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تن، هس یکه آدم خوب میدون یرفتارشون م یاما فقط از رو میشناس یکه نم میکن یاعتماد م ییاوقات به کسا یبعض

کس خبر نداره:( چیدارن که ه ییاوقات راز ها یهست؟ گاه ستیکه رفتار و گفتار ن یاما همه چ

:مقدمه

 یقدم به طرفم برداشت اما من نم هی وفته،یم یداره چه اتفاق دمیفهم یشدم، اصال نم رهیترس و بهت بهش خ با

نشون بدم. یتونستم عکس العمل

م و فرار عقب بر یحت ایبزنم  یتونستم حرف یبکشم نه م غیتونستم ج یاتفاقا رو هضم کنم، نه م نیتونستم ا ینم

کنم.

تونستم. یبود، دستش رو گذاشت رو صورتم، خواستم عقب برم اما نم دهیکامال بهم رس حاال

بنام خدا
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گفت: یهمراه با نگران تیجد با

رسونم. ینم یبیاز من نترس، من به تو آس-

تونستم. یاما نم یبرد نیتو اعتمادم رو از ب ،یرو رسوند بیآس نیبگم تو به من بدتر خواستم

کرده. رییچرا رنگ چشماش تغ دمیفهم ینم یشده بود، حت یشدم که حاال نقره ا شیآب یچشما ی رهیخ فقط

شده بود. رهیزد خ یداد اما اون ساکت به چشمام که توش ترس و بهت موج م یم حیزد، توض یم یحرف کاش

 نمیکه نفس تو س دیگردنم کش یرو رو شینیکه مور مورم شد، ب دیکش قینفس عم هیرو برد تو موهام و  سرش

کنم. یتونستم حرکت یخواست هولش بدم عقب اما بازم نم یحبس شد، دلم م

ازم ب وفته،یداره م یچه اتفاق دمیفهم یشد، بازم نم یکمتر م میهرلحظه انرژ د،یچیتو بدنم پ یلحظه بعد درد چند

کنم. یتونستم کار ینم

مطلق. یاهیه شد و سکم کم چشمام بست دم،ید یلحظه بعد همه جا رو تار م چند

《بک فلش》

کرد. یزد هم صدام م یطرف هم غر م هیمامان، از  یکالفه شده بودم از دست غرغرا گهید

داد زدم: یخورده بود، با کالفگ ایقرص در یکه سر صبح انگار

.گهیشدم د داریاه مامان ب-

سال  هی نیخواد ا یم یک نه،ینب ریته خمدرسه رو ساخ نیا یچشم غره بهم رفت و از اتاق خارج شد؛ هرک هی مامان

تموم بشه من راحت بشم.

اومد: ییصدا هی

.یش یهم راحت نم یلیخانوم خ یو دانشگاه بر یکنکور بد دیبعد از اون با-
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گفتم: یبدخلق با

وجدان جان شما ساکت شو تا خودم ساکتت نکردم.-

زشت مدرسه رو  یو از تو کمد لباسا رونیمربوطه اومدم ب یو رفتم توالت، بعد از کارا نییزور از تخت اومدم پا به

.دمیدرآوردم و پوش

 الیخیو گره خورده رو شونه کنه؟ ب دهیژول یموها نیخواد ا یم یغصه ام گرفت، حاال ک دمید نهیرو که تو آ موهام

کنم. یاالن که وقت ندارم بعدا شونه م

طبق معمول بدون خوردن صبحونه از همه  ن،ییرفتم پا فمیرو بستم و مقنعه رو سرم کردم و با گرفتن ک موهام

کردم و از خونه خارج شدم. یخدافظ

دلم براش تنگ شده بود. دیع یلیبغلش، بعد از پونزده روز تعط دمیو پر دمیکش یغیپشت در ج حونیر دنید با

تو سرش و گفتم: زدم

چه خبرا؟ بدون من خوش گذشت؟ یگل حونیر-

 میشروع کرد ومد،یزدم بدش م یصداش م حونیکه من ر نیبود و از ا حانهیبا حرص نگام کرد، اسمش ر شهیهم مثل

هوا و با حرص نگاش کردم. دمیزد سه متر پر حونیکه ر یغیبا ج هویبه راه رفتن 

که از خنده روده بر شده بود گفتم: یحونیغر غر به ر با

؟یکش یم غیها ج وونهیچرا مثل د کنم؟ چته یمن سکته م یگ یتو نم یدختره روان-

چند روز چقدر حال داد. نیا یدون ینم ایدر یوا-

شده بود؟. یچرا مگه چ-

همون پسر خالم بود هامون.-

.یدل نه صد دل عاشقش هیخب خب همون که خانوم -
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 رفت و دوباره با شوق و ذوق گفت: یغره ا چشم

 پونزده روز کنارمون بود. نیتو ا-

 ن؟یخب، هم-

ت ساع هیحداکثر  ای قهیاونم فقط واسه چند د نمشیب یبار به زور م هیمن دو ماه  ؟یذوق یدختر تو چرا انقدر ب یوا-

 .یکنم از خوشحال یدارم سکته م دمش،یپونزده روز، هر روز د نیاما ا

 خوبه مبارکه.-

 .تیخاص یذوق ب یکنم، ب یم فیدارم تعر یمن رو بگو واسه ک شیا-

 خورد. یحرص م یکردم وقت یم فیدست خودم نبود کخنده، خب  ریز زدم

 خورد. یحرص م یشد وقت یدختر خوشگل م نیچقدر ا دیدون ینم آخه

 بوس محکم از لپاش کردم و گفتم: هیشد،  یلپاش قرمز م خوردیحرص م یتپل بود و وقت کمی

 خب حاال حرص نخور.-

بچه ها اومده بودن،  شتریب بایتقر میبه مدرسه، وارد کالس شد میبود دهیبگه اما نشد چون رس یزیچ خواست

از پرده ها نگم بهتره، همه پاره شده بود  یهمه داغون، وا واراید م؟یمدرسه ست ما دار نمیآخه ا م،یسرجامون نشست

 رو انتخاب کرده. نایا یا قهیسل یکدوم ب ستیو رنگش هم از اون بدتر، زرد؛ آخه پرده هم زرد؟ معلوم ن

 نیمعلم زم یبا اومدن خانوم منتظر ب،یهم از خود مدرسه داغون تر بودن، همه بداخالق و بد ترک ریو مد معلما

 غرغرم نصفه موند. یشناس

 نیبود، همه عاشقش بودن؛ هم از ا یخانوم منتظر نیتر بود هم یکه هم اخالقش و هم چهرش از همه عال یمعلم تنها

 .دمیفهم یازش نم یچیدرس متنفرم بودم هم متاسفانه ه

خانوم  یرو به رو قایاما خب چون دق زم،یخواست کرم بر یکم درس شروع شد اما من حوصلم سر رفته بود دلم م کم

 کنم. یتونستم کار یبودم نم یمنتظر

 شده بود. یخوشگل یکه چه نقاش دیدون یتو کتاب، نم دنیکش یشروع کردم به نقاش پس
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شماش چ ینقاش دنیحبس شد، سرم رو بلند کردم و نگاش کردم، با د نمیس تو سنف یخانوم منتظر یصدا دنیشن با

 گرد شد.

دونم  یکنم، من فقط نم یدختر من از تو آخر دق م ؟یکش یم ینقاش یدرس دار نیگوش دادن به ا یتو به جا ایدر-

 . یش یامتحانا رو قبول م نیا یتو چه جور

 و تو دلم گفتم:  دمیخند

 .گهیخب معلومه با تقلب د-

 یگذره، حاال تو خونه باش یکه آدم تو مدرسه ست اصال نم ییگذشت، المصب وقتا یکالسا هم با هزار بدبخت هیبق

 گذرن، واال به خدا. یها مثل برق و باد م قهیساعتا و دق

 

شه،  یباز نم گهیام هم دچشم ب،یعج ادیهستم؟ خوابم م یتیمونده بود به زنگ آخر، حاال من تو چه وضع قهید ده

 رو نداره. یهم قصد تموم کردن اون درس کوفت یخانوم محمد نیا

 خواست داد بزنم: یمونده، دلم م یباق قهیساعته زول زدم به ساعت اما هنوز همون ده د مین نینیب یعه عه م عه

 بابا. یخوام بخوابم ا یم ادیبرم خونه خوابم م نیبابا بزار-

حش ف یهر چ یا دم،یبلند زنگ سه متر پر یابر خواب مقاومت کنم و چشمام بسته شد؛ با صدانتونستم در بر گهید

 بدم بهشون بازم کمه.

 نیکه خسته کنندس درس و مدرسه هست، باز ا یزیواقعا تنها چ رون،یب میدیدو میکه از زندان آزاد شده باش انگار

 زنگ دیخودش دم در باشه حتما با نیشدم ا لیوقت نشد من تعط چیکنم، ه یآخر من از دستش دق م ومد،ین الیدان

 .ادیبزنم تا ب

 کردم. یو با داداشش سالم احوالپرس ششونیره، رفتم پ یهم مثل من با داداشش م حونیر

 بهش؟ یزنگ بزن یتون یم ومدهیباز ن دهیند ریخ نیا حونیر-

 با تعجب گفت: حونیر
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 ا؟یدر هیک دهیند ریخ-

 .گهیگم د یرو م الیدان نیعه ا-

 گرفت و داد به من، زنگ زدم که با همون بوق اول برداشت. نیرو از تو ماش شیخنده و هم زمان گوش ریز زد

 .دمیبخدا رس امیدارم م-

شدم، اونم  نیکردم و سوار ماش یو ازشون خدافظ دمیرو بوس حونیشد، گونه ر انینما دشیسف یلحظه ساناتا همون

 خواست موهاش رو دونه به دونه بکنم پسره چلغوز. یشدم، دلم م رهیبا حرص بهش خبوق زد و حرکت کرد،  هی

م بود دهیوقت ند چیساکت بود، ه یجور نیمن نشد و ا یمتوجه نگاه حرص یمشغول بود که حت یلیفکرش خ انگار

 هست. یخبر هیساکت بمونه، حتما  نیتو ماش الیکه دان

 و داد زدم: تو خونه، در رو باز کردم میو رفت میشد ادهیپ م،یدیخواستم ازش سوال کنم رس تا

 استقبال. دیایب دیاحساسات به خرج بد کمیاومد  تونیدختر گل و خوشگل و ناز و ملوس و مودب و همه چ یآها-

 دن؛یچ زیزدم، بابا رو مبل مشغول روزنامه خوندن بود، مامان هم تو آشپزخونه مشغول م ینه انگار که حرف انگار

 برام. رنیم یدارم، اصال م ین خانواده با محبتچقدر م

 :دیتو اتاقم و لباسام رو عوض کردم و رفتم تو آشپزخونه، آروم سالم کردم که مامان پرس رفتم

 ؟یستیچرا سرحال ن ا؟یشده در یزیچ-

 هم اومده بودن، با غرغر گفتم: الیموقع بابا و دان همون

 ؟از تک دخترتون دیبکن دیاستقبال نبا هیزنم اما انگار نه انگار،  یحرف م یخونه کل امیم یمن با اون همه خستگ-

خندن، با قهر غذام رو خوردم و برگشتم تو  یدارن م نایعه حرف من کجاش خنده دار بود که ا رخنده،یزدن ز یهمگ

اونم  رن،یگ یهر جلسه که امتحان نم ره؟یگ یشه انقدر امتحان م یزن خسته نم نیا میاتاقم، هوف بازم امتحان دار

 کرده؟ عرو اخترا یاضیکه ر یاه اه لعنت به اون ؛یاضیر ؟یچه درس

 صدائه مزاحم غرغر من شد: نیا دوباره
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 کنن؟ یرو اختراع م یاضیآخه مگه ر-

 کنم. یم یاالن اعصاب ندارم سر تو خال الیخیحاال ب ؟یپس چ-

 .یــچـــــیه دمینفهم یچیه یجد دم،ینفهم یچیکردم اما ه نیتمر یرو باز کردم و کم یاضیحرص ر با

 کار کرده، بعد سه چهار تا بوق برداشت: یاون چ نمیتا بب حونیزدم به ر زنگ

 بنال.-

 ؟یکار کرد یرو چ یاضیالدنگ ر شعوریب-

 

 رو. یزیفهمم چ یبابا؟ اصال نم یچیه-

 دوست دارم که خنگ تر از خودمه. هیکنه منم  یدوست زرنگ دارن که بهشون کمک م هیهمه  ایب-

 که حس کردم پرده گوشم پاره شد. دیکش یغیج حونیر

 ؟یزن یم غیچرا ج یآمازون یچته وحش-

 .یوفتیزنمت که به غلط کردن ب یم یجور ا،یدر یخنگ خودت-

 شه کرد. یزن تقلب هم نم نیاز دست ا م؟یبخور یرو چه گوه یاضیعشقم، بگو ر ریخفه بم-

 جا. نیا ایب یتون یاگه م ه،یاضیگم داداشم مخ ر یم یراست-

 اون جام. گهید قهیتا ده د گهیخب زود تر جون بکن د-

گم که داداشش هم  یخب البته نم حون،یذارن که برم خونه ر یم نایکردم و آماده شدم، مطمئن بودم مامان ا قطع

 هست خونه وگرنه اصال بزارن.

 فقط بود. ییبابا ن،ییو رفتم پا فمیدفتر گذاشتم تو ک هیآماده شدم  یوقت

 گفت: دنمید با
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 ره؟ یدختر بابا کجا م-

 .میفردا امتحان دار میکار کن یاضیر حونیرم تا با ر یم ییبابا-

 داداشش.-

 .ییبابا ستیداداشش ن-

 برسونمت. ایخوبه، ب-

 حونیه در باز شد و رضا داداش ردر رو باز کنه که همون لحظ ادیتک زدم که ب حونیمن رو رسوند و رفت، به ر ییبابا

 .رونیاومد ب

 لبخند گفت: با

 داخل. دییبفرما نیخوش اومد یلیخ ن؟یسالم خوب-

 بودم. دهیند یخوب نیمن که پسر به ا ر،یمودب بود و سر به ز یلیخ یلیخ رضا

 نایرو، بعد از خوردن شربت و ا گهیهم د میاومد طرفم و ماچ و موچ کرد حونیگفتم و رفتم داخل، ر یلب ریز سالم

 درس. یپا مینشست گهیکتاب و دفترش رو آورد و ما هم د حونیر

 میبود حاتیتوض یمن بره سر امتحان، وسطا یاون به جا وفتمیخواست به پاش ب یدلم م یعنیبه اون مخ،  ولیا یول

 گفت: حونیاومد، رضا در رو باز کرد و رو به ر فونیآ یکه صدا

 .ارهیسام-

 و گفت: دیخند زیمن ر دنیبا د حونیعالمت سوال شدم؛ ر هیکردم شب ینگاه کردم، حس م حونیر به

 .نهیپسر خالمه، با رضا کار داشت اومده اون رو بب-

 یقهوه ا یشد گفت جذابه؛ چشما یگفتم که در باز شد و رضا و پسرخالش اومدن داخل؛ در نگاه اول م یلب ریز آهان

 روشن، پوست برنزه. یموها ،یقلوه ا یمتناسب، لبا ینیروشن، ب

 .دمیداد که من کامال فهم حیبرامون توض گهید کمیسالم کردم و سرم رو بردم تو دفتر و کتاب، رضا  آروم
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 شهیچرا هم هیاضیخل و چل که داداشش مخ ر حونیر نیدونم ا یواقعا نم رون،یکردم و اومدم ب یخدافظ ازشون

کمه. شیاضینمره ر

".هیعال تیاضینه که تو ر ،یرو بخور حونیخواد غصه ر یحاال تو نم"

"من؟ بزنم لهت کنم؟ یتو غرغرا یکن یم یفوضول یوجدان جان باز تو اومد"

".یاعصاب یو چهار ساعته ب ستیباشه بابا توام که ب"

کنه. یم یفوضول یتا آدم بشه وگرنه تا آخر تو همه چ یرفتار کن یجور نیبا وجدان فوضول ا دیدوستان با بله

شدم. داریب زدیکه صدام م الیدان یبا صدا دم،یکردم و خواب نیتمر گهید کمیکه رفتم  خونه

؟یخوا یم یچ ؟یچته دان-

.شامت رو کوفت کن نییپا ایپاشو ب ؟؛یخواب یکه انقدر م یاوف دختر مگه خرس-

من. اوردمیشانس ن یچیخدا از ه یهمه داداش دارن منم داداش دارم، هع دینیب یم رون،یرو گفت و رفت ب نیا

خورد و ده تا پله رو با مخ افتادم،  زیپام ل هویکه  نییاز پله ها رفتم پا دمیمالیکه چشمام رو م یشدم و درحال بلند

شد. کیتار یاما چند لحظه بعد همه چ دمید یتار م کمیاولش 

 انقد وضعم یعنی مارستانم،یاد تو بد صیتشخ شدیراحت م یلیدستم چشمام رو باز کردم، خ یتو یحس سوزش با

که انگار تصادف کردم و در حال مردنم. میوخ گمیجور م هی مه؟یوخ

جوونم گناه دارم. یلیمن خ اینه خدا ینکنه فلج شدم؟ وا یوا یا تونم؛یکه متوجه شدم نم نمیبش خواستم

چشمام رو باز کردم که متوجه شدم هم دست  ،یخودت رو تکون بد یتونیچرا نم نیخنگول چشاتو وا کن بب ایدر

چپم گچ گرفته شده. یراستم و هم پا

 دست نیدارم با ا یاضیکه فردا امتحان ر نیدون یم اوردم؛یداشتم بال درم یکه ناراحت باشم از خوشحال نیا یجا به

امتحان. یتونم برم سر امتحان، امتحان ب یو پامم که نم
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 ابلفض مغوال حمله کردن. ایداخل اتاق،  ختنیکه کل خاندان رکردم  یواسه خودم ذوق م داشتم

رو ناز کنه،  شیخواد آبج یداداش نازم م یاوخ ک،یاومد کنارم دستش رو آورد نزد یگفت، دان یم یچ هی یهرک

 داداشم ب.... یفدا

 بود رو آورد باال و شَتَلَق زد تو سرم. کمیکه نزد دستش

 تعجب نگاش کردم که گفت: با

چشم بسته  هیاون وقت با  نییپا یایاز پله ها ب یتون یمن تو با دو چشم باز هم نم یآخه خواهر دست و پا چلفت-

 .یایم

از داداش بنده، چند ساعت بعد مرخص شدم، از  نمیخدا ا یباز مونده بود؛ ا نمیهمه محبت داداش نازن نیاز ا دهنم

 وضعم. نیستم بکنم با اتون یکار کنم؛ رقص هم نم یدونستم چ ینم یخوشحال

 خانوم بعد چند تا بوق برداشت: حون،یزدم به ر زنگ

 هاااا؟-

 .حووونیر ییکوفت ها، واااا-

 .گهیبگو د شدهیچ ؟یدیجون م یدار ؟یریم یم یدار شده؟یچته چ-

 .رهیم یعمت داره م شعوریب-

 .شدهیخب حاال زر بزن بگو چ-

 دست و پام شکست.-

 .؟یدختر دست و پات شکسته اون وقت تو خوشحال ؟یییییچ-

 سر امتحان. امیتونم ب یآره چون فردا نم-

 .یدختر تو باز چقد خوش شانس ن،یشانسشو بب یوا-

 .گهههیخب د-
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 خوابم برسم. هیخب حاال قطع کن من به بق-

 .یبا یاوک-

 

ده ش کیشدم، هوا تار داریب ادیوابم نمخ گهید نکهیبا حس ا دمیچقد خواب دونمینم دم،یپس خواب ومدیخوابم م منم

 نبود تو اتاق. یشده بهم، اما کس رهیخ یکیبود، حس کردم 

ن مرد تو اتاقم بود، چو هیشدم،  خکوبیکه از ترس م رونیمربوطه اومدم ب یبعد کارها ،ییشدم رفتم تو دستشو بلند

 .شدیمعلوم م شینقره ا یداد اما چشما صیشد چهرش رو تشخ یبود نم کیهوا تار

 :الیدان یکه در باز شد و بعدش صدا دمیکش یبلند غیرو بستم و ج چشمام

 ؟یکش یم غیچرا ج ایدر شدهیچ-

شونم رو تکون داد  الیبود اشاره کردم، بعد چند لحظه دان ستادهیکه اون مرد ا ییبسته به طرف جا یهمون چشما با

