نه بار هزار..نه...نه

شار سنیج.یا ستام به یفیخف ف ستش یتو که د سممو و ردک وارد بود گرفته د  ا

 :زد صدا یاروم به

 تارا؟-

شتم سمتش  یکار هی که کردمیم خواهش کوبیج از نگاهم با همچنان و برنگ

 و ننیبیم رو نگاه نیا دارن همه که بذارم نیا یرو تمرکزمو تونس  تمینم و کنه

 فقط و شد بلند شیصندل یرو از یناگهان کوبیج.شده نتهیبرانگ همه تعجب

 دیام ی همه اما برسه دادم به نوادیم اون که شدم دواریام هیکروثانیم کی یبرا

 به من از رو توجها و رفت یخروج در س  مت بلندش یقدما با که یم،وقتیواه

 .شد مواجه بسته در برد،با خودش سمت

شاره و مایا با سنیج ش به رو یزیچ ا سوند شیک  زا دمیفهم عیسر یلیخ و ر

 ."کنمیم قبول" گفتم من کنه تظاهر و کنه قبول رو زیچ همه که خواست شیکش

 :گفت یحوصلگ یب با و بست رو دستش یتو مقدس کتاب یروحان پدر

 .کنمیم اعالم شوهر و زن رو شما من و-



 خارج ازش کوبیج حاال نیهم که یخروج در از رو نگاهم ترس و یجیگ با

 یس  نت به رو دهنم آب و کردم نگاه س  نیج به بعد و شیکش   به و گرفتم ش  د

 مراسم ی همه معمول رسم بودم،طبق نکرده کامل رو جوابم که من.دادم قورت

عدیعروس   یها له نیا از ،ب ماد و عروس شیکش   جم مد دیبا دا  رو گهیه

 کیرمانت تونس  تیم یدختر هر ذهن یتو که بود یوقت نیا و دنیب*و*س  یم

 زدن دس   ت به ش  روع همه نکهیا محض به. بس   ازه رو شیزندگ قیدقا نیتر

 چیه هنکیا یب و دمیکش رونیب سنیج دست از رو دستم هردو کردن،بالفاصله

 س  تادهیا توش که یگاهیجا از بش  م هیبق ش  دن ریغافلگ متوجه ای بزنم یحرف

 از یادیز نسبتا فاصله با امیب خودم به تا و در سمت دمیدو و اومدم نییپا میبود

 ص  دا رفتیم ابونیخ س  مت عیس  ر و هدف یب که اونو و دمیدویم کوبیج

 وابمج و رفتیم هم تر تند یکرد،حتینم کم رو س  رعتش تنها نه اون یول زدمیم

 .دادینم رو

 و زد نرویب خونه از من سر پشت هم سنیج که شد شروع یوقت یاصل افتضاح

 به اسممو و زد داد سنینرسه،ج بهم دستش تا ام بدو تر عیسر بودم مجبور من

 :آورد زبون
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 .کن صبر تارا..تارا-

 ردو پام ریز از رو لباس  م بلند دامن کردمیم یس  ع که یهمونطور و هیگر با من

گه  رونیب پام از رو کردنیم تمیاذ که ییکفش   ا ش   ده که هرطور و دارم ن

 کردینم یتوجه نایا از چکدومیه به اون و دمیدویم کوبیج دنبال بندازم،هنوزم

قت نیا مقص  ر خودم نبود،من اون ریتقص   و ما  یک دمینفهم.بودم بزرگ ح

جا و دیکش   س  ر پش   ت از دس  تمو و دیرس   بهم س  نیج  نگهم همون

شت ستمینم.دا شتناک حس نیهمچ چوقتیکنم،ه نگاه صورتش تو تون  یوح

 که ییبازوها منو به یتکون س  نیج.ش  دم ایبدبنت نیا همه باعث نداش  تم،من

 :دیپرس تیعصبان با  داد بود گرفته دستش یتو محکم

 ؟یکنیم یغلط چه یدار-

ثل دارم!کنمیم یغلط چه دارم که واض  ح   بال احمق هی م  دویم کوبیج دن

 تیعصبان از که ییچشما به و اوردم باال رو بود شده خم طرف هی به که یسر.ام

 :فتمگ شدیم دهیشن یسنت به که ییصدا و ونیگر و کردم نگاه بودن شده قرمز

 .کردمیم یفکر چه داشتم دونمینم اصال.سنیج متاسفم-



شت دونمینم منم-  اون دبدونم،برگر نوامینم گهید یحت و یکرد فکر یچ به یدا

 .کن تموم رو آشوب نیا و تو

قتیه  ازدواج نیس  ن،ایج برم بذار- ماینم جواب چو طه چیه هم با ده،  نق

 .میندار یاشتراک

 :گفت و داد سر یا یعصب ی خنده

 زیچ همه نکهیا از بعد قهید کی درست.یدیرس جهینت نیا به زود چقدر!ها ها-

 .یدیکش گند به و

 گفتم هق هق با

سفم- سفم،بابت فقط من..متا  سنیج.تیزندگ وقتت،بابت ،بابتیچ همه متا

 کنمیم خواهش.کنم تظاهر نیا از ش  تریب تونمیس  تم،نمین ییوالیه نیهمچ من

 ...وفتهیب یاتفاق نیچن نواستمینم چوقتیه.ببنش منو

ساتش ی همه واقعا اگه یبود،حت تر درمونده منم از اون سا سبت اح  زا منم به ن

ست  هی اگه یحت.زدیم یبد ضربه بهش اتفاق نیا که بود آدم هی بازم بود رفته د

 قلبش ییبدو برادرش دنبال و یکن رها همه یجلو شیعرو روز یتو رو روبات

 ناطرب واقعا من کنهیم تالش یس  نت به دنیتپ یبرا که یقلب ش  کنه؛اونمیم
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 ی  اسحس و احساس از پر مرد بنشم،اونینم خودمو ابد تا سنیج قلب شکستن

شتناک واکنش هر اون و شدم تیجنا هی مرتکب حقش در من و شون که یوح  ن

 دونهبرگر منو بده یجواب نکهیا بدون کرد یس  ع اون.باش   ه یمنطق تونهیم بده

" میکن فراموشش ایب و وفتادهین یاتفاق چیه" نکهیا موضع احتماال و خونه سمت

 کشهب خودش با منو نذاشتم و ستادمیا جام سر قدرتم همه ره،بایبگ شیپ در رو

 :گفتم ملتمسانه و

 .بدم ادامه یباز نیا به تونمینم ا،منین دنبالم گهید.سنیج برم بذار-

 یس عکرد، نگاه من به و برگش ت کنه ول رو دس تم نکهیا بدو و س تادیا باالخره

 و کردیم عوض اش جمله گفتن یبرا رو نظرش دائما اما بزنه رو یحرف کردیم

صبان ستش.دیفهم رفتاراش تک تک از شدیم رو تیع  رتشصو به محکم رو د

 جاهمون شیپ لحظه چند تا کوبیج که ییابون،جایخ س  مت به بعد و دیکش  

 :دیرسپ دیلرزیم یا گهید زیهرچ ای تیعصبان از که ییصدا با و کرد اشاره بود

 ؟یتونیم اون با-



گاهمو نمیهم ینداره،برا وجود یدرس  ت جواب چیه  نیزم به و گرفتم ازش ن

ستمو و مثبته جوابم که کرد ریتعب سکوم از.دوختم  همون هب دوباره و کرد رها د

 :گفت و کرد اشاره طرف

 اما داش  تم دوس  تت ص  ادقانه برنگرد،من چوقتیه و برو حاال نیهم..برو-

 .امیبرب پسش از تونمیم من کنن رییتغ توننیم احساسات

 :گفتم هزارم بار یبرا

 ؟یتونیم.ببنش منو-

 یمیتحک و تیجد با و اورد باال رو اش اشاره برداشت،انگشت عقب به قدم هی

 :داد ادامه بودم دهیند ازش چوقتیه که

 .نورمیم قسم..تارا نورمیم قسم.کنمیم نمت،نابودتیبب بازم اگه-

 ردمکم که یاشک قطره تونستمیم وضوح به که اش نشسته خون به یچشما با

 عقب هب یقدم بازم و دیکش   یمنقطع نم،نفسیبب بود پوش  ونده رو رنگش یآب

 :گفت نفرت هیشب یلحن با بود کرده جمعش که یصورت با و برداشت

 !شو گم-
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صا شدن جانزدهیوفته،هیب یاتفاق براش بود ممکن صو  یبرا یمنف جاناتیه خ

 کاریچ اما نبود خوب وجه چیه به یوندیپ و ضیمر قلب هی با اون مثل یافراد

ستمیم صم نکهیا از بکنم؟قبل تون  اش جمله دوم ارب یبرا برم سمتش رمیبگ میت

 به یقدم چند و نکنم فکر یزیچ به گهید ش   د باعث و کرد تکرار ادیفر با رو

،منیج با حق.ام بدو و ابونیخ س  مت برگردم بعد و بردارم عقب  خود کوب 

س طانم،منیش ست رو سنیج قلب که میک شقش شد باعث و شک  رتنف به ع

س من.شه لیتبد  که نداره وجود یراه چیه و کنمیم داغون رو زیچ همه که میک

له از.کنم جبرانش بتونم  یرو ادهیپ به هنوز که دمید رو کوبیج ادیز فاص  

ش فلک به سر یدرختا نیب عشیسر ش و دهیک  که یلوتخ ابونیخ برف از دهیپو

 به که باد یص   دا جز و دادیم ادامه بود ها نگتونیارل اش،عمارت خونه تنها

 زیچ چین،هیزم یرو من برهنه یپاها اومدن فرود و زدیم یلیس   آدم ص  ورت

سه،حتماینم اون گوش به صداش مطمئنم و شدینم دهیشن  خودش شیپ اون ر

نهیم فکر ظه همون که ک  به برگردم کرده قانعم و دهیرس   من به س  نیج لح

سته.خونه  یبرا.ستادمیا سرجام باالخره کردن هیگر و دنییدو از هیبر نفس و خ



 اب و شدم خم ی،کمیا گهید زیچ هر و حر  ام،با گرفته یصدا شدن بلندتر

 :زدم داد بلند یصدا

 ..کوبیج-

 و دیکش   رفتن راه از دس  ت کید،جیچیپ درختزار نیب که مانندم غیج یص  دا

 به رو دنشیدو کوتاه،جهت مکث هی از من،بعد دنید با و برگش  ت بالفاص  له

ستمینم.کرد عوض من سمت شون تون ست از روز کی یتو رو هردو  و بدم د

 یوت ش  دیم باعث اومد س  متم به س  رعت به و نگرفت ام دهیناد کوبیج نکهیا

س بهم نکهیا محض به اون.بزنم لبنند دلم سب و کرد بغل محکم منو دیر  وندچ

ستا من و اش نهیس به سم دامن که یید شون یتو رو لبا شت خود  دنبو کرده م

 لباس دامن یها،جا مش   ت ی حلقه اون و کردم حلقه هاش ش  ونه دور رو

 چوقتیه لحظه نیا ش  دیم کاش.گرفتن خودش  ون یتو رو اون عروس  م،کت

 رو کتشض و گرفت فاصله ازم هیثان هی یبرا کیج.بمونه یباق ابد تا و نشه تموم

 :گفت ینگران با و انداخت من یها شونه یرو و دیکش رونیب تنش از

 .یلرزیم یدار-
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 ودنب ش  ده ش  وق اش  ک به لیتبد که ییاش  کا با و گرفتم رو کت قهی طرف دو

 هی..باش  ه ینس  ب آرامش هیحس، نیا گذاش  تم و دادم هیتک اش ش  ونه به س  رمو

 ..طوفان از قبل ارامش

 میرفت شیریگ به ما که گذشتینم افتاد یعروس یتو که یاتفاق از شتریب روز سه

 بهم که یبد یجس  مان حال از گذش  ته و میموند اونجا رو روز س  ه ی همه و

مه داده دس   ت فتیم شیپ یعال زیچ بود،ه  اون از ش   تریب یزیچ و ر

 به که گذروندم یمرد با رو روز س  ه بود،اون ش  ده یعال کوبینواس  تم،جینم

س یب و خودخواه موجود اون هیشب وجه چیه سا  رفک و نبود شناختمیم که یاح

 شیپ مرادم وفق بر زیچ همه که یزمان م،تنهایزندگ یها س  ال همه یط کنمیم

 .بود روز چند رفت،همون

 و مونهب ینطوریا ش  هیهم تونهینم کوبیج دونس  تمیم دیدونس  تم،بایم دیبا اما

 س  طو کیکوچ کلبه هی یتو من با رو عمرش آخر تا رهیبگ میتص  م نداره امکان

 داشت شیپ در یدور راه و بزرگ اهداف ،اونمن برعکس!کنه یزندگ جنگل دل

 هاش خواس  ته به کردن،اونو یزندگ کیرمانت و نش  س  تن گوش  ه هی فقط که

 .رسوندینم



 و میگذروندیم هم کنار رونیب اون یایدن از فار  که ییس  اعتا ی همه کنار در

 من یجسمان اوضاع نتنیر باشه،بهم خوب شروع هی تونهیم نیا میکردیم فکر

 .ترسوند رو هردومون

 هر یتو یناهماهنگ و درد نیکوچکتر و گذش   تینم ش   دنم درمان از یلیخ

 و دیجد یماریب هی ش  روع یبرا باش  ه بد نش  ونه هی تونس  تیبدنم،م از قس  مت

ستتوینم وجه چیه شد،بهیم دایپ اش کله و سر گهید یماریب هی اگه مطمئنا  مین

 .میبر سنیج سرا  درمانش یبرا

 .بود شگاهیآزما به رفتن یبرا ش،فقطیریگ از خروجمون تنها

 مکنار کیش  دم،ج داریب خواب از شیازما جواب گرفتن یبعد،برا روز ص  بح

 لبهک از یوقت و ش  دینم دهید اتاق یتو لشیوس  ا از چکدومیه.نبود تنت یرو

 یالیخ خوش با اولش.بود نمونده یباق هم نشیماش   از یاثر یحت رفتم رونیب

لت نیبهتر در ای یزیچ دنیخر یبرا اون کردمیم فکر  وابج گرفتن یبرا حا

 املک رو ص  بحونه زیم و باال برگش  تم یوقت ش  هر،اما به برگش  ته من شیآزما

 و بود هافتاد کنارش باز در با یس  ینو روان که یا دهیچروک و بلند برگه دم،باید
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 زد بینه بهم دلم تو یزیبود،چ کرده جوهر یها لکه از پر رو دیس  ف یزیروم

 .ستین انتظارم در یخوب اتفاق که

** 

 مهنوز و نوندمیم رو نامه که بود هزارم بار یبرا بودم ش  ده داریب که یس  اعت از

 .افتاده جدا اتفاق نیا شدینم باورم

 شپرت یا گوش  ه هر به هیگر و غیج با و کردم مچاله رو کاغذ بار ده از ش  تریب

 .نوندمیم اول از رو کلماتش همه و داشتمیم برش وونهید هی مثل بازم و کردم

" 

 یخوب سندهینو ضمن در و نبودم خوب زیچ هی کردن شروع یتو چوقتیه من

 :شهیم شروع نطوریا ام جمله ظاهرا نبودم،پس هم

 تو و منونینم آواز و سمینوینم شعر واست چوقتیه و ستمین یکیرمانت آدم من

 و فرستهیم لگ تو یبرا کیپ با که ستمین یمرد اون برم،منینم ُاپرا کنسرت به رو

 فلیا برج ریز و ادیم فرانس  ه به تو با که یمرد کنه،اونیم زتیس  ورپرا ش  هیهم

 تیزندگ یبرا رو مرد نیهم قایدق تو دونمیم من و دهیم ازدواج درخواست بهت

 و نیزم نوادیم و داره رو عاش  قش قلب ایدن همه از که مرد هی،یدار اجیاحت

 اجیاحت یکس به تو!تارا دونمیباشه،م داشته رو اش معشوقه تا بدوزه بهم رو زمان



ثل که یدار قت لمیف یتو'' کتوریو" م قد'' موردعال مانت موجود هی'' ریت  کیر

 .کنمیم دتیناام که متاسفم و باشه

شق یبرا من سات ابراز و شدن عا سا  رو زیچ همه نکهیا یومدم،براین ایدن به اح

شق به شدم،من بزرگ ببازم ع  از ریغ یزیهرچ تا شدم تیترب و دمید آموزش ن

 .رمیبگ دهیناد رو میکار و یمال ندهیآ و کار

 خوردن افس  وس نبود،اما یدرس  ت کار هم اول از نفر دو ما رابطه ش  دن یجد

 ؛ی  ا هودهیب کار گذشته اتفاقات یبرا

س دونمیم س شتریب حرفا نیا خوندن از بعد دونمیم و یدید بیآ  و ینیبیم بیآ

 ام تهشکس هم در یها کهیت ابد تا که هستم یکس کنه،منیم بهتر رو حالت اگه

شق سوزان شعله هی از سبهینم گهید نمون،بهمیب مدت کوتاه ع سش اگه و چ  یان

شق یبرا شحال و شدن عا شت،با وجود من در یخو شتن کنار  دا  هگید تو گذا

 .مونهینم یباق یشانس

شقت که یکن دایپ رو یافراد یتونیم تو که دونمیم من شن،تو عا شق قتایل با  ع

قتیل ،تویدار رو ندگ ا هتر یلیخ یا یز  رو بود من با که یزیچ از ب

نتیدار مه یجلو بزرگ س   د هی فقط من با ،موند هاتیرو ه  و ندهیآ یبرا ا
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 نهعاش  قا یتو نبود مجبور که نرمال مرد هی با ُنرمال یزندگ هی داش  تن حس  رت

 !شدیم کنه ترکت ممکن طیشرا نیتر

 ادم هی تونمیم ای زنمینم ص دمه بهت چوقتیه گهید که بدم قول تونس تمینم من

 و کنهیمن ریتحق تورو رفتارش و حرفا با و شهینم خارج کنترل از که باشم یعاد

 زنده هک یروز تا که بدم قول تونمیم بنوره،اما بهم ازش حالت تو شهینم باعث

 .رهینم نیب از حس نیچوقت،ایه و دارم دوستت ام

 

 مبگ بهت نواهمیم ممکن جمله نیتر یا ش  هیکل با و افتض  احم موجود هی من

 "ندارم تورو اقتیل من"

گه قتیه ،منیکردیم ترک منو تو ا گه و ش   دمینم میترم چو  ترکت خودم ا

جدان عذاب نیا ش   هیکردم،همیم گه زنده منو و  کارو نیا خودم که دارهیم ن

 !کردم

بت کدومیه با قات از چ فا ناطر که تیزندگ ات تاد من حض  ور ب  رو خودم اف

شمینم سفم زیچ همه بابت قلب میصم از اما بن ش منو دوارمیام و متا  و یببن

 .شم دهیبنش دینبا که دونمیم نویا



س تو به نبود افتاد،قرار که یاتفاق هر  درد همه نیا باعث تونمیم بزنه،چطور یبیآ

 زسب راهت سر هربار که نورمیم سازه؟قسمیم یموجود چه من از نیباشم؟ا تو

ستمیم فقط شدم  یا وونهید یپدرم،برادرم،دکترا برابر کنم،در محافظ ازت نوا

 .خودم برابر دفعه،در نیا...ایدن برابر بودن،در دنبالت که

ما،اون اون میدونیم خوب هردومون  نفس یبرا که یزجر ،اونیماریب زخ

 نورهیم قلبمون و روح به که ییها لطمه اندازه به چکدومی،هیدیکشیم دنیکش

ص من و ندارن درد  القوهب ییتوانا یجلو تونهینم بنواد،بازم اگه یحت که میشن

 .رهیبگ رو گرانید قلب شکستن یبرا اش

 اروم ومن تونهینم چوقتی،هیکنیم ض  رر توش تو تنها که یا رابطه به دادن ادامه

ما قتیه بزاره، مان در برادرم نهیک و پدرم ش  ر از چو  من با و میمونینم ا

س هی تو از شهیبودن،هم ستفاده لهیو س با تا سازهیم سوا سوندن بیا  منو هتب ر

 .نوامینم که بکنن ییکارا انجام به وادار

شه هی فقط تو  یا جمله تنها و یدید منو یها یوونگید و ها ینتگیر بهم از گو

 !یبد ادامه بهش یتونینم نکهیبود؟ا یچ یگفت که
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 و ردهافس   دختر هی تو از من با کردن یزندگ گمیم یوقت باش داش  ته مانیا بهم

 دح چه تا من یبفهم یتونینم چوقتیه س  ازه،تویم حس  رت از پر و س  رخورده

 جا ذهنت یتو چوقتیباش  م،ه قدرنش  ناس و یعوض   تونمیم چقدر و داغونم

قدر آدم هی ش   هینم نهیم چ قدر نوامیم من و باش   ه بد تو  ازم که هرچ

 واسشح ایدن یجا هی نفر هی شهیباشه،هم ادتی نویا و شه تموم نجای،همیمتنفر

 !خواب یتو ی،حتیستین تنها چوقتیه تو و هست بهت

 اخر در و

 یاعتبار ش  د،کارتیم انجام دیبا بازم اما دهیم جلوه بد منو هرچقدرم کار نیا

شتم،در زیم یرو که سالی تا حداقل ممکن طیشرا نیتر ولنرج گذا  از تورو ک

شتن ازین ای کردن کار  ینوایم هک یهرکار یتونیم و کنهیم ازین یب یپول هر به دا

 یها گاهدانش   نیبهتر یتو یبر ای یبگرد رو ایدن کش  ورت،دور ی،برگردیبکن

سه س آرزوت به و یبنون درس فران صت نیاخر و تنها نی،ایبر  رها یبرا تو فر

 "...هاست نگتونیآرل ب*و*سکا از شدن

***** 



ند دونمینم مه گهید بار چ مات نیا ی ه ندم یتکرار کل بار یط و خو  هر

 مذهن و دادیم انجام رو خودش کار کردم؟بدنمیم کاریچ داشتم قایدق خوندنش

مه شیپ فقط مدم رونیب شیریگ از یوقت یحت بود نا  و رفتمگ یتاکس   هی و او

 نتظارا سالن تا اسانسور یخروج نیب ریمس یشدم،حت ادهیپ شگاهیازما یجلو

سته زیچ همه به رو درش که یذهن شد،بایم یسپر یجیگ با همه و همه...رو  ب

 انتظار نسال یصندل نیاول یرو کنه لیتحل و هیتجز رو یزیچ تونستینم و بود

ستم ش  هندارن،ب خوردن تکون یارای پاهام و اومدم راه قرن کی اندازه به انگار.ن

ما جواب یکی یکی که یافراد گاه گرفتنیم رو ش  ش  ونیاز مه نیب.کردم ن  ه

 ای ش  وهرش  ون بغل ذوق با دنیدیم رو جواب یوقت که دمیدیم رو ییاونا،زنا

ست شون دو سر شون که یا گهید کس هر ای پ  همه درمورد و دنیپریم بود باها

 هگه،گوشید زیهرچ ای بود سمسیکر مناسب داشت،به وجود واحد زیچ هی اونا

کت بان هی ش  ون همه شیآزما جواب پا  دهید یخال خال قرمز و دیس  ف رو

 اهنگ بدون که رس  ونهیم رو ش  گاهیازما هی نیمس  ئول تیخالق واقعا نیا.ش  دیم

 !بارداره که بدن خبر زن هی برگه،به به کردن
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 تمتونس  ینم من بود،چرا مچاله نامه هی که کردم نگاه خودم دس  ت یتو برگه به

شحال دلم ته از اونا مثل شم؟ه خو  وت اون کوبیج که یاتیچرند از چکدومیبا

شته شحال اون با دادمیم حیترج من.کردینم قانع بود،منو نو شم خو  نکهیا ات نبا

شم خوشحال اون بدون بنوام شت حق اون!با  هردومون یبرا من سمت از ندا

صم شتم حق ره،منمیبگ میت ساتم درمورد دا سا  ثلم چوقتیه ما.بزنم حرف اح

 بدون حاال و میاوردین زبون به رو یزیچ احس  اس  اتمون درمورد یعاد ادم دوتا

 اقتط کردم؟قلبمیم قبول رو شدنش تموم دیبا شه،چطور شروع یزیچ نکهیا

 ...نداره رو ینامرد همه نیا

 :خوند منو اسم روش یجلو ستیل از شگاهیازما مسئول

 ..نیفیگر تارا-

 لندب جام از.کرد رو و ریز رو اتاق چش  ماش با و فرس  تاد باال رو نکشیع بعد و

 :دیپرس و کرد نگاه من یپا تا سر به.رفتم زشیم سمت و شدم

 ؟یهست نیفیگر تارا تو-

 ه،بدمشیدینم من ک زیم یریز قس  مت از.دادم تکون دییتا نش  ونه به س  رمو

 :گفت و کرد نگاه کاغذا



 .بوده مشکوک یکم شیآزما جهیکنن،نت صحبت خودتون با هستن لیما دکتر-

 :دمیپرس مضطرب و افتاد تپش به قلبم

 ؟یچ به مشکوک-

 نیا.گرفت سمتم روش به رو زیم از رو پاکت دوتا بعد و انداخت باال یا شونه

 رو یدوم بود،پاکت ش   ده نوش  ته من اس  م هردوش  ون یبود؟رو دوتا چرا

 مروش،نفس   یخال خال و قرمز روبان دنید با اما بپرس  م یس  وال تا برگردوندم

 رانگا که کردم نگاه یمتص  د زن به یا زده جن حالت با و رفت لحظه هی یبرا

 :فتگ لبنند با و گذاشت ندمیخوشا یریغافلگ حساب به منو مبهوت حالت

 !نیشیم مامان نیدار...گمیم کیتبر-

 ش  ده لیتبد تیواقع به حدس  م نکهیا از نه،اما ای داره ادامه اش جمله دمینفهم

ستم یتو پاکت به یشتریب یناباور بود،با  گلوم از یعمنقط نفس و کردم نگاه د

 عقب قدم هی و گذاش  تم ام نهیس   قفس  ه یرو دس  تمو ناخواس  ته و ش  د خارج

 مرفتن عقب به انقدر...نداره امکان واقعا نیا...نداره امکان نیا...نه...نه.رفتم

 نشستم همونجا یصندل به پام پشت برخورد با تا دادم ادامه
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ستم یسنت به  اتاق سالن یبرم،انتها راه بتونم تا نگهدارم سرحال خودمو تون

 خودمو دبو یس  نت هر به.بود منتظرم اونجا دکتر گفت بهم زن   اون که بود دکتر

 ادتع طبق پاهام.رفتم تو قهید چند از بعد و دمیکوب بهش اروم و رسوندم در به

ستم دکتر یرو به رو یصندل یرو زهیغر طبق و رفتنیم راه ش  از عهدف نیا اما ن

 هنگ آب ریز نفر هی س  رمو کردمیم حس و بودم تر جیگ هم شیپ س   اعت مین

 دکتر دمنش متوجه.کنم فکر یا گهید زیچ به زدن پا و دست جز تونمینم و داشته

 نیب نامعلوم نقطه از نگاهمو و اومدم خودم به باالخره تا کرد ص  دا منو بار چند

 :تگف و کرد اشاره بهم بود دستش یتو که ییها برگه با.گرفتم هوا و نیزم

 .گمیم کیتبر امروز خوب خبر بابت-

نهیم خبر نیا چطور!خوب خبر  تکون هم س  رمو یباش   ه؟حت خوب تو

 زده بهت حالت یحرف چیه چون ندارم یخوب حال ش   د متوجه ندادم،انگار

 :داد دامها مکث یکم با و دیکوب زیم یرو رو ها برگه ته.دادینم رییتغ رو صورتم

سفانه-  جوابدم،یدیم رو شما دیبا نکهیا لیستن،دلین خوب اخبار شهیهم متا

 .کردمیم صحبت خودتون با درموردش دیبا که بود دومتون شیآزما



 نصش اون حال تیرعا با رو افراد یضیمر اخبار نیبدتر موظفن دکترا نجایا

شش به سرد ژست و برسن گو ستا و خون شون دکتر هم تو کرده گره ید  دادیم ن

 .بکنه کارو نیهم داره یسع قایدق

شم شرفتیپ به توجه با- شک علم ریگ چ  چیه ابتب ینگران چیروزا،ه نیا یپز

 ونخودش ارامش کنمیم دیتاک مارایب همه به من نمیهم یبرا نداره وجود یماریب

 درمان و صیتش  ن از مرحله نیاول یتو و نباش  ن یچیه نگران و کنن حفظ رو

 .درمان  ماست،بعد هدف نیمهمتر ماریب آرامش ،حفظیماریب هر

 

شون صبح از که یاخبار از بدتر تونهیم یچ گهید شم باها شه؟باب کردم باز چ  ا

 :گفتم اونجا از رفتن رونیب زودتر یبرا یحوصلگ یب

 بد ریتاث من یرو یخبر چیدکتر،ه یآقا دیکن ینیچ نهیزم که س   تین یازین-

 ن؟لطفا؟یبگ رو مطلب اصل مایمستق نیتونیذاره،مینم

 یمکث از بعد و شد راحت من ی ضربه ضد هیروح بابت از الشیخ یحدود تا

 :گفت و کرد رها زیم یرو هارو ،برگهیطوالن نسبتا
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 نشون جهیتون،نت پرونده یتو شده یبررس یپزشک سوابق و شیآزما اساس بر-

 .نیهست مبتال نادر یماریب هی به مبتال شما دهیم

 هب کردن فکر بدون.گذاش  تم س  ر پش  ت رو مزخرف یماریب اون کردمیم فکر

 :گفتم بدم نشون یواکنش چه دیبا نکهیا ای حرفم

 .نداشتم رو یکی نیا انتظار-

س که بود یروز نیبدتر گهید نیا گمونم  ستیم یهرک  تجربه شیزندگ یتو تون

 .کنه

 ...کردن تحمل بود،اما ساده کردنش انیب و دنیشن که یعاطف شکست هی

 وحشت رو یهرکس طیشرا نیبهتر یتو که بیعج یماریب هی به بودن مبتال خبر

 اب حاال که من ش  کم یتو بهیغر موجود هی...خال  ریت و کنهیم دیناام و زده

 تونستمیم چطور ؟اما!موندم یم دواریام اون بناطر دیها،با یناهموار نیا تمام

 وت و بده تیاهم بهش که نداره یپدر بچه اون نکهیا ش   دن الینیب با یحت

شب سر مادر و پدر ممکن،از طیشرا نیتر نانهیخو  به رو یضیمارش،مریب سرا

 .هریگینم خوشامد یکس از ایدن نیا به اومدن یبرا چوقتیه بره،اونینم ارث



 رو یعروسک نیآخر هنوزم افتاده،من یاتفاق نیچن کنم باور تونمینم هنوز یحت

 زا مهاجرت از قبل رو نوابوندمیم تنتم یرو خودم دنیخواب از قبل ش  با که

 ظتمحاف و مراقبت به ازین که میکس   هنوز من!ارمیم ادی به یخوب به نایکارول

 ******کنم؟ مراقبت کیکوچ و دفاع یب موجود هی از تونمیم چطور و داره

 

 که ینینش   مرفه محله'' لیه فارس  ت'' به یوقت ش  دنیم حس یب داش  تن پاهام

 یتو ها مدت من.دمیرس   بود بزرگ ابونیخ س  ه اندازه به اش خونه هر فاص  له

 .رفتم نجایا از ممکن حالت نیبدتر با بار نیآخر و کردم یزندگ خونه نیا

 دهش یبند سهیر درخت نیاول به دستامو و شدم رد دهیکش حصار یوارهاید از

ستگ و سرما از ام شده حس یب یپاها دادم اجازه دادمو هیتک ا یح یتو  یخ

 .شن خال  وزنم تحمل از یکم

 پله اون از رفتن باال ست،جراتین درست وجه چیه به...ستین درست کار نیا

شتم،اما رو سنیج با شدن رو به رو دوباره و ها  تنها نیا زیچ همه کنار در ندا

 .ومدیبرم دستم از که بود یکار
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نهیم اون نه کاریچ دو چه هی من...ک  دارن هام س  لول و دارم ش  کمم یتو ب

 نیا یتو ونمتیم یک از گهید.کننیم ریتکث بدنم یاعصا تک تک یتو مویضیمر

س تنها رم؟اونیبگ کمک طیشرا  دونه،درموردیم مورد نیا در و زیچ همه که ی  ک

مه م،درموردیماریب  یورود در به خودمو...بدنم یکیزیف یها یژگیو ه

 ارمند رو خونه نیا به ورود حق من که بودن نگفته خدمتکارا به رس  وندم،انگار

 وسرش شهیهم مثل خدمتکار و کردن باز برام و در زدم در نکهیا محض به چون

 :دمیپرس ازش.کرد خم

 ست؟ خونه سنیج-

 :داد جواب و داد تکون سرشو

 .هستن اتاقشون یتو آقا-

 .رفت کنار در یجلو از و

 .نمینب اطراف نیا رو گهید یکس بودم دواریام

 تلخ ونهتیم نیا.س  تادمیا بود س  نیج منو اتاق شیپ هفته تا که یاتاق در یجلو

ش نیتر شه خیتار یمونیپ  کردم ادیپ رو شهامتش چطور دونمینم یحت من و با

 .برسونم نجایا تا خودمو



 شدیم تکرار سرم یتو زنگ هی مثل اش جمله نیآخر

 ''نورمیم تارا،قسم کنمیم نمت،نابودتیبب بازم اگه''

 ص  بح از که انقدر دیدیم رو اطراف یس  نت به چش  مام و زدیم امون یب قلبم

 .بودن کرده تحمل خودشون یتو رو اشک

 و اش خونه یجلو امیب که س  ت احمقانه نیره،ایبگ دهیناد منو اگه داره حق اون

 هار شیعروس   مراس  م یتو اونو شیپ روز چند که یکس   بگم تمام ییپررو با

 ازش تا اومده ش  کمش یتو برادرش ی بچه با باش  ه،حاال برادرش با تا کرده

 .زدم در به اروم تینها در و دمیکش یقیعم و منقطع نفس!بنواد کمک

 :گفت که اومد صداش

 .تو ایب-

شت خدمتکار هی کنهیم فکر احتماال اون  یشتریب دفعات به دوم بار یدره،برا پ

 :گفتیم که زدنش غر یزدم،صدا در

 ..تو ایب خودت که گفتم-

 کردم حس و کرد قطع رو حرفش.س  مت اون از در کردن باز با ش  د همزمان

 نوزه که دستمو من.کرده منقبض ستادنیا یبرا رو عضالتش من اندازه به اونم
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 تا کردم باز دهن و دمیکش   عقب بود مونده هوا یرو در یفرض   محل یرو

 .انداختم نییپا سرمو و نشد خارج گلوم از ییصدا چیه اما بزنم یحرف

 

 یجا عیس  ر یلیخ که یا غمزده چهره و ش  ده گرد یچش  ما با هیثان چند یبرا

 یشرمسار از پر یسننران ی همه.کرد نگاه بهم کرد، عوض خشم با رو خودش

 .رفت ذهنم از دنشید بودم،با کرده آماده قبل از که یا

جدان عذاب  کمکش به که یازین حس و ترس و یناراحت و ینگران و و

 .بشه ممکن کار نیتر سنت لحظه اون تو زدن حرف شدیم داشتم،باعث

 زنمب حرف یا کلمه شده یکندن جون هر با تا کردم بلند رو سرم دوم بار یبرا

شماش یتو نگاهم هنوز اما ستش دمید که بود وفتادهین چ صد به د  زدن یلیس ق

ستش یول کردم جمع خودمو عایسر و رفت باال من به ست د  صورتم کنار در

شو  و شد متوقف شتا صبان با انگ  که یزیچ از تر عیسر یلیخ.کرد جمع تیع

 شفک استنون شدن منقبض یشد،صدا منصرف من زدن از داشتم انتظارشو

 که یلحن با و گرفت محکم رو ام دست،چونه همون با که یوقت دیرس گوشم به

 :گفت خوند ازش شدینم نفرت نان،جزیاطم با رو یزیچ چیه



 نکردم؟ انیب یخوب به قبل دفعه رو ات دوباره دنید یبرا میلیم یب-

 به کهیحال در سنیج به کردن نگاه میمستق یبرا داشت که یگردن از نظر صرف

 شدن ردخو و شکستن یبرا زیچ چیه گهیشکست،دیم بود فشار تحت یسنت

 بود نمونده یباق ازم دادن دست از و

 :گفتم صورتم یرو امون یب یاشکا با

 ...سنیج کن کمکم-

 منو ات کنهیم قبول اون نکهیا استرس و سنیج شیپ دنیرس یبرا غمم و هم همه

 یها س  لول تونمیم من عوض در و نه ای برگردونه به مویس  المت و بده نجات

 در یا مادرانه احس  اس  ات چیه بدون رو بود نیجن اس  مش که یا افتهی تکامل

 اول از س  نیج نکهیا دنیفهم بذارم،با دنبالش   که یا گهید هرکس اونو اریاخت

 فیتوص هی یحت کردن هیگر گهید.کرد فروکش یسنت به دونستهیم رو نایا همه

 هی از بعد که کردمیم نگاه یس  نیج به زده ش  وک فقط و نبود حالتم یبرا س  اده

 :گفت کامل یخونسرد با و کرد رد هم یرو از ،پاهاشویطوالن یسنران

 رو هنباش   نفعم به که یکار من یکنیم احمقم؟فکر من ؟کهیکردیم فکر یچ-

 یب ادربر مثل االن که کنم رفتار و فکر احمقانه نقدریا بود قرار دم؟اگهیم انجام
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 یزندگ مورد در یچ یدونیش  دم،میم گور و گم و بودم باخته و زیچ همه عقلم

به؟ا ها تیال ما کهیجال  قشن میتونیم یآس  ون به و میایم ایدن به گریباز ما ن

س شش که ست برنده یاون ماجرا ته و میکن یباز رو یهرک  تر ذارگ ریتاث رو نق

 به بنا که بود خونواده از ش  ده طرد جوون پس  ر هی من نقش.باش  ه کرده یباز

شکالت سم م  ابلهمق ییتوانا هم چوقتیه و شدهیم گرفته دهیناد شهیهم شیج

 و موندن به رو کردن فرار ش  هیهم و نداره رو گرفتن ازش رو حقش که یافراد با

 زا دتر هی عاش  ق نهیبیم و ادیم خودش به روز هی ده،امایم حیترج کردن مبارزه

 و  کنه خطر دختر اون بناطر حاض  ره و ش  ده یاجتماع نییپا ای متوس  ط طبقه

 ه،ازس  تیبا پدرش و برادر یرو تو تا ش  هیم زشیانگ اون و زهیبر بهم و زیچ همه

س نکهیا از شتریق،بیطر نیا شه،ه من چنگ از شرکت درواردن فکر یک  مهبا

شون س ص یزندگ معطوف حوا صو  نییپا خودمو دارم چطور که شهیم من یخ

 هر به و کنهیم تو دیتهد به ش  روع من یزندگ از حفاظت یبرا پدرم و ارمیم

 نجات نداره بهش یربط چیه که یدختر با ازدواج از پس  رش  و نوادیم یقیطر

 ذارهیم من به دهیم خودش  و س  هم ایذارم،یم روش یجلو انتناب هی منم و بده

 دواجاز با رو شیخونوداگ اسم و اعتبار ای نوامیم من که بره شیپ یطور اوضاع



 هی واقعا تر،من قبل یلیخ یها گه،زمانید طرف از!کنمیم دار لکه تو با کردن

سات سا شتم دختر نیا به یاح  چون نمیهم یبرا و ادیم نظر به که اونقدر نه اما دا

ستمیم شه،بهش گرفته قرار برادرم تجارت طعمه ممکنه دون  کنترل یماریب هی با

 عالقه و کش  ش توجه کم کم.بود خودم دس  ت تو فقط کنترلش که داد ش  ده

 ظلومم نقش اون به گرفتم میتصم و شدم گهیهمد با دختر نیا و برادرم احمقانه

 ترحم جادیا همه یبرا و بدم یش  تریب پر و بال افس  رده و خورده ش  کس  ت و

 رو کوبیج من کم ن،دس  تیبزن گند هردوتون ش  دیم باعث ترحم کنم،حس

 ور لیمسا همه و بشه آشفته ذهنش شدیم باعث وجدان شناسم،عذابیم خوب

 نقدریا اوضاع و ستهیوا من یرو تو رهیبگ میتصم اخر در و کنه یقاط گهیهمد با

شنج  نگتونزیرلا مثل یشرکت یبرا یقیال ریمد واقعا اون کنه فکر پدرم که شه مت

 ره؟یامپا

شد جاش از و شد ساکت لحظه چند  یتو یکمدها از یکی سمت رفت و پا

 س  رد و الینیب نقدریا لحنش.دیکش   رونیب توش از رو یقطور پرونده و اتاقش

 ادشریا و نقص یب کردن یباز نقش گول داشتم مدت همه نداشتم شک که بود

 نیا یتو خودم یپا با برگش  تن دوباره میزندگ کار نیتر احمقانه و نوردمیم رو
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شت زیم یرو رو پرونده.بود تله سم صفحه نیکرد،اول بازش و گذا  و عکس و ا

حات و ش   دیم دهید روش من مش  نص   ات عد ص  ف مه ب ما ه  و ها شیآز

 ترجلو صفحه چند.دمیفهمینم ازشون یچیه من که بودن یپزشک اصطالحات

 :داد ادامه حرفاش به و  داشت نگه

 

ستم از یماریب کنترل بود اری باهام شانس-  و ارد و یهنزل دکتر و شد خارج د

 چشم ،بهیموقت اما ینسب یبهبود به و کنن درمانش توننیم کردن فکر اش دسته

 به یماریب هی ریتاث دیبا که دیرس   ذهنش  ون به و کردن نگاه بزرگ تیموفق هی

 جینتا ادیم ایدن به که یا بچه اگه و ننیبب بعد نسل هی یرو رو شده کشف یتازگ

 داشته گفتن یبرا یحرف یا نهیزم هر یتو توننیم بده نشون رو انتظارشون مورد

شک شن،پز سازیبا شت یماد ارزش چیه اول از تو درواقع!کی،ژنتی،دارو  یندا

 حال نیع در و زنده س  وژه تنها به یش   د لیتبد یگرفت که ی یماریب با اما

 ور تو بنوان شده که یقیطر هر به همه شد باعث نیا و شیآزما نیا سرسنت

 هم تو و بکشن خودشون سمت تورو جورواجور یشنهادایپ با ای دارن نگه زنده

 اون به یش  رکت س  هام از درص  د 10 افتیدر بر یمبن یکمپان وس  ت ش  نهادیپ



گ ته چش  ش   م رو یبزر طوریکرد امض   ا بس    ن مو ه  گنیم که ؛

قدرتن"تارا، عات،  تههف هر بایتقر و نیبود من یمارایب هردو برادرم و تو!"اطال

 خودت از زودتر من که نداره یتعجب پس ش  دیم چک تونیجس  مان اوض  اع

 عقل هم یبچگ از اون.بش   ه زده ذهنم یتو گهید جرقه هی و یباردار بفهمم

 اون یرفتار اختالالت با ادیم ادمی که ییجا تا و نداش  ت یحس  اب و درس  ت

 بیغر و بیعج یتیشنص مشکل جور هی بود،اون شده متزلزل هممون یزندگ

 یسک اصال ای بشه یمیصم چکسیه با دادینم اجازه دشییپارانو ذهن و داشت

سم به خودش از ریغ رو سه،اون تیر شنا  اومدن ایدن به مردم همه کردیم فکر ب

ستفاده ازش و بزنن ضربه بهش تا ش با تونهیم و کنن سوا  و بلند وارید هی دنیک

 یر،جلویتحق و یگر یعوض   و غرور جنس از یواریه،دیبق خودش  و نیب قطور

 مهم و داره هم تو با و رفتار نیا اون دونس  تمیم من و رهیبگ رو دنشید ص  دمه

سات چقدر ستین سا سنره اح  یستتونینم چوقتیه اومده،تو بوجود نتونیب م

هادیپ ینطوریا و یکن حس   اب روش مه یب ش  ن قد  و کردم رو رو ازدواجم م

 ید تو هک یا بچه یبفهم تو نبود الزم یحت ،حاالیکرد قبول هم تو خوشبنتانه

،قانع مال ش  کمت    متونس  تیم نبود،پس س  نت یا ذره من یبرا کردنت برادرم 
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 ینس  تتوینم یحت تو و ض  یمر بچه که بگم و کنم یباز رو دلس  وز پدر هی نقش

 سچکیه منالفت بدون وقت نه،اون ای داره قتیحق موضوع نیا یباش مطمئن

س و دادمیم انجام خودمو یشایآزما شت،در دخالت حق هم یک  حال نیع ندا

 ...باشم داشته تونستمیم هم رو یکمپان وست درصد ده

ندگ منو یبرا درازش و دور یها نقش   ه دنیش  ن که یز جه چیه به من،  و

شنوم بنواد دلم که نبود یزینبودن،چ من نفع به و رخواهانهیخ  مهم رامب گهید.ب

شت ای بوده هوشمندانه چقدر حرکتش هر که نبود  و ساده ظاهر به ی دهیا هر پ

شته،چقدر که یسرسر  یگاه.شده هاش یگریباز و کردن فکر صرف زمان دا

 بمرتک س  نیج حق در رو یبزرگ انتیخ چقدر که کردمیم فکر احمقانه واقعا

 ییادعا نیهمچ تونمیم چطور من هس  تم،اما یص  فت طانیش   آدم چه و ش  دم

 ؟!نشسته روم به رو قایدق طانیش یوقت باشم داشته

 قانع خودم یبرا اومدنم نجایا لیدل که کنم قانع خودمو تونس  تمینم یحت گهید

 از ریغ اشمب داشته یحس چه دیبا قایدق دونستمیم نه کردمیم هیگر نه.بوده کننده

 :دمیباشم؟پرس دهیترس و شده شوکه مرگ حد سر تا نکهیا



 حس  اب ات نقش  ه یرو انقدر واقعا برم؟اگه کوبیج با یگذاش  ت چرا پس-

 .ینوردیم بسته در به یبدجور حتما من رفتن ؟بایکردیم

 ش  د باعث داد که یجواب و انداخت باال هاش  و ش  ونه راحت یالیخ با اون

 .بپره رنگم ترس از و شه تر گشاد بود که یزیچ اون از چشمام

 بهش هبکشه،ممکن رو شیبعد یقربان نکهیا از قبل هم یا رهیزنج قاتل هی یحت-

 به نکرد نگاه بدون بتونه که باش  ه باهوش اونقدر بده،اگه کردن فرار فرص  ت

شت  قیموند،ال خودش اراده با اگه داده،اما نجات رو کنه،جونش فرار سرش پ

 .ستین مرگ جز یزیچ

 نگاه بهش یجور و کردم تنگ چش  مامو و دادم قورت یس  نت به رو دهنم آب

 و پاک قلب با دهید بیآس   س  نیج اون لحظه هر بودم منتظر انگار که کردم

سته شت که یا شک شته مدت تمام بگه و برگرده دا  ونا کرده،امایم یشوخ دا

 ثابت بهم کرد حس چشماش از شدینم رو یحس چیه که روحش مثل ی چهره

 ات ست شده یزیر برنامه نیماش هی نیع و نداره یاحساس چیه واقعا اون کردیم

 دنید بیآس   به نکهیا بدون برس  ه خودش اهداف به ش  ده که یقیطر هر به

 .بده یتیاهم گرانید
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شو اون شو و چرخوند یکم سر  عقب به قدم هی و شدم بلند جام از.زد سیل لبا

شتم سرد کردم یسع و بردا سم خون  ریز هموند یپاپ سگ هی مثل کهیحال در بر

 !بودم دهیترس بارون

ش ه؟منیچ یدونیم- شت بنوام نکهیا کنمینم فکر.شدم مونیپ  دموخو سرنو

 وت بوده،دست مارتیب ذهن یتو زدنش نیزم فکر تیزندگ همه که یبرادر بچه

 .باشه یدرست کار بسپرم

 رفمط به یقدم یوقت کردم رد رو یقلب حمله هی بایتقر من و پاش  د جاش از اونم

شت شما با و بردا شنش یآب یچ  به دنیرسیم نظر به تر بهیغر یوقت هر از که رو

 ود،همهب صورتش یرو ینامرئ بایتقر و رنگ کم پوزخند هی و بود شده رهیخ من

شه بندهیفر تونهیم ظاهر گنیم  ،اونکنهیم صدق سنیج درمورد کامال نیا و با

 لبق که یداشتن دوست و جذاب مرد هی ی پوسته ریز که والستیه هی درون در

 .نم یبب هم رو پوسته اون ریز تونمیم کم کم حاال و شده میداره،قا یپاک

 قلبم کردیم هک یحرکت هر با و دمیترسیم شتریب کردمیم نگاه بهش شتریب یهرچ

 باال یا ونهبرم،ش رونیب نجایا از واقعا بتونم نکهیا از تمام یدیناام زد،بایم تر تند

 :گفتم و انداختم



 خواس  تم،من کمک ازت و اومدم نجایا من اص  ال که میکن فراموش  ش ایب-

مانم و نایکارول گردمیبرم  زمال یحت و گهید یعاد یدکترا به س  پرمیم رو در

 ..ای کیج یحت بدونه یزیچ بچه به راجع یکس ستین

 :دادم ادامه لرزون بعد و شد قطع یا لحظه در،حرفم با پام پشت برخورد با

 .یا گهید هرکس ای پدرت-

 از من و گذاش  ت در طرف دو دس  تاش  و و س  تادیا من یرو به رو درس  ت اون

 :گفتم یاروم به ادیبرب دستش از یهرکار اون نکهیا تصور

 ...لطفا-

ش بدن ضالن و دهیک شت از و بود کرده سد رو به رو به منو راه کامال شیع  رس پ

سب در به که هم شو از یکی بودم،اون دهیچ ستا شت در یرو از د  باهاش و بردا

 اون نکنه که دمیترس   لحظه هی یبرا من و فرس  تاد گوش  م پش  ت منو یموها

 از پر یلحن با.رفتم فرو در یتو و کردم کج س  رمو و ص  ورتم یتو بزنه نوادیم

 :گفت یالک یدلسوز جور هی ای تاسف

 .دمینم تفرص بار هی از شتریب چکسیه به من.تارا یبشناس بهتر منو دیبا تو-
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 نگاه و کردم پنهون یمص  نوع اخم هی پش  ت رو میدیناام و ترس حس ی همه

