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٢

لرحیمالرحمن اهللا ابسم 

:مقدمه

ن اننـدگ اند بر زندگی خو   ان بتو استاین د ارم  اومیداست و   اقعیت  اس و اسان بر   ارم ینا
ـ ان راین رما.ل خودم ان هم سن و ساي دختراشد براعبرتی ب رد و   اثیر بگذ اعزیزم ت  اب

تقدیم میکنموبهترین دوستم عطیه رعزیزم دام وجودم به پدروماتم

ـ  اترنم صد  اه ب اورد دیگر هیچ گ   ات بی اطراغ خ اببه  مرا  هم  ازنسیم نمیخو ادیگر ن اراي ب
ن ام به کویري خـشک و سـوز       ار سینه   اهم ریخت بگذ  اشک نخو اي تو   اد صد ار به ی  ابه

ره بـر مـوج   ان سواهیاي ماه ان شکوفه نزند  ادر   ز عشق اي  انه  اهیچ جو  امبدل شود ت  
ن یـک  اریـد در میـ  ابگذنم احل گریـز از سـ اببرید کـه  اهاخود به عمق دری اهم ب  امر

هم غـرق و    ابیرون رود میخـو    از سره ام  اندیشه  اازم ت ان س اپنه الودم ر اصدف تن غم    
یند ان بزداطرشاز خاان عشق مرامحرمانانیست شوم ت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٣

نماخساراده شو اماش دیگهازود ب-

شه چقدر هولی اب-

؟بینی ره هولم نمیا-

؟ امیشه بپرسم چرامارم میبینم ابله د-

م عشقمو ببینم اخب معلومه دیگه دیوونه میخواراسه محض او-

الاره کی هست حاون معشوق بیچا! هم بریم،عشقتوناده شو باوه تند نرو پیاوه ا-

د مگـه مـن     اینطور شد خیلی هم دلش بخو     اکه   الاح صالانم  اخ سارامردي  اخیلی ن -
ر نیـستم کـه     اپولـد  ب نیستم که هستم   ارم؟خوشگل نیستم که هستم جذ    اچی کم د  
صه که همه جورشو هستمهستم خال

یه کم بیشتر تحویل بگیر مشتري شیمابانه ب-

فروشی نیستم-

حبشهاجنس بنجول بیخ ریش ص-

خیلی بدي!ساراا-

ي خوشبخت کی هست؟ اقانسبت ین بالاالابرم حشوخی کردم قربونت-

مرودستیناماسي اقا-

ي چی چی دستی؟اقاببخشید -

رازي در نیاجون من مسخره ب،سارا-
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۴

زش میدونی؟ایی اخب ببخشید  دیگه چه چیز-

ل ایده اله ایده اصه لشه خوشگل وخوشتیپم هست خالانوزده س-

له ایده ااز نظر شماه شاشته بات رو داین خصوصیایعنی هرکس -

ماره دیگه مگه من چی میخوا-

لبته ارم  اشعوري د ایی روشن فکر و ب    امن چقدر خوشبختم که همچین دخترد      اقعاو-
اهانسبت شمبال

کن اد تونستی مثل منو پیداخیلی هم دلت بخو-

دادمی زانمیکنه چه برسه منه اپیدابگرده مثل شمل اصدسجن هم الاو-

؟نه اي یاده اماچقدر حرف میزنی اساره ا-

میـدونی  یش کـنم اراینه و ایستم جلو اوعت ایک سام مگه من مثل شمه ادامابله  -
؟یعنی چینیااس هانشناز نظر روا

؟یعنی چی-

ـ     . د  از خودت بدت می   ایعنی تو   - خودتـو  ي  اري و میخـو   اور نـد  اشخصیت و خودتـو ب
گـر دقـت کنـی و    اري ایعنی تحت فـش   ب که خودت نیستی پنهون کنی       اپشت یه نق  

ـ      اونایسه کنی   اهم مق ازن رو ب   اچند ت  ن بیـرون   ایـش زننـده میـ     اراایی کـه همیـشه ب
ده ي  انواتو یه خ   اوناون دسته دیگه برعکس هستن      اامارن  ابی ند اب درست حس  اعصا
فی بهشون توجـه شـده      ازه ي ک  اندابه  فی محبت دیدن،  ازه ي ک  انداروم هستن و به     ا

شـن  اشـته ب  اندهم   سنشوناي که حتی نمیشن   ازي به توجه مردم غریبه      اکه دیگه نی  
ز ا،نه. ي هستی اري عزیزم یعنی عقده اري به زبون خودمون عقده د    ایعنی کمبود د  
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۵

هـستی تـو     اینـ انیستی به نظر من تـو بـرعکس          ایناز  اشوخی گذشته تو هیچ کدوم      
ري از خوشـگلی کـم د  اخه دختر مگه تـو چـی    ا،  تو خوشی زده زیر دلت       ،يادیوونه  

؟ز محبت کم دیديامگه ؟

ینه که خوشگل شماسه ایش میکنم فقط واراگه اره من اربطی دچه ابابرو ب-

؟ي خوشگل شیاسه چی میخواو-

رمایی رو دوست داینکه زیباسه او-

زن یعنـی    صـال اشـن   اب ارن زیبـ  ادوس د  اهمه دختریم همه ي دختر     اقربونت برم م  -
خودمونیم کـه    ابه چه قیمت ، به قیمت بدبخت کردن خودمون م          امافت  ایی ،ظر ازیب

رجی اي خـ  اه بـه جـنس هـ      اده کنن یه نگ   استفااز م احت بتونن   ار اعث میشیم مرد  اب
چمیـدونم همـه ي    اغذي گرفته تـ   ال ک از دستم ایلشون  اي وس از همه ي جعبه ه    ابند
رزش ار بـی    ینقـد ااده میکنن یعنی مـ    استفاسه فروششون   او از عکس زن  اشون  یالاوس

پ میکنناغذي چال کارو روي یه دستماشدیم که عکس م

نه؟اضري یاحالاستوریزه حاپاسمونی ، شمااك، شماپان شماجسارا-

ضرم دیگهار بگم حابله چند ب-

؟سارا-

بله؟ -

ره بده اد شماکن بیادعاتوروخد-

؟دهره باشماد به شماکنم که یه پسر بیام دعامن بی!،ابانه ب-

ن عیب نیستانارزو برجواره مگه چیه ا-
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۶

میکنماشه من دعابري اهللا کم نمیااشام-

ه میرياینقدر تند رااچرالاح-

ري میکنم ارم لحظه شمادساراي اي واهسته میااه نمیرم شمامن تندر-

سـه  اهر خنگی هم ببینه متوجه میـشه و        ابلوي شم افه ي ت  این قی ااك بر سرت ب   اخ-
تونناماساقاچه برسه ومدياره اشم

؟ساراست میگی ار-

راحیلنه شوخی میکنم -

ینه تـو  از کنم بگم اخل دستمو در  از د اژه من نمیشه    اسازش تو همین پ   امغ ساراي  او-
توشهسامانونم افروشی هست lcdزه اژ فقط یه مغاساین پا

رم میشنوماي بوم بوم قلبتو داصداماشه فهمیدم اب-

نماهی خاشتباید بگم سخت در اینه که ذوق زده هستم باورت گه منظانخیر -

ست میگی اراشم-

ش اهاوناش ،اهاوناسارا-

ز میکنی دیداچی دست دراخب دیوونه بر-

ش شم الهی فدا-

شیابونی هاین خیاي الم ،فداك عاخ-
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٧

ه کن چقدر مظلومه اد؟نگادلت میانگو توروخد-

دمو بخورهاش اچشاره کم مونده بازش میبایري هللا مظلومی و سر به زااشاره ما-

؟به تو چهصالااقا-

رن ارزش نداکوچیک نکن ایناسه الکی خودتو واره ولی دیوونه ابه من ربطی ند-

ین فرق میکنه ا-

بقیه فرق میکنهاین باهرکی دوست میشن میگن اي منم بالبه دوستاج-

خوبه دیگه ه سرگرمیساشه واگیریم که مثل همه باباب-

س کن کنی سرگرمیتو صرف کالایناوقتتو صرف ي امیخونیست تو خه حیف ا-

س که هستمکالاب-

ین همه سـرگرمی هـست      ان  اس زب شی کال اس نق ر کال اس گیت جدي میگم برو کال   -
ـ    ایه سرگرمی ی   اوناسه  او اسرگرمی نیستن بلکه شم   ،  اسه شم او اونابعدشم   زي ایـه ب

اول ماز دست میده اکسی هم که همه چیزشو     امیکنین تنه  ه فکر اشتباان شم یهست
رزش و شخصیتمون رواز همه اتر الاغرورمونو وب،کیمونو اییم مثل پادختر

رو نکردي  الاحاتاین همه نصیحت بلدي چرادر بزرگ ام-

ونموقـع بـه حرفـت    اشـکی  اکسـارا ي میگـی  اون موقع میاوقتی به حرفم رسیدي      -
گوش میکردم 

ژ اساي پالاین طبقه باره میگه بیادساراحظه خفه شو یه ل-

انري ه-
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٨

ره نگیرمازش شماخرشم این نبودم که اري این همه تو خمامن ، چی میگی تو -

ازود بیم برو اینجامن لیت نیستاتو حرف ح-

شه اب-

عت فروشـی و بـه   ارفتم پشت ویترین یـه سـ  رفت من راحیلز چند دقیقه که ابعد 
زه اخـل مغـ  اعت نظرمو جلب کرد خیلی قشنگ بود رفـتم د        اه میکردم یه س   انگ اعتاس

که ببینمش 

مسال-

ییداومدین بفرمام خوش سال-

ریناولین ردیف رو بیاعتی که پشت ویترینه اون ساببخشید میشه -

؟چندمی -

ره  اونی که روش نگین داعت اولین ردیف دومین سا-

سـتون  اینـده و  اهفتـه ي     این ت اگه بخو اامابرنش  ن ب اره بی اینو فروختیم قر  اببخشید  -
رمامی

د ین خـب ببخـش    ادیگـه میـریم تهـر     افرد انیست ت  اجین  انه ممنون من خونمون     -
فظ اممنون خد

م بیرون که ازه بیاز مغاومدم ا

!نماببخشید خ-

؟یین ابله بفرم-
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٩

شدیماشناهم اید بیشتر باشین شاشته باره ي منو داین شما-

شماشنااشمارزش نشدم که باقدر بی وناهنوز -

ین بود احرفی که زد ایین وتنهاندخت پاهمین رو که گفتم پسره سرش رو 

ندیدمادختري مثل شمالاحاتیول، ااقعاشرمنده و-

فظ اخد-

بودي ؟انم کجاخسارا-

عت قیمت کنم ازه ساین مغارفتم اباب-

یعت کـرده   اخی معلومه که ض   ا؟کنی پسره رو تور   اعت قیمت کنی ی   اکلک رفتی س  -
عت میخرن دریغ   ازش س ان و   این پسره هر روز می    انه  اي من به به   اره دوست ال ند اشکا
ز طرف پسرهاه از یه نگا

رن ارزش منو نداایناب کنمام که خودمو خراهانخیر مگه من مثل شم

د خیلی مغرورياقت بدم میخالاین از اسارا-

دمـم  افقط من    این نیست که خوشگلم ی    اوونه منظور من    دیهم مغرور نیستم     صالا-
زم ایه مشت پسر دوست شم که فقـط          ارزش نیستم که ب   اونقدر بی   اینه که   امنظورم  

رو شـکر میکـنم بـه    البتـه خـد  اوگرنه من نه خوشگلم نه خوشتیپ       ده کنن استفاسوء
رم ازه ي خودم همه چیز داندا

ي فلسفه چینیاخد،اباشه باب-

؟ز فلسفه بچینم ابای؟ ي بگی چیشد امیخوالاح-
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١٠

ومدمازش گرفتم و اره رو اهیچی دیگه فقط شم-

؟یت میدین بریم خونهارضالاشه حاب-

بگین اید هرچی شمادر بزرگ بنده اماشم-

یت میدي  اخب پس رض-

ده ارو بهـش د    ار دنیـ  انگـ ال بـود    اخیلی خوشح راحیله  اه رفتیم تور  ابه طرف خونه ر   
بودن

شت که دو طرف فقـط      ایه پسر حرف بزنی چه لذتی د       اشت که ب  ای چه لذتی د   ستار
ز ان مذهبی نیستم و هیچ کدوم       اچنناشون هم دیگه رو فریب بدن من دختر         ادروغ اب

طنم کلی فـرق  اباهرم باظاماشم اشته باور نمیکردن من دوست پسر ند   ام هم ب  ادوست
؟ر میکنـی  اکـ شـق بـشی چی    اع گهامیگفتن  م  ام معمولی بود وقتی دوست    بامیکرد حج 

دم میمونـه و  ایـ :ش میگفتم احرفت ب  نیاد  ای :شق نمیشم میگفتن  اع :بهشون میگفتم 
دم بودهان یالاارو شکر تاخد

ملو سالا-

ییدام بفرمسال-

من... من-

چیاشم-

سیدانمیشن-

سماید بشناشرمنده ب-
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١١

دیداره داعت پیش بهش شماهمونی که چند سراحیلم من  -

؟اختم خوب هستین شماوه بله شنا-

؟خوبیناممنون شم-

شین منم خوبم اخوب بامش-

؟ستی کنم  امیشه یه درخو-

ست کنادرخواده تاشم-

حت صحبت کنید انگید ر، یداو بفرم،اینقدر شمامیشه -

عت میشهاطابگی ارو چشمم هر چی شم-

؟ل اخب یه سو-

حت حرف بزنم خب بپرس اتی رخودت گفاما، دبیه بگم بگو ابی -

دن به من چی بود؟ اره داز شماقصدت :؟ لماسوالاینقدر خودتو لوس نکن حا-

ي گفتیم دلتـون رو نـشکنیم   اد میري می اشتیم فقط دیدیم زی   اقصدي ند  الاهیچی و -
ره بدیمایم شمابی

من؟ -

زت اومد اخوشم ! همین طوري ، نه شوخی کردم -

حـرف  راحیـل ینکـه   از  اره ي خودشون حـرف زدن و بعـد          ابکمی در  سامانو  راحیل
:زدنش تموم شد پرسیدم
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١٢

؟تون چی میگفتناقاخب -

م رسوندنهیچی سال-

شن  امت بوه بله سالا-

لم اور کن خیلی خوشحابسارار ازي درنیامسخره ب-

؟شت که خودتو کوچیک کنیارزش داونقدر االاخب ح-

شتارزشش رو دامن خودمو کوچیک نکردم بله -

ن اره بریم تهراقرافردامراحیلستی اکه بخیل نیستیم رام! کنه اخد-

؟کی برم بیروناپس من بسارا-

تنگ میشه  سامانسه اسه من تنگ نمی شه دلت وادلت واپس شم-

ست تنگ میشه ادلم وانه بخد-

ده وقت اییم چیزي که زاره میابستونه دوباول تافعالامارم اي نداره اچ-

شه اب-

رك اضرشید بریم پاگفت حراحیلي ابام باز شاون شب بعد ا

رك اخ جون پاد زد ادراحیل-

رك الی هست نرفته پار یه صد سانگااش کن توروخدانگ-

ش میگماطر پسرارك نمیگم من به خاطر پامن که به خابابرو ب-

ام یکی بزنم تو گوشت کر شی هار بیانذراحیل-
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١٣

شو حلقه کرد دور گردنم وخودشو لوس کرد وگفت  اومد دستاامثل بچه هراحیل

حت نمیشیارایه چیزي بهت بگم نساراجونم؟سارااخه چرا-

نه بگو -

س احـس ارزش میبینـی    ابی  س میکنم منو    احساري  اس میکنم دیگه دوسم ند    احسا-
ي بهم توحین کنی امیکنم همش میخو

ت لج کنم بعدشم دیگه هیچ      اهاب اتو توحین کنم ی   نه قربونت برم من غلط بکنم به         -
شتم دوست  اهر ند ارزشی و منم مثل خو    ااسه ي من خیلی ب    این حرفو نزن تو و    اوقت  

ت شـم  اخـه فـد  اري این بیـ ارزشـت رو پـ  ام ارم نمیخواو چون دوست د    .ارم به خد  اد
ـ  ا ـ اکـه بخـو  یـن حـد  از اتر الارزش و شخصیت تو خیلـی ب پـسر حـرف بزنـی و    اي ب

سـم مهـم    اگـه و  ام  امشغول کنی من خوبیتو میخو     ادماین طور   اسه  اگت رو و  فکرقشن
ـ ابطـه د  اکـی ر   اسم مهم نبود ب   انبودي هیچ وقت و    کـی دوسـتی پـیش خـودم     اري ب

دوسـت   ام بده بخـد   انجاره  اري دوست د  ار هرک ارم بذ ار د امیگفتم به من چه من چیک     
بروت رفتهاببینم که حت بشی وارارم یه لحظه ناند

ه چیزي بهت بگم یسارا-

یید؟ ابفرم-

مـن دیـوونم     امـ انع میکنـی    ادمو ق اخوب   ساراهستی   ادنیعمه ي   تو بهترین دختر    -
ـ  اسـامان گـه ب اجونم قول میدم سارارم خودمو گول میزنم   اچون د  هـیچ  اقهرکـردم ب

بـه مـن میـزدن قبـول     اینـ انم امـ ارو مایـن حرفـ   اگه  ایی  اخد کس دیگه دوست نشم   
منمیکرد

اچر-
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١۴

هـه  اپسر گن  ارن فقط میگن حرف زدن ب     ادلیلی ند اونامیگن ،چون    ادعو اب اوناون  چ-
ر اره هر کـ ادوست ندادیگه خدراحیلیی کردم بهم میگفتن از بچگی هر خطاهمین 

انم گفـتم پـس خـد    امـ ار به م  ادمه یه ب  ایره  ادوست ند  اهی میکردم میگفتن خد   اشتبا
ین چه حرفیه میزنی منم بچه بودم       انم گفت   امارم م اره منم دوسش ند   امنو دوست ند  

من  اچر سره پ انم گفتم وقتی کسی منو دوست ند      اماطر همین به م   انمی فهمیدم بخ  
رو ارم وقتی بزرگتر شدم فهمیدم من فقط خد       اید حرفشو گوش کنم منم دوسش ند      اب
یی رو کـه خـودش   اکـه بنـده هـ   کسی هست  هی اینطوري بهم معرفی کردن که خد     ا
ي خودشـو   اخته هـ  اي بود کـه سـ     ازننده  اس الق ی این چه خ  اخه  اره  افریده دوست ند  ا

ور رو  اب نیاشون  اسه بچه ه  او ادر پدر اوقتی بزرگتر شدم فهمیدم م     اماشت  ادوست ند 
درست میکنن و بچه هم درکش میکنه 

خودمـون وقتـی بزرگتـر میـشیم بـه           امـ امارن  اد ادراکثر پدر م  ال رو   اشکاین  اره  ا-
ـ الاشـک اخوبه دیگـه     مون پی میبریم پس   الاشکا ـ البتـه  انـدیم  مـه  ادارو اون هـم  اون

موزش بدهارن کسی نبوده که بهشون اتقصیري ند

بهم گفت راحیلرك اوقتی رفتیم پ-

ي بریم قدم بزنیمامیسارا-

ره بریم ا-

زت بپرسمال ایه سوسارا-

بپرس -

ینقـدر  ار  بهت شک میکنم پیش خودم میگم چطور ممکنه که یـه دختـ             ابعضی وقت -
قمند نشدي؟ به کسی عالالاحاتو تاخه چراشه اس باحسابی 
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١۵

شـق  اشم مگه شده ع   اشته ب اس ند احسار بود مگه شده     اخیلی حرفت خنده د   راحیل-
کـه نیـستیم     امـرد  زنیم مثل  ان نیستم م  انساینکه من   این حرفت یعنی    اشم  انشده ب 

ـ  ان هـز  شق نشدم برعکس مـ    اشیم تو فکر کردي من ع     اشته ب اس ند احسا شـق  ار ع ار ب
ین اسه  اده وقت و  اشق شدن خیلی زی   اسه ع ابه خودم تلقین کردم که وقت و       اماشدم  

ریـم  اد ان مـ  الایندمون فکر کنیم همین وبـس       ان فقط وفقط به     الاید  اب اده م ازی اراک
اسرنوشت خودمون رو تعیین کنیم پـس بهتـره جـوري زنـدگی کنـیم کـه بعـد هـ                    

سـه  امیدونم عشقم و   اماشقم  انم منم ع  اخراحیلپشیمون نشیم وحسرت نخوریم بله      
بشو بخورم ارمش درکوزه این خوبه که بذا

شق کی؟  اکلک ع-

شق بودم اعینه که منم قبالان منظورم الانه -

شق کی؟ اعالاح-

ایه بنده خد-

خب کی؟ -

د اره هم داومد شمااقاتفاس هروز میومد دم مدرسه و میدیدمش ابگم نمیشن-

خب؟ -

زش متنفر شدماهیچی دیگه -

؟اي تو چرادیوونه او-

همـش   اره بـده یـ    اد شم اگه بی اشم  اشته ب او که دوست د   ر ینکه من کسی  اطر  ابه خ -
زش متنفر میشم دست خودمم نیست الم ابیفته دنب
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١۶

خیلی عجیبی-

ینیم دیگهاام-

ر شیم اسوار میدي بریم یه دور کشتی صبافتخاالاح-

بریم -

گفتراحیلر شدیم اسوارفتیم کشتی صبیلراحاب

ستایجارترین مرد اش پولداباباونجاده ایساون پسره که واسارا-

بهش میخوره -

فهمیدي؟ازکجا-

ر میکشید اشت سیگاده بود دایساشینش واومدیم دم مااونموقع که ماخه ا-

شینش فهمیدماز مانه خره -ره  ار میکشید گفتی پولداشت سیگابعد تو چون د-

هوشی اورکن خیلی باب-

تو هی مسخره کنالاح-

زهاه حتی بهشون بندارمین یه نیم نگاین ارزوشونه که ایعنی اهمه دخترسارا-

ین فکلی خورد نمیکنماسه احمقن من تره هم واخیلی -

زبس خري توا-

وب نبـود   لیش خ اگه وضع م  این  اورکن  اره ب اپول خوشبختی نمی  نمی فهمید ،    اشم-
ون موقع قضیه برعکس میشداد امیداهر دختري که میرسید بهش پ
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١٧

سارازدست تو ا-

ره بده  اد شماره کنم جلوش که بیار کنم برم خودمو تیکه پاخب میگی چیک-

تجربـه  اي دیگه همین تجربه رو کـردن شـم      است دختر اتجربه کردن خط   اتجربه ر  -
نکن چون بی محلت میکنه  

بریم دیگهابیالاکر حرو شاخب خد-

رمین رد شیم این ار ازکناابیایه چیزي میگم نه نگو توروخد-

ره بدماید کفاد رد شم باین معتار از کنامن -

ستشو بگوارایی خوشگل نیست توروخداده خدامعتابدبخت کج-

نش امارك ماخوشگل هست که هست مب-

فت خیلـی مغـروره کـسی ببینـه         اقیین  اساراي بریم رد شیم فقط یه چیز        امی الاح-
دهافتاغ فیل از دماین دختره امیگه 

که نمیتونم برم جب من چه فکري میکنن به من مربوط نیست من        ان ر اینکه دیگر ا-
رم امن دوست د   امامیزنن   اینطور فکرنکنین ؟مردم خیلی حرف    اجب من   ابگم میشه ر  

یدم رو عوض نمیکنمامن عقشمام مهم نیستن مغرور بایی که برابر کسادر بر

دمو خفه کنی اخوب بلدي -

ین نبوداقصدم -

ین طرف رد شیماز اارد شو فقط بیاینجاز اري اخب هرجور دوست د-

طر توافقط به خ-
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١٨

شقتم به موالاع-

بیشتر  ام-

ت منو کشته اهمین حرف-

ضري؟اخب ح

ریم میریم جنگ؟ امگه د

دیگهازجنگم بدتره خب بیا-

ون طرفـی رفتـیم    از  اراحیـل اینه که ب  البته منظورم   ابه طرف پسره رفتیم     حیلرااب
کت شده بودیم که ابود هردو مون ساونجاکه پسره 

یی میدین اشنارافتخانتو مشکی انم ماخ-

تورو میگه  سارا-

من نیست انخیر ب-

؟یی میدین اشنار افتخانم اخساراالانم حاخساراسم قشنگی ابه به چه -

در حد من نیستی ار دوماون زبون کثیفت نیاسم منو به اوالا-

م رد شم ار میخوابرو کناسوم

ر ام کناره رو نگیري نمیاشماشق همین غرورت شدم تاع-
هاکنی این نمیتونی پیداز اره رو بگیر خره بهتر ادیوونه شمسارا--
ست میگه ادوستتون ر-
ر اید کنانکردم بید ادو بیداداتاشمادوستم غلط کرد ب-
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١٩

شید اباهل دعوابهتون نمیخوره --
که می بینی میخوره الاح--
اس نکردمـ التمـ اینقـدر  ابه کسی الاحامن ت،ره رو بگیر دیگه از نکن شم  اینقدر ن ااباب-

ایمون میشی هپش
لیت نیستاد حازدمیار تو زبون انگانه -

رش ردشدم از کناش و ارفتم رو پاپابینو گفتم وا

:د زد اعد دب

ري میکنم دیوونم شیاک-

ش بچه خوشگلال بابه همین خی-

ـ      ااب ینکـه  ااین حرفم همه ي دور وبرم زدن زیر خنده حتی خودشم خندش گرفـت ب
بچه سوسول و بی عرضهاباین بود که برو بامعنی حرفم 