 و گفت:

 .ستین یزیچ ای یکه کس نجایچشمات رو باز کن ا ایدر-

ا اونج شیپ قهیچند د نیاون که تا هم یچ یعنی ست،یکه اون مرد اونجا ن دمیرو باز کردم و در کمال تعجب د چشمام

 ترسناک بود. یلیخ شینقره ا یچشما یوا هو؟یشد  بیبود، کجا غ

ور و اون ور بود، لپتاب رو گذاشتم رو پام و رفتم نت  نیاز خوردن شام برگشتم به اتاقم، اما همش حواسم به ا بعد

 گذره. یساعت م یفهمه ک یکه، اصال آدم نم دهیم یچه حال دیدون یآخ نم ،یگرد

 یخسته شدن چشمام لپتاب رو خاموش کردم و گذاشتم کنار، سرم رفت رو بالشت چشمام بسته شد، حس م با

 در حرکت بود. کنه، دستاش تو موهام یداره نوازشم م یکیکردم 

انگشتش آروم رو  داد،یبستم رو نوازش م یکرد، آروم چشما یصورتم اومد، گونه هام رو نوازش م یکم دستش رو کم

 بابا هستن اما حاال... ای الیکردم که دان یشد، تا االن فکر م دهیلبام کش
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گره خورد، خودش بود،  نهیچشمام رو باز کردم که نفسم تو س هویکردم،  یصورتم حس م کینفسش رو نزد یگرما

 خواد بکشتت. یترسناک بود چشماش، انگار که م یلیخ ه،ینقره اهمون چشم 

ورد آ کیصورتش رو نزد د،یکاو یتونستم تکون بخورم، نگاش کل صورتم رو م یبودم، نم رهیترس تو چشماش خ با

 گفت: عیبکشم سر غیتا خواستم ج

 نکش، تکون نخور. غیج سیه-

لباش رو حس کردم، انگار که قفل کرده بودم،  یگرم یوقت ینتونستم تکون بخورم، حت گهیفقط د شدیدونم چ ینم

 بودم. شینقره ا یچشما رهیبود، خ یگند یلیحس خ

 شد و گفت: رهیبود، چند لحظه بعد تو چشمام خ بایتونستم فکر کنم، اون لحظه چشماش برام ز ینم یچیه به

 رو. یرو فراموش کن، همه چ یهمه چ-

 .دمینفهم یچیه گهیکم کم بسته شد و د چشمام

 .یخواب یچقد م گهیشو د داریب ایدر ا؟یدر-

کرد، منم با  یگرد شده نگام م یشدم، با چشما رهیکرد خ یکه با تعجب نگام م الیرو باز کردم و به دان چشمام

 تعجب نگاش کردم و گفتم:

 ؟یکن ینگاه م یجور نیا ؟چرایدان شدهیچ-

 ..لبات..ایدر-

 ترس گفتم: با

 ؟یشدن دان یلبام چ-

 ا؟یلبات چرا کبودن در-

الم لبام س شبیشدم من؟ من که د نیچرا همچ یکال کبود بود، وا نمییلب پا نه،یآ یتعجب بلند شدم و رفتم جلو با

 فقط. دمیخواب شبیبودم؟ من که د یشکل نیبودن پس چرا االن ا
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من  ینه فقط خواب بودم، بعد از خوردن صبحانه قرار شد دان دمیشدم، اما هرچقد به ذهنم فشار آوردم د داریب دیشا

 کنه. یماهه قراره شرکتش رو به من نشون بده اما فراموش م هیداداش خل من االن  نیرو ببره شرکتش، ا

 

افتاد با  مادیبرداشتم خواستم بپوشم که  یبا شال و شلوار ذغال یسرمه ا یمانتو هیبه اتاقم رفتم سر کمد و  برگشتم

 تونم. یدست و پا نم نیا

 بعد مامان اومد و گفت: قهیچندش رفتم دم در و با داد مامان رو صدا زدم، چند د یبا اون عصا دوباره

 ؟یزن یچرا داد م شدهیچ-

 مانتو شلوار رو بپوشم. نیجونم کمک کن ا یمام-

 به کمر شد و طلبکارانه گفت: دست

 سرکار خانوم؟ یبر یم فیا تشرکج-

 شد. انیزدم که کل دندونام نما یلبخند

 خواد نشون بده. یماه م هیخوام برم شرکتش، باالخره بعد  یجونم م یبا دان-

 چشم غره گفت: با

 جون انگار دوست پسرشه. یدان گهیجور م هی-

 اومد که با حرص گفت: یدان یصدا هوی

 دونم با تو. یمن م یبگ گهیبار د هی ایدر اد،یهزار بار گفتم اسمم رو مخفف نکن بدم م-

 خنده گفتم: با

 جون. یدان لخبیخ-

 گرد کرد و گفت: چشماشو
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 .نیتوله رو بب-

بودن به همه جا،  دهیبود؛ انگار که ر یقهوه ا شیبود همه چ یشرکتش، همه جا قهوه ا میرفت یبا آقا دان باالخره

 نوزده سالش باشه. جدهیخورد ه یدختر بامزه بود، بهش م هی شیمنش

 نبود. رونیبود، موهاش هم ب یعمل شینیب ،یقلوه ا یلبا ،یدرشت عسل یگندمگون، چشما پوست

 .گهید یخونه بود، تخت و مبل و همه چ هیداخل اتاقش، واال اتاق شرکت نبود که؛ کال  میرفت

 ؟یداریحاال دست از سر کچل من بر م ؟یشد یخب بال خانوم راض-

 برادر. سی-

 خوبه.-

 ؟یبد یزیچ ینسکافه ا یشربت ییبه من چا یخوا یتو نم-

 .ریخودت برو بگ نهییآبدار خونه پا-

 .شعوریب-

سخته کار کردن باهاش؛  یلیمن، خ شمیعصا راحت م نیاز ا یزشت سوار آسانسور شدم، هوف ک یزور با اون عصا به

 که اون شب تو اتاقم بود. یپسره..همون نی..انیگره خورد، ا نمیکه نفس تو س دمید نهیخودم رو تو آ

 .ستین نیچشماش ا یکردم رنگ اصل یچشماش، حس م ایشب چهرش معلوم نبود اما االن..خدا اون

 ن؟یشد، بسم اهلل، جادوگره ا لیتبد یکرد و به آب رییرنگ چشماش تغ هوی

 گفت: باشیمردونه و ز یصدا با

 شده؟ یزیچ-

 

 ترس گفتم: با
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 ؟یداشت کاریتو..اون شب تو اتاق من چ-

 گفت: یجد یلیخ

 ؟یترس یتو چرا از من م-

 من من گفتم: با

 خب آخه اون شب..-

 پوزخند گفت: با

 تو یاونم چ یدیکه من رو د یگیاونوقت تو م نمیب یباره تورو م نیدختر، من تازه اول یشد یاالتیفکر کنم خ-

 اتاقت؟

 گرد کردم و گفتم: وچشمام

 شده بود. یاون شب هم نقره ا ادمه،یمن چشمات رو خوب -

 همون پوزخند مسخره اش گفت: با

 خانوم. هیمن چشمام آب-

 حرص گفتم: با

 بود. یاما اول که اومدم داخل آسانسور چشمات نقره ا-

 شد و گفت: یجد دوباره

 .الیخیب یشد یاالتیخانوم خ-

 کردم: زمزمه

 .دیشا-
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خب حاال من چه  ،ینیسه تا فنجون نسکافه درست کردم و گذاشتم تو س هیمنم  رون،یو رفت ب ستادیا آسانسور

 فقط. ینینب ریمرده خ لیذل یبابا دان یرو ببرم باال؟ ا نیا یجور

 ورو گرفتم  ینیکنم، س کاریدونم باهات چ یم  یباال حاال؟ عوض امیب یشکسته چه جور یدست و پا نیمن با ا آخه

 گرفتم. یکیکه  وفتمیبود ب کیقدم بردارم که نتونستم و نزد هیخواستم 

کرد و دوباره  رییبود، دوباره مثل تو آسانسور رنگ چشماش تغ یبود، به وال چشماش نقره ا یچشماش نقره ا بخدا

 شدن. یآب

 رو گرفت و من رو صاف کرد، با ترس گفتم: ینیس

 کنه؟یم رییرنگ چشمات تغ یچه جور-

 گفت: کالفه

 بخدا. یشد یاالتیخانوم خ-

 گفتم: تیدادم و با عصبان هلش

 کرد. رییتغ هویرنگ چشمات  دمیخودم د یدروغ نگو عوض-

 :دیو دم گوشم با خشم غر دیتو آسانسور، بهم چسب دیدستم رو گرفت و کش-

 بهت. دمیبودن رو خوب نشون م یعوض ،یعوض یبهم بگ گهیبار د هی-

بشر ترسناکه آخه، کم مونده بود از ترس غش کنم، با  نیخدا چقد ا ییشدم، وا رهیخ شیقره ان یترس به چشما با

 رو ازش گرفتم. ینیمنم پشت سرش خارج شدم و س رون،یآسانسور ازم جدا شد و خودش زود تر رفت ب ستادنیا

 

 .زیرو گذاشتم رو م ینیتعارف کردم که با لبخند و تشکر گرفت، رفتم تو اتاق و با حرص س یدان یسارا منش به

 حرص گفتم: با
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 سییسرت تو ر ریخ ارم؟یوضع نسکافه و کوفت و زهرمار ب نیبا ا دیداداش؟ من با گنیبه توام م یشعوریب یلیخ-

 نه من، واقعا واسه خودم متاسفم. یکن ییرایپذ دیتو با یشرکت

رو برداشتم و با  فمیکردم، ک یم یخال یداشتم رو سر دان یکه از اون پسر چشم نقره ا یداشتم ترس و حرص انگار

 شده بود. ریبه آسانسور اما د دیرس یاز اتاق خارج شدم، و سوار آسانسور شدم، دان هیگر

رو  یکنه، عقب رو نگاه کردم اما کس یم بمیتعق یکیکردم  یگرفتم، حس م یتاکس هی عیسر دمیکه رس نییپا به

 نبود طبق معمول. یشدم، رفتم داخل خونه اما کس ادهیپ یرو حساب کردم و از تاکس هیکرا دمیرس یوقت دم،یند

عوض کنم  یخدا، به زور رفتم تو اتاقم، حاال من لباسام رو چه جور یا ه،یکه سرکار بود و مامان هم خونه همسا بابا

 زنگ زدم. حونیرو گرفتم و به ر یآخه؟ گوش

 مرده؟ لیذل هیچ-

 نجا؟یا یایب یتون یم مرده اون عمته، لیذل-

 اونجام. گهید قهیباشه تا پنج د-

صدا کرد، در رو باز کردم و اونم اومد  فونیآ قهیدرست سر پنج د ن،ییدوباره با همون وضع داغون رفتم پا ش،یآخ

 تو دستم زدم تو سرش. یگفت که با همون عصا یا چارهیب هیمن  دنیباال، با د

 تو اتاقم که بهش گفتم: میرفت

 .ارمیلباس رو درب نیکمک کن ا ایب حونیر-

 .یتو نامحرم شه،یهههه نه نم-

 .نمیکمک کن بب ایباز؟ ب یخل و چل شد-

رو بپوشم که نگام افتاد تو  شرتمیو در کمد رو باز کرد، اول شلوارم رو و بعد لباسم عوض کردم ، خواستم ت دیخند

 و برگشتم عقب اما نبود. دمیکش یغیکه ج نهیآ

 ت با ترس گفت:بدبخ حونیر

 .؟یزنیم غیچته؟ چرا ج-
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 .دمید یزیچ هیحس کردم  یچیها؟ ه-

 .یشد یاالتیحتما خ-

 میزد یحرف م حونیبا ر میداشت ،یجا بود، همون پسر چشم نقره ا نینشده بودم، مطمئن بودم هم یاالتیمن خ اما

 اومد داخل. یکه در صدا کرد و بعدش دان

 گفت: یکه دان میحرف زد حونیبهش رفتم و دوباره با ر یغره ا چشم

 ن؟یرو تنها بزار ایلحظه من و در هی شهیخانوم م حانهیر-

 نشست و دستام رو گرفت. حونیر یجا قایاومد دق یکه دان رونیبلند شد و رفت ب دیبا ترد حونیر

 نگاش کردم که با لبخند گفت: ضیغ با

 .کهیکوچ یآبج گهیببخش د-

 رو بکشه. شیمنت آبج کمیکرد حاال  یم یهمه از اون دوست دختراش منت کش نیم، انگفت یزیچ

 کوچولو؟ یآبج یکن یناز م یبابا االن مثال دار یا-

 و گفت: دیپشت چشم خوشگل واسش نازک کردم که خند هی

 غلط کردم خوب شد؟ د،یباشه ببخش-

 

 نچ خوب نشد.-

 ؟یخوا یم یچ-

 تا ببخشمت. یریو لواشک بگ لیپاست یواسم کل دیبا-

 .دیو دماغم رو کش دیخند

 .؟یحاال آشت رمیگ یکوچولو باشه م-
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 .یاوهوم آشت-

 اومد کنارم و گفت: عیسر حونیو ر رونیکرد و بعد رفت ب بغلم

 کرد؟ یمنت کش الیبود؟  چرا دان یچ هیقض  شد؟یچ-

 گرد شده گفتم: یچشما با

 ؟یبود ستادهیتو فال گوش وا حووونیر-

 کرد خودش رو و گفت: مظلوم

 صبر کنم. رونیب ادیم الیکه دان یتونستم تا موقع یخب نم-

 ؟یبود اون موقع چ یخانوادگ هیقض دیکارت، شا نیاز ا ادیمن بدم م یدون یتو م-

 کرد؟ یحاال بگو چرا منت کش دیباشه ببخش-

 یرو نگفتم، خب هنوز واسه خودم هم مبهم بود، نه م یکردم، البته اون پسر چشم نقره ا فیرو واسش تعر هیقض

 دونستم چرا همش دور و برمه. یدونستم اصال نم یازش نم یچیکارست؛ ه یدونستم چ ینه م ه،یدونستم ک

بود  نیکه ناراحت شدم ا یزیاما خب از چ گه،یدبعد از دو سه هفته گچ دست و پام رو باز کردم، راحت شدم  باالخره

 رفتم مدرسه. یردا ماز ف دیکه با

 من شروع شد. یها یداریزنگ گذاشتم؛ هوف دوباره صبح ب یرو رو یکه بخوابم گوش نیاز ا قبل

سه ماه هم تموم بشه، دست و صورتم رو آب زدم و  نیخواد ا یم یخدا ک یشدم؛ ا دارینحس آالرم ب یبا صدا صبح

 از خونه خارج شدم. یبعد خدافظ دم؛یلباسام رو پوش

 با حرص گفت: حونینبود، دفعه آخر ر یگشتم کس یبر م یکنه، اما وقت یم بمیداره تعق یکیکردم  یحس م همش

 ؟یگرد یبر م یشده که ه یزیچ ا؟یچته در-

 گفتم: یحواس پرت با

 . ستین یزیها؟ نه چ-
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 شده گفت: زیر یچشما با

 .یمشکوک شد یلیخ ایآخر نیا-

 شدم و گفتم: یعصب

 بابا. نمیبرو ب-

د بود، مر یمحرم یبود، اسمش آقا یمیفقط درس ش میکه معلم مرد داشت یداخل کالس، تنها درس میو رفت میدیرس

 خورد. یفحش م یکارش کل نیگرفت و به خاطر هم یبود و خوش اخالق، اما خب هر هفته امتحان م یمسن

کنه؟ چرا  یکار م یچ نجای...انیا ایدهنم باز موند، خدا دنشیکه در باز شد و معلم اومد داخل، با د میبود منتظرش

 سرش آورده باشه؟ یینکنه بال ومد؟یپس اون چرا ن شد؟یچ یمحرم یآقا یهرجا من هستم اونم هست؟ وا

 اخم کرد و گفت: عیسر یزد، ول یزیمن چشماش برق زد و لبخند ر دنید با

 

خب من  ام،یسه ماه رو من به جاش م نیا گه؛ید ادیتونه ب یمتاسفانه حالشون بد شده و نم یمحرم یخب دخترا آقا-

 هستم. یزمان

 یزد و بعد دوباره شروع کرد، کم کم دارم ازش م یدوباره لبخند محو دیبه من رس یتک اسمامون رو خوند و وقت تک

 خبر داره. میهست، از همه چ شهیکه هم هیک نیا یعنیترسم، 

 ساعت میبعد ن ،یپسر چشم نقره ا نیا هیفهمم ک یمخونم هم خبر داشت، باالخره  یدرس م نجایا نکهیاز ا مطمئنم

 که درس داد رو کرد به ما و گفت:

 درسته؟ رنیقرار بود امتحان بگ یمحرم یآقا-

 که گفت: میسر تکون داد یهمگ

 .نیامتحان رو بد نیتا ا نیساعت وقت دار میخوبه، پس فقط ن-

بهش رفتم، برگه ها رو پخش کرد به من  یزد که چشم غره ا یزیچشمک ر هیگرد شده نگاش کردم که  یچشما با

 گذاشت. رشیز هم کیبرگه کوچ هی دیکه رس
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ف ک وفتهیبود چشمام ب کیتعجب نگاش کردم که اشاره کرد اون برگه رو نگاه کنم؛ برگه رو نگاه کردم که نزد با

 رد.ک یوشتن اما من از شوک دستام کار نمن ینوشته شده بود، همه داشتن م کیاون برگه کوچ یسالن؛ تمام جوابا تو

 ن؟یقصد نوشتن ندار یمیخانوم سل-

پسر چشم نقره به خودم اومدم و شروع کردم به نوشتن، بعد از تموم شدن سواال بلند شدم و برگه رو دادم  یصدا با

 .رونیبهش و رفتم ب

 ه؛یبفهمم اون ک شدیکاش م نجا،یر ابا هیبار تو شرکت و  هیکنه؟  یکه همش همه جا هست و بهم کمک م هیک نیا

رنگ  یکه چشماش نقره ا ییمخصوصا اون لحظه ها ،یجذابه عوض یلیخ شییخدا یخواد بدونم ول یدلم م یلیخ

 .شدیم

 :دیپرس غیاز فکر درومدم، با ج حونیاومدن ر با

 امتحان چطور بود؟-

 .یعال-

 جذابه. یلیخ یپسره رو؟ وااا یدید یبد بود ول یلیواسه من خ یعوض-

به  حونیر یلحظه، با صدا هیشدم  یخب عصب یدونم چرا ناخودآگاه عکس العمل نشون دادم، ول یکردم، نم یاخم

 خودم اومدم:

 شده؟ یزیچ-

 گفتم: عیسر

 .ستین یچیها ه-

 داخل. میبر ایباشه ب-

 خونه. میو برگشت گهید وفتادین یزنگ خورد، اتفاق خاص مینشست میکه رفت نیهم
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 ریکتاب رو کنار گذاشتم و رفتم ز شد،یترم شروع م یب بود که کتاب رو بستم، متاسفانه از فردا امتحانادو ش ساعت

بود  کیچشمام رو باز کردم اما چون تار کنهفیداره نگام م یکیرفتم که حس کردم  یپتو، تازه داشتم خواب م

 حرصم گرفت. دنشیآباژور رو روشن کردم که با د دم،یند یزیچ

از خانواده  م،یزد یباهام حرف م نجایا ومدیازش، هرشب م دمیترس ینم گهیبودمش که د دهید یماه هی نیا انقدر

 گفت. یم زایچ یلیکردن، کال خ یکه بهش نامرد ییگفت، از کسا یاش م

 : دمیپرس یهم م هروقت

 ؟یگیرو به من م زایچ نیچرا ا-

 گفت: یم اونم

 .شهیم یآخرش چ یو اگه اعتماد کن یاعتماد نکن یبه هرکس یریبگ ادیخوام  یچون م-

 :دمیپرس یکه م نیهم یول

 