 بعد و نهبترس  و منو تونهینم بفهمونم بهش ینطوریا بلکه دوختم بهش رو زمیت

 یرو تمودس و کم،برگشتم ی فاصله اون یتو بود که یا یسنت هر به بالفاصله

 که دینرس   هم قهید کی به یحت واکنش و کنش نیا اما گذاش  تم در رهیدس  تگ

صله ستش همزمان ،اونشد متوقف بالفا ست یرو رو د  یرو درواقع و من د

 :گفت یمسنرگ با و گذاشت در رهیدستگ

 .تارا نباش یبد دختر...!یه یه-

 منو اش،دست گهید دست با و گذاشت من شونه یرو رو دستاش از یکی اون

شار  ییهوی چطور نکهیا داد،از هولم رونیب به بایتقر.شد باز در همزمان و داد ف

ست شته کنترل حرکتم هر یرو و رهیبگ منو تون شه دا س با  سرعت هب و دمینتر

 :زدم داد و اوردم باال خودم از دفاع یبرا دستامو و کردم عوض رو جهتم

 .کن ولم-

 مین حداقل یوقت ندارم باهاش کردن مقابله یبرا یش  انس   چیه که بود یهیبد

ست اون که ییجا از متر صدد چند بودم کار کاراته هی اگه یحت و ترم نییپا ه  ر

 بالفاصله و کنهیم ینیب شیپ منو یکارا همه که یکس برابر در تونستمینم شتریب



 وادنن اون بودم دواریام فقط بکنم،من یمقاومت رهیگیم هوا یرو رو ام ضربه هر

س من به سونه یبیآ س ی همه دیام نیهم با و بر شت در تا ها پله ریم  نگیرکپا یپ

 .میکرد یط باهاش نکردن یهمراه و ستادنیا یبرا من توقف بدون جدال با رو

ستش هی با منو یراحت به اون شته نگه جام سر د ش ها ده نیب و بود دا  که ینیما

 .کرد باز رو شونیکی بودن،صندوق پارک اونجا

 هب نفر هی نش  د باعث زدن غیج و نداد یجواب هام تالش از چکدومیه که یوقت

ستهیب کمکم ش یتو نفرتم تمام با و ستادمیا جام یتو درمونده و اد،خ  ماشچ

 :گفتم و زدم زل

 .جهنم به یبر دوارمیام.متنفرم ازت-

 !نداختما تف صورتش یباشم،تو کرده یزیر برنامه کارم نیا یبرا نکهیا بدون و

 یبخو فرصت تونستیم نیا و چرخوند سرشو لحظه هی فقط زهیغر یرو از اون

 .دنبو تر یقو ازم انقدر و بود نگرفته محکم منو اگه باشه کردن فرار یبرا

 تیعص  بان باختن،با رنگ ص  ورتش یتو از شیتفاوت یب و یخونس  رد ی همه

 و داد یبد فحش بهم یا گرفته افهیق با و کرد پاک و ص  ورتش و کرد نگاه بهم

 و دادم دس  ت از رو تعادلم که یطور عقب س  مت داد هولم محکم همزمان
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ش عقب صندوق یتو افتادم بایتقر ستمیم تا و نیما  رونیب ازش کنم یسع نوا

 دهیندز س  رمو اگه بعد و فرس  تاد تر عقب منو و ش   د خم س  متم ام،اونیب

 !شدمیم یمغز اورد،ضربه نییپا محکم رو در که یشدت با بودم،حتما

شم ی همه سته در به تا کردمیم رو تال ش ب  غیج نیبلندتر با و بزنم ضربه نیما

 نیاشم یخوردنا تکون تا دینکش یطول و برداره من سر از دست گفتمیم ممکن

 رارهق و برهیم کجا منو داره نکهیا از ینگران و یکنجکاو و شم ساکت شه باعث

فاق چه عدیب برام یات ته،ب  و دار پر طیمح یتو داش  تن نگه یطوالن مدت از وف

 چند هنکرد،بلک تموم اموینگران تنها بود،نه توش یهنزل دکتر خونه که یدرخت

 ...شد اضافه بهشون برابر

*+*+ 

س قابل میزندگ اگه سمت دو به میتق صل نیا بودم شد،مطمئنیم بدتر و بد ق  ف

ند.مهیزندگ بدتر و دوم بل ماه چ نه و فکر یب ق  کرف که بودم یکس   با احمقا

 رها منو اون اما کردم خراب رو بزرگ یعروس   هی بناطرش و عاش  قمه کردمیم

 که نبودم یکس   من قطعا که هردومون خون و گوش  ت از زیر موجود هی کرد،با

 اتیشفک به کمر یهنزل دکتر و سنیج مثل میت هی یوقت کنه محافظت ازش قراره



 اتیکش  ف نیا و بس  تن ض  شیمر مادر و مفقود پدر و نوزاد هی از بزرگش  ون

 که یروز از روز شیش   و ماه هش   ت.نبودن خطر یب یکس   یبرا چوقتیه

ندگ کنترل و کرد ترک منو کوبیج تاد برادرش دس   ت به کامال من یز  اف

شتیم شت،ه سه سر کوبیج بودم منتظر لحظه هر روز شیش و ماه گذ  و بر

 یمنتظر یآره،وقت و  بردارن داره دونس  تینم که یا بچه منو س  ر از دس  ت بگه

 شیش نه و قهید شیش روز،نه شیش ،نهیدار رو ساعتت و روز هر قیدق حساب

 اب مقابله قدرت چطور دمینفهم چوقتیه و نبود تحمل قابل درد اون از هیثان

ما زنده هنوز و کردم دایپ هامو زخم ی همه  یمدت یبرا نمیا دونس  تمیم ام،ا

عد.ارهینم دووم یطوالن مه اون از ب حت مدت ه  موش بگم بهتره ای نظر ت

ما گاهیآز چه یبودن،وقت یش   ند بود قرار که یا ب  ایدن به باش   ه میآزاد س  

 رو دمیکش ک یا یسنت هر تونمیم و شهیم تموم زیچ همه کردمیم اومد،تصور

شت ستان د،امایجد یزندگ هی سرا  برم و کنم رها سرم پ  برخالف شهیهم دا

ظار فتیم شیپ من انت مد در نیا از روز هی یهنزل دکتر.ر ند با و تو او  لب

 زا بفهمم نکهیا از قبل بعد و یداد انجام خوب کارتو که گفت بهم یمض  حک

شت،برگه یمنظور چه حرفش نیا ست سهام از درصد 10 قرارداد دا  یکمپان و
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 احتماال نجایا که گفت و کرد پاره چشمام یجلو رو بود شده داده وعده بهم که

 که یزیچ قایدق نفر هی ش  هیهم برخالف و نمیبیم مرگم از قبل که یی  جا نیآخر

 با ییآش  نا زمان از خص  وص   ا میزندگ تمام یتو!گفت بهم رو بود منظورش

 اقعاو اونا کنم فکر نکهیا شدم،اما مرتکب رو یادیز یها ها،حماقت نگتونیآرل

 ینینگس   نیا به یمبلغ قراره ارنیب دس  تش به گانیرا توننیم که یزیچ یبرا

 .بود ییایرو از شیب کنم،تصور رها خودم حال به منو بعد و بپردازن

 دمبو افتاده روش مدت همه نیا ینناع قطع ماریب هی مثل که یتنت خودمو به

 ستاد کردم یسع هزارم بار ینبود،برا هم یمعمول تنت هی یحت نیا.کردم نگاه

 نتت کنار حص  ار به که یس  فت یچرم یدس  تبندها یتو ام افتاده ریگ یپاها و

سته شم هم هزارم بار یبرا و بدم تکون رو بود شده ب  به نااو.نداد یا جهینت تال

 ییزایچ نیآخر تنت نیا و اتاق نیا قایدق و ش  هیم تموم باهام کارش  ون یزود

ش منو اونا شهیم باعث ینم،چیبب کوتاهم یزندگ یتو قراره که شنیم  یوقت ننک

 س  وخته مهره هی بایتقر هدفش  ون به دنیرس   با و ندارن یاجیاحت بهم گهید

س از شتریب یوقت ام؟اونم شغالدون نیا یتو یهرک  وونایح اونا دمید و موندم یآ

 جا چیه به ادش  ونیفر یص  دا که ییارن،آدمایم یعاد یآدما س  ر ییبال چه



 ش  ون هیعل یراحت به تونهیم که ام زنده و ینیع ش   اهد هی من حاال.رس   هینم

سته شهیهم یبرا رو شاهد نیا دهن شهیم که یراه تنها و کنه تیشکا  هنگ ب

 کردنش   داشت،نابود

 باور نیا با هرروز که یوقت یهنزل دکتر خونه یجهنم طیشرا یتو کردن یزندگ

 دل دانچن صبح هی نه ،اونمینیبیم که ی  صبح نیآخر نیا که یشیم پا خواب از

 ورطه هب رو میزندگ که یافراد ش  تریب و ش  تریب روز به روز ش  دیم ز،باعثیانگ

 رونیب نجایا از پامو اگه دیش  ا.کنم یس  الخ ذهنم یتو رو کش  وندن ینابود

 یزیچ چینبود،ه مهم برام گهید.خودمو بعدم کش  تمیم رو همش  ون ذاش  تمیم

 ش  ر  میزندگ آخر یروزا یرو دادمیم حیترج و نداش  تم دادن دس  ت از یبرا

 و یچلفت پا و دس  ت و احمق بچه هی من بودم یفیض  ع آدم آره،من.کنم یبند

سات سا  د،اماپرورونیم سرش یتو که یبکر افکار و بلند یاهایرو با بودم یاح

ستم؟از یچ حاال ساس و ایرو همه اون ه سم هی از ریغ مونده یچ اح  ماریب ج

 تنها نفرت و بود ش   ده منجمد من یها رگ یتو ش   ده؟خون ترک روح هی و

 نم که س  تین یزیچ س  زاش یکار چیبودم،ه بندیپا بهش که بود یاحس  اس  
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ش سم و دمیک شون تک از رو انتقامم که نورمیم ق  ،ازیزلهن دکتر از.رمیگیم تک

 .کوبیج از یحت و نگتونیآرل کین مارگرت،از و نیادو سن،ازیج

 امنش   میدرون افکار از که ینفرت با نتهیآم نگاه اومد که در ش  دن باز یص  دا

 رفظ با که دوختم یپرس  تار به و گرفتم یچرم یدس  تبندها از رو گرفتیم

 رو کاراش ی همه.شد اتاق وارد یشگیهم یداروها و یهرروز ی بدمزه سوپ

شت کنارم یفلز زیم یرو رو داد،ظرفیم انجام عادت طبق  تتن یپشت و گذا

 گهید بار نیا اما کردمیم مجس  م رو ص  حنه نیا بار هزار یروز.آورد باال رو

 :گفتم یحال یب لحن با.بود شده یقطع دادن انجام یبرا ممیتصم

 .ییدستشو برم نوامیم-

ست به سر با و سته یپاها و د شاره تنت به ام شده ب  و نگفت یزیچ.کردم ا

شغول صدا و سر یب و ستادیا سرم یباال ستام کردن باز م  خوش چقد.شد د

 کرد ازب که خورده،دستامو تورم به حوصله یب و حرف کم پرستار هی که شانسم

 مکرد،خ سرگرم زیم یرو یداروها با خودشو و یفلز زیم سمت برگشت دوباره

 به رو یخروج یها راه ی همه ذهنم یتو همزمان و کنم باز پاهامو تا ش   دم

 اقالنهع کردم،اگهیم تصور باشه یخروج در هر کنار نگهبان هی فقط نکهیا فرض



 نفر هی با بنوام فقط نکنم،ممکنه جلب خودم به رو یکس   توجه و کنم حرکت

 نجایا ش  م،از رد محافظ هی از بتونم نکهیا فرض با که باش  م داش  ته خورد و زد

با گور.رونیب زنمیم قدر توننیه،میبق و س  نیج یبا با نوانیم که هرچ  لمدن

عه نیبگردن،ا  بهم چکسیه دس   ت که کنمیم گور و گم خودمو یجور دف

سه ستار.نر شمیز که پر  یبرا دادم لفتش یادیز شدم متوجه کرد نگاه بهم یرچ

 س  مت راهمو.اومدم نییپا تنت از و دادم یش  تریب س  رعت کارم به نمیهم

 سمت موریمس ستین بهم حواسش پرستاره دمید یوقت اما کردم کج ییدستشو

 ترفیم ور زیم یرو لیوس   ا با گهید ی هیثان هی فقط اگه.کردم عوض اتاق در

 و دش   متوجهم دیرس   رهیدس  تگ به که دس  تم اما ش  م خارج اتاق از تونس  تمیم

 :گفت شده زیسورپرا

 ؟یکنیم یغلط چه یدار!یه-

 و هجث با جوون دختر هی اونم.بست رو بودم کرده باز که یدر و اومد سمتم به و

 ماا دادم هولش عقب به.امیبرم یکی نیا پس از بود،مطمئنم خودم ی قواره و قد

 اتاق یتو جریپ سمت و کرد قفل رو اتاق در و کرد دایپ رو خودش کنترل عایسر

 :داد دستور بهم و رفت
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 .حاال نیهم.جات سر برگرد-

 ذاشتنیم و نفر چند فردا از و کردیم خبردار رو همه دیرسیم جریپ به دستش اگه

 نتس کارو نیا و باشه نفر هی من به حواسشون فقط یاختصاص صورت به که

 چند فقط تنت با جریپ فاص  له چون و دادم هول رو چرخدار تنت.کردیم تر

 یرو زنهب دست جریپ به بتونه نکهیا از قبل و خورد بهش بود،محکم متر یسانت

 تس  ین مهم برام بلکه فراره قص  دم تنها نه من ش  د مطمئن کامال و افتاد نیزم

 !نه ای رهیبگ قرار راهم سر قراره یکس

 عقب یبرا لباس  م قهی از و کرد حمله بهم و ش  د بلند جاش از س  رعت به اون

 ساده تحرک هی با که باشه ادیز زورش انقدر کردینم کرد،فکر استفاده دنمیکش

 فورا و کرد برخورد تنت یفلز قس  مت با تنت،کمرم س  مت گردونه برم بتونه

 رصتف از منم و تنت به شده متصل یدستبندها سمت دیکش دستامو از یکی

 جامون هیثان کی عرض در و نییپا دمیکش اونو و کردم استفاده شده جادیا کوتاه

 تمام و دمکر قفل تنت به رو بود گرفته رو دستبند محکم که دستش!شد عوض

 نفس  م یرانه،گرفتگیغافلگ یها تیفعال نیا جهینت در که کردمیم رو تالش  م

 .نشه مانعم



 که یبیرغ و بیعج زبون به گفتتاش راهیب و بد با همچنان و شدینم الینیب اون

 باش  ه،ادامه یدآلمانیبا زدمیم حدس روحش یب ظاهر و دهیپر رنگ به توجه با

 یوت که یا گهید کوفت هر ای بزنه پس منو تا اورد باال رو آزادش دس  ت.دادیم

ش عقب یکم بود،خودمو سرش شارش تنت یرو شتریب و دمیک  ونا و دادم ف

ستش فقط سم قهی به د س لبا ست و دیر شه نییپا منو تون  قهی تنگ ی حلقه و بک

 .بدم دست از رو تعادلم من و بکشه و کنه سفت گردنم دور رو لباس

 ونا مثل الغر و ساده پرستار هی دیرسینم هم ذهنش به چکسیه اول نگاه یتو

ش نقدریا تونهیم شه گرانید با شدن ریدرگ یتو ماهر و یوح ش.با  قهی دنش دهیک

 همب تهوع حالت و وفتمیب س  رفه به ش  د باعث اوردیم فش  ار گلوم یرو که یا

 نیمحکمتر با و نکردم ولش و بودم تر س  رس  نت اون از من بده،اما دس  ت

ش عقب سرمو ممکن حالت  امه شونه یرو تا پارچه بافت شد باعث که دمیک

ستمو تنت یرو شتاب با سرش اون و شه پاره  نیولا با و بردم عقب برگرده،د

 ص  ورتش ،بهبود دا  س  وپ ظرف دفعه نیا که اومد دس  تم یجبو که یزیچ

 داد فرصت من به نیهم و شد جیگ لحظه چند یبرا و خورد جا اون!زدم ضربه

 و س  ر یراب یفرص  ت نکهیا از قبل و ببندم تنت به رو پاهاش و دس  ت بتونم تا
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سب کنه دایپ کردن صدا س ضد چ سا  و دماور رونیب کشو یتو از رو پهن تیح

 شصورت یرو رو پتو و بالشت و دمیچیپ دهنش دور بود ممکن که هیال هرچند

 بشیج از رو دیکل و برس   ه گوش به کمتر زدناش غیج یص   دا تا کردم رها

 .کردم قفل خودم سر پشت رو در و رونیب دمیدو اتاق از و برداشتم

قه اون یتو  من یش   انس   خوش ییجورا هی نیا و نبود چکسیه معموال طب

 شدیم محسوب

 یصدا تا مانداخت ام شونه یرو یپشت کوله هی مثل فشیک با رو ژنیاکس کپسول

 هب پله راه یباال از و نکنه من متوجه رو یکس نیزم یرو چرخاش شدن دهیکش

 .کردم نگاه نییپا طبقه سالن

 س  د رو راه قلچماق نگهبان هی هرکدوم یجلو که بود یروج راه تا 3 نییپا اون

 هی نهخو نیا که ییاونجا از البته و داش  تن کنترل تحت رو زیچ همه و بود کرده

 چوقتیه اوضاع کشوره،معموال نیا یتو ممکن محل نیتر متروکه یتو جهنم

 .بدن یزحمت بهنودشون بنوان اونا که شدینم خارج کنترل از یاونقدر



 یکم المیساده،خ دار ضامن یچاقو هی یحت داشتم خودم با یزیچ یسالح اگه

 یمک یخال دس   ت با اما امیب بر راحتتر خودم پس از تونمیم که بود تر راحت

 .شدیم تر دهیچیپ اوضاع

شتم کم کم سترس دا سم و گرفتمیم ا سیم.بود اومده جاش سر تازه نف  تمدون

 از تر سنت بار هزاران عمل موقع اما نبوده نقص یب چندان هم اول از ام نقشه

 هترب بار هزار شرافت با مردن حال هر به.بودم کرده یزیر برنامه براش که ی  زیچ

 بگم ونمتیم وفتهیم برام یاتفاق اگه بار نیا و بدبنت   یترس  و هی مثل مردن از

 یتو دمیشک که یبیصل با و زدم هام شونه و یشونیپ به دستمو.بود خودم ریتقص

 :گفتم دلم

 "کن کمک بهم خودت..حیمس یسیع ای"

 س  ردرد یتو که یموقع هم آدما نیتر اعتقاد یب یحت که داره قتیحق واقعا نیا

سمون از یمعنو و یماورائ یروین هی منتظرت وفتنیم شون و شه دایپ آ ست  رو د

 .ندیم ادامه من مثل یافراد شهیم باعث هنوز که ی  زیچ تنها نیا دیره،شایبگ

 رو اقات به که نگاهم اما کنم سره کی رو زیچ همه و ها پله طرف برم تا برگشتم

 نیا ی همه من که بود یاتاق بغلدست اونجا.شدم خشک جام سر افتاد روم به
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 هدیند هم بار کی یحت که یا روزه چند ی بچه دونس  تمینم و بودم توش مدت

 هی که ودب نیا دونستمیم و بودم دهیشن که یزیچ همه و نمیبب نواستمینم و بودم

گه توش دختره،رو کهیا و دارنیم ن  قدم طرف اون به اریاخت یب داش  تم ن

 .ودنب خودمم دست انگار یحت بلکه نبود هام برنامه جزو تنها نه داشتمیبرم

 و یکیوچک اون به موجود هی دمید یوقت شد لیتبد کهیت هزار به و شکست قلبم

 ی جثه رابرب نیچند دس  تگاه ریز بود برف یدیس  ف به که یپوس  ت با یگناه یب

 انگار کردم یط اتاق ی گوش  ه تنت تا در دم از که یمس  افت.دهیخواب خودش

 ادمی تنها نه دمیرس زهیم زهیر جسم اون سر یباال یوقت و بود ینور سال نیچند

ستمیم که رفت  و هدیخواب چهره دنید با هم مویانرژ همه کنم،انگار کاریچ نوا

صومش ش نفس هر با که مع سه دنیک ست کف هی به شیبزرگ که یا نهیس قف  د

 .دادم دست از شدیم نییپا و باال کامل طور به دیرسینم هم

 یص  ورت یکیالس  ت دس  تبند هی توس  ط که کردم نگاه کشیکوچ و کیبار مچ به

 بود شده نوشته روش که رنگ

“j.Arlington” 



 وجود از کیکوچ موجود هی!منه ی بچه واقعا اون من یخدا.بود ش  ده دهیپوش  

 دیبا که دمیدیم مزاحم هی اونو کردمیم حملش خودم با که یماه 9 تمام که من

ستش از  ستمتونیم شدینم دایپ میزندگ یتو اش کله و سر اگه و شم خال  د

 .بدم نجات رو ام شده دهیکش گند به یزندگ خودمو نایا از زودتر یلیخ

 هک ییکوچولو ی فرشته نیا از نفرت با رو مدت اون ی همه تونستم چطور من

 نه؟باک باز ینجوریا فیکث یایدن نیا به رو چش  ماش  و دیبا من اش  تباه بناطر

نهینم یحت که یپدر عد خونوادش فرد نیتر کیداره،نزد وجود اون دو  از ب

 ستین مهم براش اما بکشه دکی رو عمو کلمه تونستیم اون نبود در که پدرش

 رو فرص  تش نکهیا محض به احتماال که یاد،پدربزرگیم س  رش ییبال چه که

نه دایپ مان مادرش اونو ش  ر از ک  ازش که یمادر و ش   هیم خال  همز

 مهه نیا اس  تحقاق که ش  ده مرتکب یگناه چه کوچولو فرش  ته اون!!متنفره؟؟

 داره؟ رو نفرت و نهیک و خشم

 کار هب آنجل تلیل لفظ با رو کوچولو فرش  ته کلمه بعد به نجایا از:س  ندهینو*

 * برمیم
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 جور چه من.برگش  ت خودم به بالفاص  له خش  م و نفرت اون همه کردم حس

ستم؟ه یموجود  کنهینم رها خطر دل یتو رو اش بچه ینجوریا یوونیح چیه

 درما یبرا یادیز من که بهونه نیا با رهیگینم دهیناد اونو خودش یآزاد یبرا و

 ی هبچ کردن بزرگ ص  رف رو عمرم هیبق که س  تین نیا اقتمیل و جوونم بودن

 از هم بار کی  یحت و کرد رها خودم حال به منو یرحم یب با که کنم یمرد

س  کنم دایپ خودمو دوباره تونستم اون رفتن از بعد ای دارم یحال چه دینپرس یک

 نه؟ ای

س داره؟اون یتیاهم چه گهید اما سئول که ستین یبچه،ک  یایبدبنت همه تیم

نو هده به م گ ع نواد و رهیب قا  ب نوادش بودن وونیح ت  پس رو خو

 .باشه داشته ییمعنا نجایا اصال کلمه نیا اگه!خونواده.بده

 

 

 یاروم هب دستمو و بردم تو انکوباتور باز و کیکوچ محفظه از دستمو ناخواسته

شت کم یموها یرو ش نرمش و کمرنگ و پ  و نتیر دلم یتو یزیچ هی.دمیک

 زا ش  تریب و کنم تموم رو بهش کردن نگاه که زد بینه بهم ییص  دا هی همزمان



سر یتو خودمو نیا ست ماه 9 ی،وقت نندازم درد س ریتاث اون نتون سا  قیعم یاح

 دونب بتونم تا بودم ش  انس خوش یکاف اندازه به حتما بذاره من یرو رو مادرانه

 9 اون که نشن،انگار مانعم احساسات و بدم نجات خودمو عقب به کردن نگاه

 یدس  ت خودش عاقل آدم هی و گذاش  تم س  ر پش  ت که بوده یماریب دوره هی ماه

 بچه هی یبرا من.کنم قانع خودمو دیبا.گردونهیبرنم خودش به رو یماریب یدست

 یبازو انگش  تم موندم؟با خودم نجات یتو یوقت بدم انجام تونمیم یکار چه

 نتونستم ونا از شتریب و کردم لمس رو بود پنبه لطافت به که رو لنتش و کیبار

 :گفتم لب ریز.نکنم هیگر تا رمیبگ رو خودم یجلو

 .کنم ترکت مجبورم که متاسفم...آنجل تلیل متاسفم-

مه بارها و بارها ذهنم یتو و جل ی کل گار که ییجا تا کرد دایپ اکو آن  هر ان

ستمیم کردمیم نگاه بهش که یا لحظه سم نیا نمیبب تون شتهن صورتش یرو ا  و

 :دمیپرس یاروم به و شده

 آنجل؟ یبنشیم منو—

 "!آنجل" کردم تکرار ارومتر و زدم یکمرنگ لبنند خودم با
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سم براش یتونینم تو..نه...نه:"شد تکرار سرم یتو صدا اون دوباره  ،بهیبذار ا

 تدل یکن انتناب اس  م براش نکهیا محض به یبذار اس  م براش نکهیا محض

سات و شدن تنگ به کنهیم شروع سا سم براش.کننیم کنترل تورو ااح  ذارن ا

 ...یتونینم تو!احمق

 دور رو کشیکوچ اون،دس  ت یوقت ش  دن متوقف س  رم یتو یص  داها همه

 خواب یتو چطور اون نکهیا از نفس  م ش   د باعث و کرد حلقه من انگش   ت

 .گرفت،بره یمحکم نیا به دستمو

 دهنم یجلو دس  تمو و ش  د تار اش  کام خاطر به دمید و دمیکش   یلرزون نفس

 :گفتم یا خفه یصدا با و گرفتم

 "...من یخدا اوه"

هاش تونمینم چوقتیبکنم،ه کارو نیا تونمینم نار با نادیب ک  هی تنگرف دهیام،

شت از دفاع یب موجود  چکسیه من جز دونمیم که یحال در خودم خون و گو

 .ادیبرنم بده،ازم یتیاهم بهش درصر کی که نداره رو



 نوازش ودب گرفته منو دست هنوز که کوچولوشو دست پشت شصتم انگشت با

 هدفم نیبزرگتر به لیتبد کوچولو دختر نیا حاال نیهم از بگم تونمیم و کردم

 .شد راه نیا یتو دنیجنگ یبرا

 االاحتم.راست سمت برگشت سرم دمیشن رو راهرو یتو دنییدو یصدا یوقت

شهینم طول یلیخ و شدن اتاقم از من فرار متوجه اونا شون به که ک س ذهن  هبر

 از ستین رارق تنها خودم گهید نکهیا فکر ای بود نیادرنال ترشح.دنبالم نجایا انیب

 ی ش  هیش   و رمیبگ میتص  م عیس  ر یلیخ ش  د برم،باعث رونیب زنده نجایا

 روشن ور یتیکبر و بذارم پام ریز رو یصندل و کنم دایپ اتاق یتو رو ا*ل*ک*ل

" ُخر" یص  دا نکهیا محض به.ا*ل*ک*ل یا ش  هیش   ظرف یتو بندازم و کنم

 و کننده رهیخ نور با کرد،همراه ور ش  عله رو عیما س  طح س  رعت به که یش  یآت

 یلوج شد،اونو منتقل من یدستا به و شهیش سرتاسر به زود یلیخ که ییگرما

 مکنم سرعت به که یظرف حد از شیب شدن دا  و گرفتم قیحر هشدار دستگاه

 یصدا که یوقت تا ارمیب نییپا رو دستم نشد باعث بشه ذوب حرارت اثر در بود

شدار قرمز یچراغا و شد بلند خطر ریآژ شن و خاموش به شروع دهنده ه  رو
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 نرویب به آب س  قف یرو ش  ده هیتعب یها محفظه از بالفاص  له و کردن ش  دن

 .دیپاش

 دور و برداش  تم تونس  تمیم که ملحفه هرچندتا و دمیپر نییپا یص  ندل یرو از

جل باتور از و دمیچیپ آن کهیا یبرا و آوردمش رونیب انکو  تس  رع به شیات ن

شه خاموش شفته نیا و ن  علهش همچنان ظرف کنه دایپ ادامه شتریب یکم بازار ا

شه خاموش و زهینر روش آب تا انداختم انکوباتور یتو رو ا*ل*ک*ل ور  از و ن

 .رونیب دمیدو اتاق

 هر از که آب و ش  دیم روش  ن و خاموش مدام که هش  دار رنگ قرمز یچراغا

ضا یتو طرف شیم ف ضاع شدیم باعث دیپا شفته سالن او  که هش یاون از تر آ

 بودن،پش  ت یس  وز شیآت منبع دنبال همه و بمونن در یجلو بنوان نگهبانا

سم و شدم میقا واراید از یکی  که یاتاق سمت نفر چند یوقت کردم حبس رو نف

 رد ازم ش   دم مطمئن نکهیا محض به و دنیدو بودم توش شیپ لحظه چند تا

س و تر عیسر و رفتم نییپا ها پله از ممکن سرعت نیشتریب شدن،با  از تر ونا

 .بودم گذاشته سر پشت رو یهنزل دکتر خونه کردمیم فکر که یزیچ



 ادهج یرو یتند به کردم،بارون ترک کوبیج با رو نجایا که یبار نیآخر مثل

 یدم،برایدویم عیس  ر تونس  تمیم که ییجا تا من و دیباریم یخال و س   اکت

 !آنجل یزندگ یم،برایزندگ

 یاس  رم نیا یتو رو دس  تگاه ریز موندن به ازمندین روزه چند نوزاد هی دینبا من

 انتناب مگه اما اوردمیم رونیب خودم با برهم و درهم اوض   اع و بارون و هوا

 رو نوزاد هی کردن بغل جرات س  تمین مطمئن نیا از قبل داش  تم؟تا هم یا گهید

 ندتاچ با یلباس چیه بدون ؟اونویچ نه،حاال ای دارم بهش رسوندن بیاس بدون

 رد دوئمیم س  رعت نیا با دارم و دمیکش   رونیب دس  تگاه ریز از نازک ملحفه

سول ینیسنگ کهیحال س کپ  و ازهندیم نفس از منو خودش ام شونه یرو ژنیاک

 بغلم یتو که یفیض  ع و فیظر ی بچه به نیب نیا بکنم رو میس  ع تمام دیبا

 .نرسه یا صدمه گرفتم

 و نمیبب محدوده یتو رو یا گهید یها خونه تونس  تم تا دمیدو چقدر دونمینم

 بر و دور نیا یمس  کون یها محل دنید چون کنم کمتر رو دنمیدو س  رعت

 قطرات شدن روشن.ستمین جهنم وسط اونقدرام که کرد راحت رو المیخ یکم

ش نور با جاده یهوا مطلق یکیتار یتو روم به رو بارون شت از ینیما  تا سر پ
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ند فقط سیخ نیزم یرو عشیس  ر ترمز یص   دا دنیش  ن  طول هیثان چ

ش ش دنید با و کردم نگاه عقب به و ستادمیا جام یتو ترسون.دیک  یشکم نیما

ست از نفر هی مال زدیم داد کامال که یا یدود شهیش بلند ش هی و  همونا  نیما

س شد باعث ستین ساده یعبور  وفتهیب مارهش به دوباره بودم گرفته تازه که ینف

 فاص  له یتو خودمو و اطراف اون یها خونه س  مت بدوام دیناام و درمونده و

 یکیتار هنوزم اما بنورم بست بن به و کنم گور و گم نشونیب مانند کوچه یها

 و دادم هیتک وارید به و دمیچرخ چپ س  مت به.ش  دیم محس  وب برنده برگ هی

سبوندم وارید به سرمو سه.چ شار از ام نهیس قف  ردد گلوم و سوختیم دنیدو ف

 باهم هک دمیشن اطراف و دور از رو نفر چند یصدا.دمیکش نفس تند تند.کردیم

 ندارن قص   د واقعا اونا..رفت طرف اون از گفتیم ش  ونیکی و زدنیم حرف

ند یها ش  ن؟نفس الینیب ها قلبم یها تپش و بل  ش   دیم که بود یزیچ تن

 به روما و کشوندم وارید یرو رو شد،تنم دهیشن تر کینزد از که پا ید،صدایشن

شتم قدم عقب  کینزد و رفت فرو گل و آب از یگودال یتو ام برهنه یپاها.بردا

 بود

 



 یا زده جانیه یصدا هر یجلو و چسبوندم خودم به تر سفت رو آنجل.وفتمیب

 وچهک یتو یا قوه چرا  نور کهیبار.گرفتم رو بش   ه خارج گلوم از بود قرار که

 یتو ترش  یب و ش  تریب.بود،افتاد یخال ظاهر به خونه دوتا فاص  ل حد که یتنگ

 وهق چرا  جهت.کردم حبس نهیس   یتو رو نفس  م و رفتم فرو س  ر پش  ت وارید

 انگار گش  تیم دنبالم که یکس   و وفتادین من یرو اما ش  د عوض یچندبار

 اونجا از داره دادیم نش  ون جهتش و انداخت نیزم یرو رو نور ش   د الینیب

 با که بودن نکرده رها خودشونو هنوز ام شده منقبض یها چهیماه.شهیم خارج

سته سکوت برق و رعد بلند یصدا شن دنبال به و شد شک  یناگهان شدن رو

 که یوزادن مانند غیج هیگر یصدا بالفاصله و کردم نگاه باال به دهیآسمون،ترس

 وفتمیب هیگر به خودمم کرد وادار بود،منو دهیترس   یبدجور برق و رعد از انگار

 "...نه کنمیم خواهش...نه...نه"کنم التماس رلبیز و

 و ردکیم هیگر ومدیبرم زشیر و کیکوچ جس  م از که ییص  دا نیبلندتر با اون

صله شت من صورتش یتو و کوچه به قوه چرا  نور ی کهیبار بالفا  سرمو.برگ

ست حس و یدرموندگ با و برگردوندم  نیزم یرو و خوردم سر وارید کنار شک
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 غلب قبل از س  فت رو انجل خطه ته نجایا نکهیا به نانیاطم و دیناام و نش  س  تم

 :کردم التماس هیگر با فقط کنم یتالش یحت نکهیا بدون کردمو

 ..کنمیم خواهش...کنمیم خواهش...نیبردار سرم از دست-

مان و ثل همز له هی م  تموم رو کردنش هیگر که کردمیم خواهش نوزاد هی از اب

 هب رو قوه چرا  نور و س  تادیا من یرو به بود،رو اومده دنبالم که یمرد اون.کنه

نه ماریب طرز عد و من ص  ورت یتو اول یا وارا  من و داد حرکت بچه یرو ب

ستمینم سل واقعا بار نیا.نمیبب رو صورتش تون ض و بودم شده میت  به بودم رحا

 :گفتم ملتمسانه.کنه تموم رو درد نیا فقط تا وفتمیب شنص اون یپا

جایهم منو کنمیم خواهش- هت...بکش ن ماس ب ت ل  تمومش کنمیم ا

 ..کنمیم خواهش...یکن

 با و گرفت خودش صورت ریز رو قوه چرا  و شد خم من یزانو،جلو یرو اون

 :گفت دیباریم ازش انزجا که ییصدا

 .کنهیم ترحم قابل احمق هی به لیتبد تورو که نهیهم-

 هگید هیثان چند یبرا که خوردم جا یحد به نگتونیآرل کین ی چهره دنید از

 اون حاال و بودمش دهیند گهید بعد به یعروس   روز از.کردمینم هم هیگر یحت



 تر خطرناک من یبرا یهروقت از تونس  تیم که بود ش  ده داشیپ یتیموقع یتو

شه  رت کینزد هام شونه به رو انجل و کردم جمع شکمم یتو ترس با پاهامو.با

 زا پر حالت یحت گهید حاال و داد تکون پام تا س  ر از رو قوه  چرا  بازم.کردم

 :گفتیم که یوقت بزنم حدس تونستمیم هم رو صورتش تنفر

 کرده غواا منو یپسرا که یهست یاون از تر چارهیب تو شمیم مطمئن وقتا یبعض-

 !یباش

 رت جمع خودمو بزنه یبیآس   بچه ای من به بنواد واقعا اون نکهیا ترس از من

 :گفتم و کردم

 "..لطفا"-

 رتمجبو یکس.یلرزیم خودت به یدار یپاپ سگ هی نیع!کن نگاه خودت به-

 ؟یوفتیب در خودت از بزرگتر یادما با کرده

 سبرعک و کنهینم هیگر گهید آنجل ش  دم متوجه که بدم یجواب نواس  تمیم من

ش نفس که شیپ لحظه چند شن قابل کامال قلبش تپش و دنیک  بود،انگار صیت

 گرفتم شینیب ریز دستمو و کردم جدا خودم از اونو ترس با.دیکشینم نفس گهید

 حس هام رگ یتو رو ش  دنش منجمد که یخون با نکردم حس یچیه یوقت و
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شروع ش غیج به کردم کردم، شهینم نفس بچه که گفتمیم زده شوک و دنیک  و ک

 .لرزمیم خودم به یپاپ سگ هی نیع داشتم واقعا بگم تونستمیم حاال

گاه  کردنش انتناب از س  اعت مین هنوز که یاس  م و دادمیم تکون اونو ناخودآ

 متوجه فقط و بکش  ه نفس که کردمیم التماس و زدمیم ص  دا رو گذش  تینم

 بار هزار رو جمله هی شوکه و یچ دمیفهمینم اما گهیم یزیچ داره کین شدمیم

 دش خم سمتم و انداخت نیزم رو رو قوه چرا  کیکردم،نیم تکرار قهید هی یتو

 : گهیم که شدم متوجه بایتقر و گرفت ازم رو آنجل و

 ؟یبد کشتن به اونو یدار قصد-

ستش هی با رو انجل  اون شدمو بلند زانوهام یرو من شت نگه د ست با و دا  د

سه یاروم به اش گهید شو بعد کردو لمس رو اش نهیس قف ست  صورت سمت د

 و یمقطع مدت هی یبرا و دیکش رو صورتم یرو ژنیاکس ماسک و کرد دراز من

 بار نیچند کارارو نیا ی همه و گذاش  ت انجل ص  ورت یرو اونو کوتاه یلیخ

 دمیش  ن و دیچیپ کوچه یتو دوباره اش هیگر بلند یص  دا که یوقت تا کرد تکرار

س کین که ش یراحت یرو از ینف سک و دیک س ما  اما ردک پرت سمتم منو ژنیاک



 با و نداش  تم رو بودم توش که یتیموقع دادن رییتغ ای خوردن تکون قدرت من

 کردمیم تکرار هنوز ترس از شده خشک یگلو

 "دیکشینم نفس اون"

 یاص  خ ا یاحت با رو ک،آنجلین.نکنم تکرار نویا و ش  م س  اکت تونس  تمینم و

 :گفت هست یچ دونستمینم که یلحن با و گرفت

 نیهمچ که یباش هم تر احمق نیا از یتونیم ست،تو روزه 4 نوزاد هی فقط اون-

 ؟یاریب سرش ییبال

نان من مه نیع و بودم مونده یباق یقبل تیموقع یتو همچ  تحرک یب مجس  

 هر ردمکیم حس و دادینم قد وفتهیب بود ممکن که یاتفاق جز زیچ چیه به ذهنم

 :کردم تکرار ونیگر بازم و برم حال از ممکنه آن

 ..دیکشینم نفس اون-

 زد صورتم به شوک از اومدنم رونیب یبرا یمحکم یلیس ازادش دست با کین

 حالت ونا از یوقت و شم خفه و بدم رییتغ رو حالتم بتونم باالخره شد باعث که

 :گفت اومدم رونیب

 .نداشت یقابل-
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 خودش از تر جلو منو و س  تمیوا پاهام یرو کرد مجبورم و گرفت رو س  اعدم و

 ..فرستاد

 دشخو و یهنزل خونه گردونهیبرم منو کین کردمیم فکر که انتظارم رخالف ب

 یهرکس از شتریب ازش دیبا و رهیگیم من از رو هاش عقده ی همه انتقام شنصا

 ش  هر اواس  ط یها محله از یکی یتو یعاد یلیخ خونه هی به منو بترس  م،اون

ما ذارنینم پا توش یحت اون مثل یافراد معموال که ییبرد،جا  هرحال،تا به ا

 .شهیم حساب امن من یبرا نباشه یهنزل دکتر خونه نجایا که یوقت

 دانچن داد،اونا نشونم رو شدنیم دهید شکل هی گهواره دوتا توش که اتاق هی اون

شوندن یبرا اتاق اون ینوزاد یها لباس از شدیم بازم اما نبودن دیجد  لانج پو

ستفاده شتم شدم مطمئن حالش بودن خوب از که یکرد،وقت ا  یتمد یبرا گذا

 .اومدم رونیب اتاق از و بنوابه اهویه از خارج

صل اتاق یتو کین سته یا ش  من.ردکیم نگاه خونه وارید و در به دقت با و بود ن

 هم نویا تونمینم اما!رهیبم کنمیم آرزو و متنفرم خودپس  ند رمردیپ نیا از هنوزم

 که یهنزل ی خونه برنگردوند منو و داد نجات دخترمو جون که رمیبگ دهیناد

 .داره یلیدل هی براش حتما



 :گفتم کنم تشکر ازش قراره نکهیا از یلیم یب با

 .یکرد که یکار بابت ممنونم-

ظارم طبق قدر انت گاه بهم فقط و بده یجواب که نبود یمودب ادم اون  یرو.کرد ن

 آورده نوم چرا و شده خبر چه بپرسم مایمستق ازش تا نشستم شییرو به رو مبل

 نجا؟یا

 و سیخ و پوره پاره لباس و آشفته ظاهر به موشکافانه و یطوالن یمدت یبرا اون

 روش رو یداغون تیوض  ع بارون یس  یخ و اش  ک رد قطعا که یص  ورت و یگل

گاه بود کرده جادیا  یباق دنید یبرا یزیچ ش   د مطمئن یوقت و کرد ن

 :گفت و گرفت ازم رو نمونده،نگاهش

 .ادیب خوشم تو از چوقتیه ستین قرار که مطمئنم-

 .کرد نگاه بهم دوباره و انداخت مبل یپشت گاه هیتک یرو دستاشو

 .ادینم خوشم چکسیه از دارم،من یمشکل تو شنص با نکهیا خاطر به نه-

 هاتن من و س  ت عقده از پر رمردیپ نیا دونس  تمیم هم اول از نگفتم،من یزیچ

 قرار و همتنفر ازم چرا که دمینم یتیاهم گهید.داره مشکل باهاش که ستمین یکس

 :دمیکنم،پرس یتالش نظرش جلب یبرا ستین
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 نجا؟یا یآورد منو چرا و کجاست نجایا-

 :داد ادامه خودشو حرف عوضش و نداد جواب سوالم به اون

ما!ادیم بدم کننیم یمادر یادیز که ییمادرا از من-  کنمیم تو،فکر مورد در ا

 .باشه نیهم داشت انتظار ازت شهیم که یکار تنها

نار تو یبرا ادب و احترام یهرچ اد،منیم بدت یک از که دمینم یتیاهم-  ک

شته سفم خرج بودم گذا  مکن سوال ازت یعاد ادم هی نیع مجبورم که شده،متا

 ؟ینوایم یچ و نجایا یاورد منو چرا که

 !؟یدیم رو جوابم گستاخانه نطوریا تو و کردم لطف بهت من-

شون نکهیا یبرا ستاخ یتو چقدر بدم ن سم با واون بار نیقدمم،ا ثابت بودنم گ  ا

 :گفتم نداره یتیاهم برام گاهشیجا نه و سالش و سن نه انگار که کیکوچ

 نگتون؟یآرل کی،نینوایم یچ من از-

 نش  س  تنش حالت فقط و کنه دایپ یظاهر نمود که یلیخ نه اما خورد جا یکم

ثل رو نفس  ش و داد رییتغ رو گاهمو.داد رونیب س  وت هی م نه یرو ن  خو

 خاک روش  ون که ییها پارچه رنگ دیس  ف هیال ریز لیوس  ا چرخوندم،همه

 اتاق دوتا فقط که یس  الن به یمنته وارید یرو و بودن ش  ده پنهان بود نش  س  ته



 چهب دوتا و زن هی با همراه رو جوون کین که بود ییعکس  ا قاب از بود،پر توش

 کجاست نجایا که سوالم جواب یحدود تا نیا و داد صیتشن شدیم کیکوچ

 .دادیم رو

 

 

 :دمیپرس

؟توامیج و کوبیج اتاق،اتاق اون-  ؟!نه یدار غمناک داستان ی همه مثل سن 

ضح شیب و کم جوابش ستم بود،ازش وا ض ننوا ضافه حیتو  اون اام بده یتر ا

 .بود سرش یتو یتر یطوالن جواب انگار

 اون.ایراحت نیهم به نه اومده،اما ایدن به توش بچه اون پدر که یی  خونه،جا نیا-

 .بود من ییدارا نیتر ارزش با یزمان هی گردنته،اون که یگردنبند

 و بود داده بهم اونو س  نیج ش  ایپ وقت یلیکردم،خ نگاه گردنم یرو گردنبند به

 یحت من که اورد رو کایجس   نام به یش  نص   اس  م زد که ییحرفا همه نیب

 :داد ادامه.بودم نکرده هم یکنجکاو درموردش
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 اما بودم معنا تمام به احمق هی ش  دم،هنوز آش  نا باهاش که بود س  الم 21فقط-

 رو حس نیا بتونه نفر هی نکهیا و ومدینم خوشم چکسیه هم،از ها موقع همون

 دخ  ت  ر هی   اون.ک  رده یب  زرگ   ح  رک  ت ب  ده،ق  ط  ع  ا ری  ی  ت  غ  

 نیبود،ع ینبود،معمول نایا از چکدومیه ای پولدار،خوش  گل،معروف،باهوش

مایبق غلیپزش  ک یبودم،دانش  جو نگتونیآرل هی نبودم،من من ه،ا با ،ش    و آ

 به زا عهد،قبلیول هی داش  تن،مثل ازم گرانید که یانتظارات و ادعا از م،پریاجداد

 رفک من.کنم ازدواج یک با قراره که بود ش   ده گرفته ماتیتص  م اومدنم ایدن

 دارم دوس  ش که یدختر از کنن مجبورم بنوان س  ت،که ظالمانه نیا کردمیم

 پش  ت خونوادم به و بزنم زیچ همه ریز که بودم س  رکش یاونقدر من و بگذرم

شتن یبرا کنم س دا سر دوتا اون!کایج ص نیهم قایدق هم پ صو  ارث به رو تیخ

شون و ثروت به یازین که بردن،گفتم شق اب رو میزندگ تونمیم و ندارم شهرت  و ع

 به و نهک ازدواج باهام خواستم ش،ازشیریگ به بردم بسازم،اونو گهید اتیچرند

 نگران س  تین قرار و امیبرم پس  ش از خودم چون نده یتیاهم من مش  کالت

 .کرد کارو نیهم اونم و باشه یچیه



ند یبرا کین ظه چ طه به و رفت فرو فکر به لح  اب و ش   د رهیخ ینامعلوم نق

 .زد حرف خودش

 کتاب هی یتو داش  تم بود،انگار ایرو هی مثل همش...س  اال اون...یزندگ اون"

سر شقانه سرا ستینم زیچ چیه و کردمیم یزندگ عا  زما رو خوب حس نیا تون

 "رهیبگ

 هب که بود خوب انقدر زدن حرف یتو کیومد،نیم نظر به که یزیچ برخالف

 نی،بعالوه،ایبدون رو داستان ادامه یبنوا و یش کنجکاو شدیم باعث سرعت

 :دمیپرس یکنجکاو با!بود من دختر خونواده یزندگ داستان ییجورا هی داستان

 افتاد؟ یاتفاق خب؟چه-

 .اومد خودش به و داد تکون نیطرف به سرشو

 لیتحصال فار  دانشگاه از م،منیکرد یزندگ شیریگ یتو سال هشت بایتقر ما-

ستم سرعت به و شدم شم یمعروف کنم،پزشک شرفتیپ ام حرفه یتو تون  که ب

 و یینهات وسط نیکنن،ا رقابت باهم داشتنم یبرا یدرمان مرکز ای مارستانیب هر

نهید رو کایجس   یریگ گوش   ه کهیا وجود با س   ال هش   ت یکرد،ط وو  ن

 به کایجس اما نداشت یتیاهم من ینبود،برا یا بچه چیه از یم،خبرینواستیم
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 ها مدت از بعد باالخره تا دیکش   طول ها نواس  ت،س  الیم بچه هی یمتیق هر