بمو خورد کرد اعصاد و اکلی بهم فحش دراحیل-

ش اهـ ام باد چـه برسـه بخـو     ات تهوع بهم دست د    لارش رد شدم ح   از کن امن  راحیل-
دوست شم 

شتم امیذسسشون کالام و وادم دوستاره رو میگرفتی من میبردم میداشم-
ره  اس دینم کالاخه ا-
رهاس دکالبله خیلی همتو نمیفهمی-
مري؟تمبري؟اخب دیگه -
اهبمونی کلی معروف میشیاینجاسارانه دیگه ولی -
عت فروشه اون سااو بین پسرهااباره حتما-
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٢٠

؟عت فروشهاکدوم س-
هیچ کدوم -
نه جون من-
هیچ کدوم اباب-
دروغ نگوراحیلده جون اد داعت فروشه هم بهت پیشنهانکنه س-
د اد دامروز بهم پیشنهاونم اره ا-
؟جدي میگی سارا-
بله  -
خب تو چی گفتی؟-
شـم بعـد گفـت       اشناما  زاونقدر بی ارزش نشدم که با ش      ید میگفتم؟گفتم هنو  اچی ب -

ندیدم ادختري مثل شمالاحاببخشید و گفت ت
ري ار داتو مهره ي مساراي او-
ینیم دیگهاام-
یم بریمافکرکنم میخومیکنه مون اصده رادمابابا-
پس بدو بریم-

:گفتراحیلشین شیم که ار ماستیم سواشین رفتیم خواسریع به طرف م
نلمواره میفته دنبارمین داسارا-
ر بیفته هیچ غلطی نمیتونه بکنهابذ-
زش میگرفتی میترسماره رو اشمسارا-
فقط حرف میزنن ادماینطور از چی میترسی اخره -
ختی اینو نشناتو هنوزسارانه -
دیدمزیادادماین جورازااقاتفااچر-
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٢١

حتی به خوشگل تـرین دختـرم       الاح این ت اخه دیوونه   اببین کی به حرفم میرسی      -
ینـه  البته نمیگم تو خوشگل نیـستی منظـورم         از میکنی   اسش ن اتو و  الاده ح امحل ند 

که به هر دختري محل نمیده
دازش نمیامن خوشم ؟به من چه-

متوجـه نـشد   راحیلي اباباماومد تو کوچه ااونم دقیقا، اینراحیالرسیدیم دم خونه 
ز اد این بیاید اخر بریم شاار ماگفت بذراحیلز همه رفتیم تو چون اخر اراحیلمنو 

رمون رد شد گفت از کنارمون رد شه و چیزي بگه وهمینم شد وقتی اکن
لبته به نفعته زنگ اره زنگ بزن این شماستی به اگه خواتو بکن   انم فکر اخ ساراببین  -

شونم که حتی فکرشم نمیکنیاز هم می پابزنی وگرنه یه روزي زندگی تو 
م ار نمیدم بی  افتخار تو جیبت که حتی      ارت هم بذ  اشم،  د  ابی شخصیت معت   ابابرو ب -
سه همیشهاويازت بگیرمش با

ستیاخودت خو-
خورد و رمخمونشب اراحیلرفتیم تو خونه راحیلاب
؟ره چیایی سرت بید یه بالاگه بیاسارا-
-دش میرهاونم دیگه ی او  نیم  ادیگه تهر  اونموقع م اعزیزم  ،  ؟صبح  5عت  اس افرد؟ی  ک

یه شبی یه دختر سنگ رو یخش کرده 
برین چون میترسمارزو میکنم که فرداپس -

هم بهش فکر نمی کنمصالاز هیچ چیز نمی ترسم امن که خودم -
اتو کله خري بخد-
کش کن و دیگه درموردش     اخ اهمه چیزو همین ج    ابیم و لطف  اخب دیگه بریم بخو   -

حرف نزن 
شه پس شب بخیر اب-
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٢٢

شب بخیر-
دهام داپیسامانساراا-
خب چی گفته-
مشبایی کرد انومتون چه غوغاخساراون انوشته -
؟بوداونجاونم امگه -
بوده که نوشته دیگهانمی دونم حتم-
ین طوري بزرگش میکنیناریناینقدر خبر مهم بوده که همتون دایعنی -
سدش  انیست کـه نـشن     له هم ار ترین مرد یه بچه دو س      ان میگم طرف پولد   اج سارا-

ش میکننادم خوبیه و همه دعاخیلی هم طرف 
سه من نمیشه دلیل اواینا-
رتون کردماه کردم بیداشتباب من ابگیر بخواشمصالاجون اقا-
مرتکب نشواه هاشتباین از ادیگه -
رو چشمم شب بخیر -

شب بخیر
خودمـو نمـی    بیـدم   اوشتم رو هم و یه لحظه هـم نخ        امو گذ ام شب رو فقط چشم    اتم

سـش  ارو نـصیحت نکـرده بـودم و کلـی و          راحیـل ون طـوري    اگه  اتونستم گول بزنم    
ول اه  اینکه تـو همـون نگـ      ااره میگرفتم ب  ازش شم افته بودم میرفتم    اصغري کبري نب  

سـت  اسش خب مگه من جوون نبودم منم دلـم میخو سه کالازش متنفر شدم فقط و    ا
نبودیم  اینجاکه   اکنم ولی یه چیزم بود م     ینطوري دل خودمو خوش     استم  امنم میخو 

امـ اره میگـرفتم  ازش شـم ایـد  اسه چـی ب ار هم همدیگرو نمیدیدیم پس و     الی یه ب  اس
صه ره نمیگیرم خال  ازش شم اره  اگه ببینمش دوب  ازم  ال ب این ح ااپشیمون شده بودم ب   
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٢٣

سـه همـین    اونالت که بریم تهر   ایم دنب اعت پنج صبح می   انم بهم گفته بود س    اماکه م 
بم اسعی کردم زودتر بخو

جونمراحیلفظ اخدید بگم فعالاخب دیگه ب-

ت تنگ میشه  ادلم برسارا-

دافتازه قضیه دیشب هم که امنم همین طور ولی خب مجبورم ت-

ایدي هترس-

شماینو گفتم یه حرفی زده بامگه دیوونم ابانه ب-

بزن ست میگی دیگه معطلتون نمیکنم بهم زنگ ابله تو که ر-

ظفاشه خداب-

فظاخد-

ـ        ارافظی کردم کلی ن   اخدراحیلز  اوقتی   هم احت بودم بغض گلومو گرفته بود وقتی ب
زي نبود کـه بـین      اهم صمیمی بودیم هیچ ر    ابودیم حوصلمون سر نمی رفت  خیلی ب       

ز ابزرگ تر بودم    راحیلز  اشتیم من دو روز     اي هم خبر د   اراز همه ي ک   اشه  ابراحیلمنو  
شـتم  امن خیلی دوست د  ساوهونم  ان بزرگ شدم و     الگی توتهر از یک س  اعنی  یبچگی  

یـن  اامخـصوص  م یک رنگ و کسل کننده بـود       ان بر ازندگی تو تهر   زندگی کنم  اونجا
م ابـه دوسـت    اهی وقتـ  اون خونـه دیوونـه میـشدم ،گـ        اکه تک بچه هم بودم دیگه تو        

امـ اشتن ادر دا، برشتن اهر دانبودن خواتنهاوناچون راحیلحسودیم میشد حتی به   
طر همینم بود کـه     احت بودم وبه خ   انم خیلی ر  امام ارو شکر ب  البته خد ابودم   امن تنه 

ینطـوري  اسه هیچ کس    البته و ادرم رو بگیره    اي م اسعی نکردم هیچ پسري ج     الاح ات
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٢۴

م حرف میزد   اهانم کلی بهم محبت میکرد و منطقی ب       اماین بود چون م   انبود منظورم   
امـ اشتم پدرم هم همین طور بـود       از ند ابه محبت هیچ پسري نی     و درکم میکرد دیگه   
ـ ازه ب ات حت حرف بزنم  اش ر اهاهیچ وقت نتونستم ب    نم بهـم   امـ از م ام خیلـی بیـشتر      اب

دختـر   سـارا م میگفـت    هـ وقتی میومـد بوسـم میکـرد ب       همیشه  حتی   محبت میکرد   
یی ادم خد س میکردم دیگه بزرگ ش    احسالت میکشیدم   اخج ابا، عزیز ب   ابازم،دختر ب ان

د اد و بیـد اگه یه وقت دیر میومـدم خونـه د  اشتن  اد د اعتماخیلی مهربون بودن وبهم     
ور میکردن منم هیچ وقت    امو ب احت حرف ابودي خیلی ر   اومدي کج ادیر   انمیکردن چر 

ـ   ا،  ده نکردم یعنی نمی تونستم      استفادشون سوء   اعتماز  ا از خودم شرمم میـشد کـه ب
زه بـدم کـه فریبـشون بـدم و بهـشون دروغ بگـم               اجادر به خودم    این پدر و م   اوجود  

ون شـب  اصـه  خال.هم همین طـور  اوناه کردم   اهمیشه به دید یک دوست بهشون نگ      
ز کـشیدم   امو عوض کردم و در    اساخیلی خسته بودم رفتم لب     ،وقتی رسیدیم خونمون  

شبیه هـم    افه تقریب از نظر قی  اراحیلش تنگ شد من و      ادم یهو دلم بر   افتاراحیلد  ای
کیب ربـدت  قالبته نه چـ   اق تر   اقشنگ تر بود و یه خرده چ      راحیلزنظر من   اامابودیم  

بعد دو   اماور بود   اب  ام عذ ان بر ایی تو تهر  ان بندیش درشت بود تنه    استخوابهتره بگم   
گه امه ریزي کردم اپیش خودم برنل شدم  ان خیلی خوشح  اومد تهر ان بزرگم   اماروز م 

ون مدتی که بـود خیلـی       انیستم تو    ادو هفته تنه   ان ت اهفته بمونه تهر  2ن بزرگ   امام
دوهفتـه خیلـی زود      امـ اي دیگـه    اهـ ارك و کلـی ج    اهم میرفتیم پ   ال بودم ب  اخوشح

یـه   ار کـردم گفـتم توروخـد      اصراید برم کلی    ان بزرگ گفت دیگه ب    اماسپري شد و م   
هفته دیگه بمون 

بریم امن بیاتو هم بسارا-

رنانمیذاینانم امانه م-
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٢۵

منابانوا-

حمتون میشم اخه مزا-

سه منارف میکنه واشو ببینم چه تعاپ-

قربونت برم-

تابازنگ بزنم بار تاشو برو تلفن رو بیاپالاح-

خ جونا-

ینکه تلفـن رو قطـع کـرد        از  ابعد   ابارو گرفت و زنگ زد ب      اباره ي ب  ان بزرگ شم  امام
گفت

ناي تهرامن بیامیتونی بادر شد شمازه صاجا-

جدي  میگی-

ره عزیزما-

شت دیوونم میکرداشم دام تنهاره بخواینکه دوبافکر اتون شم بخدالهی فدا-

زندگی میکنیاینجال نیست اس17دختر مگه -

دت نکردم اعاینجار کنم به اچیک-

تشریف میبرید امتی کجنم کیف جمع کردي به سالاخسارابه به -

ساوه-

زه ي کیاجااب-
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٢۶

جونماباب-

پس من چی-

؟ياي بیاهم میخواشم-

کنماکی دعوامیشم دیگه باتنهستی وقتی ارمیمونم انه من تنه-

اباباب-

اتورو چراماتو بزنم اباخه نمیتونم با-

دیوونـه میـشم     ایـن جـ   اانی بخـد  امادلم نمیسوزه م  گه بزنیم هم    اره جون خودت    ا-
م  اتنه

ره طفلکیاه دار گناسش بیادر وایه براهر یاست یه خواین بچه تنهاافریبابفرم-

ن جون سر پیري و معرکه گیري دخترم وقت شوهرشه برم بچه بغل کنم امام-

مگه چیه -

گـه بـزرگ   اشـم  اشته بادر کوچیک تر داهر برارم خوان بزرگ منم دوست ند امانه م -
بودن یه حرفی

در و دخترید اکه ماحق-

دس اماکیفم ن بزرگ مناماخب م-

ه ار میریم فرودگاز نهاپس بعد -

شهاب-
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٢٧

نماخراحیلم سال

توییسارا-

نه پس فکر کردي کیم -

ن بزرگیامارتو درست دیدم و تو خونه مابگو شم-

ن بزرگمامارم رو درست دیدي و من خونه مابله شم-

ومدي  اخوب موقعی اونجام ان میالاخ جون من ا-

اچر-

ت تعریف میکنمام برامیالاح-

اعت دیگه بیانیم ساشه من منتظرتم تاب-

شهاب-

ونقدر قربون صدقه ي هـم      ارو بغل کردم    راحیلومد رفتم   اراحیلز بیست دقیقه    ابعد  
ن بزرگ گفتامامرفتیم که 

له همدیگرو ندیدین امگه چند سابسه بچه ه-

رو نمیدونمراحیلسه اسه من که یه قرن گذشت واو-

سه منم همین طوراو-

اونجاشتنانی که مهمون د   افقط زم لی بود اخ اونجارفتیم   الاه هم به طبقه ي ب     اهمر
پر میشد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٢٨

به من زنگ بزنی دیگه نه؟ ار نبود شمانم قراخراحیل-

ر هم هستیمان که کنالال ادم رفت بی خیاا یشرمندم به خد

ستی بگیاخب چی میخو-

هیچی  -

م بهت بگم  اي میخوتو تلفن گفتی یه چیز-

ختی اندادم ان خوب شد یاها-

؟نه امیگی ی-

ومدي اخوب موقعی -

؟ اچر-

برم بیرونساماناره باینکه قراسه او-

؟اچطوري؟کج-

شین بریم بگردیم  اماب-

؟ره اخب چه ربطی به من د-

ي امیاماهم باخب شم-

ب نکن ارو من حسابابرو ب-

اتوروخد-

اعمر-
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٢٩

م قهر میشه اهابسامانگه نرم اي منم نمیرم بعد اگه تونیاسارا-

خب به جهنم-

رم میفهمیامن دوسش دسارا-

ره ادر کل به من ربطی ند-

من حرف نزن  اجهنم دیگه ب-

ـ اینکـه مـ  از ان بـزرگ  امامقهر شده بودم راحیلادیر وقت باون شب تا هم حـرف  اب
ین همه  اخودم فکر کردم دیدم خوب نیست        ابنمیزدیم تعجب کرده بود بعدش کلی       

سته بود خـوب نبـود قبـول    از من یه چیز خوار ایه براحیلرم ازي در بی  ادر بزرگ ب  ام
بیماستیم بخواخرشب وقتی میخوانکنم 

؟ راحیل-

من حرف نزناب-

م ات میاهاستم بگم باخواما-

جدي میگی ساراي او-

رهاخب -

قی نیفته  اتفامرسی بهت قول میدم هیچ 

رمامیدوا-

بیم؟اخب دیگه بخو-

بیم شب بخیر ابخو-
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٣٠

اشب بخیر بهترین دختر عمه ي دنی-

سـترس  امیترسـیدم    از فـرد  ابم نبرده بـود     اعت یک نصفه شب بود ومن هنوز خو       اس
ر اخـودم کلنجـ  ابه خوبی بگذره کلی باري کنه فرد  استم یه ک  اخو از خد اشتم فقط   اد

وقتی راحیلـ ز ظهر بود    اعت دو بعد  ار شدم س  ابرد صبح وقتی بید   بم  ارفتم که دیگه خو   
ومد پیشم و گفتار شدم ادید من بید

بیاچقدر میخوابار شدي باخره بیدالاب-

بم برد اببخشید دیشب دیر خو-

شتم ار گذاقرساماناعت پنج باستی سار-

ر کنیماشه چیکاب-

ضر میشیم که بریم احشاش یوار میخوریم یواومدم نهام اخب من میرم حم-

شه  اب-

راحیـل ن  اموسسه زبـ  ن بزرگ گفتیم میریم     اماضر شدیم و به م    اومد ح اراحیلوقتی  
زود برگردین امان بزرگ هم گفت برید امام

ر دستمون بدیناشین نزنین یه نفر کاظب بامو-

نماخسارار دستتون میده اشینه کار دستتون نمیدیم ماکه کام-

اید شمامزه ار بهللا چقدااشام-

نماخسارام ستی سالار-

نشنیدید  ام کردم شممن سالساماناقا-
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٣١

ین علی بیشعوره دیگه جو گیر شده انم تقصیر اخسارام اعذر میخواقعامن و-

؟شتیمان داخسامانا-

سرعت دویست   اب انم متشخص شم  اخ ابل دو ت  اره در مق  اریم چه معنی د   ابله که د   -
؟برونید

نندگی میکنم اروم راچشم من اقا-

ممنون-

عـت  اطاسـامان زادسـتور    ازشـم اییـد   ادسـتو بفرم   انم شم اخ ساراهش میکنم   اخو -
شـته  اي دختـر عمـش رو د      اید هو اریم ب اکه یه دونه دوست دختر بیشتر ند      اخره م الاب
شیم دیگهاب

لطف میکنید-

طی نمیشیناتون رو عوض کنین قانتو هامادو تاستی شمار-

سه چی او-

خه خیلی شبیه هم هستینا-

ریماهت ندابه هم شبصالااماماشبیه هم هستیم اهمه میگن مانیم چرونمید-

نماخراحیله کردم اشتبارو میزنی اي مان میالال ابی خی-

یین مـنم دیـدم     اشت  و رفـت پـ      انگه د  اشینه یه ج  اننده م الی ر عاز چند دقیقه    بعد  
ونـور  اومدم بیرون و رفتم کمـی    اشین  از م اهم حرف بزنن    ان ب امیخوراحیلو   سامان

ر شـدم و برگـشتیم   ارفـتم سـو  م زد اصدراحیلتر پنج دقیقه بیشتر طول نکشید که      
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٣٢

اي شـم ان محترم سـفر خوشـی رو بـر    افرار شدیم علی گفت مس    ایی که سو  اهمون ج 
رزو مندیم ا

ن بزرگ  اماخونه م ده شدیم وقتی رسیدیم     اشین پی از م اراحیلابو  مخدافظی کردی  -
:پرسید 

؟ومدیناینقدر دیر اابودین چراکجادختر-

س طول کشید هیچی کال-

گفتم راحیلش تو گوش امنم یو

زي طول کشیداس پسر بره کالا-

؟ي بگم اخب میخو-

مونو عوض کنیم اسابریم لبامسخره نشو بی-

ضره ام حایین شاید پاتونو عوض کنید بیاساسریع لبابچه ه-

ن بزرگاماشه ماب-

گفتم راحیلبه 

ش میري بیرون  اهاخرته که باي دفعه راحیل-

؟به تو چه -

گفتن بود از ماشه اب-

هم نشنیدناز ما-
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٣٣

هر جور میلته  -

رياسم نصیحت نمیکنی چون دیگه دوسم نداپس دیگه و-

نه روز  ال هر شب  اضر بودم یه س   امو گوش میکنی ح   اگه میدونستم حرف  اابخدراحیل-
؟اره کو گوش شنوایده ندافاماست نصیحت کنم است حرف بزنم واو

ره روده  ام بخـوریم کـه روده کوچیکـه د        ابریم ش  ابی الاري میکنی ح  افرین خوب ک  ا-
بزرگه رو میخوره

بریم -

ره زنگ میزنه اگوشیت دراحیل -

رشابی-

؟رسیدپراحیلبم ریخت بهم  اعصاینکه تلفن رو قطع کردم از ابعد 

؟یه دفعه بهم ریختیاکی بود چر-

مـی   اونجـ ایـه روز     الت گفت مـ   ایم دنب امی اش فرد اضر ب انم بود گفت ح   اماهیچی م -
ن ایم تهرامونیم بعدش می

ومدينیست امگه تو یک روز بیشتر اچراو-

یم بریم کیش انم گفت میخوامام-

ره احتی داراین نالت اخب خوش به ح-
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٣۴

یریزه من میدونم دیگه نتونـسته یـک روز تحمـل           منم بهم   اماي م اراز ک ابم  اعصااباب-
ن ال من که خودش تو تهر     اد دنب انه بی این به ابه   امو مجبور کرده بریم کیش ت     اباکنه ب 

نمونه اتنه

ست اره تنهاره حق دابیچ-

؟ل میسوزهام کی دلش به حامنم تنهابخدامامیدونم -

شـتین  اري د اگـه کـ   ان بـزرگ گفتـیم      امـ او به م   الابرفتیم طبقه   راحیلام ب از ش ابعد  
مون بزنیناصد

شهاب-
رم بـود فکـر     انتظـ ایی کـه در     اي تنهـ  ابـه روز   الامیرفتیم ب  از پله ه  اهمون طور که     -

میکردم 
ده ایـس اپـشت در و   راحیـل ق که   اتاز برم تو    اومدم  االاز من رفته بود ب    ازود تر   راحیل

من نزدیک بـود سـکته رو بـزنم شـروع کـرد بـه                دیدابود و یه دفعه منو ترسوند و ت       
خندیدن

کهامرض دیوونه نزدیک بود سکته کنم نمیگی خطرن-
ریم کـه تـو     اند انساین ش از  اام:ایکی یه دونه خل و دیوونه دوم       اینانم  اماي م او: والا-

ستم یه کم جو عوض شهاخو:اسکته کنی  سوم
بله چقدرم عوض شد

شوخی کنهت اهاري کسی باقت نداتولی-
رماحوصله ندصالاابخدراحیل-
نماشتی خاتو کی حوصله د-
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٣۵

راحیـل وره  اب  ام عـذ  ابـر  اونجـ ارم زنـدگی تـو      ان رو دوست ند   ابه کی بگم من تهر     -
ر کنماچیک

شق شدي میدونماخی عا-
ت درد دل کنم اهادم نیستی که بابرو گمشو دیوونه تو -

رزوي اتـو   ه  شـ ان ب ازوشونه خونشون تهر  راخه دیوونه همه    ایی شوخی کردم    انه خد -
ن شـک  الاامـ ان فکر میکردم فقط خودم نمی فهمم الااري همینه دیگه ت  ارو د  اینجا

ز من نفهم تريارم که تو اند
رياخوبه خودت هم قبول د-
ه سامانیه لحظه حرف نزن -
ریم میریم سیزده بدر اکی دارو بگو باکه ماقعاو-
ملو سالا-
م چطوريم عزیزسال-
مرسی تو خوبی-
خوبم-
چه خبر -
دیوونه بحث می کردمسارااشتم باهیچی د-
ره ي؟ ادرب-
ناره بره تهرانم دوست نداخ-
؟اچر-
ن متنفرم از تهرامیگه -
اقعانمیدونم چی بگم و-
ستال تعجب نکن دیوونه ابی خی-
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٣۶

ل؟استی یه سوار-
چی؟-
رهارفیق دسارا-

دابخودلت اوه تا-
خه خیلی مغرورهاد اد بهش نمیازی-
رهادوست پسر ندابان منظورت پسره؟نه باها-
علی رفیقش کنماي بامیخو-
علی کیه؟-
شینه دیگه اننده مار-

یه لحظه صبر کن بهش بگم
علی رفیق میشیامیگه بسامانسارا-
غیه؟الاعلی کدوم -
شینش شدیمار مامروز سوا-
اوشه هولم کن دلت خ-
میگه دوست نمی شمسارا،سامان-
ري  اري نداحمت نشم کاشه خب مزاب-
!نه-
ر دیگه؟ ازاي بامیاستی فردار-
رها-
فظظ اخدشه خب فعالاب-
فظاخد-
بم امن میرم بخوراحیل-
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٣٧

ر بمونیمار بود بیداقرنم مثالامرد خاشه شب بخیر ناب-
ز نمیشهام باچشمابخد-
نی شب بخیراماشه بچه ماب-
شب بخیر -

ـ   اومـد میخو  ابم نمـی    اخـو  صـال ادروغ گفـتم    راحیلبه   خـودم خلـوت کـنم       اسـتم ب
کـرده   ال عجیبـی پیـد    اشه یه ح  الم بد ب  اینکه ح الم بد بود نه     استم فکر کنم ح   امیخو

ر پنجـره بـود پـرده رو    اسه کـی ؟تخـت مـن کنـ     او و  ار بودم نمیدونم چر   ابودم بی قر  
سـمون  اره بـود بـرعکس      اپر ست  اینجاسمون  ا.شم دوختم سمون چ ار و به    اکشیدم کن 

ینکـه میگفـتن   ادم افتـ ات مـردم قـدیم   الاد خیای اره ه اه کردن به ست   انگ اب.ن بود اتهر
شـتم  امن جفتـی ند اماد امیشه تشخیص د اره ه از روي ست  اره و   اهرکسی یه جفت د   

مـن   امـ امنگـل بـودم     راحیلید به قول    اشتم که بهش فکر کنم ش     ایعنی کسی رو ند   
مو اي حرفـ دم همـه انواشتم من که خاشتم من که کمبود محبت ندازي به پسر ند انی

ـ    این تنهـ البته  ا. شتمازي به پسر ند  اگوش میکردن پس نی    پـسر  ادلیلـی نبـود کـه ب
گـه یـه روز   انت کنم ادم خیانواشتم به خاین بود که دوست نداش اشم دلیل دیگه   انب

یـد  اشتم باید میگفتم کمبود محبت د ادم ب ابشو نو مید  اید چی جو  امی فهمیدن چی؟ب  
یـد  ارم چـی ب   اید میگفتم کمبود همه چـی د      امو گوش کنه ب   امیگفتم کسی نبود حرف   