 شد؟ داتیچرا سر راه من پ-

 گفت: یم

 بخواب.-

 هیخودش بود،  ینبود، رنگ چشا یشدم، امشب چشماش نقره ا رهیاومدم بهش خ رونیرفت؛ از فکر ب یخودش م و

 .یرداشت، اومد رو تخت ولو شد، حالش بد بود انگا یبیحال عج

 و گفتم: کشینزد رفتم

 ؟یشده پسر چشم نقره ا یزیچ-

 گفت: یلحن کشدار با
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خواد بهشون کمک کنم اما  یرسوندم، دلم م بیآس هیخسته شدم، خسته شدم از بس به بق یکوفت یزندگ نیاز ا-

.رمیخودم رو بگ یتونم جلو ینم شمیم کشونیکه نزد نیهم

؟یکن یم کاریمگه..مگه تو چ-

من؟ من...-

منم کنارش دراز  اوردم،یسر در ن یچیخوابش برد، از حرفاش ه دمیتر رفتم که د کینزد ومد،یازش ن ییصدا گهید

عادت کرده بودم. نمشیکه هر جا بب نیبهش عادت کرده بودم، به ا ییجورا هی دم،یکش

دا خ یشدم، ا داریب دزیمامان که صدام م یخوابم برد، صبح با صدا یکم چشمام گرم شد و کنار پسر چشم نقره ا کم

.ستایمامان ما هم ول کن ن نیا

 به یو کش و قوس دمیچشمامو مال ست،یول کن ن یشد داریکه ب یتا داد هم نزن زنهیهزار بار صدات م هیثان هی تو

دستمو جلو دهنم  یپسر چشم نقره ا دنیسفت، با تعجب نگاه کردم که با د زیچ هیبدنم دادم که دستم خورد به 

کنم. یریزدنم جلوگ غیگذاشتم تا از ج

.دهیهم رو تخت من خواب یپسر چشم نقره ا نیتو اتاق و ا ومدیرو درک کردم، مامان داشت م تیموقع تازه

قطعا قتلم صادر بود، تندتند تکونش دادم و صداش زدم. دید یم نجایا نویمامان ا اگه

.گهیجون مادرت بلند شو د ییییییه اااادیبلند شو مامانم داره م یتوام لعنتبا  یییییه ،یپسره، چشم نقره ا یه-

.اوردمیداشتم بال درم یکه چشماشو باز کرد از خوشحال وفتادمیم هیبه گر داشتم

کردم و گفتم: بلندش

.یلعنت اااااادیبرو تو کمد االن مامانم م ایتوروخدا ب-

گذشتا. ریبخ ایخدا یتو کمد که همون لحظه در باز شد و مامان اومد داخل، وا رفت

چشماشو گرد کرد و گفت: دنمیبا د مامان

.گهید امیهمه پله رو باال ن نیکه من ا یگفتیبهم م دهیورپر ؟یگیو نم یداریتو ب-
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 نهیدم، البته سش نشیبه س نهیس که رونیب ادیو برگشتم تا بهش بگم ب دنیکش یقینفس عم رون،یگفت و رفت ب نویا

 بودم. نشیبه سر، انقد المصب قدش بلنده که من تا س نهیهم نه س نهیبه س

 و گفتم: دمیکش یبلند نیییییترس ه از

 هو؟ی یشیخدا سکته کردم، چرا مثل جن پشت سرم ظاهر م یوا-

 و گفت: کیآورد نزد سرشو

 .ستمیجن ن یدونیاز کجا م-

س پ ؟یشینم بیبسم اهلل چرا غ گمیکه من م یوقت نکهیدوم هم ا ست؟یچرا باهات برعکس ن یاگه جن نکهیاول ا-

 ها؟ یستیچرا پس زشت ن یدر ضمن اگه جن گه،ید یستیجن ن

 

 پوزخند گفت: با

 گه؟یمن خوشگلم د یعنی-

 شده گفتم: هول

 گفته؟ ینه ک-

 پوزخند مسخره اش گفت: با

 .ستمیکه زشت ن یگفت ،یخودت االن گفت-

 شدم و گفتم: سیدادم پوکر ف یسوت نکهیا از

 .یقابل تحمل ،ینگفتمم که خوشگل-

 رو آورد جلوتر و گفت: صورتش

 آها پس خوشت اومده.-
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 شده بود. رهیکرد و اون چشاش که تو چشمام خ یم میعصب خوردیگرمش که تو صورتم م ینفسا

 .رسمیم ریاه برو کنار االن به امتحان د-

اصرار کرد که باهم  ینقره ابود لو برم، هرچقدر پسر چشم  کیدادما، نزد یخدا چه سوت یو رفت کنار، وا دیخند

 شد و رفت. یمدرسه قبول نکردم، آخر هم عصب میبر

که برگه ها رو پخش کنن که چشمم خورد  میسر جامون، منتظر بود میمدرسه و نشست میرفت حونیبا ر شهیهم مثل

 داشت.  یکیکوچ یمتناسب و لبا ینیبود، ب دیپوستش سف ،یعسل یبود، چشما ییبایزدختره، دختر  هیبه 

اصال از طرز نگاهش خوشم  کرد،ینگام م یجور هیتعجب کرده بودم، دختره  یزیچ هیمن بود اما از  رهیهم خ دختره

 کرد. یبود، انگار که داشت با نفرت نگام م ومدهین

 یکیکردم  یحس م یبود، باالخره برگه پخش شد و شروع کردم به نوشتن اما گاه گهید یکنم معلم کالسا فکر

حسا نداشتم اما  نیاز ا گهیمدت بود که د هی دم،ید یرو نم یکردم کس یهم سر بلند م ینظر داره منو، وقت ریهمش ز

 دوباره شروع شده بود.

ش خواد بره خونه مادربزرگ یگفته بود که امروز م نحویر ن،ییاز تموم شدن بلند شدم و بعد از دادن برگه رفتم پا بعد

 پشت سرمه. یکیکردم که حس کردم  یامتحان رو مرور م یداشتم تو ذهنم سوال و جوابا اد،یتونه باهام ب یو نم

ازم برگشتم اما ب دم،ید هیسا هیپشت سرم  هویرفتم،  یتند تر م کمیدوباره راه افتادم  دم،یرو ند یاما کس برگشتم

 نبود. یگشتم اما کس یبر م یو ه دمیدو یم گهیدفه د نیا دم،یرو ند یکس

 که شونه هام تکون خورد و بعد صداش: دمیکش یبلند غیج ،یکیاز جلو خوردم به  هوی

 چته؟ منم. ایدر یه-

 با لکنت گفتم: دم،یرو د یباال گرفتم که پسر چشم نقره ا سرمو

 ؟یکرد یم بمیتعق یتو داشت-

 گفت: ینگران با

 ؟یلرز یچرا انقدر م شدهیکنم؟ چ بتیکه بخوام تعق ووننینه مگه د-
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 ترس گفتم: با

ازم برگشتم ب یاما وقت دمید هیسا هینبود تا  یکنه اما کس یم بمیداره تعق یکیکردم  یحس م یه ومدمیداشتم م-

 نبود. یکس

 گفت: نانیاطم با

 .یشد یاالتیآروم باش حتما خ یه-

 و گفتم: رونیاز تو بغلش اومدم ب قهیتو بغلش گرفت که آروم شدم، بعد چند د منو

 

 ممنون.-

 ابروش رو باال انداخت و گفت: هی

 ؟یواسه چ-

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 .یاالن هست نکهیواسه ا-

 گفت: طنتیش با

 ها؟ ینکنه عاشقم شد ایواو در-

 حرص زدم رو بازوش و گفتم: با

 کرد. شهیتشکر هم نم هیاز تو  ؟یشد یاالتیباز تو خ-

راست رفتم تو حموم،  هیتا خونه منو رسوند و بعد خودش رفت، بعد از خوردن غذا  م،یو با هم راه افتاد میدیخند

 خورد. یزیشستم که حس کردم شکمم به چ یداشتم سرم رو م

و شامپو رفت ت یحس چشمامو باز کردم که چشمام سوخت، لعنت نیدستش رو به شکمم زده باشه، با ا یکیکه  انگار

 خورد به شکمم؟ یچ یعنیبود که داشتم؟  یچشمم، اون حس چ
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 یپسر چشم نقره ا دنیو رفتم تو اتاق که با د دمیچیلحظه آخر چشمامو نبستم، بعد از شستن حوله رو دورم پ تا

 و برگشتم تو حموم. دمیکش یکیکوچ غیج

 حرص گفتم: با

 ها؟ یایاصال تو از کجا م هو،یظاهر نشو  ینجوریزار بار گفتم اه-

 حس کنم: طنتشویتونستم ش یاز تو حموم هم م یحت

 .امیدارم که از اونجا م یمخف یجا هی-

 تعجب گفتم: با

 ؟یمخف یجا نیکجا هست ا ؟یگیم یجد-

 و گفت: دیخند

 دختر. یتو باز چقدر ساده ا-

 حرص گفتم: با

 لباسامو بده بپوشم. ای رونیبرو ب ای زنمیم خی نجایپسر دارم ا یوااا-

 گفت: طنتیش با

 لباساتو بپوش. عیسر ایکنم ب یباشه من پشتمو بهت م-

 به جانب گفتم: حق

 .نهیاز تو  آ ینیبیمعلومه که م ،یزرنگ رینخ-

 گفت: تیجد با

 قول. نمیب ینم-

 و گفتم: دمیچشماش بسته بود؛ تندتند لباسامو پوش رون،یاومدم ب آروم
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 .یبرگرد یتونیم-

 کردم که چشماش گرد شد و گفت: یلبخند داشتم نگاش م با

 

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا-

 همون لبخند گفتم: با

 اما تو تا آخر چشمات بسته بود. یکن یمثال چشمات رو باز م ای یگردیبر م هویکردم که  یآخه فکر م-

 و گفت: کمینزد اومد

 باز نکردم؟ یدون یاز کجا م-

 گفتم: نانیاطم با

 کردم. یچون تا آخر داشتم نگات م-

 گفت: تیتکون داد و با جد سر

 کنم. یواقعا اون کار رو نم یعنی دمیقول م گمیم یمن وقت-

 خوبه.-

ل زو یرو گرفتم و نشستم رو تخت و شروع کردم به خوندن، اونم کنارم نشسته بود و مثل چ یشناس نیزم کتاب

 ، با حرص کتابو بستم و گفتم:زده بود بهم

 ؟ینگام نکن ینجوریا شهیم-

 باال رفته گفت: یابرو با

 ؟یچه جور-

 حرص گفتم: با
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 تمرکز کنم. تونمیمن نم یکن ینگاه م رهیخ ینجوریا-

 تکون داد و گفت: سر

 باشه.-

رو فراموش  یکنارم و اونم مثل من شروع کرد به خوندن، انقدر تو فاز درس بودم که بودن پسر چشم نقره ا نشست

 کردم.

 غرغر گفتم: با

م خود یکنم با دستا داشیدرسو به وجود آورده، بخدا اگه پ نیکه ا یدرس چرا انقدر سخته لعنت به اون کس نیاه ا-

 .کنم یم کشیت کهیت

رفته بودااااا، خواستم  ادمیرو  ینقره امن کال پسر چشم  یواااااا یا دمیگرد شد برگشتم که دچشمام  یقهقه کس با

 مامانم پشت در سکته کردم: یبگم آرومتر که با صدا

 شته؟یپ یک ایدر-

 استرس گفتم: با

 مامان جان. یشکیه-

 گفت: دیترد با

 بود؟ یخنده ک یپس اون صدا-

 لکنت گفتم: با

 مامان. نمیبیم لمی..دارم فزهیچ-

 حرص گفت: با

 ؟ینیبیم لمیف یاونوقت دار ؟یدختر مگه تو امتحان ندار-

 حرص گفتم: با
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 .نمیبب لمیف کمیدرس خوند، سرم درد گرفت گفتم  شهیمامان جان همش که نم-

 و گفتم: یانگار که مامانم رفته بود، برگشتم طرف پسر چشم نقره ا ومد،ین ییصدا گهید

 ؟یآروم تر بخند یتونست ینم ما،یبود لو بر کینزد-

 .شدهیحاال انگار چ لخبیخ-

 گفت: م،یدو سانت با هم فاصله داشت قایدق کمینزد اومد

 .یشیخوشگلتر م یزنیغر م یوقت-

چشمام و لبام در  نیاونم انگار کالفه شده بود، نگاهش ب کرد،یکالفم م نیخورد تو صورتم و ا یگرمش م ینفسا

م گذشت، به خود ریهوف بخ ن،ییپا دیبلند شد و از پنجره پر ییهویسمت لباش؛  رفتیم یگردش بود، منم نگاهم ه

 تشر زدم:

 نبودم. زینگاهت رو لباش بود؟ اه من که ه یدختره منحرف چرا ه-

تا  شبیچشامو باز کردم، هوف د یآالرم با خستگ یلب گفتم و دوباره مشغول خوندن درسم شدم، با صدا ریز یلعنت

 بودم. داریبساعت دو شب 

، کل بدنم درد گرفته بود شبیواسم تعجب آور بود، د یلیخ ومد،ین یپسر چشم نقره ا شبیبار بود که د نیاول واسه

 شده بودم. ینجوریدونم چرا ا یاما نم یزیافتادم نه چ ییمن نه از جا

شد، دست و صورتمو درست  قهیبعد چند د یشد ول اهیجلو چشمام س یلحظه همه  چ هیرو تخت بلند شدم که  از

 دوباره اون حس مزخرف اومد سراغم. رون،یرفتم ب دمیآب زدم و لباسامو پوش

نتظر و م میسر کالس بود ده،یچرا خودشو نشون نم هیاما ک دم؛ید شویمن سا کنه،یم بمیهست که تعق یکی مطمئنم

 بود. ومدهیربع گذشته بود از کالس اما ن هی ،یپسر چشم نقره ا

 شده. ضینکنه مر یوا اد،ینگران بودم، چون امکان نداشت که ن ییجورا هی

 اومد: یصدا هی
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 تونم. ینم یتونم لعنت ینم-

 گفتم: حونیتعجب برگشتم و به ر با

 حون؟یر یگفت یزیچ-

 نگفتم. یزینه من که چ-

 الیخیبود، نه پنجره ها هم که بسته ست، هوووف ب رونیاز ب دیمرد بود، شا هی هیبود؟ صداش شب یک یصدا پس

 خونه. میدختر؛ زنگ خورد و رفت یشد یاالتیحتما خ

م، دهنم گرفت یدستامو جلو عیبکشم که سر غیبود ج کیصحنه رو به روم نزد دنیکه در اتاقمو باز کردم با د نیهم

 اال زدم که چشمام گرد شد.لباساشو ب دیبود، با ترد یمن، کل لباساش خون یخدا شش،یرفتم پ عیسر

 یگازش گرفته باشه، هنگ کرده فقط نگاش م یزیچ یگرگ هیبدنش بود، انگار....انگار که  یرو یگاز گرفتگ یجا یکل

 کردم که صداش اومد:

 ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا-

 گفتم: یاسترس و نگران با

 کارو باهات کرده؟ نیا یسرت اومده؟ ک ییچه بال-

 رفته گفت: لیتحل یصدا با

 .ستین یخاص زیچ-

 کنترل شده داد زدم: یصدا با

 ست؟ین یخاص زیچ یگیاونوقت تو م ه،یگاز گرفتگ یجا نایا ست؟ین یخاص زیچ-

 .ستین یخاص زیآره چ-

 

 بودم، چرا انقدر خونسرده آخه؟ رهیاز حدش خ شیب یگرد شده به خونسرد یچشما با
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 .؟یدرد هم ندار یعنی-

 ییآروم دست زدم به اونجا ا،یدر ایگیم یزیچ هیدرد داره، خب خنگول معلومه که درد داره  دمینگفت که فهم یزیچ

 خودم. یکه گاز گرفته بود که داد اون همراه بود با درد گرفتن پا

گرفت، خداروشکر  یخودم هم درد م یپا ستین االتیشدم، دوباره دست زدم به همون جا، نه خ یاالتیکردم خ فکر

 بودن تو اتاق. ختهیهمه ر یپسر چشم نقره ا یخونه نبود وگرنه با دادا یکس

 نیآروم دستمو بردم جلو و ا ره،یپام درد نگ ،یخواستم دست بزنم، خداجونم توهم باشه همه چ یبار م نیآخر واسه

 .دمیکش غیدفعه محکم تر فشار دادم که از درد ج

 از من نداشت. یهم دست کم یرفتم، پسر چشم نقره ا یگرد شده عقب یچشما با

 ؟یریم یچرا عقب ؟یکش یم غیتو چرا ج شد؟یچ-

 گفتم: غیج با

 زنم؟یتو دست م یبه پا یوقت رهیگ یخودم هم درد م یچ..چرا پا-

 تعجب گفت: با

 ا؟یدر یمطمئن ره؟یگ یتوام درد م یپا ؟یچ-

 گفتم: غیج با

 آره سه بار دست زدم هر سه بار پام درد گرفت.-

 صبر کن.-

 یرو بازوش، بازوم انقدر دیدور تا دور اتاقم چرخوند که نگاش رو شونه ثابت موند، شونه رو گرفت و کش نگاشو

 افتاد. یکه شونه از دست پسر چشم نقره ا دمیکش یبلند غیسوزش داشت که ج

 یده بود ولنش یچیبه دستم انداخت، هوف ه یاومد طرفم، مانتوم رو درآورد و نگاه عیاز دستش افتاد و سر شونه

 رفت هوا. غمیرو همونجا که دوباره ج دیسوخت، دستشو کش یبدجور م
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 آخه؟ یمگه مرض دار-

 گفت: دیترد با

 ره؟یگ یواقعا دردت م-

 حرص گفتم: با

 .گهیکنم، احمق خب درد دارم د یو داد م غیدارم ج ینه الک-

 باشه باال گرفت و گفت: یبه معن دستاشو

 نشو. یعصب دیباشه ببخش-

 .یبرداشتم و زنگ زدم به دان مویپس زدم و بلند شدم، گوش دستشو

 ها بنال؟-

 ؟ییکجا شعوریب-

 .یمحسن، گفتن توام بر ییرفتن خونه دا نایبابا ا قممیمن که خونه رف-

 حاال نییپا ارمیفکشو م زنمیکنه م یزر زر م یندارم، ه مونویمن عمرا برم اونجا، بخدا اعصاب اون ماهان م یدان یوا-

 .ایب

 و گفت: دیخند

 

 باشه خودتو کنترل کن حاال.-

 .یشارژم تموم شد با یاوک-

 .یخل وضع با-
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اه خسته شدم از بس بهش گفتم  ده،یدوباره رو تخت دراز کش یپسر چشم نقره ا دمیخنده سرمو برگردوندم که د با

 دونم. یاسمشو هم نم یحت یپسر چشم نقره ا

 کنارش و گفتم: رفتم

 ه؟یتو اسمت چ یه-

 و گفت: دیخند

 ؟یافتاد اسممو بپرس ادتیباالخره بعد دو ماه -

 .گهیعه بگو د-

 .نیسام-

بود، منم واقعا نگرانش بودم  دهیرنگش پر ستیکردم حالش خوب ن یحس م ن؛یسام ،یچه اسم قشنگ هوووم

 تونستم پنهون کنم که. یکه داشتم رو از خودم نم ییحسا

 حالت خوبه تو؟-

 تکون داد و گفت: سر

 آره خوبم.-

 گفتم: ینگران با

 .دهیرنگت پر ؟یمطمئن-

 خنده گفت: با

 ؟ینگرانم شد هیچ-

 رفتم  و گفتم: یغره ا چشم

اونور کردن جنازه رو  نوریمن حوصله ا ریبم گهیجا د هیبرو  یخواستم بگم اگه در حال مردن یفقط م رینخ شیییا-

 ندارما.
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 و گفت: دیحال خند یب

 .یشیاز دستم راحت نم ایزود نیبه ا-

 حرفش حرصم گرفت اما از ته دلم نگرانش بودم، تو دلم گفتم: نیا از

 .یمواظب خودت باش پسر چشم نقره ا-

کرد  یم وونمیکه داشت د یا چهیبا دل پ ،یپسر چشم نقره ا گمیدونم بازم بهش م یحاال هم که اسمشو م یواااا

 ه.حال یب کمینشسته و صورتش  دمیمربوطه برگشتم که د یگرفتم و رفتم توالت، بعد از کارا نینگامو از سام

 .ایمرد نمیغذا بخورم اومدم نب رمیمن م گمایم-

 برو. رمیم ینه نم-

 تو دلم گفتم: دوباره

 .دوارمیام-

دو سه تا قاشق  یبورغذا، مج نیاز ا ادیچقد بدم م ییییییفسنجون حالم بد شد، ا دنیتو آشپزخونه، با د رفتم

 بود و چشماش بسته. دهیخوردم و برگشتم، رو تخت دراز کش

راش ب یاتفاق دمیترس یدونم چرا م ینم زد،یبود، دلم بدجور شور م دهیکنم خوابش برده بود، رنگش بدجور پر فکر

 .شدیحال بودم، چشمام داشت بسته م یب کمیخودمم  وفته،یب

 

 یبازو ریز یکیخوابم برد؛ با حس تکون خوردن تخت چشمامو به زور باز کردم،  عیکه سر دمیدراز کش کنارش

 گفتم: ومدیکه از ته چاه م ییبرد، با صدا یرو گرفته بود و داشت م نیسام

 ش؟یبر.. یک...جا م ،ی.هست.یت..تو ک-

 سرد گفت: یلیخ

 برمش دکتر. یدارم م نم،یمن دوست سام-
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 گفتم: قشیحال بود، درست مثل من، آروم به رف یب یلیکون داد، خنگاه کردم، سرشو آروم ت نیسام به

 مواظبش باش لطفا.-

چشمامو باز کردم،  میگوش یو بعدش چشمام بسته شد، با صدا دمیرو د نیسام کیآخر لبخند کوچ لخظه

 م.افتاد یگوش ادی هویبود،  یحال بودم نگو به خاطر خستگ یچقد حالم خوبه االن، اون موقع چقدر ب شییییییآخ

 و گفتم: برداشتم

 بنال.-

 .زمیعز یآخه چقدر تو با ادب-

 موقوف حرفتو بزن. یزر زر اضاف-

 اومده؟ حالت خوبه؟. شیپ یخونمون؟ مشکل یومدیخواستم بگم چرا ن-

 مزاحم نشو. زمیحاالم برو گمشو عز ومدم،ینحستو نداشتم ن افهیفقط چون حوصله ق م،یمن عال-

تونستم حس کنم که اون پشت هنگ کرده بود و چشماش و دهن مثل  یمنتظر موندن جوابش قطع کردم، م بدون

 چندش. شییییییبود بهم، ا دهیهمش مثل کنه چسب ومد،یازش بدم م یباز مونده بود، از بچگ یچ

 ..حاال اون. رمیگ یابروهامو نم یکه دخترم اونجور حرفه ا یمثل نخش، بخدا من یاون ابروها با

 و مارک شورتش نهییتازه کمر شلوارشم همش پا چیخشتکش تا زانوشه که ه یعنی د،ینیشلواراشو بب دیبا یواااااا

 همش معلومه.