 وقلود اون نکهیا و کنه خوشحالش تونست شیباردار بودنش،خبر درمان تحت

شحال باردار ضاعف رو شیبود،خو  امبنو شدیم باعث شیشاد دنید.کردیم م

 ایدن قواعد دهش اگه ینم،حتیبب رو زدنش لبنند شتریب و شتریب تا کنم یهرکار

 مطمئنم!هباش داشته رو ایدن یها بچه نیتر باهوش و نیباتریز اون تا بزنم بهم رو

بهیتار طول در یزن چیه ندازه خ، حت کایجس   ا ما ت مان و شیآز  قرار در

سرا نگرفت،اون  به ونشیکی و اومدن ایدن به ممکن طیشرا نیتر سنت یتو پ

 بودم ش  ده قلب ماهر جراح هی که یمن یبود،حت دچار یقلب یمادرزاد یماریب

سش یکار ستم از وا  ادیز بچه اون تالشام تمام با زدمیم حدس و نبود ساخته د

ماینم دووم ندس   ال اره،ا بارزه شیماریب با وار معجزه اون و گذش   ت چ  م

با یکی اون وس  ط نیکرد،ایم چه، تاراش رش   د پس  رب  بیعج کردنش،رف

شهیم  رفت راه و کرد زدن حرف به شروع یا بچه هر از بود،زودتر ریگ شد،گو

 ذاش  ت،اونیم شینما به لیوس  ا کردن خراب یتو رو اس  تعدادش ش  هیهم اما

شگر  نی،اخب.بدجنس دوقلوش برادر به نسبت یوحشتناک طرز به و بود پرخا

 یب ویک یآ س  طح بناطر اونا که یوقت تا ومدینم حس   اب به یمهم مس  ئله



بد رش  ونینظ چه به ش   دن لیت  کرده طرد منو که یا خونواده که ییها ب

 اموزش دیاس  ات نیبهتر با و طیش  را نیبهتر یتو تا کردنیم تش  ونیبودن،حما

پا نگتونزیارل ندهیآ و ننیبب مدن رونیب یبرا.بزنن رقم رو ریام  وقی ریز از او

 هب و دمیخر رو خونه نیکردن،ایم نگاه پس  رام به یابزار دید با که یا خونوادع

 یجس  م اوض  اع ش  دن بدتر و پس  را ش  دن تر بزرگ با.میکرد مکان نقل نجایا

 ش  د،اونیم بدتر و بدتر هم کایجس   کوب،حالیج یروح اوض  اع و س  نیج

 هر به داش  ت انتظار د،ازمیدینم منو گهید و بود کرده پس  راش وقف خودش  و

 انجام یکار و تونس  تمیم که کنم،انگار درمان رو س  نیج قلب ش  ده یقیطر

 و الهس دو بچه هی مثل بود شده من قواره و قد هم بایتقر که یکوبیج با!دادمینم

ستیم چطور که بودم متعجب من و کردیم برخورد لوس ش موجود تون  یسرک

ستیم شهیش حیتفر یبرا که رو اون مثل  وتاد اون!کنه اروم زدیم رو ادما و شک

سر شقانه کتاب جون به خوره مثل پ  ون،بانمیب شکاف و افتادن نفر دو ما ی عا

 تر قیعم و قیعم پس  راش به خودش کردن وقف و کار یتو من ش   دن غرق

 ونبودمش دهیند و بودم نذاشته خونه نیا یتو پامو که بود یماه چند دیشا.شد

 یبلندگو یتو رو اسمم که یوقت تا
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 ریز جون یب و کبود چهره دم،بایرس   بنش به یوقت و زدن ص  دا مارس  تانیب

س س و شدم مواجه سنیج افتاده ژنیاک  دهیپر روش و رنگ ترس از که ییکایج

سته و ریپ چقدر اون شدم متوجه اونجا بود،تازه شق که یزن از و شده شک  شعا

صله بودم ضع سنیگرفته،ج فا س تیو ضع  یاورژان شت،و  یرو شیزندگ تیدا

 هک کردیم التماس من به یطور معنا تمام به احمق هی مثل کایجس   و بود مرز

 تمدس از یکار من کنهیم فکر جدا اون کردمیم تعجب که بدم نجات رو پسرش

 رو قلبش حاض  ره بود،که نیا زد که یحرف نیتر دم؟احمقانهینم انجام و ادیبرم

ست یتو نقدیا و شه خفه گفتم شدم،بهش وونهید من!کنه اهدا سنیج به  و د

 یتو فتنر فرو از دست بهتره و افتضاحه بودن مادر یتو اون گفتم اد،بهشین پام

 .نداره،برداره تعلق بهش که ینقش

ش با کوبیج گفتن و گرفتن تماس باهام سیپل اداره از شب همون  گرون نیما

ست از شدن خال  یبرا فقط که یمتیق ستق داده بهش زدناش غر د  میبودم،م

 یولگرد،س  ع و خانمان یب نفر چند با ظاهرا و بانک هی ی ش  هیش   یتو رفته

 مرگ دح سر تا رو بانک نگهبان و بودن مست کهیحال در بزنن رو بانک داشتن



سر رها خودش حال به و زده کتک س یقانون سن به هنوز که یکرده،پ  ودب دهینر

 باال ننگ مدام اما شدیم تیحما بودن وارث یبرا من خونواده سمت از هنوز و

 .اوردیم

 و مرفت اش  تباه رو راه چقدر ش  دم متوجه میزندگ یتو بار نیاول یش  ب،برا اون

 .بدم ادامه یباز به تونمینم نیا از شتریب گهید و اوردم کم چقدر

 سنیج حال شدن بهتر یبرا نه و رفتم سیپل اداره به کوبیج کردن ازاد یبرا نه

 گهید تفرص هی خواستم ازشون و میپدر ی خونه برگشتم میکردم،مستق تالش

 رپاس یبرا عمرم اخر تا حاضرم من و مرده یقبل کین اون گفتم بهشونبدن بهم

 .بجنگم ریامپا نگتونزیارل موندن

 

 روف فکر به قایعم و ش  د س  اکت یطوالن قهید د،چندیرس   نجایا به که حرفاش

فت قدرا.ر  حاال تا یحت من.نبوده پس  راش عاش  ق کردمیم فکر که هم اون

 چیه اون ش  ناختمشیم که یمدت یط بوده،چون دکتر قبال کین دونس  تمینم

 بازم تهتونس چطور نکهیا هیقض اون!نداشت دادن دستور و یسرکش از ریغ یشغل
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 کارش همه و ریامپا نگتونزیارل یاص  ل وارث و کنه جلب رو خونوادش اعتماد

 :داد ادامه دیکش که یقیعم نفس با و نکرد باز گهید رو بشه

 بعد هب شب اون از و برنگشتم میبود نشده جدا هم از که یزن و پسرا شیپ من-

 هخس  ت من نکش  م،اما یعذاب بابت نیا از ای ننواد دلم که دمش  ون،نهیند گهید

 گهید کرد،حاالینم خوش  حال رو یبودم،کس   زدم که یگند به برگش  تن و بودم

 جلب رو همه توجه دارن پس  رام دمیش  نیم دورادور و داش  تم یبزرگتر اهداف

ساز یتو و بود خوب حالش موقتا سنیج و کننیم  ردهک شرفتیپ یلیخ یدارو

 یراب تالش و یتیامن یها ستمیس به شدن وارد بناطر یچندبار کوبیج.بود

 ییاشرکت یمال حساب کردن هک بده،مثل انجامشون نبود الزم واقعا که ییکارا

پا نگتونزیارل برابر در که ثل ریام غازه هی م  قرار ییبازجو بودن،مورد کیکوچ م

 یتوق و کرد فرار محاکمه ریز نگتون،ازیارل خونواده تیحما با هربار و گرفت

 ارقف دانشگاه از اونا.اومد عقل سر یباشه،کم شرکت یاصل وارث قراره دیفهم

 حالشون که یحال در شدن کار به مشغول شرکت یتو هردو و شدن لیالتحص

ما نوردیم بهم من از نایچ من احس   اس دونس  تنینم ا  من یپس  را ه،او

 نوزماتفاقات،ه اون تمام با و دادم هدر به مویزندگ اومدنشون ایدن به یبرا...بودن



شق ثمره ست به که بودن یع ش د شون هربار.بود شده سپرده یفرامو  گاهن به

 خونوادمو و کردمیم فرض س   اده رو یزندگ چقدر که دمیدیم کردم،خودمویم

 انقدر اونا یبرا یزندگ نواس  تمینم.دمیدیم ارزوهام و امال و ش  رفتیپ مانع

 از ها س  ال و بردارن قدم یاش  تباه ریمس   یتو اونا نواس  تمیباش  ه،نم س  نت

 هک بود نشده سالش پنجاه هنوز کایجس.بشه هدر احساس هی صرف عمرشون

 دنشید یبرا من یوقت و ش  د یبس  تر یروان مارس  تانیب یتو حاد یافس  ردگ با

بارزه ش  وق اون گهیرفتم،د مه و م  بود،حرف داده دس   ت از رو یزندگ به ادا

 میزندگ تمام ینه؟ط ای شنوهیم صدامو نبودم مطمئن یکرد،حتینم یزد،حرکتینم

 یبرا مرد هی"بودم معتقدم ش  هیهم چون باش  م کرده هیگر ادینم ادمی چوقتیه

 التماس بهش.ش  کس  ت منو کایجس   اما"کنهینم هیگر داده دس  ت از که یزیچ

 زانو هب بناطرش رو ایدن همه نهیبب و بزنه حرف گفتم ببنش   ه،بهش منو کردم

 مویزندگ هیبق تونمیم اما کنم جبران تونمینم دونمیم و زدم گند که ارم،گفتمیدرم

نارش گذرونم،همونطور ک  نیبهتر!میبود جوون که یبودم،وقت داده قول که یب

 دست کامال رو شرکت اریاخت و گرفتم کار به و داشتم اریاخت در که یپزشک میت
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س کنار با رو وجدانم عذاب از یا ذره بتونم تا سپردم کوبیج  مک موندن کایج

 .کنم

 دنوریم یدرد چه به من یکوفت علم ی همه اما نبودم یلعنت روانپزش  ک هی من

 زرو نیآخر تا و کردم رها رو کنم؟ش  غلم درمان رو کایجس   تونس  تمینم یوقت

 و کنهینم خوب رو حالش نیا دونس  تمیم هرچند موندم جس،کنارش یزندگ

صف از شتریب که یشده؟زن هدر یزندگ هیاومد؟ رمیگ یچ آخرش  شیزندگ ن

سرام منو یپا به رو شت پ سرا نیهم بناطر و گذا  در و متنفرن ازم که ییُمرد؟پ

 .هباش عمرم یها سال تمام جهینت تونهینم نیا...؟نه!ترن احمق منم از حال نیع

 

 دمیش  ن رو اس  مش فقط که یزن حال به چقدر دمید و اومدم خودم به لحظه هی

شمام  تادو اون که حتما.سوخته زشیانگ رقت یزندگ یبرا دلم و شده سیخ چ

 یزندگ یتو هم اونا بردن،هرچند ارث به کین از رو بودنش  ون یعوض   برادر

سر شونیعج و عقده سرا ش ب شتن ینق ستمینم.ندا ضاوت تون  ودموخ ای کنم ق

 :تمگف افسوس با.دهیکش یسنت یکاف اندازه به اونم بدم،اما قرار کین یجا



 نته،حاالیر بهم یلیخ مادرش مرگ از بعد کیج بودم دهیش  ن...متاس  فم-

 .بودن کینزد گهید بهم واقعا اونا فهممیم

 

 

ش یالینیب اون به اش چهره حالت عیسر یلیخ و انداخت باال یا شونه  تبرگ

 :داد جواب و

 به ننوام،چویم رو نیبهتر پس  رام یبرا بودم،نه،اما یرینظ یب پدر گمینم من-

 کنمیم یکار دادم قول بهش.کنن تباه شونویزندگ اونا نذارم که دادم قول کایجس

شن نیبهتر اونا سر شونیزندگ و با شه افتنار سرا  از هترب من مطمئنم هنوزم.با

 هیزه،یریم بهم رو مرد هی یزندگ خوبه،احس  اس  ات واس  ش  ون یچ دونمیم اونا

 ییهمونجا دیبا و شه خودش از باالتر یاجتماع طبقه وارد دینبا یمعمول دختر

جا از تو.بمونه هس   ت که باد ناک  هم جون به منو یپس  را و ش   د داتیپ ا

 مپسرا دمینم اجازه و هیچ شدن یمعمول دختر هی عاشق ته دونمیم ،منیانداخت

 یس  ع یهرکس   و خودش  ونن یایدن به متعلق کنن،اونا تجربه رو زایچ نیا همه

ما و خش  م مورد من یبرا کنه دور هدفش  ون از رو اونا کنه ،ا  مورد در نفرت 

http://www.roman4u.ir/


 من یاپسر از یکی با بدم اجازه و بشم خوب باهات باشه قرار یروز هی نکهیتو،ا

ش سب فرد چوقتیه ،توینیبب یتونینم هم خواب یتو احتماال رو یبا  یبرا یمنا

 .یستین چکدومیه

شون به مردم اکثر شق سرت عمر اخر تا و رسنینم ع  الدنب کاش که نورنیم ح

 یزندگ نیریش حسرت هی با شهیهم بهتره دونمیم من بودن،اما رفته احساسشون

 و ادیب رتیگ یچ یزندگ از قراره یفهمینم چوقتیه تلخ،تو قتیحق هی تا یکن

ته اون قات نیا کاش یکردیم آرزو که وق فا  یبود عاش  قش که یآدم با ات

 .وفتادینم

 

 یریگ جهینت که کردمیم تعجب و دادم گوش کین یحرفا ی همه به دقت با من

ستان از شه نیا شیزندگ غمناک دا شش من از چوقتیه ستین قرار که با  خو

 :دمیپرس!نهیبیم مزاحم هی چشم به منو هنوزم و ادیب

شم طرفا نیا دینبا من یکنیم فکر هنوزم فهمم،اگهینم-  ؟اگهیداد نجاتم چرا با

 .گذاشت دادن نجات بشه اسمشو



 بود ممکن که یوجدان عذاب از دادم نجات ندادم،خودمو نجات رو تو من-

چارش  بس   ت بن به پس  رام کردن تیترب و کردن بزرگ یتو من.بش  م د

 داده ادی پس  رام به که س  تین ییزایچ نایا اما باش  م وونیح هی دیخوردم،ش  ا

 چوقتیهنوزاد، هی گذاش  تن پا ریز متیق به یحت یمتیق هر به رفتن باش  م،باال

 از دس  ت اون.گذرهیم س  نیج س  ر تو یچ دونمیم و نبوده هام نقش  ه از یجزئ

شه مطمئن یوقت تا و دارهینم بر سرت ست تینها خونتون قطره نیآخر از ن  فادها

 دس   ت از پس  ر اون یرس  تگار به رو دمیام بایتقر.کنهینم کرده،رهاتون رو

 وشت تیانسان کمی اون داره امکان بگم اوضاع نیا دنید از قبل بود ممکن!دادم

 .نه گهید حاال اما باشه مونده یباق

 :گفتم تمسنر با

 یلیخ نیا و یدونیم رو ها کلمه نیا یمعن واقعا ؟تو!تیانس  ان!؟یرس  تگار-

 !داره خنده

قت هر تا یتونیم- ند ینوایم و ما.یبن ناطرش یروز هی ا  تش  کر ازم ب

نه!یکنیم  یش  تال ات بچه جون نجات یبرا نمیبب نکهیا از بگم،قبل ص   ادقا

گه نبود مهم برام یکنیم مایاین رونیب ماجرا نیا از زنده ا گار ،ا  وجود یتو ان

http://www.roman4u.ir/


 هب گهیش   ه،دیم بالفعل یوقت که داره وجود بالقوه فداکار مادر هی زنا ی همه

 هی واقعا کوچولو دختر اون دونمیم ت،منیشانس خوش ده،ازینم تیاهم یچیه

 یبچگ وراند بدم اجازه تونمیکنم،نم سرزنشت تونمینم بابت نیا از و نگتون  یآرل

 .وفتهیب اتفاق بچه اون یبرا پسرام مزخرف

 هه*ر*ز* انگ بهم گهید رمردیپ اون که ش  د راحت یمقطع یا هیثان یبرا المیخ

 با نااو جز و نتمیر ییآش  نا طرح پس  راش با یهدف یبرا گهینم و زنهینم بودن

 س  تت یهرچ به یراحت به که دکتره هی اون خوش  بنتانه!بودم هم گهید نفر هزار

ست که یا گهید کوفت هر و کیژنت و یا ان ید س ه ستر  من دونهیم و داره ید

 :داد ادامه و انداخت باال یا شونه اون.بدم رشونییتغ تونمینم

 .نیکنیم پنهون رو یچ نیدار سنیج و تو دونمیم که نهیا شیمعن نیا و-

 

 

 بدونه دینبا چکسیه که بود نیمن،ا و بچه داشتن نگه سالم یبرا سنیج شر 

 راز هی مثل نیا و خودش  ه ی بچه آنجل که بود گفته همه به اون و هیک بچه پدر

 که یقتو یحت نکنه دایپ درز رونیب به چوقتیه بود قرار که بود نفر دو ما نیب



صم ستش از گرفتم میت ستمینم هم کنم فرار د س به رو قتیحق نوا  و بگم یک

 یازین چیه حاال که داره،درسته خبر موضوع نیا از کین که شد مشنص حاال

 ذرهگیم کین سر تو یچ دونهیم یک اما نداشتم سنیج یدروغ یها نیتضم به

 بکنه؟ یا استفاده چه قتیحق نیا از بنواد ممکنه و

  داد حیتوض.نشدم منظورش متوجه انگار که یطور کردم کج سرمو

 

 .نداره خبر ازش که دونمیم و کوب  یج ی بچه،بچه اون دونمیم-

 

 اب اما.بگه یچ قراره بعدش نداش  تم یا دهیا چیه چون گرفتم اس  ترس یکم

 :کرد راحت رو المیخ ییجورا هی شیبعد جمله

 

 از یخورد رو گرانید یحرفا گول ،اگهیدیش  ن یادیز نیدروغ یها قول تو-

قت ما ما خودت ح گه بدون نویا بوده،ا قتیه بدم رو یقول من ا  رشیز چو

 یبمون نگهدار راز نطوریهم نوامیست،م ساده نوامیم ازت که یزیچ.زنمینم
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 خونواده نیا یتو که یمدت و من یپس  را از چکدومیه با ات رابطه درمورد و

 .داشته وجود تیزندگ از برهه نیا یکن فراموش و ینگ یزیچ یکرد یزندگ

 

 :گفتم و دادم باال ابرومو یتا هی

 اد؟یم رمیگ یچ ازاش در و-

باره ومدیم کوتاه برابرم در داش   ت حاال نیهم تا انگار که یلحن  به لیتبد دو

 رانگید دادن آزار یبرا صرفا اش جمله هر که شد یعوض نگتونیارل کین همون

 .شدیم ادا

 ام خونه به ورودت اول روز و یا زنده هنوز که نیدم،همینم باج یکس   به من-

ت  .بوده یادیز یشانس خوش برات نکردم کم رو شر 

 

 رو یزندگ ادامه اجازه یهرکس از تونهیم و خداست کنهیم فکر نداره،اون یتعجب

شنیم نفس گرانید که اونه اریاخت به فقط و کنه سلب  هی فقط اگه شدیم یچ!ک

شو بار  در ینطوریا ستین قرار من دیفهمیم و دادیم قرار تیموقع نیا یتو خود

 ونهتیم که یا زنده ش  اهد با کردن مص  الحه و ارمیب دووم یادیز زیگر و بیتعق



سرار همه  بده لو ایدن همه به رو انشیاطراف و خودش یها یخرابکار و یزندگ ا

 یکاف جس  ارت و جرات به هنوزم یش  ه،ول تموم ارزون انقدر واس  ش تونهینم

ص کردن دیتهد یبرا ست اون مثل یشن  یبخو عاقبت دونمیم و نکردم دایپ د

 .نداره یپ در

 

 هشیم یبود،چ حاکم اتاق یتو سکوت یطوالن یمدت یبرا من ندادن جواب با

سته اگه  هک یزیچ دارم،همه ازین تیامن به نگم؟من دیتهد صورت به رو ام خوا

 کردنم فرار محض به دونمیم یوقت باش  م امن تونمیم چطور اما نهیهم نوامیم

صد ایلیخ شون یفرق چیه ام زنده و مرده و دارن رو کردنم دایپ ق  همم و نداره برا

،هم با و یقو چقدر کین که ستین  !نشیم دایپ هم یتر یقو افراد شهینفوذ 

 رفت؟ کجا کوبیج یبپرس خودت از شد چوقتیه-

 .چرخوند من یرو چشماشو و کرد زمزمه سکوت قهید چند از بعد اون

 ؟!یچ..چ-
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جا دینفهم چکسیه و زد بشیغ چطور کوبیج که یدیپرس   خودت از-  ک

 دایپ از بعد رفت؟چطور

 

 

 و دز آس  مون به س  ر س  نیج با ش،اختالفاتشیزندگ یتو تو کله و س  ر ش  دن

شت خونوادش به شد؟چطور فیضع  ور شیزندگ و شغل تو بناطر و کرد پ

 مالک و تمام بود قرار که یشرکت یتو سهامش مونده یباق شد مجبور و باخت

ستش شه متیق ریز رو ارهیب بد سم یتو و بفرو ستیر مرا  شه ریقتح برادرش ا

شاره بهش همه که یوقت ست از رو عقلش گفتنیم و کردنیم ا  ی همه و داده د

 س  نت دوران از من که یمدت توئه؟تمام بناطر نایا ی همه یدونس  تیم مدت

 یسنت هب چطور اون نکهیا و گفتمیم شیرفتار و یاحساسات مشکالت و یزندگ

 خودت نبود،از یعاد چوقتیه یوقت بده نش  ون یعاد رو خودش تا کرد تالش

 که داش  ت رو اد؟ارزش  شیب س  رش بال نیا داش  ت رو ارزش  ش که یدیپرس  

 رفته شهیهم یبرا اون ینیبب و یش داریب خواب از روز هی و یزیبر بهم شویزندگ

 باشه؟ داشته ازش ینشون چکسیه نکهیا بدون



 

 

شته ماه 9 یط شاره کوبیج به ادیز نقدریا چکسی،هگذ  ههم من و بود نکرده ا

 و مبد ادامه بتونم تا بودم کرده تیهدا ذهنم از افتاده دور قس  مت هی به رو زیچ

 مقلب از عیوس   کهیت هی دونس  تمیم یوقت نوردیم درون از منو هرروز هرروز نیا

 دیش   ا.کردم مدفونش یخال تو یها نیتلق و ها نهیک از یانبوه ریز و کندم رو

کهیا از یطوالن مدت ما جس  ممون میبود هم با ما ن  بود روحمون ندهین

 نه و کرد یبند دسته ساعات یط رو لحظات اونا شدیم ندرت به و گذشتینم

 تسین زودگذر دونستمیم که یاحساس جرقه نیاول که یزمان از روزها،اما یحت

 یبرا تالش  م تمام و گذش  تیم یطوالن یلیخ مدت ش  د زده قلبم و س  ر یتو

 وچپ و چیه به یکل به کین ی جمله داش  تنش،با نگه عقب و کردن س  رکوب

 بهش رو حق ش  ه باعث که بش  نوم درموردش یزیچ چیه نوامینم.ش  د لیتبد

صر خودمو ای بدم س مق سا ضم و شد داشیپ آباد ناکجا از که بدونم یاح  ور بغ

 :گفتم که محکمم لحن پشت

 .بزنم سر آنجل به رمیم-
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 رو سوالش اون تا داشتم شدن بلند قصد حداقل ای پاشدم جام از و کردم پنهون

 :دیپرس قبل از تر محکم و بلندتر

 

 ؟!نیفیگر داشت،تارا رو ارزشش-

 

ستم دوباره ش ستمینم نکهیا با ن  ای درموردش زدن حرف چرا.کنم کارو نیا نوا

سمش دنیشن یحت شا نقدریا ا  زهاجا خودم به نکهیا محض به چون دیسنته؟

 به یچش  ما و بم یص  دا یبرا دلم چقدر ادیم ادمی کنم فکر درموردش دمیم

 تیامن و ارامش یبودن،معن نیدروغ نیع در برام که ییدس  تا و آس  مونش رنگ

 حس هام س  لول تک تک یتو رو بشیعج عطر یبو هنوز و ش  ده تنگ دادیم

 .کنم

ند به-  وبود؟ت ندهیآ یبرا تو بزرگ نقش   ه هردوتون یزندگ ش   دن دهیکش   گ

 صدق که ستین مهم و یزد همه به یبزرگ ضربه چه یبفهم یتونینم چوقتیه

 .توئه ریتقص نایا ی همه نه،حاال ای یبد انجام کارو نیا یداشت

 



 اشک بناطر دفعه هی که کرد نگاه چشمام به و داد حیتوض یحوصلگ یب با اون

ست من وجود با کوبیاونه،ج با حق.شدن تار  من که یمدت یط و خورد شک

 ؟یچ من پس...اما.باخت رو زشیچ همه بودم شیزندگ یتو

 

ست از رو تعادلش شدم باعث و کردم خراب توئه،من با حق.آره-  همه و بده د

سرت یزندگ شدم باعث من.شه عوض هاش هدف ی  رهیبگ قرار ریتاث تحت پ

 اونو نیب اختالف باعث کرده،منیم فرار ازش شهیهم که بشه یزیچ به لیتبد و

 .نتونیب جنگ مسبب و شدم تو و برادرش

 و رمیگب رو اشک زشیر یجلو تا گرفتم باال یکم سرمو و دمیکش یقیعم نفس

 :دادم ادامه و زدم ام نهیس قفسه به یاروم به و کردم اشاره خودم به

 

 یتیافتاد؟اهم یاتفاق چه من یبرا نیدیپرس خودتون از شماها از چکدومیه اما-

شت ست از رو میسالمت که ندا شا د  ودنب اون یمهم و یبزرگ به هدفام دیبدم؟

شتم،فکر یزندگ هی منم اما شنا یکنیم دا  تموم ونا ضرر به فقط کوبیج به ییآ
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 و س  ت بچه هنوز خودش که مجرد مادر هی جز مونده یچ من از ش  د؟حاال

 ده؟یکش آرزوهاش و اهایرو از دست شیسالگ 20یتو

 

شو ست شونه به د  که یطور و حرفام به تیاهم یب و داد تکون هوا یتو" هیکاف" ن

 :گفت رفته سر اش حوصله انگار

س یبرا دلم چوقتیه من کن تموم رو ترحم جلب-  یزندگ به سوزه،منینم یک

 شهینم باعث واست یدلسوز و دمینم یتیاهم ات احمقانه یاهایرو و مزخرف

 به یادیز تیانسان نفر هی تو درمورد و یش عالقم مورد افراد از یکی به لیتبد تو 

 .دادم خرج

 یچ بود؟اون یچ کین مثل یکس به حرفا نیا گفتن از شدم،واقعاهدفم ساکت

صورتمویم تحمل که یرنج و درد از دیفهمیم  گهید یجا به و کردم پاک کردم؟

 از قبل اما رفت یخروج در طرف به و ش  د بلند جاش از اون.ش  دم رهیخ یا

 :گفت رو آخرش جمله و کرد مکث هیثان چند شه خارج ازش نکهیا

شبیا ی همه با-  بیترت کردم هماهنگ قبل از...فردا و یمون یم نجایا رو نا،ام

 دور جانیا از ممکنه که ییجا تا بدن،بهتره سیپار یتو برات رو شغل و خونه هی



 نایکارول به رو سیپار دونمیم اما ندم یتیاهم اهاتیرو و آرزو به دی،ش  ایباش  

با نگران هم تیماریب ،درموردیدیم حیترج باش،  درموردش یماهر دکتر ن

س از بعد کردم هماهنگ و زدم حرف  ،همهکنه شروع رو درمانت روند دنتیر

 و منه یپس  را از خودت و بچه اون داش  تن نگه یمنف یبکن قراره که یکار

 ینیس  نگ یبها تونهیم فرص  ت نیا کردن کن،خراب جمع خوب رو حواس  ت

 زا هرکدوم دم،اگهیم هشدار درموردش بهت که ی  اخر بار نیباشه،ا داشته برات

فت یلیدل هر به نفر دو اون کدومتونیه که دمینم یقول گهیباش  ن،د اطرا  چ

 .رمیبگ دهیناد هم خودمو یپسرا تونمین،میباش مهم برام پشه هی اندازه

                        ********* 

 

 ازین.گرفتم یگرم آب دوش و رفتم حموم شد،به راحت آنجل بابت از که المیخ

 از ور یدرموندگ و یخستگ ی همه دا  آب نیا بدم اجازه یقیدقا فقط تا داشتم

 ری،زگذشتیم یلیخ بودم دهید نهیآ یتو خودمو که یبار نیآخر از.بشوره بدنم

 که نداش  تم نویا وقت چوقتیه.زدیم یزرد به پوس  تم و بود افتاده گود چش  مام
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شکل شهیهم!بده حالم واقعا چقد کنم فکر ست یبرا یبزرگتر م  نرم پنجه و د

 .ودب میزندگ شنص نیتر تیاهم یب" نیفیگر تارا" و داشتم باهاش کردن

شوار اونجا شت وجود یزیچ نیهمچ ای س  تا شدیم دایپ حوله که نیهم و ندا

 ندچ فقط نواس  تمیم.بود یکل خودش رمیبگ باهاش رو موهام یس  یخ بتونم

 تو اون یس  اعت چند کنمیم فکر اما ش  ه عوض حالم تا بمونم دوش ریز قهید

 !بودم

 تونهیم نیا و اهام،فرانسهیرو کشور به رمیم فردا چون باشم خوشحال دیبا ظاهرا

شه یوونگید انیپا شه،منب سند کین حرف واقعا اگه و افتادم ریگ توش که با  ا

 و خوشحال منو تونهیم یزیچ نیهمچ چطور اما داشت ننواهم یمشکل اونجا

 کنه؟ قانع

 فظح هم رو متنش من البته که کالم یب آهنگ هی شدن پنش یصدا دنیشن با

صله بود،از معروف ییجورا هی چون بودم شمامینزد فا شام و شد گرد ک،چ  گو

 .نهک پنش رو یبلند نیا به یکیموز تونهینم یا هیهمسا چیه.کردم زیت رو

س چوب یرو که یبلند و بزرگ شرتیت  ده ندمبیم شر  و بود حموم یتو یلبا

 از و دمیپوش   رو ومدیم رمیگ که بود یزیچ تنها و مونده همونجا س  اله دوازده



 متوجه بودم خونه اون یتو که یس  اعات تمام نورمیم قس  م.اومدم رونیب حموم

شده شه انویپ هی بودم ن ست سالن گو  زا شد باعث صداش که حاال نیهم تا ه

س نمیبب و امیب رونیب حموم شتش دهیچروک و سیخ لباس یتو یک ستهن پ  و ش

 چه نجایا نکهیا از زده وحش   ت.نوازهیم رو یآهنگ هی رندوم ص  ورت به داره

 عقب به ینگاه هم همزمان و برداش  تم جلو به یقدم هام پنجه یخبره،رو

 نیزم یرو پامو یآروم ؟به!س  ت ش  ده ریتس  ن خونه هی نجایا نکنه.انداختم

 رو آنجل و رفتمیم بود بهتر دینرس  ه،ش  ا خودمم گوش به ص  داش تا ذاش  تمیم

 اما کردمیم فرار بود انویپ جهت خالف که یدر از صدا و سر یب و کردمیم بغل

فتیم بهم یحس    هی مه با گ  یلیخ ش   نص بودنش،اون بیعج ه

ست شنا شه یوونگید.آ  زهمعج هی کنم فکر من شهیم باعث داره آدم نه،اون ای با

 دشید هاله از اون و دمیرس   کنارش یوقت.نجاس  تیا االن اون که افتاده اتفاق

 .نتیر فرو قلبم یتو یزیچ هی کردم د،حسیکش زدن انویپ از دست و دید منو

 سیخ لباس با مرد اون دمید یوقت دیبر نفسم و برگشتم سمت اون به کامل من

 یوهام و دستش یرو باند و انگشتا یکبود رد و رونیب دیشد بارون ریز خورده

ند گاه روش به رو به میمس  تق اون!کوب  ینامرتبش،ج و بل  نتکو و کردیم ن
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 خودش کنار درس   ت من حض  ور متوجه کامال که دونس  تمیم اما نوردینم

شتم عقب به قدم هی.شده ستمو و بردا  یداص با اون یوقت گرفتم دهنم یجلو د

 :گفت یا گرفته

 .یبگ آمد خوش بهم ستین قرار دونمیم-

 که یوحش  تناک حس و وفتمین نیزم یرو تا کردم کنترل رو خودم یس  نت به

 یاری زبونم.باش  ه کوبیج اون که نداره امکان نیا.بزنم عقب رو اومد س  راغم

 نیا به تونعیم زیچ همه چطور نکهیا از کنم وحش   ت و بگم یزیچ تا کردینم

 االخرهب کردم،اون نگاه ص  ورتش به قیدق و رفتم جلوتر کنه؟بازم رییتغ س  رعت

 !دبو"  من یخدا اوه" بگم تونستم که یزیچ تنها و چرخوند من سمت رو سرش

 دونستینم یحت که بود شکسته ی ساله40 مرد هی اون..نبود کوبیج اون..نه

صو نیا تونمینم من و نتنیر بهم موهاش و شدن بلند هاش شیر چقد  ور ریت

س کوبیج با سوا سته مدل یرو که یو شرق کراواتش شدن ب  نداختیم راه ق

 .کنم سهیمقا یحت ای بدم قیتطب

 نیا تو دنشید بگم تونمینم بازم باش  ه رس  ونده بیآس   بهم هم هرچقدر اون

 یاروم هب لبمو و کردم نگاه صورتش به.بشکنم خودم یتو شهینم باعث اوضاع



 هی هک دمیدیم نویا یایرو هرروز گذش  ته ماه چند یط.نکنم هیگر تا گرفتم گاز

 مگ بره گمیم و زنمیم ص  ورتش یتو یلیس   هی من و گردهیبرم کوبیج یروز

شو مقدمه یب اون.شه ست ست دوتا هر محکم یلیخ و کردم دراز د  گرفت منو د

 .بیعج یلیخ.بود بیعج دوم جمله یتو لحنش و

 .تنگ یلیخ.تارا بود شده تنگ برات دلم-

 جودمو چیه بدون افتاده دور رهیجز هی یبوده؟تو کجا بپرس  م ازش نواس  تمیم

 بپرسم؟ ازش یزیچ تونستمیم چطور برش؟اما و دور یا زنده

ش خودش سمت منو اون ستامو و دیک شار قبل از تر محکم د  ییصدا با و داد ف

 :دیپرس ممکن حد از بلندتر

 نه؟ مگه بود شده تنگ من یبرا دلت هم تو-

 :کرد تکرار خودش با و تر آروم و کرد نگاه تاپامو سر یآشفتگ با

 تارا؟ نه مگه-

ساس  یوقت بودم دهید هم ،قبالیا گهید زیچ هر ای سرما از.لرزهیم داره کردم اح

 و کننیم دنیلرز به ش  روع دس  تاش ش  هیم خارج دس  تش از اوض  اع کنترل

 مش  کل هی اون بگه بهم کین نکهیا از قبل تا نه.بودم نگرفته شیجد چوقتیه
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 دونمینم س  وزوندم،اص  الیم دل براش دینبا من اما.داره نحلیال و یجد واقعا

ستور بهم کردم،مغزمیم کاریچ دیبا  یرو از زدیم سر ازم یحرکت اگه و دادینم د

 اون.مند رو جوابش یا کلمه یحت و رمیبگ اش دهیناد گفتیم زهیغر.بود زهیغر

ماتش یادا و زدنش حرف طرز و دیلرزیم هنوز عا کل ما بیعج واق  به بود،دائ

 که یجور و کردیم نگاه دستام منو

 :گفت ارهیم کم نفس زدن حرف یبرا انگار

 اون با و یدار بچه هی س  نیج از تو..یدار بچه هی تو...تو...اومدم رید یلیخ-

 .دمینرس موقع به اگه ببنش منو..تارا ببنش منو..کردم رید یلیخ..یبود

ستامو کردم یسع من ستاش از د شم رونیب د  ارهد اون که کنم قانع خودمو و بک

 از نکهیا بدون و برم نذاش  ت اون اما.برادرش مثل درس  ت.کنهیم یباز نقش

 :تگف وار وانهید و دیکش خودش سمت به شتریب منو شه بلند یصندل یرو

 .برگردم یبود منتظر بگو.بزن حرف-

 اون هنکیا به نانیاطم و بود اومده وجود به گلوم یتو که یبغض   با و فکر یب

 :گفتم شهینم میزندگ نانیاطم مورد مرد چوقتیه

 .یبرگرد نواستمینم و نبودم منتظرت-



 هی یتو بار هزاران رو جمله هی اون.گرفتم ازش نگاهمو و کردم مش  ت دس  تامو

 ...وفتهیب اتفاق نیا نواستهینم گفتیم مدام و کردیم تکرار هیثان

 دیبا نمک فکر نیا به بنوام نکهیا به برس  ه چه داریب ای خوابم نبودم مطمئن هنوز

 و نمک باورش تونس  تمیم بودم یا گهید تیموقع هر یتو اگه ای بدم یجواب چه

شمش؟بع شه مونده یباق قلبم یتو یدیسف نقدریا دونمیم دیببن  ییتوانا هک با

 رونیب دستش از بود یسنت هر به دستمو من.باشه داشته رو کوبیج دنیبنش

 گلوم یوت فقط تا کردم کنترل ممکن حالت نیتر سنت به رو ام هیگر و دمیکش

نه  ینانیاطم بودنش  ون درس   ت به که یتفکرات طبق و زهینر رونیب و بمو

صم شتم،ت صله ازش و ندم یجواب گرفتم میندا  ستامود دوباره اون اما رمیبگ فا

 :گفت میتحک با و شد رفتنم مانع و گرفت

 

ش منو یتونینم تو- ش بد نقدیا یتونینم تارا،تو الینیب.ینبن  چطور..چطور.یبا

باره به مدت نیا تمام من یوقت ینیبب منو ینواینم یبگ یتونیم  فکر دنتید دو

 کردم؟یم

 :کردیم نگاه دستام به که یحال در زد حرف ارومتر و شکست صداش
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 کنم؟ لمس رو دستا نیا تونمیم دوباره یک نکهیا به-

 

 اون یتو جمالتش تک تک هنوز!ه؟یچ بودن بد از اون ریتعب!باش  م؟ بد

 بش   هی دینبا و میندار باهم یا رابطه چیه ما گفتیم بهم یوقت مس  افرخونه

 ردخت هی س طح تا خودش و تونهینم اون چون رمیبگ یجد رو گذروندن هم کنار

 یوقت نمک فراموش تونمیونم شدیم تکرار سرم یتو ارهیب نییپا یمعمول و یعاد

شون یرفتار چه اون دادم بهش رو سنیج با ازدواجم خبرر  ییحرفا چه و داد ن

 یراه هی شهیهم که نهیا ره،مهمیمتغ رفتاراش چقدر اون که ستین زد،مهم بهم

 دلم اگه یکنم،حت تحمل نویا تونمینم من و بزنه بیآس بهم باهاش تا کنهیم دایپ

 .رمیبگ دهیناد رو زیچ همه تونمینم بسوزه،بازم براش

 ؟یکن امتحان ینوایتونم؟مینم-

شماش تو و اوردم زبون به یسنت به نویا  فرار یبرا یزیهرچ به و نکردم نگاه چ

 :دادم وادامه کردمیم استفاده صورتش یتو نگاهم افتادن از کردن

 .کوبیج یبر نجایا از دیبا تو-



 و بیعج یها جمله اون همه کم دست ای بده حیتوض رو یزیچ کرد یسع اون

 .شدم مانعش من و کنه تکرار رو بشیغر

مه هی نوامینم ی،حتیبگ یزیچ نوامینم- فاتو از کل  من.بش  نوم هم حر

 نه،از ای وفتهیب اتفاق نیا ینواس  تیم یتو که س  تین مهم برامم و بنش  متینم

 .ننداز دردسر یتو منو نیا از شتریب و برو نجایا

شار بناطر مچم دور ست ادیز ف ستمینم و سوختیم کوبیج د  مخود به تون

 ش  تریب دیتاک یبرا ص  دام بغض از یوقت کردیم نگاه بهم فقط کنم،اون یکمک

 ،نشونهنبود ضعفم نشونه لرزش و بغض نیا شهیهم برعکس و کردمیم استفاده

 بود ام نهیک

جایا االن تو کنم باور تونمینم یحت من-  وت در اون از یتونس  ت ،چطوریین

 ومدو ایوحش   اون نیب تو بدون قراره من که یکردیم قانع خودتو ؟چطوریایب

 یتیاهم گهید بردم،اما در به س  الم جون که ش  هینم باورم خودمم یارم؟حتیب

مه ها رو راه ی نداره،ه  کار چه کردمیم فکر نیا به روز هر یوقت رفتم ییتن

شتباه شه یچوب کلبه هی یتو شدن رها اقتمیل که زد سر ازم یا  هی با جنگل گو

 یافک یحت ای خوب تو یبرا چوقتیه که زد سر ازم یاشتباه کار باشه؟چه نامه
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 که هس  تم یمعمول و یعاد دختر همون نکرده،من رییتغ یزیچ نبودم؟االنم

شت گذروندن باهاش رو شب هی جز یمعن چیه تو یبرا  هی تو نوامینم من.ندا

 نورمیم قس  م چون یبگ بهم یداش  ت که ییروزا و یزندگ از غمناک داس  تان

ندن یتو یتونینم چوقتیه هام یحت یجهنم یروزا گذرو بت با  ما.یکن رقا

 تنگ نم یبرا دلت یگیم و ش  هیم داتیپ دفعه هی تو و مینذاش  ت قرار باهم یحت

 گهید که یش  رکت س  ابق یش  ده؟دوس  تت؟منش   تنگ یک یبرا ش  ده؟دلت

 یک یبرا برادرت؟دلت ؟نامزدیبود باهاش ش  ب هی فقط که ی؟دخترینداش  ت

 و یبد رقرا ریتاث تحت منو یزندگ ینطوریهم یتونینم کوب؟تویج ش  ده تنگ

 .بشه دایپ ات کله و سر رمیبگ یمهم میتصم قراره هروقت

 :گفت یاروم به بعد و کردیم نگاه بهم زدمیم حرف که یمدت تمام

 .شده تنگ باشم یبهتر آدم شدیم باعث که یدختر یبرا دلم فقط من-

 نکهیا.تذاش  ینم ریتاث روم نقدریا کاش.نگم یزیچ تا گرفتم گاز رو نمییپا لب

 با و زنمب غیج بنوام ش  هیم باعث بده قرارم ریتاث تحت یاس  ون به تونهیم هنوزم

 دهیکش   هم تو یاخما با اخر بار یکنم،برا فرار ازش ممکن س  رعت نیش  تریب



ستام به یتکون  مکالمه به و ستمیبا اونجا نیا از شتریب نوامینم بفهمه تا دادم د

 :بگم رلبیز و بدم ادامه

 .کن ولم-

 س  مت به منو اون که بچرخم گهید س  مت به و بردارم عقب به رو یقدم مین و

 مانع و گذاش  ت ام نهیس   قفس  ه یرو رو س  رش یدرموندگ با و دیکش   خودش

 :گفت زدیم موج صداش یتو تمنا که یطور و شد رفتنم

 .کنمیم خواهش-

سبوند خودش به محکم منو و ستم یناباور کمال در و چ شکا تون  یلیخ که ییا

 پاهام و کنم حس کرد سیخ رو تنم یتو ی مردونه لباس اون نازک پارجه زود

 .ممکن ریغ گهید ی جمله هر گفتن و بشن سست برداشتن قدم یبرا

 یحت لرزهیم داره که کنم حس تونس  تمیم و کرد حلقه من دور رو دس  تاش اون

 :گهیم و قبل از شتریب

 باشم؟ دردت همه نیا باعث تونمیم چطور-

 

http://www.roman4u.ir/


 کنمیم اهنگ باال از اونو من که ی  ا دفعه تنها نیا کنمیم کردم،فکر نگاه نییپا به

 یجلو و کنهیم خواهش ازم داره یدرموندگ نیا با که یمرد کنم باور تونمینم و

نهیم هیگر من ناب غرور و ک پذ اجت  کوبیج ذارهیم پا ریز رو رشینا

 رو مقلب اومد س  رم وجودش با که ییبالها همه از ش  تریب یحت نیا.نگتون  یآرل

 هنوزم و نمیبب رو ص  حنه نیا بتونم که ممکنه ریغ.زنهیم ص  دمه بهم و ش  کنهیم

سنت  از رت ندارم،وامونده خودم تو نویکنم،ا کارو نیا تونمینم.بمونم یباق سر

 شها شونه که کردمیم نگاه کوبیج به و ستادمیا جام سر حرکت یب شهیهم

 یوقت و نتنیریم نییپا و نوردنیم س  ر چش  مام از که من یاش  کا و دیلرزیم

ستامو  اون زا شتریب یلیخ یحت و  کردم فرو نرمش و نتهیر بهم یموها یتو د

 اب یحت بنوام که میاون از تر فیض  ع دمیفهم کردیم احاطه منو داش  ت هیگر

 هستم یشنص اون من و کنم یتالش موندنم امان در یبرا و کنم مقابله خودم

 .کنن کنترلش احساساتش ذارهیم چون زنهیم خودش به رو ضربه نیشتریب که

 

 



 کنم یتالش   موندنم امان در یبرا و کنم مقابله خودم با یحت بنوام که میاون از

ص اون من و ستم یشن  رهذایم چون زنهیم خودش به رو ضربه نیشتریب که ه

 .کنن کنترلش احساساتش

صم هنوز ش ای بزنم یحرف بودم نگرفته میت شون یواکن  فیضع یصدا که بدم ن

 رو سرش کوبیج و بکشم عقب دستامو و امیب خودم به شد باعث آنجل هیگر

 شتریب تونهینم قرمزش و اشکبار یچشما دنید که کنم قانع خودمو من و برداره

 در و اتاق یتو برم و رمیبگ فاص  له ازش عایس  ر و داره نگه نکوبیم منو نیا از

 کوبیج یوقت تا و کردمیم قفلش حتما بود در یرو دیکل هی اگه.ببندم محکم رو

شماش که کردم نگاه انجل به.رفتمینم رونیب رفتینم نجایا از س رو چ  و بود تهب

 شویشتانگ بند ی جثه و کردم بلندش گهواره یتو از.کردیم هیگر توانش تمام با

 فکر و کنم ارومش دادنش تکون با کردم یس  ع و گرفتم بغلم یتو ا یاحت با

 هم هیثان کی یحت اون.ش  هیم س  اکت اونم نکنه هیگر بنوام ازش اگه کردمیم

 باعث و ش   دیم تر مانند غیج ص   داش لحظه هر و کردینم قطع رو اش هیگر

 یتو اعص  اب یها حمله از حجم نیا ایکنم،خدا هیگر قبل از بدتر منم ش  دیم

شهیم منو واقعا کوتاه یها مدت سنه دیبا زدمیم حدس.ک شه اش گر  چیه اما با
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 هب اونو و دمیچرخیم اتاق س  رتاس  ر.ومدیبرنم دس  تم از نهیزم نیا یتو یکار

 :گفتمیم خواهش با و دادمیم تکون یاروم

 .باش اروم..زمیعز باش اروم..انجل

 یس  رخ به چش  ماش هنوزم کهیحال در ش  د ظاهر در ی اس  تانه یتو کوبیج

 دهیناد.دارم خودش از بزرگتر دردس  ر چندتا من فهمهینم چوقتیه اون.زدیم

تاق دور دنیچرخ به و گرفتم اش مه ا  و داد هیتک در چارچوب به اون.دادم ادا

 :حرفاش با شه واقع موثر کرد یسع

 .باشه گرسنه دیشا-

 یتو زنگ هی مثل انجل هیگر یص  دا.کرد حل رو بزرگ یمعما هی واقعا!ممنونم

 ریغ حرکت به بودم مجبور من و ش   دینم قطع یا هیثان و بود ش   ده گوش  م

 :دیپرس کوبیج.شه ساکت دیشا تا بدم ادامه رگذارمیتاث

 ؟یدب ریش بهش یتونینم ؟تویزیچ نیهمچ ایر؟یش ایبنوره؟ غذا دینبا اون-

 حثب نیا به شیپ لحظه چند نیغمگ و کیرمانت حالت از ش  هینم باورم یحت

 لانج فینح بدن یرو دس  تمو و نش  س  تم اتاق یتو تنت لبه یرو.میدیرس  

 :دادم جواب ونیگر و درمونده و دمیکش



 .افتضاحم مادر هی من ایوفتاد،خداین یاتفاق چیه اما کردم یسع بار هی..نه-

 هی یهدارنگ از یچیه متنفرم،من خودم از.کردم هیگر قبل از ش تریب و گفتم نویا

 .بدم غذا بهش تونمینم یحت و دونمینم بچه

شن هی اون س چوب یرو که چارخونه کاپ شت یلبا  رتپ سمتم به رو بود در پ

 :گفت و گرفت در از رو اش هیتک و کرد

 .مینریم رخشکیش واسش میریم.پاشو.یکن ریس اونو یتونینم کردن هیگر با-

 و باشه دب چقدر تونهیم کوبیج با خونه نیا در از رفتن رونیب دونستمینم هنوز

 حق مگه اما کنم موافقت یزیچ سر باهاش سرعت نیا به که هیدرست کار اصال

سط اون هم یانتناب  به رو محله کل انجل هیگر یصدا یوقت بود مونده یباق و

 تا نکهیا مثل س  واالم و ها یطلبکار همه بودم مجبور کرد؟گمونمیم پر یراحت

 دونهیم و نوادیم یچ و ش  ده داشیپ امش  ب نیهم قایدق چرا و بوده کجا حاال

 تموم نگرو هردومون یبرا تونهیم بپلکه برم و دور اگه که کرده دیتهد منو پدرش

 بکنم رو یکار و بعدا یبرا بذارم رو گهید سوال و حرف هزاران.. و...و... و شه

 باهاش دیبا که کردمیم قانع خودمو دمینه،ش  ا دمیش  ا ای.الزمه حاال نیهم که
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ستمیم بهونه هی و برم ساتم که بزنم گول خودمو تا نوا سا  نیا هب مجبور منو اح

 .نداشتم یا گهید ی چاره قتیحق در و نکردن کار

تاق از و کردم تنم رو کاپش  ن ند تا.رفتم رونیب ا ظه چ  کردمیم فکر شیپ لح

 وخودش   یس  نت به و کرده فرار زندان هی ای خونه وونهید مثل ییجا از کوبیج

 حفظ رو تجمالتش هنوزم اون که دمید خونه از رونیب یوقت اما رس  ونده نجایا

شک نیموزیل و کرده  اردگیباد هی و راننده با همراه رونیب اون یدود شهیش و یم

 و خودش  ه مش  کل   نیبزرگتر واقعا اون ش  دم متوجه دمید رو توش کلفت گردن

تهیر بهم و کرده یقاط اگه  رییتغ شیزندگ اوض   اع که س   تین نیا لشیدل ن

ته حد از شیب ذهن اون که نهیا لشیکرده،دل بلیغ و آش  ف  هک داره یکنترل رقا

 هشیهم اون.بمونه نرمال محدوده یتو و باشه داشته وسط حد کوبیج ذارهینم

 ...پرواز حد از شیب ای کنهیم سقو  حد از شیب ای

 