مو به یه پـسر بگـم   درد و دالامو یام حرفالبته خودم هم متنفر بودم که بخو      امیگفتم؟
ه دابگه دختره خیلی سـ این دختره رو خر کردم ی ام کنه بگه    اخرشم بره مسخره    اکه  
گوش نمیده چـه برسـه بـه یـه          ادم به درد و دل ه     ان دیگه نزدیک ترین کس      الابود  

بهتـره بگـم   استنم یـ اهرچی بیشتر میخودش کیه؟انواپسر غریبه که معلوم نیست خ  
ز اعـث میـشد بیـشتر    انمیشد فقـط ب اکنم پید  اسه خودم توجیه پید   اسعی میکردم و  

مو بـستم و  ای میکـرد چـشم  م سـنگین اعت پلکـ از یـک سـ    الت بکشم بعد    اخودم خج 
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٣٨

هنوز راحیلر شدم   ار شدم وقتی بید   از ظهر بید  اعت دو بعد    ابیدم طبق معمول س   اخو
رم افیشو سرش در بی   ستم تال اد که دیشب منو ترسوند خو     افتاده  اب بود یه دفعه ی    اخو

روم دسـتمو  الی کـنم  اب یـخ روش خـ    ارچ  این وقت صبح یـه پـ      اد  اکه دیدم دلم نمی   
ر شدایدکشیدم رو گونش که ب

نماخسارار شدي ام صبح بخیر چه عجب زود بیدسال-

بماحتی برم بخواراگه نا-

غلط کردم انه توروخد-

ي بري صورتت رو بشوري اخب نمیخو-

ستی کسی به گوشی من زنگ نزد ان میرم رالااچر-

کی؟نه مثال-

دیگه سامان-

نه -

دیگه زنگ بزنهگه زنگ زد بگو چند دقیقهاخب من میرم دستشوي -

ري زنگ میزنه ار داصرااچرالاشه حاب-

عت دو زنگ بزنه ار بود ساخه قرا-

شه اب-

زنگ زد سامانیک دقیقه بعدش ارفت دقیقراحیلوقتی 

لو ا-
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٣٩

ملو سالا-

م خوبی؟سال-

چند دقیقه دیگه زنگ بزنیداشماینجان نیستش الاراحیلم ساراببخشید من -

وردمانیالتون خوبه شرمنده به جانم حاخسارابه به -

هش میکنم اخو-

ل بپرسم؟انم میتونم یه سواخسارا-

یید؟ابفرمابله حتم-

د از من بدتون میااچر-

د کی گفته؟ابدم نمیاز شمامن -

تون معلومه ارتون و حرفاز رفتاکسی نگفته -

میکنه؟ال شماد چه فرقی به حابدم میاز شمافرض میکنیم من امالاح-

م دلیلشو بدونم افقط میخو-

ینطوریه اابیشتر پسرارم بامن رفت-

اینطوري میترشید ها-

شینان من نبانگراشم-

راحیلبه اقعافرق می کنم من وابقیه ي پسراور کنین من بابامانه شوخی کردم     -
ریش استگام خواد میاگه بخواقه مند شدم و عال
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۴٠

ل فروش سر کوچمون هستیم اخودمون زغامه نکنید ارو سیام-

ست میگماور کنین راب-

رهابه م ربطی نداین چیزاصالاشه اب-

رم امیـد و  اقل دیدتون رو نسبت به من عوض کنید         اهش میکنم حد  اشه خب خو  اب -
بت کنم ابتونم بهتون ث

منم همچنین-

نج منتظرشمعت پاومد بگید به من زنگ بزنه وبگید من سراحیالخب هروقت -

اچشم حتم-

فظاخیلی ممنون خد-

فظاخد-

کی حرف میزدي اشتی بانم داخساراا-

بود ساماني  انیه زود تر بیامرده شورتو ببرن نمی تونستی دو ث-

؟گفت اخب چی چی-

عت پنج منتظرته اهیچی گفت بهت بگم بهش زنگ بزنی  و س-

عت پنج عشقمو میبینم ایول سا-

له ندیدتشار ده سانگاهش کن انگ-

ندیدمشصالار که انگارم ببینمش اور کن صدباب-
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۴١

جه ازدواقصدت اقعاتو وراحیلي اخدحالسامانل اخوش به ح-

رهاریم استگاد خواگه بیاخب -

ري پـس چطـور   اد نـد اعتماگه بهش اري اد نداعتماد پس بهش اگه بیاري میگی   اد-
ج کنیازدواش اهاي بامیخو

ش رفیـق   اهاسه سرگرمی ب  اج کنم و  ازدواش  اهام ب انمیخو صالاکی  اده خ از زد تو ج   اب-
شدم

ر بخوریماهابریم ناشه من دیگه هیچی نمیگم بیاخب ب-

بریم -

کـسی  ان بـزرگ یـه ت     امـ اسرکوچه م . رازاده شدیم که بریم ب    اماراحیلار ب اهاز ن ابعد  
ون علـی رو    او   سامانده شدیم اکسی پی از ت ار همین که    ازافتیم و رفتیم به طرف ب     رگ

ین کـه حتـی     اوت بدون   اد و منم بی تف    ام سرشو تکون د   مت سال به عال راحیلدیدیم  
ـ    رشون رد شدم خال   از کن اه کنم   انگ ر چرخیـدیم و برگـشتیم خونـه    ازاصه کمـی تـو ب
گـه  اکه الارفتیم طبقه براحیلاشکی باریک شده بود یواتاوقتی برگشتیم خونه هو  .

بودیمالاطبقه بابودید بگیم مارسید کجن بزرگ پامایه وقت م

یه چیزي بگم راحیل-

؟اگه تریپ نصیحت و سرکوفت زدن به من نیست بفرما-

میـرن خونـه بهـت    ایـن پـسر  ااس میکـنم بعـد  احـس اخه ار نیستی  ابه نظرت سرک  -
میخندن

شمار بامن فکر نمیکنم سرکار ترن سوماخودشون خنده داغلط کردن دوموالا-
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۴٢

یت میکنه  اره به منم سرال شو دارو بی خیاین دوستی هالراحی-

سمش چیهاریه ابیمالاحابانه با-

ل ابی خی-

جون من بگو دیگه-

ن نمیگم الار نکن من اصرالکی اراحیل-

ي ان بــزرگ جــامــاي خونــه مالارفتــیم طبقــه بــراحیــلام خــوردیم بــاوقتــی شــ
یون رو دیدیم یزاي تلول هایم و سریهم حرف زداینکه یه کم باز اهمیشگیمون  بعد

بیم اموش کنم بخواغ رو خاد چرابم میامن خوسارا-

موش کناخ-

خب عشقم شب بخیر -

گم ؟یه چیزي ب-

بگو-

نیومدناینانم امادقت کردي م-

نابیاره فردان بزرگ زنگ زد بهشون گفتن قرامازحمت کشیدي م-

جدي میگی-

رها-

شه شب بخیر اب-
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۴٣

شـکی میتونـستم   اون شب دلم بد جور گرفته بود ک       اومد  ابم نم   اطبق معمول خو   من
ط سبک شـم خـودمم    قین بغضی که تو گلوم گرفته بود رو بشکنم و گریه کنم که ف             ا

ستم بـه خـودم تلقـین    امیدونستم چ مرگمه فقط میخو! نه امانمیدونستم چه مرگمه    
لی اشت یه سـو   ام که درمون ند   ر شده بود  اده یه مریضی دچ   اقی نیفت اتفاکنم که هیچ    

ز چیـزي   ادم  اگـه   است میگفتن   ارنکرده بود  ابی پید اسش هیچ جو  اکسی و  الاحاکه ت 
رو کـردي مـن     اینکـ ااینطـوري شـه چـر     اسـتم   امـن نمیخو   ایاد خد ابترسه سرش می  

بم میده چطوري میتونـستم     اره عذ ان د اوسوسه ي شیط   ایاك بمونم خد  استم پ امیخو
راحیـل ید بهش میگفتم ابالاون رو نصیحت میکردم حام بگم منی که خود راحیلبه  
ید ایه پسر حرف بزنم پـیش خـودم گفـتم شـ            ام ب اشق شدم منم میخو   انوم منم ع  اخ

امـن کـه همیـشه تنهـ        امایه پسر حرف بزنم      ام ب اعث شده که بخو   ایی ب از تنه اترس  
مو احرف دل و جون   ادرم ب ادت کرده بودم ولی من که پدر م       ایی ع ابودم من که به تنه    

...دن پس ام گوش میداگوش میکردن به درد دل ه

ژه ي عـشق رو  احتی نمیتونـستم  و این ر ابه  .ین حس من میگن عشق    ابه   اقعاو ایاخد
ژه ي انـه ي حقیـر و  ایـن  حـس بچگ    اي  از خودم شرمم میشد بـر     اخه  ارم  ابه زبون بی  
ـ  اه ي دست مـ    چزیاین عشق هم شده بود ب     ارم  اك عشق رو بذ   امقدس و پ   کـه   اجوون

یکـی میگفـت     دیم مـثال  الـب میـد   اي ج ابازمون میپرسیدن عشق یعنی چی جو     اگه  ا
.... نکی،عشق یعنیاب باا عشق یعنی خوشگلی،خوشتیپی،حسیلعشق یعنی پو

ز دیـد مـن     ان میکردیم عـشق     اسه ي عشق بی   ارو و ار ه یین تفس اصه که هممون    خال
خـه علـی    ایی که گفـتم     انیاز  ایه چیزي بود به غیر       اماچی بود؟ خودمم نمیدونستم     

رمـین  از  اخوشتیپ تر    اکه خوشگل ترو ثروت مند تر ی       سامانشینه دوست     اننده م ار
ر هـم کـرد بـرعکس علـی     اصـر اون همه این که اارمین گفتم نه؟ ب  ابه   انبود پس چر  
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۴۴

دم کـه   افتـ ام  اد حـرف دوسـت    امیگفتم کلی مسخرم میکرد ی    راحیلید  به    اچطوري ب .
هم بیفتاد حرف ماق شدي یشاگه یه روز عامیگفتن 

یـن یـه    اید  اهیچی نگفتم گفتم ش   راحیلشتم و به    ادر کل هرجور بود خودمو نگه د      
یی رو  اب شعر هـ   از کت ار کنم رفتم یکی     ام فر این فکر از  استم  اشه خو احس زود گذر ب   

ا هرکـه   بـ شـتم و شـروع کـردم بـه خونـدن          اشـتم برد  اکه دوسـت د   
ل من که نیستامساین درد کهنه قصه ي است،من که نیال،رفت دلم،مرفت

ل من که نیستادل دل نکن به زمین ممام تو کرده امن بی دلم،دلی که به ن

زمن که  نیست ال تو که مه گرفته تر اح،به هر چه قسم خوردنی قسم ناسماي ا

ه نیست ل من کاز هست؟زیر پرو باپرو،ان سمان منم که خیره به سقفم نه امن 

ل من که نیستامثامن و اهرکه هست بابش،اتو بگویم که روي خوصه بري خالا

ز کشیده بودار من دراسرم بود و کنالانم بامار شدم مابم برد وقتی بیداکم کم خو

ومدینان جونم کی امام مسالا-

شـتم دق  اتـو نبـودي د     ابخـد  ساراومدیم  اعتی هست   ایه سه س   ام عزیز دلم م    سال-
میکردم  

نکنه  ان خداماین چه حرفیه ماا-

تی خونه کسی تو خونه نیستر تونیسانگاقدرتو میدونم الاحسارا-

سـتم  امیخوامالهی دورت بگردم ،دردت به سرم منم بدون تو نمیتونم زندگی کنم          ا-
ر اید چیکـ  اونوقت میخو اه یه شهر دیگه     انشگاید مجبور شدم برم د    اسم تجربه شه ش   او

کنین؟
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۴۵

ریم همون شهر  اهم خونمون رو میام-

ین هم یه حرفیه ا-

مروز بریم  اسه کیش   اریم و اصبح بلیط د   اسه فرد اضر میشی بریم و   ان ح اج ساراخب  -
یه کم خستگی در کنیم بعدم بریم کیش 

س؟ اکجراحیلستی اشه راب-

شو شونه میکنهاره موهاطه داتو حی-

زرنگ شده-
بله مگه همه مثل دختر منن -
شتیم  ان داماما-
نه شوخی کردم -

ضر شماشه من میرم حاب-
برو  -

ن رفتیمابه تهراینانم امامافظی کردم و باخدراحیلز اصه که خال
خوش گذشتاچه خبرابانم دختر باخساراخب -
لی بود خوب بوداخاي شماج-
رو شکر اخب خد-
تیاراچیشده نابازندگی ب-

ستمحت نیارانابانه ب-
ید منـو  اشـتی بگـو شـ   اگه دوست داره ال نداشکاسم امن دختر خودمو خوب میشن    -
نت تونستیم کمکت کنیم امام
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۴۶

گه نتونستم مشکلم رو خودم حل کنم بهتون        اصی نیست چشم    اجون چیز خ   ابانه ب -
از شمامیگم کی بهتر 

خ قربون دخترم برم ا-
نکنهاخد-

ست خریدماوشتیاون چیزي که دوست داستی ارسارا-
جوناباچی ب-
دت رفت؟ای-
ر  نمی کنه خیلی فکرم مشغوله ان دیگه مخم کالاابخد-
ر عزیزماگیت-

زتون تشکر کنمانمیدونم چطوري اقعانمیدونم چی بگم واقعاواباي ممنون باو-
ش ارم زندگیمو به پ   اجون من که یه دختر بیشتر ند       اباهش میکنم وظیفم بود ب    اخو-

گرچه خودش زندگیمهمزمیری
ز خـودم   از بکـشم    اقم  که در   اتاوقتی رسیدیم خونه خیلی خسته بودم فقط رفتم تو          

مـن کـه     امـ ا... خرشـم   ابهم محبت میکـردن      اینانم  اماین همه م  الت میکشیدم   اخج
ش اه بود کـ   اشتن گن اشتم مگه دوست د   اهی نکرده بودم فقط یه پسر رو دوست د        اگن
امـ امـوش کـنم     اري کـن علـی رو فر      اک ایازبونم قفل شد خد    اگفته بوم چر  راحیلبه  

امامو به یه نفر بکم      اشتم حرف انمشد روز و شبم شده بود فکر کردن به علی دوست د           
و گفتمراحیلش زنگ زدم به اشتم فرداروي گفتن ند..نم؟ نه نمیشدامابه کی؟به م

مسال-
م تنگ شدانم چقدر زود دلت براخسارابه به -
؟ خوبی؟چطوري-
ره خوبما-
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۴٧

یی؟اکج-
خونه-
ر نبود برید کیشامگه قرا-
ز ظهرهازمون بعد اپرواماره ا-
خوش بگذره  -
مسخرم نکناماستم یه چیزي بهت بگم اخوراحیلممنون -

نه بگو-
ادي هاقول د-
سکته کردم بگو دیگهاباشه باب-
شق شدماع-
زحمت کشیدي خودم میدونستم -
ستی؟میدون-

طرف کی هست؟الاري که تو کردي هر خري میدید میفهمید حاون رفتاره ا-
بگم؟-
مرده شورتو ببرن بگو دیگه-
علی-
!سامانهمون دوست -
ره ا-
ن میگیالااي خب چراخیلی دیوونه -
ید قبول میکردياگفت زنگ بز بهش بسامانهمون روزي که -
شتماون موقع دوسش نداخه ا-
ر میکنماببینم چیکاه تشاب-
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۴٨

نفهمهسامانفقط -
شهاب-
ت هستم  افظ من منتظر خبراخدفعال-
فظ اشه خداب-

سـامان ز ال اس3حت شده بود به علی میخورد    الم ر اشتم کلی خی  اوقتی گوشی رو گذ   
شه ومنم سـوم تجربـی   اشته بال سن داسدوبیست و -شه یعنی حدود بیست   ابزرگتر ب 

ضـر شـدیم کـه بـریم      از ظهـر ح   از من بزرگتر بود بعـد     ال  اس 5ابودم یعنی ینی تقریب   
صـال اصه که سه روز تو کیش بودیم و به مـن            خال شتم بریم ادوست ند  صالاه  افرودگ

خره بعـد   الاخبري نبود ب  راحیل هم   ازبودم و راحیلخوش نگذشت چون منتظر خبر      
گفتموراحیلن سریع زنگ زدم ه از سه روز برگشتیم تهرا

م لو سالا-
؟م خوبیسال-

چی زنگ نزديامرض دیوونه میدونی من چی کشیدم بر-
خه اومد اپول تلفن می -
؟زنگ نزدي الوس نشو میگم چر-
ستم زنگ بزنمامروز میخوااماشتم اچون خبري ند-

خب ؟-
رم توپه توپاخبر د-
؟چی-
ش حرف بزنی اهارم که میتونی باره دایه شم-
ره ي خودشه  اشم-
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علی  اره ي دوستشه که دوست پسره دوست منه تو زنگ بزن و بگو من ب              اشم ابانه ب -
رم بهـش بگیـد بـه    ارشو نـد اشم اماس  اونی که خونشون پیش خونه ي شم      ارم  ار د اک

رم ارش داره ي من زنگ بزنه کاشم
ره رو بگواخب شم-

فظاخدممنون خب فعال-
شقم اله ي عافظ دختر خاخد-

ز چنـد   ار کـردم بعـد      اون پسره تکـر   اي  ارو بر راحیلي  ارفم ح اره رو گرفتم و تم    اشم
شتم سـکته   اره ي دیگه زنگ زد بهم و گفت من علی هستم د           ایه شم  ادقیقه یه نفر ب   

م میلرزید پرسیدمامیکردم صد
خودتون؟-
شتیداري دامن کابله خودمم ب-
.... من... من-
اتون می لرزه؟حرفتونو بزنیدصداچی ؟چراشم-
شروع کنم؟ از کجانم چطوري بگم و نمی دو-
رید شروع کنیدایی که دوست داز هر جا-

!هستمسارامن -
رمانمیابه ج-
هم رفتیم بیرونابسامانییم و ادختر دامن همونی هستم که ب-
نومیداخسارااختم شماوه بله شنا-
بله -
م بدمانجااسه شماد که واز دست من بر میاري اکبخ-
نه -
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۵٠

؟شتید زنگ زدیناري دام کاخب پس عذر میخو-
...امن به شم.... من... چطوري بگم من -
گیج شدماحت حرفتون رو بزنین بخدار-
قه مند شدمعالامن به شم-
نسماپس من چقدر خوش شاجد-
شوخی میکنین؟-
نه جدي میگم-
زتون بکنم اهش امیشه یه خو-
ییدابله بفرم-
ین مورد نگیداچیزي در سامانمیشه به -
بزرگ ترماز شمال ازه میدونید من چند سارم تارو نداقت شماولی من لیابله حتم-
بله میدونم  -
رید اخب حرفی ند-
نه -

فظ اخدشه خب فعالاب-
فظاخد-

ل بـودم  اجیـغ کـشیدم خیلـی خوشـح       ازسر شوق چند ت   اوقتی تلفن رو قطع کردم      
گفتق و اتاومد تو انم امام

؟جیغ کشیدياچیشد چر-
هیچی همینطوري -
ب دیگهاید بري مدرسه بگیر بخوانبامگه تو فردي ادختر مگه دیوونه -
بمان میرم میخوالان جونم اماچشم مماره دیوونه ا-
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۵١

دیوونه کی؟ستی ار-
؟شم اره دیوونه ي کسی بامگه قر

بله دیگه -
یی دیوونه شدم از تنهانخیر -
سم؟ایشنمن تورو نم-

لیه؟ان بیست سوامام-
ن دلیل جیغ کشیدن رو نمی پرسـم چـون دروغ تحـویلم میـدي هروقـت                 الانخیر  -

بگواستشو بگی بیاستی راخو
چشم قربونت برم-

راحیـل یی کـه بـه      اون نصیحت ه  ادم  افتاي خودم   اد حرف انم رفت بیرون ی   اماوقتی م 
لم بهم  اشت ح ار د انگاشیمون شدم   ر پ انگاومد تو ذهنم    ااون حرف ام  امیکردم وقتی تم  

ـ   اینطور شد   ااکلی خودمو سرزنش کردم که چر     .ز همه   از خودم   امیخورد   از دوستی ب
رو هم کردم بعـد     اعلی پشیمون شدم تصمیم گرفتم دیگه بهش زنگ نزنم و همین ک           

شتماز یه هفته دیدم علی زنگ زد گوشی رو بردا
ییدالو بفرما-
وب هستینخال شمانم حاخسارام سال-
ممنون -
منتظرت بودمازتون نیست بی وفاخبري -

ید بگم من پشیمون شدم من هیچ حـسی دیگـه نـسبت بـه         اب اماشرمنده   اقاعلی   -
به مناو نه شماهش کنم دیگه نه من زنگ بزنم به شمارم میشه خوانداشم
دت کردماعازه به شمامن تاخه چرا-
دمهش کرازتون خواسفم امتاقعاو-
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۵٢

رتون کنماجباشه هر جور میلتونه من نمیتونم اب-
حمتون شدمام که مزاعذر میخواقعاخب و-
فظ ال شدم خداهش میکنم خوشحاخو-
رانگه داخد-

ر مثل یه پرنده شده بودم که تـو  انگار سبک شده بودم انگاوقتی تلفن رو قطع کردم  
لم اشـتم خیـ   ان ند اوجـد ب  ال بودم دیگـه عـذ     اي که چه خوشح   اوج گرفته و  اسمون  ا
ـ اب انم یـ  امـ اگه م اینکه  از  اشتم  اي ند اشتم هیچ دلهره    امش د اراسوده بود   ا م بفهمـه   اب

ینکه مـن خـودم شرمندشـون میـشدم         از  ام کنن دلهره    ان دعو اینکه بخو از  ادلهره نه   
که میشد کلی اون توجیه کنم غروب  ااهمو ب اشتبار  اچون هیچ دلیلی نمی دیدم که  ک       

ي مدرسم رو میخوندم و غروبم      اغروب درس  البته ت اتر میشدم  ای تنه دلم میگرفت کل  
م شده  استخدام  ابانم رفته بود تو شرکت ب     اماون وقتی هم که م    از  احوصلم سر میرفت  

دت کـرده بـودم     ایی ع البته به تنه  ابودم   اي تنه ام کمک میکرد دیگه تنه    ابابود و به ب   
ش کـرده بـودم     ابود چـون تجربـه      ن اشتم چون بی وف   اي رو دوست د   ایعنی دیگه تنه  

یی و خلوتم   ابود چون تو تنه    اهم تنه  اچون هیچ عشق دروغینی توش نبود چون خد       
ر پنجره و بـه     اهر روز می رفتم کن    مو نمی دید    اشکامیتونستم گریه کنم و هیچ کس       

ـ ار شـب ارك قشنگی بود چند باخیلی پر خونمون خیره میشدم   ارك کن ابون و پ  اخی اب
نرفتـه   اهیچ وقت تنه   اماده روي میرفتیم و کلی خوش میگذشت        اسه پی او ابان، ب امام

مو اسـ اقل حوصلم سر نـره رفـتم لب       ارك  که حد   ابرم پ  امروز تصمیم گرفتم تنه   ابودم  
م ارك رفتم یه نیمکت که میتونستم به تمـ        از پنج دقیقه که رسیدم پ     اپوشیدم و بعد    

و بودم ببیـنم    اکنم خیلی کنجک   م فضولی اینکه بخو البته نه   اشم  اب شتهارك تسلط د  اپ
یی رو ارك فقـط دختـر پـسر   ا،چون تو پـ ار میکنن مردم که نه دختر پسر   امردم چیک 

ز هـر  الم ارو میدیـدم حـ  اون دخترامیدیدم که دست تو دست هم قدم میزدن وقتی  
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۵٣

ون از خودم هم بهم میخورد کـه چطـور میتونـستن            الم  اچی دختر بود بهم میخورد      
ریـد  اینکـه گفـتن دختـر مثـل مرو        ارن مگه نـه     اج بذ اونو به حر  کیشاون پ ابتشون  انج

قل ارزششون رو نمیدونستن حـد اقدر انیاارزشه پس چر اامیمونه که تو یه صدفه و ب      
حتی روبوسـی کـنن      اینکه دست بدن ی   اده دوست میشدن نه     اگه دوست میشدن س   ا

ن چـه   لت میکـشیدم نمیـدونم پـیش خودشـو        ارو میکردن من خج   اراین ک ااوناوقتی  
ده کنن مگـه    استفازشون سوء   ابتونن   احت پسر اینقدر ر اشتم  افکري میکردن که میذ   

میگـشتن حتـی     اك تـرین دخترهـ    ال پـ  اج دنب ازدواسه ي   او این بود که پسر   از  اغیر  
سـتن  اج یه دختري رو میخو    ازدواي  ادختر بودن بر   اصد ت  ایی که خودشون هم ب    اپسر
ن هـم   اشه تو قـر   اخودمون دست خورده نب   رت  ابه عب  اشه ی اشه که نجیب پ   اك ب اکه پ 

ك و ان غیر پاي مرداك بران بد و غیر پاك و زنان پاي مرد اك بر اي پ اومده که زن ه   ا
ـ     ان ، دختر  اکثیف ترین مرد   یندشـون  ارشـون بـه همـسر       ایـن ک  اافکر نمیکردن که ب

ب میکردن ممکـن بـود یـه روز      ار زندگی خودشونو خر   ابه کن  ایناصالانت میکنن   اخی
لطمه  ایناشون دوست بودن به زندگی      اهایی که ب  ابرو ریختن دختر  اسه  او اپسرهمین  

ل انکه یـک سـ    ااسه چی یه زن و مرد ب      اد شده و  اق زی سه چی درصد طال   ارد کنن و  او
ي اطر همـین دوسـتی هـ      اق هـستن بیـشترش بـه خـ        هم زندگی نکردن به فکر طال     