 .نهیبابا منظورم همون سام یاومدم، پسر...ا رونیاز فکر ب میزنگ گوش با

 جواب دادم: عیسر

 ها؟-

 ؟یخوب-

 بد باشم؟ دیآره با-
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 آخه موقع رفتنم حالت بد بود.-

 رو گذاشتم کنار و گفتم: غرور

 ؟یتو چطور ،یتو که در حال مرگ بود-

 منم حالم خوبه.-

 دلم گفتم: تو

 "خداروشکر."

 گفتم: بلند

 ؟یبگ نویهم یخب خوبه زنگ زد-

 

 .یآره، نگو که نگرانم نبود-

 من من گفتم: با

 نه اصال نگرانت نبودم.-

 "عمه من بود نگران بود ینگران نبود آره ارواح عمت اصال"

 دفعه بلند گفت آخ، اون لحظه حس کردم قلبم اومد تو حلقم. هی ومدیصداش ن قهید چند

 .یبگو مردم از نگران یزیچ هیدِ  ؟یخوب نیسام شده؟یچ-

 و گفت: دیخند

 .یتو که نگران نبود-

 .ورشعیبزنم لهش کنم پسره الدنگ ب ره،یکرده تا مچ منو بگ یالک یعوض

 .ستمینگران نبودم و ن رینخ-
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 کرد نه؟ یآها االن عمه من بود داشت از ترس سکته م-

 آره. دیاوووم شا-

 آخه. ییچقدر تو پررو-

 مزاحم نشو قطع کن. گهیخب د-

 اومد. ییصدا هی هوی دم،یدوباره بدون منتظر موندن قطع کردم و خند و

 رسم. یکنه، صبر کن حسابتو م یمن قطع م یرو رو یعه عه دختره احمق گوش-

 یوا پس کجا رفت؟ کل خونه رو گشتم اما نبود، پس اون صدا، صدا ست،ین دمیاومد؟ برگشتم که د یک نیا خخخخ

 واضح بود صدا. یلیاما خ ؟یعنیشدم  یاالتیبود؟ خ یک

 یلی، امتحانا خدونم وحشتناک بودن یبود فقط م یچ ومدینم ادمی قایاما دق دمید بیغر بیعج یصبح خوابا تا

 .دادیم حیکرد و واسم توض یکمکم م ومدیم نیاوقات که مشکل داشتم سام یخوب بودن، بعض

ه ک ییبود اما وقتا نیسام یالبته خب صدا دم،یشن یم بیغر بیعج یصداها نکهیا کیسه تا مشکل داشتم،  فقط

 .دمیشن ینبود هم صداش رو م شمیپ

 یگشتم کس یبرم یاما وقت دمید یرو م شیاوقات هم سا یکنن بعض یم بمیکردم دارن تعق یهمش حس م نکهیا دو

 شدم. یاالتیخ یگفت حساب یو م دیخند یگفتم بهم م یهم گفته م نیبه سام دم؛ید یرو نم

 .ومدنیسراغم م یبیعج یاوقات حسا یبود، بعض بیواسم عج هیاز بق شتریمشکلم ب نیآخر

 ایگرفت و سوزش داشت،  یدستم درد م ایبرخورد داشته باشم پام  ییبه جا نکهیبدون ا ایگرفتم  یسردرد م مثال

 بشه. یزیچ نکهیبدون ا ومدمیسراغم م تیعصبان ای یمثال استرس، نگران

ما اصال سخته، ا یلیبودم خ دهینمره ها قبول شدم، حاال نوبت کنکور بود، شن نیامتحاناتم تموم شد و با بهتر باالخره

 دادم.کنکور رو هم  ره،یگیم نیگفته بود که اگه قبول بشم واسم ماش تم، بابا بهمحوصله درس خوندن رو نداش
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دلم براش تنگ شده، امروز قرار بود جواب کنکورم رو  کردمیحس م شم،یپ ومدینم نیچند روز بود که سام دوباره

کرد  یم شتریب نیداد و ا یجواب نم زدمیزنگ م نیهر چقدر به سام ،یییییلیاسترس داشتم خ یلیخ نم،یبب

 استرسمو.

اومد  یهاشون معلوم بود که قبول نشدم، دان افهیاز ق یهمه اخماشون توهم بود، واااا رون،یرفتم ب یدان یصدا با

 تو بغلش و گفت: دیمنو کش هویکنارم و 

 .یشیدونستم قبول م یم ایدر ولیا-

 رو داد دستم، محکم بغلش چییابا بغلم کرد و سورو پام بند نبودم، ب یقبول شده بودممممممم، از خوشحال ییییوااااا

 .بغل بابا دمیو دوباره پر دمیکش یبلند غیج یزرشک یآرزا دنیبا د نم،یبب نمویتا ماش اطیکردم و رفتم تو ح

 

که تو  یبغلش، همون جور دمیو پر دمیدو نیسام دنیهمه رو چلوندم رفتم تو اتاقم که با د یحساب نکهیاز ا بعد

 گفتم: یبغلش بودم با خوشحال

 که آرزوم بود. یزیخانوم دکتر، چ شمیباالخره م شه؟یقبول شدم باورت م نیسام یییواااا-

 و گفت: دیخند

 زود آماده شو. ،ییجا هیخوام ببرمت  یخب خانوم دکتر م ه،یعال-

 تنعجب گفتم: با

 م؟یببر یخوا یکجا م-

 زود باش. زهیسوپرا-

 .گهیتا من آماده بشم د نرویخب تو برو ب-

 گفت: یحق به جانب افهیق با

 نن؟یب یمامان بابات منو نم ایداداشت  رونیمن برم ب انایخنگول خانوم اح-
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 برداشتم و دیبا شلوار و شال سف یمشک یمانتو هیدادم هوف خدا،  یسوت نیا شیاصال حواسم نبودا، باز من پ یواااا

 .ا؟نیواسه مامان ا ارمیب یو موهام رو بستم و شالم رو سر کردم، من چه بهونه ا رونیرفتم ب دم،یرفتم تو حموم و پوش

 و گفتم: نیبرگشتم سمت سام زونیآو افهیق با

 زارن. یکه نم نایمامان ا رون؟یب امیکه ب ارمیب یمن چه بهونه ا نیسام-

 االنم برو درو قفل کن. م،یگرد یمتوجه بشن بر م نکهیو قبل از ا میریاز پنجره م-

 بود، با ترس گفتم: ادیز یلینگاه کردم، ارتفاع خ نییاز پنجره به پا نیسام شیقفل کردم و دوباره رفتم پ درو

 .میریم یحتما م میبپر نجایترسم، از ا یمن م نیسام-

 نترس. یچیمن باهاتم از ه ینترس، تا وقت-

اره د دمیزدم، چشمام رو باز کردم که د یکیکوچ غیج ن،ییپا دیزانوم و بغلم کرد و از پنجره پر ریدست انداخت ز هوی

 ؟ادیارتفاع ز نیآخه؟ با ا ینشد؟ چه جور مونیچیه یعنی یواااا میبود نیخنده، به دور و برم نگاه انداختم، رو زم یم

 زد و گفت: یور هیلبخند  هیگرد شده نگاش کردم که  یچشما با

 نبود. ادیبود ارتفاعش ز یکه، ترس تو الک ستمینگام نکن، من مثل تو ترسو ن ینجوریا-

 نیاز ماش دمیبه خودم اومدم که د ؟یعنیبود  یچ زشیبره، سوپر یدوست داشتم بدونم کجا داره منو م یلیخ

 با تعجب گفتم: م،یگذشت

 ن؟ی..ماشنیسام-

 .ستیدور ن یلیخ م،یریم ادهینه پ-

 یراه م میدو ساعت تموم داشت م،یبر نیکردم تا با ماش یکاش اصرار م یه راهم ادامه دادم، اما اگفتم و ب یا خوبه

 خواست یدلم م شد؟یپس چ ستیکه گفته بود دور ن شعوریب نیسام نیا م،یدیرس یدونم چرا نم یاما نم میرفت

 سرشو بکنم.

 اومد: صداش
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 خوره. یهم داره م یچه حرص یاله یآخ-

 و حرص گفتم: غیطرفش و با ج برگشتم

 خواد لهت کنم. یدلم م یلیخ ؟یخند یبه حرص خوردن من م یدار شعوریب-

 تعجب گفت: با

 

 خندم؟ یگفته دارم م یک-

 خوره؟ یهم داره م یکه چه حرص یو نگفت یدیاالن نخند نیهم-

 ینم یچیاما ه شدیسته مباز و ب یدهنش مثل ماه ن،یرو زم وفتهیگرد شده بود که گفتم االن م یجور چشماش

 گفت، بعد از چند لحظه با تته پته گفت:

 ؟یتو...چه جور-

 نشنوم؟ یانتظار دار یزنیبلند حرف م یوقت ؟یمن چه جور یچ-

 اما من....-

 گفتم: کالفه

 چته تو؟ یوااااا-

 .الیخیب یچیه یچیه-

از ب ،یدنیاما چه رس م،یدیبعد دو ساعت رس ا،یکجا بود، خدا نیکرد ا یم میخدا داشت عقال رو تقس یدونم وقت ینم

رو به روم  دنیبا د م،یدیجون کندن باالخره رس یبعد کل م،یتا از کوچه بگذر میرفت یراه م گهیدوساعت د دیبا

 .نجایا بهیغر بیچشمام گرد شد، چقدر عج

 یبودن و مثل مستا م دهیپوش بیغر بیعج یبودن، لباسا بیآدماش عج شترینبود، ب بیفضاش که عج البته

 گفتم: نیبا تعجب به سام دن،یرقص
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 زت؟یبود سوپرا نیا ؟یکجاست که منو آورد نجایا-

 و هم زمان گفت: دیگرفت و همراه خودش کش دستمو

 .میخوش بگذرون میبر ایب-

 م،دیم نترسگذروند نیکه سه چهار ماه رو با سام یاون لحظه اما من دیترس یم دیمن بود شا یبه جا یا گهیکس د هر

هم  ایبعض دنیرقص یم ایدود تو فضا بود آدماشم که کال داغون، بعض یکر کننده بود، کل کیموز یداخل، صدا میرفت

 کردن. یم جدهیمثبت ه یکارا

تو دستش اومد سمتمون، لباس مرده پاره پوره و رو  ینیس هیو  بیغر بیلباس عج هیمرده با  هیکه  میجا نشست هی

زد  حدس شدیبزرگ و رنگارنگ بود که م یوانایهم ل ینیپارچه گذاشته بود، تو س هی ییایچشمش هم مثل دزد در هی

 توش هست؛ مشروب. یچ

خورد و به من  کمی نیمتنفر بودم، سام زایچ نیبرنداشتم، از ا یزیدونه قرمز رنگش رو برداشت اما من چ هی نیسام

تو چشماش نگاه کردم اونم  دم،یبلند کش نیه هیاومد جلو که  هویده بود، ش قیصورتم دق ینگاه کرد، رو تمام اجزا

 بود تو چشمام. رهیخ

 هوی ،میآهنگ درست هم نداشتن تا برقص هیکالفه شده بودم  ز،یرو م دینفس همه رو خورد و کوب هیعقب و  دیکش باز

 دو نفره بود. یو قشنگ که مخصوص رقصا میآهنگ مال هیآهنگ عوض شد، 

 ره،یگ یآهنگ هم که آدم خوابش م نیتونم برقصم با ا ینم یکنن ها، من که االن با کس یم ییچه کارا نیبابا بب یا

 با تعجب گفتم: د،یبلند شد و دست منو هم کش نیسام هوی

 ؟یاریدرم یباز یچته پسر؟ چرا وحش-

 یدستمو رو ست،یمثل آدم ن شیچیپسر هم که ه نیا م؛یبعله، قراره برقص دمیکه فهم میشد هیبق یقاط میرفت

 شدم. رهیشونش گذاشتم اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد، به چشماش خ

کرد  یدونم چرا هروقت به من نگاه م یشد، نم یچشماش غرق شدم، دوباره چشماش نقره ا یتو شهیمثل هم دوباره

رز نگاهش، لحن حرف زدنش، کرد، ط یم رییتغ شیهروقت با من بود همه چ شد،یم لیتبد یرنگ چشماش به نقره ا

 کرد. یم رییتغ یطرز لبخند زدنش حت
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زد که با لبخند جوابشو دادم،  یدوست داشتم بوش رو، لبخند یلیعطرش اما خ یبو ایتنش بود  یدونم بو ینم

 کنار، دم گوشم گفت: میآهنگ تموم شد که رفت

 .ستایجا وا نیتو هم ام،یمن االن م-

 برگشت و با لبخند گفت: قهیپسره حرف زد و بعد چند د هیتکون دادم و اون رفت، با  سر

 .میبر-

 

 م،یشد هادیپ میدیرس یخونه، وقت یبه سو شیو پ میاومد، سوار شد نیماش هی ندفعهیا رون،یب میگرفت و رفت دستمو

 گفتم: نیبا استرس رو به سام

 باال؟ میبر یحاال چه جور-

 صبر کن.-

نردبون برگشت، ماشاهلل فکر همه جا رو کرده ها، خواستم برم باال که دستمو  هیبا  قهیاون طرف ار و بعد چند د رفت

 زدم و رفتم باال. یلبخند مچهین د،یو گونم رو بوس دیکش

دستمو رو گونم گذاشتم که دوباره لبخند رو لبم نقش  دم،یلباسا رو تختم دراز کش ضیرو بستم و بعد از تعو پنجره

خندم، چشام کم کم گرم شد و بعد  یم یالک یخدا من خل شدما الک یواااسوخت،  یبوسش هنوزم م یبست؛ جا

 چشمام بسته شد. قهیچند د

 ،ادیبابا م یصدا دمیدقت کردم که د کمینشستم رو تخت،  یبا تعجب و هنگ دم،یاز خواب پر دادیداد و ب یصدا با

 .نییو رفتم پا دمیمانتو و شال پوش هیبلند شدم و بعد از شستن سر و صورتم  عیسر

 معلوم نبود، رفتم کنار بابا و گفتم: یکردن، اما سر چ یمرده داشتن باهم بحث م هیو  بابا

 شده؟یبابا جونم چ-

 دخترم تو برو تو اتاقت. ستین یزیچ-

 ن؟یکن یدعوا م نیچرا دار ستین یزیاگه چ ست؟ین یزیکه چ یچ یعنیعه -
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 مرده با داد گفت: اون

 همه رو نداره. گهیم رمیبهم بدهکاره، االن هم اومدم پولمو پس بگ ونیلیم ۳۰ زتیپدر عز-

 شدم و گفتم: رهیمرده و تو چشماش خ یرفتم رو به رو یخونسرد با

 .گردونمیهفته پولتو بهت بر م هیتو -

 تا پام کرد و بعد شروع کرد به قهقه زدن. پوزخند نگاه به سر با

 اونوقت؟ یچه جور ؟یمنو بهم برگردون ونیلیم ۳۰ یخوا یجوجه م یتو-

 شد بهم و گفت: رهیخ فشیو کث زیه یتر و با اون چشما کیاومد نزد بعد

 ؟یکن یخودفروش یخوا ینکنه م-

 حرفش داد بابام درومد و حمله ور شد سمتش که داد زدم: نیا با

 لحظه. هیبابا -

 گفتم: یمرده و دوباره با خونسرد کینزد رفتم

 بکن. یخواست یهرکار دیهفته پولت دستت نرس هیرو بزنم تا آخر پاش هستم، اگه تا  یحرف یمن وقت-

 اومد کنارم و گفت: تیبه سرتاپام انداخت و سر تکون داد و رفت، بابام با عصبان ینگاه هی دوباره

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ؟یپولو چ یجور کن یاگه نتون ا؟یدر یچرا دخالت کرد-

 بابامو گرفتم و گفتم: دست

نترس  یچیاز ه ستم،یرو تموم نکنم ول کن ن یکار هیمن تا  یدونیتو که م ؟یمگه تو به دخترت اعتماد ندار ییبابا-

 راحت باشه. التیخ

 اجیهروقت بهش احت ومدیداشتم، خوشم م اجیبهش احت یلیزدم؛ االن خ یلبخند دم،یرو د نیتو اتاقم که سام رفتم

 .کنهیحس م گهیخودش م شه،یم داشیدارم پ
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 گفتم: یو با درموندگ کشینزد رفتم

 دارم. اجیبه کمکت احت نیسام-

 گفت: یگرفت و با نگران دستمو

 

 افتاده؟ یاتفاق ا؟یدر یچرا انقدر استرس دار شده؟یچ-

 استرس گفتم: با

 .نیواجبه سام یلیباشه، خ یونیلیدارم که حقوقش م اجیکار احت هیبه  عیسر-

 بعد سرشو باال گرفت و گفت: قهیبود و معلوم بود تو فکره، چند د نییپا سرش

 نه. ای ادیدونم خوشت م یسراغ دارم اما نم یکار هی-

 هست مگه؟ یچ-

 یبر عیسر یتون یم یدر ضمن تو هر جا بر ه،ییماما داره، تو هم که رشتت ماما هیبه  ازیرو سراغ دارم که ن ییجا هی-

 سر کار.