 همه ش  دم متوجه بایتقر دمید رو وارید یرو س  اعت و کردم باز که رو چش  مام

 خشم دست از که نداره وجود یراه گهید و دادم دست از رو کین با قرارم و قول

 هب اوردم،رفتنیم خاطر به قبل ش   ب از که یزیچ نیآخر.کنم فرار رمردیپ اون



سا دنیخر یبرا دیخر مرکز تا چند و داروخونه  مبعد و بود آنجل ازین مورد لیو

ش سوار ستمینم چون من و میشد نیما  بزنم حرف کوبیج با زود یلیخ نوا

سافت یوقت یدم،حتینپرس میریم کجا نکهیا درمورد یسوال سته و یطوالن م  خ

 .شد کننده

مال  بدنم چطور که بود بیعج نیا و برده خوابم نیماش   یتو دادمیم احت

 خطر هرچندتا دونهیم یوقت رهیم خواب به و  کنهیم حس رو تیامن ناخوداگاه

 که بود وقت چند ادینم ادمی نیا از شیپ.داره یامن یجا کنن،فعال دیتهد که هم

تاق نیا از س  ر چطور ادینم ادمی نیهمچن و  بودم دهیننواب  کیتار و رهیت ا

جل و دراوردم نارم یاروم به هم ان نت یرو ک فاع.بود دهیخواب ت نت ارت  ت

 پاهام تا دمیکش  یم جلو خودمو دیبا ازش اومدن نییپا یبرا که بود ادیز نقدریا

سه نیزم به  یها ریحر اون بود،با یسلطنت یها تنت هیشب ییجورا هی اون!بر

 .کنارش بلند یچوب یها هیپا و دورش دیسف

 

 خواب ش   د باعث بودم توش که یا خونه بیعج منظره و رفتم رونیب اتاق از

شون رو صبح 10 وارید یرو ساعت کردمیم فکر.بپره سرم از یالدگ  اما دهیم ن
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 یها کفپوش با بلند و بزرگ راهرو هی اونجا!ش  به 10 هیش  ب ش  تریب رونیب نیا

شت یسرد و یچوب  یها نرده و یا پله راه با شدیم ختم یبزرگ پله راه به که دا

 تص  ور نیا و نداختیم ترس  ناک یها لمیف ادی منو که یزمنت و خورده تراش

 که ییس  رما حس از دس  تامو!مرد و ش  د گم نجایا ش  هیم که ومدیم ذهنم یتو

له یرو ا یاحت با رو ام برهنه یپاها و دمیچیپ خودم دور اومد س  راغم  ها پ

 و وفتادهین یا گهید اتفاق شبید شم مطمئن کردمیم یسع داشتم یوقت گذاشتم

 دمیشک سرک یها پله نییپا گرد سالن یتو.اباد ناکجا به اومدم کوبیج با من

تاق کدوم یتو کنم لیتحل و هیتجز تا بال دیبا یا نده موجود هی دن  ز

 مبچرخ راست سمت به شد باعث دمید هاله یتو یزیچ کردن حرکت!بگردم؟

 من به پش تش که دمید آش پزخونه یتو رو کوبیج یوقت بکش م یراحت نفس و

 سر.دکریم جا جابه اشپزخونه کانتر یرو رو ییزایچ و کردیم حرکت مدام و بود

شپزخونه به هم یوقت یحت و نکردم ییصدا و س ا شد متوجهم دمیر  لک اون.ن

 یوقت دید هوا یتو رو آرد و ش  کالت پودر ش   دیم و بود نتهیر بهم رو کانتر

شت ستمیم و زدیم هم سرعت به رو اونا دا  کیپنک داره یسع بزنم حدس تون

 لبم یرو لبنند یا س   اده کار نیهمچ یتکاپو یتو دنشید از.کنه درس   ت



مدیم ما و قدر نه ا کهیا یبرا.بزنم بهم رو س  کوت دیبا کنم فراموش که اون  ن

 :گفتم کنم اعالم رو حضورم

 کیکپن مش  غول رو نگتونیآرل هی و یش   داریب خواب از که ادینم شیپ یلیخ-

 .ینیبب کردن درست

شت عایسر اون ستش یتو ظرف زدن هم به که یهمونطور و برگ  دادیم ادامه د

 یش  وخ هیش  ب رو لحنش که یزیچ ای لبنند بدون و دیچرخ من یرو نگاهش

 :گفت کنه

 یوت نداش  تم یکار چیه باهاش گذش  ته ش  ب که دختر هی ادینم شیپ یلیخ-

 .کرده تنش رو میسالگ 20 شرتیت که یحال در شه داریب خواب از ام خونه

 یلباس  اومد ادمی تازه و لباس   نیا کردم حس که ییس  رما لیدل اومد ادمی حاال

 از وم هیتک.س  تادمیا نجایا و زانوهامه از باالتر وجب دو حداقل که کردم تنم رو

 چون.سرما بناطر فقط نه بار نیکردم،ا تر محکم خودم دور دستامو و گرفتم در

ستمینم ش چه دیبا دون شون حرفش به یواکن صم بدم ن  از یکی یرو گرفتم میت

 یراب یزیچ که کنم فکر نیا به بعد و نمیبش   اش  پزخونه یتو یها یص  ندل

شت من یرو از رو نگاهش هم لحظه کی یحت اون!شه؟یم دایپ خوردن  برندا
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 دور رو موهام از یا دس  ته.کردم پنهون زیم ریز پاهامو و نش  س  تم که یوقت تا

شم مجبور زدن حرف موقع نکهیا یبرا و دمیذیچیپ انگشتم  کنم گاهن کیج به ن

 :گفتم و کردم نگاه انگشتم دور شده دهیچیپ یموها به

به من یس  واال دادن جواب یبرا همه حال االن گمونم-  کجاس  ت نجایا.خو

عد یگرفت میتص  م چرا و کوبیج مه نیا از ب  من؟فکر س  را  یایب مدت ه

شت همون کردمیم  که شده تموم زیچ همه قبل ساعت 21 و روز هفت و ماه ه

 .بزنه بتیغ و یکن ول شیریگ تو منو یدیرس جهینت نیا به

 یحت که باش  ه مهم براش ای باش  ه ش  ده تیاذ من لحن از ومدینم نظر به اون

 .داد جواب یاسون به و شمردم رو نبوده کنارم که یساعات تعداد

 یزندگ یتو نوامیم نبودم مطمئن قبل ماه هش  ت.دهیجد یزندگ هی نیا چون-

 .نه ای یباش میسه دمیجد

 !نه؟ ای باشم میسه دتیجد یزندگ یتو نوامیم من که یدینپرس و-

 .کنمینم یکنجکاو گرانید احساسات و قیعال درمورد ادیز من-

 لمد و بنش  متیم نکهیا به یادیز انگار و ومدینم نظر به نطوریا که ش  بید-

 .یبود کنجکاو نه ای شده تنگ برات



 که ادد لبنند هیش  ب یحالت ص  ورتش به یمس  نرگ با فقط و نگفت یزیچ اون

 هنوزم اون هرحال به.وفتنیب صورتش یرو ییارهایش شد باعث اما نبود لبنند

 خارج حنجرش از رو کلمات از مش  نص تعداد هی از ش  تریب س  تین حاض  ر

 :دمیپرس.ینکن خواهش ازش کلمه هر دنیشن یبرا تو که یوقت تا نه!کنه

 م؟یپدرت خونه یتو من یدونستیم کجا از-

 و نتیر روغن ظرف یتو رو بود زدنش  ون هم مش  غول که یاتیمحتو اون

 :داد جواب

ضور دیشا بودم گفته بهت- شته یکیزیف ح شم ندا  که ستین نیا شیمعن اما با

 ؟یننوند خوب رو نامه.یکنیم کاریچ ای ییکجا دونمینم

 :مگفت یدلنور هیشب یزیچ و تعجب با و کردم تموم رو موهام با کردن یباز

 مسراغ و شمیم شکنجه یهنزل دکتر خونه یتو من یدونستیم مدت همه تو و-

 ؟یومدین

ش رو ها یصندل از یکی اون ست روم به رو و دیک ش شو. ن شما  و چرخوند چ

 :گفت ریتاخ با و کرد رها و برد دندوناش نیب یا لحظه یبرا رو لباش از یقسمت
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 بچه هک یوقت تا باش  ه داش  ته تورو کردن ش  کنجه قص  د یکس   ومدینم نظر به-

 بهم چهب با کردنت فرار خبر اگه درواقع!یبود داشته نگه خودت یتو رو سنیج

 قرارداد ونا نکهیا از و یباش داشته یکس کمک به یازین کردمینم د،فکریرسینم

 راثیم که یاورد ایدن رو یا ،بچهیشگاهیآزما طیشرا یجا به و یکرد امضا رو

 ییاهدا هی بچه اون دونستمیم اگه دیشا.یخوشحال شناسنامش   یتو نگتونایآرل

 چیه انگار..خب اما.دمیرس  یم نایا از زودتر بوده یهنزل منوف ش  گاهیآزما از

 .نرفته شیپ قرارداد طبق یچ

 

 اون ریتفاس   نیا با.نداره خبر ماجرا از هم روحش یحت واقعا اون!من یخدا

ما ته مزخرف فکر هزارتا ذهنش یتو حت  با مینامزد دوران یتو من که گذش  

 به هنتونست هم لحظه هی یحت و یزیچ نیهمچ ای داشتم یا رابطه باهاش سنیج

 که بگم نیافر س  نیج به تونمیم هنوزم.افتاده یاتفاق چه قایدق که کنه فکر نیا

شه چطور ص و بیع یب یها نق شهیم ینق شو درو  کنهیم وادار رو همه و ک  ها

 یرهرکا انجام یبرا س  نیج یبند زمان و یزیر برنامه.کوبیج یحت.کنن باور

 گفتمیم بهش دیبا!یی  طال مغز با یعوض هی اون کردیم ثابت بهم شتریب و شتریب



شه؟اون بچه انجل که شحال دنشیشن از خود  منو هزارم بار یبرا ایشه؟یم خو

 دوار رو بچه هی نداره میتص  م هنوز کنهیم فکر و زنهیم جا و کنهیم رها نجایهم

نه؟ شیزندگ قتیل و تیس  الح اون..نه!ک  دمیم حیترج.نداره رو بودن پدر ا

 ش  نص که یرفتار ترس با بنوام نکهیا تا کنم یمنف همه از رو انجل تیهو

عادل یب ثل یت ها.کنم یزندگ بده نش  ون خودش از قراره کوبیج م  بعالوه،تن

ته ازم کین که یزیچ  و بود کوبیج از قتیحق کردن بود،پنهون خواس  

 پروا یب یادیز هم نجایهم تا هرچند.رمیبپذ حرفامو ریز زدن سکیر تونستمینم

 :فتمگ باشه معلوم حرفام یتو طعنه نکهیا بدون و زدم یکمرنگ شنندین.بودم

 !بوده زیچ همه به حواست واقعا انگار-

 

 :دیپرس مقدمه یب اون

 نجات خدا یرضا محض رو یکس چوقتیه نواست؟اونیم یچ ازت پدرم-

 .باشه داشته سود واسش اش مرده از شتریب اش زنده نکهیا مگه دهینم

 الس  کوت حق دادن تشین همه بدونم نکهیا از قبل کردمیم رو فکر نیهم منم-

 کنمیم رفک!شده پدربزرگ هی اون نبره بو چکسیه و ادیدرن ییجا صدام تا منه به
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 یتو بناطرش ش  دیم حاض  ر که بود مهم اونقدر هیارث س  هم نکردن میتقس  

 س   اکت فقط تا کنه پرداخت رو درمانم نهیهز و بنره خونه من یبرا سیپار

 .بمونم

 بچه از نهتویم یراحت به که احساساته یب و یعوض رمردیپ هی اون.نداره یتعجب-

 نگتونیرلا یبیب هی ورود اون باشه داشته انتظار تونهینم یکس.بگذره خودش یها

 !بگه آمد خوش رو

 گهیهمد یرو به رو بود ذهنم یتو که یزیچ از تر یعاد یلیخ کردمیم حس

ست ش شه نطوریا دینبا اما میزنیم حرف و مین  دنیشن یبرا یحت اونو دیبا من.با

 یس  ع نه تعجب کمال در و گرفتم آس  ون یلیخ اما!کردمیم میتحر هم ص  دام

 یور به نه و میبزن بیآس   گهیهمد به حرفامون با نه میبزن داد هم س  ر میکنیم

 که تسین مهم.نداشتم دوست نویا من و گذشته یچ نمونیب که میاریب خودمون

 حس و دمید خودم یچشما با رو بدش حال که ستین دم،مهمید شو هیگر من

شفته چقدر ذهنش که نداره یتیاهم.کردم  هکرد که یکار تاوان هنوز ست،اون آ

 هشد یاون از تر اهیس من قلب و نداده پس رو یچیه تاوان واقع در.نداده پس رو



شتش یراحت به که  شتریب لحنم به و کردم تموم رو کین درمورد زدن حرف.ببن

 :گفتم و گرفتم بغلم به دستامو دادمو یطلبکار تن

 

 در یخوب به منو یازهاین همه پدرت شنهادیپ ؟گمونمیدار یبهتر شنهادیپ تو-

 زیچ مهه یاعتبار کارت هی با بازم ینوای؟میچ تو.گرفت،خونه،پول،کاریم بر

 .ینگهدار یراض منو یبتون که ستمین مطمئن بار نیا ؟چونیبنر رو

 

 :دیپرس تمسنر با و شد خارج گلوش از شنندین هی به هیشب ییصدا

 روبات؟ هی یهست یچ ازهات؟توین همه-

 ش  دن لندب دنبالش به و یس  وختگ یبو بدم یجواب چه دیبا بفهم نکهیا از قبل

ضا یتو دود شپزخونه یف  هب کوبیج.میبپر یصندل یرو از هردو شد باعث آ

 شیپ هیثان تا که یظرف همزمان و کرد خاموش رو ش  عله و بود تر کینزد گاز

 و نداختا نکیس یتو عایسر و کرد بلند دستش هی با رو شدیم بلند شیات ازش

 ونا اما وفتهیم ریتاخ به کاراش چقدر که نبود مهم و کرد باز روش رو آب ریش  

ستش هی از  فقط ستفاده د  و ینتس به اون که کردیم متعجب منو نیا و کردیم ا
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 روش یکبود و یقرمز رد ش  بید که یا ش  ده یچیپ باند دس  ت از کم یلیخ

 .کنهیم استفاده بود کرده جلب رو توجهم

 :زد حرف خودش با و گفت راهیب و بد رلبیز اون

 .زیم یرو ذاشتمیم رو یحاضر یکوفت کیپنک هی دیبا اولم از-

 

 ینداشت کنه،دوست درست خودش رو یزیچ داشت یسع نکهیا یبرا تالشش

 طرفش و گرفتم فاص  له زیم از.داش  ت قرار تیاهم دوم درجه یتو فعال اما بود

 :گفتم و کردم اشاره بود انداخته کنارش که یا شده یچیپ باند دست به و رفتم

 افتاده؟ دستت یبرا یاتفاق چه-

ست رو اب ریش و نداد رو جوابم اون ش و ب شت بیج از رو شیگو  شلوارش یپ

 :گفت و گرفت من سمت و دیکش رونیب

 یگرسنگ از وگرنه بده سفارش ینوایم یهرچ خودت.نچال  ی یرو ها شماره-

 .یریمیم

ش ستش از که رو یگو شپزخونه از گرفتم د شو و شد خارج ا  از یکی یرو خود

 کنارش که یروش  ن تاپ لپ اون.گفت یزیچ هی رلبیز بازم و انداخت  مبال



 همزمان و ش   د یزیچ کردن پیتا مش  غول و گذاش   ت پاهاش یرو رو بود

شتیم یا برگه یرو دیدیم توریمان یرو که رو یزیهرچ  و امارق و اعداد اکثرا.نو

شون سر که بودن یبیغر و بیعج یکدها ستفاده.اوردمیدرنم از  قطف کردنش ا

ستاش از یکی از شم به شتریب هرلحظه حرکاتش یتو د  نیا دیشا و ومدیم چ

 :دمیپرس دوم بار یبرا.نکنم یسوال درموردش تونستمینم اما نبود یمهم زیچ

 کوب؟یج افتاده یاتفاق چه دستت یبرا-

 و کردیم نگاه کاغذ و وریمانت به همزمان و دادیم ادامه رو کردیم که یکار اون

 :داد جواب

 .شده یزخم فقط-

 شده؟ یزخم فقط چون یکنینم یا استفاده چیه ازش تو-

 رو لهپ همه نیا یبود خواب یوقت و کردم بلند دس   ت هی با تورو یکنیم فکر-

 بردمت؟ باال
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 و ستین یمهم زیچ حتما اون اما کنم تموم رو میکنجکاو بنوام که بودم مردد

 با یادیز سرش سرعت نیهم به چون بزنه حرف درموردش نوادینم کوبیج

 .شد گرم دادیم انجام که یکار

*** 

شت یتعجب س که ندا سته یک  نه،چونک دایپ مدت نیا یط رو کوبیج بود نتون

 ش  ده میقا چش  مش  ون یجلو نجاهایهم اون کردینم هم رو فکرش چکسیه

 وزهن اما.رفته کایآمر به بزرگتر یاهایرو دنبال اون کردنیم فکر همه و باش   ه

نادا نده کا ندگ مونترآل یتورنتو،تو یجا به و بود مو  یزیچ و کردیم یز

 ثلم کردنش دایپ حال نیا با یول بود دور تولدش ش  هر از لومتریک 600حدود

 علج خودش درمورد رو زیچ همه یوقت بود کاه انبار یتو سوزن هی دنبال گشتن

 .کردیم یزندگ نیدروغ و یجعل اسناد و لیفام و اسم هی با و بود کرده

جل منو یبرا یحت اون ناس   ا مدارک هم ان  تا کرد درس   ت یجعل ییش  

 هنوز من و بگردن س  راغمون س  ن،نتوننیج و کین چکس،خص  وص   ایه

ستمینم س نوادینم چرا و کنهیم فرار یچ از اون دون  از نقدریا یعنینتش؟یبب یک

 دیبمونه؟بع خفا یتو نواس  تیم که بود ش  رمس  ار دشیجد یزندگ و خودش



سون به چوقتیه اون.دونمیم سون چقدر زمان که بود جالب و ادینم کوتاه یآ  آ

 یبتون شهیم باعث اما نکنه خوب کامال رو اونا دیذاره،شایم مرهم ها زخم یرو

 .یبد تیزندگ به یدیجد فرصت و یکن فراموش رو دردش

،اگه نجایا ومدیم نظر به  نم چرا ارهیب دووم مدت همه نیا تونس  ته کوبیج امن 

 نتونم؟

 هب چوقتیوفته،هیب هم زانوهاش یرو که باش  ه ش  کس  ته اونقدر اگه یحت اون

گه خودش بر و دور منو نوادیم چرا که ارهینم زبون کهیا داره،از ن گه ن  براش ب

کهیا از و ترس   هیم مهمم نه اعتراف ن مه ک فاش ی ه  قتیحق من درمورد حر

 .بود گفته،متنفریم رو اونا خودش غرور حفظ بناطر فقط و نداشتن

 نوامیم که ندم نش  ون رو تشیاهم کردمیم یس  ع نباش  ه،اما مهم برام نکهیا نه

 ههم من که کنم قانع خودمو و خودش شیپ برگردونده منو چرا بش  نوم و بدونم

 !روبات هی باشم،آره،درسته،مثل داشته تونمیم نجایا رو دارم ازین که یزیچ

 

 :کوبیج نگاه از داستان
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 بد برام روزا ی همه چون دیندارم،ش   ا یمهارت بد یروزها ش  مردن یتو من

سوب سالی بایتقر بگم تونمیم شن،امایم مح شته،روزا ک  که ودنب یجهنم یگذ

 .شنینم تموم چوقتیه زدمیم حدس

 

 دووم ادیز نتونم ممکنه و گذرهیم یچ بدنم و ذهن یتو داره دمیفهم که یروز از

 .رنگشتب یعاد طیشرا به یچیه گهیکنم،د ترک رو تارا گرفتم میتصم و ارمیب

 

 هی اون کردم،اما یزندگ مزخرفه حس یهرچ و ترس و نفرت با رو س  ال28 من

 دور رو چکسیه تو نکهیداش  ت،ا یمتفاوت ترس جنس س  ال هی اون...س  ال

کهی،اینیبب رو یکس   ینواینم حال نیع در و یندار خودت  یدار یدونیم ن

ما یریمیم کهی،ایریبگ جلوش  و یننوا ا مه یبدون ن  و ثروت و قدرت ی ه

 یعاد هم یعاد آدم هی از و یداد دس  ت از زدن بهم چش  م هی یتو رو اعتبارت

 نه یرب راه یتونیم نه!یشیم ،ناتوانیزود نیهم به دیروز،شا هی نکهیا و یشد تر

 و اخف یتو تا یبنداز تنت هی یرو دیبا رو قد متر دو نیا ی همه و یبزن حرف

 !بشه نابود و رهی،بمیا زنده موجود هر چشم از دور



 و یخوش  بنت فرص  ت تو که باش  ه نیا دهیم آزارت همه از ش  تریب که یزیچ و

ست شته دو ست و شدن دا شتن دو شت رو دا ستش از خودت لیم با و یدا  د

 .یداد

شون و شن دور ازت همه که یکنیم یکار تو نکهیا  هنکیبنوره،ا بهم ازت حال

 اذات یوقت کنه یداش  تن دوس   ت تورو تونهینم ثروت و مقام و چهره چوقتیه

 !یزیانگ نفرت

 

 تارا را س برم گرفتم میتصم یم،وقتیزندگ نادرست ماتیتصم ی همه برخالف

 .من یبرا البته.ی  درست میتصم نیا بودم خودم،مطمئن کنار برگردونم اونو و

 

 تمتونس  ینم چوقتینبودم،ه تارا مثل یدختر یبرا یمناس  ب مرد چوقتیه من

شحالش شتم رو صداقتش و یپاک اقتیل چوقتیه و کنم خو  همه اون اما.ندا

ستم،همهیم من که بود یزیچ ستیم که یزیچ نوا  رس و کنه خوب حالمو تون

 گهن عقب منو دیبا نیا و داشت برادرم از بچه هی اون که حاال یحت.داره نگهم پا
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 دوس  ت و کردن فکر از دس  ت کنه مجبورم تونهینم یچیه...نه داش  ت،امایم

 .بردارم داشتنش

مه هی من نا مل بر  س   ال دس   امبر 14 روز از که یهدف بردن شیپ یبرا کا

ته،وقت مه یگذش   کل ذهنم یباختم،تو س  نیج به زمویچ ه ته ش    بود گرف

 یفرادا بد شانس از.داشت یبستگ کردن صبر و زمان به فقط زیچ همه.داشتم

 منو یلوج بتونه که س  تین ایدن یتو یتیامن س  تمیس   چیافتادن،ه در باهام که

 .نبرم شیپ خودم لیم با کارامو تا رهیبگ

 

 از ییکارا چه کنم فراموش بود شده باعث یمدت یبرا ریامپا نگتونزیارل تیریمد

 س  تمیس   یس  رگرم یبرا که بودم یکوبیج همون من حاال اما ادیبرم دس  تم

 وتکاپ به از فقط تا کردیم منتل س  اعت چند یبرا رو یمرکز بانک حس  اب

 !بگذرونه خوش گرانید افتادن

 



 هی فقط نه نکنم،اما ریامپا نگتونزیارل با رو کار نیا تا گرفتینم جلومو یزیچ

 جز یچیه ازش که یزنم،طوریم نیزم به رو شرکت اون من.ساده حساب هک

 یباق اسم هی

 

 همه ،بهیزیچ به شدنشون مشکوک  بدون بتونم تا کشهیم طول یمدت نیا.نمونه 

شون ستمیس ست من نبود در که یاطالعات تک تک و کنم نفوذ ها  رو هاومد بد

 و دیخر و ایدن بزرگ یاهایماف با اشونیهمکار از.بکشم رونیب

 

سمون فروش  شون سر یزود به A حرف که ییها خراش آ  دکمه و نوردیم در

 یها برنامه ش  د،تایم حک نگتونیآرل کلمه روش اونا خدمتکار نیآس  ت س  ر

 و ندهیآ سال نیچند

 

 کار هب با و داش  ت یا بلندپروازانه یها برنامه که ش  رکت یدیتول بنش یحت 

 که یرینظ یب یدانایمیش و پزشکا گرفتن
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 شونیلعنت یحسابا یتو دالر ها ونیلیم شرکت یتو حضورشون هیثان هر یبرا 

 ابرقدرت هی داشت یسع شدیم نتهیر

 

 رو زدیا یقطع درمان یدارو نیاول یوقت و بشه یداروساز و یپزشک نهیزم یتو 

شهرت بازار وارد  بود یا برنامه نیا درسته!کنه منفجر جارو همه شیجهان شد،

 هیپا خودم که

 

 و چنگ با رو اشیگندکار ی همه من و زد گند بهش س  نیج و کردم شیگذار 

 رو ایدن هی و کردم پاک دارامون س  هام نیبزرگتر مثبت نظر داش  تن نگه دندون

  که کردم قانع

 

فاق نیا تهیم ات ماد به ازین فقط و وف مهیدار اعت مه ی م،ه  اب بزرگم یها برنا

ستندام  بود،اما شده تر یعال سنیج تیریمد با و رفتیم شیپ ینا،عالیبهتر ا

 قدرچ و کردنیم تالش چقدر که نبود مهم!داشتن رو دشمن نیبزرگتر اونا حاال



 تمداش رو هاشون برنامه زدن بهم ییتوانا شهیکردن؛همیم کار نقص و بیع یب

 انتقام نیا متیق نبود مهم برام گهید و

 

 به رو ردمم که ییدارو فروش با بار کی ریامپا نگونزیارل.باشه ادیز تونهیم چقدر 

 نیا از دوم بار یبرا اما.دادم نجاتش من اما کرد س  قو  بایتقر دادیم کش  تن

 اره،ینم دووم هیناح

 

عه نیا ماینم ازش یزیچ و ش   هیم نابود دف نه،ا مه که همونطور مو  یزیر برنا

شم دواریام تونمیم تنها و داره ازین زمان به فقط زیچ شده،همه  مانز یاونقدر با

 .نمیبب رو شون همه شدن نابود که باشم داشته

 

 فقط شهیمن باعث و دهینم قرار ریتاث تحت منو یخون نسبت گهید که وقته یلیخ

 از ای بس  وزه براش  ون هس  ت،دلم" برادر پدرو" نفر دو اون اس  م نکهیا بناطر

 .شم مونیپش ممیتصم
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 و ادیم س  رم داره ییبال چه دونس  تنیم ایعوض   اون یهردو...دونس  تنیم اونا

 و رمیمب حماقت و یخبر یب یتو تا نگفتن بهم و دونس  تنیم..نگرفتن جلوش  و

 یباق خونسرد همونقدر من و وفتنیم پام به یروز هی نورمیم قسم

 .بودن بهم نسبت اونا مدت ی همه که مونم یم

 لبط رو یحد یب تالش و تمرکز و داشت یشمار یب یها یدگیچیپ نقشه نیا

 ولمش  غ و دمینوابینم ها هفته اگه یحت.کردینم ام خس  ته چوقتیه اما کردیم

شتن  و رکتش افراد از یکی به یکی ستمیس به شدن وارد یبرا تالش و کد نو

 ش   ده ش  رکت وارد یجزئ کار هی یبرا بود ممکن که یمرتبط افراد یحت

 .دمیکشینم دادن ادامه از دست باشن،بودم،بازم

 

*** 

 

شمامو شد باعث بچه هی ی هیگر ماننده غیج یصدا  هم یرو از یسنت به چ

 .برده خوابم مبل یرو نشسته و صبحه چار ساعت نمیبب و کنم باز

 



شمامو ستم و کردم باز ممکن حد نیاخر تا چندبار چ  مصورت به یچندبار و ب

 .بپرونم سرم از رو خواب تا زدم

صاب از لحظه هی تونمینم چوقتیسنته،ه یلیخ بچه هی از ینگهدار حتما  اع

ند یص   دا که یخورد چه اون بل نهیم جادیا ب مل رو ک ما کنم تح مال در ا  ک

 .کنمیم کارو نیا دارم تعجب

شم،ب پدرش،متنفر از نفرتم بناطر نوزاد هی از که ستین عادالنه چون دیشا  ایا

 .کنهیم یخنث رو نفرت نیا و تاراست وجود از %50 بچه اون چون دیشا

 

 

 نییپا دیدویم ها پله از که تارا یپاها و بچه هیگر ش   دن تر کینزد یص   دا

 .کرد پرت نوشتن از رو حواسم

 گرم یبرا که یراه نیتر عیس  ر ظاهرا و رفت آش  پزخونه س  مت عجله با اون

شن دیرس ذهنش به آب کردن  یچطور دمینفهم یحت.بود جوش قهوه کردن رو

 تنسب یچطور و دراوردن سر من ی خونه نتیکاب از خشک ریش بسته همه اون

 !خونسردم بهش
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 یورهمونط بعد و داد تکونش یبار چند و نتیر شهیش یتو رو رخشکیش تارا

 خواهش ازش بچه هیگر کردن س  اکت یبرا بودم دهید یا احمقانه طرز به که

 من کنار ،درس  تیخال یفض  ا همه اون از و اومد رونیب اش  پزخونه کنه،ازیم

 :گفت و گرفت صورتم یجلو رو ریش شهیش و نشست

 .بده تکونش-

 

 زدم غر رلبیز و گرفتم ازش رو شهیش یتینارضا با

 "کالب؟ پیاستر رقا  هی ای بچه پرستار هیم؟یچ بدم؟من تکونش"

شت پاهاش یرو رو بچه اون  دهنش یجلو رو ریش شهیش نکهیا از بعد و گذا

ستم و شد ساکت یزیام معجزه طرز به گرفت  سنف صداش شدن قطع از تون

 .بکشم یراحت

 انجامش بود قرار شیپ قهید چند که یکار به توجه بدون قهید چند دونمینم

 ش   هیهم ذهنم یتو که یزیچ.بودم ش   ده رهیخ کنارم ی ص  حنه به بدم،فقط

 .بود کننده کسل و آور چندش



مل  یبرا حاض  ر حال در یحت و نداره برات یس  ود چیه که یزن کردن تح

سمت سته نوزاد هی وز وز یصدا با ست،اونمین یکاف هم ج  مغزت که کننده خ

 .دهیم آزار رو

 ندهکن آروم!بود کننده رهیخ....فقط اون.نبود افکارم هیش  ب وجه چیه به اون اما

 !بود

 

 زخودش،ا جز بنواد که بود یاون از تر ش  کننده و تر کیکوچ یلیخ هنوز تارا

 .ادیبرم پسش از یچطور که ندارم یا دهیا چیه و کنه مراقبت یا گهید کس

سه،ل یا صدمه بهش تا گرفته اونو ا یاحت با چطور که کردم نگاه بهش  یعنتنر

 .رسهیم نظر به یموجود هر از تر یداشتن دوست هم لحظه نیا یتو یحت اون

 :گفتم و کردم اشاره بهش

 

 .رسهیم نظر به ممکن ریغ کردنش ؟ساکتیکنیم کارو نیا چطور-

 .یکن آرومش یراحت به یتونیم نواد،بعدشیم یچ یبدون فقط هیکاف-
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 ریاخ یروزها یط هم بار کی یحت.کرد جاش به جا پاهاش یرو و گفت نویا

 .بکنم کارو نیا نواستمینم هنوزم و بودم نکرده نگاه بچه اون صورت به

 

 :داد ادامه و کرد نگاه من به و گرفت بچه از رو نگاهش اون

 ریغ کردنت ،ارومیکنیم کردن ص   دا و س  ر به ش  روع یوقت هم ،تویدونیم-

سهیم نظر به ممکن  دایپ کردنت اروم یبرا یراه مادرت شهیهم که دمیشن اما!ر

 .کردهیم

 

 ذهنم یتو درموردش یحت ای کنم فکر زد که یحرف عمق به نواس  تمینم

 :دادم جواب سرعت به نمیهم یبسازم،برا یریتصو

 وشخ بچه نیا اما.کنه میتقس   نفر دو نیب رو عش  قش و وقت بود مجبور اون-

،تو  !شه ومآر دیبا یکرد بغل اونو که نیهم.یکن تالش ستین الزم یحت شانس 

 

 یدرس   ت حس که زدم رو یحرف نکردم،فقط یفکر حرف نیا گفتن یبرا

 .داشتم یکس از کردن فیتعر به عادت نه بزنم رو منش بود قرار نه.داشت



 

 یمنظور چه کردیم فکر دیش   ا اینش   د، خوش  حال گفتم که یزیچ از اون

 رو شص  ورت که زد یبزرگ لبنند بعد و کرد نگاه بهم هیثان چند یداش  تم؟برا

 :گفت و پوشوند

 

 .باشه نطوریهم که کردمیم آرزو-

 

شما اون.نکردم یحرکت ای نزدم لبنند من سته یچ ستگ و خواب که یا خ  یخ

 مه قبل از یحت که یاستنون یها د،گونهیدرخشیم هنوزم اما زدیم موج توشون

 کردمیم آرزو که صورتش یرو ژنیاکس یکانوال لوله رد و بود شده تر یاستنون

 دس  تگاه اون به دنیکش   نفس بناطر نمینب گهید کنم،تا محوش بتونم یروز هی

 .محتاج  

 

ستمینم من ست تون شم بهش کردن نگاه از د  که اوردیم درد به رو قلبم نیا و بک

ستمینم  بدن ونا تونمینم یحت بدم،که رو کردنش لمس اجازه خودم به یحت تون
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 چوقتیه و بمونه نجایا ش   هیهم بنوام ازش و رمیبگ آغوش  م یتو رو فینح

قدر بگم بهش.نره ناس   ت یب و پوچ اون بدون امیدن چ نارم اونو یوقت و مع  ک

 ..ندارم

 

 :تارا نگاه از داستان

 کامال اما میکردیم یزندگ یمعمول آدم تا دو مثل ما و گذش   تیم هفته چند

ته.بهیغر  نکهیا وجود با کیج ه،چونیچ قایدق بهیغر از منظورم دونمینم...الب

شت،هنوزم یثابت شغل و کار گهید  والس برام که بود شلو  سرش نقدریا ندا

 فکر یزمان به داره؟ناخوداگاه خودش یبرا یآزاد زمان وقت چیه اون ش   دیم

سترا رو ماه هر ام یس و پنجم و ستیب و ستمیب گفتیم اون که کردمیم  حتا

 کردیم یقاط اون کردمیم میتنظ روزها نیا یتو رو یمالقات قرار من اگه و کنهیم

 که داره خنده!هس  تم یخنگ و ننور درد به یمنش   گفتیم و زدیم داد س  رم و

بد دوران اون چطور  اننگر فقط که یش   ده،زمان میزندگ دوران نیبهتر به لیت

 و رهینگ یرادیا ازم رمیگ س  نت سییر تا بودم گهید باهم لباس  ام کردن س  ت

 .برسم نظر به یعال شهیهم



 گهید اون.شدمیم ناراحت اون یبرا خودم از شتریکردم،بیم نگاه کیج به هربار

 اندازه هب موهاش مدل یرو که یزیانگ نفرت و ریسنتگ سییر به یشباهت چیه

سئله هی ی ساس یاتیح م سش یرو یش باعث تو بود یکاف و بود ح  روکچ لبا

 که ماهه چند بگم تونمیم یحت!نداره کردیم رونتیب پنجره از وقت وفته،اونیب

 !شده جنگل یتو ادم هی هیشب کامال و  نزده دست هاش شیر و موها به اون

 غذا تگفیم و بهم دادیم ش  ویگوش   هفته،اون نیا یتو ش  تریب ای دهم بار یبرا

 دخالت به یا عالقه چوقتیه.میریمیم یگرس  نگ از هردو وگرنه بدم س  فارش

 یاشناسن شماره از شیگوش نباریا یوقت اما نداشتم گرانید یشنص میحر یتو

چارا من و خورد زنگ تهیغامگیپ یرو بره تا ندادم جواب نا ناخواس   مه ر،  ه

شناس شنص اون به توجهم و یکنجکاو  لهجه با یمرد یصدا.شد جلب نا

 گفتیم که یسیانگل

 التح.ینگرفت یتماس   چیه باهام تو و گذش  ته هفته ؟دوییکجا معلومه چیه"

به عا تو.مونترآل امیب و کنم رها کارمو تا نکن کوب؟مجبورمیج خو  دیبا واق

 یش  انس   خوش ابد تا س  تین ،قراریکن ش  روع رو درمانت و تورنتو یبرگرد

 "!تورنتو برگرد زودتر و بده تکون رو کلتیه اون پس.یاریب
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 بود؟باز یکوفت چه گهید نیا کنم فکر خودم با نکهیا از قبل ش  د قطع که تماس

 بار رفت،انگار ریغامگیپ یرو دوم بار یبرا و گرفت تماس ش  ماره همون هم

 .کنه تموم حرفاشو بود کرده فراموش اول

ستت" ستانیچطوره؟ب د شاینرفت مار ستگ هی فقط دی؟ شهب ساده یشک  انقدر.ا

 ،جزیعنتل یکدها اون نوشتن یره،برایبگ ازت دستتو متاکارپ هی تا نده طولش

 "زنب زنگ بهم یگرفت اممویپ هروقت.یدار ازین دستاتم قشنگت،به مغز اون

 

 نگز رستوران به بود قرار که کردم فراموش من و شد قطع واقعا تماس دفعه نیا

 ماا نبود آشنا وجه چیه به ظشیغل لهجه خصوصا خط پشت مرد یصدا.بزنم

 نکهیا زا قبل شیپ هفته دو تا حداقل.داش   ت یکینزد رابطه کوبیج با نظر به

 زدیم گزن تورنتو از حتما فرد اون!نزنه زنگ بهش گهید کوبیج و نجایا امیب من

 هی زدمیم حدس هم اول بود؟از ساده دست یشکستگ هی نگران فاصله نیا از و

 ینگران هب ش  روع قلبم یوقت دونمیم و کنهیم پنهونش کوبیج و افتاده یاتفاق

 .شهینم الینیب ایآسون نیا کنه،بهیم



 بهم قبل روز از کوبیکردم،ج فراموش یکل طور به رو خوردن ناهار روز اون

 مشبا و برم خصو  به یجا هی به باهاش نوادیم ازم امشب یبرا که بود گفته

 مهمش یکارا یتو بنواد ازم یزود نیا به کردمینم فکر.ی  مهم ش   ب براش

 .نرفتن شیپ درست انتظاراتم چوقتیه خب،من اما باشم همراهش

** 

 :دمیسپر کوبیج از رونیب اون سرد یهوا به توجه با مینشست که نیماش یتو

 ره؟یبگ بارون یکنیم فکر-

 .کرد نگاه یابر آسمون به جلو شهیش از و شد خم یکم اون

 .دارم دوست نوامبر درمورد که ی  زیچ هزارتا از یکی بارون.احتماال-

 

 س  ردت قراره یدادم،وقتیم حیترج بارون به رو برف ییجورا هی خب،من

قل بش   ه،بهتره به!ینش   سیخ حدا ها به اون که جال  توجه یعیطب یرخداد

 ش  د باعث نیا و نوامبرم ماه متولد که گذش  ت ذهنم از یناگهان یلیخ.کنهیم

 .اش جمله دنیشن بناطر بزنم لبنند ناخوداگاه

 .یدار دوست نوامبر درمورد رو یزیچ دونستمینم-
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 .یدونینم درموردم رو زایچ یلیخ چون دیشا-

 .یکردیم سکوت کمتر و یزدیم حرف شتریب اگه دونستمیم شتریب دیشا-

 .هستم یزیانگ نفرت آدم چه یبدون تا ی  کاف نقدریهم-

 مورددر که یزیچ.دیچیپ یفرع ابونیخ هی یتو و چرخوند س  رش  و و گفت نویا

 انگار که زنهیم حرف یطور ش  هیهم که،اون نهیا داره وجود باهاش زدن حرف

 یتوجه بهش س   تین یازین اون و داره قرار تیاهم آخر درجه در زدن حرف

 و رش  تیده،بیم یجواب عادت یرو از و دهیم ادامه شیقبل کار به که یکنه،وقت

 پشت یرو نیماش اون.متنفره گرانید با کردن صحبت از اون کنمیم فکر شتریب

 رزرو پارک یجا هرکدوم که گهید متیق گرون یها نیماش   از یلیطو ص  ف

شتن،پارک شده  قصندو از انجل ریکر اوردن رونیب یبرا من از زودتر و کرد دا

 .رفت رونیب نیماش عقب،از

 

 ور ص  ندوق در آرنجش با و آورد رونیب رو ریکر.رفتم طرفش و ش  دم ادهیپ منم

 .کنهینم یا استفاده چیه راستش دست از هنوزم اون.گرفتش من طرف و بست



 رونیب رو یچتر و کرد باز رو ص  ندوق دوم بار یبرا و کرد ینگاه آس  مون به

 با نمیهم یبرا بود سنت دست هی با صندوق نیسنگ در کردن بسته و باز.اورد

 :گفتم ریتاخ

 ...بارون کنمینم فکر گهید.ستین بهش یازین-

شده تموم هنوز ام جمله سمون یبرق و رعد  که بود ن شن رو آ  یصدا و کرد رو

 عجبمت حالت از کوبیج.کنم نگاه اسمون به و بپرم جام تو شد باعث بشیمه

 کرد باز رو چتر یخونسرد با و انداخت باال رو من،ابروهاش ی دهیترس و

 رو یتر خص  و  به یجا کردمیم مهمه،فکر براش امش  ب بود گفته بهم یوقت

 اون.داره س  را  ش  ده رزرو نفر دو ما یبرا فقط زهاشیم همه که رس  توران هی از

شه یتو که یتک زیم سمت نیتر گو ستوران ق  شهیش اب تماما که یوارید کنار ر

 داشت هکنند رهیخ منظره هی اونجا.کرد انتناب نشستن یبرا رو بود شده ساخته

 بارون یها قطره یصدا یجلو هم شدیم پنش که یا زنده کیموزد یصدا و

 ذهنم از ناش  ناس ش  ماره اون فکر هنوز.گرفتینم رو نوردیم ها ش  هیش   به که

 و بود یک اون که کردمیم فکر نیا به افکارم یتو ونیدرم کی و بود نرفته رونیب

 زد؟یم حرف یچ درمورد
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 کل یتو که میهس  ت یافراد تنها ما نکهیا از س  رخوش یکم البته و متعجب من

 :دمیپرس و زدم یمحو نشستن،لبنند گهیهمد کنار بایز یفضا نیا

 !قرار؟ هیه؟یچ نیا-

ست از یسنت به رو کتش اون  یهمونطور و کرد خارج اش شده یچیباندپ د

 :داد جواب بود توجه یب زدن حرف به نسبت بازم که

 نرفته؟ ادتی که نویا.ذارمینم قرار یکس با من-

 کرده شا اض  افه دتیجد یزندگ به نهیگز هی بعنوان دیش  ا گفتم نرفته،اما ادمی-

 .یباش

شت یرو رو کت ش عقب رو یصندل و انداخت یصندل یپ ست و دیک ش  و ن

 :گفت کنه نگاه بهم نکهیا بدون

 .شنینم عوض چوقتیه زایچ یبعض-

بد تا یتونینم که تو- کت یها خونه اون از یکی یتو ا  یدگزن ییتنها ترس  نا

 .داره ازین خودش بر و دور نفر هی به یآدم هر.یکن

 ایس  ال؟ هیماه؟ هیروز؟ هی.کش  هیم طول چقدر تیابد اون که داره یبس  تگ-

 .باشه حرفا نیا از کمتر یلیخ دمیشا



 

 اومد هک گارسون.شم ساکت بهتره دیبدم،شا یجواب چه بهش دیبا دونمینم من

 س  تیل به.بگم یزیچ س  تین قرار که ش  د راحت المیخ داد بهمون رو منو و

 موضوع نیا از یکم کردم،هنوزم نگاه بودم دهینشن هم رو اسمشون که ییغذاها

بک که ندگ س   قدریا مونیز ته ن فاو هارو اس  م یحت من که مت  هم غذا

شیم دونم،خجالتینم شتم یخوب حس و دمیک س!کنم اعتراف که ندا  به یشان

 ونهنش به سرشو گارسون و دادم پس گارسون به رو منو و کردم اشاره ییغذا اسم

 :دیپرس مقدمه یب کوبیج.گرفت فاصله ازمون و کرد خم احترام

 !بذارم؟ قرار باهات من یدار دوست تو-

 :گفتم زدمو دنینشن به خودمو

 !ها؟-

 ور گهیهمد و میرفتیم رونیب باهم یعاد ادم دوتا نیع ما یدادیم حیترج تو-

 !م؟یکردیم یزندگ باهم و میزدیم صدا زمیعز

 و دمیشن نیتوه و ریتحق یکل بناطرش و بودم تو با شب هی فقط نکهیا  نه،من-

 .دمیم حیترج رو  کنمیم یزندگ باهات دارم االن
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 شده دهیشپو بارون شمار یب قطرات با که کردم نگاه یا شهیش به گفتم طعنه با

 :گفت یاروم به که دمیشن رو صداش.بود

 

سون کردمیم فکر- صد واقعا تو کرد،اما جبران رو زیچ همه شهیم تر آ  یندار ق

 نه؟ یببنش منو

 .کنم موشفرا بتونم فقط دی؟شایبزن حرف بنشش از یتونیم ؟چطور!ببنشم-

 فعال.مبش دهیبنش تا دمیم انجام باشه الزم یندارم،هرکار ازین یفراموش به من-

 .نوامیم که ی  زیچ تنها نیا

 

 .یدینم یتیاهم گرانید افکار و احساسات به کردمیم مهمه؟فکر برات چرا-

 :فتگ یحوصلگ یب با و داد تکون هوا یتو" هیکاف" نشونه به رو دستش اون

 اشه؟م،بیشد اشنا باهم تازه میکن فکر ایکنم،ب بحث باهات نوامینم امشب-

 با!یندار خودت از بچه هی تو چون یبگ نویا که آس  ونه تو یبرا گفتم خودم با

 .دادم تکون یسر فقط و نگفتم یزیچ نحالیا



سته لشیموبا زنگ یصدا با اومد وجود به نمونیب که یسکوت  اون.شد شک

با ماره به و آورد رونیب کتش بیج از رو لشیمو حه یرو ش   گاه ص  ف  ین

ماس خت،ت ندا ما نکرد رد رو ا تا ا  زیم یرو رو یگوش   و کرد لنتشیس   ا موق

 اون آخر رقم چهار.شد دهیکش یگوش صفحه سمت چشمم ناخوداگاه گذاشت

 .زنهیم زنگ داره که همونه هنوزم که دمید و بود ذهنم یتو هنوز شماره

 رفتهگ سر از و شدیم قطع تماس هربار یوقت شدمیم نگران و دستپاچه واقعا من

 یصدا هک شمیش ای پنجم بار یبرا.کردیم لنتیسا موقتا اونو کوبیج و شدیم

 رو دستش و دیکش هم تو اخماشو و گفت راهیب و بد رلبیز شد،اون بلند زنگ

 .کرد مشت

ستمینم س یزیچ نمیهم یبرا نگرانم و کنجکاو مورد نیا در بدونه نوا  و دمینپر

 با رو ام آش  فته ذهن و دادم نش  ون مش  غول آنجل یپتو کردن ص  اف با خودمو

 .کردم پنهون دادمیم تکونشون مدام که ییپاها

 

عدا که ی،طور کردن فکر بدون نه و ییهوی لحن از ب قا  مونیپش   ام احم

 :گفتم و دمیکش ریکر از شدم،دستامو
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 کنم؟ استفاده لتیموبا از تونمیم-

 ؟یکار چه یبرا-

 

 :دادم جواب فکر یکم و من و من با

 .دارم یضرور تماس هی اومد ادمی-

 

ستیم یاحمق هر شتم رونیب اون ویک من گم،مگهیم درو  دارم بفهمه تون  هک دا

 یزیچ طیش  را نیبهتر در ایگم،یم درو  دارم که بزنم؟تابلوئه زنگ بهش بنوام

 :دیپرس تعجب و دیترد نیماب یزیچ با اون!کنمیم میقا ازش رو

 ؟یبزن زنگ یک به ینوایم-

 

 :گفتم دادمو نشون قاطع خودمو

 بتونم من تا ش  هیم دایپ تلفن هی نجایا مطمئنم ینواینم باش  ه؟اگه بدش فقط

  .بدم انجام کارمو



 سمت شک با بعد و انداخت لشیموبا شده خاموش تازه صفحه به ینگاه اون

 و گرفتم ازش رو یگوش   و دادم هول عقب به رو یص  ندل پام با.گرفتش من

شو سمت عایسر ست  اون فرن هی با من کنه فکر اون دمیم حیترج.افتادم راه یید

باطم در رونیب کهیا تا ارت نه ن عا بدو کهیا به کردن فکر تونمینم واق  داره یک ن

 اکثر.بکش  م س  رک لشیموبا یتو مجبورم و کنم تموم رو رهیگیم تماس باهاش

 تموم گرون برام تونس   تیم بهش دادن جواب.بود ش  ماره همون از ها تماس

 که یدیجد امیپ.بود ش  ماره کردن حفظ بکنم تونس  تمیم که یکار ش   ه،تنها

 شتریب.کنم چک رو نباکسشیا و بذارم فراتر معمول حد از پامو شد اومد،باعث

ماره نیهم از امیپ تا 100 از ندن یبرا یوقت.داش   ت ش    همش  ون خو

  .کردم باز رو نیدترینداشتم،جد

  "؟یهست یگور کدوم کوب،تویج بده جواب خدا یرضا یبرا"

  .خوندم رو یبعد

ست ینوای،میا زنده هنوز دونمیم.یبکن کارو نیا ابد تا یتونینم" س رو د  تد

  "؟ یبذار
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 یرو.شتریب ایتا، دوازده دیشا.بود مفهوم و هیما نیهم یتو ازشون یادیز تعداد

شمام بود شده افتیدر شیپ روز چهار که یامیپ  از ارب نیچند و موند ثابت چ

  .ام،منمیپ اون منظور شم مطمئن تا خوندمش اول

 رشوه و سوخته جنازه هی با نوانیم دمیشدن،شن دیناام دختره کردن دایپ از اونا"