ي مختلـف شـنیده     اهـ از ج اخره  الاب اماشتم  ادي ند ات زی اعطالاینکه من   اابونیه ب اخی
ر ان درس گرفته بودم نمیدونستم خودم هـم یـه روز گرفتـ            اي دیگر از تجربه ه  ابودم  

صـه کـه کلـی      خال... ر و اشتم کن ارو میذ  این حد حی  ااه نمیدونستم منم ت   ن امیشدم ی 
ر اسـر ام امی رفـتن تمـ  اوناخه ار بود اسم خنده داهم واونالبته دیدن احرص خوردم  

د یـه بیـت شـعر       ارزش میگفـتن یـ    اي بی   اون پسر اشونو به   درد دال  دشونو حتی انواخ
دم و دوست پـسرم     افتاروز  ین  ایی نکرده یه روز به      اگه خد ادم تو دل خودم گفتم      افتا
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۵۴

تو نگفتم طوطی صفتی    ان ب ز دال ار انی که چر  اد: تو بگو بهش بگم      زم پرسید درددال  ا
ه میکردم افم نگاطراري همون طور که تو فکر بودم و به ار نداسراقت اط
؟ریداعت دانم ساببخشید خ-

ر خـودم  ادم و بـه کـ    ابـشو نـد   اختم و جو  انداي پسره   اپ امیز به سر ت   اه تمسخر   ایه نگ 
شـه  الی کـرده ب   اي سوسول نبود که یک کیلو ژل خ       این پسر از  اینکه  اامشغول شدم ب  

ـ  بـشو بـدم   اخوشم نیومد جو   اماولیه نبود   اي  ان ه انساین  اتو سرش و شبیه      ینکـه  ااب
خیلی محتـرم    اماشه  ار و گرون ب   ارك د اش همه م  اساخیلی شیک بود و معلوم بود لب      

بود 
ره پرسید ادوب

؟رید اعت داسال کردم هاسواز شمانم اخ-
دمابتونو میداول که پرسیدید جواشتم همون دفعه ي اگه دارم انخیر ند-

خیلی ممنون -
هتـو  ار ابفرمـ بتم گرفتـی    التو پرسیدي و جـو    اگه سو اتت برده   ادي م ایساو اچیه چر -

رم؟اچیه ؟خندت گرفت؟خنده د.ت نکنه انیت دعوامابکش برو خونتون م
بخندمادب و مهربونی مثل شماانه من غلط بکنم  به دختر متشخص و ب-
ي؟اخندیدي نکنه دیوونه اپس چر-
عت رو دستتونه بعد دروغ میگین اخه سانه همین طوري -
شه اشتم رو دستم باس گذسه کالابه واکنین خرفکر-
ره مگه؟اس دکالا-

برواحم نشو بفرمامز-
برم؟اکج-
به من چه برو  قبرستون -
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۵۵

رك دیگه نیستاین پالی تو اخه هیچ نیمکت خا-
رم؟ابه من چه مگه من شهرد-
یـن حـرفم    ابـه    از حرف خودم خندم گرفت پسره هم پشت سـر مـن خندیـد تنهـ               ا

ره پـسره هـم هیچـی       اشده بـودم بیچـ     انی ه انخندیدم به خودم هم خندیدم مثل رو      
ل مـن هـیچ فرقـی نمـی         اشخصیت بود در کل به ح      انگفت خیلی مظلوم ومودب و ب     

کرد 
شـتم  اي قـصد رو ند    البته  احمتون شدم   ام ببخشید مز  اخب خیلی خیلی عذر میخو    -

ن میرمالارو چشمم 
هش میکنماخو-
شناز بامهمون نوانی هاینقدرتهرافکر نمیکردم زیتون ممنونان نوز مهمواستی ار-
فکر کنینالاح-
فظاخدشه فکر میکنم فعالاب-
متبه سال-

زیـد  اشو تو ذهنم مرور کردم یعنـی چـی کـه گفـت خیلـی مهـون نو                 ایه لحظه حرف  
ز مسیري که به   اره  ال کردم دیدم د   اهشو دنب اشکی همون لحظه میپرسیدم مسیر ر     اک

بـود بـه     اختمون م اختمونی که روبروي س   اره میره رفت تو س    است د اطرف خونه ي م   
ریک میشد منم بلند    اشت ت اد ارتی فضولی دیگه بسه هو    اوي به عب  اخودم گفتم کنجک  

ختمون کـه شیـشه     از تو شیشه ي سـ     اختم که   اشتم کلید میند  اشدم و رفتم خونه د    
ه پشت سرم رو دیدم همون پسره یناز تو شیشه مثل   ادودي بود پسره رو دیدم یعنی       

ه میکرد سرمو برگردوندم و چشم تـو چـشمش          اشت منونگ اده بود و د   ایستاتو پنجره   
دمامیزي تکون دالت تمسخر اشدم و سرمو به ح
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۵۶

اینـ ان  اماشتم دیدم م  ایفون زدن رفتم برد   اسمو عوض کردم    از پنج دقیقه که لب    ابعد  
هستن 

بله؟-
سارامنم -
مسالا-
ضر شـو   ان ح امه ریزي کردیم بریم رستور    ات برن اباب امشب ب ان  اج سارام عزیزم   سال-
ییناپابی
ومدماشه اب-

قی چشمم خـورد بـه خونـه ي         اتفاول بوسیدم بعد    امو  ابان و ب  امایین م اوقتی رفتم پ  
ري کـه هـر     اي پسره مگه بیک   ادبزنم  استم د اس خو ازم دم پنجره    اپسره دیدم ب  همون

شـین شـدم و رفتـیم    ار ماره رفـتم سـو  اي دیدم به من چه ربطی د      ادقیقه دم پنجره    
ق اتـ ابم رفتم تـو  استم بخوان کلی خوش گذشت وقتی برگشتیم خونه و میخو   ارستور

ـ ام حلقـه زد ب    اشک تو چشم  ار  اختیامو بوسیدم بی    ابانم و ب  اماو دست م   اینانم  امام م اب
خـوردم زمـین و     کـه می   اون وقتـ  ام مثل   اغوشش کشید درست مثل بچگی ه     امنو تو   

ت و بستنی گولم    شکال اد و ب  اریم مید ام بغلم میکرد و دلد    ابامیومدم گریه میکردم و ب    
ون اشتم مثل اي ند اکه هیچ دغدغه     اون وقت احت بودم مثل    اکه ر  اون وقت امیزد مثل   

... کهاوقت
چیشده قربونت برمابا، دختر بسارا-
جوناباهیچی ب-
رم وقتـی تـو گریـه       اشکتم نـد  اتحمل یه قطره     اگو بخد گه چیزي شده ب   ااباجون ب  -

ب میشه ارو سرم خرار دنیانگامیکنی 
ستم بگماهیچی نشده میخوابخدابانکنه باخد-
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۵٧

م میدمانجاشه استی بگی بگو هرچی باچی میخو-
نبـودم   اسـه شـم   اسـتم بگـم مـن دختـر خـوبی و          ام فقط خو  اچیزي نمیخو  ابانه ب  -

ارید بدون شم  انذ اهیچ وقت من تنه   ستم بگم   ار میکنم خو  اتخفااستم بگم به شم   اخو
میمیرم

ب به ادرت هم بدون تو می میریم برو بخوان من و م  اج ساراین چه حرفیه میزنی     ا-
هم فکر نکناین چیزا

شب بخیر اباچشم ب-
اباشب بخیر عزیز دل ب-

ستم که  اخو از خد ال بودم   ابم خیلی سبک شده بودم خیلی خوشح      ادم بخو مواوقتی  
سـه مدرسـه    اعت رو و  ابیـدم و سـ    از من نگیره بعدشـم خو     ادرم رو   اهیچ وقت پدر و م    

ر سرویس مدرسه شـدم و رسـیدم مدرسـه          اضر شدم وسو  ابلند شدم و ح    کوك کردم 
ومـدم  اوقتی   تش خیلی زود میگذشت   اوقاسه همینم   امدرسه بهم خوش میگذشت و    .

ن و بهـش    امـ امو خوندم زنـگ زدم م     اسحت کردم بعد در   استراعت  اخونه حدود دو س   
رك اضر شدم که برم پ    اونم حرفی نزد و قبول کرد بعدش  ح        ارك و   اگفتم من میرم پ   

لی بود نشستم و مثل دیروز      اهمون نیمکت دیروزي فقط خ     ارك دقیق اوقتی رسیدم پ  
شـتم  اون دختر حسودیم میـشد دوسـت د       ایی هم به    اه میکردم یه جور   افم نگ اطرابه  

س احـس ااماشتن  اسم کم نمیذ  ادرم هیچی و  ابودم درست بود که پدر م     اوناي  امن ج 
م ال خیلـی بـر    امـس اپیش خودم گفـتم مـن        امایه چیز دیگس     امیکردم محبت پسر  

شمام باید فقط و فقط به فکر درساضی هستم و بامهمه سوم ری
مسال-
؟ازم شماب-
د  از من بدتون میا-
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۵٨

دانمیهم خوشم امانه -
وردید اعتامروز که سا-
عت بپرسیناومدین سازم اباقعاو-
ركاید پامیاهمیشه تنهاشم! ستش نهار-

ره الی داشکااز نظر شما-
عث تعجبه افقط بصالانه -
شده اعث تعجب شماچه چیزیش ب-
ي دیگـه   از نظر مهربونی و چیز    او   فهاز نظرقی ااخه شم ابه قصد بدي نمیگم      ابه خد  -
هستینارین پس چطور شده که تنهارك کم نداین پایب ي عجیب غراین دختراز ا
یـد  اشـت ب ایی دان متوجه شدم یعنـی هـرکس یـه خـرده مهربـونی و زیبـ      الان  اها-

یه دخترن پر کنه؟ارزشی که هرروز باي بی اپسراییشو باتنه
هـم کـه     اهمه ي پـسر    اماومد خیلی جدي حرف میزنید      اخوشم   اقعافرین و ابه به    -
ینطور نیستنا
د خوشـم   ازیـ  از پسر اینه که من    اید بگم دلیل دیگش     انع نشدید خب ب   اق اپس شم  -

طقامثل یه حیوون ناه هستن یابیشترشون مثل روبامااد ببخشیدانمی
ینطور نیستناخب خودتون هم میگید بیشترشون پس همشون -
ید اش-
خب میتونم رو نیمکتتون بشینم-

بشینید-
ممنون-
تونو پرسیدین دیگه حرفی نمیمونهالاگه سواپسر اقا-
ارم بخداور کنین قصد بدي ندانه همشو نپرسیدم ب-
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۵٩

لی؟اخب چه سو-
کسی دوست نیستیداسه چی باو-
رم  اچون دوست ند-
ورم نمیشه اشین نگین نه که باشته بانشده هیچ پسري رو دوست دالاحایعنی ت-
شتمافکر کنین دالاخب ح-
س اخب کج-
لیهاسوبیست-
وي میپرسم از سر کنجکاانه بخد-
رماي ندابطه اش راهانیست و منم دیگه باینجاچون -
؟اچر-
دلیلشو گفتم-
ون که دلیل نبوداخه ا-
یـن همـه محبتـی     االت میکشم ب  ادرم خج از پدر م  از خودم و    اینه که   اخب دلیلش    -

پسر دوست شم  ام برم باکه به من میکنن بخو
خب من بگم؟-
بگید -
سـه  اشـه و و ادمـی ب افکر کنم بـدونم چطـور   امارم ان یه دخترو دوست دالامن هم  -

ز دستش بدمارم چون میترسم اهمینم میترسم بهش بگم دوسش د
سه چیاو-
ون فکر کنه من بهش دروغ میگماخب ممکنه -
رین اد دوستی بهش بدید معلومه که دوسش نداپیشنهاگه شماخب -
؟اچر-
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۶٠

ج ازدواد  اد دوستی نمیده پیـشنه    اره بهش پیشنه  اکسی که یه نفر رو دوست د      چون  -
ج ازدواد  این به دختري پیـشنه    اکه بخو  شه فعال اسنتون فکر کم کم ب     اته شم بلامیده  

ونـم  اله  ایه پسر نوزده بیست س     اضر نمیشه ب  ان هیچ دختري ح   الابدین میفهمین که    
رنادش نمیذانواد خاگه خودشم بخواج کنه حتی ازدوار ابیک

ز دستش بدمار کنم میترسم نگم و اخب میگین من چیک-
م و بهش   اج میخو ازدواي  ارم و بر  ارو دوست د  انمیگم نگین برید بهش بگین من شم       -

ریش هم میرین  استگاشه حتی خواضر باگ حابگین 
یعنی قبول میکنه-
ـ    ابي یه نفر دیگه در میـون ن       اشه و پ  اضی ب اگه ر اونشو نمیدونم   ادیگه   - ورش اشـه و ب

ید قبول کنهامیتونین خوشبختش کنین شاشه که شم
؟رهارو بهش بگم دیگه این حرفاینه که ااییتون پس نظر شمامهناز راممنون -
هیه که به ذهنم میرسه اراتنهامانمیدونم -

کنین قبول کنهاسم دعاپس و-

نار میاسر کز ادرم ان پدر مالاید برم دیر شده اببخشید من دیگه باحتم-

یناهم میافرد-

معلوم نیست-

شهاب-

مهمونیدازید مگه شماستی دیروز گفتین مهمون نوار-

سه کنکوراهرم واومدم خونه خواره من ا-

ید کنکور بدیدان میخوالا-
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۶١

ي قبـل قبـول   الالمه چـون سـ  المه همش بیـست سـ     اره مگه من چند س    الی د اشکا-
میخونم که قبول شمرم جدي درسال دامسانشدم دیگه 

ن اومدین تهراادید چرال منو نداب سوان ولی جواها-

هـست مـنم   اول درست میکنیم تو خونه سرو صـد از  اریم  اخه خونه خودمون رو د    ا-
هرم درس بخونمان خونه خواومدم تهرا

لمو گرفتماب سوان جوالان اها-

لمو نگرفتماب سوامن هنوز جواما-

دهلی هم مونامگه سو-

ره ا-

لی؟اچه سو-

عت چندهاببخشید س-

ب و  افش خیلـی جـذ    امون زدیم زیر خنـده وقتـی میخندیـد قیـ          این حرفش دو ت   ااب
سـه همیـنم بـود کـه هـم      او رهاشتنی میشد معلوم بود هیچ قصد بـدي نـد         ادوست د 

عتم رو به طرفش گرفتم که گفتاختم و سانداعتم اه به سامش شدم یه نگکال

بهاعتم خراشتین و گفتین سات دعادیروزم سا-

ریناونموقع فکر کردم قصد بدي داره خب ا-

رمان فکر میکنین قصد بدي ندالاپس -

فظاخدفعال-
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۶٢

ذیت میکنینادمو افظ خیلی اخد-

زم یه لحظـه کـه برگـشتم دیـدم          استم کلید بند  ابه طرف خونه برگشتم وقتی میخو     
مـت  مو بـه عال   اده دسـت  ایـس اهرش و اخـو  م میکنه و دم در خونه ي      اره نگ اپسره هم د  

فظی کـرد   اد و خـد   البخند خیلی ملیحی دست تکون د      اونم ب ادم و   افظی تکون د  اخد
ـ  ااینام  اباز ده دقیقه ب   اومدم خونه بعد    اوقتی   نبـودم   اجودشـون دیگـه تنهـ     و اومدن ب

ل بودم هر دقیقه کلـی   اشون بودم کلی خوشح   اهادیگه حوصلم سر نمی رفت  وقتی ب       
سـارا گفت می   م همیشه بهم    اباشتیم ب ار هم خیلی زندگی خوبی د     ام و کن  میخندیدی

ز بـد تـشخیص بـدي       اخـودت خـوب رو       شیاقل ب ارم تو خودت ع   ان من دوست د   اج
ب میل من نبـوده  اري کردي که باگه روزي بشنوم ک  ار کنم و    افتخارم بهت   ادوست د 

حت میشماراز دستت نااقعاو

بم کـه   اقم کـه بخـو    اتازدیم دیگه من رفتم تو       هم حرف ام خوردیم و کلی ب    اوقتی ش 
ون پسره اد ابم یه لحظه ی   اوقتی رفتم تو رخت خو     امار شم   اسه مدرسه زود بید   او افرد

رهاون دختره که همچین پـسري دوسـش د        ال  ادم پیش خودم گفتم خوش به ح      افتا
اقعـ از دستش بـده یعنـی و      اره که نکنه    اپسري که حتی میترسه بهش بگه دوسش د       

بم برد اخواهمین فکرارن بایی هم وجود داور پسرینطا

عت از دو سـ   اصبح هم طبق معمـول رفـتم مدرسـه و برگـشتم و مثـل هـرروز بعـد                    
ده امـ اسه همین ارك وادت کرده بودم که برم پازم دیگه ع  امو خوندم ب  احت درس استرا

لی بـود   اریش خـ  انیمکت کنـ   امالی نبود   اون نیمکت خ  این دفعه   ارك  اشدم و رفتم پ   
رك شـده   ار پـ  انگار نیمکت شده بود همدم من       انکاون نیمکت نشسته بودم     ارفتم رو   

م اشته بودم زیر چـونم و بـه کفـش         امو گذ اشم دست انب ابود یه وسیله که من دیگه تنه      
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۶٣

ر سـنگینی   انگایه یه نفر    اعت دیدم یه س   از نیم س  اخیره شده بودم و فکر میکردم بعد        
ساه کردم دیدم همون پسرالامیکنه سرمو ب

یینام شمسالا-

زه هست بشینماجام بله منم سال-

ییدابله بفرم-

خب چه خبر؟ -

هیچی -

ز مدرسه برگشتین خیلی خسته بودینار وقتی انگامروز ا-

فهمیدین؟از کجا-

ز پنجره دیدمتوناقی اتفاشفته بودین من اهرتون ،خیلی از ظا-

ره یه خرده خسته بودما-

ستی چندمین؟ار-

ضی اسوم ری-

بزرگ ترماز شمال اپس من سه س-

بله-

سمتون چیه؟امیتونم بپرسم -

سارا-
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۶۴

سم قشنگی اچه -

؟اسم شماممنون و -

محمد-

هم قشنگه اسم شما-

مرسی-

خب ؟ -

خب ،چی؟-

هیچی همین طوري گفتم-

مـن  امـ ادرسـت میگـین  اتون فکر کـردم دیـدم شـم     استی دیشب خیلی به حرف    ار-
نمیتونم

رین ارین که دوسش داپس هنوز هم شک د-

سـه  ارم و و  ادوسـش د   اقعـ او امـ ازش نمیـدونم    ادي  این که من چیز زی    ااب صالانه   -
مش اج هم میخوازدوا

ر از کـ اراز میکنی میبینی دختـره پریـده و کـ      ان یه روزي چشم ب    اخ محمداقاخب  -
ببینید من کی گفتماگذشته ه

؟شتید میرفتین بگین اري رو دوست دپساگه شما-

ره ا-
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۶۵

ونموقعی هم که   ازود گذر بود و      اماشتم  ادم من دوسش د   افتاد علی   این حرفش ی  ااب
ومـده  اسـم پـیش     ابگـم و   محمـد ستم به   انمیخو اماشتم رفتم بهش گفتم     ادوسش د 

ستم دیدش نسبت به من عوض شهانمیخو

؟جدي میرفتین بهش بگین-
ون ممکنه کسی رو    از  از دستش بدم و بعد      ایگفتم چون ممکنه    معلومه که میرفتم م   -

شماشته باون دوست ندازه اندادیگه به 
نتونـستم  اماهه اقه مند شدم خیلی وقته حدود یک معال انم من به شم   اخ ساراخب    -

ینطـوري  اولین دختري هـستین کـه     االت میکشیدم شم  اخج ام و زود تر بگم بخد     ابی
رم ارو زیر نظر داهه شماش حرف میزنم من یک ماهاب
من؟؟؟-
جهازدوایی که می پرستیمش قصدم ابه خداماره ا-
ز من نمیدونین اکه چیزي اخه شما-
ره این اپس دلیل میخو-
امانه -
د نه دلیلاشتن دل میخوابه نظر من دوست د-
اقعامن نمیدونم چی بگم و-
رو ام نـشه چـون شـم      ایـد قول میدم دیگـه پ     اگه بهم بگید برو و دیگه نبینمت بخد       ا-

ـ اشین و دوست داضی ب اراز دست من ن   ااشمم  ارم نمیخو ادوست د  هرکـسی کـه   ارم ب
...اطر شمابخاماحت میشم اراشین درسته خیلی نارین باقه دبهش عال

شته بود  از دوشش برد  ار سنگینی رو    ار یه ب  انگاهی کشید   اش تموم شد یه     اوقتی حرف 
ش اشـک تـو چـشم    اردم که دیدم یه دفعـه       ش ک اونقدر نگ اچشم تو چشم هم شدیم      

ر گفتماختیاحلقه زد بی 
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۶۶

شتن تو  ایق دوست د  ور کن من ال   اري گریه میکنی ب   اد ام چر اتو اب محمد  ، محمد     -
ایق بهترین ه  ده دلی هستی ال   از من تو خیلی پسر س     اقتت خیلی بیشتر    انیستم تو لی  

هستی نه من
و منو قبول نکنی ن نگفتم ترسیدم تالااگه تاین چه حرفیه ا-
ید برم خونه  اخب من ب-
ب منو بدي  اي جوانمیخو-
ب؟اجو-

ره دیگه ا-
ز ادم دروغ نمیگفتن    اهیچ وقت به     اش خیره شدم چشم   اکمی مکث کردم و به چشم     

صله گرفته بودم بهش گفتم ازش فافهمیدم کمی که اهش خیلی چیزانگ
فظ فعالارم خدادوست د-

ك کرد و یه لبخند مهربون بهم زد وگفت اشو پاشکاش ادستابمحمدین حرفم ااب
فظاخد-

دت کرد بهش   ان گرفتم ترسیدم بعد یه مدت که بهم ع        اب وجد اومدم خونه عذ  اوقی  
سـتم  ائن بودم کـه پـشیمون نمیـشم خو   ین مطماسه انه وامابگم من پشیمون شدم  

بـق معمـول مثـل      نتونـستم یعنـی روم نـشد ط        امانم تعریف کنم    اماي م اقضیه رو بر  
عتی رو تـو مدرسـه    ابیدم و مثل همیشه چند سـ      اعت معین رفتم خو   اهرشب تو یه س   

رو دیـدم    یل شدم دم در مدرسه محمد       ز مدرسه تعط  امروز که   ابودم ومیومدم خونه    
ون پـسره   اوه  اوه  ارم رد میشدن میگفـتن      از کن ام خشکم زد بچه که      از تعجب سر ج   ا

ل دوسـت  اه یکـی دیگـه میگفـت خـوش بـه حـ            شینه عجب خوشگل  اه که تو م   ارو نگ 
طر هـیچ چیـزش  کـه    امن به خـ امابریم تورِش کنیم اون یکی میگفتن بیادخترش  

ومـده بـود    ااش دوست شن چـر    اهان ب این همه دختر میخو   ارم  ابهش گفتم دوست د   
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۶٧

ون بود  اي  اون زدم هرکس به ج    اول به   ایی هم که من روز      اون حرف اازه ب اغ من ت  اسر
ده ایساهم و  اه نمیکرد همون طور که بهش خیره شده بودم و بچه ه           اپشت سرشم نگ  

د کـه   ابوق زد و دست تکـون د       این دوست پسره کیه چند ت     اخره  الابودن که ببینن ب   
ز امیکـشوند    محمـد ر یه نفـر منـو بـه طـرف           انگار به طرفش رفتم     اختیابی  برم منم   

ن دیگـه پیشـشون     الازده بـودم     ایی که به بچه هـ     اون حرف االت کشیدم ب  اخودم خج 
قـل بگـم   ارم کـه حـد   ادر نـد ام و بـر ایع میشدم همه هم میدونستن من تک بچه     اض
.درمهابر

م زد اشینش شدم دوستم صدار ماوقتی رفتن سو
سارا-

ب میشدم بغض گلوموگرفته    الت  از خج اشتم  اه نکنم د  اسرمو برنگردوندم که بهش نگ    
م زداره صدابود دوب

!!! سارا-

؟بشو نمیدياجواره چرارت دار کانگاتت سدوراساگفت محمد -

بله؟-

دیدي به حرفم رسیدي-

ست میگفت به حرفش رسیده بودم همون حرفی که میگفت          ایین ر اختم پ انداسرمو  
ري کنی  اشق بشی نمیتونی کاگه عا

برواین جاز ازود تر ان تورو خدامحمد خاقا-
شه چشماب-

م میکرد ترکید و زدم زیر گریهاشت خفه اه دونور تر بغضی کاوقتی کمی رفتیم 
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۶٨

؟میکنی هري گریادامحمد زد رو ترمز و گفت چیشد چر
هیچی-
حت میـشی وگرنـه نمـی     ارانمیدونستم ن  احتی ببخشید بخد  اراز دست من ن   امیدونم  -

ومدما
ین نیستاطر انه بخ-
پس چیشده -
هیچی چیزي نشده-
رماتحمل نداخدگریه نکن به اگریه میکنی توروخداخب چر-

رم اسه همون د  امروز نمرم کم شد و    اك کردم و بهش به دروغ گفتم هیچی         امو پ اشکا
ي زدم انه احمقاگریه میکنم حرف 

س دروغ  ت کـال  این به بعـد بـر     از  ایع تر بگی خودم     این ض از  ادختر بلد نیستی دروغ     -
رم که خوب دروغ بگیاگفتن میذ