 .یرو سراغ  داشته باش ییجا هیتو  دیچند روز بگردم اما خب گفتم شا دیدونم اما خودم برم با یم-

 .میاالن بر میتون یم یدارم، اگه بخوا-

 س؟ییر دنیواسه د یریاز قبل وقت بگ دیمگه نبا-

 گفت: دنمیبابا با د ن،یینگفت، آماده شدم و رفتم پا یزیو چ دیخند

 دخترم؟ یریکجا م-

 لبخند گفتم: با

 اونجا. رمیسراغ دارم، دارم م یکار هی-
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 با استرس گفت: بابا

 باباجان....-

 گفتم: یگرفتم و با مهربون دستشو

 .زمینگران نشو عز ام،یکه گفتم بر م یمن از پس کار شه،ینم یزیگلم چ ییبابا-

که  یدلم آشوب بود، کاش بتونم از کار د،یلرز یدستام از استرس م دم،یکش یقیخونه که خارج شدم نفس عم از

 .کهیهم مسخره اون مرت شمیبابام شرمنده م یوگرنه هم تو رو ام،یگفتم بر ب

 .دمیرو د نینفر، سرمو باال گرفتم که چهره خندون سام هیتو فکر بودم که خوردم به  انقدر

 بهم. یخور یم ینجوریبغلم راحت بگو چرا ا یایخواد ب یدختر حواست کجاست؟ اگه دلت م-

 اخم بهش چشم غره رفتم و گفتم: با

 بغلت؟ عمرا. امیکنم حاال بخوام ب یباز تو جو گرفتت؟ کدوم بغل آخه؟ من خودتو به زور تحمل م-

 .یعصبان یحت ای یدینا ام ،یجور ناراحت هیبهم منتقل شد،  یحس هی هوی

 ؟یبهم دار یحس نیکه همچ زمیواقعا انقدر نفرت انگ-

 خواست ناراحت بشه. یعذاب وجدان گرفتم، دلم نم نطور،یناراحت بود، چشماش هم هم کردم لحنش حس

 گفتم: عیسر

 .نیگفتم فقط هم ینه نه اون حرفمو به شوخ-

 شدن و گفت: طونیلحنش و چشماش ش دوباره

 بغلم درسته؟ یایب خوادیدلت م یعنی نیبود؟ ا یهووم پس شوخ-

 حرص و داد صداش زدم که گوشاشو گرفت و با خنده گفت: با

 



 ترس و عشق

 
49 

 

 داد نزن. میباشه باشه تسل-

 گرفت و گفت: دستمو

 .میکن فیاون کارو رد میبر ایب-

 حس کرد زمزمه کرد: نویهم که ا نیزد، سام خیاسترس گرفتم و دستام  دوباره

 .یوفتیزارم تو دردسر ب یمن هستم نم ینباش، تا وقت یچینگران ه-

ونم د یکنه، نم یاستفاده نم نیدونم چرا از ماش ینم م،یرفت یم ادهیپ دیدوباره با م،یزدم و با هم راه افتاد یلبخند

 .دمیرو ند یپشتمونه، برگشتم اما کس یکیچقدر گذشته بود که حس کردم 

من چرا  خت،یر یاعصابم داشت بهم م ،یچیکه کنارمه، با ترس نگاه کردم اما بازم ه دمیرو د یا هیسا قهیچند د بعد

 ؟یعنی شمیم وونهیشدم آخه؟ من چم شده؟ دارم د ینجوریا

 دم،یکش یغیچشمامو بستم و ج یچهره ترسناک دنیکنارم، با تعجب کنارمو نگاه کردم که با د دمیجفت پا د هی هوی

 نبود. نیخودم و ساماز  ریبه غ یچیچشمامو باز کردم، به دور و برم نگاه کردم، ه یدست یبا تکونا

 ؟یدیکش غیچرا ج ا؟یدر شدیچ-

 ترس و نفس نفس گفتم: با

 ترسناک بود. یلینفر..کن..کنارم بود، خ هی..ی-

 تعجب گفت: با

 مرد؟ ایزن بود  ؟یمطمئن-

 .نیزشت بود سام یلیزن بود، خ-

 باشه باشه نترس.-

 گفتم: نیبه مقصد،  با استرس رو به سام میدیترس و لرز به راهم ادامه دادم تا رس با

 کنم؟ کاریمن چ ؟یاگه قبول نکنن چ-
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 کنن نترس. یقبول م-

 .یاتاق هیداخل  مینفر حرف زد و بعدش با هم رفت هیبا  نیداخل، سام میرفت

 کجاست؟ نجایا نیسام-

 .مارستانیب سییاتاق ر-

 کرد و گفت: یتک سرفه ا نیتعجب نگاش کردم که سام با

 ؟یفرامرز یآقا-

 بلند گفت: یزد و با صدا یلبخند جذاب نیسام دنیمرده برگشت و با د اون

 ؟یامروز به پدرت سر زد شدهیخان، چ نیبه به سام-

؟ هم باشه نیمن قراره پدر سام سییر یعنیبود؟  نیپدر سام مارستانیب سییر شد؟ینم نیگرد تر از ا گهید چشمام

 گفتم. یپدرش نگاهش به من افتاد که سالم آروم قهیرو بغل کردن و بعد چند د گهید

 گفت: نیجوابمو داد و بعد رو به سام یگرم با

 ؟یباهام آشنا کن ندمویعروس آ یپسر اومد-

آقا خنده هاشو کرد  نکهیکه غش کرده بود از خنده نگاه کردم، بعد از ا ینیگرد شده به سام یشدم و با چشما سرخ

 به پدرش گفت:

 تانتمارسیتو ب یتون یم ،ییداره، رشتش هم ماما یبه کار ضرور ازیاز دوستامه که ن یکی بایخانوم ز نینه پدرجان، ا-

 درسته؟ یبهش کار بد

 تونم. یالبته که م-

 خوبه، فقط پدر..-

 سرشو تکون داد و گفت: قهیبعد چند د داد،یگفت و باباش هم به دقت گوش م ییزایچ هیگوش باباش  دم

 حله. یهمه چ-
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 به من گفت: رو

 .یامروز کارتو شروع کن نیاز هم یتون یم یاگه دوست داشته باش-

 زدم که هردوشون با من لبخند زدن و پدرش دوباره گفت: یلبخند یخوشحال با

 برو تا همه جا رو بهت نشون بده. نیبا سام-

 اتاق و گفت: هیمنو برد تو  اول

 .نیکن یکه لباستونو عوض م هیاتاق نجایا-

 روپوش درآورد و داد بهم و گفت: هیل کمد داخ از

 بپوش.-

شده بودم که  جیبودن که گ ادیهمه جاها رو بهم نشون داد، انقدر ز رون،یب میزد و از اتاق رفت یکه لبخند دمیپوش

 با اکثر همکارا آشنا شده بودم. ه،یبه چ یچ

شب بودن و شب  فتیهم ش ایافتاد، بعض لیبود، انگار از دماغ ف یجور هی شونیکیمهربون بودن اما  یلیخ همشون

 .امیکار بر نم نیکردم از ا یحس م دم،یترس یم ییجورا هی ومدن،یم

 با استرس گفتم: یاز کارا رو هم بهم گفت، بعد از تموم شدن همه چ یبعض

 ترسم. یمن م نیسام-

 خنده گفت: با

 آخه دختر؟ یاز چ-

 با استرس گفتم: دوباره

 .امیه از پسشون بر نترسم ک یکارا، م نیاز ا-

 گفت: یمهربون با
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 دارم. مانیمن بهت ا ،یتون ینترس، تو م-

 نیزد که خود به خود منم آروم شدم سام یموج م یآرامش خاص هیشدم، تو چشماش  رهیبه چشماش خ دیترد با

 اومد کنارم نشست. یگرام یاز همکارا یکینشستم که  ییجا هینداشتم که انجام بدم  یرفت، کار

قدش  ،یگوشت یکم یلبا ،یعمل ینیبرنزه، ب یبود، پوست کم الیاسمش هم مر د،یرس یبه نظر م یخوب یلیخ دختر

 داشت. یخوب کلیاز من بلند تر بود و ه کمی

 لبخند گفت: با

 بود؟ یتونم بدونم اون پسره ک یکنم اما م ینم یفوضول-

 لبخند گفتم: با

 دوست خوب. هی-

 گفت: طنتیش با

 فقط دوست؟ نگاهاتون به هم فرق داره. یمطمئن-

 

 خنده گفتم: با

 .ستین یزیچ نینه بابا همچ-

 دوس دارم دوست خوشگلمو بشناسم. کم،یباشه، از خودت بگو -

 لبخند گفتم: با

با هم دعوا داشته  دیشا اله،یداداش دارم که عشقمه اسمش هم دان هیخب  ؟یدون یرو که م میلیخب اسم و فام-

 .میهمو دوست دار یلیاما خ میباش

 و گفتم: دمیخند زیر ده،یمشتاق گوش م نجوریهم دمید

 .گهیبود د نیهم-
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 به خودش اومد و با خنده گفت: هوی

 حواسم نبود. دیببخش یوا یا-

 از خودت بگو. کمیتوام  ؟یتو چ-

از دست دادم،  یسالگ ۱۴پدرمو تو  ثم،یداداش به اسم م هیو  سایدارم به اسم مل یآج هیامممم من که خب...-

 مامانمم که معلمه.

 خواهر خوبه. هیداشتن  ،یدار یآج هیخوبه که -

 .یلیآره خ-

بود، صبح ساعت هفت بود که  یمرد خوب یلیداد، خ ادیرو  یمنو برد تو اتاق عمل و بهم همه چ نیشب پدر سام اون

 اب کردم رو تخت و خوابم برد.که لباسمو عوض کردم خودمو پرت نیمردم، هم یبرگشتم خونه، داشتم از خواب م

نوازش فقط مخصوص  نیا شناختم،ینوازشارو خوب م نیشدم اما چشمامو باز نکردم، من ا اریهوش یدست ینوازشا با

 گفتم. یکه به اون مرده چ دهیگلمه، حتما فهم یداداش

 صداش دست از فکر کردن برداشتم: با

 .یگرو ب یزیچ نیزاشتم که تو همچ ینم چوقتیم، اگه بودم هببخش که اون لحظه اونجا نبود ا،یببخش داداشتو در-

کرد،  یشدم، صورتمو نوازش م رهیداداشم خ یو بغض داشت، چشمامو آروم باز کردم و تو چشما دیلرز یم صداش

 .دیو بوس میشونیلرزونش رو گذاشت رو پ یخم شد و لبا

 زمزمه کرد: آروم

 .ییایمنو ببخش در-

هم همون قدر پول  گهیهفته د هیکردم و مشغول شدم تا  دایکار پ ام،یکار برم نیمن از عهده ا ،یشو دان سیه-

 .یکه نگران باش ستیپس الزم ن رسهیدستم م

و شام رو تو سکوت  نییپا میزدم مطمئن نبودم، رفت یکه م یکنم اما خودم هم از حرفرو آروم  یداشتم دان یسع

 ه ساکت و افسرده بودن.بد بود، هم یلیجو خونه خ م،یخورد
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 اومد: ییصدا هیاونم ناراحت و نگران بود،  یچشما دم،یرو د نیتو اتاقم که سام رفتم

 کنم؟ کاریمن چ ؟یبشه چ یزیاگه چ-

 لبخند گفتم: با

 نگران نباش. شهینم میزیمن چ-

 .ستمینگفتم، نگران هم ن یزیمن که چ-

 همون سوال تو ذهنم اومد: دوباره

 .دم؟ینگفت پس چطور من صداش رو شن یزیچ نیاگه ا-

تو ذهنم  یدادم، اون صداها یم یدلدار هیکردم اما به بق یخودم داشتم سکته م نکهیروز مونده بود فقط، با ا هی

 .شدمیم یکه عصب شدیبهم منتقل م ییاوقات حسا یگاه شد،یم شتریب

 

د بو کیفرد پشت در نزد دنیبا د زد،یزنگ م پشت سر هم گه؟ید هیک نیوا ا دم،یسه متر از جام پر فونیآ یصدا با

 روز مونده بود. هیکم بود، در ضمن هنوز  ونیلیتو حلقم، هنوز سه م ادیقلبم ب

 اومد داخل. قهیدرو باز کردم که بعد چند د ه،یکه ک دنیفهم دمیصورت رنگ پر دنیبا د یو مامان و دان بابا

 پوزخند مسخره گفت: با

 د؟ینیکه بدبخت شدن دخترتون رو بب نیبه به خانواده هم که جَمعه، اومد-

 گفتم: یخونسرد با

 روز مونده. هیهنوز -

 االن پولمو بده وگرنه... نیها؟ هم یکن کاریچ یخوایروز م هیتو -

 تر و گفت: کینزد اومد
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 برم با خودم. یوگرنه تو رو م-

 هشیتو اتاقم که مثل هم دمیاستفاده کردم و دو تی، منم از موقعو حمله کردن طرفش دنیکش یادیفر یو دان بابا

 بدن لرزونمو تو بغلش گرفت و دم گوشم گفت: دم،یرو د نیسام

 فقط چشماتو ببند.-

 ،یدوه اونم با سرعت باور نکردن یداره م دمیرو حس کردم، چشمامو باز کردم که د یبیعج یبستم که سرما چشمامو

 .میستادیدر بزرگ ا هی یجلو دمیچشمامو باز کردم که د ستاد،یحس کردم ا قهیدوباره چشمامو بستم، بعد چند د

 تعجب گفتم: با

 ن؟یکجاست سام نجایا-

 حرفش چشمام گرد شد. دنیشن با

 خونه من.-

 لکنت گفتم: با

 خ..خونه تو چ..چرا؟-

 گفت: یبیلحن عج هیکرد و با  نگام

 کردم مگه؟ یبا هم؟ تا حاال کار میه تا حاال تنها نبودمگ ؟یترس یاز من م-

 نه تکون دادم که با حرص گفت: یبه معن سرمو

 ؟یترس یپس چرا م-

 .نیترسم فقط تعجب کردم هم ینه نم-

 میدرو باز کرد و رفت ستادم،یاومدم و سر جام ا نییانداختم، آروم از بغلش پا نییزد که شرمنده سرمو پا یپوزخند

 کرد. یفضا رو ترسناک م نیواسه هم کیداشت، البته خب چون درختا بلند بود و تار یترسناک یداخل، فضا
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ا ب ون،یزیو تلو یدست مبل قهوه ا هیو  خچالیاون خونه گاز و  لیداخل که از تعجب دهنم باز موند، تنها وسا میرفت

 گفتم: نیتعجب به سام

 ؟یندار یچیچرا ه ه؟ینجوریخونه ات چرا ا نیسام-

 و گفت: دیدخن

 که. رمیبگ یزیچ ستیخونه بابام الزم ن رمیکردن ندارم، در ضمن واسه غذا مذا که م زیخب حوصله خونه تم-

بود و  یا روزهیف یبه رنگ آب الشیاتاق که تموم وسا هیتو  میو رفت دیخنده سر تکون دادم که منو سمت باال کش با

 بود. وارایعروسک به د یکل

 

 خنده گفتم: با

 اتاق دوست دخترته آره؟ نجایکلک ا-

 غصه گفت:  با

 اتاق خواهرم بود.-

 تعجب گفتم: با

 مگه کجاست؟ ؟یخواهرت؟ حاال چرا انقدر بغض کرد-

 خروار ها خاک. ریز-

که بغض داشت خفش  یدهنم رو گرفتم، برگشت طرفم و در حال یو با دست جلو دمیبلند کش نیه هیحرفش  نیا با

 کرد گفت: یم

 من فقط هفت سال داشت که سرطان جونشو گرفت. یسایمل-
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رفتم جلو و بغلش کردم  ره،یکرد اشکش نر یم یپر اشک و قرمز شده بود و همش سع نیسام یچشما رم،یبم یاله

ه دل کرد ک یم هیام گرفته بود، انقدر مظلوم گر هیگر نیسام یها هیکه اونم محکم بغلم کرد و بغضش شکست، از گر

 .شدیسنگ هم آب م

 یتدستشو گرفتم و با ناراح د،یرس یکالفه به نظر م یلیکه آروم شد کنارم نشست و سرشو با دستاش گرفت، خ کمی

 گفتم:

 .گهیغصه نخور د نیسام-

 لب گفتم: ریز آروم

 .شمیمنم ناراحت م یشیتو ناراحت م-

و نگام کرد، ناخودآگاه دستام باال اومد و اشکاشو پاک کردم، دستم که به لبش خورد چشماش  دیمتاسفانه شن اما

 .شدم رهیبود خ یکه هنوزم اشک شیآب یشدم، تو چشما یجور هیبه دستم زد، از بوسه اش  یزیبسته شد و بوسه ر

له سانت فاص هیکر کنم ذاشت عقب بکشم، ف یچشماش نم یلعنت شه،یداره فاصلمون کم م هیکردم هر ثان یم حس

ه نگاه کردم ک میخود به خود چشمام گرد شده بود، به گوش دم،یسه متر از جام پر میزنگ گوش یکه با صدا میداشت

 روش حک شده بود. یاسم دان

 جواب دادم: دیترد با

 ؟یجانم دان-

 لرزون گفت: یصدا با

 که نشد؟ تیزیحالت خوبه؟ چ زم؟یعز ییخواهرم کجا ایدر-

 خونه. امیکه افتاد م ابیآبا از آس قمیمن خوبم، اومدم خونه رف ینه دان-

 باشه فقط همش باهام در ارتباط باش.-

 باشه.-
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 رون،یکال رفته ب ایتو اتاق، حتما رفته تو هال  ستین نیمتوجه شدم که سام فم،یرو انداختم تو ک یکردم و گوش قطع

 یم منو نیبهتره بگم سام ای م؟یدیبوس یهمو م وفتاد؟یم یخورد چه اتفاق یزنگ نم مینشستم رو تخت، اگه گوش

 د؟یبوس

 یروشن، حس م یلیرنگ خاص و خ هیهم نبود،  یروشن تر شده بود، نقره ا یا گهیچشماش افتادم، از هر وقت د ادی

 داره نگاهش. یخاص ییرایگ شم،یکنم جادو م یبه اون چشما نگاه م یکردم وقت

صورتم اومد و بعدش  یکردم، کم کم رو یموهام حس م نیرو ب یکردم که خوابم برد، حرکت دست الیفکر و خ انقدر

 .شده میداریمتوجه ب نیلرزه و سام یکردم بدنم م یحس م ومد،یم رونیلبم متوقف شد، قلبم داشت از جاش ب یرو

 .کرد یحالمو خراب م نیکردم و ا یگوشم و گردنم حس م یگفت، بهتره بگم داغشو رو شدیگرم که خب نم ینفسا

 

 گوشم زمزمه کرد: دم

 ذارم. ینم گهیاما دفعه سوم د یباره از در رفت نیدوم نیا-

 کرد. یحرفش قلبم رفت رو صد هزار و نفسام نا منظم شد، با انگشتش لبمو نوازش م نیا با

 دم گوشم زمزمه کرد: دوباره

 چشماتو باز کن. ،یداریدونم ب یم-

تو جام نشستم و  عیگردنم چشمام تا حد امکان باز شد، سر یفشار دادم که با بوسه اش رو شتریهم ب یرو چشمامو

 شدم. رهیکرد خ ینگام م طنتیکه داشت با ش نیبه سام

 خنده گفت: با

کردنت از خواب  داریبوسه واسه ب نیکنم تا االن انجام داده بودم، ا یخواستم کار ینگام نکن، اگه م ینجوریا-

 بود. تیساختگ

 حرص زدم تو سرش و گفتم: با

 ؟یکن دارمیمثل بچه آدم ب یتون ینم گه،ید یشعور یانقدر ب-
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 کنم؟ دارتیکه بخوام ب یمگه خواب بود-

 اه. یکرد میعصب نیسام الیخیب یوااااا-

 .الیخیباشه باشه ب-

 کنارم و گفت: نشست

 ؟یگرد یبر م یک ؟یمون یم نجایا یتا ک ؟یکن کاریچ یخوایم-

 گفتم: یناراحت با

 .گردمیامروز برم نینگران نباش هم ؟یگیم ینجوریمزاحمتم که ا یلیخ-

 که دوباره افتادم کنارش، دم گوشم زمزمه کرد: دیدستمو کش هویشدم برم که  بلند

 .نجایا اوردمتینم چوقتیه یاگه مزاحمم بود-

 دمیدقت کردم که فهم کمید، دوباره اوم قهیساکت شدم، صدا بعد چند د ییصدا دنیبگم که با شن یزیچ خواستم