 طلبا رو پاس  پورتش و ییش  ناس  ا کارت و بزنن دور رو یقانون یدادن،پزش  ک

ست اگه.کنن ساب ُمرده دولت نظر از اون ینجمبون د  هم تو از بعد و شهیم ح

 اما!ری،بمیریبم ینوایم کن،اگه یکار هی توئه شیپ اگه.بکنه تونهینم یغلط چیه

  "کن دایپ دردسر نیا واسه چاره هی قبلش

  

شتم شک س مرد منم،اون" دختره" که ندا  ییجا منو اخبار مدت ی همه که ی  ک

 هک هستن گردنیم دنبالم که ییکسا ی اونا،همه و دادهیم کیج به رو هستم که

شون حاال ست سهینم بهم د صم و ر شن یصور منو گرفتن میت  یوزر اگه تا بک

ساب به وجه چیه به کردم ییادعا ای تیشکا  نمموند یحت من ینطوریا.ادین ح

 اگه.دشیم باطل کانادا یتو اقامتم شمینطوریهم و نداشت یهیتوج کشور یتو



 از تمیهو گرفتن پس و نداش  تم تعلق جا چیه به رس  ما من وفتادیم اتفاق نیا

  .دیرسیم نظر به یممکن ریغ کار سنیج و یهنزل و کین مثل یافراد

 یزیچ من به یحت ای نکرده یکار چیه و دهیش  ن رو خبر نیا که روزه 4کوبیج

 نیاخر دیبا خودم و ُمردم یدولت و یقانون نظر از من که دونهیم روزه 4نگفته؟

س شم یک  و نداره دوجو ینیفیگر تارا چیه احتماال گهید که!شنوم؟یم نویا که با

 هی عنوان به یدعو اعالم ای تیشکا ،حقیزندگ ،حقیشهروند ز،حقیچ همه

  شده؟ گرفته ازم آدم

 تاررف زیچ همه به نس  بت خونس  رد نقدریا اون که کنم باور تونمینم یحت من

 آنجل یس  رپرس  ت حق یحت من ینطوریا.افتاده یاتفاق که انگار نه انگار کنهیم

 هیبتن یبرا کین یباز اول تازه نیا باش م مطمئن تونمیم و دمیم دس ت از هم رو

 یوت یاخما و رفتن راه طرز رفتم،از رونیب ییدس  تش  و از یعص  بان.منه کردن

 یوشگ و ستادمیا زیم کنار.میعصبان یحد چه تا بفهمه تونستیم یادم هر همم

  :دمیپرس طلبکار و دادم تکون دستم یتو رو

 نویا که باش  م ینفر نیاخر دیبا خودم و ُمردم کوب؟منیج خبره چه نجایا-

  !فهمه؟یم
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  ؟یزنیم حرف یچ درمورد-

  :گفتم و کردم اشاره یگوش به

 بهم و یدونیم که روزه 4ش   ده، یمیقد خبر نیا.یدونینم که نکن وانمود-

  ؟یگینم یزیچ

 مابود،ا ننورده جا دونمیم من نکهیا شد،از بلند یصندل یرو از بالفاصله اون

 و دیکش   رونیب دس  تم از رو یگوش   یوقت نبود هم قبل قهید چند یاروم به

  :گفت انزجار با و چرخوند چشماشو

  .ینکن یفضول من کار یتو یریبگ رو تماست فقط بود بهتر-

نه درمورد همش یلعنت تو؟اون کار-  ور نقش نیکمتر دیبا یک تا.کوبیج م

  باشم؟ داشته خودم یزندگ یتو یریگ میتصم یتو

  

 جاش هب بود،اما گرفته جبهه دادن جواب به نسبت بایتقر و بده یجواب خواست

  :گفت و گرفت خودش به نشستن دوباره ژست و دیکش یقیعم نفس

  .کنم بحث باهات امشب نوامینم-



 و شهب نشستن الینیب تا دادم هول عقب به رو شیصندل تیعصبان و حر  با

  :زدم داد نسبتا و کرد کارو نیهم

ما- حث نوامیم من ا  یچ برم و دور یدونیم یوقت کوب؟چرایج چرا.کنم ب

ش گند به میزندگ تا یکنیم سکوت نقدریا گذرهیم  نکهیا یجا به شه؟چرا دهیک

فاق چه داره یگینم بهم ،فقطیکن یباز رو بودن رخواهیخ نقش  تا تهوفیم یات

 یستیا یم جلو اون و یجلوتر من از قدم ها ده شهیهم رم؟تویبگ جلوشو خودم

ستیم فقط کهیحال شم،دریم غرق چطور که یکنیم نگاه بهم و  و یبگ بهم یتون

  .یریبگ رو شدنم غرق یجلو

فاق نگران خودتو تو س   تین الزم چون-  تو.یبد رشییتغ یتونینم که یکن یات

 یجلو واننیم تو از بزرگتر یلیخ ییآدما یوقت یبکن درموردش یتونیم کاریچ

ش ساکت رن؟فقطیبگ قرار روت شون خودم زبون با من بذار و نیب  رفح باها

  .بزنم

  :زدم داد قبل از بلندتر
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 یبد رییتغ یتونینم هم تویلعنت خود یحت ؟تویبد رشییتغ یتونیم ؟تویچ تو-

قدر هنوز و  قلع تو کنم باور تونمینم گهید یحت.یبود که یزیانگ رقت همون

 بذار.یتیماه یب میزندگ منو به نسبت نقدریا یوقت سرته یتو یحساب و درست

 نگتونیآرل کوبیج کنم روشن برات رو یزیچ هی

 

 تهنداش دادن دست از یبرا یزیچ گهید و یباش باخته رو زتیچ همه تو دی،شا

ش س ییتنها یتو یبنوا و یبا سل هنوزم من ،امایبپو شدم میت  ادامه نوامیم و ن

 ات نوامیم من و منم داره شیزندگ یتو که یکس   تنها که دارم بچه هی بدم،من

ناطرش ایدن آخر نه نه و بجنگم ب  جلومو نیتونیبرادرت،نم و پدر تو،

 ای منه نانداخت دست یبرا گهید مسنره نقشه هی نمیا که دمینم یتیاهم.نیریبگ

ند منو تو حت رو هیبق تا یبرگردو عه نیا دونمیم ،فقطیبد قرار ریتاث ت  دف

 یوقت یدار بودن دواریام یبرا یچ گهید تو...نیبب خودتو.نیبد میباز ذارمینم

 یکار امبر تو باش  م منتظر و نمیبش   ؟چطوریریبگ اونا از خودتو حق یتونینم

  .بفهم نویا.یشد تموم کوب،تویج یکن یکار یتونینم خودتم یبرا ؟تویکن

  



 و دکریم نگاه بهم ش  دنیم تر یعص  بان و تر گرد لحظه هر که ییچش  ما با اون

فتینم یزیچ ما گ ظه هر رو یدینام تونس  تمیم ا بل از تر پررنگ لح  یتو ق

سم.نمیبب صورتش  دمیهمف تازه و گرفت زدن حرف بلند و عیسر همه اون از نف

قدر قدریا نبود الزم.کردم یرو ادهیز چ هاش ن ما بزنم حرف بد با  گهید.زدم ا

 نگاه همب بزنه پلک نکهیا بدون هیثان چند یبرا اون.کنم یکار واس  ش تونمینم

 بهم یربدت یلیخ یحرفا و زهیبر بهم االن رفتیم انتظار یقبل کوبیج کرد،از

 :گفت یاروم به و داد تکون یسر یناباور با فقط اون ،اما بزنه

 

  .باشه تو با حق گمونم-

  :گفت رلبیز و برداشت رو کتش و یصندل سمت برگشت

  .تمومه نجایا کارمون کنمیم فکر-

 دونمینم و زدم گند ییجورا هی.یخروج در س  مت افتاد راه من به توجه یب و

شمامو.کنم کاریچ دیبا شار هم یرو محکم چ ستامو و دادم ف  صورتم یرو د

 که یزیچ از اوضاع بره اون وفتن؟اگهیم من یبرا اتفاقات نیا همه چرا.گذاشتم

 که هم حاال و ندارم مونترال یتو رو چکسیه من.ش  هیم تر نتهیر بهم هس  ت
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ناس   ا مدارک ظاهرا جل ریکر!ندارم ییش   ند رو ان بالش بایتقر و کردم بل  دن

 نیاش  م س  وار که یوقت تا وفتادین راه رم،امایم دنبالش دارم که دیفهم اون.دمیدو

  .بره من بدون نوادینم دادیم نشون نیا و شدم

 با.دادینم هوا مزخرف تیوضع به یتیاهم یکس دفعه نیا اما ومدیم بارون هنوز

ش یچرم یصندل به مو هیتک یدلنور  تهگرف بارون پنجره از اخم با دادمو نیما

 که یوقت تا مینزد حرف هم با ما.دید ش  دینم رو جا چیه که کردم نگاه رونیب به

 و رگشتمب سمتش به.کرد پارک نگیپارک یتو رو نشیماش اون و میدیرس خونه به

 ادهیپ نیماش   از تا کردم نگاه بود ش  ده دهیپوش    یظیغل اخم با که مرخشین به

قدریا یحالت هر در اون که هیانص   اف یب نیا.دیکوب بهم رو در و ش   د  ن

 ازش منداشت قصد یوقت برسم بهش تا کردمیم عجله چرا من دونمینم!باستیز

ش از سرعت همون با و کنم یعذرخواه شا با دنیدو اما شدم ادهیپ نیما  یکف

  .گرفتیم رو سرعتم دستم یتو نیسنگ ریکر و بلند پاشنه

 وارید کنار و اوردم رونیپاهام،ب دادن تکون با هارو کفش یورود یراهرو یجلو

 اموپ یوقت شد کندتر قدمام ییجورا هی و شدم خونه یاصل سالن وارد.زدمشون

  .اومد درد به قلبم و گذاشتم نمنینش سالن یتو



 نیزم یرو رو آنجل ریکر.بودم شده ریمتح و مبهوت کامال و ستادمیا اونجا من

شتم شمام و گذا سط گرد زیم تا رو نیزم که یزیر یها شمع یرو چ  سالن و

 هک یقرمز یرزها گل بزرگ یلیخ یها دس  ته به و کرد حرکت بودن پوش  ونده

 رو 21 عدد که یومیهل با ش  ده پر کیکوچ یها بالون و دیرس   بودن زیم یرو

 مدت نیا ی همه اون دمیفهم یوقت نوردیم منو داشت گناه حس.دادنیم نشون

 مشبا نواستیافتاده،م که یاتفاقات ی همه وجود با و بوده ادشی منو تولد روز

  .نهک بحث باهام نوادینم امشب کردیم تکرار مدام نمیهم یبرا.کنه متفاوت رو

 زدیم پوک اخم با رو یگاریس و بود داده هیتک وارید به که کوبیج یرو چشمام

 حس با و ش  کس  ت قلبم.ش  د متوقف دادیم رونیب شینیب از رو ظشیغل دود و

  :گفتم یریناپذ وصف وجدان عذاب

  ...من..کوبیج-

 یها ظهلح یتو تا بود شده میتنظ قایدق آنجل دادن سر هیگر و شدن داریب انگار

 اتاق یوت که یا هیگر یصدا!وفتهیب اتفاق من یزندگ سکوت ازمندین و حساس

 یها ش  ونه به یاروم به و کردم بغل اونو و ندادم ادامه حرفمو ناچارا دیچیپ
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تاق دور و زدم فشینح  با و کرد اس  تفاده من س  کوت از کوبیج.دمیچرخ ا

  :گفت و کرد اشاره بهم بود دستش یتو هنوز که یگاریس

نا- گه.نبردن نیب از رو مدارکت هنوز او  رو جلوش  ون یتونیم یکنیم فکر ا

  .یستیوا جلوشون و یبر یتونیم.بازه شهیهم در ،اونیریبگ

 

 

بت کردم،هنوزینم فکر مورد اون در فعال من فا با  لحن و بودم زده که ییحر

" شیه" انجل گوش یتو.بگم یچ دیبا دونس  تمینم و بودم مونیپش   مزخرفم

  .کنم هیتوج بازم کردم یسع و گفتم

  

تاس  فم من- فا اون نواس  تمینم.کوبیج م  ازش  ون یمنظور.بزنم رو حر

  .برسه بهم دستشون ینذاشت که ممنونم ازت نداشتم،هنوزم

  .دیخند یمسنرگ با اون

 

  .شد درست زیچ همه.؟ممنونمیمتاسف-



 من.میدونیم هردومون.اس  تیدن کار نیتر دهیفا یب کردن یعذرخواه دونمیم-

  باشه؟ بودم یعصبان

 ور گاریس   ازادم دس  ت با هردومون یراحت یبرا کردم یس  ع و رفتم طرفش به

شو اون اما رمیبگ ازش ست ش عقب انزجار با د شتم کم کم.دیک  نکهیا حس از دا

  :گفتم بازم.کردمیم بغض هستم یوحشتناک ادم چه من

  ..دونستمینم..فقط من...متاسفم-

شو کیج دفعه نیا ست شت اون.کرد ساکتم و اورد باال د صتش انگ  یور رو ش

 کردیم حرکت اونا یرو یاروم به که انگش  تش و لبهام به و گذاش  ت هام لب

  .کرد نگاه

  .دمیشن رو زیچ همه من که نهیا مهم-

شتش و شد تندتر یکم لحنش شار هام لب به شتریب که انگ  شد ثباع اورد ف

  .بکشم عقب رو سرم یکم

  .یکنیم فکر یچ درموردم تو دونمیم قایدق االن که نهیا مهم-
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 و برسه گهیهمد به تر راحت صدامون و شه ساکت تا دادم تکون رو انجل بازم

  :دادم حیتوض

  .نبود من یحرفا اونا.ستین نطوریا-

 دهیچ ییبایز به که رفت یزیم سمت و شد دور ازم و داد تکون رو سرش اون

  .بود شد

 یکتش  ر.افتادم در برادرم با دنتیند بیآس   یبرا.کردم یهرکار تو بناطر من-

 و دمیکش یچ همه از دست تو بناطر من.دادم دست از رو بود میزندگ همه که

  ..تو

 قهقه هینبود، یعاد خنده هی اون.دیخند بلند و گذاش  ت نص  ف رو حرفش اون

 خنده یصدا!بشه ادیفر ای هیگر به لیتبد لحظه هر رفتیم انتاظر که بود یعصب

 یزیچ انننو تا وفتنیب التماس به گوشام شدیم باعث انجل هیگر و اون بلند ی

  .بشنون رو

  :داد ادامه یتلن به و شد رهیخ روش به رو زیم به و کرد متوقف رو خندش اون

ناطر من-  تو و یکن یزندگ یراحت به یبتون تو تا کردم گور و گم خودمو تو ب

  ؟یدیم رو جوابم ینطوریا



  

 کردم یسع هزارم بار یبرا

 

 اون.بود شده غیج به لیتبد انجل هیگر یصدا که یوقت ارمیب زبون به رو حرفم

  :گفت و زد داد سرم تیعصبان با

ُبر اونو یصدا-   .ب 

ستامو و دمیپر جام یتو یکم ادشیفر یصدا از  رس یبرا یمحکمتر حائل د

 یداص   ای کنهیم هیگر دار نوزاد هی که منه ریتقص   کنهیم فکر اون.کردم انجل

 رو میس  ع نیش  تریب و رفتم عقب به قدم کنه؟چندیم تر س  اده رو کار ادشیفر

  .شه ساکت اون تا کردم

  

  :داد ادامه یشنندین با

  .داشتم جانیه یزیچ نیهمچ یبرا میزندگ یتو بار نیاول یبرا-

سفم" گفتم بازم من ست صدام و" متا  به نم یتکرار کلمه دنیشن با اون.شک

  :دیکش داد قبل از بلندتر و زد سرش
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 هی.احمقم هی من.کنهینم درست رو یزیچ تو بودن متاسف...شو خفه!شو خفه-

 یزیچ تونهیم کردیم فکر که احمق هی.داره یفرص  ت هنوز کردیم فکر که احمق

  .کنه درست رو

 زیم و دز زیم ریز لگد با که بود نگذشته هیثان صدم کی اش جمله شدن تموم از

سا ی همه با همراه یا شهیش  و افتادن نیزم یرو یبیمه یصدا با روش لیو

ستن شون از و شک ش غیج صدا  سح یکاف اندازه به من.رفتم تر عقب و دمیک

 وقف شب هی به داشته مدت تمام کوبیج نکهیا وجدان دارم،عذاب یوحشتناک

شت زدم گند بهش من و کردهیم فکر العاده شتیم منو دا  یبرا کردمیم ارزو.ک

 تفاقا نیا اما کنم خراب رو میبود باهم که یزمان کردمینم یسع شده که بارم هی

 نس  تمدویم اگه.کنم یکنجکاو کردمینم یس  ع یحت دونس  تمیم اگه.بود افتاده

 زیچ چیه به گهید کنه درس  ت نفر دو خودمون نیب رو اوض  اع نوادیم کوبیج

  .دادمینم تیاهم

  :گفتم خواهش با و کردم هیگر

  .کنمیم خواهش.کیج کن تمومش لطفا-



 س  ر گردوندم برش موند،ناچارا ثمر یب انجل کردن س  اکت یبرا که تالش  م

ست هی با که کوبیج سمت رفتم و جاش  یربط در کردیم یسع یسنت به د

 .کنه باز رو یم*ش*ر*و*ب

 کنه پرت فطر هی به رو یبطر و گفتن راهیب و بد به کنه نشد،شروع موفق یوقت و

 ص  ورتش دردش از و بکوبه دس  تش یکی اون کف به رو مص  دومش دس  ت و

 !بزنه داد و شه جمع

 یتو هک نمیبب تونستمیم و گرفت دهنش یجلو کرده مشت رو دستش هردو اون

 .نداره نتنیر نییپا قصد اما زده حلقه اشک چشماش

 شدهن وارد بهش یدیشد ضربه نکهیا شد،با یخون سرعت به دستش یرو باند

 .بود کننده نگران نیا و بود

 

 .نکرد نگاه بهم و برگردوند شدم،روشو کینزد که بهش

 دمکر مجبورش و دمیکش   رو ارنجش بود که یس  نت هر منالفتش،به وجود با

 :دمیپرس نگران و کنه نگاه بهم
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 ؟یکنیم پنهون رو یچ تو کوبیاومده؟ج دستت سر ییبال چه-

 .یکن یباز رو مهربون فرشته نقش نوادینم.نداره یربط تو به-

 

 .کردم اصرار

ما یربط بهم باش   ه-  بدتر وض  عت روز هر تو و نجامیا هفته دو من نداره،ا

 .دکتر یبر دیبا تو.شهیم

 

 که نگاهش ،امایزیچ نیهمچ ای نداره یربط من به بگه بهم بازم خواس  ت اون

 .کرد اشاره انجل به فقط و شد نرم دلش افتاد ونمیگر یچشما به

 .امیبرم خودم پس از من.کن ساکت رو بچت برو-

 

 یزخم دنید از.کرد بازش و دیچیپ بود که یجهت خالف یدور چند رو باند و

 یسع و دیکش هم یتو رو کردم،صورتش جمع رو صورتم کردیم یزیخونر که

 .نتونست اما کنه جمع رو انگشتاش کرد



 که تا هرچند و اوردم رو بود اطراف اون که یکاغذ دس  تمال جعبه عایس  ر

 .رهیبگ رو یزیخونر یجلو بتونه تو دادم بهش و دمیکش رونیب تونستمیم

 :دمیپرس یدرموندگ با

 

فاق چیمارس  تان؟هیب میبر یاینم چرا- تادهین یات  یزیخونر داره دس  تت و وف

 ای هیبن هب ازین دی،ش   ایبد تکونش یتونینم یحت.کرده ورم چقدر نیبب.کنهیم

 .باشه داشته یگرفتگ گچ

 

 ییچشما با و دیکش عقب رو اش شونه و کرد ازاد من دست از رو آرنجش اون

 :گفت بود کرده تنگشون درد از که

شته شدن قطع به ازین دمیشا- شه دا ستم به من!با  حس یب اگه یدارم،حت ازین د

 .تارا شو الشینیب.باشه

 

 کردم تعجب هم دمیترس هم حرفش دنیشن از
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 ادهس   نس  بتا یش  کس  تگ ای زخم هی یبرا که نداش  ت وجود یمنطق یلیدل چه ی

 زا رو ذهنش و کرده وونهید اونو ادیز ییتنها.کنه فکر یزیچ نیهمچ به بنواد

 :گفتم تمسنر یکم دیشا و ینگران با!انداخته کار

 

به حالت تو-  لیبدت تو یک داره،از یوگرافیراد هی به ازین فقط کوب؟اونیج خو

 ؟یشد لوس ساله دو بچه هی به

 یتو وض  وح به رو درد تونس  تمیم و زدیم حرف تر حوص  له یب هم قبل از اون

 .نمیبب صورتش

 .شو الشینیب گفتم بهت-

ستش کردم یسع هزارم بار یبرا  یدگید ضرب به کینزد از بتونم تا رمیبگ رو د

 یعص  ب و زد عقب منو بایتقر اون اما کنم ینگاه دس  تش یرو ییجز زخم و

 :گفت

 تارا،باشه؟ بذار راحتم-

 :گفتم و کردم منالفت

 



 هترهب وقتا یبعض  .کیج نجنگ کنه کمک بهت نوادیم که یهرکس   با نقدریا-

 .یدار کمک به ازین یکن قبول

 

 :داد جواب دهیبر دهیبر

 .نهک کمک بهم بنواد ترحم و یدلسوز یرو از یکس تا... رمیبم دمیم حیترج-

 

 یبیآس نوامینم که ستین یدلسوز اسمش نیا.نگرانتم ترحم؟من و یدلسوز-

 .ینیبب

 

شون زدن پوزخند با شهیهم برخالف سنره نظرش از حرفم چقدر که نداد ن  م

شو.ست شما سته و باز جهیسرگ هیشب یحال با چ  نقطه هی به کرد یسع و کرد ب

 کردن کمک یبرا عایس  ر زهیغر یرو از.رفت عقب رو یقدم بعد و کنه نگاه

 :دمیپرس ترسون و رفتم جلو بهش

 خوبه؟ حالت-

 

http://www.roman4u.ir/


 .ستادیا پاهاش یرو یسنت به و کنم کمک بهش که گرفت جلومو

 

 

 ی دس  ته و کرد رها رو ش  دن رنگ قرمز خون از س  رعت به که ییها دس  تمال

شار زخمش یرو رو یا گهید ست مبل یرو من یحرفا به توجه یب و داد ف ش  ن

 قاتا وس  ط بایتقر من.زد هیتک مبل به و داد فش  ار هم یرو چش  ماش  و درد با و

شتن ازین هردو ظاهرا که کردمیم نگاه کیج و انجل به و بودم ستادهیا  به من دا

شون  راه اقات یتو و کردم بغلش دوباره و انجل سمت برگشتم ناچارا.برسم داد

 .افتادم

 کیج یوقت کنم،خصوصا کاریچ ای بگم یچ دیبا دونستمینم ینگران از هنوزم

 .بزنه حرف درموردش نوادینم

 

 لب ریز که یش  ه؟همونطور ص  بح یس  نت به دیبا من یزندگ ش  ب   هر چرا

 :دمیپرس ازش رفتمیم راه و گفتمیم" ششش"

 



 یکس اب دوباره ده؟توید ضربه بد نقدریا یچطور.افتاده یاتفاق چه بگو حداقل-

 !؟یزد مشت وارید به ای؟یشد ریدرگ

 .خوردم نیزم-

ستت و یخورد نیزم- ست؟ د  یسع وت نمیبیم که یوقت تا نه.کنمینم باور!شک

 .یکن سرکوب رو خشمت تا یبزن صدمه خودت به یکنیم

 

 :دادم ادامه و برگشتم رو بودم رفته اتاق یانتها تا که یریمس

 

شون مراقب شتریب دیبا تو منو مثل یافراد- شه خود  نویا رفته؟خودت ادتی.با

تادم یوقت یگفت بهم ما یتو اف ندازه به رودخونه،  که میدار مش  کالت یکاف ا

 .میکن اضافه رو یزیچ بهش خودمون نباشه یازین

 

 هنکیا اما دادینم نشون گرانید یحرفا به هم یواکنش و زدینم حرف معموال اون

 نگه یزیچ بهش و ارهیب دووم رو یکس   یها حتینص   یطوالن مدت یبرا
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 وندمگردیم برش ا یاحت با نکهیا نیح رفت،در خواب به که انجل.بود بیعج

 :زدم حرف بازم سکوتش جواب جاش،در سر

 

 ودتوخ نقدریا ساده پانسمان هی یبرا و یبذار کنار رو یباز بچه بهتره هم حاال-

 .یننداز دردسر یتو

 دمبو منتظر و بود گرم س  رم انجل یجا کردن راحت و پتو کردن ص  اف با هنوز

 یحت و کرده س  کوت یطوالن مدت یبرا ش  دم متوجه که بزنه یحرف کوبیج

شنوم تونمینم هم رو دردش از پر یها نفس یصدا صف سرمو.ب  دبلن مهین و ن

 مبل یپشت به رو سرش بسته یچشما با که کردم نگاه بهش دمید هاله از و کردم

 :زدم صداش و بود زده

 ک؟یج-

ستامو و نداد یجواب ش آنجل از د شتم و دمیک  صداش دوم یبرا و سمتش برگ

 تحرک یوقت س  تین خوب حالش بدم صیتش  ن تونس  تم چطور دونمینم.زدم

 و هندار یخوب حال اون که بود صیتش  ن قابل کامال اما زدینم حرف ای کردینم

 .رفت ارهز یرو قلبم یها افتاد،تپش یاتفاق براش دفعه هی اون نکهیا تصور از



ستم کنارش من ش ستمو یآروم به و ن شتم صورتش یرو د  با کردم یسع و گذا

 :گفتم و کنم جبران رو شمیپ ساعت چند یآرومم،حرفا لحن

 

 مارستان؟یب یبر ینواینم یخوبه؟مطمئن حالت تو-

 

 که یا گهید هروقت مثل ناخوداگاه.نکرد باز رو چش  ماش و نداد یجواب اون

 تا مکردیم نگاه خواب یتو عالقم مورد افراد نهیس   قفس   ه قلبم،به قوت یبرا

 .کردم نگاه اش نهیس قفسه به هم بار نیخوبن،ا شم مطمئن

 !نوردینم تکون واقعا اون!نوردینم تکون...اون

 

 ص  داش و گرفتم رو ص  ورتش طرف دو هر محکمتر زده وحش  ت و دس  تپاچه

 :زدم

 خوبه؟ کوب؟حالتیج-
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 ردد از اش چهره گهید شدم متوجه دفعه هی.نکرد یحرکت یحت و ومدین ییصدا

 زا تر راحت یلیخ اش شده منقبض یها عضله و ستین شده دهیکش هم یتو

 .شدن رها قبل قهید چند

 

شما با شاد یچ سه هب اومد،دوباره کنارم که یفیتوص رقابلیغ ترس و شده گ  قف

 اگه اما،کنم حس رو یزیچ تا گذاشتم قلبش یرو دستمو و کردم نگاه اش نهیس

 .کنم حسش ذاشتینم دستام لرزش که بود فیضع اونقدر بود هم یزیچ

 

 گوش هب یسنت به کردم احساس و زدنش صدا بلند یبرا گرفت یناگهان صدام

 یبرا رو حواس  م ی همه و اوردم زبون به اس  مش  و لرزون یوقت رس  هیم خودم

 .کردم جمع جواب دنیشن

 

 یرو کممح که یدست یوقت دیکش طول ابد تا ازش،انگار ییصدا دنیشن انتظار

 یزیخونر یاونقدر هنوز شیزخم دس  ت و ش  د رها بود داش  ته نگه زخمش



شت ستش،قطره شدن رها با که دا  هیثان کی یبرا و زنیبر پارکت یرو هاش د

 .نشن قطع

 

 داره حاال که احمقانه زخم هی بناطر فقط مطمئنم اومده س  رش که ییبال هر

 .ستین کنهیم یزیخونر وار وانهید

 

 اورژانس هب و شم بلند جام از ای بزنم یحرف تونستمینم و بود افتاده کار از زبونم

 .بزنم زنگ

 

ستا با ستمال هرچندتا لرزون ید ش رونیب رو شدیم که گهید یکاغذ د  و دمیک

شتم نگه زخمش یرو  دادینم یجواب چیه واقعا اون.دادم تکونش یاروم به و دا

 امونم یب یاشکا یجلو تصورش از بنوام که بود افتاده یزیچ از تر جون یب و

 .رمیبگ رو
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 کردمیم خواهش و زدمیم ص   داش هربار و دادم تکونش تر محکم و تر محکم

ش غیج به لیتبد صدام.بزنه یحرف شنرا  ور صورتش طرف هردو و شد یگو

 :گفتم هیگر با و بده جواب کردم التماس و گرفتم محکم

 

گه..بزن حرف کنمیم خواهش ازت...کوبیج- ب یبرا راه هی نیا ا ن  هیت

 ..کن تمومش فقط.شدم تیاذ حرفام بناطر یکاف اندازه به کردنمه،من

کهیا فکر مه کوبیج ن ته مدت ی ه  من و کردهیم پنهون ازم رو یزیچ داش  

 .کردیم ام وونهید داشت حاال کردمینم دنشیفهم یبرا یتالش

 من نیع..ی  قربان و ماریب هی اونم

 چوقتیه ش   دنش گور و گم با اون کردمینم فراموش چوقتیه که بود بهتر و

 .برسه بود سنیج دست که یدرمان به نتونست

 دس  ت فقط که ییدارو دیق من بناطر که کردم کردم،فراموش فراموش من اما

 .بزنه رو کنه مهارش موقتا تونستیم حداقل و نبود ایبود، برادرش

 



با بود که یکندن جون هر با  یحت.زدم زنگ اورژانس به و برداش  تم رو لشیمو

نا.دادم رو آدرس و کردم یمعرف رو خودم چطور دونمینم  حدودا تا گفتن او

 .رسنیم گهید قهید ستیب

 کیج ص ورت رنگ لحظه هر یوقت ش دیم س ال س تیب به لیتبد قهید س تیب

 ممکنه که یاتفاق تصور از گرفتیم نفسم من و شدیم سردتر دستاش و دتریسف

 .وفتهیب مقدمه یب

ضر شماش فقط تا بدم رو دارم که یزیهرچ بودم حا  هی نیا بگه و کنه باز رو چ

 !بوده دهنده آزار و مسنره یشوخ

 

 س  رش از دس  ت و بزارم راحتش بگه و بزنه حرف تا کنم یهرکار بودم حاض  ر

 .بردارم

 .کردم قطع رو تلفن یوقت نداشتن رو ستادنیا ییتوانا گهید پاهام

ستم کنارش یوقت هر از تر رمق یب ش سه از تر امن رو ییجا و ن  و هنپ نهیس قف

 دایپ بود ایدر هی ریز انگار و رفتیم جیگ که یس  ر دادن هیتک یبرا محکمش

 .نکردم
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 زشا بازم که بودم یاون از تر جون یب و  کردم پنهان اش نهیس یتو رو صورتم

 .بزنه حرف و کنه باز چشماشو بنوام

 

 دس  تام یتو رو مشیزخ و یزمس  تون لباس و کردم جمع ش  کمم یتو پاهامو

 .شه تموم نجایهم کردمیم آرزو و کردم مچاله

مه ظه نیهم...هام ترس و رنج و درد ی ه  دنینتپ و دنیتپ نیب قلبم که لح

،هم  .ندارم هم رو یبعد هیثان دنید تحمل که حاال نیُمردد 

 

عد و باش   ه من یایدن انیپا فقط نیا که کردمیم آرزو  یچیه گهید اون از ب

 جون یب آغوش یتو ش  ده مچاله جس  م نیا یتو که مطلق آرامش هی.نوامینم

 ...شه دایپ چوقتیه ستین قرار انگار و شده گم کوبیج

 

 یوت شنص اون که باشه یساعات تونهیم قطعا یآدم هر یزندگ ساعات نیبدتر

 واسش هک یماریب از مراقبت یبرا باشه،چه ضیمر کنه،چهیم یسپر مارستانیب

 .باشه اومده زهیعز



 .ستین ساده دست یشکستگ هی فقط هیقض که بود درست ییجورا هی حدسم

صله و مارستانیب به دنیرس یتو فقط من یجهنم ساعات  مئنمط که یزمان فا

 ومدهین هوش به هنوزم اون چون نش  د خالص  ه تپهیم هنوز کوبیج قلب ش  دم

ما بود ندیم نفس هنوزم دونس  تمیم که نیهم ا ند کش   ه،هرچ مک به و ک  ک

 .بود یکاف قلبم نیتسک یدستگاه،برا

 یگرفتگ گچ و هیبن با فقط که هیاون از ادتریز دستش یدگید بیآس که گفتن اونا

 و گذشته جراحت جادیا از یادیز مدت چون داره یجراح به ازین و شه درست

 شده پنش یلیخ یمردگ خون و عفونت

تاق یتو رو یکم مدت اون  از تر یطوالن ش   هیهم انتظار زملن و نبود عمل ا

 .هست واقع در که ی  زیچ

 ولط روز سه دو و فرستادن شیازما یبرا رو خونش نمونه گفت معالجش دکتر

شهیم سن یقطع جهینت به تا ک  منعقد و یکیکوچ اون به زخم از یزیخونر اما بر

 .بزرگه خطر نشونه هی نشدنش

 رو کوبیج یزندگ اطالعات ی همه که یناش  ناس   ش  ماره اون دونس  تمیم

 ورددرم یش  تریب یزایچ و جلوتره مونترال یدکترا از رو قدم چند داش  ت،قطعا
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 با زدن حرف یبرا من دیام ی نه،همه ای باش   ه مس  نره و دونهیم کوبیج

س ستر خبر و زدم زنگ بهش ریناگز.بود شنص ،اونیک  رو کوبیج شدن یب

 کرد یمعرف کیج یمیقد دوس  ت و مزیج رو خودش که ش  نص اون و دادم

 ور کار نیهم و رس  ونهیم مونترآل به رو خودش روز اون پرواز نیاول با که گفت

 رد،اونک عمل بهش بالفاصله و زد رو یحرف من یایدن یتو نفر هی فقط اگه.کرد

 !بود مزیج نفر هی

سم لباس با مزیج شک یر ستانیب یها پز ستانیب به نگتونیارل مار  ما که یمار

شته هم رو فرمشیونی کردن عوض فرصت گفت و دیرس میبود  رو برخ تا و ندا

 .رسونده رو خودش دهیشن

 

قتیه" خانوم تورو یکیکوچ به یدختر یجاس  وس   کردمینم فکر چو  بکنم،

 "!جوان

 از یوقت گفت نویا بود تر افتاده جا و رتریپ یلیخ من یذهن ریتص  و از که مزیج

 .شد خال  دشیسف روپوش شر

 ن؟یرسوندیم کوبیج به منو اخبار که نیهست یکس شما-



سون اخبار کلمه یجا به بهتره دیشا- ست تنها کلمه از ر ستف کوبیج دو  ادها

 .میکن

 ن؟یهست اون دوست تنها شما...خب-

 قهوه دهنده لیتحو دس  تگاه رنگ قرمز اس  کنر یرو رو شیاعتبار کارت اون

 :داد جواب و برداشت روش از رو قهوه یکاغذ فنجون و گذاشت سالن گوشه

 نه؟ داد کشتن به خودشو چطوره؟اون حالش.دوستشم تنها من-

 باعث چون داره دنیدو به عادت یادیز رفت،انگاریم راه عیس  ر یلیخ اون

 اما دیرس  یم نظر به نگران.بزنم حرف باهاش بنوام تا بدوام دنبالش من ش  دیم

 .یزیچ نیهمچ ای دهینم یتیاهم انگار که زدیم حرف یطور

 روعش از همش.دمیشن اماتونویپ نه؟من افتاده یاتفاق چه واسش نیدونیم شما-

 چشه؟ اون.نیزدیم حرف درمان

 .شه تربزرگ و بزرگ مشکل نکهیا از قبل.رفتیم درمان سرا  نایا از زودتر دیبا-

شت  یا جرعه و کرد نگاه بهش در یرو گرد شهیش از و ستادیا کیج اتاق در پ

 :داد ادامه یا موشکفانه نگاه با و دینوش رو اش قهوه از

 .بده نشون رو خون سرطان شاتشیآزما جواب ممکنه-
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 مگرفت رو به رو گرد شهیش از نگاهمو ها زده جن مثل" سرطان" کلمه دنیشن با

 :دمیپرس کنان من من و

 سرطان؟...س-

 

 چیه که یکانادا،کش  ور یتو کردن یزندگ و 21قرن یتو بودن باور اگه یحت

 لمهک ش  دینم باعث بود،بازم یقدرتمند مونه،باورینم درمان بدون یا یماریب

 شا قهوه یا گهید جرعه مزیج.نباشه یمعن هم" ایدن انیپا" با من یبرا" سرطان"

 :گفت و دینوش رو

 رید.نبود آسون واسش سنیج ساز دست یماریب با یادیز مدت زدن کله و سر-

 دونب یماریب هی شیپ وقت یلیخ.ومدنیدرم پا از چارهیب یها سلول اون زود ای

 حق همه نگفت،درواقع یزیچ بهش یکس   و ش  د س  رطان به لیتبد اس  م

 تتح زیچ همه نکهیا عنوان تحت رو درو  مش  ت هی تا بودن گرفته الس  کوت

نهیم  س  نیج و کنترل   تا اونو تو گه خوب موق  ما.دادنن لیتحو بهش داره ن

 که یقتو تا میبزن حرف گهیباهمد مایمس  تق تا مینداش  ت نویا فرص  ت چوقتیه



مد س  راغم اون  و کنهیم ازدواج عالقش مورد دختر با داره برادرش گفت و او

 هی قیتزر یبرا شیعوض   برادر منت و نید   ریز رو گهید لحظه هی یحت نوادینم

ضره و نورهیم بهم سنیج از حالش هم چون بمونه نیدروغ یدارو  و رهیبم حا

مک ازش کهیا هم و ننواد ک  ازم. بذاره قدم دشیجد یزندگ یتو نوادینم ن

 نذارم و دارم نگهش ش  ارژ س  نیج مثل تونمیم یمبلغ چه یازا در کرد س  وال

 اره؟یب درش پا از یماریب

 

 دنیش  ن با که یوحش  تناک حس از رو ش  کمم یها چهیماه ش  دن منقبض من

ست بهم حرفش ساس رو د ستمو و کردم اح سه یرو د شتم ام نهیس قف  و گذا

 به مایمستق هنوزم.بده ادامه و کنه تموم رو مکثش اون تا بمونم اروم کردم یسع

 .کردیم نگاه کوبیج

 تونس  تیم کردنش معطل و کوبیج مثل یش  نص   از یادیز مبلغ گرفتن-

 دونس  تیم و بود باهوش اون باش  ه،اما اطرافش یکالهبردارا از یلیخ یآرزو

 ی همه.دیخر ش  هینم پول با رو یکار وجدان دونس  تیم اون!ادیب یک س  را 

صدم  رو یمیقد یها شیازما ی همه میشد مجبور ما.بود بهش کردن کمک ق
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 یبیجع میعال اون.میبر شیپ من یپزش  ک میت با نانیاطم یبرا و میزیبر دور

 یداخل فیخف یها یزیخونر یگاه و ش   دیم کبود ینودیب داش   ت،بدنش

 که گرفتیم یبیعج یس  ردردا و ش  دنینم خوب یاس  ون به داش  ت،زخماش

ست از رو کنترلش و بزنه سرش به شدیم باعث  ردرداس نیا گفتیم که بده د

بت رو شیکنترل مش  کالت ند قبال به نس   ت به.کردن برابر نیچ  جیاهرحال،ن

شون شاتیآزما شناخته یماریب هی اون که دادنیم ن  و داره سرطان اون.نداره نا

 اون..اورده س  رش رو بال نیا س   اده یماریب هی برابر در حد از شیب مقاومت

 ینطوریه،اش یبستر استنوان مغز وندیپ یبرا و کنه قبول شنهادمویپ تونستیم

 .باشه تر بنش تیرضا یدرمان یمیش جینتا بود ممکن

 :دمیپرس دادمو رونیب یسنت به رو نفسم

 افتاد؟ یاتفاق چه بعدش-

صت بهش یروز چند گفت بهم-  تسین مطمئن هنوز چون کنه فکر تا بدم فر

 .نه ای بگه بهم یزود به رو شیقطع میتصم نوادیم

 

 .داد ادامه ارومتر و دوخت نیزم به افسوس با و گرفت شهیش از رو نگاهش



 دازهان به بگم،بناطرش ص  ادقانه.اومد ش  دنش دیناپد خبر بعد ی هفته چند-

 فتادها گوشه هی و شده بد حالش کردمیم فکر.شدم نگران خونوادم افراد از یکی

ستینم چکسیه!ُمرده و ست،آب اون دون  رفته فرو نیزم یتو و بود شده کجا

 .بود

 

س مزیج ستهیپ بهم یها یصندل سمت به و کرد تازه ینف  و فتر سالن یتو و

 .دهیم تیاهم اون که کردیم دایپ نمود شتریب حاال.نشست

بار خط هی از بعد ماه کی حدود-  نوادینم گفت و گرفت تماس باهام یاعت

 تالشش ی همه که باشم خوب دوست هی نوادیباشم،م خوب پزشک هی واسش

 هک رو نفر هرچند منم و بکنه دختر هی از اخبارش داش  تن نگه تیآپد یبرا رو

ستمیم ستادم یاحتمال یها ادرس دنبال تون ستم و فر  در وبکیج با روز هر تون

 نانیاطم یازا در اون و میکردیم ص  حبت باهم روز هر بایتقر ما.باش  م تماس

ستیم که رو یزیخوبه،چ حالش که من به دادن  وردم دختر نکهیا.دیشنیم نوا

 چیه و نظره تحت ش  رفتهیپ ش  گاهیازما هی یتو و بارداره برادرش از عالقش

 وبخ دونستمیم من اما خوبه گفتیم نکهیا وجود با..کنهینم دشیتهد یخطر
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شه خوب تونهینم چکسیه.ستین  رو ضیمر یها سلول از حجم اون یوقت با

 و بره یدرمان یمیش   ای یجراح ریز نکرد قبول چوقتیه اون.داره رگهاش یتو

جب پا یچ و ی  س  رس  نت یموجود چه اون که کنمیم تع  نگهش س  ر

 هی وتورنت به خودش رس  وندن راه یتو گفت که شیپ هفته دو داش  ته؟هرچند،از

 و وتورنت ادیم داره چرا نگفت و دهید ض  ربه دس  تش و داش  ته فیخف تص  ادف

 .نداد هامو تماس جواب گهید مونترال برگشت

 

 و یمونیپش و دونستمیم رو دونستینم مزیج که ییزایچ ی همه جواب که من

 مدل نکهیا یبرا نه.کردمیم احس  اس قلبم تپش هر یتو همزمان رو ترس و غم

سته بودم دهیشن کیج از که ییحرفا از گهید شک  از تر لقب یلیخ بود،نه،اون ن

ض سته قلبمو شیماریب هیق  میصمت واقعا اون زمان از برهه هی یتو اما و بود شک

شه خوب گرفت شت فرق گرانید با بودنش خوب روش نکهیا با یحت.با  ،امادا

ضاع کردنش اره،جبران و کنه جبران بود کرده یسع خودش قول به  خراب رو او

 اما!برنداشت گرانید دادن آزار از دست هم شیماریب وجود با یحت کرد،اون تر



 با که پارادوکسم از پر نفرت حس ی همه و بود روز از تر روشن زیچ همه حاال

 .دنش ترس و غم به لیتبد هام نهیک ی بود،همه تضاد در داشتم بهش که یعشق

 

 یس  نت به رو دهنم آب و زهینر نییپا چش  مام از یاش  ک تا گرفتم باال رو س  رم

 :دمیپرس و دادم قورت

 نه؟ بده یلیخ شه؟حالشیم یچ حاال-

 حرف باهام تشیوض  ع درمورد شیپ س  اعت که یدکتر یها حرف یاداوری از

 لرزون و دمیکش یآه کردم نگاه باال به و دمیکش نمییپا پلک ریز دستامو بود زده

 :دادم ادامه

صاب گفت دکتر- ستش اع س شدت به د  کونشت نتونه گهید ممکنه و دهید بیآ

 .کنهیم یقاط یحساب خبر نیا دنیشن از اون.بده

 .شناسهیم رو کیج خوب یلیخ انگار که یطور کرد دییتا مزیج

 .کنهیم یقاط یاره،حساب-
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ستم گهید ست نتون ساب و در  بهم که یضعف حس از و ستمیبا پاهام یرو یح

 ناال.ومدیدرنم صدام.نشستم و رسوندم مکتین رو خودم یسنت به داد دست

 یجبازل هی از کردیم فکرشو یست؟ک زنده هنوزم که کنم خداروشکر فقط دیبا

 ونا بنوام مدت همه نکهیا و بودم دهیکش دنشید محض به که یانتقام نقشه و

 کنم قو س حد نیا تا دفعه هیکنه، اعتراف بهم نسبت عشقش به و ادیدرب زانو به

 ودب دس  تم بغل که انجل خواب یتو ی چهره بکش  ه؟به نفس کنم ارزو فقط و

 یلیخ هنوز بزنم،اون زار ش  تریب ش  هیم باعث بچه نیا تیمعص  وم.کردم نگاه

 اقعاو دیش  ا.کنه یزندگ یبزرگ نیا به یها غم با بنواد که ی  اون از تر کیکوچ

 نوامیته،نموفیب کوبیج یبرا یاتفاق بوده،اگه یک پدرش بفهمه دینبا چوقتیه

 .بدونه رو مادرش و پدر غمناک داستان اون

سم ستان هی میایب رونیب زنده ماجرا نیا از اگه نورمیم ق  فیعرت براش رو بایز دا

 یرارف و ترس و غم چیه توش که یداس  تان.تر نیریش   یلیخ یزندگ هی.کنمیم

شه ستان.نبا سول هی چکسیه توش که یدا س کپ  حمل شخود با ابد تا رو ژنیاک

ستان نفس فقط تا کنهینم شه،دا ستاریز نوادینم چکسیه که ییایدن بک  به رو د

 گهید چکسیه چکسیه که ییایبره،دن باال و ُبُکش  ه بودن پول یب و س  اده جرم



 بدون یا هبچ چیه توش که ییایدن داستان.شکنهینم رو قلبش و کنهینم ترک رو

 !ستین سرطان توش که ییایشه،دنینم بزرگ مادرش و پدر

 :دمیپرس و گرفتم دهیناد هام لب یرو رو اشک یشور و بستم چشمامو

 

 شه؟یم خوب حالش اون-

 س  کوت چون نبود مطمئن بده دیبا که یجواب از ای دینش  ن رو ص  دام ای مزیج

 :کردم التماس و کردم نگاه بهش و کردم باز چشمامو.کرد

 یلیخ هنوز اون.کنمیم خواهش ش   هیم خوب حالش اون که بگو بهم-

شکوه یلیخ رو شیسالگ 28تولد دیبا!کنم جبران دیبا من..جوون    تولد از تر با

 بدون اشهب داشته بزرگ زیسورپرا هی اون نوامیم.رمیبگ خودم یلعنت یسالگ 21

 نه؟ مگه شهیم خوب حالش..اون.بشنوه یبد یخبرا توش نکهیا

 

 مسرشه گفتیم که افتادم کین یحرفا ادی.شدم یاحساسات یلیخ دونستمیم

 اون که کرده،انگاریم التماس بهش س  نیج کردن درمان یبرا احمق هی مثل

ستهیم شک علم چارچوب از خارج رو یکار تون  از من.دادهینم و بده انجام یپز

http://www.roman4u.ir/


 سر ارهد ییبال چه که دونستنیم مدت همه اونا..متنفرم سنیج از..متنفرم کین

گاه بهش فقط و ادیم کوبیج نایبب رو رفتنش نیب از تا کردن ن  هی قطف نن،او

شه س شدن نابود به و ستادنیا گو شت از یک شون خون و گو  تتفاد یب خود

 :گفت و داد رونیب صدا با رو نفسش مزیج.موندن

 به رو عقلش اومد هوش به یوقت پس  ر اون بهتره.میباش   دواریام میتونیم فقط-

 .دوارمیکرد،ام یکار واسش شهیم هنوز.نکنه فرار درمان ریز از و بندازه کار

 

 :دیپرس شده زیسورپرا چندان نه و کرد نگاه بهم اون

 نه؟ ییتو زدیم حرف ازش کوبیج که یدختر-

 .دادم تکون سرمو

 :گفت و کرد اشاره رو به رو اتاق ی بسته در به یدلسوز و تذکر نیماب یلحن با

 فقط.بده ادامه نتونس  ت و رفتینپذ رو درمان اگه یحت.نکن ترکش چوقتیه-

شون که ی  زیچ از تر شکننده نکن،اون ترکش سر هی هنوزم اون.دهیم ن  4 هبچ پ

 !بالغ جسم هی یتو ست ساله

 



 .دادم ونتک سرمو بازم.بشنوم تونمیم که ی  حرف نیتر دار خنده نیا!کنم؟ ترکش

 کوبیج عاش  ق دارم کردم حس یقبل،وقت س  ال دو...ش  هیم خوب حتما اون.