هت نمیدماس رو گفت دیگه تو کالس بیرونم کردز کالانه دروغ گفتم معلم -
دم اینکـه  اي اسه چی گریه میکنی چون به ج      این به بعد نگو و    از  ااماور کردم   اشه ب اب-

دلش بسوزه خندش میگیره
ري ار داشتم گریه کردم تو چیکادوست دصالام بگم مگه زوره انمیخوصالا-
نم من که چیزي نگفتم قبول کردماخساراشه اب--
بروم میرهام میبینن امعلمام بام مدرسه نگفتی دوستومدي داچی ابر-
ن منتظر همین حرف بودم اها-
ومديازه گرفتی که اجاز  من اومدي اچی اخب بر-
م میدم قول میدم انجاري رو اکازه ي شماجاخرمه که بدون اخب ببخشید دفعه ي -

ینقدر مظلومی و صبور اتو دلم بهش گفتم قربونت برم که 
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۶٩

نماخسارابخشیدي -
حت ترم ابزنی راصداسممو تنهانم اخساراینقدر نگو ا-
بخشیديالاشه هرچی تو بگی حاب-
نه؟امو بکنم ببینم میتونم ببخشمت یاید فکرانمیدونم ب-
ن اي بریم یه رستوراتو میکنی میخواتو فکراخب ت-
گـه  ان میـشه اشـم نگـر  اگه خونه نبانم زنگ میزنه خونه    اماهمین مونده من م    ابانه ب -

میشه منوبرسون خونه
شه هرچی تو بگی اب-

ریخ استی تـ  اخره سکوت رو شکست و گفت ر      الاب محمدکت بودیم که    اه هر دو س   اتور
تولدت چندمه

سفنداهفت -
لب من هفت شهریورماچه ج-
لی بپرسم؟ایه سوسارا-
بپرس-
ستشو بگیاقول میدي ر-
ره قول میدم ا-
من دوست شدياز سر دلسوزي با-
نه-
ريادوسم داقعایعنی و-
ز یه طرف دیگه هم خیلی مغـرور بـودم   البته  اره  الت کشیدم مستقیم بهش بگم      اخج-

دم کـه میگفـت     افتـ اد یـه جملـه      ای. ره  اگه روم هم میشد هیچ وقت نمیگفتم        احتی  
دم سکوت کنم  اسه همین هم ترجیح دایته وامت رضسکوت عال
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٧٠

م مهمهابگو برام تو رو خداتوابسارا-
ید بگماباحتمالاح-
ید بگیاره با-
من سکوت میکنم-
م بدونم یعنی چی که سکوت میکنم اخب بگو دیگه میخو-
ضـر نمیـشدم    اشتم کـه ح   اگه دوست ند  اید خودمو کوچیک کنم پیشت خب       اب احتم-

شینت شم ار مام سوابی
هرمهاشین خواین ما-
شینم تـو نمیـدونی     شین ب اتو تو یه م    اضر نمیشدم ب  اینه که ح  اهر چی منظورم     الاح-

یته امت رضسکوت عال
رماخیلی دوست د-

ونـروز  اومدم خونه افظی کردم و  ازش خد اخیلی طول نکشید که رسیدیدیم دم خونه        
حوصـله   امنتظرمه نمیدونستم چر   محمدینکه مطمئن بودم    اابركانرفتم پ  امخصوص

م دوسـت   هابـ  محمـد میومدن و میرفتن و من و        اشتم روز ه  ارك رو ند  اي رفتن به پ   
سـارا م میگفـتن    ادي شده بود دوسـت    ام ع ام دیگه بر  ابودیم هر روز میومد دم مدرسه       

ز اشد وقتی    اون یکی ه  ان  ایه نفر دوست شدي که جبر      اخر ب ادوست نشدي ،نشدي    
س میکـردم   احـس اتعریف میکـردن حرصـم درمیومـد         محمدت  اخوشگلی و خصوصی  

ز او من هرروز خیلـی بیـشتر        ز دوستیمون میگذشت  اه  از من بگیرنش دو م    ان  امیخو
ومده بود دم مدرسه    اپسر خوبی بود یه روز که        اقعاقه مند میشدم و   عال محمدقبل به   

قی هـم  اتفایم هیچ وقت حتی    هم دوست بود   اه ب اینکه دو م  ااب ده بودیم ال من پی  ادنب
لم گفت اومده بود دنباونروز که اکی بود ادستمون به هم نخورده بود پسر پ

چیزي میگم نه نگویهسارا-
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٧١

ببینم چی هستات-
شهانه دیگه بگو ب-

چی هست؟الاشه حاخب ب-
ریمازي در بیاي یه کم بچه بامی-
ر کنیماچیکمثال-
ر کنیمارو بزنیم و فراین خونه هاتک تک زنگ ابی-
یم ابرو ببینم مگه دیوونه -
ذیت نکن دیگهاجون محمد -
ر میکنناري چی کازاگه بگیرنمون به جرم مردم اچی میگی محمد میدونی -

؟رو بگیرهاد ماکی میخو-
من میترسم، ل نه ابه هر ح-
گفتم جون من -
،  ز دست تو ا-
ر کناولین زنگ رو که زدم تو زود فراخب -
تو  الاح اي که چقدر خندیدیم ت    ار میکردیم و  اخونه رو زدیم و فر     امحمد زنگ ده ت    اب

دیده بودم ونقدر نخناعمرم 
خریشه                                       این خونه رو میزنیم دیگه ازنگ در -

م گیر کرد بـه     اه پ از وسط ر  اشتیم که من    ار گذ ابه فر  ازنگ دهمین خونه رو زدیم وپ     
س احسالت کشیده شد که     اسفاونقدر به   اشدت خوردم زمین و صورتم       ایه سنگ و ب   

پخـش زمـین شـدم      اوبعدش زدم زیر گریـه و همـون جـ          تیش گرفت اکردم صورتم   
ومدادیدن من شکّه شد به طرفم ابرگشت و بمحمد

چیشد بلند شو خودتو لوس نکنسارا-

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٧٢

م شکستهام،پانمیتونم پ-
یستهاره می اقلبم داگریه نکن توروخد-
مو تکون بدمانمیتونم پمحمد-
جون محمد شوخی نکن-
مو تکون بدم میفهمی ام پدیوونه مگه مریضم میگم نمیتون-

شته شـه   الت برد اسفاز رو   اف کردم که صورتم     اهمون طور که به پهلو بودم خودمو ص       
د زدان صورت من دددیابمحمدکه 

خودتار کردي باچیکساران ازماماای-
؟چیشده-
!صورتت-
؟صورتم چیشده-
هیچی چیزي نشده-
ز اینـه رو    امحمـد ه کنم که    استم نگ امیخو شتم و به صورتم   از تو جیبم برد   اینه رو   ا-

سم منو خـط بکـشی      اید دور   ان ب الاز همین   اینه رو بده وگرنه     اد زدم   ادستم گرفت د  
نی شـدم و    افه خودم وحشت کردم عـصب     از قی اد دستم وقتی صورتمو دیدم      اینه رو د  ا
.د زدماد
اکـنم هـ    رامـن چیکـ    الار کردي حـ   ازیت چیک این بچه ب  ااه کن ب  اه کن دیوونه نگ   انگ-

ر کنم؟اچیکبگو
ببخشید غلط کردم بچگی کردمسارا-
ده بـود   افتـ انم نمیگـه کـی      امار کنم میگی غلط کردم صورتم به جهنم م        امیگم چیک -

ومدهاسرت ین بالالت که ادنب
میگماینانت امام همه چی رو به ماخودم می-
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٧٣

رت میکنهام بفهمه چیکاباگه بابکنی میدونی این لطف هاز اد انمیخو-
نتو بگوامای مشره گواره حقمه شمال نداشکا-
م ببینمتاخفه شو یه کلمه هم حرف نزن برو گمشو دیگه نمیخو-
م میگی همـین    الاینجوري شه ح  استم  افکر کردي من میخو    اچی فکر کردي ه    سارا-

فظاشه میرم خدارمت و برم بابذاینجاطوري 

بفهمونه که همش تقصیر    ست بهم   اینکه بره فقط میخو   البته نه   اشت میرفت   امحمد د 
د زدمابون نیست داتو خیمحمدون سر ظهر کسی جز اون نبوده دیدم ا

؟ امحمد کج-

به طرفم برگشت و گفت

ور کن تو زندگیه منی و حتی تحمـل یـه لحظـه             اذیتم میکنی ب  اینطوري  ااخه چر ا-
امن نکن توروخدارو باراین کارم پس احتی تو نداران

من برم خونهشین بگیرایه مالاح-

نارستاگیرم بریم بیمشین میاشه یه مات شکسته باي نکنه پامگه دیوونه -

تو رو ببینن چی؟اینانم اماگه ماخه ا-
میگم همه چی رو بهشون ! ببینن -
ول تورو میکشه بعد منو ام اباچی میگی ب-
؟ر کنماخب چیک-
ـ  اه مبون رد میشد که یـ از خیاشت ابون داتو خی این دختر شم  ابگو  - سـرعت  اشـین ب

ش ابون دویـد کـه پـ    اشین بهش نزنه وسط خی    است م اخو اشت رد میشد دختر شم    اد
دافتاگیر کرد به جدول و 
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٧۴

مه ریزي کردي این همه حرف رو چطور برناهللا عجب مخی ااشام-
؟شه اب-
شین بگیرماصبر کن مالاشه حاب-

ور شـد بـه مـن دسـت     ر مجباولین باي اشین گرفت و بر  ایه م  محمدز دو دقیقه    ابعد  
دیم یچنـد دقیقـه رسـ   ز اببخـشید مجبـورم بعـد    ساراگفت  بزنه و منو بلند کنه بهم     

ـ ام رسیدن بابانم و باماز چند دقیقه مامو گچ گرفتن و بعد      ازود پ  ان دکتر ارستابیم م اب
چه شـده   اکلی دستپ  ،نم هم بدتر  اماون وضع صورتمو دید حول کرد م      اول  اکه همون   

بودن 
حرف نمیزنی میگم چیشدهان چیشده چراخودت هاکردي بر اچیکسارا-

؟هیچی چیزي نشده-
میگم چیشدهین چه وضعیهاهیچی نشده پس -

خوردم زمین-
لت که خوردي زمیناده بود دنبافتابه من دروغ نگو کی -
لماده بود دنباکسی نیفت-
ي او همون قضیه ست میگن انم راق و گفت بله خاتاومد تو امحمدین حرفو زدم اات

نم امـ اروشکر قبول کـردن م    اهم خد  اینانم  اماکه من گفتم تعریف کنه همونو گفت م       
نم میخندیداماي ماز حرفاشکی اهم یومحمدیعم کرد و اکلی ضمحمدجلو 

ه به هم سـن     اي بزرگ شی یه نگ    اتو کی میخو  ه رفتن هم بلد نیستی      اخه دختر تو ر   ا-
ز اي خودت بندالاوس
خب ببخشید -
تمرین کنی ار دست و پاز رو چها،س رمت کالاید بذاومدي بیرون ب اچی رو ببخشم    -

د بگیري اه رفتن یارات
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٧۵

ن یعنی چیاماما-
وردي اییه سر خودت ین چه بالاست میگم دیگه ار-
که چیزي نشدهالاح،خیلی خوشگل بودمالاح-

ره گفتاتمومی ندادید جرّوبحث ممحمد
رین من برم امن ندابري اگه کانم اببخشید خ-
زتون تشکر کنم انمیدونم چطور اقعانخیر خیلی زحمت کشیدین ممنون و-
ییـد مبلغـشو    او گفـت بفرم    محمـد شـت جلـو     اورد و گذ  انم یـه دسـته چـک در       امام

شدهاین حرفانس و اژان و ارستابنویسین هرچی خرج بیم
هر من انم هم مثل خواخساراچیه این حرفا-
ي که نمیشهطورنیاخه ا-
رانگه داخدمیشه فعالاچر-
ممنونیم اقعار وانگه داخد-

ـ    ابـ اخه ب اومد  ام  اباروشکر ب ارفت خد  محمدوقتی   رزو او همـش    هوش بـود    ام خیلـی ب
حرف بکشهمحمدز زیر زبون اد امیکردم نی

دو هفتـه هـم      اومدم خونـه و تـ     ان مرخصم کردن و من      ارستاز بیم اصه که شب    خال
لب رو تو   احت بودم چون من بیشتر مط     ارابت خیلی ن  این ب از  امدرسه میرفتم   ید به   انب

دوهفته اور بود که بشینم خودم بخونم ت    اب  ام عذ اسه همینم بر  اد میگرفتم و  اس ی کال
ز کـرده بـودم بـه مدرسـه     ام رو باز دو هفته که دیگه گچ پ      اخبري نبود بعد     محمدز  ا

لم وگفتابومد دنامحمدشتم میرفتم ارفتم صبح وقتی د
؟م چطوري سال-
مهمه؟-
معلومه که مهمه -
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٧۶

حم نشوافکر کن خوبه خب دیگه مزالاشه حاب-
! حمامز-
حمیاتو مز، حم اره مزا-
منی ابسارا-
نیستاینجاز تو کسی اغیر -
ینطوري شهاستم امن نمیخوابخدسارا-
که شده الاح-
زت معذرت  ارم  اره د ان ب خودم خیلی پشیمونم میدونی چندمی     امامیدونم مقصر بودم    -

هی میکنماخو
ینطـوري  اد اکی میخواین تالش بهم میخوره از هرکی ببینه حاه به صورتم بندایه نگ -

بمونه
ه دیگه صورتت خوب میشهایک ماتالم بهم نمیخوره بخداحصالانخیر من -
گه خوب نشد ا-
من حرف نزناگه خوب نشد دیگه یک کلمه هم با-
ابابرو ب-
غون این دو هفته د   امن نکن به همونی که میپرستیش تو         ارو ب اراین ک ااتوروخدسارا-

شدم
ینـه خودمـو میدیـدم و گریـه         ار میرفتم تـو     امیدونی روزي چند ب   ،  غون تر   از من د  ا-

میکردم
هش میکنم منو ببخشاخوامامیدونم ،میدونم -

شـین  اماه بـ راخل مدرسه موقع برگشت مدرسه هم دوب     ادم و رفتم د   ابشو ند ادیگه جو 
ر اس میکـرد بـرم سـو      التمار من میومد و     از کن اروم  اروم  ار شم   الم نرفتم سو  اومد دنب ا
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٧٧

ینطور شـه رفـتم   استه  اونم خودش نمیخو  ااقعاشم بعدش دیگه دیدم درست نیست و      
ر شدماسو
؟ري ار دان چیکالاخب -
؟نهابخشیدیم ی-
فکر کن بخشیدم-

؟پس بخشیدي-
نو میدونست فهمید که وقتـی حرفـی نمـی زنـم یعنـی              ق م خالاسکوت کردم دیگه    

ورد و گفتاز صندلی عقب ایته یه هدیه امت رضعال
سارا،سه عزیز ترینماینم وا-
؟ین چیه ا-
زش کن اب-
زهامرسی خیلی نمحمدي او-
بلهاقاهش میکنم عزیزم ناخو-

نی بـود   امـ اسم خریده بود خیلـی م     ایه عروسک خرگوش سفید خیلی بزرگ و       محمد
گـه  اامارك  اي پ ات بی اطر پ اد بخ ابهم گفت نمیخو   اماه که منوزود رسوند خونه      صخال

لب پنجره که ببینمتاتونستی بی
ین صورتم؟ ااشی بامن باي بان هم میخوالااقعاتو ومحمد-
ـ       انم صورتت خوب میشه بعدشم      مطمئ والا- زم اگه صورتت همین طوري هم بمونه ب

غییري نکردي د تام زیست میگانم راماخوشگلی به جون م
فظ اخد-
فظاخد-
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٧٨

ه کـردم   اینـه نگـ   اره که خودمو تو     ار شدم دوب  امیدواومدم خونه کلی به خودم      اوقتی  
وردم ورفتم اغروب تحمل نیك نیست       اونقدرم که فکر میکردم صورتم وحشتن     ادیدم  

ن وارانگـ ارو ببینم جونم به جونش بسته بود یه روز که نمیدیـدمش              محمدرك که   اپ
ـ اشتم خیلی و اینکه خیلی دوسش د   اوجود   اب اماسم روز نبود    اوروز   ز میکـردم  اسش ن

زکـشم بـود    اونـم ن  از میکـردم    اسش ن اشتم و اذیتش کنم فقط د   ام  اینکه بخو البته نه   ا
ومدامحمدز بیست دقیقه ارك بعد اصه وقتی رسیدم پخال

م سال-
م سال-
ي اطر من مجبور شدي بیارك ببخشید به خاپامروز نیاعزیزدلم مگه نگفتم -

سـش کوچیـک   اهر کنـه کـه مـن خودمـو و    اد کسی تظامیدونست من بدم می  محمد
سه همینم منم حرصم گرفت گفتماذیتم کنه واست امیکنم میخو

یی عوض کنماومدم یه هوافقط چون حوصلم سر فته بود اقاتفانه -
ري کـه  ام بگو دوسـم د رم بهایه ب  ابایع کن ب  ارو ض اهی م  اشم الانم ح اخ ساراشه  اب -

شهاخوش بقل دلم احد
؟ركاومدم پافهمیدي من از کجاخب -
ومـده  اخودمونـه    سـارا یـن کـه     ااومدم قدم بزنم دیدم     ارك  اومدي پ انفهمیدم تو    -
ركاپ

ركاطر من نیومدي پاپس بخ-
؟ركاومدي پات این پااباتوچرالاح-
م انمیخـو  صـال ابـرو   ؟رهاري  افـی دربیـ   ي تال اه میخـو  اون ر اري میزنی به    اخودتو د  -

ببینمت 
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٧٩

د امو گوش میداه میکرد و حرفاشت عمیق به من نگانی شدم و د   ادید من عصب   محمد
لبخند گفتاب

م ببینمتاضر شدم که بیاومدي منم حاز پنجره دیدم اابخد، ساراغلط کردم -
از من تقلید میکنی هاشه که ارت باخرین باشد الاح-
تم ازي هامین دیوونه بشق هاع-

شیایدم باب-
ونطـوري گریـه میکـردي      اونـروز خیلـی مظلـوم شـده بـودي وقتـی             ا. بله هـستم   -

ز کنه من بیفتم توش  استم زمین دهن بامیخو
ن بودي اتو هم که چقدر نگر-
انت خیلی مهربونه هاماستی مابودم رابخد-

ختت اوز مچتـو میگرفـت مینـد      ونراد  ادیل م اي ح ارن  اده تشریف د  انخیر خیلی س   -
زندون

یـن  از اریختی به عقل هیچکس نمیرسید که قـضیه غیـر      اي که شم  اون نقشه   ااب -
شهاب

ینیم دیگه اام-
م یه چیزي بهت بگم ار میخواگوشتو بی-

نیست بگواینجاکسی -
نه میترسم بشنون -
خودتو لوس نکن بگو-

گمیري نماگوشتو نیانه ت-
ه خب بگو شاب-
عوضت نمیکنمانیداي باشقتم یه دونه اع-
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٨٠

خودتو لوس نکن-
جدي میگمابخد-
روم میگی ااچرالاح-
د زدادمحمدینو گفتم اات
یـن منـو    انمیـدونم    امـ اسش مـی میـرم      این دخترم و  اشق  اهمگی گوش کنید من ع    -

نهاره یادوست د
فهمیدم اباشه بابرومونو بردي باکت شو دیوونه اسمحمد-
رم اه کنید هیچ وقت به من نگفته دوست دانگ-

دوست پسرش بود گفتابود و بانزدیک مایه دختره که تقریب
رهاه کن چقدر دوست دابگو دیگه نگ-

ه اشتن نگـ  ار مجبور شدم همه د    انگاامارم  انگفته بودم دوست د    محمدبه   الاح امن ت 
م سـخته کـه     اومیدونـست خیلـی بـر      ل بود ار خیلی خوشح  انگاهم   محمدمیکردن و   

اقعـ ارم گرچـه خـودش میدونـست و       اه کنم و بهش بگم دوسـش د       امستقیم بهش نگ  
ز انمیتونـستم بگـم وقتـی دیـد          امـ اسش بـدم  اضرم جونمم و  ارم وحتی ح  ادوسش د 

یین گفتاخته بودم پاندام قرمز شده بودن و سرمو الت گونه هاخج
ري اشد پس معلوم شد دوسم دالان حاها-

گفت محمدره اد زد مگه بهت گفت دوست داداز پسرایکی
ش به خودم گفتایواماره ا-
شه نگواري بالتیت بشم میدونم دوسم داق خجخالاون اي الهی فدا-

یین بود اسرم پ
ري ایین نگه داي سرتو پاکی میخواتمحمدجونم زندگیه سارا-

ش کردم او نگالاوردم باسرمو 
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٨١

همیمامیدونی چند وقته بساراستی اشد رالان حاها-
ه ام4ره ا-
هم دوست شدیم اکی باپس یعنی م-
دوم مهر-
نم دوم دي هستالاو -
ي ترمم شروع میشهانامتحاو منم دو روز دیگه -
ري فقط پـنج    ان د امتحاکه   این روز استم بهت بگم تو     اختی میخو اندادم  اخوب شد ی  -

که ببینمتابیاشنبه ه
اسه کنکور میخونی هاهم واشمستیاشه راب-
گه قبول نشم چی ا-
ید بشی اب-
ياشه چون تو میخواب-
ید برم خونه اخب دیگه من ب-
ینقدر زودااچر-
؟ ادلم شور میزنه نمیدونم چر-
ش ان نبانگر-
رياري نداشه خب کاب-
فظاش خداظب خودت بارم موانه قربونت برم دوست د-
منم همین طور-
؟؟توهم کدوم طور؟-
رم امنم دوست د-
حمت نمیشم برو ارت بود بهم گفتی مزاولین باین ات شم افد-
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٨٢

فظاخد-
فظاخد-

مو اومـد زود کفـش    ادر اختم کـه تلفـن بـه صـد        اشتم کلید مینـد   ادومدم خونه   اوقتی  
شتماخل و تلفن رو برداوردم و رفتم دادر
لو  ا-
سارام لو سالا-
شده بود ببخشید نتونستم زنـگ      ت تنگ   اچطوري دختر؟ دلم خیلی بر    راحیل  م  سال-

بزنم
ممنون خوبم تو چطوري-
منم خوبم-
ت؟ادرساخوبن چه خبر باینان امام-
!من نهاماهمه خوب -
ینطوري حرف میزنیااچرراحیل چیشده -
ك به سر شدماخسارابدبخت شدم سارا-
دم بگو چیشدهارم سکته میکنم چیشده مثل ادراحیل چی میگی -
دم ره شاهیچی بیچ-
دهافتاقی اتفااینانت اماسه ماو-
نه-
مصب چیشده خب بگو دیگه ال-
سامان! سامان-
ن نزدیک بود   اینطوري میکنی به قر   اقهر کردي    سامانادیوونه گفتم ببینی چیشده ب    -

بیفتم غش کنم
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٨٣

مرد سامان، سامانسارانه -
ـ       ااهمینن دو روز ب    ال همه پسر  اچه بهتر بی خی   - یکـی دیگـه    ادمن بعـدش میـرن و ب

دوست میشن
نازن زنداید منو ببنداشسارارم جدي حرف میزنم امن دسارا-
ري چی میگی    اگیج شدم چیشده داضح حرف بزن بخداوراحیل چی میگی -
-
ومـد بهـم متلـک    انشسته بـودیم کـه یـه پـسره           ارفتیم بیرون یه ج    سامانادیروز ب -

...د وقو کشیاکرد پسره چاش دعواهارفت بسامانخت اندا
؟شوخی میکنیراحیل -
ست میگمارابخدسارانه -
به حرفم رسیدي؟راحیل دیدي -
گه منو ببرن زندون چیاسارادم اونموقع به حرفت گوش میداش اکساراره ا-
ره اچه ربطی به تو د-
مـن   امـ ارن  ان دم خونمون و نفرینم میکـنن میـدونم حـق د           اهر روز می   اینانش  امام-

یت کردنازم شکافتن ینطور شه راستم انخو
ري نمی تونن بکنناش هیچ کان نباهیچ نگر-
شـتم مـن    ارو دوسـت د    سـامان گه برم زنـدون مـن       امن می میرم     سارامیتونن   سارا-

ر کنم تو بگو تو که همیشه نصیحتم میکـردي          اچیک الاح ساراینطور شه   استم  انمیخو
ی گوش میکنم قـول     ن دیگه هر چی بگ    الان بگو   الاهر دلسوزم بگو    ابجی بگو خو  ابگو  

رم ابگـو د ابگـو توروخـد  سـارا ن بـزرگ  امـ امیدم، قول میدم نه نگم قول میدم نگم م       
م امیخوسامانقو رو فرو کرد تو شکم     افتم که چ  اون لحظه می    اد  امیمیرم هر لحظه ی   

بمیـره مـن     سـامان عـث شـدم     اتلم من ب  امی میرم من ق    سامانسکته کنم من بدون     
ـ    یرم زمـ  انشو میبینم دوس د   اماوقتی م  سارادش گرفتم   انواز خ ارو   سامان ز ان دهـن ب
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٨۴

ز زندگی سیر   ام پوچه دیگه    ار کنم دیگه زندگی بر    ابگو چیک  ساراکنه من بیفتم توش     
شدم 

اهیچی نمی شه فقط بـه خـد  راحیل دلم میگیره   ابه خد  اگریه نکن تو روخد   راحیل  -
ور کن همه چی درست میشهاگریه نکن باتوروخدراحیل توکل کن 