 نییسرشو جلو آورد و پا م،یبود کیبه هم نزد یلیخ ن،یبرگشتم سمت سام شه،یخوره به ش یبارون که م یقطره ها

 .دیگوشم رو بوس

 یدار یازت دورم همش کالفم، لعنت یکنارت باشم، وقت خوادیواسم، همش دلم م وفتهیم یدونم داره چه اتفاق ینم-

 ام؟یحسم عشقه؟ آره در نیاسم ا ا؟یدر یها؟ جادوم کرد یکن یم کاریباهام چ

 شتر،یب ایدونم کمتر  یداشتم، منم مثل اون بودم نم یهم هنگ کرده بودم هم حس خوب دمیشن یکه م ییزایچ از

بود  دهیچیکه دورش کاغذ پ یبا ترس به سنگ دم،یکش غیپنجره ج شهیشکستن ش یبگم که با صدا یزیخواستم چ

 شدم. رهیخ

 روش نوشته بود. یزیچ هیترس و لرز بلند شدم و سنگ رو گرفتم، کاغذ رو از دورش باز کردم،  با

 .شهیوگرنه برات بدتر م یبهتره از دست من فرار نکن-

اومد کنارم و کاغذ رو از دستم  نیسام د،یلرز یم دیشده بودم، کل بدنم مثل ب رهیکاغذ خ یترس به نوشته رو با

 با خوندنش دستاش مشت شد، به کتش جنگ زد خواست بره که دستشو گرفتم و گفتم: دیکش
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 ؟یریکجا م-

 و ناراحتت کنه. دیتهد ینجوریحق نداره ا چکسیبرسم، ه یبه حساب اون عوض رمیم-

 خواهش گفتم: با

 ترسم نرو لطفا. یم ییمن از تنها نینرو سام-

 

موم رو ت نمونیکرد سمتم دستشو پشت گردنم گذاشت و فاصله ب حمله هوینگام کرد،  رهیخ یجور نیلحظه هم چند

 چسبوند و میشونیرو به پ شیشونیازم جدا شد پ قهیبعد چند د د،یخواست رس یکه م یزیکرد، باالخره به اون چ

 زمزمه کرد:

 .چکسیو البته ه یچیکنه ه تتیاذ یچیزارم ه ینم-

*** 

 شد. رید گهیتو دختر بدو د ییکجا اااااا،یدر-

 .یاومد ایماهه به دن شیمگه ش ن،یسام یاه چقدر تو عجول گهیصبر کن د یوااا-

 .یهست یک گهیعجولم؟ تو د یگیبعد م یسه ساعته منو معطل کرد-

 با خنده گفتم: ششیرفتم پ یکه م نجوریهم

 .نیدل سام زیعز امیمن در-

 با حرص گفتم: د،یرو کش مینیعادت گندش نوک ب یو از رو دیخند

 کارو نکن متنفرممممممم. نیهزار بار گفتم ا نیسام-

 کنم. ینم گهیباشه باشه د-

 زدم و گفتم: یدور
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 چطور شدم؟ قشنگه لباسم؟-

تار فر شده موهام  هیو رژ زدم، اومد جلو و  ملیر هیزانوم که رنگارنگ بود، موهام رو هم فر کردم و  یلباس تا رو هی

 رو گرفت و گفت:

 .زمیعز یمحشر شد-

 یم نیدو روز که من خونه سام شهیبا امروز م رون،یب میو شالم رو هم سر کردم و رفت دمینگ شبم رو پوشر یپالتو

 یرو گوش م نیآهنگ مورد عالقه سام میو داشت میبود نیبود، تو ماش نیسام یاز دوستا یکیمونم، امشب تولد 

 .یآهنگ فرانسو هی م،یداد

پوست  ،یعسل یپسر بور، چشما هیکر کننده بود،  کیموز یداخل، صدا میبا هم رفت م،یدیرس قهیچند د بعد

 کیتولدش رو تبر نیکردن و سام یدست داد و با هم رو بوس نیاومد استقبالمون، با سام یگوشت یگندمگون و لبا

 گفت.

 برگشت طرف من و گفت: پسره

 منو برده درسته؟ قیکه دل رف یهست یشما همون با،یسالم خانوم ز-

 یاونجا پر بود از آدما م،یگوشه نشست هی نیگفتم، با سام کیزدم و تولدش رو تبر یزیگل انداخت و لبخند ر لپام

 گذروند. یبا طرفش خوش م لیمست و پات یکیجور واجور، 

 زدم که یم دیو اون رو د نیگوشه نشسته بود، داشتم ا هیهم مثل ما  یکیخورد،  یمشروب م یکی د،یرقص یم یکی

 گفت: یعشوه حال بهم زدن هیو با  نیدختر جلففف اومد کنار سام هی

 م؟یبا هم برقص یایم ،یپیاوه پسر تو چقدر خوشت-

 شدم که رو به دختره گفت: رهیخ نیحرص به سام با

 نه با ج..... مثل تو. رقصمیاگه بخوام برقصم با اون م ،یباش دهیکه پارتنرمو ند یفکر نکنم اونقدر کور باش-

به اون دختره نگاه کردم  م،یگرد شده من دستمو گرفت و بلندم کرد و برد وسط، مشغول رقص شد یبل چشمامقا در

 یکمرم بهش نگاه یرو نیبه حرکت دست سام دم،یکرد، از طرز نگاهش ترس ینگامون م نهیداشت با حرص و ک

 انداختم.
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 گفت: یلبخند آرامشبخش با

 م.من کنارت ینترس تا وقت چکسیو ه یچیاز ه-

 دم گوشم گفت: م،یگوشه نشست هی میرفت قهیاز چند د بعد

 

 .امیتوالت، از جات تکون نخور تا ب رمیمن م-

 نشست یپسر اومد کنارم، نگاهش اصال خوب نبود، از طرز نگاهش ترس بد هی قهیتکون دادم و رفت، بعد چند د سر

 کرد. یم رییاش داشت تغ افهیتو دلم، کم کم ق

برجسته درومده  یچشماش رگا ریو ز رونیزده بود ب ششین یروشن شده بود، دندونا یبه طرز وحشتناک چشماش

و  شدم به طرفش دهیاما کش نیسام شیسمت باال که برم پ دمیکردم، بلند شدم و دو یبود، از ترس داشتم سکته م

 .واریشد به د دهیکمرم محکم کوب

دهنمو گرفت و سرشو تو گردنم  یاما با دست جلو دمیکش یبلند غیه جک کیترس به پسره نگاه کردم، اومد نزد با

 که چون دستاش رو دهنم بود خفه شد. دمیکش یغیج دیچیتو گردنم پ یدرد بد قهیفرو برد و بعد چند د

از روم برداشته شد،  ینیکه حس کردم سنگ وفتادمیپاهام سست شده بود، داشتم م شدم،یحال م یکم داشتم ب کم

 مطلق. یاهیباز کردن چشمامو نداشتم، چشمام بسته شد و س یحال بودم که نا یانقدر ب

به بدنم دادم و بلند شدم که  یبودم، کش و قوس نیبدنم چشمامو باز کردم، تو اتاق خونه سام یاحساس کوفتگ با

ره، چهرش، جشن افتادم، اون پس ادی هویبودم،  دهیبود که تو جشن پوش یچشمم خورد به لباس تنم، همون لباس

 کارش، اون درد.

اومد داخل، رفتم طرفش و  نیدر باز شد و سام هویگردنم گذاشتم که گردنم سوخت، زخم شده بود،  یرو دستمو

 گفتم:

 کارو کرد؟ نیبود؟ چرا ا یچه خبره؟ اون ک نجایا نیسام-

 اون خون آشام بود.-
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 م؟ مگه هنوز وجود دارن.بگم، خون آشا یزیتونستم چ یگرد شد و دهنم باز موند، نم چشمام

 افسانه ان. هیکردم خون آشاما همش  یمن فکر م-

 کنن. یفکر رو م نیهمه هم-

 درسته؟ شمیمن که االن خون آشام نم-

 به ما شد. لیتبد شهیکه نم یراحت نیبه هم ،یشیالبته که نم-

 خوب........-

 اونم..... یعنی....یعنیگفت؟ گفت ما؟  یچ نیاالن سام اد،یکردم نفسم باال نم یم حس

 گفتم: یرفته ا لیتحل یصدا با

 ؟یتو خون آشام-

رفتم و اون جلو اومد، چشماش دوباره روشن شده بود، چهرش شده  ینگام کرد و بعد سر تکون داد، عقب قهید چند

 .واریانقدر عقب رفتم تا خوردم به د ،یشبیبود مثل اون پسر د

 صورتم گذاشت و با عجز گفت: یبکشم دستشو رو غیجلو تا خواستم ج اومد

 زنم. ینم یبیاز من نترس، من به تو آس-

 .یتو احساسم و اعتمادمو خرد کرد ،یزد بیبه منم آس ،یزن یم بیتو به همه آس ،یزن یم-

.، نمشیبب ینجوریتونستم ا یبازم نم هیدونستم چه موجود یکه م نیبا ا یشده بود، لعنت رهیخواهش و تمنا بهم خ با

 دستمو بلند کردم و رو صورتش گذاشتم، چشماش بسته شد و به دستم بوسه زد.

 زنم، تنهام نذار. ینم یبیآس گهید یمن نه به تو نه به کسا ایدر-

 :نیسام

 یم مبرد، دل یخوابم نم دنشیبدون د یعنی ام،یمدت کم شده بود تموم دن نیدختر تو ا نیکنم،ا کاریدونستم چ ینم

 زده بود.منو بهم  یکنم، تموم نقشه ها کهیت کهیرو ت یعوض انیخواست اون ک
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ازم  ایدر دم،یدادم، با حرص موهامو تو چنگ گرفتم و کش یجون م یدستام گرفتم داشتم از کالفگ ونیم سرمو

 شه؟یآخه مگه م یمدت ازش دور بمونم، ول هیخواسته بود بهش وقت بدم و 

از جونم دور بمونم؟ کنارش نشستم، غرق خواب بود، اون چهره معصومش تو خواب معصوم تر شده بود،  شهیم مگه

  نم؟یخوشگلتو نب یدختر آخه من چطور از تو دور بمونم؟ چطور اون چشما

خورد، با غم  یکه تکون یجور دمیبوس قیرو عم شیشونیتو سرمو رو بالش بزارم؟ پ دنیآخه چطور بدون د یلعنت

 .میبود دوست دوران بچگ نیمارت ام،یب رونیباعث شد از فکر ب میزنگ گوش رون،یشدم و رفتم ببلند 

 اتصالو زدم: یحوصلگ یب با

 ن؟یمارت هیچ-

 ؟یچته پسر؟ چرا اعصاب ندار-

 کارش دارم. ؟یاریب یتون یرو م انیکنم، فقط ک یم فیتعر امیم-

 .نمتیبیم یاوک-

 یوقت ست،ین نیوگرنه اسمم سام ارمیدرم انیدمار از روزگار اون ک ن،یکردم و راه افتادم سمت خونه مارت قطع

 .دمیرو د یعوض انیزدم که در باز شد، رفتم داخل که ک فونیآ دمیرس

زدم که دست  یمحکم یلیدوباره بلندش کردم و س ن،یمشت جانانه زدم که پرت شد رو زم هیکردم سمتش و  حمله

 چشمم رو گرفته بود. یاما من خون جلو رهیکرد جلومو بگ یم یاومد کنارم و سع نیدم درد گرفت، مارتخو

 داد زدم: ان،یرو کنار زدم و دوباره افتادم به جون ک نیمارت

 یم انیکشمت ک یازش دور باشم، م یبه خاطر تو مجبورم چند روز یلعنت ،یتموم نقشه هامو بهم زد یعوض-

 کشمت.

 زد و گفت: یپوزخند

 کالرا ازم دور شه. یکرد یکار ،یکار رو باهام کرد نیهم شیداره؟ توام چند سال پ یچه حس بد یدید-

 .امیاما من عاشق در یکرد یاز کالرا سواستفاده م یتو داشت یعوض-



 ترس و عشق

 
65 

 

 هم خبر نداشت. نیمارت یزد، حت یخشک شد سر جاش، تو چشماش بهت موج م انیک

 ؟یشد ایتو عاشق در ؟یگفت یچ...چ-

 .انیک یختیرو بهم ر زیشدم، اما تو همه چ ایمن عاشق در یآره لعنت-

 کنارم نشست و دستشو رو شونم گذاشت. انیرو مبل و سرمو با دستام گرفتم، ک نشستم

 .یکن هیازش تغذ یخوا یکردم فقط م یدونستم، فکر م یمن...من نم نیسام-

 کردم. یکار رو م نیخواستمش تا االن ا یم هیاگه فقط واسه تغذ-

 .شهیدرست م یغصه نخور پسر، همه چ-

زنه و ازم کمک  یداره صدام م ایکردم در یبهم دست داد، حس م یبیحس عج هویلب گفتم،  ریز یآروم دوارمیام

نبود، همه جا رو گشتم  ایکردم تو خطره، بلند شدم و با سرعت نور خودمو به خونه رسوندم اما..در یخواد، حس م یم

 نبود. یبود لعنتاما ن

 رو نداره که بره ییتونه بره؟ اون که جا یکجاست؟ کجا م یعنیخونه خودشون، اما اونجا هم نبود،  رفتم

********* 

دو  یسه رور حت نیتو ا شم،یم یدارم روان ست،یکل تهرانو دنبالش گشتم اما ن ست،ین یخبر ایاز در شدیم یروز سه

 دونستم کجاست. ینم یکردم وقت یراحت ماست یهم استراحت نکردم، چه جور قهید

ه س دم،یکه لبخند لبشو ند شدیسه روز م دم،یکه صداشو نشن شدیسه روز م دم،یکه چشماشو ند شدیم یروز سه

 ساله. هیاش به اندازه  قهیواسم مثل سه سال گذشته، هر د یسه روز لعنت نیروووووز، ا

 

تو آخه؟  یکجا رفت امیدر ا،ینداشتن، در یبه عنوان همکارش رفتم دم خونه اش اما خانواده اش هم ازش خبر یحت

 بدون تو. شمیم وونهیمن د یگیکنم بدون تو؟ تو نم یمن دق م یگیزده؟ تو نم بتیکجا غ

ه جعب هیچشمم خورد به  داخل که امینبود، خواستم ب یاومدم، رفتم دم در اما کس رونیزنگ خونه از فکر ب یصدا با

 جعبه رو برداشتم و رفتم داخل، نشستم رو مبل و سر جعبه رو برداشتم. ک،یکوچ
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 یاما بو ،یپارچه خون هیکه داخل جعبه بود  یزیاون....اون چ شدیشوکه شدم، باورم نم دمید یکه م یزیچ دنید با

 منه. یایخون در یبو نیا شناختم،یبو رو خوب م نیخون....من ا نیا

 بازش کردم و شروع کردم به خوندن. عیکاغذ داخلش بود، سر هی

دست منه البته  ایخان در نیجونته، خب جناب سام ایدرسته واسه در ه؟یواسه ک یپارچه خون نیا یدیحتما که فهم-

 تو خطر شتریب ایدر نجایا یتو دنبالش بگرد شتریدنبالش هم نگرد چون هرچقدر ب م،ییکجا گمینم م،یستین رانیا

 یبابا دم،یم لتیجنازه اش رو تحو یگرد یم شدنبال یسر جات، بفهمم دار نیپسر خوب بش هیپس مثل  وفته،یم

 .یپارچه خون نیبا ا یخوش باش

چطور  ؟یییییییییتونه باشه ک یم یک یعنیدستام مشت شده بود و فکم منقبض،  اد،یکردم نفسم در نم یم حس

 در خطره؟ ایدر دونمیم یوقت نمیدنبالش نباشم؟ چطور آروم بش

دور و  لهیوس یهر چ ؟یاالن؟ در چه حال یمن در چه حال یای...درایبردم و بوش کردم، در مینیرو طرف ب یخون پارچه

 زدم. یرو صدا م ایزدم و در یداد م ن،یرو زم ختمیبرم بود ر

بارم پامو نذاشته بودم، چشمم  هی یبودم حت ایبا در یکه وقت یبه پاتوق رفتم، پاتوق رون،یحرص از خونه زدم ب با

 .امیدر یتر از بو نیریبود، اما نه ش نیریش یلیخونش خ یبو ،یکیخورد به 

 شدم و گفتم: رهیکردم سمتش، تو چشماش خ حمله

 سر جات. ستایبچه خوب وا هینکن و مثل  دادیداد و ب-

رو بو کردم  ایکه در یبار نیاول ادی دم،یکش یقیکردم، نفس عم کیچوب خشک شد، سرمو به گردنش نزد مثل

 .دمیبا حرص دندونامو تو گردنش فرو کردم و خونشو مک ایدر یادآوریافتادم، با 

ازش جدا شدم و به  عیسر زنه،یداره صدام م ایحس کردم در شدم،یتر م صیتشنه تر و حر دمیمک یم شتریب هرچقدر

 نبود و همه اش توهم بود. امیکردم اما نبود، در یاطراف نگاه

 و همونجا رهاش کردم. رهیخون بهش دادم تا نم کمینگاه انداختم،  میجون قربان یجسم ب به
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 شدیدرستام گرفتم، باالخره بغضم شکست و اشکام راه افتادن، کاش م ونیخونه و نشستم رو مبل، سرمو م برگشتم

 یم روزکن یم یکشمش، کار یکشمش، نه نم یم ارمیب ریگرفته گ امویکه در یفقط کس نم،یبب گهیبار د هیرو  ایدر

 مرگ کنه. یهزار بار آرزو

 یمن نم یایدر یداشت، اما به پا ینیریش یلیبود و خون خ بایاز حد ز شیکردم، ب ینگاه م دمیلذت به طعمه جد با

 جون طعمه ام حمله کردم. مهینبود، به جسم ن ایدر ییبایبه ز یکس د،یرس

 نیبا حس ا شد،یحال تر م یو اون ب دمیمک یکل بدنش گاز من بود، من خونش رو م یبدنش سالم نبود، رو یجا چیه

 .یپرتش کردم و رفتم سراغ بعد یتو بدنش نمونده به کنار گهید یکه خون

کنه، دست  یدونست داره منو واسه خوردن خونش تشنه تر م یکرد اما نم یتقال م ادیچموش بود، ز یلیخ یکی نیا

 .دمیزدم و موهاشو گرفتم و سمت خودم کش یپوزخند د،یسرشو عقب کشکه  دمیصورتش کش یرو

 یاشداشته ب یمرگ آسون خوامیمن م شه،یبه ضرر خودت تموم م یتقال نکن اگه تقال کن ادیخانوم کوچولو، ز نیبب-

 کنه. یم صیتقالهات داره منو واسه زجر کُش کردنت حر نیاما ا

گردنش فرو  یزدم و دندونامو تو یلبخند پر از لذت داد،ینگاهش بد جور بهم حال م نیشده بود، ا رهیترس بهم خ با

 داد اما واسه من مهم نبود یداشت جون م هیمثل بق نمیکرد، ا یم شتریزد لذتم رو ب یکه م یغیکردم، ج

ض منو عو ایما دررحم بودم، ا یآدم سنگدل و ب هینداشتم،  ینداشتم، احساس یقلب میتو زندگ ایقبل از اومدن در من

 سنگدل. هیشدم به  لیرفته و من دوباره تبد ایکرد حاال دوباره در

م کردم، خواست یجون داد، انداختمش کنار و خنده بلند هیهم مثل بق یکی نیا یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 اومد داخل. نیاومد و بعدش مارت دیکل دنیچرخ یکه صدا گهید یکیبرم سراغ 

 

 ینگاه به اون جنازه ها و آدما هیکرد  ینگاه به من م هیجنازه و آدم با بهت و تعجب نگاهم کرد،  یمن و کل دنید با

 کل وجودش رو گرفته بود. تینگاهش عوض شد، انگار که خشم و عصبان هویدست و پا بسته، 

 زد: داد
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 یشد؟ تو که عوض شده بود لیبدباز دلت به سنگ ت ؟یشد یچه وضعشه؟ باز تو عوض نیا ن؟یچه خبره سام نجایا-