سانه یزندگ هی شم،یم ستم،یم یا اف ش انیپا با گهید یندرالیس هینوا  با شخو

 .نگیچارم پرنس

سانه هی نیا اما شا ی اف ، شا کار در خوش انیپا هی چوقتیه دیمدرن  شه،  دمینبا

 ما.کنه تر یقو مارو نیا دیم،ش   ایباش   داش  ته یتر یدنیش  ن داس  تان ما

 !میباش دواریام میتونیم...فقط

 

 ازب چشماشو یگاه برد،اما سر به ینسب یهوشیب یتو رو روز 9 حدود کوبیج

 .شدیم هوشیب دوباره و چرخوندیم اطراف به سرشو و کردیم

ش به زیچ همه گفتیم مزیج س شیبعد شیازما جینتا و کاملش یاریهو  یتگب

 بده تیرضا یدرمان یمیش و یجراح انجام یبرا نکهیا به البته صد و داره

شت مزیج یحرفا از که اونطور اما  درمان انجام یبرا کردنش شد،قانعیم بردا

 .بود یممکن ریغ کار
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شو گهید سال ده تا اگه یشم،حتینم دیناام حالش شدن خوب از من شما  از چ

 .کشمیم انتظار و مونمیم نجایا نکنه،بازم باز هم یرو

 

** 

 

شنبه،وقتی روز شت،بهیم کوبیج بودن هوشیب از روز نیدهم یک  ییسایکل گذ

 .رفتم ابونیخ همون یکینزد

 نکهیا بناطر و ببنش  ه هام یفراموش   و گناها ی همه بناطر منو خدا دوارمیام

 !برنگردونه رو ازم رمیم سراغش هام یسنت یتو فقط

 ییها چهب و معتقد یلیخ یدارا نید توسط که سایکل سرود و انویپ بلند یصدا

 .دادیم قلب قوت بهم و شدیم دهیشن هم ا یح شد،ازیم خونده بودن اونجا که

قتیه من قد آدم چو ما یمعت کان نیا و ص   دا نیا نبودم،ا حان حس م  یرو

 احس اس بناطر دینداخت،ش ایم هیگر به منو ناخوادگاه که دادیم بهم یخاص 

 .بشیعج ارامش

 



 نجایا به ها یمحل همه چرخوندن،معموال رو س  رش  ون ینفر چند من ورود با

 طبقه به و کردم خم نییپا به یکم سرمو.ستمین شتریب بهیغر هی من و زننیم سر

 طراوت یبو که بود یرنگ دیس  ف و تازه یها گل از پر نجایا.رفتم س  ایکل یباال

 دود و دارو و ا*ل*ک*ل جز به ها مدت از بعد که بود ییبو تنها دیدادن،ش  ایم

 .کردم استشمام

 

 کامال یها فیرد از یص  ندل نیاول یرو و گذاش  تم یکنار رو آنجل کالس  که

 .شه قطع سرود یصدا موندم منتظر و نشستم سایکل یچوب یها یصندل یخال

 به ور وارید قس  مت نیباالتر مش  بک و کیکوچ پنجره از که ینور کهیبار به

سته من که یصندل رو،به ش  و ها نهیک بناطر دونمیم.کردم نگاه دیتابیم بودم ن

ش چوقتیه ممکنه هام نفرت شم،اما دهیبن  یاپ با رو یطوالن راه کنمیم فکر ن

 .برداشتم قدم ها سنگالخ یرو برهنه

 

 یوحش  تناک یکارا چقدر ای ش  دن   دهیبنش   قیال حد چه تا کوبیج دونمینم

 دهیبنش   اقتیل آنجل بناطر هردومون دونمیم داده،اما انجام شیزندگ یتو
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 زیچ همه بناطر و ستهیبا رو جا هی دیبا شیزندگ یتو یادم م،هریدار رو شدن

 .کنه آمرزش و بنشش طلب

 

 بودن درومده پرواز به یبزرگ بیصل دور که یکیکوچ و برهنه یها فرشته طرح

شون و ستها شته مقدس میمر یردا یرو رو د  اعثب شتریب و شتریب بودن گذا

 .بزنم لبنند" آنجل" اسم انتناب از شدیم

 

 و کردم دعا گذشتیم باهاش دارمید نیآخر از سال سه که یپدر روح یبرا من

 بگم متونیم.کردیم دعا چطور شناختیم که ییمارهایب یبرا اون که آوردم ادی به

مه برخالف کهیا به یوقت هر از ش  تریک،بین یحرفا ه  ناو به یپدر دختر ن

 .کردمیم افتنار بودم یسادگ و شرافت

 

ستام با هام شونه و سر یشد،رو قطع که سرود یصدا ش بیصل د  و دمیک

 مادی به که ییها کلمه تک تک و بس  تم چش  مامو و چس  بوندم هم به دس  تامو

 :اوردمیم زبون به بلند یصدا با و اوردمیم



 

 

 ؛یبازگردان ات بنده به را کامل یسالمت نواهمیم تو از!زیعز پدر"

  از مقدست روح قدرت با را شیها دیترد و ها ترس ی همه

 .کند دایپ لیتجل قدرتت با شیزندگ!بزرگ د،ُلردیشا و یببر نیب

 هک ،باشدیبنشیم او به دیجد یزندگ و یدهیم شفا را خود ی بنده که همانطور

 .کند شیستا و سیتقد را تو

 

 "یببنش را او که کنم،باشدیم ح،دعایمس یسیع نام به

 

 

شمامو و انداختم نییپا رو سرم شار هم یرو شتریب چ  کلمات ی همه و دادم ف

 :گفت که یا مردونه یصدا با.کردم تکرار ذهنم یتو رو

 "نیآم"
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شما شک که ییچ شونید ا  ای.کردم باز هم یرو از یآروم به بود کرده تار رو د

شتباه  که قلبم ی دوباره دنیتپ یصدا!افتاده اتفاق معجزه واقعا نکهیا ایدم،یشن ا

 اون به هنوز که یوقت دمیش  ن خودم یها گوش با رو بود ش   ده متوقف انگار

 باال گردنم یرو بیصل لمس یبرا ناخوادگاه دستم و بودم زده زل نور ی کهیبار

 و دوندمبرگر عقب به رو سرم مهیسراس و گرفتم انگشتام نیب محکم اونو و اومد

ستانمایب رنگ دیسف لباس عقب،با فیرد یصندل یرو که کوبیج دنید با  ر

 و نهک دایپ انیجر هام رگ یتو یا تازه خون و بزنم پلک یُکند بود،به نش  س  ته

 .بدم رونیب یراحت با رو نفسم

 

شمامو دوم بار یبرا  اومده خودش یپاها با و ی  واقع شدم مطمئن و کردم باز چ

 باعث و دادیم انحنا لبهاش به اما نبود خنده که یمنص  وص   اون،حالت!نجایا

 شد باعث و داد صورتش به رو شن مشنص هاش گونه یرو یها چال شدیم

 .بنندم هام هیگر نیب بنوام

 



 االب رو ابروهاش و ش  د بلند جاش از یص  ندل گاه هیتک از گرفتن کمک با اون

 :گفت و انداخت

 

 ؟!باشه جذاب تونهیم چقدر کردن دعا حال در ونیگر دختر هی مگه-

 

کتین فیرد زدن دور و رفتن راه یبرا من ب یها م ت نمونیب یچو  یوق

شتم،درواقع  شده رید و بودم داده جون لحظه نیا یبرا یکل هم حاال نیهم ندا

 .بود

 

 نیچند بار نیاول یبرا و رفتم مکتین یرو یریناپذ وص  ف احس  اس و ذوق با

 یرینظ یب الیخ یآس  ودگ با و ش  دم خم یکم!ش  دم بلندتر اون از متر یس  انت

ستامو شتم و کردم حلقه گردنش دور د شک گذا  ه،همیناراحت و ترس و شوق ا

 !دمینندیم که یحال در شه یجار صورتم یرو هم با
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 توش که یابیکم لحن با و داش  ت نگه هام ش  ونه دور رو س  المش دس  ت اون

 :گفت شدیم حس یشوخ یکم

 

 .شده تنگ من یبرا دلش یلیخ نجایا نفر هی-

 

ندتر تام نیب رو رنگش خوش و نرم یموها دمویخند بل  در کردم لمس انگش  

 .دیلرزیم هیگر و خنده از هام شونه که یحال

 

 به و بودم کرده حلقه گردنش دور رو دس  تام هنوز اما دمیکش   عقب س  رمو من

 .بگنجونم جمله هی یتو رو کلماتم و بزنم حرف کردمیم یسع یسنت

 

 ..من...یینجایا کنم باور تونمینم...چطور...تو-

 یقیعم موند،نفس ثمر یب یمعن با جمله هی کردن درس   ت یبرا که تالش  م

 :دمیپرس و دمیکش

 



 .کردم ترک رو مارستانیب که ساعته چند فقط ؟منیاومد هوش به یک تو-

 قرار اام بمونم هوشیب ابد تا نبود قرار.اومدم هوش به که س  اعته چند فقط منم-

ماس اون بفهمم تا کنم بیتعق تورو امیم هوش به یوقت بود م که یمهم ت  هه

 ؟!بوده یک با کرد خراب رو زیچ

 

 :داد دامها و کنه نگاه چشمام یتو میمستق بتونه تا دیکش تر عقب رو سرش اون

 یکم.نواستیم صورتش و سر یتو شهیش چندتا شکستن و دردسر یکم دلم-

 !اومد رمیگ حیمس فقط که شدم دیناام

 

 اون بنندم،به نواس  تمیم فقط من زدیم هم هارو حرف نیتر مزه یب اگه یحت

 به رو که یقو مرد اون نقص،به و بیع یب ص  ورت اون رنگ،به یآب یچش  ما

 هی هاش خنده یص دا دنیش ن.دیخند متقابال اونم من ی خنده با.س تادهیا روم

 .بودمشون دهینشن چوقتیه درواقع!دیکش طول عمر
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 شیشگیهم حالت بازم صورتش و شد ساکت دن،اونیخند لحظه چند از بعد

 :گفت یآروم به و کرد نگاه صورتم یاجزا تک تک به دقت با و گرفت رو

 

 که ییروزا همه یحت اینبودم، که ییروزا ی همه...تارا بود شده تنگ برات دلم-

 که یتوق یحت!بودم دلتنگت ش   هیهم من.ارمیب زبونش به تونس  تمینم و بودم

 .باشمت داشته تونستمینم و یبود کنارم درست

 

ما نطوریهم منم بگم بهش خواس  تم  با که یهمونطور و گرفت جلومو اون ا

 :گفت کردیم پاک رو صورتم یرو اشک شصتش انگشت

 

 یتو که یحرف میبتون نکهیا از قبل ممکنه همه ما.یبشنو نویا دیبا تو!شششیه-

 خوب ور نایا ی همه تو.نش  ن گفته چوقتیه حرفا اون و میریم،بمیبزن قلبمونه

 .شونیبشنو بار نیهم فقط دیباشه؟شا کن گوش

 

 .داشت نگهش صورتم کنار و داد حرکت ام گونه یرو رو دستش اون



 

 نیا بگم بهت بزار و دارم دوستت که هیطوالن مدت یتارا،برا دارم دوستت من-

ناک   داش  تن دوس   ت ندازه به ازم تو یوقت درد نارم ،تویدور ایدن هی ی ا  ک

 مت،اماب*و*سب تونستمیکنم،م لمست تونستمیچشمام،م یجلو ،درستیبود

 وت ارم،امایم دس  ت به بنوام که رو یزیهرچ من.باش  مت داش  ته تونس  تمینم

 ی،حتیبودن من به متعلق تو.بودم دهید حاال تا که بود یزیچ نیتر یافتنین دست

 و تر ادهس یلیخ ییای،دنیبود گهید یایدن هی مال تو.ینبود هم سنیج به متعلق

 .من مال از تر پاک

هت که یحرف هر گه فراموش رو زدم ب  یتو زیچ هی ز،فقطیچ هی فقط کن،ا

شته وجود میزندگ شه دا ش ازش چوقتیه که با ستینم مونیپ شت شم،دو  و ندا

 ابد تا تو نمدویم و یهست یراه نیب مسافرخونه هی تو گفتم بهت من.توئه با بودن

 بزار و متاس  فم ابد تا بناطرش و کردمیم اش  تباه باش  ه،من!یریدلگ بناطرش

ساعات ساعات نیبهتر که بگم بهت  ستد و دور بودم،هرچند تو با که ی  عمرم،

 خودم به و نمک نگاه بهت تونس  تمیم فقط که یوقت یحت..یتقلب ،هرچندیافتنین
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 و نواس  تمیم که یبود یزیچ همه تو...ندم رو اومدن تر کینزد یقدم اجازه

 .نوامیم

 س  تین یازین ش  ن،انگاریم گور و گم امینگران ی همه ،انگاریکینزد تو یوقت

 همه نوامینم و آرومم من یهست تو یوقت بزنم،تا پا و دست یا گهید زیچ یبرا

 !زمیبر بهم رو زیچ

 

 

 یراضاعت تشیوضع به نسبت بنوام تا و گرفت رو کمرم آزادش دست همون با

 با ات کردم خم پاهامو من و کرد بلند رو من کوتاه و کم یلیخ ارتفاع اون کنم،از

 لهفاص   اون بدون تا گذاش  ت نیزم یرو منو و نکنه برخورد مکتین گاه هیتک

 .میستیبا هم یرو به رو نمونیب

 

ضانه ضاع به معتر ستاش او ست یرو آنژوکت هنوز نکهیا و د  بود سالمش د

 :گفتم و کردم اشاره

 .یبکش کار نقدریا دستات از ستین یازین!یه-



 

ها عوض در و نداد مینگران به یجواب اون تهیر یمو  با رو ص  ورتم یتو ن

 :گفت شیقبل یحرفا از آرومتر و زد کنار انگشتاش

 

 ننمویب که یکس   چیه بدون...یمانع چیه ،بدونیباش   ش  هیهم کردمیم آرزو-

 .رهیبگ قرار

 

ستمو من ستش یرو د شتم بود صورتم یرو که د  نلح نیتر مطمئن با و گذا

 :گفتم ممکن

 

 و اشب خوب فقط تو.یباش نگرانش ستین الزم.ابد تا.هستم شهیهم...هستم-

 .نوامیم ازت نویهم فقط..ریبگ پس رو تیسالمت
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 و دهیکش هم یتو اش چهره نشد،برعکس،حالت خوشحال جوابم از ادیز اون

 حرکت گلوش یتو بغض هیش  ب یزیچ و گرفت ازم رو نگاهش و ش  د ناراحت

 .ارهیب زبون به رو شیبعد حرف کرد یسع یوقت کرد

 

 .رمیبم ستین قرار انگار که کن رفتار باهام یطور-

 

 هب که یزیچ از ش  تریب کوبیج.بش  نوم هم رو مزخرف فعل اون نوامینم یحت

 کی یحت حرفاش ی همه یتو و س  رس  نت   مرگ و یماریب مورد در ادیم نظر

شاره بهش هم بار سوزانه لحن و نکرد ا صب و ناراحت من ی دل  هک کردیم شیع

 .مونه یم ناکام چطور شیجسمان اوضاع کردن پنهان یبرا تالشش ی همه

 

 یادیز مدت یبرا س   تین قرار من.وفتهیب قراره یاتفاق چه میدونیم هردومون-

ش نیب واقع دیبا و بمونم زنده  میش ریپ گهیهمد کنار میتونینم چوقتیه م،مایبا

 اعتس   هی هر که میدونیم هردو!میریبم یس  الگ هفتاد یتو یبرف روز هی یتو و

 قطف نوامی،نمیبمون کنارم نوامیم ازت یوقت.نداره ینیتض  م چیه اوردن دووم



س باور نیا به نوامی،میبد جواب بهش شماتو صبح فردا ممکنه که یبر  باز چ

 داغون تو ادافت اتفاق نیا یوقت نوامیم و کرده تموم منو کار سرطان ینیبب و یکن

 هتب یوقت که یبدون نوامیم.نکنن قرمز چش  ماتو یلعنت یاش  کا اون و ینش  

شم،اما دیشا گمیم سم شهیهم نبا ست بهت حوا ست،را  یوقت نوامیم.گمیم ه

 !یاریب ادی به یخوب به منو فقط و یکن فراموشش افتاد،تو اتفاق نیا

 

 .دیلرز یکم صداش و دیکش چشمش ی گوشه رو دستش اون

 هنکیا محض به یبد قول بهم و یارین ادی به رو لحظه نیا چوقتیه نوامیم-

 یناراحت یتو رو یا هیثان و اهاتیرو و آرزوها دنبال یریش  د،م تموم زیچ همه

 .یگذرونینم

 

 و ش  دم بلند یکم پاهام پنجه یرو.دیکش   یقیعم نفس و چرخوند س  رش  و

 ور اش  کام.کنه نگاه بهم کردم وادارش و گرفتم قاب دس  تام یتو رو ص  ورتش

 حرفمو و کنمیم نگاه چشماش یتو یوقت باشم قاطع کردم یسع و کردم کنترل

 :زنمیم
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 .یریبم قراره تو کنمینم فکر من-

 .کرد فرار شهینم تیواقع از.میکنیم فکر یچ ما که ستین مهم-

 

 گر ارزهمب و جنگجو هیروح آخر تا نگتونیارل کوبیج بگم تونس  تمیم کاش یا

 تدس   از که یزیچ یبرا و دینترس   چوقتیه و کرد حفظ رو رشیناپذ تزلزل و

 از که یزیچ یبرا مرد هی گفتیم که بود یکس   اون چون!نش   د ناراحت داده

ست  هی زا و ارهیم کم شیزندگ یتو یآدم نبود،هر نطوریا اما!کنهینم هیگر داده د

 .کنهیم متوقف رو دنیدو بعد به ییجا

 

 

 .یکنیم کارو نیا که بده قول بهم فقط-

 .یکن فکر درموردش دیکوب،نبایج ارهیم ادی به تورو یهرکس-

 س  تین یازین.یاریب ادی به منو تو فقط نوامیارن،میب ادی به منو همه نوامینم-

 !دارن نگه ذهنشون یتو منو ایدن همه که



  

سبوندم شیشونیپ به مویشونیپ من شمامو و چ شار هم یرو چ  ودموخ تا دادم ف

 نیا اگه و دارم رو رش  شیپذ ییتوانا و بزنم حرف مورد نیا در نوامیم کنم قانع

 چش  مامو.رس  هیم بهش که بدم نانیاطم بهش تونمینواد،میم کیج که ی  زیچ

 یس  نت به رو دهنم آب و کردم باز روحش یب و رنگ یآس  مون یچش  ما یتو

 :گفتم دادمو قورت

 

شم ریپ اونقدر اگه ی،حتیمونیم قلبم یتو ابد تا تو-  ادی به رو یزیچ ذهنم که ب

 .داره ادی به تورو شهیهم اره،قلبمین

 

 گره گهید بهم نگاهامون.ش   د راحت الشیخ انگار فقط و نگفت یزیچ اون

 و زهبدو نیزم به رو نگاهش بنواد یطوالن سکوت هی با اون نکهیا از قبل خورد

 .ارهیب زبون به دیترد با رو حرفش

 

 ....باهم بنوام ازت اگه-
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 :گفت اول از و کرد فکر یکم و شد ساکت

 ..باهام بنوام اگه-

 :کرد حیتصح و گذاشت تموم مهین حرفشو هم باز

 !؟...میتونیم-

 

 اب یا دهیکش   هم یتو ص  ورت و یعص  ب و دیکش   عقب و س  رش یکالفگ با

 :گفت خودش

 یوقت دیبا ؟تو!زننیم زانو ازدواج درخواس  ت یبرا یچطور مردم!بهش لعنت-

 !نوامیم نویا ازت یبفهم خودت یکنیم نگاه چشمام یتو

 

جب از یکی عا دمیش  ن عمرم یتو که ییها حرف نیتر زیبرانگ تع  نیهم قط

 دلم و کنم نگاه بهش ش  ده گرد یچش  ما با و بزنه خش  کم ش  د باعث که!بود

 .دارمیب شم مطمئن تا رمیبگ شگونین رو خودم بنواد



سم شمگ طرز به قلبم ضربان و شد حبس ام نهیس یتو نف  و فتر باال یریچ

 هتونینم اون.زدم زل بهش تعجب با و دمیکش   عقب ص  ورتش یرو از دس  تامو

 !باشه یجد

 

 اطربن نورمیم قسم رفتم،اما عقب نکهیا از نشد خوشحال ادیز و کرد نگاه بهم

ستمیم ،فقطی  منف جوابم که نرفتم عقب نیا  نگاه بهش یشتریب نانیاطم با نوا

 !نمیبینم خواب بفهمم و کنم

 

سمت ساب به رو سکوتم و برد دهنش یتو رو نشییپا لب از یق ضا ح  میتینار

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش و گذاشت

 نه؟یا جوابت پس!آو-

 

 رمیبگ رو بس  ت نقش ص  ورتم یرو که یا احمقانه لبنند یجلو نتونس  تم من

صله و زنهیم حرف یجد داره اون و دارمیب شدم مطمئن یوقت  که یقدم کی فا

ته غل محکم یتو کردم یس  ع یلیخ و رفتم جلو رو بودم گرف  ادهیز کردنش ب
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سب کنم تالش یحت نکهیا از قبل و نکنم یرو  رموس تا شد مانع اون مشب*و*

ستش و بذارم اش نهیس یرو شت نگه ام چونه ریز رو د  یها لب یآروم به و دا

 کی نداد اجازه یحت و گذاشت لبام یرو رو گرمش

 

 .اومد جلوتر رو یقدم و رمیبگ فاصله ازش متر یسانت

شت به ستم همونجا ناچارا و کردم برخورد مکتین یپ ش شت با و ن  هیثان که یاقیا

تاموینم کم یا  یبرا و دمیکش   کیج زیت و ُبرنده فک خط یرو ش   د،دس  

س ستش اون و کردم بلند رو سرم دنشیب*و*  تا دبو کرده کمرم گاه هیتک رو د

 .نرم تر عقب

 .کردمینم هیگر ای نبودم دم،سردیلرزینم گهید

 یرو از هامو لب یا لحظه یبرا!کردم ص  بر س  ال هزاران لحظه نیا یبرا من

 وش  شگ کنار یاروم به ش  دینم محو یا هیثان که ینانیاطم با و برداش  تم لباش

 :گفتم

 ...کنمیم قبول-

 



 مورد ش  اتیآزما و کوبیج یدرمان مراحل لیتکم یبرا رو گهید هفته کی ما

 هشب یمرخص   اجازه که یوقت تا میگذروند مارس  تانیب به امد و رفت در ازین

سرع در بود الزم و شد داده  یمیش انجام و وندیپ صف یتو رفتن یبرا وقت ا

 برگرده ایزود نیا به نداش  ت قص  د خب،اون اما ش  ه یبس  تر دوباره یدرمان

 رو ازدواجمون داش  ت قص  د کوبیج و میکرد نامزد باهم فقط ما.مارس  تانیب

 .کنه یرسم تورنتو میبرگشت یوقت

 توتورن به برگش  تن یبرا ومد،اونیم احمقانه من نظر به میتص  م نیا هرچقدر

 کین و س  نیج و تورنتو برگردم یوقت انتظارمه در یچ دونمینم من.بود مص  مم

صابزنن ضربه بهم قبل از شتریب کننیم یسع و ننیبب کوبیج با منو صو  ،خ

سوب سنیج بچه اونا یحرفا و یقانون لحاظ از انجل نکهیا  شد،هرچندیم مح

 تنگف یبرا هنوز من اما کنه رو رو دستشون تونستیم ساده یا ان ید تست هی

 تنشدونس ممکن حد تا بهتره کردمیم فکر و نبودم اماده کوبیج به موضوع نیا

 .بندازم ریتاخ به رو

باره ما که یزمان از  آزار مانع که ییاهویه هر از م،دوریکردیم یزندگ باهم دو

 یبرا که یزمان یحت کوبیج و گذشتیم مین و ماه کی باشه،حدودا مونیرونیب
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 روزا ونا که یتاپ لپ از دست هم باز بود مارستانیب یتو درمانش روند لیتکم

 کردن کچ درحال دائما و داشتیبرنم دیکشینم رونیب توش از سرشو هیثان کی

شون رو دلنواهش جینتا دارن گفتیم که بود ییزایچ  مهه گفتیم اون.دنیم ن

 وناحمقانش   رفتار تاوان فهمنیم زود یلیخ و گرفتن کم دس  ت هاش  و ییتوانا

 شاز یحساب و درست من و بود دهیکش که یا نقشه به اونقدر اون ه،درواقعیچ

 ییانتقامجو هیروح نیا کردمیم فراموش یگاه که بود مطمئن اوردمیدرنم س  ر

 مثبته زهیانگ هی که ستین مهم وقتا یبعض و رهیگیم دهیناد رو شیماریب یچطور

 !کنه خوب حالتو یبذار دیبا ،فقطیمنف ای

ساب چوقتیه کوبیج ساب بگم بهتره ای یخال یبانک ح  با یلمعمو یبانک ح

 شرکت هی بتونه که داشت پول یاونقدر هم حاال نیهم یحت!نداشت یعاد رقم

ها به رو گهید کیکوچ نه اداره و بنره ییتن ما ک  بازم داش   ت میتص  م اون ا

 اون دمش   متوجه کم کم.کنه نابودش کم دس  ت ای رهیبگ رو ریامپا نگتونزیارل

 هیس  رما و بودجه از یمیعظ بنش و کرده فلج رو ش  رکت یمال بنش از یمین

باش  ون از رو نگتونزیارل س   ال کی  در پوال اون گهید و کرده خارج حس   ا

 یوت پول کردن پنش به کرد ش  روع بالفاص  له کیج و س  تین دس  ترس  ش  ون



 و داشتن وجود اما بودن نیدروغ فرد هی اسم به که یجعل یبانک حساب هزاران

 نیا گفتیم اون.کرد پاک یراحت به رو ش  رکت از ش  ده دهیدزد هنگفت پول رد

 ای دهب کاهش رو یدیتول بنش عملکرد داره داره،قصد که ستین یا برنامه تنها

ضاع یحساب که یوقت و زهیبر بهم درواقع  هیرماس اعتماد و نتیر بهم دیتول او

ست از هارو گذار سم همون به نوادیدادن،م د  متیق نکهیا محض ،بهیجعل ا

 س  هام ش  رکت تر زیر خورده یس  هامدارا اومد،از نییپا و کرد س  قو  س  هام

شون صد با و بنره رو ها سهام خودش هنوز که یکم چندان نه سهم در  داره،

 ی برنامه هزاران و کنه منتقل خودش اس  م به رو یجعل ش  ده یداریخر یها

 !دنیرسینم من ذهن به چوقتیه که گهید

** 

 اب هم اونا که ییها طیبل مونترال،با یتو کیج یینها یکارا انجام از بعد ما

 نبودم گرانن فعال و میبرگش  ت تورنتو به بودن ش  ده گرفته یجعل یها پاس  پورت

س  ردمک یسع من.دوننینم مونویواقع تیهو که یوقت تا شه،نه متوجهمون یک

 آب به گدار یب چوقتیه اون بودم مطمئن چون نکنم مشیتص  م با یمنالفت

 .نداره وجود یدیترد و شک چیه بابت نیا از حتما و زنهینم
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 از که یکس   تنها و اومد فرودگاه یتو اس  تقابلمون به که بود یکس   تنها مزیج

 نوش  ته مارو یجعل اس  م یبزرگ ورقه یرو مزیج.نبودم ناراحت دنشید دوباره

 زا منظور اول مرحله یتو نش   دم متوجه یحت من و  بود گرفته باال اونو و بود

 لهیوس ما.بودم نکرده عادت بهش هنوز کنم فکر.میهست ما" مانتز یآقا و خانوم"

که جز میبود اوردهین خودمون با یادیز جل کالس   مل من هم اونو که آن  ح

ست چون کردمیم ضع هنوز کیج د شت یخوب و  هب نییپا به مچ از هنوز و ندا

 .نوردیم تکون یکند و یسنت

 دیش  ا ایدنمون،ید دوباره از که یذوق و یخوش  حال با و اومد کمونینزد مزیج

  یس  رخوش  خنده و کرد نگاه پاش تا س  ر به داش  ت کوبیج دنید دوباره فقط

 :گفت و سرداد

 .یودب هوشیب و دمتید که یا دفعه نیاخر از یرسیم نظر به یعال تو پسر یه-

 !مزیج رسمیم نظر به یعال شهیهم من-

 .دمیخند اروم داد خرج به که ینفس به اعتماد از من

 :دیپرس و کرد من به رو یعاد یلیخ

 داره؟ یا گهید نظر یکس-



صتام دادمو تکون سرمو شونه به رو ش  و سر به مزیج.اوردم باال بودن یعال ن

 :گفت یشوخ با و کرد اشاره صورتش

 .ینبود تارزان هیشب اگه شدیم هم تر یعال-

ندتر داد بهش مزیج که یلقب از ند بل  که مبود نکرده فکر بهش حاال تا.دمیخ

 !دارن شباهت چقدر

 چطوره؟ ،دستت...هرصورت به-

 .خوبه بگم تونستمیم کردمیم حسش اگه-

 .یندار درد حداقل یکن نگاه بهش که شانهیاند مثبت-

 :داد ادامه و کرد نگاه من به مزیج و داد تکون یسر فقط کوبیج

 

 تونمینم هنوز و بود رانهیغافلگ یلیخ گرفتم،هرچند رو ازدواجتون خبر لیمیا-

 کیتبر هردوتون به کرده،اما توجه احس  اس  اتش به باالخره کوبیج کنم باور

 .کنمیم یخوشبنت یآرزو براتون و گمیم

** 
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 و کرد ترک رو فرودگاه ،زودتریکار چه نگفت که یکار انجام یبرا کوبیج

 .رسونهیم منو مزیج گفت

 و میکرد ص  حبت زیچ همه درمورد و میدیچرخ ش  هر اطراف یکم هم با ما

گاه ش  تریب رو شیپ مش  کالت ی همه از منو مزیج  ردنک دایپ که گفت و کرد آ

 اون ونبد میتونیم و نباش ه یاس ون کار چندان ممکنه وندیپ یبرا اس تنوان مغز

 یمیش   انجام یبرا رو کوبیج دیبا ش  ده یقیطر هر به اما میباش   دواریام هم

ض یدرمان شه انجام یجراح اگه یحت کنم بیترغ و یرا  مراقبت و دارو به اون ن

 درس  ت و س  تین قلق خوش یماریب هی س  رطان گفتیم مزیج.داش  ت ازین

 میتس ل یروز هی ممکنه یروس یو هر چون هس ت ادم هی که س رکش   همونقدر

 الزمه که وقت   اون.یبجنگ خودت با یبنوا خودت که یروز به یوا بش  ه،اما

 شیمعن گها یبشه،حت گرفته اتیریخوددرگ یجلو تا یکن استفاده ییروین هر از

 نم بگم خب،ص  ادقانه.کنه تر فیض  ع تورو یخارج یروین اون که باش  ه نیا

 یراحت احس  اس اص  ال بود دوش  م یرو ینیس  نگ فهیوظ نیچن نکهیا از هنوزم

شتم شیپ در رو یطوالن راه مطمئنا و کردمینم صا دا صو س هرموقع نکهیا خ  ما

 ماهرانه ریغ و جالب طرز به بحث کردن عوض با عایسر کوبیج ومدیم درمان



 نمک قانعش داشتم یسع که بار هی مثال.کردیم فرار درموردش کردن بحث از یا

 گفت و دیپر حرفم وس  ط اون باش  ه تر یجد و تر عیس  ر درمان به نس  بت تا

 ونستتیم نردبون با دادن غذا وگرنه دارهینم نگه زرافه هی خونه یتو که خوشحاله

 من و هکن اس  تفاده دس  تش هی از تونهیم فقط یوقت باش  ه س  نت واس  ش یلیخ

 ه؟کنیم رفتار بچه هی نیع که بنورم افسوس ای بنندم دیبا دونستمینم

 شیریگ ریمس یتو نکهیا از خوردم جا من و میبرگشت ما که بود شده عصر بایتقر

جا.میبود ما کنم فکر بهش نوامینم که ی  بد خاطرات از پر اون  مهم ا

 یوت موندن با تونمیبده،م ی خاطره من یبرا کش  ور نیا گوش  ه گوش  ه.س  تین

 .امیب کنار شیریگ

ضاع بناطر ساب نیزم ریاخ وقت چند یها بارون و هوا او  و بود شده یگل یح

 یازین گفتم بهش من و ادیب جلو نتونس   ت رو بعد به ییجا از مزیج نیماش  

 یرارااص  با و برم ادهیپ تونمیم رو راه هیبق و بندازه دردس ر یتو خودش و س تین

 .بره فرستادمش خودم
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ست رو یرو ادهیپ شتم دو  یراب که ام شونه یرو نیسنگ بار هی با رفتن راه و دا

 ش  ده یعاد جا،برام همه به انجل کردن حمل رایاخ و بود الزم دنمیکش   نفس

 حمل به نس  بت یبد حس گهید و بودن ش   ده وجودم از ییجز انگار و بود

 !نداشتم اضافه اجسام

 و ومدیم یطانیش   و ترس  ناک یلیخ نظرم به دمید رو خونه نیا که یاول بار

سوند مرگ حد سر تا منو که سنیج مزخرف یشوخ  فراموش چوقتیه رو تر

 عاواق اونجا که ش  دمیم مطمئن ش  تریب گذش  تیم ش  تریب یهرچ اما کنمینم

 .بود بد اتفاقات از پر من یبرا چون ترسناکه

 ی شده زونیاو حصار به و ستادهیا خونه در یجلو که دمید رو کوبیج دور از

 خم و چیپ پر راه.گردونه برش یعاد حالت به کنهیم یسع و زنهیم ضربه پنجره

 ازهت ینفس   تا س  تادمیا تر عقب یقدم چند و کردم یط رو شیریگ به یمنته

صار یسنت به کیج.کنم شو و برگردوند خودش یعاد حالت به رو ح ست  هب د

 خونه س  مت و کردم رها تر عقب رو کالس  که.کرد نگاه پنجره به و زد کمر

 .من رفط برگشت و شد الینیب رو پنجره دیشن پامو یصدا که کوبیج.رفتم



باره که رشینظ یب ی چهره دنید از  ریگ نفس برام بهش کردن نگاه قبل مثل دو

 اهکوت موهاشو اون که کردم خداروشکر دلم یتو و ستادمیوا جام یتو بود شده

 به ش  هیم باعث ینطوریا فقط!س  تین ص  ورتش یرو یش  یر چیه گهید و کرده

 س  رش ییکابو کاله هی اون.کنم یحس  ود بایز ص  حنه نیا دنید بابت خودمم

شته شتیم نگه دندوناش نیب رو یزیچ و بود گذا ص هیشب اونو که دا  تیشن

 در اون و زدم صورتم یپهنا به یلبنند دنشید با من و کردیم وسترن یها لمیف

بل قا فهیق م ند من ی زده ذوق ا  به رو یهات یمردا ژس   ت و زد یبزرگتر لبن

 !یبگذر دنشیب*و*س ریخ از یتونستینم تو که گرفت خودش

 اش چونه دور کرد،انگش  تامویم کارو نیا خودش که ییوقتا نیع درس  ت من

کهیا محض به و بردم کترینزد س  رمو دنشیب*و*س   یبرا و دمیچیپ  اون ن

شو شما ست،محکم چ س رو اش گونه ب ش عقب سرمو و دمیب*و*  یب و دمیک

 بود خورده ذوقش تو نکهیا از و کرد باز هم یرو از چش  ماش  و.دمیخند ص  دا

 :گفت وار سرزنش

 ادمد انجام یخوب به مویتکالف و بودم یخوب پس  ر نکهیبود؟ا یچ واس  ه اون-

 !؟یمام
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ند لحنش از نهیم حرف یطور یزیهرچ یبرا اون.دمیخ گه که ز  یخوب به ا

 سر یرو و برداشتم سرش یرو از رو کالهش!هیعصبان یکنیم فکر شینشناس

 :گفتم و گذاشتم خودم

 .دار نگه آخر یبرا رو نیبهتر گنیم شهیهم-

 :گفت یسوال و داد باال ابروشو یتا هی

 آخره؟-

 !روز آخره-

 :گفت و داد تکون سرشو و کرد تنگ چشماشو اون

 !کاره؟ در روز نیا آخر نیبهتر هی پس!آو-

 .زدم لبنند و گرفتم خودم به خودشو چهره متقابال

** 

جل یغذا من چارا اونو دادمو بهش رو ان نت یرو نا تاق نفره دو ت  خواب ا

 به و نشسته رونیب اون یچوب تنته یرو که دمید رو کیج پنجره از و خوابوندم



 هی ودمخ با قبلش و وندمیبپ بهش گرفتم میتص  م و زده زل روش به رو شیآت

 .کنه گرم هردومونو هوا اون یتو تا بردم رونیب گرم و یپشم یپتو

ستم کنارش ش  یدبلن چوب با اون.کردم میتنظ هردومون شونه یرو رو پتو و ن

 ترشیب کرد وادار رو اونا و زد ضربه روش به رو سوزان یها زمیه به دستش یتو

 .بشن ور شعله

شم خواب یتو یحت چوقتیه یدونیم-  ینطوریا و ییجا نیهمچ رو هم،آرام

 چند یهتال اون از یکی یتو دیبا بودن اروم یبرا کردمیم فکر شهیدم؟همیدینم

 و شه پنش عالقت مورد یقیموس و بدن ماساژت نفر چند و یباش یدالر صد

 جهینت ،دریکن دشیتهد یبتون لحظه همون کرد رفتار لتیم خالف یکس   اگه

 متیق گرون ش*ر*ا*ب هی راحت الیخ با یبتون تو و نش  ه مزاحمت چکسیه

 .کنن فراهم واست رو ینوایم که یزیهرچ منتظرن نفر هزار یوقت یبنوش رو

 

شما با شیآت یها شعله به و شد ساکت یکم شادتر یچ  یطور شد رهیخ یگ

 :داد ادامه و کردیم فکر قایعم که
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 یتو یچیه.باش  م آروم تونمیم اص  ال من که دیرس  ینم ذهنمم به چوقتیه-

شته من که نبوده یزندگ شم،ه ندا شده چوقتیبا سرت ن  و بنورم رو یزیچ ح

 و رادخت نیتر گرون یبتون تو که بهیعج.ش  ده ظاهر جلوم فورا خواس  تم یهرچ

 که یالبب خودت به موضوع نیا از و یکن اجاره سال کی یحت یبرا رو پرایاستر

هت تونهینم چکسی،هیکن اش   اره هیکاف ما نه ب گه،ا ندا نیا به چوقتیه ب  زها

شحال ش خو  بگه نگه تبه تونهینم نکهیا بناطر نه کنارته نفر هی یبدون که ینبا

 قرار اواقع نفر هی اون نکهیا بناطر...دنیم قرار رشیتاث تحت یجانب یزایچ و

 .نره چوقتیه و بمونه بوده

 

 

سات نیا که نبود اون فقط سا شت،منم رو بیغر اح  االن.بودم ینطوریهم دا

ساس یا گهید هروقت از شتریب  فرن چند که نبود مهم برام و کردمیم ارامش اح

شم مرده من نوانیم شه دایپ کلش و سر چوقتیه گهید کوبیج و با  هبچ و ن

 یفاقاتات چه اتمسفر نیا از خارج که نبود مهم نفره،برام دو ما راز نیبزرگتر مون

صور یحت و ننیکم در  جرن سرطان از داره که کردم ازدواج یمرد با من نکهیا ت



 از.رهیگب ازم رو آرامش اون تونس  تیاعتباره،نم یب هم بعدمون هیثان کی و برهیم

 .داره یحس نیهمچ اونم که خوشحالم قلب میصم

 

 از رو ژنیاکس یکانوال و کردم حلقه بازوش دور دستمو دادمو هیتک اش شونه به

 عطر نیا یترشیب وضوح با بتونم تا انداختمش گردنم دور و دمیکش رونیب مینیب

 رو کوبیج ماننده نیدارچ عطر و س  وختن حال در یچوبا و زده بارون خاک

 .کنم حس

 

شبنتم من- شبنتم یلیخ.تارا خو ستم که خو شبنت.بگم بهت تون  تو که مخو

 نکهیا.ست ین تو یبرا یخوشبنت فیتعر نیا دونمیم و ینرفت ییجا و یهست هنوز

ستم ازت شقانه نکهیا از شتری،بیبمون کنارم خوا شه،خودخواهانه عا  اما ودب با

 .بدم ادامه ابد تا رو یخودخواه نیا نوامیم من

 

 رو کرد نگاه بهم و دیچرخ من سمت که سرش جهت و شد تر اروم صداش

 :کردم حس

http://www.roman4u.ir/


 

 .کنمیم من که یکن یخوشبنت حس همونقدر یتونینم تو اگه متاسفم-

 یتو ش  دیم کاش.کردم نگاه بهش و کردم بلند اش ش  ونه یرو از رو س  رم من

 رو یزیچ ش  هیهم تو تا باش  ن مش  نص کامال احس  اس  اتش هرکس ص  ورت

شونت ست،ا درونت که یبد ن شحال من کردینم فکر هم کیج ینطوریه  خو

 .ستمین سعادتمند و

 

ست اون شت یحرف دوباره خوا شارمو بزنه،انگ شتم لبش یرو ا  تا..نگه تا گذا

 .داره یاشتباه افکار چقدر که نگه

 :گفتم یاروم به

 

ساس همونقدر منم- شبنت اح  هک یزیچ همه.کیج یکنیم تو که کنمیم یخو

 رو رصتف نیا شر  و دیق یب یباشم،وقت تو کنار که بود نیا نواستمیم ایدن از

 نوام؟یم یچ گهید دارم

 



سمت فقط که یشیآت زردرنگ و فیضع نور یتو اون شن رو یکم ق  کرده رو

 :گفت مانند پچ پچ و کرد نگاه بهم بود

 

 .دوارمیام-

ستمو شته نگه دهنش یجلو که د شتام سر به و گرفت رو بودم دا سب*و انگ  ه*

 .زد

 

شتام شنش شنطیپ سمت به رو انگ ن و دادم حرکت رو  زمان االن نبودم مطم 

 کنم متقاعد نواو تا کنم استفاده یفرصت هر از دیبا اما نه ای گفتتشه یبرا یدرست

 لمس رت نییپا تا رو شیشونیپ کنار کوتاه یموها.بزنه حرف مورد نیا در حداقل

 :گفتم و کردم

 

 که دونمیم.یبد شکست رو سرطان و یریبگ پس رو تیسالمت زودتر دیبا تو-

 ؟یکن شروع رو درمان ینواینم چرا دونمینم ،فقطیتونیم

 .مینزن حرف درموردش ایب-
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 اپ شیپ موض  وع هی تیزندگ.مهمه نیم،ایبزن حرف درموردش دیبا.کیج نه-

 .یباش تفاوت یب بهش نسبت نقدریا یبنوا که ستین افتاده

 

شت تا پنج جز رو یزیچ و ام زنده که هنوز.کنم فکر بهش نوامینم-  المس انگ

 رم؟یبگ میتصم ادین چوقتیه ممکنه که ییفردا درمورد دیبا چرا!ندادم دست از

صم رو بعدش یسالها تا یزیهرچ درمورد تو چون-  هک یزیچ اما یریگیم میت

 .یریگیم دهیناد رو تره مهم همه از

 

 ؟!تو نه و باشم نگران مورد نیا در من میبذار چطوره-

 ؟یرنج و درد یتو تو دونمیم یوقت باشم تفاوت یب تونمیم من یکنیم فکر-

 :گفت شده تیاذ که انگار و چرخوند چشماشو

شم به یدار تو فهممیم که رنجم و درد یتو یوقت من-  اهنگ متحرک جنازه هی چ

 دنیش  ن به یازین ؟اگهیکن تمومش یتونیم.دهیم ض  عف حس بهم نیا.یکنیم

 کتراد از اگه باش مطمئن و کردمینم یمنف رو میماریداش  تم،ب گرانید حینص  ا



 رن،امایمیم یروز هی همه.بگم بهت نبود قرار هم گهید چوقتی،هیدیش  نینم

 .بندازنش قیتعو به کننینم تالش

 

 :گفتم و کردم شتریب نگاهم و صدا یتو رو خواهش

چه- باش ب با ک،تویج ن مه دین نار رو ه قل.یبزن ک  نکن کارو نیا من با حدا

 کاریچ ادم با تونهیم درد دونمی،میدار یس  نت طیش  را چه دونمیم باش  ه؟من

 لوش  وج دیبا ییجا هی.کنه تتیاذ یبد اجازه درد به ابد تا یتونینم تو کنه،اما

 .یریبگ

 

 :گفت یحوصلگ یب با و دیکش عقب سرشو و زد کنار دستمو اون

 ؟یکن خرابش ینجوریا یمجبور-

 

 یها جرقه.زد س  وختن حال در یها زمیه به دس  تش یتو چوب با تر محکم و

 .شدن بلند و دادن صدا شیآت کیکوچ

 ؟یکن شروع رو درمان ینواینم چرا که بده بهم یمنطق لیدل هی حداقل-
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 :دادم ادامه.شد رهیخ ها جرقه به اخم با و نزد یحرف اون

 

 تو به متعلق فقط یزندگ نی؟ا!یبگ نویا یدار حق اص  ال تو بدونم که لیدل هی-

 ؟یدونستیم نویا.ستین

 

 میتحک با رو اس  مش.کرد نگاه دس  تش یرو یها هیبن به و نداد یجواب بازم

 .هستم مصمم جواب دنیشن یبرا بدونه تا زدم صدا

 

 و نهک نگاه بهم دوباره تا دیکش   طول یکم و داد رونیب ص  دا با رو نفس  ش اون

 :بگه

 تا یکن برابر دو درداتو که داره یحس   چه یبفهم یتونیچرا؟م یبدون ینوایم-

س چه یبفهم یتونینه؟م دمیشا یش خوب دیشا  موهات تک تک که داره یح

 وامنینم بنوره؟من بهم حالت یکنیم نگاه نهیآ یتو خودت به هربار و زهیبر

 ورتمص یرو رو ژنیاکس ماسک هی نوامینم.تارا کنم یزندگ زجر با عمرمو هیبق

 منو یبنوا تو و وفتمیب لچریو یرو و باش  م نداش  ته زدن حرف ییتوانا و بزارم



 تک یتو قراره که یدرد وحش  ت با رو هرروزم نوامینم.یببر ور اون و ور نیا

 دس  ت از رو کردن یزندگ کوتاه فرص  ت و کنم یس  پر چهیبپ هام س  لول تک

 هب موهامو و برم راه خودم یپا با تونمیم که رو ییها لحظه نیهم نوامینم.بدم

 دس   ت از رو بکش  م نفس خودم یها هیر با تونمیم و بدم مدل خودم اریاخت

 هک ییزایچ ی ش  تر،همهیب روز هی دیام به حاال نیهم اگه ادیم رمیگ یچ.بدم

ست از هم دارمو ضرم بدم؟من د  اون یتو اما کنم یزندگ ساعت کی فقط حا

شم متنفر خودم از کنمیم نگاه تو به یوقت ساعت کی  ی چهره هی دیبا تو که نبا

 و کنهیم تش  نج و ارهیم باال خون که یکن تماش   ا رو مرگ حال در دهیپر رنگ

 .ستهیوا پاهاش یرو یحساب و درست تونهینم

 

 

شو یا هیثان یبرا و شد ساکت اون شما ست چ  یقمنط.شد منقبض فکش و ب

سش شهیهم زدن حرف  فکر مورد نیا یتو که شهینم باعث نیا اما.سنته وا

 یبرا یزندگ وهیش   اون رشیپذ و داره حق کامال خودش طرف از اونم نکنم

س  مه ینطوریهم حال نیا با.اجباره هیست،ین انتناب هی نیا اما.جهنمه یهرک
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 دادن ادامه یبرا رو یا گهید وقت بهتره دیش   ا و کردم بد حرفام با رو حالش

 و دوختم اون به و گرفتم اطراف از رو نگاهم بود یس  نت هر به.کنم انتناب

 .دادم نشون قانع رو خودم

 

 .میزنینم حرف درموردش فعال.باشه-

 فرن تونس  تیم اش جهینت هر که بود یا مکالمه نیا.انداختم نییپا رو س  رم و

بل قا حت و دیناام کامال رو م نه نارا  خودش ی ش  ونه یرو از رو پتو اون.ک

شت شو و بردا  بودم شده جمع خودم یتو سرما از که من یها شونه یرو هم

 :گفت یمحسوس غم با و انداخت

 

 کنم نگاه وت به و نمیبش   نجایا یپش  م پتو هی به ازین بدون تونمیم االن حداقل و-

 !یلرزیم که

 

فت یزیچ اونم.نگفتم یزیچ باره و نگ گاه رو به رو به دو  یلیخ فکرم.کرد ن

شفته  بدون ور یزندگ تونمینم من.من   از بدتر صدبرابر اون مال مطمئنم و بود آ



، رقابلیغ و دردناک هم اول هیثان یتو یحت نیکنم،ا تص  ور کوبیج  اونتحمل 

 ؟!بزنه حرف خودش نبودن از تونهیم چطور

 هک هس  تم یک ببره،من لذت موندش یباق لحظات تک تک از نوادیم اگه اما

 شم؟ مانعش و رمیبگ جلوشو

 رمرو قهیدق کی از کمتر یتو یرو زیچ همه ذهنم یتو و دمیکش   یقیعم نفس

 خاطرات نیبدتر اوقات یگاه اما مینداشت یادیز خوب خاطرات باهم ما.کردم

 .باشن قشنگ توننیم هم

 یتح ییفردا دیشا دونهینم چکسیه.باشه خوب خاطره هی تونهیامشب،م یحت

 !باشه نداشته وجود منم یبرا

 

 :زدم کرد،صداش کارو نیا اونم نکهیا با همزمان رو طرفش برگردوندم سرمو

  ک؟یج-

 بود یا گهید طیشرا یتو اگه.زد صدا منو اسم و برگشت اونم لحظه همون قایدق

 کوبیج بگم تونمیاالن،م اما!بگو تو اول که کردمیم اصرار مقابل طرف به حتما
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 درواقع چکدوممونیه و کنمیم فکر من که کنهیم فکر یزیچ همون به داره هم

 !میبزن یحرف مینواینم

 

 

 :گفت گوشم کنار و شد خم طرفم عیسر یلیخ اون

 

 !میبود داشته نگه اخر یبرا رو نیبهتر هی ما-

 