رفت دیگه برنمیگردهسامانچی درست میشه دیگه -
ستهاخواید خداش شاروم با میدونم -
ه کرده بـودم مگـه فقـط        است مگه من چقدر گن    اسه من خو  او اخد اسه من چر  او اچر-

پسر دوست بودم مگه امن ب
ن اگریه نکن قول میدم همه چی درست میشه نگـر   ان عزیزدلم توروخد  اجراحیل  نه  -

شانب
کن اسم دعانم وهش میکاخو-
ده اقی نیفتـ  اتفـ ام برو و به هیچی فکـر نکـن فکـر کـن هـیچ                الاح احتمعزیزم  شه  اب-

شه قربونت برم؟اب بوده بافکرکن همه چی خو
فظ اشه خداب-
دت نرهایراحیلر کن من منتظر زنگت هستم افظ منو خبر داخد-
فظ اشه خداب-
فظاخد-

خـه  اایاشتم سکته میکردم خد   ابود د وقتی تلفن رو قطع کردم دیدم دلشورم بیخود ن        
تش ازاین مج اهی کرده بود که     اره چه گن  اومد مگه بیچ  راحیل ا یی بود سر    ین چه بال  ا

ایاز دسـت بـده خـد   ایـن بـود کـه عشقـشو     اهش اشتن بود گن  اهش دوست د  ابود گن 
ن الان میفهمم چی میکشه     الان درك میکنم    الاامارو درك نمیکردم    راحیلونموقع  ا

قو کشتن و جلوش اچاش باش سخت بوده که عشقشو جلوي چشم     ار بر میفهمم چقد 
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٨۵

اینـ ان  اماشتم گریه میکردم م   اتش بود همون طور که د     ازاین مج اایاده خد اجون مید 
ي منو شنیده بودناخر حرفاین ار انگاومدن ا

چیشده عزیز دلم سارا-
نپرس هیچی نشده ان تو روخداماهیچی م-
ري کنماید تونستم کابگو عزیزم بگو چیشده ش-
رم میمیرمالم بده داق برین بیرون حاتاز ان میشه اماهیچی م-
ینطوري اخه ا-
هش میکنماخو-

اري کـنم بیـ    این نتیجه رسیدي که میتونم کـ      اهروقت به    امایلی  اشه  هر جور م    اب -
بگو
شه اب-
ب اعـذ نیـه اشـتم یـه ث  اشـتم تحمـل ند  ارو خیلی دوست د  راحیل  نم رفت بیرون    امام

د کشیدم انم رفت فقط داماکشیدنش رو هم ببینم دیوونه شده بودم وقتی م
حـت  ارین بـال از راحیل اري میکنی که ایی بگو چی میشه بگو یه ک اکج ایا،خد ایاخد

س ارم پـس کجـ    امو دوسـت د   اش میکنی مگه نگفتی من بنده ه      اري بر اشه بگو یه ک   
...ري نکنیاگه کاایاشتنت خدادوست د

ري کفر میگی  اداچرساراچی میگی -
دم اره که   ایی می اهیه بال  ابعضی وقت  اره پس چر  ارو دوست د  ام ان مگه نگفتی خد   امام-

ز زندگی متنفر میشه ا
ید اینـه شـ  احش ید صـال  از روي حکمته ش   اش  اراهمه ي ک   احکمتی توشه خد   احتم-

ده  افتاقی اتفراحیل اي اشه براینطور به نفعش با
تمدوستم رو گفراحیل نه -
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٨۶

رو درست میکنهاراکخودش همه ياکن خداسش دعافقط و-
امـ ار شدم   اب بید از خو اعتم  ازنگ س  ابم برد ب  اونقدر گریه کردم که ندونستم کی خو      ا

م بلند شم سرم گیج میرفت نرفتم مدرسهاز جالم خیلی بد بود نتونستم اح
هرچـی زنـگ     انیراحیاللم بهتر شد زنگ زدم خونه       اعت که یه خرده ح    از دو س  ابعد  

سـه همـین    اشـت و  اونم برند انش  اماشت زنگ زدم گوشی م    ازدم کسی گوشی رو برند    
ش  ابازنگ زدم گوشی ب

لو ا-
م لو سالا-
یید ام بفرمسال-
م  سارامن یی اد-
ساراخوبی -
لتون بده ایی چیشده حاد-
بدبخت شدیم سارا-
یی چیشدهاداچر-
راحیل-
چیشده نکنه بردنش زندون راحیل -
کی میبردنش زندون شاک-
پس چیشده -
خودکشی کرده-
یید ان کجالاست میگید ارایی توروخداد-
...  راحیل دن کهاخبر دادکتر-
ب میبینم  ارم خوارم بگین که داین خبر رو نداتحمل شنیدن ایی نه توروخداد-
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٨٧

ز دست رفتراحیل اب نیستی اخوسارانه -
نم و  ارسـت اقتی بلند شدم دیم تو بیم     ز هوش رفتم و   اهمون طور   شتم و اگوشی رو گذ  -

سرم هستن  الام بابان بامام
اینجاوردین امنو ام چران من کجامام-
ر میکنی اري چیکاخودت دابسارا-
رفتراحیل ،راحیلن امام-
به تو چیزي نگفتیم امار شدیم اعت یک نصفه شب خبر دادیشب سام-
ایامنم بکـش خـد     ایاد خد ابدم می  ین زندگی از  ام بمیرم منم دیگه     ان منم میخو  امام-

که خیلـی دختـر     راحیلف بود   اکه دلش ص  راحیلایامگه دیشب نگفتم کمکش کن خد     
تش نبودازاین مجامهربونی بود 

ستهاینطوري خواان گریه نکن خدامام-
شماسمش بام تو مرابریم ،من میخواتوروخد-
میریم اشه قربونت برم فرداب-
هش میکنمان خوامان مالاهمین ان توروخدالانه همین -
شه اب-

سه دو  از و اشت یه پرو  اد اشنایی  اپیمام چون تو شرکت هو    ابام و ب  ابان زنگ زد به ب    امام
بـودیم سـرظهربود   سـاوه عت بعـد   ار سـ  اسمون جور کـرد حـدود چهـ       اعت دیگه و  اس

کش اسش میکندن رفتم رو سـر خـ       اشتن قبرو اري د اك سپ اسم خ امستقیم رفتیم مر  
ر امرد مگه قـر ایی نایی بی معرفت کجاکجراحیل گفتم راحیل به   د زدم گریه کردم   اد

ز تـو   ایم من دو روز     دت نیست میگفت  ازتو برم مگه وقتی بچه بودیم ی      انبود من زودتر    
بعـد تـو   ول من بمیرم    از تو بزرگ تر بودم بلند شو        ازودتر می میرم چون من دو روز        

م ام ببوسـمت میخـو    افت میخـو  رم نیستی بلند شو بی معر     انمیتونم ببینم تو دیگه کن    
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٨٨

میـدونم کلـی   یی رو تعریف کنم است یه خبرام وازش کنم میخواهتو نواون صورت م ا
دسـت رو   سه یه لحظه هم کـه شـده         ام و ابلند شو میخو   اتوروخدراحیل  ذوق میکنی   

تو بگیـرم   ام دسـت  اك کنم میخو  از رو صورتت پ   اي دیروزتو   اشکام  ات بکشم میخو  اموه
رم بلنـد شـو   ازي در نیان بزرگ بامابلند شو قول میدم دیگه مراحیل بلند شو  راحیل  

رم امگه نگفـتم بهـت کـه چقـدر دوسـت د     راحیل رم بهت بگم   ام هرچی درد د   امیخو
زي کنـی بلنـد شـو       اینطـوري مهمـون نـو     اي  اومـدم دیـدنت میخـو     اه کن   انگراحیل  

گـه  ندشو یعنی تـو دی    لب اتوروخدراحیل  اگه بلند نشی دق میکنم ه     اخودتولوس نکن   
سـه خـودم   اتتو واطراهمه ي خـ راحیل ك مونده از تو فقط یه مشت خانیستی یعنی   

ادته بعضی وقتاغوشت گریه کنم یام تو ام بغلت کنم میخوازنده میکنم بلند شو میخو
زش میکـردم  اتو نوازي کن منم موه ام ب اموه امو بهم میگفتی ب   اهاشتی رو پ  اسرتو میذ 

دتـه گفتـی مـن    ایت بکـشم  ام و دسـت رو موهـ    اهاري رو پ  ام سرتو بذ  ابلند شو میخو  
ریـد  ارون ب امشب که نه ب   ااماتو یه شب برفی بمیرم       ارونی ی ارم تو یه شب ب    ادوست د 

فلـه  از غامونـده  اشقونه ترین  لحظـه ي دو پرنـده ي جـ     ازعاسمون  احتی  نه برف نه    
ر نـه بـه     انگـ اسمون هـم    اه کن   انگراحیل  فه پس بلند شو     افه ص اص اعکس گرفتن هو  

دیگـه  ره اه کن یه دیوونه داشک بریزه نگاد اشدن من میخواطر تنه اطر تو بلکه بخ   اخ
چون اگه تو کاري رو نخواي انجام بدي انجام نمیـدي حتـی             ومدن نمیزنم   از  احرفی  

داري بهت بگهکه اگه عزیزترین کسی 
رو تـو قبـر     راحیـل رم ببیـنم    او تحمـل نـد    رم دیوونه میشم    انم وقتی دید من د    امام

ر میکنین  اد زدم چیک  ارن تو قبر د   ان بذ ارو میخو راحیلدیدم  ات امابلندم کرد ن  رامیذ
رو راحیـل   رم  اخودکشی کنه نه من نمیذ    راحیلس مگه شده    ازنده  راحیلسنگ دال 

روتـو  رم تو   اذیچقدر بی رحمن من نم     ایناه کن   انگراحیل  ك  ارین زیر یه مشت خ    ابذ
ور اب اینابلند شو   راحیل  میکنم بلندشو   هش  اي تو میرم تو قبر خو     امن به ج   بذارنقبر
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٨٩

فکر میکنن من دیوونه شدم مگـه        اینا،بت کن اي بلند شو بهشون ث    انمیکنن تو زنده    
ر یکی بهـم گفـت دیوونـه تـو کلـی            اس نبودي مگه تو نبودي که یه ب       اتو رو من حس   

هش میکنم اخوراحیل ري کن ازم طرفدانم بلند شو الاکردي خب اش دعواهاب
:  بلندم کرد که گفتمن امام
خـه  اش تعریف کـنم  امشب برام ابمونم من میخولراحیمشب پیش ام انه من میخو  -
زم دلگیـر   اگه تعریـف نکـنم      اسه هم تعریف کنیم     امونو و اقاتفاده بودیم   اد لم قو ه به

ـ    ابمـونم میخـو   راحـیلم   م پـیش    ارم میخو اد ند اعتمامیشه فکر میکنه بهش      ام مـنم ب
خـه  ابم  اسوده بخو ارم رو هم و     امو بذ ارش چشم ام کن ابم میخو ارش بخو ابرم کن راحیل  

رم و  اگفتم هـچ دوسـتی نـد      راحیل  ن من به    امام ؟کی حرف بزنم   اب اینجام  اوقتی می 
بلند شو مـن     اتوروخدراحیل  شت  اگذ امنو تنه  امیگم پس چر  راحیل  مو به   افقط حرف 
ك مونده  از تو یه مشت خارم ببینم اتحمل ند

ي من گریشون گرفته بود وقتی همه رفتن مـن          احرف ایختم همه ب  شک میر از ته دل    ا
ـ الم گفتم میخـو ان دنباریک شد گفتم نیاتاوقتی که هو   ارش ت اموندم کن  راحیـل  ام ب

حرف بزنم  
سش احـس ارو روبـه روم میدیـدم       راحیـل   ش حـرف زدم     اهـ اوقتی همه رفتن کلـی ب     

؟ومدارفتی چطور دلت ا،چراچرراحیل میکردم گفتم 
لی کـن رو    اري تـو سـینه خـ      ار هرچی درد د   اك برد از پیشم میري کمی خ    اتی  وق -

گریه نکن بسه گلـم    اتورو خد  ب میکشم اگریه نکن تو گریه میکنی من عذ       ساراقبرم  
زمن دیگـه فقـط یـه مـشت         انت میشم   امن نگر میشه  خه دیرت   اشو برو   اگریه نکن پ  

ر ببخـشید   ازنـده نگـه د    تم رو   اطرافقط خـ   سارار برو   ادست برد  اك مونده توروخد  اخ
بوت از تـو ي طـ     امو  اش دسـت  اك کـنم کـ    اتو پـ  اشکاش میتونستم   اقدرتو ندونستم ک  

امو شـونه نمیکـردن تـ      اش موهـ  اخودم نبردم ک   اشتن بیرون که بفهمن چیزي ب     امیذ
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٩٠

ش میـشد بهـش میگفـتم       ازش رو سـرم نکـشیده بـود کـ         امیفهمیدن کسی دست نو   
م بـه در    ابهش میگفتم چـش    ،؛ش میشد ان بود ک  ارستامنتظرش بودم وقتی که تو بیم     

سارام  غاد سر اشقت مرد دیگه نی   اکه ع  مدش بودم بگ  اکه به ی   مبگ مغابود نیومدي سر  
ید اشـ ام بخـونن تـ  اتحه بخون و به همه هم بگو براسم ف اي پنج شنبه و   ابرو برو و شب   

ب خودکشیم کم شه اعذ
پیشم میموند چقدر   ست  ام محو شد چقد دلم میخو     از جلو چشم  اینو گفت و    راحیل ا 

چقـدر دلـم    سـت بـرم تـو بغلـش       اسش حرف بزنم چقدر دلم میخو     است و ادلم میخو 
ش بلنـد میـشدم و میدیـدم    اون دیگه رفته بود ک    اامامیخواست خودم رو سبک کنم      

گرگ  ادیگه نبود وقتی هو   راحیل  قعیت بود   اهمش و  اماب بوده   اخو اقاتفاین  اهمه ي   
ن ان منم دیگه بلند شدم و رفتیم تهر       اگفت بریم تهر  لم و   اومد دنب انم  اماومیش بود م  

ـ   راحیل  هم نبودم فقط به      محمدد  ابه ی  صالایه هفته نرفتم مدرسه      ات افکر میکردم ب
ل الم کنـه همـش تـو حـ        ادیگه هیچکس و هیچ چیز نمیتونست خوشح      راحیل  مرگ  

م ز یه هفته رفت   اشک میریختم دیگه بعد     اهیچ کس حرف نمیزدم فقط       اخودم بودم ب  
ل خودم نبودم  احوناونموقع هم هنوز تو اینکه اامدرسه ب

ب امـن جـو    امـ اومـد   ارو دیـدم بـه طـرفم         محمـد مدرسه بودم که    برگشت از   ه  اتو ر 
شت حرف بزنم ار یه نفر جلو زبونم رو گرفته بود و نمیذانگادم یعنی ادینم
ین چند روز دق کردم  ابودي تو اکجسارام سال-
بودياکجمیگم سارام اتواب-
میشنوي چی میگم سارا-
ري کردم، خب بگو چیشدهامن قهري کسی چیزي گفته ،من کالت خوبه باحسارا-
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٩١

ب بدم به طرف مدرسه حرکت کردم و رسیدم به          اجو محمدي  الاین که به سو   ابدون  
ونروز بـه  اهم   اوناو   لم بده اکه که من ح    م گفته بود  انم به معلم  امامدرسه تو مدرسه م   

ره پرسیدالم دوباومد دنبامحمدره اموقع برگشت مدرسه دوبشتناندريامن ک
ـ   اراین کااتو چت شده ب  سارا- گـه  ابم میـدي  ات عـذ ارایـن کـ  اات حرصـم میـدي ب

ت قرمـز   اچـشم  اچر سارابمو میریزي به هم ؟    اعصااشی خب بگو چر   امن ب اي ب انمیخو
غونم کردي یـه    اد ام میکنی بخد  اري دیوونه   اخه دختر د  اینطوري شدي ؟  ااشده ؟چر 

کلمه بگو چیشده
ـ لم بده میفهمی یه نفر رو که جز       امحمد میفهمی ح   - ز ادم بـود جزئـی      انواز خـ  ای  ئ

ز ابم میفهمـی دیگـه      ادم میفهمی من خـر    ازدست د از زندگیم بود    اوجودم بود جزئی    
شمال خودم بار تو حابرو بذار تو روخداز سرم بردازندگی کردن متنفرم دست 

دياز دست داتو کی رو چی میگی -
هیچی فقط برو-
وردماشین اشین من مابریم تو مابی-
نگـه  از مدرسـه و یـه جـ   ارفت کمی دورتر  محمدشین شدم   ار م ارفتیم سو  محمداب
شت و گفت  اد
ینقدر به هم ریختیابگوچیشده که الاح-

ییم رفت خودکشی کردادختردراحیل-
؟جدي میگی اچر-
ره شوخی میکنه؟ان مثل کسیه که دفه ي ماقی-

سه چی خودکشی کرده نکنه همون دختره بود که عکسشو بهم           او الاخب ح  امانه   -
؟ساراره ازش حرف میزدي ادي و انشون د
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٩٢

ـ                 ا- ورم اره خودش بود دیگه نیست من نمیتونم درك کنم که دیگـه نیـست یعنـی ب
ین الند میشدم میدیدم همه    بیدم و ب  اش میخو ارزو میکنم ک  ار  انمیشه هرلحظه هزلر ب   

ب بودهاخواقاتفا
حت شد و گفتاراونم خیلی ناسه محمدتعریف کردم ارو واقاتفاهمه ي 

ینقـدر خودتـو   اضی نیست تو اونم راب نده اخودتو عذاتورو خد اماساراسفم  امت اقعاو-
حت کنیاران
نمیشه نمیشه-
بم میریـزه  اعـص اوضع میبینم ین ااورکن وقتی تو رو ب    اش ب احت نب اراجون من ن   سارا-

ین یک هفته که رفته ار کردي تو اتو چیکانامتحاستی ابه هم ر
سیمو رد کنهي کالان بوده که مدرسه قبول کرده نمره هامتحاادو ت-
حش بوده تو به صالاسته حتمامیخواخد اون رفته حتم  این به بعد رو بخون      از  اخب  -

تحمـل یـه     اب بکـشن بخـد    اسه تو عـذ   او ب نده که ده نفر دیگه هم      ادیگه خودتو عذ  
رم احتیتو ندارالحظه ن

شه میشه منو برسونی خونهاب-
اره حتما-
ممنون -

ز بیست دقیقه رسیدیم خونه ابعد 
ن ایـن چنـد روز نگـر      اسـتی ببخـشید     افظ ر اممنون که منو رسوندي خد     محمدخب  -

شدي شرمندم
م ت حرف زداهاونطوري باین حرفو نزن من شرمندم که انه -
ر کردي  اسه من همه ک   اببخشید من هیچ وقت قدرتو ندونستم و همیشه تو و          محمد-

من درست برعکس تو امادي ام گوش داو به حرف
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٩٣

حت میشماراز دستت ناینطوري ارو نزن این حرفادیگه -
ل و حوصـله    احـ  صـال اازم دلخور نشو بخد   این چند روز نیومدم بیرون      اگه  ااماشه  اب-

ن کنم اکم بگذره جبررم قول میدم یه اند
ین بدتر بودم از اي تو بودم اید من جاري شان نیست تو حق دازم به جبرنه عزیزم ال-
فظاحمت نمیشم خداخب دیگه مز-
د ببریشاز یاین نیست که البته منظورم افظ قول بده بهش فکر نکنی اخد-
شه  اب-

ـ  انمیتونستم در و دیـو    ومدم خونه   افظی کردم و    اخد محمداب ه رو تحمـل کـنم     ر خون
ده افکر میکـردم یـه عکسـشو د       راحیلبودم بیشتر به     اشتم خفه میشدم وقتی تنه    اد

ر زده بـودم وقتـی      ابش کرده بودم و به دیـو      او ق  نسم بزرگ کرده بود   اسی و ابودم عک 
ه اشـتنی نگـ  افـه ي معـصوم و دوسـت د    اون قی امیدیدمش غصه میخوردم وقتـی بـه        

ر اینکه ک اابود سعی کردم بهش فکر نکنم ب       حیف اقعامیکردم بیشتر دلم میسوخت و    
ـ     این دو م  اه گذشت و من تو      اخیلی سختی بود حدود دو م      رو  محمـد ر  اه فقط یـک ب

ـ امتحالم بهتر شده بـود      ادیگه ح  اونروز تقریب اسفند بود که    ادیدم روز هفتم     تم هـم   ان
امـ این که خـوب شـده بـود       اام رو هم گرفته بودم معدلم ب      امه  ارناتموم شده بود و ک    

رك اسـفند رفـتم پـ     اصه که هفتم    یت بخش نبود خال   اسم رض اي گذشته و   الامثل س 
ز امیبینه و همینم شـد بعـد   ار پنجره منو حتماد کن ابی محمدگه  اخره  الامیدونستم ب 
ومد و پرسیدامحمدپنج دقیقه 

ریداعت دانم ببخشید ساخ-
رم  انخیر ند-

مون خندمون گرفتادوت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٩۴

ت بشماي خنده هالهی فدا-

نکنهاد خدامیاین قربون صدقه هاز امحمد گفتم بدم ا-

ر کنم بعدشم من جدي میگمارم چیکاخب دوست د-

دانه من خوشم نمی-

لت خوبهاحالاشه سعی میکنم دیگه نگم حاب-

بد نیستم -

شی منم خوب نیستماگه تو خوب نبانه نشد بد نیستم یعنی چی -

خب خوبم -

ین بهتر نمیشماز اگرم پس منم خیلی خیلی خوبم ن دمت اها-

لتی اون یه خـرده خجـ     از روي   اچند دقیقه سکوت کرده بودیم که من سرم همیشه          
ذل زده به من محمدزیر چشمی متوجه شدم که امایین بود اشتم پاکه د

لت بکشی فکر میکنی نمیفهمماز من خجاي اکی میخواتسارا-
شتمادلت نمیکشم فقط حرفی نانه خج-
ه میکنماه کن مثل من که به تو نگاشتی به من نگاخب هروقت حرفی ند-
شهاب-
م رو بهـت  ان یه خرده جذبـه  الاز اید ابانومم بشی هاره خامتی قرسالانه بگو چشم ن -

نشون بدم
مر میشهایین ابفرمامون هرچی شماقاخب چشم -
تماك زیر پاري خالاسروري س-
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٩۵

ینطوري میگی دوسـت    اوقتی   ار بخد ار کن ابذ صالاتو  این قربون صدقه ه   امحمدي  او-
ز کنه من بیفتم توشارم زمین دهن باد
یـه   الاینطوري قربون صـدقه بـرم حـ       ارم  انکنه گیر نده دیگه خب من دوست د        اخد-

رمارت داتو ببند کالحظه چشم
سه چی او-
تو ببند میفهمی اتو چشم-
ز کنم؟اخب ب-
نه صبرکن-
ز کنماب-
ز کنابالاح-
سه چیه اواینامحمدي او-
رك اعزیزم تولدت مب-
مروز تولدم بود؟انه ،-
دت نبوداره مگه یا-
ورکنانه ب-
ره ال نداشکا-
زت تشکر کنماتو خیلی خوبی نمیدونم چطوري محمد-
ري کردم وظیفه بوده اهش میکنم عزیزدلم هرکاخو-

وقع بغض کردم و    لت میکشیدم همونم  ازخودم خج اونطوري بود   امحمدوقتی میدیدم   
سه سنگدل بـودن خـودم چطـور میتونـستم در           اسه بی رحمی خودم و    اگریه کردم و  

شـم  اس ب احـس اوت و بـی     اینقـدر بـی تفـ     ارم  اهمیت د اسش  اینقدر و ابر کسی که    ابر
مو نبینه که گفت اشکادزدیدم که محمدز امو اچشم
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٩۶

ري گریه میکنی اعزیز دلم ،قربونت برم دسارا-
ـ       ارم برو ب  این همه محبت تورو ند    اقت  الیاقعامحمد من و   - ایه نفر که قدرتو بدونـه ب
ت میـدونم   الان رو جزء مح   ینکه دیگه بدون تو بود    ااس ب اینکه جونم به جونت بسته      ا
مید زندگیادرمه که اینکه فقط وجود تو و پدر مااب

امابهم میده 
ـ   اهم ند  این تصور ه  از  امروز رو خوب بگذرونیم دیگه      ار  ابذ ساراشروع نکن   - ش اشـته ب

رو فوت کن دیگه اشمعالاح
سم گرفته بود رو فوت کردم کیـک تولـد هفـده            او محمدي کیک تولدي که     اشمع ه 

جعبه بود یکی مکعب مربـع بـزرگ ویکـی           از کردم دو ت   ادومو ب الگیم بعدش هم ک   اس
عت و یه دسـتبند     از کردم یه س   اول کوچیک تره رو ب    ات شکل بود    هم یه جعبه شکال   

دکلـن خیلـی    اون یکـی هـم یـه        اون قیمت و شیک بو که ست هم بودن و           خیلی گر 
خوشبو و گرون قیمت 

لم اممنـون خیلـی خوشـح      اقعـ ازت تـشکر کـنم و     ان نمیدونم چطوري    الامن   محمد-
ن کنم  ارم که بتونم جبرامیدواکردي 

ري نکردم اور کن کاهش میکنم عزیزم باخو-
ل ممنونابه هر ح-
نه؟ای یمتو گرفتارنانومم کاخب خ-
ره ا-
وردیش اخب نی-
روم نمیشه نشونت بدم امااچر-
وردي ابیست بدون دو اچند تالاره حال نداشکا-
ش ببین اهایناابی-
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٩٧