 باز چه مرگت شد؟

 مثل خودش داد زدم: منم

 مونم. یم ینجوریبرگرده ا ایهم در یو من مثل قبل شدم، تا وقت ستین ایحاال در ایعوض شده بودم اما به لطف در-

عوض کردم و از خونع زدم  زیلباس تم هیرو با  میخون یکنار و از پله ها رفتم باال و رفتم داخل اتاق، لباسا زدمش

 .رونیب

******* 

فرستادن و  یواسم م ایاز در دیجد یها زیشدم، هر روز چ یتر م وونهیگذشت و من هر روز د یم ایسال از نبود در دو

 کس نبود دور و برم. چیه گهیداغون شده بود و د نیکرد، رابطه ام با مارت یمنو داغون تر م نیا

بودم، بعد  دمیبود، دنبال طعمه جد نیکرد هم یذره آرومم م هیکه  یشدن، تنها راه یمتر  ادیها هر روز ز یقربان

 .دمیرو تو کالسکه د یزدم و رفتم جلوتر که بچه ا یکردم، لبخند داشیپ قهیچند د

 شیمن بود، چشماش، موهاش، طرز نگاه کردنش، همه چ یایدر هیماتم برد، چقدر شب هویباشه،  کیخورد  یم بهش

 دونم. یتوهم زدم نم دمیبود، شا ایدر هیشب

 زنه به خودم اومدم: یصدا با

 افتاده؟ یآقا اتفاق-

 گفتم: یحوصلگ یسمتش و با ب برگشتم

 .دینه خانوم اشتباه گرفتم ببخش-

 تونستم از جام تکون بخورم. یدونم چرا انگار نم ینم دم،یبچه رو شن هیگر یبرم که صدا خواستم

 کرد. یشت آرومش مزنه اومد انگار دا یصدا

 نکن. هیباشه؟ گر ایمامان در شیپ میریکوچولو آروم، االن م یناز پر شینکن، ه هیگر زمیعز-
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 یایدرضمن در ا،یهمه در نیامکان داره.......نه پسر ا یعنی ا؟یحرف زنه ماتم برد، اون....اون گفت مامان در دنیشن با

ن و ک بیگفت زنه رو تعق یها، دلم م هیتوج نیگرفت با ا یاما دلم آروم نم ست،ین یزیچ نیهمچ ست،ین رانیمن که ا

 .ستیتو ن یایدر نیبرو بب

رفتن داخل، منم آروم از در رفتم باال، اون زنه بچه رو برد تو  دن،یرس قهیپشت سر زنه راه افتادم، بعد از چند د آروم

 ه زد.اشک تو چشمام حلق دنشیرفتم پشت پنجره که با د ،یاتاق هی

بچه اخمام رفت تو هم، اونا  یادآوریاما با  شد،یبود، باورم نم رانیمن بود، خودش بود، اون تو ا یایبود، در ایدر

 کردن. تشیکرد، مطمئنم اونا اذ ینم انتیکردن، اون دوسم داشت هرگز بهم خ تیمنو اذ یایکردن؟ در تشیاذ

صورتم  یو دستش رو رو کیگرد شد، اومد نزد دنمیبا د ایدر یکه زن از اتاق خارج شد رفتم داخل، چشما نیهم

شد و بغلم کرد، شونه  یکه دستش بهم خورد چشماش اشک نیخوابه، هم ای میواقع نهیخواست بب یگذاشت، انگار م

 شده بود. سیام از اشکاش خ

 :و گفت دیصورتم کش یتخت نشوندمش، خودمم کنارش نشستم، دستش رو رو یخودم جداش کردم و رو از

 کنن. یم تمیاذ یلینجاتم بده، خ نایاز دست ا نیسام ،یکن یم دامیدونستم پ یم ،یایدونستم م یم-

 شد. شتریافتاد و اشکاش ب کیبه دختر کوچ نگاهش

 اونا...اونا بهم..........-

 هقش بلند شد، دستام رو مشت کرده بودم تا نرم و نکشمشون. هق

 

 :دمیپرس آروم

 دختر بچه توئه؟ نیا ایدر-

که واسم مهم  یزیدختر داره، تنها چ هیو خودش  ستیسر تکون داد، واسه من مهم نبود که اون االن دختر ن آروم

 و سالم. حیکردم، صح دایرو پ ایبود که من در نیبود ا

 زدم و گفتم: یلبخند
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 .هتهیشب یلیخ-

 م.نگاه کرد شیاشک یگفت، به چشما یزد و اوهوم آروم یلبخند اونم

 نیخواب راحت هم نداشتم، هم هی یواسم سخت گذشت، حت یلیخ دم،یکش یدو سه سال چ نیتو ا یدون ینم ایدر-

 برد. یخوابم نم گهیو د دمیپر یو از خواب م یزن یکردم تو صدام م یحس م دمیخواب یکه م

 کرد و گفت: بغلم

 جا ببر. نیتموم شد، منو از ا یهمه چ-

 گرد شده گفت: یاومد و با چشما رونیافتاد از بغلم ب یزیچ هی ادیانگار  هوی

 شدن؟ یخانوادم در چه حالن؟ اونا چ-

 کرده بود اما حالش خوبه. فیسکته خف هیداغون شدن، پدرت  یلیخ-

 و گفتم: دمیرو بوس شیشونیکردن افتاد، اشکاشو پاک کردم و پ هیشد و به گر یچشماش اشک دوباره

 .میرتموم شد، بلند شو ب یهمه چ-

 دادیما چشماش گرد شد، اومد داد و ب دنیبه در خورد و در باز شد، همون زن اومد داخل و با د یکه تقه ا میشد بلند

 دهنش رو گرفتم. یطرفش رفتم و جلو عیکنه که سر

 شدم و گفتم: رهیچشماش خ به

 .میو بزار ما بر نیجا بش نیو داد نکن و ساکت باش و هم غیج-

 رو گرفتم، خواستم ببرمش که گفت: ایاز رو دهنش برداشتم و ازش دور شدم، دست در دستمو

 هم هست. یرفته االن ناز پر ادتی نکهیصبر کن، مثل ا نیسام-

در  یابگم صد یزیتا خواستم چ د،یبه ذهنم رس یفکر هی م،یبر یرفته بود، حاال چه جور ادمیرو  یبه کل نازپر یلعنت

 کرد. ینگاه کردم، با ترس نگام م ایبه دراومد،  دادیو داد و ب

 گفتم: ایرو به در عیسر
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 زود باش. ریدخترتو بغلت بگ ایدر-

 عیاونا هم از اون در اومدن داخل، سر میکه از در خارج شد نیرو تو بغلم گرفتم، هم ایرو بغل کرد، منم در یپر ناز

 رو داخل پام حس کردم. یکه سوزش بد میوسط راه بود دم،یدو

اه  شدن،یم کتریداشتن نزد ایبه عقب برگشتم، لعنت ن،یبود که نتونستم تحمل کنم و خوردم زم ادیسوزشش ز انقدر

 بشه. شیزیچ ایذاشتم در یم دیشانس گند، نبا نیلعنت به ا

 داد زدم: ایبه در رو

 فرار کن.-

 ترس و تعجب گفت: با

 ولت کنم؟ نجایچطور ا ن؟یسام یگیم یچ یفهم یم-

 دفعه بلند تر داد زدم: نیا دم،یشن یپاشون رو م یصدا شدن،یتر م کینزد داشتن

 فرار کن. شه،ینم میزیزود باش من چ ا،یفرار کن در گمیم-

 

 یبودن و داشتن م دهیبهم رس گهید د،یرو محکم تر بغل کرد و دو ینگاه به پشت سرم، نازپر هینگاه به من کرد و  هی

 شدم. ریکه بلند شدم و باهاشون در گ ایرفتن طرف در

 

 :ایدر

 

چه  نجایمن ا یاون همه جنازه شوکه شدم، خدا دنیرفتم داخل که با د ن،یبه خونه سام دمیتا رس دمیدو انقدر

 کنه؟ یکار م یچ نیهمه جنازه اون هم تو خونه سام نیخبرههههه؟ ا
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 هویکردم،  ینگاش م یبودمش، با کنجکاو دهیال ندتا حا دم،یرو د یپسر هیشونه ام برگشتم که  یرو یحس دست با

 چشماش گرد شد و گفت:

 درسته؟ ییایتو در-

 زد و گفت: یتکون دادم که لبخند سر

 کرد. دایآرامشش رو پ نیپس باالخره سام-

 ؟یهست نیشما دوست سام-

 .نیسام یمیهستم دوست صم نیبله، من مارت-

 ترس گفتم: با

 نه؟یکنن؟ کار سام یکار م یچ نیجنازه ها داخل خونه سام نیا-

 گفت: یناراحت با

 .دمیم حیداخل من واستون توض دییشما بفرما-

ه گوش هی ن،یمارت شیتخت گذاشتمش و برگشتم پ یکه خواب بود رو بردم باال داخل اتاق رو یداخل و ناز پر رفتم

 اهشیس یبودن اما چشما یمولصورتش مع یداشت، البته تمام اجزا یشدم، چهره جذاب رهیخ نینشستم و به مارت

 بدجور تو چشم بود.

 صداش به خودم اومدم: با

ر کرد، انقد یهم رحم نم کیبه بچه کوچ یرحم بود، حت یب یلیاون خ نیبش نیسام یشما وارد زندگ نکهیقبل از ا-

 دهیشما د یاون آرامشش رو تو د،یکار کش نیکرد دست از ا دایشما رو پ یاما وقت رن،یخورد تا بم یخونشون رو م

شد به  لیدوباره شما رو از دست داد تبد یاما وقت ود،به خون خوردن نب یازیکنارتون بود آروم بود و ن یبود و وقت

 ذاشت فقط یمحل نم چکسیکرده بود، به ه رییاخالقش هم با ما تغ یرحم تر شده بود، حت یب یول یهمون آدم قبل

 هم جنازه اوناست. انیدر حال خون خوردن بود ا

 چطور امکان داره؟ ه؟یرحم یآدم ب نیمهربون همچ نیاون سام یعنیمن  یخدا
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 بهت گفتم: با

 کشه؟ یرو نم یکس گهیاون د شیاگه من بمونم تو زندگ یعنی-

 .نینه، لطفا تنهاش نذار-

 م،دیکش یبلند غیتو اون حال ج دنشیبا د ن،یافتاد رو زم نیدر از جام بلند شدم و در رو باز کردم که سام یصدا با

 رو کل بدنش بود و دوباره حالش بد بود. یگاز گرفتگ یبود، دوباره جا یسر و صورت و بدنش همه خون

صورتش گذاشتم، بغضم  یرو بلند کرد و گذاشت رو مبل، رفتم کنارش نشستم و دستم رو رو نیاومد سام نیمارت

 کردم. یصبح و شب م نیسام یعکساکه اونجا بودم رو با  یگرفته بود دو سه سال

حال کف دستم رو که  یکردم، ب یکردم حتما دق م یدادم دق م یبودم اگه از دستش م دهیکه دوباره بهش رس حاال

 قطره اشک فرود اومد رو گونه ام. هیکه نتونستم بغضم رو کنترل کنم و  دیصورتش بود بوس یرو

حال داد  یشد، ب شتریام ب هیدفعه از درد اخماش رفت تو هم که گر نیشد که ا زیخ میکرد و ن یاشکم اخم دنید با

 زد:

 

 ؟یمنو حرص بد یخوا یم گه،یاون اشکا رو د زیدِ نر-

 اشکام رو پاک کردم و گفتم: تندتند

 .کنم ینم هیگر گهیباشه د-

 ن،ییدم و بردمش پاشده بود، بغلش کر داریطرف اتاق، دختر خوشگل من ب دمیبلند شدم و دو ینازپر هیگر یصدا با

رو نشونش داده بودم و راجبش  نیسام یعکسا یسال هی نیاز خودش درآورد، تو ا ییو صداها دیخند نیسام دنیبا د

 زدم. یحرف م یبا نازپر

 یبا تعجب به ناز پر نیسام د،یکش نیصورت سام یرو، رفتم کنارش که دستش رو رو نیشناخته بود سام یحساب

 نگاه کرد و گفت:

 دختر منو ناز کرد؟ نیاالن ا-
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 عکسات رو بهش نشون دادم. یلیدر موردت باهاش حرف زدم، خ یلیآره ما شناستت، خ-

دستشو رو صورت  نیبود، سام یاحساسات یلیاونم مثل من خ ن،یسام دنیهم مثل من بغض کرده بود با د دخترکم

 جون رو به من گفت: ینگاه کرد و ب ینده ناز پربا لبخند به خ نیسام د،یبا ذوق خند یگذاشت که ناز پر یناز پر

 توئه. هیهم شب دنشیخند یحت-

 .دیجوش یو سرکه م ریرنگ تر شده بود، دلم مثل س یصورتش ب انگار

 گفتم: ینگران با

 ؟یخوب نیسام-

 جون زمزمه کرد: یب

 خوبم نگران نباش.-

کردم، تکونش دادم و اسمش  یروم نگاه م هم افتاد و دستاش شل شد، شوکه شده به صحنه رو به یچشماش رو هوی

 بلند تر. یرو صدا زدم اما جوابم رو نداد، دوباره صداش زدم اما با صدا

 گفتم: غیبا ج نیبود، رو به مارت دهیفا یبار هم ب نیا اما

 ده؟یچرا جوابمو نم هووووو؟یشد  ینجوریچرا ا-

 گفتم: هیو دستشو گرفتم و با گر نیتر بود، برگشتم طرف سام دهیاز من رنگ پر نیمارت

من  یلعنت نینکن، پاشو اصن سرم داد بزن اما بلند شو سام هیکنما پاشو اخم کن و بگو گر یم هیدارم گر نیبب-

 تونم از دستت بدم. یکردم نم داتیدوباره پ

و گذاشت تو دهن نشست، رگ دستشو گاز گرفت  نیبه خودش اومده باشه منو هول داد و کنار سام نیانگار مارت هوی

 نشون نداد. یعکس العمل چیه نیاما سام ن،یسام

 .یتووووون ینم یلعنت یتون ینم ،یتنهام گذاشته باش یتون یتو نم نیسام
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گرد شده  یو من با چشما شدنیو آروم چشاش رو باز کرد، تموم زخماش داشتن خوب م دیلحظه پلکاش لرز همون

 کردم. ینگاه م داشتم

 گفتم: آروم

 چطور امکان داره؟-

 گفت: نیمارت

تونه  یم یا گهیهر خون آشام د ایخون خودشون  شنیم یو زخم شهیدو تا خون آشام با هم دعواشون م یوقت-

 یدو رگه بهش نرسه م ای نهیگرگ هیخون آشام مرگه، اگه خون  هی یبرا نهیگرگ کینه، گاز  نهیخوبش کنه اما گرگ

 .رهیم

 بهت لب زدم: با

 ه؟یچ گهیدو رگه د-

 .نهیهم خون آشام و هم گرگ یعنیدو رگه -

 

 لب زدم: دوباره

 دو رگه؟ ای نهیگرگ ؟یاالن تو کدومشون-

 دو رگه ام. هیمن -

 بودن؟  نهیمدت کنارشون بودم گرگ نیکه من ا ییاونا-

 هاست( نهیگرگ سییبچه ات از استفانه؟ ) استفان ر-

 شدم و آروم سر تکون دادم، اونم سر تکون داد و گفت: سرخ

 ست. نهیگرگ کیآره اون -

 خون آشام باشه. دیشا ؟یدون یاز کجا م-



 ترس و عشق

 
76 

 

 امکان نداره خون آشام باشه.-

 کرد. یرفته بود و داشت با اخم نگامون م نیصورت و بدنش کامال از ب ینگاه کردم، زخما نیسام به

 چرا؟-

 ن بچه دار بشن.تون یچون خون آشامها نم-

 :دمیکش غیج بایتقر

 ؟یچ-

رو  یمن ناز پر ستیداشته باشم؟ مهم ن یتونم ازش بچه ا ینم یعنیشدم  رهیخ نیدو سر تکون دادن، به سام هر

 آوردم. اشیدارم، درسته باباش دشمنه ماست اما اون بچه مال منه، تو وجود من رشد کرده و من به دن

 نکردم، چشمام گرد شد و داد زدم: داشیگشتم اما پ یدادم، دنبال ناز پر سرتکون

 زکم؟یعز ؟ییمامان کجا ینازپر-

 برگشتم: نیسام یصدا با

 جاست. نیا ینازپر ایدر سیه-

 خنده ام گرفت. تشیوضع نیو خوابش برده، از ا دهیدراز کش نیسام یرو یناز پر دمید

 گفت: نیکردم که مارت یا خنده

 برم. گهیخوبه، من د خوشحالم که هر دوتون حالتون-

 .گهید یموند یم ن؟یعه کجا مارت-

 کرد و آروم گفت: یا خنده

 تا باهات تنها باشه. رونیکه بمونم، کم مونده منو از خونه پرت کنه ب یگینم ینیرو بب نیسام-

 و گفت: دیخجالت سرخ شدم که خند از
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 .دیحقتونه که تنها باش دیدیخجالت نداره که دو سه سال همو ند-

 گفت: بلند

 فعال.-

 یوکه ر ینگاش کردم و بعد به نازپر دهیترس ن،یشد و پرت شدم تو بغل سام دهیدستم کش رونیکه رفت ب نیهم

 مبل خواب بود نگاه کردم.