 فاص  له از و کردم خم ناخوداگاه رو س  رم گوش  م کنار نفس  اش حس و گرما از

شما به کینزد یلیخ ستمو و کردم نگاه یکیتار یتو اش شده رهیت یچ  یوت د

 تر کینزد خودم صورت به رو صورتش و کردم فرو اش شده تر کوتاه یموها

 .شدن مماس گهیهمد با هامون لب و نموند یا فاصله گهید که ییجا تا کردم

 همراه هم اون و پاش  دم جام از کنم متوقف رو دنشیب*و*س   نکهیا بدون من

 هام پنجه یرو ادیز دنشیب*و*س   یبرا بود ازین هنوزم.ش  د بلند جاش از من

 محکم یکم کمرم یوقت و میرفت عقب رو یقدم چند!کنم بلند رو سرم و ستمیبا



ند و یچوب در با  ریغافلگ گهید من.میش   د متوقف کرد برخورد شیریگ بل

 ریگنفس و بذاره ریتاث روم تونهیم چقدر هاش هب*و*س و لمس نکهیا از شدمینم

 !باشه

 

ستام با ستگ دنبال در یرو د شتمیم رهید س لوله اون که یوقت گ  یرو از رو ژنیاک

 تک تک من و دیب*و*س   رو ام ش  ونه و گردن نیب یا نقطه و زد کنار گردنم

 ...بزنن ادیفر اونو اسم بدنم یها سلول

 

 هم مک بود،اما ادیز میکردیم یزندگ شیریگ یتو که یزمان مدت گفت ش  هینم

 دمیش  ا ای بود ومدهیس  راغمونن یکس   که بود بیعج و دیرس   ماه چند به و نبود

 هرحال کنن،به تموم کارمونو و برس  ن س  ر درس  ت زمان هی یتو بودن منتظر

 دمب اجازه و باشم زایچ نیا نگران دینبا من کردیم یاداوری بهم شهیهم کوبیج

 نایپا دردس  را همه به و کنه حل رو شیکار و یخونوادگ لیمس  ا ییتنها به اون

 و س نت هرچند ندم بروز موینگران تا کردمیم خودمو یس ع معموال منم و بده
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 دهمر تورو منتظرن رونیب اون یادیز عده یبدون که بود ممکن ریغ ییجورا هی

 .بودن   منتظر و نشستن یبکن یتونیم که یکار تنها تو و ننیبب

 یمانع چیه و بودن رینظ یب و یعال ماه چند اون بگم تونس  تمیم نایا همه با

 اگه م،البتهیببر لذت بودنمون هم کنار از ما نذاره که شدینم سبز راهمون یجلو

 کنمن یتوجه وجودش به و رمیبگ دهیناد رو" س  رطان" کوبیج مثل تونس  تمیم

 .شدیم هم بهتر یلیخ اوضاع

 یوت قبل از ش  تریب هم روز هر و گفت بهم ش  تریب و ش  تریب یها نقش  ه از اون

 رو زهررو اخبار یوقت و رفتیم جلو بود دهیچ که ینقص و بیع یب یها برنامه

 ابقهس کم یمال انیز و ،ضرریتجار یها روزنامه اکثر کی تریت و کردمیم دنبال

 و باش  من خوش  حال تونس  تمیبود،نم ریامپا نگتونزیارل ش  رکت دیش  د بحران و

 !شهینم خنک دلم شدنشون نابود دنید از کنم وانمود

 

 ظاهرا اما بده نش  ون بهمون خوش یرو رو یش  تریب مدت تونس  تیم یزندگ

 یبهار یهوا ریدلپذ آفتاب با صبح هرروز ما که نبود ریپذ امکان اون از شتریب

نه هی و میش   داریب نوردیم تو پنجره از که شیریگ  و میبنور یعال ص  بحو



 ات بکنم رو تالشم ی همه من و بره کاراش انجام یبرا و هب*و*سب منو کوبیج

 زود یلیخ کمک بدون و داش   تیبرم یکیکوچ یلیخ یقدما حاال که آنجل

 هم رو یا گهید کلمه" یمام" ی کلمه جز تا کنم بیترغ رو دینندیم و وفتادیم

 فرهنگ به" یدد" کلمه کردن اض   افه نبودم مطمئن هنوز اره؛هرچندیب زبون به

 با و گش  تیبرم کیج هوا ش  دن کیتار نه؟با ای ی  درس  ت کار کشیکوچ لغت

گاه انجل به یس  نت به اول یها ماه نکهیا مایم ن  توجهش یلیخ رایاخ کرد،ا

 انجل الشت یوقت نمیبب صورتش یتو رو ذوق تونستمیم و بود شده جلب بهش

 دس  تاش  و یگاه یحت و دیدیم کشیکوچ و کوتاه یقدما برداش  تن یبرا رو

تهیبا پاهاش یرو تر راحت کردیم کمکش و گرفتیم  هک بود مواظبش و س  

 .وفتهین

س رابطه شرفتیپ از ییجورا هی من سا  تنفرم ازش بود قرار که یا بچه با شیاح

 خوش و وفتهین اتفاق نیا چوقتیه بود ممکن دونستمیم و بودم خوشحال باشه

 یطقمن لیدال به بنا شیپ وقت یلیداره؛خ دوست رو انجل کوبیج که شانسم

 هک نگم بهش و کنم پنهون ازش رو انجل تیهو گرفتم میتص  م یمش  نص   و

 رو میتصم نیا شد باعث که نبود روشن برام زایچ یلیخ موقع اون و پدرشه اون
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شته یادیز مدت که رم،حاالیبگ ضوع نیا گفتن بود گذ  نتس و تر سنت مو

صا.بودم کیج واکنش نگران یوقت هر از شتریب و شدیم تر صو  دمیدیم یوقت خ

 بهم رو زیچ همه گفتنش با ومدینم دلم رهیم شیپ آروم و خوب چقدر اوض  اع

 قبلش ناراحت،حتما چه ش   دیم خوش  حال چه ص  ورت هر در چون زمیبر

 تا ازمبند ریتاخ به رو موض  وع گفتن بنوام من ش  دیم باعث و ش  دیم یعص  بان

 .برسه فرا مناسبش زمان باالخره

ندازه اون به چوقتیه گمونم و گذش   تیم یخوب به روزهامون  احس   اس ا

 وزار اون که ییها ص  حنه نیبهتر از یکی و کردمینم یس  رزندگ و یخوش  بنت

 آنجل که بود یبودم،زمان معتاد دنشید یدزدک به ش  دت به من و دید ش  دیم

 کیج یها پرونده و کاغذا ی همه و تاپ لپ  که یمبل کنار رو یمدت هرش  ب

 اب چطور که کردیم نگاه بهش تعجب با و س  تادیمیوا  بودن ولو اونجا ش  هیهم

شغول سرعت شو یگاه از هر و کردن   پیتا م ست  کینزد و کردیم دراز مردد د

 که کردیم نگاه بهش و دیکش  یم کردن پیتا از دس   ت کیج و بردیم بوردیک

تاش مه یحت انگش   ما کننینم لمس یخوب به هارو دک  رفع یبرا نیهم ا

 همونجا ات کردیم نگاه کیج کننده خسته کار به نقدریا و بود یکاف شیکنجکاو



 که ینامفهوم اص  وات و حروف با هم یگاه و بردیم خوابش مبل یرو ای کنار

ص یمعنا چیه شتن یخا  داره که کردیم الیخ و کردیم زدن حرف به شروع ندا

 یوالس لحن جواب کوبیج دمیدیم یوقت گرفتیم ام خنده من و پرسهیم سوال

ص کلمات با رو نامفهومش ص  دهش جیگ افهیق با آنجل و دهیم نیسنگ و یتن

 !کنهیم نگاه بهش

 

ش طول یلیکوتاهه،خ یخوشبنت عمر که ییاونجا از اما ضاع تا دینک  بارهدو او

 .زهیبر بهم

بل معموال کوبیج عت از ق  شیریگ به رو خودش بود ش   ده هرطور 8س   ا

 بودنش میتا آن خص  لت هنوز نایا ی همه کرد،باینم رید چوقتیه و رس  وندیم

شته شب مین و 10 از ساعت حاال اما.کردیم حفظ یخوب به رو  هنوز و بود گذ

 ینگران همه جواب که یریغامگیپ به هام تماس ی همه جواب و بود برنگش  ته

 .شدیم ختم دادیم یبد طرز به هامو

 نور ظرمنت و رفتم رونیب رو رو شیپ یجنگل راه یها نص  فه تا بار نیچند یحت

 یاتفاق نیچن هرگز اروم،اما منو قلب و کنه روش  ن رو جاده که موندم ینیماش  
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 حس ما کرده مشت دست یتو رو یگوش لرزش یوقت که بگم صادقانه.وفتادین

سم یوقت اما شدم زده ذوق کردم سم دمید صفحه یرو رو مزیج ا  و گرفت نف

شمامو ستم چ ضطراب با و ب  نیح کوبیج که گفت اون.دادم جواب رو تلفن ا

ش و شده هوشیب یرانندگ س اما شده خارج کنترلش از نیما  لقاب و یجد بیآ

 .ستین تصادف بناطر کردنش یبستر و دهیند یا مالحظه

 

 اب رو شیریگ کیتار و دار بیش   و ینییپا س  ر جاده ی همه یچطور دونمینم

سکه یتو شدیم یسنت به گهید که آنجل شت نگهش کال  لب هب و کردم یط دا

 هی هک ساده یعبور نیماش هی هیگر و خواهش یکل از بعد تونستم و دمیرس جاده

 موقع ات تونمینم و س  تمین قاتل و دزد که کنم متقاعد رو بودن توش ش  وهر و زن

 جاده هب منو حداقل تا دارم کمکشون به اجیاحت واقعا و کنم صبر آژانس دنیرس

 وقت خود یخود به کردنشون یراض.رمیبگ یتاکس بتونم تا برسونن شهر یاصل

 منو و بدن خرج به تیانسان یکم که شدن قانع باالخره اما گرفت ازم رو یادیز

ستانیب تا سونن مار شت با و رق و شق رو راه تمام هرچند بر ش یتو وح  نیما



 یرو رو اس  لحه هی منتظرن لحظه هر که کنم حس تونس  تمیم و بودن نش  س  ته

 !رونیب شن گم نیماش از بگم بهشون و رمیبگ سرشون

 مارس  تانیب یجلو دیبا که بود نیا ماجرا یها قس  مت نیتر دردناک از یکی

 حرف اون به چشمم دوباره و شدمیم ادهیپ ریامپا نگتونزیارل یاصل

A 

 و دنوریم روم به رو دهیکش فلک به سر ساختمون ینما یرو بزرگ و زیغرورآم

 استم مزیج با.مارس  تانیب نه س  ت خونه تیجنا هی اونجا که کردمیم فراموش

 فوق انمارس  تیب هی اونجا.کنه رد در یجلو ینگهبان از منو و ادیب در دم تا گرفتم

 منتظر احتماال و دادنینم راه یراحت به رو یهرکس   که بود گرون و یخص  وص  

ست تا بودن  باز روش به رو در احترام با اونا و نجایا ادیب و شه ضیمر ریوز نن

 نجایا فعال گفت و برد کینیکل یتو خودش منص  و  اتاق به منو مزیج.کنن

 س  وال جواب داش  ت یس  ع ینطوریا گمونم و ادیم رمیگ که هییجا نیتر راحت

 .بده جواب بهش رترید یهرچ و بندازه ریتاخ به رو" چطوره؟ حالش کوبیج"
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ستم ازش من ش خوا سات به و نره هیحا سا  قتیحق فقط و نکنه یتوجه من اح

 خوش  حال قتیحق دنیش  ن از س   تین قرار دونس  تمیم هرچند بگه بهم رو

ستش یتو که یپاکت مزیج.شم سکوپ سمت و کرد باز رو بود د  و فتر نگاتو

 که یا گهید کوفت هر ای یآ آر ام ای اس  کن یتیس   ای یوگرافیراد عکس تا 3-4

 اون بالفاصله رنگش یآب نور و زد رو دستگاه کنار دکمه و گذاشت روش رو بود

 .کرد روشن رو قسمت

 دنشش بدتر از نمیهم یبرا و شه بهتر حالش مدت نیا یط مینداشت انتظار ما-

 داره روز هر اون.میبمون نیا از بدتر منتظر میتونینم مطمئنا و مینش   د ریغافلگ

 حاال تا ادهد نشون دکتر به خودشو که یبار نیاخر از.شهیم ریدرگ قبل از شتریب

جازه س  رطان به مدت نیا و گذرهیم یادیز مدت  خونه رو بدنش تا داده ا

 .بده لم نوادیم که هرجا و بدونه خودش

 

 ازشون هک ییعکسا از ییها قسمت به بود دستش که یکیبار خودکار یانتها با

شاره اوردمینم در سر شون هوا یرو و کرد ا ض یها رهیدا دور ش یفر  من تا دیک

 :گفتیم قسمت هر به اشاره با و نمیبب بهتر بتونم



جایا- جایا..ن جایا و ن مت هیکل..ن بد از یچپ،قس  مت س    قفس   ه جداره و ک

 !شده روشن سمسیکر درخت هی مثل ؟اونینیبیم.نهیس

 

 زا ییها قس  مت یکدس  تی که ییها لکه کردم یس  ع چش  مام کردن کیبار با

گاه رو زدنیم بهم رو عکس قت با و کنم ن  مزیج یها اش   اره طبق ش  تریب د

 .نمشونیبب تونستمیم

 

 :دمیپرس و بودم رهیخ نامفهوم ریتصاو اون به من

 شه؟یم خوب اون-

 بهتر به میتونیم م،فعالیکن فکر ش  دنش خوب به فعال که هیاون از بدتر حالش-

 .یبهبود نه میباش دواریام شدنش

 بده؟ انقدر-

ش منو یرو به رو یصندل مزیج شو و دیک ستا  دکر یسع و کرد گره هم یتو د

 تنداش نگه با کردم یسع من و بده قرار گهیهمد کنار یمنطق طرز به رو کلمات
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 پرت خودمو حواس نتیریم بهم رو زیم یرو یکاغذا داشت که انجل یدستا

 .کنم

 :اومد حرف به و دیرس جهینت به خودش با باالخره مزیج

 به ارواد رس  ه،اونویم درجه نیا به یماریب یوقت کنهیم اقتض  ا یپزش  ک اخالق-

 و نهخو برگردونن اونو میبد ش  نهادیپ خونوادش به و مینکن درمان ادامه ای درمان

 من...اون درمورد اما.بگذرونه آرامش یتو رو اش مونده یباق کم مدت بذارن

گ یحت کنمیم فکر و کنم برخورد اخالق با یلیخ بتونم کنمینم فکر  یدیام ها

باش   ه هم کهیا از یروز نوامینم.میبکن رو تالش  مون ما بهتره ن  یکار چیه ن

 اقتشیل پسر اون!داره رو دنیکش درد ارزش شیزندگ.شم مونیپش نکردم واسش

 تاز.کرده انتناب رو مردن یطور نیا خودش اگه یحت.رهیبم ینطوریا ستین

ستم ستمیم اما یکن قانعش خوا ستم،میم اگه.یتونینم دون شتش ثرا رفتمیتون  انگ

 درمانش یپا کردمیم واداراش زور به و زدمیم ها نامه تیرض   ا تمام یپا رو

 خودش که س  تین یکس   دادن نجات از تر س  نت زیچ چیه..یلعنت!س  تهیبا

 .نده نجاتش یکس کرده انتناب

 



 و اورد بونز به رو" موندهیباق کم مدت" کلمه یوقت شد میتقس کهیت هزار به قلبم

 نییپا و سرم و گرفتم تر محکم رو انجل دست و شدن خم هام شونه وضوح به

 قتیانتظارم،حق طبق و باش   ه ص   ادق باهام مزیج خواس  تم خودم.انداختم

 .ستین جالب چوقتیه

 حس.ردمک باز یادیز یلیخ ریتاخ با رو بودم بسته زدن پلک یبرا که ییچشما

 یدب ییخبرا دنیش  ن از لبام.ندارم هم هامو پلک ینیس  نگ تحمل توان کردمیم

شک شدنیم بدتر قبل روز از هرروز که ستم یسنت به و بود شده خ  ودمخ تون

 :بپرسم و کنم زدن حرف به وادار رو

 .نمشیبب نوامیچطوره؟م حالش االن-

 بهش میمجبور ما داره که یدرد رقم یعل و اومد هوش به زود خوش  بنتانه-

 ضربه ممکنه تصادف بناطر.میدار نگهش داریب ساعت 24 و مینزن ارامبنش

 س  اعت 24 الزمه و س  تین صیتش  ن قابل یعکس  بردار با که باش  ه دهید یا

 ترهبه گمونم.کما یتو بره داره امکان سرش دنید ضربه درصورت چون ننوابه

 .بنوابه ینذار و یبمون ششیپ رو امشب
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** 

تاق از  راه اس   انس  ور س  مت ش   هیهم از تر درمونده و اومدم رونیب مزیج ا

 یب.بود کیج اتاق که یا طبقه همون.رفتیم 4 طبقه س  مت آس  انس  ور.افتادم

 یادیز موندن منتظر و فش  ردم رو بودم که یا طبقه دکمه یبار چند حوص  له

 با رو طبقه چار بود یس  نت هر به.کنم کج ها پله س  مت راهمو ش  د باعث

 تا مس  تادیا اخر پله یرو و رفتم باال بکش  مش ش  دمیم مجبور که یا کالس  که

 اس  انس  ور در یتو قایدق که ش  دم ینفر چند متوجه دمید هاله از.رمیبگ نفس

صله اگه.شنیم حرکتش مانع و ستادنیا شتم شو حو  راهیب و بد باد به حتما دا

 .گرفتمشونیم

 لبنند هی تا کردم رو میسع تمام و کردم صاف رو صدام و ستادمیا در یجلو

 قاتا یتو خودم همراه رو یافسردگ وجه چیه به و ارمیب صورتم یرو یمصنوع

شت در سمت اون  کردم باز رو در که یوقت شدم موفق یحدود تا و نبرم  و برگ

 :دمیشن رو صداش ببندم کامل رو در نکهیا از قبل یحت

 فرمون پشت من شهیم باعث که ست کننده خسته نقدریا جاده نکهیا از متنفرم-

 .راهم سر انیب درختا و ببره خوابم



 

سون تنتش کنار خودمو.خندوند لیدل یب منو کشیکوچ و مزهیب یشوخ  و دمر

 و ش   دم خم یکم اورد باال رو س  رش و دیکش   رو گردنش نکهیا جواب در

 بفهمم چشماش ی شده زیر مردمک از تونستمیم رو یحال یب.دمشیب*و*س

 و ضیمر چقدر دونهیم یهرکس از بهتر خودش.ارمیب روش به نداشتم قصد اما

سمت و یشونیپ یرو.داغونه ستمیم و بود شده یزخم گردنش از یق  دسح تون

صادفه اثر در بزنم شکر.ت ضاع که کردمیم خدارو  بودن یاونطور شیزیخونر او

 .شه تکرار دوباره افتاد دستش درمورد که یاتفاق که

 شیپ ییجورا هی و بده نجات بغلم از خودشو کرد یسع کوبیج دنید با آنجل

مات اون بازم و بره اون نده و نامفهوم کل  به و اوردیم زبون به رو دارش خ

 و برس ه نظر به حال س  ر تا کردیم رو شیس  ع همه کیج.کردیم نگاه هردومون

 :داد رو انجل یمعن یب یحرفا جواب یجد یلیخ

 .یپرسیم سنت یسواال ازم یدار بازم که تو-
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 تمنشس تنت کینزد مبلمان یرو و اش کالسکه یتو گردوندم برش و دمیخند

 ورمجب و بنوابه زودتر تا دادم تکون اش نهیس   قفس  ه یرو یاروم به دس  تمو و

 :دمیپرس کیج از یهمونطور و بزنه دست یزیچ به نشه

 گه؟یم یچ یفهمیم واقعا تو-

 نیهم با یس  الگ دو تا منم.کنهیم ص  حبت میمادر زبون به اون.فهممیم آره-

 .زدمیم حرف زبون

 :دادم جواب و شد بلندتر ام خنده یصدا

 .نزدم حرف سال دو تا که بودم کرده تعجب اومدم،اونقدر ایدن به که من-

 :داد جواب یزیچ نیهمچ ای یفنرفروش با اون

 به هم هیبق از زودتر.میزنیم حرف و میریم راه مردم هیبق از زودتر نگتونایآرل ما-

 .میریم فنا

سمت جز  حد از زودتر یلیخ بود،انجل اون با حق ییجورا هی اش جمله اخر ق

ستمتیم نویا دونمینم و کرد حروف اوردن زبون به و رفتن راه به شروع انتظار  ون

 یش  هو بیض  ر به تونهیم نیا که نبود اطالعاتم نهیزم یبدم؟تو ربط یچ به



 وش  حالخ تونس  تمیم نه؟فقط ای باش  ه مرتبط برده ارث به پدرش از که ییباال

 .داره رو یریادگی فرصت گهید یها بچه یلیخ از زودتر اون که باشم

** 

 باز یکم رو پنجره.شدیم کینزد صبح 3 به داشت ساعت و بود دهیخواب آنجل

هار ی زده بارون و تازه یهوا تا کردم تاق از رو یالودگ خواب و ادیب تو یب  ا

 .ببره رونیب

گاهمو  زیم یرو از رو ونیزیتلو کنترل که یهمونطور و گرفتم ش   هیش   از ن

 :گفتم داشتمیبرم

 یول مدنید لمیف عاشق ست،منین عادالنه نیا.مینرفت نمایس باهم چوقتیه ما-

 .دارم دوست من که مینکرد رو یکار هم بار کی یحت ما

 و انداخت من به هوا و نیزم یتو یمعلق قس  مت از رو اش خس  ته نگاه کیج

 :داد جواب

ست از حافظتو تو- سنره لمیف اون ؟منیداد د سو م  باهات بار هزار رو یفران

 .گهیم یچ دونستمینم یوقت یحت.دمید
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 شکا باهاش بارها و بودم عاشقش که یلمیف همون.افتادم" سرنوشت" لمیف ادی

سنره بناطرش منو کیج و نتمیریم  ساسا بر گفتم نکهیا از بعد اما کردیم م

 یحت که بود یادیز یلیخ مدت.کرد نگاهش و دیکش تمسنرم از دست تهیواقع

 لمیف هیش  ب میزندگ چقدر دمیدیم حاال و بودم نکرده فکر عالقم مورد لمیف به

شوقه اون من که تفاوت نیا با.شده عالقم مورد ض ی مع س که ستمین  یعو  رپ

 .کنه رها ینامرد کمال در رو عاشقشه وجود تمام با که یضیمر

 هب بتونم تا رفت کنار یکم اون و دادم جا کیج کنار بزرگ تنت یرو خودمو

 دور و برد باال رو بود وص  ل س  رم بهش که یدس  ت و رمیبگ قرار کنارش یراحت

ستم و انداخت ام شونه  شکمم یتو پاهامو و بذارم اش شونه یرو سرمو تون

 دور خودم از رو پنجره شدن باز از یناش اومده اتاق یتو یسرما تا کردم جمع

 و ملیف س   تیل یتو.ش   دم کسینتفل وارد و کردم روش  ن رو ونیزیتلو و کنم

 که یکمد یلیخ زیچ هیگش  تم،یم یکمد زیچ هی دنبال موجود یها الیس  ر

 .میکن فراموش رو مشکالتمون و میبنند موقتا شه باعث

 

 :دمیپرس و کردم نگاه بهش نشدم انتناب به موفق یوقت



ناب تو رو لمیم؟فینیبب یچ یکنیم فکر تو-  رو ات هقیس  ل نوامیم.کن انت

 .بسنجم

 یب و دکر تر تنگ ام شونه دور رو دستش گره یکم و کرد نگاه بهم مایمستق اون

 :گفت سوالم به توجه

 .یردنک جبران نویا چوقتیه تو اما!مینرفت هم اپرا کنسرت باهم چوقتیه ما-

 ؟یمند عالقه یقیموس به دونستمیم دیبا کجا از-

 :گفت یمسنرگ با

 .یبزن حدس یتونستیم-

ضاح قهیسل چه دمیفهمیم دیشا یکردیم دعوتم اگه-  ور دعوتت و یدار یافت

 .کردمیم رد

 دمید و گذاشت هم یرو یاروم به چشماشو و داد رونیب صدا با رو نفسش اون

 جام یتو کش  هیم درد داره نکهیا تص  ور از و نش  س  ت ص  ورتش یرو اخم که

 "؟یخوب"دمیپرس نکهیا جواب در و شم بلند که شد مانعم اون اما شدم زیمنین

 کردم یسع و گرفتم رو بود ام شونه دور که دستش.داد تکون آره نشونه به سرشو

 ای دنیکش   درد دنید و کنم حفظ رو بودن یقو یتو قبل قهید چند اراده اون
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شه باعث شیناراحت  اگه اما شمب موفق که بود ممکن ریغ بایتقر.بزنم هیگر ریز ن

 نورم؟یم یدرد چه باشم،به مثبت یانرژ واسش نتونم یحت

 :دیپرس بود کرده تنگشون کهیدرحال و کرد باز چشماشو یسنت به

سمیم که ییدخترا ؟اکثریستین بلد یشعر چیه تو- ستانیبد دوران یتو شنا  ر

ندگ جو یتو یلیخ ندگ و یخوان  ننکیم فکر و رنیم فرو یگریباز و یرقص  

 یداشتم،حت سردرد مارگرت دست از هرروز بایتقر.رهیم هدر داره استعداداشون

 مینوندیم درس مدرسه هی یتو اما نبود خوندم خواهر هنوز ها اونموقع نکهیا با

 جوش آب که بود نیا آرزوهام نیبزرگتر از یکی.نوردیم بهم صداش از حالم و

 .زمیبر حلقش یتو

 

صال ادیب ادمی تا کردم فکر یکم س نیهمچ ا سا شتم؟همه یاح  نم که یزیچ دا

 متفاوت یها تیمل با منتلف یادما کردن مالقات و کردن س  فر نواس  تمیم

ض همه...خب اما.بودم نکرده فکر ییزایچ نیهمچ به چوقتیه و بود  تاوق یبع

 :گفتم متفکرانه.کننیم زمزمه خودشون با رو ییشعرا هی

 .یداشت رو آرزو همون بازم یدیشنیم هم منو خوندن شعر اگه گمونم-



 :گفت و زد بهم زحمت با رو پلکاش

 .بشنوم نوامیم-

 .نکن هم فکرشو یحت-

 .ستین جوش آب که اطراف نی؟ایترسیم یچ از-

شون مطمئن خودمو و کردم نگاه بر و دور به  شارف ذهنم به قبل از شتریب.دادم ن

 نکهیا نفس هب اعتماد یسنت به بعد و هیچ بلدم که یآهنگ نیبهتر نمیبب تا اوردم

 ادجیا خودم تو رو بنونم رو یزیچ کینزد فاصله اون تو کیج یچشما یجلو

 :گفتم و نشدم موفق بازم اما کردم

 .یننواب بده قول اما ببند چشماتو تو-

 

 هک ییص  دا با.بس  ت چش  ماش  و و نکرد یمنالفت و زد یروح یب لبنند اون

" ییایرو یقیموس" معروف شعر یاروم به نداشتم دوست رو دنشیشن خودمم

 .خوندم رو

 

“ 
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Now let the day 

 روز که ذاری فقط حاال

Just slip away 

 شه دور و بنوره ُسر فقط

So the dark night may watch over you 

 کنه نگاه بهت و باشه مواظبت دیشا کیتار شب و

Velvet blue,silent truth 

 صدا یب قتیحق هی!یآب منمل

It embraces your heart and soul 

 رو روحت و قلب

Nocturne 

 رهیگیم اغوش در نغمه

Never cry never sigh 

 نکش آه چوقتینکن،ه هیگر چوقتیه

You don’t have to wonder why 

 چرا یبپرس که ستین یازین

Always be .always see 



 نیبب شهیهم..بمون شهیهم

Come and dream the night with me 

 ”نیبش تماشا به رو شب یایرو من با و ایب

 

 

 :گفتم و دمیخند ینودیب و ننوندم گهید دمید که رو سکوتش

 .بدتره یلیخ مارگرت از صدام مطمئنم.الینیب-

 :داد جواب کنه باز چشماشو نکهیا بدون

 .دهیم یجالب حس دم،بهمیشن که یی  صدا نیتر مسنره نیا.بنون نه-

 

شت امکان سنره" کلمه چوقتیه ندا  ریغ ییمعنا من یبرا کوبیج زبون از" م

ست" و" یعال" و" بایز" از شتن دو شته" یدا شه دا  مهه با لغاتش رهیدا درواقع!با

 !ست ندهکن دلگرم فیتعر هی حرفش نیا دونستمیم یخوب به من و بود متفاوت

 هر یتو که اش نهیس   قفس  ه یرو س  رمو کردمو کینزد بهش خودمو ش  تریب

 :دادم ادامه رو ام"مسنره" اون قول به شعر و گذاشتم بود امن و گرم یطیشرا
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“ 

Have no fear 

 باش نداشته یترس چیه

When the night draws near 

 ندازهیم هیسا ما یکینزد شب که یوقت

And fills you with dreams and desire 

 کنهیم مملو ها اقیاشت و اهایرو با رو تو و

Like a child sleep 

 بنواب بچه هی مثل

So warm so sweet 

 نیریش و گرم یلیخ

You will find me there waiting for you 

 توام منتظر که ینیبیم اونجا منو

We will fly claim the sky 

 کرد میخواه فتح رو اسمون..کرد میخواه پرواز ما

We don’t have to wonder why 

 چرا میبپرس میستین مجبور و



Always be always see 

 نیبب شهیهم باش شهیهم

Come and dream at night with me 

 شو کیشر ام شبانه یایرو یتو و ایب

Thought the darkness lay 

 دهیخواب یکیتار که کن فکر

It will give away 

 شهیم الینیب باالخره و

When the dark night delivers the day. 

 ”.بده روز به رو خودش یک،جایتار شب که یوقت

 

 ارامش مبشنوم،ذهن سرم ریز رو قلب تپش نامنظم تمیر تونستمیم هنوز نکهیا از

صور تونمینم.شدیم اروم قلبم و کردیم دایپ  شنومشن گهید یروز هی اگه کنم ت

 امانگش  ت با و چرخوندم باال به رو س  رم.ش  کنمیم چقدر و ادیم س  رم ییبال چه

 هم از کردم یس  ع و دمیکش   ص  ورتش یرو اخم ظیغل خطو  نیب دس  تمو
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شون سمت اون.دهیننواب  که شم مطمئن البته و کنم باز  ملهج با رو شعر از یق

 :داده قرارش ریتاث تحت انگار که یطور کرد تکرار یعاد یبند

 کیارت ش   ب که یوقت ش   هیم الینیب باالخره و دهیخواب یکیتار که کن فکر-

 .بده روز به رو خودش یجا

 اون گها.شد راحتتر المیخ برابر چند صداش دنیشن از و دارهیب که شدم مطمئن

 گهن باز چشماشو مدت همه دارم دوست!ستین یکاف بازم بزنه حرف هم ابد تا

 یکس نشه ساکت هم لحظه هی و بزنه حرف زیچ همه از و باشه یانرژ با و داره

 چقدر و هوفتیم برام یاتفاق چه خوابه،من یوقت اون یحت که کنه تص  ور تونهینم

 تاپ یصدا نیا دنیشن به چقدر که کنه تصور تونهینم چکسیه.شمیم هراسون

شم کنار تاپ شم زنده رو یروز چیه نوامیم و دارم اجیاحت گو  داص نیا که نبا

 ...هدیم روز به رو خودش یجا کیتار شب کنم فکر که شدیم کاش..نشنوم رو

 

 یلعنت س  اعت 24 اون اعظم بنش که ش  د راحت المیخ هوا ش  دن روش  ن با

به حالش و دارهیب هنوز کوبیج و ش   ده تموم  یبرا که ییمعنا به نه خوب.خو

 هست مردم ی همه



 فسن یحت که یآدم.باش  ه تونهیم س  رطان به مبتال آدم هی که ییمعنا به خوب

 خوش بهمون هم لحظات نه،همون ای بود مسنره.همراهه درد با هم دنشیکش

 آرزو و میبردیم لذت میهم کنار رو یشتریب ساعات نکهیا از حداقل.گذشتیم

 میتنرف باهم جاها یلیخ هنوز ما.نباش  ه ما توقف س  تگاهیا نیاخر نیا میکردیم

 .میدیند رو زایچ یلیخ و مینداد انجام کارارو یلیخ

 :گفتیم کوبیج

 .بدهکاره ما به رو زایچ یلیخ ایدن-

 هی ندید به لیتبد آرزوش نیتر یافتنین دس   ت که ش   دینم باورش هنوزم اون

 از پر و رحم یب نقدریا تونهیم یزندگ شدیم باورش یک.شده گهید آفتاب طلوع

 باشه؟ یبیسراش و یپست

 یزیچ حاال تا روزید از بچه اون اومد ادمی کردنش هیگر و آنجل ش  دن داریب با

س نبود الزم و ننورده ضاح مادر چقدر بگه بهم یک ستم یافت  دازهان به خودم ه

 .کردمیم سرزنش خودمو مورد نیا در یکاف

 اطراف اون از و رونیب برم بودم مجبور بچه یغذا ای رخش  کیش   دنیخر یبرا

قب تونهیم که دمیپرس   کوبیج از.بنرم یزیچ  قبول اون و باش   ه انجل مرا
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 ذاشتمگ تنتش کینزد رو کالسکه و نهیبش جاش یتو تا کردم کمک بهش.کرد

 :گفتم و

 اما.نهزینم س  رش به اومدن نییپا ه*و*س احتماال یبد تکونش کمی فقط اگه-

 ا،باشه؟ین نییپا تنت از تو ادیب رونیب کالسکه از خواست اگه یحت

ثل کهیا یبرا تذکرم ش   ه،ازیهم م ظب ش  تریب ن  تا باش   ه خودش موا

 تنت یرو و انداخت بهم یهیس  ف اندر عاقل نگاه.نش  د اطراف،خوش  حال

 کالس که یتو از رو انجل و ش د خم و گذاش ت نیزم یرو پاهاش و و دیچرخ

ست و کرد بلند اش ستش د  رو کردیم حرکت قبل از شتریب یکم حاال که رو را

 :تگف و کرد انجل حائل اونو و داشت نگه بود وصل سرم بهش که یدست کنار

سمیم نظر به داغون اونقدر یعنی.الینیب- سقل نیا تونمینم که ر  بلند هم رو یف

 کنم؟

 االب با یول نندازه زحمت به ینودیب خودش  و بگم و کنم یاعتراض   خواس  تم

 :گفت و کرد اشاره در به ابروهاش انداختن

 .گهید کنه؟برویم هیگر یگرسنگ از داره ینیبینم-

 :گفتم و زدم یکمرنگ لبنند شیلجباز به



 .گردمیبرم زود-

 

 از که یدیناام وجود با و بود لبام یرو لبنند کهیدرحال ش   دم خارج اتاق از

 یروزا ما و رهیم شیپ خوب زیچ همه که بودم دوارید،امیباریم آس  مون و نیزم

 .میدار رومون یجلو رو یبهتر یلیخ

شتام نیب رو گردنم یرو بیصل گردنبند  بلند یوراهر یدواریام با و گرفتم انگ

تانیب له راه تا رو مارس   مه خودم با ذهنم یتو و زدم قدم پ  تکرار رو زیچ ه

 نش  ده متیق گرون یخص  وص   مارس  تانیب هی به لیتبد ینودیب اونجا.کردمیم

شت وجود توش ارامش و سکوت نقدریا.بود  تحرک از ایدن یکردیم فکر که دا

 .نداره وجود ییصدا و سر چیه و ستادهیا

 با

 سنیج و کین دنید با و کردم بلند رو سرم ومدیم رو به رو از که ییقدما یصدا

 یقدم هی دیشا و ستادمیا سرجام ناخوداگاه و دیپر صورتم از رنگ بگم تونمیم

 به هک یفکر نیاول.دمیچس  ب رو گردنبند تر س  فت و برداش  تم عقب به هم رو

 دهیند منو هنوز اونا و باش  ه داش  ته وجود یش  انس   اگه که بود نیا دیرس   ذهنم
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 یلیخ ش  م،امایم دور تونمیم که ییجا تا و ذارمیم فرار به پا لحظه نیهم باش  ن

 .باشه احمقانه تونهیم چقدر اونا از کردن فرار دمیفهم و اومدم خودم به زود

 موندن جز نکردم یاش  تباه کار چیه من!من نه کنن فرار دیبا که نفرن دو اون

 و بود خواهد ابد تا من جرم نیتر بزرگ نیا مطمئنم و عاش قش م که یمرد یپا

 اونا که وقتش   ه.بدم پس تقا  ممکن حد از ادتریز یجرم نیهمچ یبرا من

 .درک به برن و بدن پس رو شمارشون یب یگناها تقا 

 هم خوش  حال اما نبودن زده تعجب اص  ال و داش  تن دنموید انتظار قطعا اونا

شون شدیم و نبودن س سا  کردم یسع.شد متوجه کامال منو دنید دوباره از اح

 کردیم شونریتحق شتریب نیا قطعا و بدم ادامه رفتنم راه به و رمیبگ شون دهیناد

باره.زنیناچ و یمعن یب برام حد چه تا بدونن که  و دوختم نیزم به نگاهمو دو

 سنیج یصدا که بودم نشده رد کنارشون از کامال گرفتم؛هنوز سر از رو رمیمس

 :رنیبگ دهیناد منو ندارن قصد اونا داد نشون

 

 !آشنا امسال دوست پارسال-



 النگ همون منظورم درواقع میندار یاص  طالح نیهمچ دونمیم:س  ندهینو)*

 خودش هب یش  تریب ییکنا یمعنا نواس  تمیم بود یس  یانگل یتو یس   نو میتا

 (رهیبگ

 

 به یندبل یص  دا و یطلبکار با کین که س  تمیبا بودم نگرفته میتص  م هنوز

 :گفت بود سالن یتو که یا گهید پرسنل هر و در یجلو یها نگهبان

 داده؟ راه من مارستانیب یتو رو آشغال کهیت نیا یک-

 و هکن خراب رو اوض  اع که نگم یزیچ تا گرفتم گاز رو لبم و س  تادمیا س  رجام

 برگشتم رو بودم گرفته فاصله که یقدم چند و سمت اون برگشتم یکوتاه مکث

 :گفتم تمام جسارت با و ستادمیا روشون به رو و

سم نویا من بهتره- ش یبرا داده؟اگه راه شماهارو یک که.بپر  ستانماریب یسرک

 نوانع به من اما.نیبچرخ نجایا نینوایم ن،هرچقدریین،بفرمایاومد مزخرفتون

 لمیم خالف اگر و نیبذار 6 ش  ماره اتاق یتو پاتونو دمینم مارم،اجازهیب همراه

 .مکن تیشکا ازتون تونمیم ن،هنوزمیهست یک که نداره یتین،اهمیکن عمل
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 نگاه تهالب و کننیم ش  هیهم که ییکارا ای کنن رمیتحق ای بنندن داش  تم انتظار

قل بهم اول روز از که بود یبد احس   اس   ات از پر کین ما ش   دیم منت  ا

 راکث و بزنه س  ر ازش یرفتار چه قراره قایدق س  تین معلوم چوقتیس  ن،هیج

 طانیش   چه اون دونمیم که یمن یبرا یحت رس  هیم نظر به اروم و مودب مواقع

 .باوره قابل کلماتش از دونه هی یحت بگم تونمیم یسنت به و ی  دیپل

ندازه به چوقتیه تو.باش ،آرومیه- قل ای ما ی ا  نگران کیج یبرا من حدا

 .یستین

 

 و تعجب از شده گشاد یچشما با و دمیخند یعصب و یمقطع و بلند یصدا با

 :گفتم تیعصبان ییجورا هی

 واقعا؟-

سنره جمالت همه ذهنم تو  قیعال درمورد سنیج زبون از اول روز از که یا م

 یزیما تمس  نر لحن با بتونم تا کردم مرور رو دمیش  نیم برادرش به رشینظ یب

 :گفتم یسوال رو بود اومده ادمی که یزیهرچ و ارمیب روش به رو اونا



هاش مادرت ش  کم یتو از تو چون-  از تر ظیغل خون چون ای؟یبود با

شا ؟ صرار هنوز دمیآب  س نیدار ا سانه یک شق و یریناپذ ییجدا اف  انیپا یب ع

 باشه؟ داشته باور رو گهیهمد به نگتونیارل یبرادرا

 نیا از زودتر یداش  ت انتظار چطور.میخبر یب ازش س   اله کی از ش  تریب ما-

 بود؟ کرده پاک جا همه از رو خودش تیهو و پا رد یوقت میایب سراغش

 و دست یچ اب داره نیدونستیم یوقت داشتم ن،انتظاریایب زودتر نداشتم انتظار-

 .نیریبگ رو دنشید بیآس یجلو و بره نینذار کنهیم نرم پنجه

 

 :گفت یکالفگ با و کنه نگاه یخاص شنص به نکهیا بدون سنیج از قبل کین

 انمارس  تیب یتو خودم پس  ر دنید یبرا من بگو بهش و کن خفه س  ن،اونویج-

حدوده یتو خودم جازه به یازین چیه خودم تیمالک ی م  گرد ابونیخ هی ا

 .ندارم بدبنت

 وفته،امایم یاتفاق چه نهیبب و کنه امتحان تونهیم گفتمیم و کردمیم دشیتهد دیبا

 هم ینجوریهم چون ش   دیم محس  وب یخال تو دیتهد نیا ییجورا هی خب

 .نه ای بردن نیب از رو مدارکم اونا نبودم مطمئن
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 شبه و رمیبگ خودمو یجلو بنوام که دمیترس  ینم ازش اونقدر گهید بار نیا

 :گفتم و کردم اشاره سرم پشت سالن به.ندم یجواب

قدر خودش پس  رت نیبب و برو...برو- تاق چ تهید مش    از اون یکنیم فکر!دن

 شه؟یم خوشحال دنتید

 .کنم خوشحالش تا ومدمین من-

 وجود به.نداره یاجیاحت نجایا وجودت به چکسی،هیاومد که یلیدل هر به-

 .چکدومتونیه

 

ست سنیج سش اما بده یجواب خوا  و شد لشیموبا یرو دیجد امیپ پرت حوا

 .زد پوزخند فقط کین

 

  و کردم نگاه هردوشون به انزجار با 

شون از رو یحرف تا نکردم صبر گهید شنوم جانب  بوده ازین که یزیهرچ گمونم.ب

 .گفتم بهشون رو



 

** 

 

تاق از یچ یبرا که کردم فراموش یکل به  س  مت راهمو و بودم اومده رونیب ا

 و دادم رو نفر دو اون اومدن خبر بهش نگران و هراس  ون و کردم کج مزیج دفتر

 .دونهیم مزیج که دمید تعجب کمال در

 

 نیا از بعد اما دادم دس   ت از هم مزیج به اعتمادمو کردم حس یا هیثان یبرا

 فقط اون و نداش  ت بهش یربط چیه موض  وع نیا چون ش  دم مونیپش   حس

 تا هریبگ رو مارس  تانیب نیا ص  احب یجلو تونس  تینم و بود معالج پزش  ک

 .نشه واردش

 

 

 که ور کیج ش  دن دایپ خبر و نبودن کانادا یحت س  نیج و کین که گفت مزیج

 .رسوندن رو خودشون عایسر دنیشن
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 میبزن ور اس  تنوان مغز وندیپ دیق میش   مجبور ممکنه که بود گفته بهم قبال اون

 هی تا داره وجود راه سه فقط که داد حیتوض بهم.زدیم یا گهید حرف روز اون اما

 .وفتهیب اتفاق زیام تیموفق وندیپ

 بردن نیب از و یدرمان اش  عه و کیج خود اس  تنون مغز کردن خارج شیاول

 .خودشه بدن به برگردوندنش تینها در و یسرطان یها سلول

س کمتر یبرا که دوم راه ستفاده وفتهیم اتفاق یک  یوقلود یخون یها سلول از ا

 خون از اس  تفاده س  وم راه و داره رو موهبت نیا کیج که ش  نص   همس  ان

 قابل یلیخ حاض  ر حال در چندان ممکنه اونم که ی  تر بهیغر و س  وم ش  نص

 .نباشه اعتماد

 من اما کیج طیشرا به توجه با شده رممکنیغ یکل طور به اول روش گفتیم

 و داش  ت یادیز یخطا که هم آخر روش.دونس  تمینم رو شیپزش  ک حیتوض  

 نیا رد ماها از شتریب یلیخ کین و سنیج قطعا.نداشت وجود براش یکاف وقت

 یهرچ گفته و گرفته تماس باهاش س  نیج که گفت مزیج.دونس  تنیم مورد

 خون از اس  تفاده با که داره نانیاطم و کنن اماده یجراح یبرا رو کیج زودتر

 اومده شیپ اوض  اع به توجه با بایتقر و رهیم شیپ زیام تیموفق کیج اون،عمل



 سنیج نه کردنیم فکر چون بودن کرده حذف درمان ستیل از رو سنیج همه

 .رهیبگ کمک ازش کنهیم قبول کیج نه و کنه یکمک ل  یما

 ینگران اما داش  تن ینگران نگاه راهرو یتو اونا یباش  م،هردو ص  ادق بنوام

 وقت یلیخ دیبا و بدن انجام توننیم حاال که ی  کار نیتر ارزش یب و نیکمتر

 هک حاال نه کردنیم فکر بهش بود نش  ده میوخ انقدر اوض  اع هنوز یش،وقتیپ

 .شده کمتر هم درصد پنجاه از دمونیام

 فکر بهش بش  ه که یزیچ از ش  تریب.کردن بد هردومون با.کردن بد کیج با اونا

ش به شهیم دونمینم.کرد شون مونیپ  اقتیل که دونمینه،نم ای بود دواریام شدن

 حاضرم من کنهیم کمک کیج به واقعا نیا اگه اما.نه ای دارن رو شدن دهیبنش

 .دهافتا یاتفاقات چه که کنم فراموش و کنم تحمل رو نفر دو اون ی چهره هرروز

 مکنم طیشرا نیتر حساس یتو و اخر بار یبرا کیج کردن قانع فهیوظ دوباره

 و دبو شده صادق یا گهید هروقت از شتریب روزا نیا مزیج.افتاد من دوش یرو

 :گفت

 

http://www.roman4u.ir/


 ولقب که کن مجبورش ش  ده اگه یحت.نش  و اش خواس  ته میتس  ل تو بار نیا-

 وندیپ.کنه امض  ا رو نامه تیرض  ا یلعنت یها برگه عیس  ر یلیخ دیبا اون.کنه

 .ست موندهیباق راه تنها کینژنئیس

 :گفت و کرد اشاره بهش و برگردوند رو زشیم یرو یشن ساعت

 ها نامه تیرضا ،بایایم که یبعد ی دفعه فقط.ی  کوتاه نیهم به واسش زمان-

 .ایب

 

 تعداد ادند اس  تعفا و ریامپا نگتونزیارل یورش  کس  تگ هفته،خبر دو از کمتر ر د

 ودجهب کمبود علت به روین لیتعد ای ش  رکت دیمف و بزرگ یکارمندا از یادیز

  .دیترک بمب هی مثل خبر و شد پنش جا د،همهیشد

شت قتیحق واقعا ش رو ها گنده ادم یایگندکار ی همه تونهیم پول که دا  ونهبپو

 وندرشتش و زیر یشه،گناهایم دایپ اش کله  سر یمال مشکل نکهیا محض به و

  .کنهیم محاکمه هم رو اونا دادگاه و کننیم دایپ تیاهم تازه مردم و دولت یبرا

شه کوبیج که همونطور ش نق شت،ارل رو انتظارش و بود دهیک  ریمپاا نگتونزیدا

ستوار کوه هی شرکت اون.شدیم داغون که نبود یزیچ تنها  رشیز ایلیخ که بود ا



 که یهرکار به دس  ت بود پش  تش  ون که یکوه به اتکا با و بودن س  اخته خونه

 گرد و بود شکسته درهم رو کوه اون بزرگ زلزله هی که حاال و زدنیم نواستنیم

  .بودن داده دست از رو زشونیچ همه ایلیشد،خیم محو  ابرها یتو خاکش و

 گتونزنیارل به که تر پا خرده یها شرکت یلیخ استیر و یکمپان وست جمله از

  .بودن وابسته

 وزر چند فاص  له به بعد و یهنزل دکتر ش  د مواخذه و ریدس  تگ که یکس   نیاول

  .بود سنیج

 نوزه مارگرت و گرفت قرار بیتعق تحت و کرد فرار بود دار س   ابقه که نیادو

 درموردش قیتحق از دس  ت یا هیثان سیپل اما نداش  ت یا ش  ده اثبات جرم

 یداروها س  اخت یتو یهمدس  ت جرم به یزود به دونس  تمیم و داش  تیبرنم

  .شهیم ریدستگ رمجازیغ

بار نیا ند رو کیج اخ  که یزیهرچ به اون درواقع!کردن تر جوون س   ال چ

 ینیب شیپ که یزیچ از بهتر موارد،اوض  اع یبرخ در یحت و دیرس   نواس  تیم

  .شرفتیپ بود کرده

  .دیرس بهم مدت نیا یط که نبود یخبر نیبهتر نیا اما 
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جب  یبرا کیج کردن یراض   کردمیم فکر که ییروزا همون که بود زیام تع

،اون از دور و رممکنیغ عمل انجام  رو یجراح بهتره که ش  د قانع باالخره ذهن 

 یمیش   تا بود ش  ده قانع یحت اون.کرد امض  ا هارو نامه تیرض  ا و بده انجام

  .نشه درمان الینیب و ارهیب دووم ممکنه که ییجا تا و بده انجام هم رو یدرمان

 شخود روزا نیا دمیشا ای بود یزندگ لیدل یب معجزات از یکی دیشا نیا خب

 که یتصادف از بعد و ستین درکار یشانس و یشوخ چیه گهید بود شده متوجه

 موض وع نیا ض رورت دونس تیم و بود اومده س رجاش عقلش انگار داش ت

  .هکن کم خودش لیم با شویزندگ یروزا بنواد که یاون از ادتریز.ادهیز چقدر

 دایپ دادن ادامه یبرا یا دوباره دیام بودن شده محقق اهدافش که حاال دمیشا

 ور خودش حق و بمونه ایدن نیا یتو ش  تریب یهرچ ش  دیم باعث که بود کرده

 یاتفاق نیبهتر نیا و شناختمینم پا از سر بناطرش من بود که یزیهرچ.رهیبگ

  .بود افتاده واسم ریاخ سال چند یط که بود

 اونو و بود کیج به حواسشون ساعته 24 که یبزرگ و ماهر یپزشک میت وجود با

ستندام کین سمت از رایاخ که یناظر گروه و کردنیم چک  چیبودن،ه شده ا



 موجود،درص  د ینگران تنها و نداش  ت وجود یپزش  ک یخطا درمورد ینگران

  .شدینم مربو  یپزشک مهارت به همش که بود شانس

  