خب چند لحظه صبرکن ببینم-
ـ    ام نگ اخم تو چشم  ایه   ابمحمد  ز چند دقیقه دیدم     ابعد   خـم خیلـی    ایـه    اه میکنـه ب
ز اکـه    امظلومیت و مثل بچه ه     او ب یین  اختم پ انداك منم وقتی دیدمش سرمو      اترسن

هی کنن گفتم ادرشون معذرت خواز پدر مان ار بدي میکنن و میخواوقتی یه ک
خب ببخشید-
ببینمت -

گفتم از کسی میترسه درست مثل بچه هار انگایی که اصداب
خب قول میدم ترم بعد نمرم خوب شه ببخشید -
م کن ببینمامیگم نگ-

چیه؟-
شو اخماه کنم بعد یهو  ام خیره شد ومنم مجبور کرد که بهش نگ        اچشم نیه تو اچند ث 

زکرد و گفت اب
ینقدرافکر نمیکردم اقعاوسارا-

شم اینقدر دختر تنبلی بافکرنمیکردي اقعانه نگو میدونم و-
شیاینقدر درسخون بافکر نمیکردم اقعاو-
ري مسخره میکنیاد-
جدي میگم انه بخد-
اقعاو-
اقعاورها-
خوب نشدم صالااقاتفا-
لم کردياخوشحاقعاین بهترواز ا-

ل شديالم که تو خوشحاخوشح-
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٩٨

مم فقـط ورزشـم بیـست بـود     ارناشی من تو کار بوفرین سعی کن همیشه همینط    ا-
بقیه تک 

جدي-
ل کردم  امتو دیدم حارنان که کالاجدیه جدي -
ورديارو تک اشتی که ده تاس دبله تو چقدر زرنگ بودي مگه تو چقدردر-

تو مدرسه نبودیمصالاکه اهام-
بودیناپس کج-
ر میکردیماز مدرسه فراهمش -
ستشو بگواره کلک رار ؟امیرفتین سر قرامیرفتین کج-

ولین دختر زندگیه من هستیاتو .نه به جون خودموخودت-
بیرونبرم ازه هست فرداجاشوخی کردم میدونم خب محمد جونم -
اکج-
بخرياین چیزاس و اید بري لبار میکنه باصرانم امابرم بیرون بگردم برم خرید م-
ي بري؟اکی میخواب-
م برم امیخواتنه-
زه نیست برياجانخیر -

ري؟اد نداعتما؟به من اچر-
رماد نداعتمابونی اي خیالاشغاین ابه امارم ابه تو د-
خب پس من نرم؟ -
نه -
ر برم دیگهابذ-

همین که گفتم دیگم چیزي نشنوم-
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٩٩

ریک میشهاره تاداري هواري نداشه خب عزیزم کاب-
فظ انه خد-
فظ اخد-

م زداشتم به طرف خونه میرفتم که محمد صداصله گرفتم و دازش فاحدود دو قدم 
؟ !سارا-

:دم اب داسرمو برگردوندم و جو
! بله؟-
شقتم اع-
منم همین طور-
ـ    ازه ند اجابهم   محمدومدم  اه طرف خونه    ب ـ   ااد برم خرید ب نیت گفـت   اعـصب  اینکـه ب
س احـس از غیرتی بودنش لـذت بـردم        ااماره  اد ند اعتمار یه جوري گفت که بهم       انگاو

سش مهم هستماره و وامنو دوست داقعاکردم و
گ هنایه  شتم به   اد کرده بودم و د    اهنگ رو زی  اي  اوصدمپیوتربودم  اي ک اشب وقتی پ  

تـو خونـه و      استم سکته کنم تنهـ    ارفت میخو  ادفعه برق غمگین گوش میکردم که یه      
ینه از رو میز    ارو  ایی و شمعدونی ه   اتو پذیر ریک فقط سعی کردم زود برم       اونم ت اشب  

م بـودن   ابان وب اماور نکردنی م  ایی یه چیزي دیدم ب    اروشن کنم که وقتی رفتم تو پذیر      
امنـو دیـدن جیـغ و حـور        اتولد گرفته بـودن تـ      سماي مدرسم که و   از دوست ااده ت  اب

ونورترم فکرکنم فهمیدنابون ادو خیاشد که تاي برپاکشیدن و یه غلغله 
ومدیناکی اشم-

د بود که نشنیدیناونقدر زیاي موسیقی تون اصداخیلی وقته شم-
فلگیرم کردین  اغاقعاممنون و-

مزشون تشکر کردامو بوسیدم و ارفتم تک تک دوست
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١٠٠

د و رفـت بیـرون کـه    اش رو بهم د   ام هم فقط هدیه     ابامو عوض کردم و بب    اسارفتم لب 
ل استشو بگم خیلی هم خوشح ام ر اگه بخو ااماشن  احت ب اس پوشیدن ر  ام تو لب  ادوست

ون شـب   الم نمیکـرد    اسم گرفت خوشح  او محمدزه ي تولدي که     اندانشدم هیچی به    
هنـگ  ایـه    اواهش کـردم    ازشـون خـو   ار بزنم منم    اسشون گیت ار کردن و  اصرام  ادوست

هنگ ابعد قبول کردن منم یه       اماولش قبول نکردن    اد    اهنگ ش اغمگین بزنم بعد یه     
یـن  اش خونـدم    اهاشتم رو زدم و ب    ابودو خیلی دوسش د    اننده ه از خو اسه یکی   اکه و 
بود

دیگه امام،  استم بی اه تو خو  از بغض نگ  اسهم من   زدرده    این سهمم   این گریه نیست    ا
اعشق تو بـد جـوري تـ        الم کن ب  ه تو،خیلی پشیمونم ،حال   از تو و قلب بی گن     ا... دورم

یی ایـن تنهـ   امه  اکـردم سـز    این حقمه خیلی خط   انشون دیره   اسه جبر اکردم خیلی و  
مه که پیش چشم    ایی سز این تنه امه  اسر کنم سز   انهمو ت امه که تک تک لحظه ه     اسز

کنم   تو یک شبه پرپر اطراتو همه ي خ
هنـگ غمگـین   اسـتن یـه   ازم خواسم دست زدن و کلی تشویقم کـردن  و           ام و ادوست

رو انم پنجـره هـ    امـ اخـه م  ام میکنـه    اره نگـ  اد محمدوردم دیدم   االادیگه بزنم سرمو ب   
ختمون روبه رویی ام تو سمحمدهر اشته بود چون خیلی گرم بود و خونه ي خو    ازگذاب

شتن اتسلط داز میموند قشنگ رو خونه ي ماباگه پنجره هابود و 
سـه  اوالاحـ اه میکنه تـ اشته زیر چونش و منو نگاش کردم دیدم دستشو گذ اوقتی نگ 

ر بـزنم و توجـه      ام گیتـ  اد جلوي جمع بخو   ار نزده بودم فکر کردم بدش بی      اگیت محمد
هنـگ  ام یـه    ار دوسـت  اصـر اسه همینم حرفشم نزدم به      اهمه رو به خودم جلب کنم و      

سـرمو  امـ الت میکـشیدم  ام میکنه و خج  اره نگ اد دمحمینکه میدونستم   اادیگه زدم ب  
هش خوندمایین و زدم و همراختم پاندا
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١٠١

زبون بی زبونی بهت بگم بی تو میمیـرم          ار تو بشینم ب   اره کن ایه روز میشه که من دوب     
ر دیگه تـو رو     ارزوم فقط همینه یه ب    ابمیرم   ای این دنی اره بمونم تو    اسه من فرقی ند   او

خـرم  اي  ارم نفـس  اسمونِ بـی سـت    الو روزمو ببین    ارم ح اجز تو کسی ند    ااااااااااااببینم  
رن ار میب ابر به از روزي که تورو ندیدن مثل       ام  ادیگه کم کم میرنو تموم میشن چشم      

ه میـشه شـبو روز      ابه زنـدگیم تبـ    ال من چقدر خر   اسه یه لحظه بفهمی ح    اش و اي ک ا
ز اینی که غم  رومـو پوشـونده       ي میب ایه روز میشه می   .........به  اهرچی روبروي منه سر   

ک بشن  یرام ت اهی شب ایم مثل س  ار چشم اهی نمونده نذ  اوقت رفتنت رو سرم موي سی     
رناشن هنوز منتظرن جزتو کسیو نداشته بام سو داین چشما
هنگ دیگه هم بزن خیلی قشنگ میزنیایه سارا-
ـ         اخو از صـدت  ال میکنـیم    اح اوقتی میزنی م   ساراره  ا- ی و  ننـده هـم قـشنگ تـر میزن

میخونی
شه چشماب-

ز اسه محمد زدم اهم واقعال کنه واهنگی رو زدم وخوندم که محد ح  اشروع کردم یه    
ره کـه  اه سیدي بیـ   اسه دستگ انم گفتم میکروفونی که و    اماقص هم بلند خوندم و به م      

ـ          اماشه که محمد هم بشنوه م     ار بلند ب  اي گیت  اصد عـشق   انم هم قبـول کـرد و مـن ب
زدن و خوندنراشروع کردم به گیت

ر نیمـه ي    انگـ افهمیـد کـه تـو        ادنی،...ومدي تو   ااینکه تو به دنی   از  الم  اخیلی خوشح 
فرشتـشو   اده روز تولـدم خـد     اتـورو د   ازندگی خیلی خوبه چـون کـه خـد        گمشدمی

شـقت  اتو رو سپرد دست خودم دستتو گرفتمو فهمیدم ع        مهربونی کرد    اده خد اتسفر
شدم
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١٠٢

شو که نمیسپره دست همـه      افرشته ه  ادونه پیش منه خد   ون یه   ایه دونه    اورده دنی ا
ام خداممنون تواومدنت یه دنیاطر اشق کی میشدم به خاومدي پیشم من عاتو نمی   

شقت شدمامهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم دستتو گرفتمو فهمیدم ع
ي کی  استن بدونن  صد   ایم شد همه میخو   اد زد زندگیه منی و سریع ق      ابلند د  محمد

ز اد دیگه توجه نکردن و بعـد  ازیاختم بچه هارو فقط من شناون صد احب  اص اماد  بو
ر زدن جلـو    از گیتـ  ازم محمد تو پنجره بود  دیگـه         ارو زدم ب  سارازنین  اهنگ ن او هم   ا

لت نمکشیدماخجمحمدشم چ
سـم یـه سـرویس    انم وامامز کردیم ارو بادو هاون شب خیلی زود گذشت کاصه  خال

ونـشب  ارفـتن   اهم بچه   از خوردن کیک و ش    ابعد  ب گرفته بود    اولب ت ز  انقره خیلی ن  
بـستگیم  او قبلش هم کلی به محمد فکر کردم       امابیدم  اخیلی خسته شدم و رفتم خو     

شـتم  انه نمیدونستم د   اشتم خودمو گول میزدم ی    ابهش بیشتر شده بود نمیدونستم د     
نه ابه خودم تلقین میکردم ی

ده شدم که   اماب بلند شدم و   از خو اعت  اش س اوش خر ي گ اصد امروز طبق معمول ب   ا
رو صورتم نبـود و      اون زخم اي  از ج اثري  اه کردم دیگه    اینه نگ ابرم مدرسه خودمو تو     

محمدمروز صبح   ا.ز خونه زدم بیرون     اده شدن   اماز  اخوب شده بود بعد      مالاصورتم ک 
ر زدن  احت شده چون بهـش نگفتـه بـودم گیتـ          اراز دستم ن  اس کردم   اسحارو ندیدم   

اد دعـو  اطر هر چیز مسخره بخـو     اشت که به خ   اقی ند خالاین طور   انه محمد    امابلدم  
لم اومده بود دنبـ   اشین  ام ارو دیدم ب   محمدز مدرسه   احت شه بعد    اراز دستم ن  ااکنه ی 

دم و بـی    اب نـد  ام زد جـو   اطر همینم هرچی صد   اذیتش کنم بخ  استم کمی   اولش خو ا
شت ارم د از کن ادش بره   ای صالانه کنه   ارو به ست دیشب   اگه خو اون  امحلش کردم که    

ومداشین می اماب
! ؟سارا-
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١٠٣

ماتوابسارا-
ت اراز دسـت کـ  ااره بی محلم میکنی بخداري کردم که دوب از چیشده مگه من ک    اب -
نی شدمارو
توئیمحمدا-
ن نفهمیدي الاامسخره یعنی ت-
رم رد میشهاز کناشین اماره باره که داحمت دانه فکر کردم یه نفر قصد مز-

نکناین شوخی هاز اخیلی لوسی سارا-
ستم یه خرده بخندیم جو عوض شهاخب خو-
هم خیلی خندیدیماعوض شد ممالان کالاخب دیگه -
نخندیدي؟-
میگم خندیدم دیگهاچر-
کو من ندیدم تو بخندي-
خندیدمالاه کن خوبه حانگ-
هرایده نداین خنده فانه -
ر شواسوالوس نشو بیسارا-
ر شم ام سوانخندي نمیات-

خندید وگفتمحمد
ساراز دست تو ا-
م نکردمم من سالستی سالارا-
م میکنین سالالام علیک سال-
دمام نمدینه که سالاز اخب بهتر -
رياکم هم نمی-
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١٠۴

نمیرسماي شمارید به پار داختیا-
رياستی یه کتک دار-

گونه کردم و گفتم مو بچهاصد
خُنی اي منو دعوامیخو-
کنم دخترِ بدارو دعوام شمابله میخو-

ر کردماخه مگه من چیچاچِال-
نزده بودي راسه من گیتاچی وابر-
حت بشیالاید ناخب جفتم ش-

ي چی ابر-
نمیدونم -
س بخري استی بري لبامروز نمیخوانومم مگه اخب خ-
د منم دیگه نرفتمازه نداجامون اقااماستم برم ابله میخو-

ز مدرسه تعطیل شـد بـره   ابرو بگو ساراتون به من گفت به اقاامامردي اي ن اقاچه   -
م ببرمش بیروناضر شه میخواح
داگه قبول کرد میانش اماید زنگ بزنه ماباماشه ابرو بهش بگو ب-
نت به من خبر بده امان برو خونه زنگ بزن مالاخب همین -
د جلو در که مـن خبـر بـدم بهـش وقتـی زنـگ زدم                 ایسامنو رسوند خونه و و     مدمح

ضر میشم اعت دیگه حاگفتم برو خونه من یک سمحمدد و به ازه داجانم امام
چه خبره!عت دیگهایک س-

ده بشماماعت هم خیلی هنر کردم که ازه یک ساتا-
عت دیگه جلو در هستمابگی پس من یک ساشه هرچی شماب-
شهاب-
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١٠۵

م کـردو یـه     انگـ  محمدیین  اعت کلی شیک کردم و رفتم پ      از یک س  اصه که بعد    خال
دالبخند زد و سرشو تکون د

مسال-
م  سال-
خوشگل شدم-

نه نشدي-
یه خوشگل برو خریداباپس من میرم شم-
ز این بود خوشگل نـشدي خوشـگل بـودي          اور کن شوخی کردم زندگی منظورم       اب-
ولا

ناها-
نم خوشگله ابریم خالاح-
ره بریما-

اکج-
رهاس داکه لبانمیدونم هرج-

شهاب-
س گـرفتیم وقتـی     البـ  اونجـ از  اده طبقه بود و     رفتیم یه مجتمع که حدود       محمداب

خت کـه   انـد اه خیلـی بـد بهـم        ایه نگ  محمدب کنم   انتومو خودم حس  استم پول م  اخو
ومدیم بیرون گفتمازه از مغاخیلی ترسیدم وقتی 

بریم خونه من چیزي نمیخرم ابیمحمد-
ستی همه چی بخريامگه نمیخواچر-
مانه نمیخو-
؟اچر-
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١٠۶

ماچون نمیخو-
دلیلش؟-
ب میکنی احسرم خودم که توامن نیومدم که تو پول بدي مگه من پول ند-
ت بخرم  ارم برامن خودم دوست داماري امیدونم د-
ضی نیستم و چیزي هم نمیخرماینطوري رالطف کنی منازم نکرده شمنخیر ال-

ز اتو ارم پاهمه چی هم نمیخري نمیذاومدي و تااینجااینقدر حرف نزن ت ابریم   ابی-
ري بیروناژبذاساین پا

م انمیخو-
ب انتخـ او خودشـم     ازه هـ  انتومو کشید و منو به زور میبـرد تـو مغـ           استین م امحمد  
میکرد 

ب میکرد که مـنم بـودم       انتخایی رو   اهمون چیز اسلیقه ش هم خیلی خوب بود دقیق      
ب میکردم بهش فتمانتخارو اهمون

رو نمیپوشمایناسه کی میخري من که او-
ید بپوشیامیکنی هرچی من میخرم بابیجاشم-
بم میده ات عذاراین کامیدونستی محمد-
نه نمیدونستم -
د ات خوشم نمیاراین کاز ان بدون من الاز اخب -

لذت میبرم اراین کاز اخودم اما-
گه یک کلمـه دیگـه حـرف        ار کرد که حرفی نزنم و گفت        اصراصه که محمدکلی    خال

ب میریزه به هم  اعصابزنم 
سـت بـریم    ازم خو امحمـد شـین شـدیم     ار م ارفتـیم سـو   مون تموم شـد     اوقتی خرید 

ید برم خونهامن گفتم دیرم شده و بامان ارستور
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١٠٧

نمیشی حت ارایه چیزي بگم نسارا-
حت نمیشم ارانه ن-

ري استگام خوامن کی بی-
ه رو قبـول شـو مـنم        انشگاتو کنکورتو بده د    فرصتش نیست فعال   صالان  الان نه   الا-

دیپلم بگیرم بعد
ل بعدایعنی یک س-
مونو کمتر کنیم   ابطه ه اید ر ازه ب ارن ت اقبول نمیکنن یعنی نمیذ    اینانم  امان م الاخب  -
ینـه کـه    ابش خورد میـشه     اعصاحت میشه و    اراچیزي که به شدت ن    از تنه اي من   اباب

رمایه پسر دابطه بابفهمه من یه ر
داقی پیش نیاتفابطه تموم شه که این رام دیگه اخب منم میخو-
ن نمیشهالانه -
شه هرچی تو بگیاب-
اه دیگه عیده هاستی یک مار-
بله میدونم -
ل شی سه کنکور بخون قبواوامحمد توروخد-

ش قبول میشم امطمئن ب-
مهاز خدا-

نوماخساراره ال دیگه اري یک ساستگاره خواپس قر-
ره دیگها-
ونموقع میمیرماامن که ت-
نکنهاین چه حرفیه میزنی خداا-
ببخشید-
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١٠٨

ر نشهادیگه تکر-
رو چشمم-
ري اري نداخب دیگه ک-
شاظب خودت بارم موانه ند-
!؟محمد-
دلم؟جون -
رماخیلی دوست د-
بیشترام-
فظ اخد-
فظاخد-

مو سـریع عـوض   اسـ از شرکت برنگشته بـودن لب اهنوز اینانم اماومدم خونه م  اوقتی  
یی ومد نشونش بـدم پـوال  انم اماشتم دم دست که مایی رو که خریدم گذ    اساکردم ولب 

ستم افتی میخوپول کی گر ایم کردم که نپرسن پس ب     اس بخرم ق  اده بود لب  ام د اباکه ب 
ومدن  اعت طول نکشید که ادو بخرم حدود نیم ساسه محمد کاوون پوالااب
نامام مسال-

ستی رفتی خرید ام عزیزم چطوري رسال-
ره رفتم ا-
خب چی خریدي-

همه چی-
ر ببینمابی-
ساپه انار کاش کناهاونا
زشون کرد و گفتان تک تک بامام
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١٠٩

اخیلی خوش سلیقه شدي هسارا-
اجد-
ره جدي میگما-
رو شکر اخب خد-

تودل خودم گفتم سلیقه من نیست سلیقه محمد
ایـن کـه فـرد   از اجمعه بود ومن ابم فرداومدم بخوام خوردن و فیلم دیدن      از ش ابعد  

یی اشـتم یـه جـور   اصی دامش خارایه اپنج شنبه هل بودم اتعطیل بود خیلی خوشح  
بود یه شب نبود کـه بـدون فکـر کـردن بـه               حتالم ر اصه خی شتم و خال  اب ند اضطرا

بت شده بود هـیچ پـسري مثـل    ان دیگه بهم ثالابم همش تو فکرش بودمانحمد بخو
رزو میکـردم   انی نشده بود    اهیچ وقت عصب   الاح امغرور نبود ت   صالاره  امحمد وجود ند  

همیشه صـبور بـود محمـد شـش          امانیتشو ببینم   ار هم که شده عصب    اسه یک ب  اکه و 
ق بـود نـه     امش هم معمولی بود یعنی نـه چـ        انداز من بلندتر بود و    ااتر تقریب نتی م اس
س میپوشید من که کلـی      اهمیشه یه جور لب   غرخیلی هم به سرووضعش می رسید       ال
امـ ام میگفتن من سر ترم      افه دوست اظ قی از لح ااماوردم  ابرش کم   اشتم در بر  اش د الب
خیلی بهتر بود و مطمئن  از م اونطور که محمد تعریف میکرد وضعشون     از نظر ثروت    ا

ز اهرش معلـوم بـود      اشین و خونه ي خو    از وضع م  استه چون   اش ر ابودم همه ي حرف   
شتیم فقط محمـد    الی هیچی کم ند   از نظر م  اهم   البته م ارن  اي خیلی پولد  اده ه انواخ
تی کـه یـه دختـر میتونـه        اصه که محمد همه ي خصوصی     وضعشون بهتر بود خال    اینا
صه که همه   ده خال انواق،خخالاشت پول،خوشگلی ،خوشتیپی،  ارو د  ج کنه ازدواش  اهاب

قش من فقط   خالاسه من مهم نبود به جز       او این چیز از  اهیچ کدوم    اماچی تموم بود    
ـ     اه فـروردین هفتـه      ام اصه که ت  شتم خال اقش دوسش د  خال اطرابه خ  ر اي یکـی دو ب
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١١٠

بـود و هـم کنکـور    یک ي من نزدانامتحاردیبهشت که هم   اه  ام اماهمدیگرو میدیدیم   
رك اد پامحمد یه روز بهش گفتم بی

مسال-
هتونو دیدیمانم چه عجب روي ماخسارام سال

ره ي سهیل شدین استاکه همیشه هستیم شماکم لطفی میکنید م-
خب خوبی؟-

ال پرسی شماحواز ا-
یه حرف بزنیماکنارم بانه جدي حرف بزن دوست ند-

ره خوبماخب -
پس منم خوبم-
میکنیاراخب چه ک-
درس میخونم دیگه-
درسم میخونی -
طر تو افقط بخ-
طر من ابه خاچر-
چون توگفتی-

ظاین لحاز ان اها-
ظاز همین لحابله -
فظی کنیم از هم خداه دیگه ایک ماتز استم بگم اخب محمدخو-
یعنی چی -
ترجمه کنم-

ممنون میشم-
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١١١

ره تـوهم   اثیر د ال سوم هم روي کنکور ت     امعدل س ي من شروع شده و      انامتحایعنی  -
ي من خیلی مهمه قبول شی اید کنکوربدي و براب
فهمیدممالان بله کاها-

رو شکر اخب خد-
همین-

ري من برم اري نداره کا-
سه پنج دقیقه منو کشونديابی معرفت و-

يانمیگفتم بیصالانمیدونستم بهت برمیخوره وگرنه -
نکنز شروعابسارا-
ب میديادمو عذات احرفاچی رو شروع نکنم ب-
ر کردمابزرگش میکنی مگه من چیکاچرسارا-
ر کنیاستی چیکادیگه میخو-
شه ببخشید غلط کردم خوب شدابسارا-

امـ ام  از بی رحمـی هـ     از خودم   الت میکشیدم   اشتم خج این حرفو زد د   اوقتی محمد   
ون اشـتم   افقـط دوسـت د     انمیـدونم چـر   ونو مقصر جلوه بدم که      استم همیشه   امیخو

شتماشتم من محمد رو دوست د     ادوسش د  اماهی کنه   ازم معذرت خو  ااشه ت امقصر ب 
ذیتش کنم استم امیخوافقط نمیدونستم چر

شه اخرت باخب دفعه ي -
شه هرچی تو بگیاب-

سه تو خریدماینو واستی ارا-
سه مناو-
دازش کن ببین خوشت میاره با-
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١١٢

سـتم  اسش گرفته بودم میخو   ادکلن خیلی گرون قیمت و    اعت و یه    ان ویه س  هایه پیر 
ن کنماجبر

زحمت کشیديامرسی خیلی خوشگلن دستت درد نکنه چرساراي او-
زت نبـود بـرو عوضـش       اندااشتی ی اگه دوست ند  اشه عزیزم   ارکت ب اري نکردم مب  اک-

کن
ین خوشگل تر هم مگه هستاز انه -
نهزه هست برم خواجاخب -
مت  بله هست برو به سال-
عتاهمین سه دیگه ایک مار ماپس قر-

شهاب-

زش اون روز وقتی رفتم خونه بغض گلومو گرفته بود هر وقـت محمـد رو میدیـدم و            ا
ر همـدیگرو   اید دو هفته یک ب    ان که ب  الااشتم مخصوص امیشدم همین حس رو د     اجد

ر هم در حـد یـه نـیم         ایک ب میومدن و میرفتن و من حتی        اصه که روز  خال میدیدیم
شده بودم اد هار من مثل معتانگالم بدتر میشد    اه محمد رو نمیدیدم روز به روز ح       انگ

سـته بـودم   ازش خواخـودم  امـ اشـتم  از داد مخدر که بهـش نیـ  او محمد هم مثل مو    
گـه کنکـور   ادت کرده بودم محمـد گفتـه بـود     اشم بهش ع  انمیتونستم بدون محمد ب   