 

 آروم زمزمه کرد: نیسام

 باهات تنها باشه؟ خوادیم یکی یگیبمونه؟ نم نیمارت یخواست یخب پس م-

 .شهیم داریب ینازپر نیسام-

 .شهینم داریب سیه-

 بلندم کرد و برد سمت اتاق............. هوی

 خواست بخوابم. یخسته بودم و دلم م ییییلیشدم، خ اریهوش ینازپر هیگر یصدا با

 زدم: غر

 .یدخترم توروخدا خودت بخواب لطفا مامان یوا-

دخترکم بشم که انقدر حرف گوش کنه،  یهم قطع شد، فدا ینازپر یکه صدا دمیچشمام بسته شد و فهم دوباره

 .هیک دمیشدم، از بوش فهم اریهوش یدست یزدم و به خواب رفتم، با نوازشا یلبخند

د، هم ش نیو هم رنیبه سمت لبام م گهید یکنن تا لحظات یدونستم انگشتاش که دارن گونم رو نوازش م یم یحت

 زمان چشمام رو باز کردم.انگشتش رو گاز گرفتم و هم عیانگشتش رو لبم نشست که سر

که هجوم آورد سمتم و شروع کرد به قلقلک  دمیکرد، خند یگرد شده به من و انگشتش نگاه م یبا چشما نیسام

 خنده هامون کل اتاق رو پر کرده بود، با نفس نفس گفتم: یدادنم، صدا
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تونم...بخندم. ی..نمگهی..بسه..دنیسام یو..وا-

چشمام شد، منم با لبخند به چشماش نگاه کردم. رهیا لبخند خاز قلقلک دادن برداشت و ب دست

کردم بدون تو. یداشتم دق م ا،یچقدر دلم برات تنگ شده بود در یدون ینم-

سخت گذشت. بهم یلیخ نطور،یمنم هم-

کردن؟ تتیاذ یلیخ-

و گفتم: دمیسر تکون دادم که دستاش مشت شد و فکش منقبض، دستامو نوازش وار رو فکش کش آروم

تونه جدامون کنه. ینم یچیه گهیتموم شد، االن کنار توام، د گهید یول-

زد و لب زد: یلبخند

درسته.-

رفتم  یداشتم م م،یاز هم جدا شد ینازپر هیگر یبا صدا د،یبوس قیآورد سمتم و لبشو رو لبام گذاشت و عم هجوم

:دمیکه صداشو شن ینازپر شیپ

.دایرس یخوبش م یکردن بود؟ داشت به جاها هیآخه بچه جان االن هم وقت گر-

 نیهم ینازپر یآروم شد و خوابش برد، خوب عیخوندم، سر ییرو بغلم گرفتم و آروم دم گوشش الال یو نازپر دمیخند

 یصدا ،ستین نیسام دمیبره، گذاشتمش رو مبل و برگشتم تو اتاق که د یخوابش م عیبراش سر یبخون ییبود، الال

پس معلوم شد کجاست. ومد،یشر شر آب م

دور شکمم حلقه  یبودم که دست ختنیر ییتو آشپزخونه و صبحونه آماده کردم، در حال آهنگ خوندن و چا رفتم

شکمم برداشتم و گفتم: یشد، دستشو از رو

.میسوزیم زم،یر یم یینکن، دارم چا تیاذ نیسام-

 ینگاها ریز شدیاما مگه م م،یمشغول خوردن شد و مینشست ز،یم یو گذاشتم رو ختمیر وانیل یها رو تو ییچا

؟یبخور یزیشده بهت چ رهیمثل بز خ یوقت شدیخورد؟ واقعا م یزیچ نیسام
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 حرص گفتم: با

 هیانگار  یشد رهیخ یتورو خدا جور الیخیبهم؟ بابا ب یشد رهیخ ینجوریکه ا یدیجان چند ساله منو ند نیسام-

 .یدیعمره منو ند

 .امیعمر گذشت در هیواسم مثل  دمتیآره دو سه سال که ند-

 

 .دستمو گرفته نیسام دمیانداختم، دستم که گرم شد سرمو آوردم باال که د نییکه زدم سرمو پا یاز حرف مونیپش

 گفت: نیچشمک داد، صبحونه که تموم شد سام هیزدم و اونم جواب لبخندمو با  یلبخند

 مسافرت؟ میبر یموافق-

 .شهیکه نم یاما با نازپر-

 دست بال. میسپر یرو م ینازپر-

 ن؟یسام هیبال ک-

 .نیزن مارت-

 هوم؟ م،یسفر دو نفره داشته باش هی میتون یزن داره؟ چه خوب، پس م نیعهههه مارت-

 و گفت:  دیخند

 زنم به بال. یمنم زنگ م یرو جمع کن الیوسا یتا تو بر م،یتون یآره م-

تکون دادم و بلند شدم رفتم داخل اتاق، چمدون رو از داخل کمد در آوردم و سرشو باز کردم، چند دست لباس و  سر

 ندارم. یلباس نجایافتاد من که ا ادمی هویداخل کمد،  ختمیر گهید یشلوار و کال همه چ

 و گفتم: نیکنار سام رفتم

 ندارم که، همه لباسام خونه ست. یلباس نجایمن ا نیسام-
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.یدار یهم تو لباساتو برم شهیراحت م الشونیخونتون، هم اونا خ میرینداره االن م یبیع-

؟ینازپر-

.یخواست یتو که خودت نم م،یبر یاونو هم م-

 نیرو بغلش گرفت و سوار ماش ینازپر نیسام نم،یتکون دادم و آماده شدم تا بعد از دو سه سال خانوادم رو بب سر

از استرس دست و پام سر شده بود، زنگ رو زدم که بعد چند لحظه باز شد. میدیرس یوقت م،یشد

داخل که همون اول مامان رو  میعادت گندش رو ترک نکرده بود، رفت نیداداش خل من هنوز ا نیام گرفت ا خنده

که دستش بود افتادن و پودر شدن. ییشد و بشقابا یمن چشماش اشک دنیبا د دم،ید

و  شکستن بشقابا بابا یجلو و محکم بغلم کرد، منم محکم بغلش کردم، چقدر دلم براش تنگ شده بود، با صدا اومد

اومد و اونم  رونیاز شوک ب قهیهنگ کردن، رفتم طرف بابام و بغلش کردم، بعد چند د دنمیهم اومدن کا با د یدان

بغلم کرد.

 یدلم برا دم،یرو صورتش کش یشده بودن، دست دیش سفا قهیشق یرو یخودم، موها یکه داداش دان دیرس نوبت

من  هیگر یکردم تو بغل داداشم، با صدا یهق هق م ه،یگر ریتو بغلش، زدم ز دیدعواهامون تنگ شده بود، منو کش

رو آروم کردم. یاومدم و نازپر رونیب یاز بغل دان عیکرد که سر هیهم گر ینازپر

انداخت و حمله کرد سمتش،  نیبه سام ینگاه برزخ یدان هویشوکه شده بودن، حق هم داشتن،  ینازپر دنیبا د همه

زدم: غیفرود ج نیکه تو صورت سام یمشت نیبا اول

.ستین نیسام ریتقص-

و گفتم: نییو به من نگاه کرد، سرمو انداختم پا ستادیاز حرکت ا یدان

بدم. حیتا توض نینیبش-

از  تاشون،یها گفتم، از اذ نهیشدنم توسط اون گرگ دهیردم به حرف زدن، از دزدکنار هم و شروع ک مینشست

 فیبود و با بغض تعر نییبچه گفتم، تمام مدت سرم پا نیکتکاشون، از شکنجه هاشون و از تجاوزاشون، و در آخر از ا

.دیلرز یهم بدنم م شیادآوریبا  یکردم، حت یم
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کرد و دم گوشم  یهم سرم رو نوازش م نیکردم و سام یشدم که بغضم شکست، بلند هق هق م دهیکش یبغل تو

کرد: یزمزمه م

نکن خانومم آروم  هیگر زم،ینکن عز هیگر شییییه یبش تیذارم اذ ینم گهیتموم شد، د یآروم، همه چ شییییه-

باش.

بود، بابا و مامان هم داشتن با غم  یخال یدان یم، جااومدم و سرم رو باال گرفت رونیآروم شدم از بغلش ب نکهیاز ا بعد

.یکردم، بلند شدم و رفتم طرف اتاق دان ینگام م

گرفته اش اومد: یو در زدم، صدا دمیکش یقیعم نفس

داخل. ایب-

دستاش پنهون کرده بود، رفتم کنارش نشستم و دستاشو  نیلبه تخت نشسته بود و سرشو ب دمیداخل که د رفتم

گرفتم و گفتم:

داداش خل منو ناراحت کرده؟ یچ-

کرد و گفت: یتلخ خنده

خونه اون پسره، اون موجودات  یرفت یتو نم وفتاد،یاتفاقا نم نیمنه، اگه من اون روز بودم خونه ا ریهمش تقص-

منه. ریهمش تقص دن،یدزد یهم تو رو نم بیغر بیعج

کردم و با بغض گفتم: بغلش

.ستیتو ن ریتقص یچیه ست،یتو ن ریتقص ستین-

با اخم گفت: نیرو به سام یدان نا،یکنار مامان ا میو نشست رونیب میاز اتاق اومد یدان با

؟ینه مثل خودمون ای یتو هم از اون موجودات-

گفت: یمحکم ینگاه کردم که با آرامش چشماش رو رو هم گذاشت و باز کرد، با صدا نیاسترس به سام با
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 خون آشامم. هیمن -

 نگاه کردن. نیچطور به من و سام دمید دم،یهمه ترس رو د یچشما تو

 با ترس گفت: مامان

 ؟یکرد یدخترم تو چطور باهاش زندگ-

 گفتم: نیلبخند رو به سام با

 دارم. تینکرد، من کنارش احساس آرامش و امن تمیذوقت ا چیخوبه، ه یلیاون خ-

 گفتم: یکردن، با ناراحت یو بابا با اخم نگاهم م یزد و دستم رو گرفت، دان یلبخند

 .نینباش نیبدب یلطفا انقدر به همه چ-

 گفتم: نیدو همزمان سر تکون دادن، رو به سام هر

 من برم لباسام رو جمع کنم؟ یریگ یرو م ینازپر-

رو از بغلم گرفت و تو بغلش نشوند، رفتم تو اتاقم و چمدون رو برداشتم و لباسام رو  یلبخند سر تکون داد و نازپر با

 با اخم گفت: نیکه سام نییبا چمدون رفتم پا ،یو همراه چند تا لوازم شخص ختمیداخلش ر

 .یگفت یاگه به من م شدیخوب م-

 .دیاون اخماتو باز کن بچم ترس ست،ین نیسنگ-

رد، از ک ییخنده پر صدا یکه نازپر دیرو بوس یکرد نگاه کرد و لبخند زد و لپ نازپر یکه با ترس نگاش م ینازپر به

 :دمیکه پرس میشد نیسوار ماش م،یو از خونه خارج شد میکرد یهمه خدافظ

 ؟یبه بال گفت-

 آره.-

 براش؟ ستیسخت ن-
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هم خوشحال شد. یلینه اتفاقا خ-

خوبه.-

 یمگر یشدم، کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم، با حس نفسا رهیخ رونیدادم و به ب هیتک یصندلرو به  سرم

 رنگ نیا یشده بود، چقدر دلم برا یرو لبام نشست، دوباره چشماش نقره ا یتو صورتم چشمام رو باز کردم، لبخند

چشماش تنگ شده بود.

گرفته از خواب گفتم: یو با صدا دمیرو صورتش کش دستمو

.یرنگ چشات تنگ شده بود پسر چشم نقره ا یبرا دلم-

گفت: نیکه سام میدیدو خند هر

؟یش ادهیپ یخوا ینم مایدیرس-

م؟یدیرس ییییچ-

بغلش و با خنده و ذوق گفتم: دمیآخ جووووون، پر یشمال، وااااااا میانداختم، اومده بود ینگاهدور و برم  به

.ایدر میآخ جون اومد-

و گفت: دیخند

ذوق کرده؟ ایدر یمن برا یایدر-

و زمزمه کرد: دیو سر تکون دادم، لپمو کش دمیخند

لقمه چپت کنم. هیخواد  یدلم م یکن یمثل بچه ها ذوق م یوقت ینجوریا-

گفتم: یو با لحن بچگونه ا دمیخند

لقمه چپ کن. هیمگه من غذام؟ عههه برو غذاتو -
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 .الیسمت و دمیشدم و دو ادهیپ نیاز ماش عیکه سر ومدیم کینزد داشت

 زد: داد

 .نایزم یخور یندو، م ستایدختر وا-

 ؟یلقمه چپم کن هیو  یبرس که تو بهم ستمیآقا وا رینخ-

 که از پشت ستادمیا ومد،یکه پاهام درد گرفته بود و نفسم باال نم دمیانقدر دو گه،یسمت د هیاما به  دمیدو دوباره

 کردم و گفتم: یطرف خودش برم گردوند، خنده ا گرفتم و به

 منو نخور. وال،یرحم کن ه بهم-

 ممکنه بخورمت. یاگه ادامه بد-

 تر بود واال. زیتم نجایهنگ کردم، بازار شام از ا الیو دنیبا د ال،یداخل و میو رفت میدیخند

 گفتم: نیبه سام رو

 انقدر داغونه؟ نجایپسر چرا ا-

 و گفت: دیخند

 .گهیو عشق و حالش د یکنم، مجرد کاریخب چ-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یستیمگه االن مجرد ن-

 و دستاشو دور کمرم انداخت و گفت: کینزد اومد

 .شهینم دایمثلش پ ایخانم خوشگل دارم که تو دن هی ستم،ینه مجرد ن-

 

 و گفت: دیرو بوس میشونیاونم پ دم،یو گونه اش رو بوس دمیخند
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کنم. یرو جمع و جور م نجایمنم ا یریو دوش بگ یه جا کنرو جا ب الیتا تو وسا-

بنفش و  ونیاتاق با دکوراس هیانداختم،  یبه اتاق نگاه رون،یچمدونا رو برد تو اتاق و خودش رفت ب نیسام اول

بود، در کمد رو باز کردم و لباسا رو آروم آروم جا به جا کردم،  دیهم بنفش سف یرنگ، رو تخت یسرمه ا یواراید

تو حموم. دمیرو جا به جا کردم و پر الیوسا هیبعدش هم بق

 یموهامو همون جور دم،یاز کمد درآوردم و پوش یخیبا شلوارک  یتاپ صورت هی رون،یشور کردم و اومدم ب گربه

نکردم، نه تو  داشیگشتم اما پ نیشده بود، دنبال سام زیتم زیییتم الیو ن،ییدورم رها کردم و رفتم پا سیخ

.اطیآشپزخونه بود نه تو ح

 رو لبم نشست یدورم حلقه شد؛ لبخند یدست هویبود،  نشیهم نرفت، آخه ماش رونیپسر کجا رفت؟ ب نیپس ا وااااا

.دمیکش یبلند غیبرگشتم که چشمام از ترس گشاد شد و ج

داد گفتم: با

 ؟یخودت درست کرد یبرا افهیهم ق نیسکته کردم، ا یعوض-

ذاشت. یخواست حرف بزنه اما خنده نم یم یاز خنده غش کرده، ه نیسام

گفتم: غیج با

خنده. یهنوزم داره م نیزنمتا، عه بب ینخند بخدا م نیسام-

گفت: یصورتم گذاشت و با لحن آروم یخندشو خورد و بلند شد و اومد کنارم، دستشو رو نیسام

خواستم بترسونمت. ینم دیباشه باشه ببخش-

اخم کرد و گفت: دیکه بغضم رو د نیگرفته بود، سام بغضم

؟یبغض کرد کیکوچ زیچ نیبه خاطر ا-

لحظه اون سه سال تو فکرم اومد. هیخوان بدزدنم،  یلحظه فکر کردم دوباره م هی-

کرد و زمزمه کرد: بغلم
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 گهیدفعه د نینتونستم مواظبت باشم اما ا یلعنت یکنه، درسته اون دفعه  تتیاذ یزارم کس ینم گهیآروم باش، د-

 .ایدر دمیزارم، قول م ینم

 با خنده اشکامو پاک کرد و گفت: رون،یشدم و از بغلش اومدم ب آروم

 آخه؟ یبچه رو بزرگ کن هی یخوا یچطور م یتو خودت هنوز بچه ا-

 و گفتم: دمیخند

 .یکن یخب معلومه تو کمکم م-

 بلدم؟  یعه من؟ مگه من بچه دار-

 .یکمکم کن دیدونم با یمن نم-

 و گفت: دیرو کش مینیو ب دیخند

 د.بزرگه رو خور کهیروده کوچ م،یدرست کن بخور یچ هیکنم، حاال بلند شو برو  یباشه خانوم کوچولو بهت کمک م-

 ؟یبر عکس نگفت یمطمئن-

 .یدونم حاال هرچ یها؟ نم-

ورمه ق دیکه با دمیرس جهینت نیهست درست کنم، آخر هم به ا یچ نمیتا بب خچالیو  نتایو گشتم تو کاب دمیخند

  شه؟یم یفکر کردم که عاقبت چ نیدرست کنم، مشغول شدم و همزمان به ا یسبز

 یدست وهیکار کنم؟  یاون موقع من چ ؟یدفعه ولم کنه چ هی نیاگه سام م؟یکن یبا هم ازدواج م نیمن و سام یعنی

 دور کمرم حلقه شد و گفت:

 

 دوستت دارم؟ یلیمن خ یدون یرو ول کنم؟ تو هنوز نم یعشق نیکه همچ وونمیمگه من د-

 تعجب برگشتم و گفتم: با

 نگفتم. یزیمن که چ ؟یدیتو از کجا فهم-
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 دارم. یخب من قدرت ذهن خوان-

 هوم چه خوب.-

 اورد؟یکه طرف به زبونش نم یدیشن یم ییزایچ هیوقتا  یکه بعض ادتهیتوام -

 آره آره.-

 .یقدرت رو دار نیخب توام هم-

 گرد شده گفتم: یچشما با

 رو بخونم؟ یتونم ذهن کس یمن م یعنی ؟یگیم یجد-

 آره امتحان کن.-

 :دمینگاه کردم که صداش رو شن نیسام به

 ذهنمو؟ یبخون یمن، تونست یخب عشق کوچولو-

 تونم. یآره آره م-

تو قدرت ذهن  یعنی نیا یبشنو یذهنم گفتم تو هم تونست یفقط اون رو تو اوردمیبه زبون ن یمن حرف یدید-

 .یدار یخوان

 آخ جون چه خوب.-

 و گفت: دیخند

 ؟یکن یم کاریچ یدار-

 کنم. یدرست م یاممم دارم قورمه سبز-

 ام. یهووووم من عاشق قورمه سبز-
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 نایو ا یخوشحال ای ،یسردرگم ایمثل حس درد  ،یکه من داشته باشم رو توام دار یبگم که هر حس نمیا یراست-

 .گهید

 چرا؟-

 ون آشامه.خ هی ایانسانه  نهیگرگ هی مهین ینیب یوقتا م یداره، بعض مهین هی یهرکس نیبب ،یمن هست مهیچون تو ن-

 چه جالب.-

 آره جالبه.-

 به من هم منتقل شده بود. تیحال یبود که قبال حس دردت و ب نیپس واسه هم-

 آره خانوم کوچولو.-

 تو بازوش و با اخم گفتم: زدم

 .زنمتا یم یبگ گهیبار د هی ن،یسام ستمیمن کوچولو ن-

 گفت: رونیرفت ب یکه از آشپزخونه م یحال در

 باشه خانوم کوچولو.-

 برم دنبالش اما حوصله اش رو نداشتم. خواستم

 

 .یانقدر تنبل-

 ذهنم جوابش رو دادم: تو

 خون آشام. یآقا ییتنبل تو-

 خونتو بخوره ها. ادیخون آشام ب یآقا نینکن ا یکار-

 .یکن ینم یکار نیتو همچ-
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 چرا؟-

 .یبزن بیبه من آس یو طاقت ندار یچون تو منو دوست دار-

 دختر خوب. نیآفر-

 

 سال بعد: دو

 

صورتش  یزدم و دستمو رو یمواجه شدم، لبخند ینقره ا لهیچشمام رو باز کردم که دو تا ت یدست یحس نوازشا با

 که چشماش رو بست. دمیکش

 خنده گفت: با

ما  ازدهه،یاالنم که ساعت  یهم که تا ظهر خواب بود روزید ،یکه تا غروب خواب بود شیخانوم کوچولوم دو روز پ-

 .ایماه عسل تو نصفش رو خواب بود میهفته اومد هیواسه 

 گوشش گفتم: دم

 .گهیشب بخوابم مجبورم روز بخوابم د یزار ینم یخب وقت-

 :دمیزد که خودمم خنده ام گرفت، از رو تخت بلند شد که پرس یا قهقه

 ؟یریکجا م-

 .شترهیحالش ب ینجوریا م،یتو تخت بخور ارمیصبحونه رو ب رمیم-

 نیکنم تا با ازدواج من و سام یو راضر یبه زور تونستم بابا و دان دم،یو رفت، منم دوباره رو تخت دراز کش دمیخند

 ماه عسل. میگذره و اومد یماه عسل، البته از ازدواجمون دو ماه م میکه اومد شهیموافقت کنن، با امروز سه روز م

تخم مرغ  یرو گذاشت رو پام، با بو ینیاومدم، اومد کنارم نشست و س رونیاز فکر ب نیدر و وارد شدن سام یصدا با

 .اوردمیباال ن یزیطرف توالت و عق زدم اما چ دمیرو کنار گذاشتم و دو ینیس عیحالم بد شد، سر
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مطلق. یاهیرفت و س جیاومدم که سرم گ رونیتوالت ب از

با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: دم،یرو باال سرم د یزن هیحس درد شکمم چشمام رو باز کردم که  با

ن؟یهست یشما ک-

.یتو باردار گمیم کیتبر زم،یمن دکترم عز-

رد، دکتر رفت ک یگوشه نشسته بود و نگام م هینگاه کردم با بهت  نیگفتتتتت؟ گفت باردااار؟ به سام یییییییییچ

منم رفتم طرفش و تکونش دادم که به خودش اومد. رونیب

؟یعنیخودم  یبچه  شم؟یمن دارم پدر م ؟یشیمادر م یتو دار یعنی ؟یگفت؟ گفت تو حامله ا یدکتره چ نیا-

زد که فکر کنم بچم افتاد از ترس، بلندم کرد و چرخوندم، هر دو قهقه  یاز خوشحال یتند سر تکون دادم که داد تند

ازم جدا شد و با لبخند گفت: قهیبعد چند د دم،یگذاشتم و محکم بوس نیرو زم م،یزد یم

دوستت دارم مامان کوچولو.-

 《انیپا》             

خودتون  یهم داشت به بزرگوار یکه خوشتون اومده باشه از رمانم، اگه بد دوارمیرمانم تموم شد، ام نیا خب

.گهید دیببخش