 حاال ات که بود یا تجربه نیتر یغمناک عمل اتاق به ورودش از قبل کیج نگاه

 به منص  و  خطرات خود یخود به یجراح و یهوش  یب.داش  تم میزندگ یتو

شت رو خودش سون قراره یجراح نیا بود نگفته چکسیه و دا  مناطره یب و آ

  .باشه

جازه بهم کردمیم آرزو هاش همراه بدن ا تاق یتو با مل ا ما برم ع  نیهمچ ا

 نمیبب بنواد دلم من که یزیچ چیه گفتیم هم مزیج و بود ممکن ریغ یزیچ

شت که نیهم و نداره وجود تو اون شون و ستمیبا در پ  نمک تیموفق یآرزو برا

  .هیکاف

بل ش   ب کی کیج مل از ق  نیآخر و نمشیبب نتونس  تم و بود نهیقرنط رو ع

 .بود عمل از قبل ساعت چند و 30 بایتقر دارمونید
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 گرن زیچ همه.باشه تر مزخرف و تر غمناک تونستینم شب اون از یشب چیه

 ییرداف چیه قراره و استیدن انیپا نیا که انگار.داشت رو یخداحافظ بد یبو و

 ذهن از دور اتفاق نی،ایکردیم نگاه موض  وع به که نانهیب واقع و نباش  ه کار در

  .ادیب شیپ یهرکس یبرا بود ممکن و نبود

شته یحرفا یرو هنوزم کیج صا گذ صو  دیتاک سایکل یتو یها حرف اش،خ

  :گفتیم و داشت

  

گه- نده یجراح نیا از ا مدم،طبقین رونیب ز قتی،هیداد بهم که یقول و  چو

 تس  ین مهم و یبمون افس  رده و تنها من به یالیخ یوفادار هی بناطر یتونینم

 ور اقتشیل که یکن یزندگ یطور  یآزاد باش   ه،تو بعدش روز کی اگه یحت

  .یدار حاال که ی  زیچ از شتریب یلیخ یخوشبنت و یشاد تو اقتیل و یدار

  

 ارهدرب کامال و زدیم حرف مورد نیا در که هربار شدمیم تر نگران و رتریدلگ من

صمم و یجد اش ستمیم.بود م  بهش راجع انقدر و کنه بس بگم و بزنم غر نوا

س اما نبودم یخرافات آدم.نکنه صحبت  قبل فاحر نجوریا کنه حس تونهیم یهرک



 با داره اون!ارهیب یبدش  انس   تونهیم چقدر یس  از س  رنوش  ت عمل نیهمچ از

  برگرده چوقتیه ستین قرار انگار که شهیم عمل اتاق وارد یتیذهن

  :آوردم زبون به رو اسمش معترضانه و کردم باز دهن

  

  ...کیج-

ستق و کرد ساکتم اون شمام یتو میم  از ریغ رو یزیچ بود منتظر و کرد نگاه چ

  .نشنوه خودش یحرفا جواب

  

 یریگینم خودت از رو کردن یزندگ شاد حق من بناطر که بده قول بهم فقط-

 کنه تیحما ازت تونهیم که ی،کسیکرد دایپ رو تیزندگ مناسب مرد هروقت و

 ینگتونیآرل کوبیج چیه روز اون که بده برس   ه،قول یبیآس   بهت ذارهینم و

  .یش مانعش که رهیگینم رو قلبت یجلو
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 یتو مدام اون یوقت کردمیم حس رو ص  ورتم گرفتن ُگر و ها گونه ش  دن س  رخ

 الیخ و کردیم تص  ور یا گهید ش  نص با منو و ش  ده تموم رو خودش ذهنش

 مه لحظات نیا یتو یحت خودش  و ره،بهترهیبگ جلوش  و تونهینم چون کردیم

 ورشمجب ینطوریا تا بدم تکون س  رمو تونس  تمیم فقط و کنه تیاذ درموردش

  .باشه تر شیاند مثبت و کنه دور خودش از رو یمنف افکار همه نیا کنم

  

 بهم بدونم بود ازین که یزیهرچ درمورد ش  دنش نهیقرنط از قبل یلحظات تا اون

 با یا هگید هرکس از افتاد،قبل یاتفاق اگه که داش  ت دیتاک خص  وص  ا و گفت

ماس لشیوک مه اون و رمیبگ ت عات ی ه هام رو کیج یحقوق و یمال اطال  با

 زا قبل یکس   بدم اجازه دینبا که کردیم تکرار مدام و گذاش  ت خواهد ونیدرم

 مثل یا عده رو دهیکش   که ییزحمتا ی همه ممکنه چون بره لشیوک س  را  من

 تدس   دینبا اون از ش  تریب که یثروت ی همه نوادینم اون و بدن باد به پدرش

  .بده دست از مرگش با رو باشه خونوادش

  



ضوع دیبا که کنم قانع خودمو تا کردم تعلل آخر لحظه تا من  شبه رو انجل مو

 اعتراف یبرا بودنش س  نت تمام با و نفهمه چوقتیه اون ممکنه چون بگم

 مومت شیزندگ تیذهن نیا با و پدره هی ندونه یحت اون بود خودم،ممکن شیپ

  ...شه

 کرف حداقل.ارمشیب زبون به چطور قراره که بودم نکرده یزیر برنامه چوقتیه

 هی قبلش ذهنم یتو و بزنم حرف درموردش طیش  را نیا یتو قراره کردمینم

 یرطو حرفمو تا کردمیم رو میسع و دمیچیم کن پرت حواس و کیرمانت نهیزم

 تظرشمن که ییزایچ از چکدومیه حاال اما نباش  ه کننده ریغافلگ یلیخ که بزنم

 جادیا ور یدرس  ت یبند جمله تونس  تمینم یحت حاال.نرفتن شیپ درس  ت بودم

  .بده قرار خط هی یتو رو کلمات فقط که کنم

  

 اتاق یتو ونمتینم نیا از ش  تریب و رونیب برم دیبا که گفت و اومد پرس  تار یوقت

ض بمونم،با سترس از که ینب  کیج به ربا نیاخر یبرا زدیم یتند به یناراحت و ا

 فتهه چند که یحرفم،بغض   اوردن زبون به یبرا کندن جون از بعد و کردم نگاه

  :مگفت و شکست ناخوداگاه بود شده دهیپوش یمصنوع خنده هی با اون یجلو
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 میدونیم و میمون یم منتظرت ما.کیج اریب دووم شده که هم آنجل منو بناطر-

  .شهیم خوب حالت زود یلیخ که

  

  

ستمینم سات نوا سا شم یاح  اون یرم؟لعنتیبگ جلوشو بتونم ممکن   چطور اما ب

شو شهیهم یبرا گهید ساعت نیچند تا ممکنه که منه یزندگ همه مرد شما  چ

  .نداشت من از بهتر یحال هم خودش.ببنده

ساتر طاقت و تر سنت برابر چند اون یبرا زیچ همه که حتما  خب یول بود فر

ضوح به شو یتو رنگ قرمز یها رگه شدیم هرچند کردینم هیگر و شما  دید چ

  :بگه و کنه اروم منو کردیم یسع یوقت

  !بمونم زنده کنمیم یسع-

  

  :گفتم هیگر با و گرفتم رو لرزونش و سرد دست من

  !کنه رفتن راه نیتمر پدرش با دوباره زود یلیخ نوادیم آنجل-



  

ستم عیسر یلیخ ش عقب رو د شما به گذرا نگاه هی با و دمیک  و دهز رتیح یچ

سر ستار و رفتم رونیب اتاق از عایمتعجبش، ست رو در پر ست در به.ب  اتاق ی هب

ستامو و دادم هیتک شتم صورتم یرو د  یصدا که نکردم مجبور خودمو و گذا

  .کنم خفه مو هیگر

 نم که یزیچ.بود یبزرگ روز فردا...زیچ همه بابت.بودم یعص  ب و جانزدهیه

 من که یدادخواس  ت و بود س  نیج هیاول دادگاه نزدم حرف کیج با درموردش

 از و بودم کرده میتنظ اش هیعل پرونده یخص  وص   یها یش  اک از یکی بعنوان

  .بود شده همزمان کیج یجراح روز با دادگاه یبرگزار خی،تاریشانس خوش

  

 به اون.هباش داشته یشیتشو و استرس درموردش نواستمینم چون نگفتم بهش

 وجدان عذاب حس یکم.بود مش  تنج اعص  ابش س  نیج بناطر یکاف اندازه

شتم  سته ازش و بودم کرده صحبت لشیوک با تر قبل یلیخ کهدا  بهم ودمب خوا

  .باشه کیج ندهینما و بزنم حرف دادگاه یتو بتونم تا کنه کمک
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 س  نت یکم موکلش چش  م از دور یعمل دادن انجام یبرا لیوک هی کردن قانع

 ریرگد رو خودش که س  تین کوبیج نفع به که کنم متقاعدش تونس  تم اما بود

 .اونه به کردن کمک من،درواقع به کردن کمک و کنه

 

 داستان از نگاه دانای کل:

  

 وفشمن شگاهیآزما یتو نگتونیآرل سنیج.بود جاش سر زیچ قبل،همه سال دو

 اداره رو بزرگشون شرکت کوبیج و نداشت یکار یکس به ظاهرا و کردیم کار

 ینسب حصل هی هاش بچه نیب باالخره که بود خوشحال نگتونیآرل کین و کردیم

  .شده برقرار

 باال یبدنام و خس  ارت چقدر ش  رکت و رهیم شیپ چطور اوض  اع که نبود مهم

ضر اونجا شهیهم کوبیاره،جیم  یاحتمال یها ضرر ی همه یجلو تا بود حا

 ونستتینم چکسیبود؛ه موفق شهیهم اون و کنه سقو  شرکت نذاره و رهیبگ رو

 و نهیبب ض  ربه تونهیم حد چه تا نباش  ه،ش  رکت کیج تیحما یوقت کنه تص  ور

  .شه داغون



 فقط اون داد،اماینم اس  تیر به یتیاهم و دیرس  یم نظر به قانع ظاهرا س  نیج

ستیر اندازه به رو زیچ چیه تیواقع در و کردیم وانمود  یشرکت کمال و تمام ا

 به اونو یمتیق هر به حاض  ر و نواس  تینم دونس  تیم خودش س  هم اونو که

 ایدن یتو یهرکس   از ش  تریب که یبرادر با افتادن در متیق به یاره؛حتیب دس  ت

  .داشت دوستش

سات سنیج سا ستینم اما نبود یاح  یبرا امون یب که یفیضع قلب یجلو تون

 خون" بردیم کار به ش  هیهم رو المثل ض  رب هی ره؛اونیبگ رو دیکوبیم برادرش

 یرادرب نیب کردیم یسع که یسوم شنص با مواجه با شهیهم و" آبه از تر ظیغل

  .کردیم دفاع خودش از جمله نیا ره،بایبگ قرار نفر دو اون

 نیفیرگ تارا کله و سر شدن دایپ با.مونه ینم یباق شکل هی چوقتیه اوضاع اما

شعاع تحت زایچ یلیشون،خیزندگ یتو  هی کردینم فکر چکسیه.گرفت قرار ال

 و داشت دوست رو تارا سنیج.شه نفر دو اون یبرادر خوردن بهم باعث دختر

جاع درموردش یگاه قل یب و ش   مک یرو تونهیم کردیم تص  ور و بود ع  ک

 دهیناد کامال نفر دو اون که دید اما کنه حس   اب موانع زدن کنار یبرا برادرش
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 بهش ندارن قصد هم چوقتیه انگار و شدن یمیصم باهم یادیز و گرفتن اش

  .خبره چه نشونیب بگن

ستینم سنیج و بود کرده فرض احمق رو سنیج اونا  بذاره و ستهیبا کنار تون

  .ارنیب دست به دردسر یب رو زیچ همه

 خودش نفع به رو رهیمد ئتیه یرا زور و دیتهد یگاه و یینما مظلوم با اون

شک یصور یریگ یرا هی و دیخر  به نداد ازدواج شنهادیپ با کرد یسع.داد لیت

 گه،اماب نه تونهینم تارا بود مطمئن چون بزنه لطمه اونا یهردو احساسات به تارا

 س  اده اونقدرام گهید برادرش یماریب ش  د متوجه که بود روزا همون درس  ت

 رو برخ نیا دیبا چطور که نداشت یا دهیا چیه.شده سرطان به لیتبد و ستین

 همه یبان و باعث چون شدیم متنفر سنیج از..کردیم یقاط کیج.بده کیج به

ندازه به و بود اون اشیبدبنت  نیا فقط موض  وع و متنفره ازش االن هم یکاف ا

شون تیموفق یبرا مجبورن ادما جاها یلیخ.نبود شون یرو پا خود سات سا  اح

 انسان یکم تونستیم سنیج.بره دستشون از ناشونیزتریعز بدن اجازه و بذارن

 با رو تیموفق هیقض   و بنره جون به رو برادرش تیعص  بان و نفرت و باش  ه

  .نکرد کارو نیا اما.نکنه یقاط یماریب



ها  با تارا بده اجازه که کرد بروز ص  ورت نیا به وجدانش عذاب حس تین

 دیلک که بچه هی اون.دادینم دس  ت از رو تارا فقط س  نیج البته و بره کوبیج

 یطورنیا کردیم فکر اما.رو برادرش نطوریهم و دادیم دست از رو بود تشیموفق

  .زده کنار راهش سر از رو یشتریب موانع

 باشه لخوشحا دیبا دونستید،نمیرس گوشش به کیج شدن دیناپد خبر یوقت

ستیم فقط.ناراحت ای ست از رو بچه اون تونهینم گهید بار نیا دون  اگه و بده د

مام به احمق هیکنه، فرار ازش خودش یپاها با تارا بده اجازه دوم بار یبرا  ت

 هی نواس  تیم دختر اون از که یزیچ همه.نبود مهم براش تارا گهید.معناس  ت

ستیم که بود نوزاد شه سواال از یلیخ جواب تون  هک بود شانس خوش اون و با

 ذهنش به چوقتیه که خورده پس  تش به تارا حماقت و یس   ادگ به یدختر

  .کنه تیشکا دستش از تونهیم رسهینم

 نیب دیبا داره،فقط وجود بچه تولد یتو که یراز که کرد دیتهد اونو س  نیج

 ونهبت که س  تین بدونه،مطمئن نویا یس  وم نفر اگه و بمونه نفر دو خودش  ون

ضم رو تشیامن صف گهید اون.نه ای کنه نیت ساتش.بود رفته رو راه ن سا  رو اح

  .نوردیم بسته در به مدام کیج کردن دایپ یبرا تالشش و بود گرفته دهیناد
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 تس  اک تونس  تینم بود دهیفهم رو قیحقا از یلیخ که کوبیگه،جید طرف از

 رو درشبرا و پدر و کنه دایپ انیپا رانهیحق نقدریا شیزندگ بده اجازه و نهیبش  

 یبرا راه هی فقط اگه که بود مطمئن و دونس   تیم هاش یبدبنت تمام مقص  ر

  .شرکت   هیناح باشه،از داشته وجود نفر دو اون به زدن ضربه

 

 حساب از یادیز بنش کردن هک اول.داشت قیدق و شده حساب نقشه هی اون

 بعد و ش  رکت از بزرگ یدزد به ش  رکت عوامل حواس کردن پرت و یمال یها

عات به نفوذ مل ضیتعو و دیتول بنش اطال خت دس  تورالع  از یلیخ س   ا

 اشتند ریامپا نگتونزیارل شرکت در یاختصاص یدیتول خط که یمهم یداروها

 زمان در که ییس  هامدارها از یادیز تعداد کردن متقاعد اخر و یینها ض  ربه و

ها با خودش اس   تیر ند  ش  رکت با بود کرده وادارش  ون یتیریمد یترف

 و درو  با ها سال که یشرکت هیعل دادن شهادت به نکنن قطع رو شونیهمکار

  .مونده پابرجا یکالهبردار و رشوه



 و ننک تیش  کا ش  رکت هیعل کنه متقاعد رو اونا تا نبود س  نت کوبیج یبرا

شت،براش وزارت مثل یعموم کلفت گردن یشاک چندتا کردن جور  آب بهدا

 د.بو خوردن

 

س اون  که یممکن،وقت طیشرا نیتر نتهیر بهم و نیتر سنت یتو که بود یک

 تا کردیم قانع رو همه مونه، ینم یباق نگتونزیارل از یزیچ زدنیم حدس همه

شونیحما طیشرا نیبدتر یتو  حاال.نکنن قطع رو شونیهمکار و برندارن رو ت

شت که یمدارک با ستیم تر راحت یلیخ دا شته یها حرف ی همه تون  اش گذ

 که تیفیک یب یداروها دیتول و یانس   ان قاتیتحق راز از پرده و رهیبگ پس رو

  .برداره شدن ادما از یادیز تعداد مرگ باعث

 دام هب و تیش  کا منزله ر،بهیامپا نگتونزیارل از تیش  کا که دونس  تیم کیج

 رادرشب نهیبب نواس  ت،کهیم نویهم درواقع.نبود مهم براش برادرش  ه،اما افتادن

  .نداره وجود یفرار راه چیه ماجرا نیا از داشت نانیاطم و دهیم پس تقا 

 که یا بچه رو،دختر رو،ثروتش گرفت،تارا پس رو نواستیم که یزیهرچ اون

 فقط اون.رو داش  ت دوس  تش وجود تمام با اما دخترش  ه دونس  تینم هنوز
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سیم سیم...دیتر سرطانیچ همه شدن کامل از قبل که دیتر  انیاپ رو شیزندگ ز،

ستینم اما بده س یبرا که ییروزا نیا تون شونیر ش زجر صبرانه یب دن  رو دهیک

  .نبره ازش یلذت چیه و چهیبپ خودش به درد از مارستانیب تنت یرو

 و کنه میتقس سرم یها لوله و ها سرنگ با قراره رو شیشاد که رهیبپذ تونستینم

  .بود نگتونیارل کوبیج یذهن تیظرف از خارج شهیهم یناتوان از حجم نیا

ستیم اون ستیم...کنه تالش نوا  ونچ بمونه تارا کنار رو یشتریب مدت نوا

ست تارا اندازه به شیزندگ یتو رو زیچ چیه چوقتیه اون شته دو ض و ندا  رحا

 درمان هاگ شدیم یچ یباشن؛ول باهم شتریب قهید کی تا بده رو زشیچ همه بود

 اعثب و کردیم خس  ته رو تارا که ش  دیم یطوالن نقدریا ای رفتینم شیپ خوب

  کنه؟ رهاش شدیم

 نکهیا ات کنترله تحت که کردیم فکر کیج حداقل ایبود، کنترل تحت اوض  اع

شت ش فرمون پ  یشلوغ جاده یتو که اورد شانس یادیز و شد هوشیب نیما

 دیهمف که بود ش  ب اون.باش  ه یحتم تونس  تیم مرگش وگرنه کردینم یرانندگ

  !نبوده کنترل تحت چوقتیه اوضاع



شو یتونینم تو و شهیم دایپ شون کله و سر دفعه هی یناتوان و درد  ای یریگب جلو

مت برابرش در یتونینم یحت قاو  مرگ برابر در نوادیم چطور اون.یکن م

  ؟رهیبگ رو شیزندگ یزایچ نیتر ساده یجلو تونهینم یوقت کنه مقاومت

 ندهمو یباق ی نرفته راه تنها درمان دیش  ا که کنه فکر ش  دیم باعث نایا ی همه

 .ست

 حظهل هر کردیم اومدن،فکر مارس  تانیب به دنشید یبرا برادرش و پدر یوقت

 ادیفر کم دس  ت ای کنه رونش  ونیب اونجا از و بده دس  ت از رو کنترلش ممکنه

  نهیبب رو چکدومشونیه نوادینم بگه و بکشه

  .داشتن یمثبت تین شونیزندگ یتو بار نیاول یبرا واقعا اونا اما

 حال نیبدتر به برادرش کردن رها وجدان عذاب با رو یادیز یها مدت سنیج

جه و دس   ت ممکن نه یروز هی که کردیم آرزو و کردیم نرم پن  جبران بتو

 از ابد تا نفر دو اون راه و ش  دینم میترم چوقتیه گهید یبرادر اون هرچند.کنه

  .کنه کمک کیج به شده که یهرطور نواستیم سنیج موند،اما یم جدا هم

ما ای ادیب کنار باهاش تونهیم که نبود مطمئن کیج  موهبت مردم ی همه نه،ا

شتن سان یدوقلو هی دا ستیم کیج و ندارن ها سرطان درمان یتو رو هم  دون
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 ارقر مرز یرو شیزندگ اون.یخودکش   منزله برادرش،به ش  نهادیپ کردن رد که

 رفرا و بش  نوه رو بودنش نظر تحت خبر س  نیج یزود به بود ممکن و داش  ت

  .کنه

  

 که یقتیحق.داشت یتازگ و بود دیجد براش که دیشن رو یزیچ شب اون کیج

 ونس  تتینم یحت حاال تا و پدره هی اون نکهیا قتیحق.بود کرده پنهون ازش تارا

  .باشه افتاده اتفاق واقعا یزیچ نیهمچ ممکنه که بزنه حدس

 از رو ابشه؟تار بشه؟ناراحت یبده؟عصبان نشون یواکنش چه دیبا دونستینم

  !کنه؟ سلب تارا از رو انجل یسرپرست بنواد لشیوک از و برونه خودش

 گناه سح کردیم نگاه بهش هروقت.بزنه بیآس تارا به تونستینم گهید اون...نه

 یایبدبنت و ها یبداقبال ی همه ی  بان و باعث اون.کردیم حس رگهاش یتو رو

 ور داره که یزیچ تنها و بزنه بیآس   بهش بنواد بازم ممکنه چطور.دختره نیا

  .نشه دلسرد و ریدلگ ازش شهینم باعث گناه حس نیا یره؟ولیبگ ازش

 یوقت.گرفت ازش رو حق نیا تارا و دخترش  ه آنجل بدونه داش  ت حق کیج

 چه گفته،درمورد  درو  درموردش و کرده پنهون ازش رو یبزرگ نیا به یزیچ



 نیباش   ه؟هم دهیش  ن درو  حاال تا تونهیم ش  ونیزندگ یتو یا گهید یزایچ

  .زهیبر فرو ذهنش یتو زایچ یلیخ تا بود یکاف براش تصورات

 کی دختر.بود کرده دایپ دادن ادامه یبرا بزرگتر دیام هی حاال عوض،اون در یول

شقش وجود همه با که یا ساله ستیم حاال و بود عا شه،نه خون از دون  خود

  .ببنشتش تونهینم چوقتیه احتماال و متنفره ازش که یبرادر

قدر موانع که نبود مهم بلیغ رو راه و بزرگن چ قا  هک نبود کنن،مهمیم عبور ر

 تدونس  یم فقط کیج.کرده پنهون ازش رو قتیحق شیزندگ آدم نیتر کینزد

ستا ریز کوچولوش دختر کنه قبول تونهینم که  دیشا.هش بزرگ یا گهید مرد ید

 یومد،ولیم دار خنده هنوزم نظرش به و دیدینم پدر هی رو خودش چوقتیه اون

 ونستتینم.وحشتناکه چقدر خودخواه پدر هی داشتن دونهیم یهرکس از بهتر اون

 و ش   هیم پدر یب معص  وم بچه هیخودش، دنینکش   درد بناطر که کنه قبول

س از بهتر خودش ستیم یهرک  فتگیم یتارا،وقت به حرفاش از چکدومیه دون

عد باره حق و یا گهید هرکس با بره تونهیم مرگش از ب  رو ش   دن عاش  ق دو

  .نشدن گفته قلب میصم از و ندارن قتیداره،حق
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 نفساش و هریبگ جهیسرگ و بلرزه دستاش شدیم باعث گهید مرد کنار تارا تصور

شتن یبرا اون.وفتهیب شماره به ستیم فقط و رفتیپذ رو یسکیر هر تارا دا  نوا

فتیم یوقت باش   ه رگزاریتاث عد دیبا تو گ  هگید کس س  را  یبر من از ب

ستیم!یا سه نظر به خودخواه نوا صو هی حداقل و نر  به خودش از خوب ریت

  .بذاره جا

 و س  الم خودش که یمدت تمام.داش  ت دنیجنگ یبرا یش  تریب لیدل اون حاال

 ریز سرشو و بشن اش بچه صاحب کردنیم یسع داشت،همه حضور سرحال

گه برف قتیه تا دارن ن عد چو مه؛ب فاق چه مرگش از نفه چه اون یبرا یات  ب

 یب ایباش  ن؟ مراقبش بنوان واقعا که ییکس  ا هس  تن هم مرگش از وفته؟بعدیم

سان قاتیتحق مرکز هی درنگ  سالم موجود هی بعنوان اونو و شهیم دایپ گهید یان

 ؟کننیم یشگاهیآزما موش به لیض،تبدیمر شدت به یمادر و پدر از حاصل

 

 

 

 :کوبیج نگاه از داستان



 

 "بعد ماه دو"

 

 دومم خونه یروز هی که یخراش   آس  مون آخر طبقه بلند و یس  راس  ر پنجره از

 .کردمیم نگاه رونیب بود،به

قدر  نیا از و یش   د گم ابرها یتو یکردیم حس یگاه که بود باال و دور ان

 .ینیبب یتونینم دم و دود جز یزیچ فاصله

قه هر یورود یجلو هنوزم نگ زرد نوار طب مت و ر " ممنوع ورود" خطر عال

 نستمتو یسنت به منم شه وارد یکس دادنینم اجازه سیپل یمامورا و شدیم دهید

 بود ساعت مین از شتریب حاال و باال برم دیبا قهید چند فقط که کنم متقاعدشون

 .بودم شده رهیخ رونیب به پنجره از که

 

 دوران یتو یحت" نگتونیآرل.یج" بود شده هک روش که زیم یرو مات منشور

گاه بهش یوقت هم هنوز و بود نکرده یرییتغ هم س  نیج اس   تیر  کردمیم ن

 نهیس هراست سمت یرو تیاتک و دهیکش اتو شلوار و کت با رو خودم تونستمیم
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 یجوون و ریپ یکارکنا با نمیبب زیم اون کرده،پش  ت یمعرف" عامل ریمد" منو که

بالم نفر چند دائما و ش   دنیم خم کمر تا ورودم محض به که  و دنیدویم دن

سمم نقدریا  کردنیم خواهش یبزرگ و کیکوچ زیهرچ یبرا و زدنیم صدا رو ا

 .شن خفه زدمیم داد و شدمیم کالفه که

 

 نذاشته ودب میزندگ ی همه یزمان که یشرکت یتو پامو که بود سال کی از شتریب

شتم یوقت و بودم  یتیکاش بابت نیا از و کردم نابودش خودم.شد نابود که برگ

 هک یا گوشه هر به حاال و بردمش نیب از بشه،خودم نابود خواستم ندارم،خودم

 .نمیبیم رو شکسته درهم یایرو هیکنم،یم نگاه

 دهزن زنده ش  دم مجبور که ییهوده،آرزوهایب تالش عمر هیش  ده، تباه یزندگ هی

 .کنم خاکشون

 

 تالش دورادور دارن لیوک چندتا دمیدیم و بود نشده تموم هنوز سنیج محاکمه

 .بدن جلوه گناهیب اونو کننیم



 خترد دوس  ت و بود کرده که یاعترافات یط و بود ش  ده ریدس  تگ و دایپ نیادو

 یسر التیتشک یتو یهمدست جرم به هم بود،مارگرت فروخته هم رو خودش

 .بود شده ریدستگ یانسان شاتیآزما

 

 نیا ماا بودم سنیج ونیمد ییجورا هیرو، زدیم قلبم و بودم سرپا هنوز من نکهیا

 خترد و همسر من،با یزندگ منو با که ییکارا بناطر که شدینم باعث چوقتیه

قتیه و کنم فراموش کرد من کا بنوام تارا از نبود قرار چو  پس رو تشیش  

 عمد یرو از ادما یزندگ گرفتن.بود شده یبزرگ یجرما مرتکب سنیج.رهیبگ

 یوزار که دمینم یتیاهم و ستین یبنشش قابل جرم چوقتی،هیخونسرد با و

 ههم و سنیج ما،احساسات داشتن نگه کنار یبرا مادرم یها مون،تالشیبچگ

 .شدن   خراب و یفروپاش حال در یراحت نیا به مونیخانوادگ یها نسبت ی

 چیه و بره شیپ خوب زیچ همه و وفتهیب یانتها،اتفاق در تا منتظرن مردم ی همه

 .وفتهینم اتفاق نیا باشه؛اما نداشته وجود یا نهیک و درد و نفرت
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 ودب مونیپش   پس  رهاش با یبدرفتار و تلخ گذش  ته از که هم من،هرچقدر پدر

 نگتونیآرل کین بنورم قسم تونستمیم و نداشت کردن جبران قصد چوقتیاما،ه

 .موند خواهد یباق خوددار و مغرور نقدریهم ابد تا

 یخوش  بنت یآرزو برام یحت و نش  د خوش  حال تارا با من ازدواج از هرگز اون

 هکیحال متنفره،در ازش یوقت هر از ش  تریب حاال بفهمم تونس  تمیم.نکرد

 و موند شیُمردن و ماریب پس  ر کنار مدت ی همه که ی  کس   تنها اون دونس  تیم

 .نذاشت تنهاش

 

 هنوز و ش  ده خورد و ش  کس  ته هم در چطور که نداش  ت باور هم آخر تا اون

 امهاد تارا با میزندگ به بنوام اگه که دمیش  نیم کنار و گوش   ه از رو داشیتهد

ما بدم،هرگز هد تمیح عا اون.کرد ننوا ما حاال تا که کردیم فکر واق  تمیح

 ؟!کردهیم

 

 

 .بود نگتونیآرل برادران نیدروغ افسانه انیپا نیا گمونم



شه خوش ستین قرار شهیهم که یانیپا  مهه ما.نداره یواقع بازنده و برنده و با

 لندب دوباره و مینوریم نیزم و میش  کنیم خودمون یتو بارها و مینیبیم بیآس  

 .میشیم

 

 شنق ص  ورتم یرو یتلن و جون یب ،لبنندذهنم یتو" انیپا" کلمه تکرار از

 چند اندازه به که افتاد یا ساله 30 مرد شده منعکس ریتصو به چشمام و بست

 .بود شده شکسته قرن

شوندن یبرا که یمرد  اش،لباس شده خم یها شونه و زده رونیب یها دنده پو

ش شهیم بزرگتر زیسا چند یورز شو تا پو  غرال چقدر که ندونه و بزنه گول خود

 یخال یاج تا دهیکش   نییپا شیش  ونیپ یرو تا رو بزرگش و یبافتن کال و ش  ده

 .نهینب رو موهاش و ابروها

 

شما اون اما شون که یروح یب یچ  ندهمو باز یسنت به و زدیم یکبود به اطراف

 .دادنیم حیتوض رو زیچ همه بودن،خودشون

 .بردم در به سالم جون ازش شد که یهرطور و گذشتیم وندمیپ از ماه دو
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 تا یطوالن راه هنوز اما شد انجام روم باال دوز با یدرمان یمیش ماه دو نیا یط

 .بود موندهیباق سرطان زدن کنار

 .ودب فرساتر طاقت و تر سنت گذشتیم ذهنم یتو که یزیچ از کردن مبارزه

 شد،آرزویم رگهام وارد مرگبار ی ماده و کردیم لمس رو دستم سرد سوزن هربار

 .نباشم تحمل به مجبور گهید یا هیثان و رمیبم لحظه همون که کردمیم

 مو یتارها از پر مش  تم و دمیکش   موهام یتو دس  تمو بار نیاول یبرا یوقت

 هشد،همیم رممکنیغ داشت خوردن نیزم و جهیسرگ بدون رفتن راه یشد،وقت

 ندهیآ تونس  تمینم آوردم،چون دووم آنجل و تارا بناطر فقط رو لحظات اون ی

 .کنم تصور نفر دو اون یبرا رو خودم بدون

 

نا عد او قتیه من از ب مان در چو قدرم و س  تنین ا  آوردنش زبون که هرچ

 یخوش  حال و آرامش هیما تارا وجود که یهمونقدر باش   ه،اما ییخودس  تا

 .شکنهیم و شهیم داغون من بدون چقدر تارا بفهمم تونمیمنه،م

 



ض صوریبد ادامه شهیم باعث که یزیچ تنها وقتا یبع  یگاه!هتوئ بدون ایدن ،ت

 یدرد هر حاضرم بناطرشون که مهمه ییکسا یبرا وجودم هنوز که خوشحالم

 .کنم تحمل رو

** 

 

 که دبو یش  رکت از برام مونده یباق یادگاری تنها که عامل ریمد اس  م منش  ور به

 نفس و انداختم ینگاه بودمش اورده خودم با و شده فیتوق زشیچ همه حاال

 .دمیکش یقیعم

 

ش شت،با نگه پام یجلو نیما ست دا شاره د  ادهیپ ستین یازین راننده که کردم ا

 .کنه باز رو در و شه

ستم عقب یصندل یرو و کردم باز رو در خودم ش  هیتک یصندل به سرمو و ن

 .بستم ادیز ضعف از چشمامو و دادم

 :تگف که ام راننده یصدا با تا داشت نگه نیماش جلوتر چقدر دمینفهم یحت

 .میدیآقا،رس-
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 لباس مزون اون طبقه ش  ماره ذهنم یتو و ش  دم ادهیپ و اومدم خودم به بایتقر

 .دمیرس چهارم طبقه به که یوقت تا کردم تکرار رو عروس

 یبدش  انس   یعروس   از قبل دشیس  ف لباس یتو عروس دنید گفتنیم همه

 هفته تا بتونم ستمین مطمئن بعالوه!اد؟یب سرمون نیا از بدتر قراره یچ اره،امایم

 !باشم م،صبوریدرمان یمیش سوم مرحله از یبعد ی

 

 و بودن س  الن یتو منتلف یها رگال یرو که ییها عروس لباس انبوه نیب از

 چش  مام بودن،با اونجا یزنا زیس  ا زدن اندازه حال در ها ا یخ که ییقس  متا

 هی هب زش  ونیآم ترحم و بیعج یها نگاه بابت کردم یس  ع و گش  تم تارا دنبال

 .نکنم سرزنش رو یکس و زمینر بهم عروس لباس مزون یتو یسرطان ضیمر

 

 هب رو یقدم و نمش  ونیبب دمید ی هاله یتو تونس  تم و ش  دم رد یاتاق یجلو از

 :گفتم و زدم اتاق باز مهین در به آروم و برداشتم عقب

 ؟!نگتونیآرل خانوم-



 

سبتا غیج بعد و کرد نگاه بهم روش روبه نهییآ از تارا ش یکوتاه ن  عایسر و دیک

 و تگرف جلوش و برداشت رو بود انداخته شنیپارت یرو که رو خودش یلباسا

 :گفت وار سرزنش

 ؟!ینیبب لباسا نیا تو منو یعروس از قبل دینبا یدونینم ؟تو!کوبیج-

 

 کردم اهنگ اتاق بزرگ یها نهییآ یتو اش شده منعکس ریتصو به نیتحس با من

 به.زدم دلبنن تیرضا با و شده بایز و یخواستن دیسف لباس اون یتو چقدر که

 :گفتم و کردم اشاره بر و دور

 

 ؟!نه گه،مگهید گذاشتن کار نهییآ واراید همه یرو نجایا یدونیم-

 

 و دیخند و کرد یپوف کرده یا احمقانه کار چقدر بود اومده ادشی تازه اونکه

سا  پاش ات سر به و ستادیا جلوم صاف و شنیپارت یرو برگردوند دوباره رو لبا

 :گفت و کرد اشاره
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 چطوره؟-

 ؟!خودت ایچطوره؟ اون-

 

 تکرار مدام و نرس  ه نظر به خوب یکاف اندازه به داش  ت،که اس  ترس انگار اون

 هک یزیچ همه اما!ادیم نظر به ش   هیهم از تر قدکوتاه لباس اون یتو که کردیم

 ."کننده رهیخ: "بود کلمه هی یتو فشیتوص فقط دمیدیم من

 

 درانق که شدم نیا مانع هاش شونه یرو دستام گذاشتن با و شدم کینزد بهش

 :گفتم نانیاطم با و کنه نگاه خودش به و بچرخه خودش دور

 

 .رینظ یب.تارا یایم نظر به رینظ یب تو-

 

 .زد لبنند و برداشت آسمون و نیزم به زدن غر از دست اون



 یتو یا لحظه یبرا و دمیب*و*س   رو شیش  ونیپ یآروم به و ش   دم خم من

 تاقا یتو مبل یرو که کردم نگاه آنجل به الیخ یراحت با و گرفتمش آغوش  م

 !بود دهنش یتو شصتش انگشت کهیدرحال بود برده خوابش

 :گفتم یمسنرگ با و کردم باز هاش شونه دور از دستامو

 ات و میبد گوش حیمس   حرف به و میباش   یخوب یها بچه دیبا امروز خب،از-

 ؟!میریبگ فاصله متر کی هم از یعروس روز

 

 .میبکن کارو نیهم دیبا گمونم-

 کنه؟ صبر رو هفته هی تونهیم یک-

** 

  :تارا نگاه از داستان

  .شد صادر باالخره دادگاه یرا

ستفاده و یعموم افکار بیفر ی شده ثابت اتهام به سنیج  که یافراد از سوا

 اشتند دست البته و خودش دیپل اهداف بردن شیپ یبرا داشتن یکم اطالعات
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 ونس  تمدینم قایدق من که گناهیب افراد از یلیخ مرگ در میمس  تق ریغ ص  ورت به

  .شد حبس سال 12 به شه،محکومیم یچ شیقانون لفظ

 شیقبل نیسنگ پرونده به یدیجد پرونده روز هر و بود دار سابقه که هم نیادو

ضافه  و یکار حق سلب و حبس ماه 6 به مارگرت و حبس سال 5 به شدیم ا

  .شد محکوم مهیجر پرداخت

صم هنوز یهنزل دکتر درمورد شده اعالم یقطع یریگ میت  ییجورا هی اون.بود ن

شت همه نیب رو پرونده نیتر نیسنگ شون یادیز شواهد و دا  اون که دادنیم ن

 محض به و ش  ده مرگش  ون باعث عمدا ای داش  ته نقش یادیز یآدما مرگ یتو

 اعالمش یبرا حکم نیا و ش  ه ابد حبس به محکوم بود ش  دنش،ممکن اثبات

شت ازین رو یادیز زمان ستمیم که نیبود،هم که یهرچ.دا شونیه دون  چکدوم

 اسطهو به آدما اون.بودم خوشحال قلب میصم از ستنین کردن کار به قادر گهید

شون و شغل و پول  هم اعمال نیتر یطانیش انجام از و کردنیم یهرکار شهرت

  .نداشتن یترس

ستایز ما که شده قانون یب یاونقدر ایدن کردمیم فکر یگاه ستیز ابد تا رد  رد

 وناشتباهش یکارها تاوان چوقتیه ستین قرار ها تیال مثل یافراد و میمون یم



 هک ییآدما از یلیخ یبرا بلکه من یبرا فقط نه موض  وع نیا بدن؛اما پس رو

 رو جلوش  ون تونهینم چکسیه کردنیم تص  ور و دونس  تنیم خدا هارو تیال

 حاکم ایند به ینیقوان هنوز شد؛که نانیاطم البته و عبرت درس ییجورا هی رهیبگ

  .شه مالیپا یواقع حق ذارنینم که هستن

  

 رگ نظاره میبتون تا میکنیم یط رو راه نیا دش  وار و س  نت چقدر س  تین مهم

 که هرسیم یروز هی نهیا کردن،مهم بد باهامون که میباش ییکسا دادن پس تاوان

قدر تو نده ای مرده به یحت که یخوش  بنت اون ما اون بودن ز  یتیاهم آد

 نهیک اب جاش  ونو توننیم که یدار بزرگتر یزایچ نقدریا تیزندگ تو ،چونیدینم

  .کنن عوض

ستمیم و دمیند چوقتیه گهید رو نگتونیارل کین و سوزان  بابت نیا از بگم تون

بد تا کین مثل یافراد دادمیم حیترج و خوش  حالم قتایحق  موننب متنفر ازم ا

 بهت که یزیچ تنها و نداش  ت وجود یریخ چیه باهاش  ون یدوس  ت یتو چون

شتم شک یدرصد اگه.بود شر دیرسیم  در یبد کار مرتکب واقعا ممکنه که دا

 ودب کرده حقم در اون که ییکارا ای غرورم به یتیش  دم،اهم نگتونیارل کین حق
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شم ی همه و دادمینم  چوقتیه من اما شه صاف باهام قلبش تا کردمیم رو تال

 یتو اونو ابد تا که نواس   تیم رو یکس   فقط اون و نکردم یبد کین حق در

 ات دمیم اجازه کنه،منیم ارومش نیا اگه و کنه سرزنشش و بدونه مقصر ذهنش

  !بمونه یباق متنفر ازم نوادیم که هروقت

**  

 یعروس   هی و میکن ازدواج رس  ما کوبیج منو لیاپر ماه نوزدهم روز بود قرار

 تعدادش  ون.میکن دعوت رو موندن یباق برامون هنوز که ییدوس  تا و میریبگ

 رتکا افتیدر از بعد بالفاص  له که ییکس   ا بودن هنوزم اما نبود ادیز یلیخ

 یتو هک ش  نیم خوش  حال یلیخ گفتن و فرس  تادن کیتبر لیمیا برامون دعوت

  .باشن مونیعروس

 نمویزندگ روز نیتر ییایرو ش   دن تر ییایرو یبرا ها یزیر برنامه یلیخ ما

شت  کیانترم یسایکل هی اونجا و من یاهایرو شهر!سیپار میبر نکهیا م،مثالیدا

 بعد خرهباال من تا نایکارول میبر یحت ایم؛یکن یرسم رو ازدواجمون و میکن دایپ

 دمعتق و دادینم کیج به رو پرواز اجازه دکتر اما بزنم سر زادگاهم به ها مدت از



 رو س  اعت چند بتونه که دهینرس   نظر مورد س  المت از درجه اون به هنوز بود

 خطرناکه براش و نهیبش مایهواپ یتو

 

سل گهید ما شت جبر میت  یدشا مانع زور به میدادینم اجازه و میشدینم سرنو

 .شه مون

 و بسته رخت ما یزندگ از شهیهم یبرا یشاد ممکنه کردنیم تصور همه دیشا

 .میبود اومده کوتاه یدیجد یباز هر یجلو یکاف اندازه به ما رفته،اما

 رهباالخ ای ش  م مونیپش   من ممکنه کردیم تص  ور هنوز هم شیپ هفته تا کیج

 !خودش قول به ام،البتهیب عقل سر

 کرف اونه،هنوزم کنار بودن نوامیم ایدن همه از که یزیچ تنها دونستیم نکهیا با

 ازدواج باهاش داره که یاوض  اع با نوامیم که دادم دس  ت از عقلمو من کردیم

 من شهب مطمئن نوادیم فقط و گهینم قلبش میصم از نویا دونستمیم من و کنم

 .بزنم جا ستین قرار چوقتیه و قدمم ثابت ممیتصم یتو وجود ی همه با
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شت یخوب به هم کیج یدرمان یمیش سوم مرحله شته سر پ  شد،هرچند گذا

 سنت یداشت،ول رو شیپ سرطان دادن شکست تا رو یطوالن ریمس هی هنوز

 و میدبو کرده یط بگم بهتره ای بود کرده یط رو تلخ س  فر نیا قس  مت نیتر

ستینم چکسیه ست هیروح شه،امایم یط حتما راه یباق بگه تون  ریپذنا شک

 موندیام تا میبکن رو مونیسع ی همه شدیم باعث رشینظ یب مقاومت و کیج

 .میند دست از رو

 

 رو میدیکش   که ییزجرها و ص  برها ی همه جواب باالخره خدا که دونمیم

سانه انیپا هی به شهیهم ده،منیم شتم اعتقاد وار اف  و شدمیم دیناام یگاه و دا

 هی اقتیما،ل نفر س  ه هر برس  م،اما بهش س  تین قرار چوقتیه کردمیم تص  ور

سانه شت تلخ تیواقع ایدن هی از بعد رو نیریش اف  حق خرهباال که دونمیم و میدا

 .میریگیم ایدن از رو خودمون

** 

ستنل ست تنها عنوان ،بهیا ص من که یدور و صادق دو شن شتم،  هک بود یدا

 .بده لیتحو بود ستادهیا محراب یتو که کیج به منو داشت فهیوظ



 اون و ش  تدا رو فهیوظ نیا کیرفتم،ج شیپ یاتفاق نیچن مرز تا که یقبل دفعه

 .بود میزندگ یروزا نیتر نیغمگ از یکی، روز

ستنل همراه صو  اتاق از یا  یاندک افراد به زده ذوق و اومدم رونیب عروس من

 ودنب نشسته سایکل یها یصندل یرو حاال و بودن باهامون صادقانه حاال تا که

 ش دیم پنش که س  ایکل منص  و  آهنگ.کردم نگاه ش  دن بلند من ورود با و

 .شدمیم آروم یوقت هر از شتریب

 یبرا و س  تادهیا محراب ی،تویروحان پدر یرو به رو که کردم نگاه کیج به

 .لبننده صورتش یرو و شده خم یکم آنجل دست گرفتن

 .دنیرسیم نظر به تر فرو  پر یهروقت از روحش یب یچشما

 به رو نامفهومش جمالت ذوق با مدام اما خبره چه دونس   تینم قایدق آنجل

ست و اوردیم زبون شیم رو کوبیج د شاره من به و دیک  دشیم باعث و کردیم ا

 !بنندم
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 یزوار برام که گفت یاروم به و داد تکون یس  ر م،اس  تنیدیرس   کینزد یوقت

 ینیچ نامزد کنار گذاش  ت کیج دس  ت یتو منو دس  ت و کنهیم یخوش  بنت

 .،برگشتیخودش،چر

 

 س  تاد نیا چوقتیه که گفتم دلم یتو و گرفتم رو کوبیج یدس  تا محکم من

 .رمیبم که یروز کرد،تا ننواهم رها رو

 :دیپرس و کرد نگاه من به شیکش

 ؟یریپذیم یهمسر به را مرد نیا ایآ-

 

تا یش  تریب ذوق با من  تر کینزد یقدم اون و فش  ردم رو کوبیج یدس  

 :کردم تکرار خودش از بعد رو یروحان پدر جمالت.شد

 

 یم رب خود یقانون همس  ر بعنوان را نگتونیآرل کوبین،تو،جیفیگر تارا من-

 و ها نیبهتر هنگام در. باشم داشته خود کنار در را تو بعد به امروز از تا نم،یگز

 یراب ،یس  المت و یماریب درهنگام ثروت، و یتنگدس  ت هنگام در ها، نیبدتر



 از را ام مرگ که یزمان تا امروز از. کنم شیس  تا را تو و بورزم عش  ق تو به نکهیا

 .کند جدا هم

 

 .دیپرس اونم از رو سوال و کرد کوبیج به پدر،رو

 ؟یریپذیم خود یهمسر به را زن نیا ایآ-

 

 :گفت و گذروند نظر ریز از نگاه هی یتو رو صورتم کیج

 .قلب میصم از-

ش با همراه رو سوگندش و شم هم هیثان کی کهیحال در آورد زبون به شیک  زا چ

 :داشتیبرنم من

 

 رد کنم، یم انتناب خود وفادار همس  ر بعنوان را نگتون،تویآرل کوبیمن،ج -

ست زنده ما یدو هر کهیزمان تا کنم یم ادی سوگند شاهدان نیا مقابل  تو هب میه

 تیها قوت و ها ضعف تمام با را تو من. کنم یم مراقبت تو از و ورزم یم عشق

 ،یکرد قبول قدرتم و ض  عف نقا  تمام با مرا تو که همانطور کردم انتناب
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 ککم به کهیزمان و کرد خواهم کمک تو به یداش  ت اجیاحت کمک به کهیزمان

 .آمد خواهم تو سرا  به داشتم اجیاحت

 شکسته اومد وجود به لحظه چند که یسکوت شد ها،باعث زدن دست یصدا

 :گفت شیکش و شه

 !یب*و*سب رو خودت عروس یتونیم حاال و-

 :گفت یاروم به و دیب*و*س منو و کرد لمس رو انگشتم یرو حلقه کیج

 !شد تموم باالخره-

 

سات از زیلبر یقلب با من سا  یسنت به هنوزم که زدم زل یمرد منتلف،به اح

 ادیز روز اون و شه روزیپ سرطان و خودش نیب جنگ به که یروز تا دیجنگیم

 دونب س  تهیبا پاهاش یرو تونس  تیم حاال که ییکوچولو دختر و س  تین دور

 فرن دو ما محال عش  ق معجزه نیکوچولو،بزرگتر دختر اون و بنوره نیزم نکهیا

 ..بود

 

** 



 

 .نبود انیپا کی چوقتین،هیا و

 ماست یرو شیپ دیجد آغاز کیآفتاب، طلوع با روز هر

 .میبجنگ عشقمون و یزندگ یبرا و میپاش جامون از کنهیم وادار رو ما که

 که ی  کس   برنده و طلبهیم چالش به رو ما بزرگتر مبارزه هی با یروز،زندگ هر

گه که دهیم نانیاطم بهمون و نش   ه راهش س  ر موانع میتس  ل  رو یزیچ ا

 .یاریب دستش به یبتون تا یکن یستادگیا بناطرش دی،باینوایم

 ورص  ب یدواریام تینها با دیبا بناطرش  ون که داره ییها ییبایز ایدن هم هنوز

 و چیپ رپ ریمس   به دور از و یس  تیبا یتونیم که رس  هیم بهتر روز هی ش  هیبود،هم

 .یبزن لبنند و یکن نگاه یاومد که یخم

 

 "ستین دیناام انسان از هنوز خدا: دیآ یم ایدن به امیپ نیا با یکودک هر"

 

 انیپا
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