د اسه همیشه می  اه دیگه و  از سه م  ان خونشون وبعد    ابره شهرست ه  اید سه م  اقبول شه ب  
ده بـود ومـن هـم       امحمد هنوز کنکـور نـد      اماي من تموم شده بود      انامتحان که   اتهر

خر که دیگه   اي  ام ببینمت روز  ابیرون میخو  احمش بشم بهش نگتم بی    استم مز انمیخو
ینقـدر  اینکـه  اسه ان کشید وارستارم به بیم  احدي که ک   الم بدجوري بد شده بود ت     اح

ه کـرده بـودم و بـه رفـتن محمـد فکـر              ار خونه نگ  اتو خونه مونده بودم و به در و دیو        
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١١٣

از کجـ ان نمیـدونم محمـد   ارسـت امنو بـردن بیم  اینانم  اماغون شده بودم م   امیکردم د 
تم  اقومد مالان که ارستابیمومدم ادونسته بود من 

محمد-

جونِ محمد-

بودياکج-

ر میکنیادت چیکخواري بادسارا-

محمد نمیتونم دوریتو تحمل کنم -

ن پیشتمالامن که -

ي چی؟اه هم دیگه نمیاسه سه ماي بري وان پیشمی چند روز دیگه که میخوالا-

اینجایم اسه همیشه بیاري میکنم که وادر عوض ک-

چطوري-

اینجان اضی میکنم بیارو راینانم امام-

زه فهمیدم بدون تو نمیتونم زندگی کنماتر ام نذاتنهامحمد توروخد-

ور کنارم بات نمیذاهستیِ من هیچ وقت تنه-

ن بد شهابیاینانم امان برو میترسم مالاومدي امحمد ممنون که -

لت خوبه ار روز دیگه ح  اچه ام ت الت خوب شه میخو   اشه فقط قول بده که زودتر ح      اب-
شماتو باز کنکورم رو بام روز قبل اخوب شه چون میخو
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١١۴

شهاب-

فظ وروجک محمداخدپس فعال-

فظ اخد-

نـرژي  الم خیلی بهتر شده بود وقتی محمد رو دیدم کلی           اینکه محمد رفت ح   از  ابعد  
ومدانم اماگرفتم م

لت بهتر نشدهان حاجسارا-

هش میکنم منو بریدخونهالم خوب شده خوان حاماماچر-

میگه کترت حرف بزنم ببینم چیدار برم بابذ-

اخب زود بی-

شهاب-

ومداز پنج دقیقه ادکتر حرف بزنه و بعد انم رفت بامام

گفت سرم تموم بشه میتونیم بریمسارا-

شتم دیوونه میشدماخ جون دا-

ري کـه نـه لحظـه    اشـتم روز شـم  ار روز دیگـه د  اسه چهـ  اومدم خونه و  اینکه  از  ابعد  
ر روز هم گذشتاچهاري میکردم تاشم

شـتم چـون    اسـترس درس هـم ند     ادیگـه   محمد برم بیـرون      ار بود ب  از قر اعد  مروز ب ا
یی رو پوشـیدم کـه   اسـ ار همـون لب اولین باسه اون روز واشتم ابستون بودو درس ند ات

ش و  انتو مـشکی کـه دور یقـه هـ         اسم گرفته بود یه مـ     امحمد به سلیقه ي خودش و     
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١١۵

هم سـت  اکه بل صورتی خوشرنگ و کیفو کفش مشکیاش چرم بود ویه ش  استین ه ا
حت نـشون  اراحت سعی کردم خودم رو ناراناشم ی ال ب اید خوشح ابودن  نمیدونستم ب   

هر اشین خو اشین محمد یعنی م   انمیتونستم یعنی شدنی نبودوقتی رفتم تو م       اماندم  
سـش خریـدم و     اعتی رو پوشیده که من و     اهن و س  امحمد دیدم محمد هم همون پیر     

ز چهرمـون  از دیـدن هـم ذوق کـردیم    الـی   دکلنی رو زده که مـن خریـدم ک        اهمون  
مشخص بود 

مسال-

مسال-

محمداقارکه امب-

مو میگی اسارکه لباچی مب-

شینتونو میگمانخیر م-

هرمه ال خوال من نیست مام-

هرت بود؟اشین خواین مامگه -

نه عوض کرد-

رکهال مبابه هر ح-

دات خیلی بهت میاساستی لباممنون ر-

یدي خراچون شم-

ست انه چون تو تن شم-
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١١۶

داسه من چون من خریدم بهت میاوامامرسی همچنین -

شـه  اشتی من دلمـو خـوش کـنم ب        اهیچ وقت نذ   انوم شم اخ سارالی نیست   ابله خی -
ریمایی داهم خدام

اباشوخی کردم ب-

میدونم-

خب بریم-

بریم -

شین نسته بودیم که محمد گفتاتو م

نومپاخراسااخب دیگه چه خبر-

ممنون بد نیستم -

یعنی خوب نیستی-

شماید خوب باب-

شی مگه چیشدهاید خوب نباباچر-

نمیدونی اقعایعنی و-

ور کن نمیدونم انه ب-

شماحت نباراکه نسم مهم نیستی که ای ونفکر میکاقعاو-

ین یعنی چی اخب -
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١١٧

د خودتو به نفهمیدن میزنی امحمد بدم می-

حـت  از دسـتم ر   اه  اسه م  اري دیووهه میرم ت   ارو دوست د  اینقدر م ایعنی  سارااباي ب ا-
میشی

رمال و حوصله نداحصالاشوخی نکن محمد -

م میدمانجاري تو بگی ار کنم هر کات شم خب میگی چیکافد-

زم نکردهال-

ار شمافتخاد به اهنگ شاینم یه اخب -

شتمایی بود رو گذاره ي جدادرباقاتفاهنگ غمگین که اهنگ رو عوض کردم و یه ا

هنگ شروع کرد به خوندن گریه کردم اات

اك کـن  بخـد     اتو پـ  اشـک اتونبینم زندگی   اشکازندگیم   ساراري گریه میکنی    اد سارا-
بش اومدیم همـدیگرو ببینـیم خـر      اه  از یک م  ابعد   اباب اگریه کنی منم گریه میکنم ه     

نکن

نمیدونست چی بگه فقط بـه مـن         ري کردم گریه نکنم نمیتونستم محمد دیگه      اهرک
ورد ابـه روي خـودش نمـی         امـ ابش به کلی بهم ریختـه       اعصاذل زده بود میدونستم     

شـتم  انی شـه دوسـت د     اشـتم عـصب   امـروز دوسـت د    اامـ اهمیشه همـین طـور بـود        
یـن  اگـه   اشـتم   اسه همیشه میـره دوسـت د      ار فکر میکردم و   انگانیتش رو ببینم    اعصب

یـد  اربانگاامـ ام خیلـی سـخت بـود       سـ ارو ببینـه و   نیتش  اشه عصب ارمون ب اخرین دید ا
درشـون گـوش   از شده بودم که بـه حـرف پـدر م   اي لج باقبولش میکردم مثل بچه ه  

بش ریخت بهم و گفت اعصانمیدن محمد 
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١١٨

بمو اعـص ابـسه دیگـه     شـک میریـزي     اینطـوري   ار ي   امصب مگه من مردم که تو د       ال-
ز دسـت   اد  اد مگه بند میـ    ابی ر گریش بند  ادم گفتم بذ  ایساعت و اریختی به هم نیم س    

اشین هاین شیشه ماتو سرمو میکوبونم به 
ه نمیکنی فکر میکنـی نمـیفهمم تـو         اسه همیشه هم پشت سرتو نگ     امیدونم میري و  -

ي منتظـرم  ایی چون نمیگـی و میخـو  اوناز اتو بدتر اماي دیگه اي پسرهم مثل همه
ري ابذ
ورتم وگفت ین حرفو زدم محمد یه دفعه یه سیلی زد تو صاات

انمیکنی هاین غلطاز ادیگه ي مفت چیه میزنی دفعه ياین حرفا،ساراخفه شو -
امـ انی شـد و جـدي حـرف زد صـورتم میـسوخت              ازش ترسیدم خیلی عـصب    اخیلی  

ـ          اشتم  احت نشدم دستمو گذ   اران ـ       اون طـرف صـورتم کـه محمـد ب اسـیلی زد بعـد ب
ز روي دلسوزي بود گفتانیتی که اعصب

ر ببینمارددستتو ب-
مانمیخو-
د یه سیلی دیگه بخوريادلت میخو-
دید گفتاشتم محمد تامنم که خیلی ترسیده بودم دستمو برد-
شـتم  ایی حق د  اخد اماهش میکنم منو ببخش     اخو سارالهی ، اوه دستم بشکنه    اوه  ا-
ب من؟این بود جوا

بشو ندم اش حرف نزنم و جواهاتصمیم گرفتم ب-
هم هـستیم وهـیچ      امت ب اقی ارم  منو تو ت    ات نمیذ امن هیچ وقت تنه   ور کن   اب سارا-

کنه فهمیدياز هم جدارو انمیتونه ماکس جز خد
م میگم فهمیدي اتواب-
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١١٩

ره فهمیدمادم که یعنی اسرمو تکون د
رهاري بگو اسه من سر تکون نده مگه زبون نداو-
رها-

رهاچی 
ره فهمیدم ا-
میزنی خب؟احرفیناز ااش هاخرت بادفعه -

خب -
لت بهم بخورهاینقدر من میبینی که حاونوقت ام اه دیگه میاسه مادیوونه من برم ت-

دابهت نمیصالاك کن که اتو پاشکاون االاح
ي من یـخ زده  ادستاون گرمام میلرزن تو اك کنم که دیدم دست  امو پ اشکاستم  اخو-

شـته بـود و فقـط    اشینو نگه داممحمد هم بودن مثل یه مرده ي متحرك شده بودم
ه میکرد اشت به من نگاد
ببینمتسارا-

ت کنم ام نگانمیخو-
م کن ام میگم نگاتواب-
بتو نمیدمامن حرف نزن چون جواین به بعد باز ا-
خنده گفتاب
رهاد اره سیلی میخوادلت دوب-
ري اتشو داجر-
زنمت م میال خودمی هرچقدر هم که بخوارم مابله که د-
دهاروتم که زی-

ره خیلی ا-
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١٢٠

معلومه -
اب کنی هاتو خرادفعه ي دیگه نبینم چشم-

ل اشین محمـد یـه دسـتم      اون جلو م  از  از کنم و    استم دستمو در  ادم خو ابشو ند اجو-
م امو گرفت و همون طـور کـه دسـت   ار مچ دست اولین ب اسه  ارم که محمد و   اغذي برد اک

م گفتش بود به هم خیره شدیم و بهاتوي دست
ورت شه ارکنم که بابگو چیکاورت شه هارم به چه زبونی بگم بادوست دسارا-

صـی  امـش خ  ارام بود و به هم خیـره شـده بـودیم یـه              اي محمد تو دست   اوقتی دست 
دم زمـین   افتـ اول کـه  اي محمد رو لمس میکردم دفعـه ي   ار بود دست  اولین ب اشتم  اد

هی کـرد  ازم معذرت خوال هم اون حااد ب ي منو گرفته بو   اش دست استین ه اامحمد ب 
ش بوداتو دستمالام کاین دفعه دستااماکه بهم دست زده بود 

ر کنم ام بگو چیکاتوابسارا-
ي محمد کشیدم بیرون و بهش گفتماز تو دستالت از روي خجامو ادست

رم اورت داب-
رو نمیزدي این حرفاشتی اگه داري انه ند-
بهم حق بده -
یـن  ایه پسر دیگه که تو اي بري بامگه من بهت میگم میخو    ابهت حق بدم ه   چقدر  -
تو چی امارم اد داعتمارو میکنی من چون بهت اراک
خب ببخشید -
د اعتمـ اقول بـدیم بـه هـم         اغونم کنی بعد بگی ببخشید بی     ار نیست د  اببین قر  سارا-
شیماشته باد

شه قول میدم اب-
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١٢١

دياشه قول دادت باپس ی-
هستدمای-
وردم که هر وقت دلت تنگ شـد ببینـی و بگـی            این عکس خوشگلم رو     ااستی بی ار-

ییت رو ببینم ارم زیبایی که دوت دامحمد کج
شوخی نکن  -
یعنی خوشگل نیستم دیگه دستت درد نکنه -

ین نبودامنظورم -
شه اخب ب-
ره این عکس زندگی کنم ااره باپس قر-
شـیم  ار هـم ب اینکه کناشتنه نه اي منم تورو مهم دوست د     راین چه حرفیه تو منو د     ا-

صـال اشیم فکـر کـن      از هم دور ب   اه  اسه سه م  اره و ار هم هستیم فقط قر    اکن ابعدشم م 
ي قرمز بگیرم کـه هـر وقـت         این چشم اازت یه عکس ب   اصبر کن   الازي  ح  ارفتم سرب 

ت کردم بهت بخندمانگ
رمامگه من خنده د-
نه  شوخی کردم-
سم افم حسانکن من رو قیاین شوخی هاز ادیگه -
ککور قبول   اکنی فرد  استی دع ادم میرفت ر  اشت ی ادیدي د  ااچشم وروجک محمد    -

اشم ه
شهاب-

ز چند دقیقه هیچ کدوم هیچ حرفی نزدیم که محمد گفت ابعد 
ـ   ات و از کردن اسه ن ادلم و  ابال شدي ب  جونم،زندگیم،عزیزم ال  سارا- سـه  ات و اسه غر زدن

ت تنگ شده   یه خرده حرف بزناسه شیطنت هات وازي هالوس ب
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١٢٢

دم سکوت کنمامن ترجیح داما
شـه  ات شـم وقتـی میگفتـی ب       الهی فـد  افت دیدنی بود    امروز خیلی قی  ایی  اخد سارا-

شتنی هستیات شم همه جوره دوست دافداستم همون جامیخو
و محمـد رفـت   ده شـدیم  اشـت و پیـ  ارك نگـه د ار یه پاز چند دقیقه محمد کن  ابعد  

مـن بـستنی رو تـو        امـ اد  ابستنی گرفت و یکی رو خودش گرفت و یکی هم به من د            
ز دستم کشید و گفتاب میشد بستنی رو اشت اشته بودم و دادستم نگه د

نمیخوري اچر-
رم ادوست ند-
شتیاوست دتو که بستنی د-

رم ادوست ندالاح-
ید بخوري اکردي بابیجاشم-

زوره-

میگمره من ا-

اببخشید شم-

ب شدابخور دیگه سارا. اشق شماع-

بخـشی میـرم یکـی دیگـه        ت حرف نمیزنم نه ن    اهاگه نخوري دیگه ب   اانمیتونم بخد -
ست اینکه همه ي بستنی رو میریزم رو لباامیخرم ی

مهم نیست -

ره؟است مهم نیست دیگه ایعنی و-

ره مهم نیستا-
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١٢٣

سم وگفت استنی رو ریخت رو لبم باین جمله رو گفتم محمد تماات

مش میدم بهت که گفته بودمانجااري رو میکنم حتمامن بگم یه ک-

ره میرم میشورمشال نداشکا-

م ان میالابشین ادم بشو نیستی همین جامروز ار تو انگانه -

؟اکج-

ر اشصت بشمام تان میالا-

ومد ایه بستنی دیگه از یک دقیقه محمد بابعد 

ز گرفتی من نمیخورماه بین چیا-

نخوري نمیبرمت خونهامگه دست خودته ت-

ین بستنی رو بخورم اري من اري داصراتو چه -

زکن احرف نزن دهنتو ب-

م خودم میخورمانمیخو-

هوس کردم خودم بهت بستنی بدمصالانه -

دم این همه ازشته جلو -

د بیروناه بیار کوتاشلوازشت پیرزنه که ب-

رفش خندم گرفتز حا

مروز خندیداساراي معجزه اي وا-
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١٢۴

ریک اشت ت اد ادیگه هو شت دهنم کلی خندیدیم     اشق میذ اشق ق امحمد بستنی رو ق   
ریک میشهاره تادایم دیره هوشو برامیشد به محمد گفتم محمد پ

دیر وقت تو شرکت هستن اتاینانت امامگه نگفتی م-

نه نیستمن وببینن من خوامیترسم بیاماره ا-

شه بریماب-

سـتم  ام بـود ندیـدمش خو     اشین بشیم که یه سـنگ جلـو پـ         ار م امحمد رفتیم سو   اب
ستینمو گرفت وگفتابخورم زمین که محمد 

ر میدي دست خودت  اچلفتی یه روز کاي دست و پا-

چلفتی هستیاخودت دست و پ-

شه منماب-

دم خونه و گفت دعت منو رسوناز نیم سامحمد بعد 

رو ام ببیـنم دیگـه مـ      اسـتی نیـ   ارك نرو ر  اپ اوقتی من نیستم لطف    اوروجک محمد ت  -
اسی هارو نمیشناموش کردي و مافر

مو گرفـت   این فکر کردم که دیگه نمیتونم ببینمش بغض جلو چـشم          اره وقتی به    ادوب
یین اومـد پـ   امـن    ارك کرد و ب   اشینو پ اشک نریزم محمد م   اشتم که   اخودمو نگه د   اما

هرشاست بره خونه خوابود و میخواهرش که جلو خونه مواچون خونه خ

فظاخب خد-

مل ببینمت اصبر کن کاتوروخدسارا-
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١٢۵

فظامسخره نشو خد-

حت شه برگشتم و به طرف      ارامونبینه و ن  اشکافظی کنم که    استم خد این میخو اسه  او
ه اختم برگـشتم و رفـتن محمـد رو نگـ    اشتم کلیـد مینـد  اختمونمون رفتم وقتی د  اس

گریـه  اهت میکنم تعجب نکن که چراتو می روي و من فقط نگ   دلم گفتم  ومیکردم ت 
ي تـو همـین یـک    اشاي تمابرامارم اي گریستن دانمیکنم  بی تو یک عمر فرصت بر    

قیست الحظه ب

سـه خـون    ام مثـل دو ک    اونقدر گریه کردم که چـشم     اقم  اتارفتم خونه وقتی رفتم تو      
ز روز روتـو مدرسـه بگـذرونم کـه          اعت  اشش س شده بودن دیگه مدرسه هم نبود که        

یـد قبـول میکـردم      اب شـتم ابستونی هـم ند   اي ت اسین کال احوصلم سر نره حوصله ي      
ر هم  ال یه ب  اگه سه س  ااماز ممد دیگه خبري نبود      اه دیگه نمیبینم  اسه م  امحمد رو ت  

سم یه مثل   اعتش و اي بدون محمد هرس   ارمش روز احت بود که د   الم ر انمیدیدمش خی 
دلخوشیم عکـسش    اشتم تنه ال میگذشت حوصله ي هیچ کس و هیچ چیزو ند         ایه س 

:ش حرف میزدم میگفتماهاشتم روبروم و بابود عکسشو میذ

زودتر برگـرد قـول   ام محمد توروخداقی هخالاسه ي همه ي بدامحمد منو ببخش و   
ـ          ارم ن امیدم دیگه بهونه نی    زمو بکـشی   از نکنم که مجبور شی خودتو کوچیک کنی و ن

ي همـونی   ابرگردي هرچی بگی گوش میکنم قول میدم همونی بشم که تو میخو            گها
. ي اري چون تو میخواکه دوست د

یه نفـر  اینجااهش میکنم زودتر بی  اقل تر شم محمد خو    ایی ع اي یه وقت  اچون تومیخو 
ش اسه دلتنگـی هـ    اسه دیدنت و  او اره شب ایه نفر د  سه دیدنت پرپر میزنه     اهست که و  

ي اسـه جـ   اش تویی یه نفر هست کـه و       افر هست که فکر هر لحظه       شک میریزه یه ن   ا
ونی که بهش احب قلبم شدي و رفتی     اومدي ص اامصب چر خه ال الیت گریه میکنه    اخ
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١٢۶

عکست زندگی   اره ب اد ساراش سر به فلک میکشه      اکوه غصه ه   الامیگفتی وروجک ح  
خـرش  اتی  ف تو که میدونـس    انصاخه بی   اد نه عکستو    افقط خودتو میخو   سارامیکنه    

اره میمیره زودتر بیادسارارفتی محمد اشه چراید دوري و دوستی باب

فـه  شـتم کال اه گذشته بـود د امروز یک ماه میکشیدم   اهرروز تقویم رو ورق میزدم و       
رك امـروز تـصمیم گـرفتم بـرم پـ         اه پیش همدیگرو دیده بودیم      ایک م  امیشدم دقیق 

ن اگیم نشستم و شروع کردم به رم    مو پوشیدم و رفتم روي همون نیمکت همیش       اسالب
ن خوندن بودم که اخوندن غرق رم

ریداعت دانم ببخشید ساخ-

رمانه ند-

ریداند-

ب نیستم ارم محمد من خوابگو بیداورم نمیشه توروخداب!محمد تویی!محمد-

ري انه بید-

ومدي اینقدر زود ااچر-

ید برم ابارم فردانتونستم تحمل بی-

کنم نروهش میانه خو-

اینجام امه بیاز خدام بدم انجامو ارارم کار داکاونجاور کن نمیشه کلی اب-

ن میتونم نفس بکشمالاخی ا-

نکنه نفس نکشی اخد-
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١٢٧

سخت بودم اجدي میگم وقتی نبودي نفس کشیدن بر-

ي بریم بگردیمامیالات شم حالهی فدا-

نهانم قبول شدي یره دل تو دلم نبود ببیاب کنکورو گرفتی دیگه اجو-

رها-

شوخی میکنی-

جدیه جدي -

چی قبول شدي -

ناري تهرامعم-

ین بهتر نمیشه از امحمد -

میدونم-

مروز روز خوبی بوداي چقدر او-

نه اي بریم بگردیم یامی-

شه بریم اب-

شین منهاین ماخب -

شین تو ام-

شیماشته باشینو داین ماد انمیاره به ما-

وردي خودت که نخریدي ااز کجاپولشو امااچر-
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١٢٨

ر کنم هم نمیتونم بخرمال پشت سر هم کاگه ده سامن ابانه ب-

رهاجونه ابار باپس ک-

رها-

رکهامب-

مرسی -

گرفته بود یعنی الاشین خیلی مدل باشین شدیم محمد یه م   ار م امحمد رفتیم سو   اب
شـت و گفـت     انگـه د   امحمـد یـه جـ      مون میکردن ابون میرفتیم همه نگ   اوقتی تو خی  

ت کنمام نگامیخو

ش حلقه دستش بود یه هـو       انگشتاشتم حرف میزدم که چشمم خورد به        امحمد د  اب
ي خودم بـودم میدیـدمش      ال و هو  الم بد شد محمد فقط حرف میزد  و منم تو ح           اح
شو نمیشنیدماحرفاما

!سارا-

سارا-

ستاست کجام حواتوابسارا-

بله-

غ نیستی تو چه فکري بودياتو بیی اکج-

ن هیچی تو فکر نبودم اهاچی -

سه تو گرفتم این هدیه رو واستی ار-
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١٢٩

سه من؟او-

زش کنابالاره دیگه حا-

زش میکنمامیبرم خونه ب-

زش کنان بالانه همین -

ولـش هـم بـه درد هـم         از  ارم ببین محمـد منـو تـو         ال و حوصله ند   اح صالامحمد  -
نمیخوردیم

ر کنماز دست تو چیکامن ایاز چیشده خدابراسا-

همین که گفتم-

رازي درنیان دیوونه باجسارا-

ي اخودت دیوونه -

ز کنات رو باهش میکنم هدیه اشه من دیوونه خواب-

ز نکنمانه مگه چی میشه که باز کنم یات رو بامگه فرقی هم میکنه هدیه -

زش کن الت خوب نیست بار حانگاسارا-

دم ار به خودم لعنت فرسـت     ار ب اورم نمیشد تو دل خودم هز     از کردم ب  اهدیه محمد رو ب   
ش یه حلقه مثل حلقه ي خودش بودالت کشیدم هدیه از خودم خجار ار باهز

سه منهاین وامحمد -

رم اسه کیه خب مگه من یه عشق بیشتر داپس قربونت برم و-
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١٣٠

محمد ببخشید بد حرف زدم بهم حق بده-

رو کردياون کایهو اي بگی چرانمیخوالاخب ح-

ي بد کردم اون حلقه رو تو دستت دیدم فکرا-

محمد زد زیر خنده و گفت

ساراخیلی وروجکی -

ـ    اخب بهم حق بده بخد    - ـ    ارو زدي تـک تـک موهـ       ابفهمم بهم ن مـوچین   اي سـرتو ب
رم ابرمید

مون بدتر زجر میکشاز اشه وگرنه کچل میشم ادم باوه پس یاوه ا-

شهادت باره دیگه یا-

ياکنم تو تکی یه دونه اپیداز تو کجارو بزنم بهتر امن غلط بکنم به تو ن-

توهم همین طور-

ریت استگام خوامن کی بیسارا-

ضی نمیشه  ام رابابازوده بخدفعال-

ضیش میکنماخب من ر-

ضی نمیشهام رو میدونم راباق بخالامن اعمر-

پس تکلیف من چیه-
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١٣١

رو بـه    اگر هم نـه کـه شـم       ال دیگه صبر کنی     اید یک س  اگه میتونی تحمل کنی ب    ا-
مت  رو به سالاخیر و م

ین چه حرفیه معلومه که میتونم صبر کنم ا-

ل دیگه اخب پس یک س-

شه هرچی تو بگی اب-

رم جدي میگمامش دارامحمد وقتی پیشمی خیلی -

منم همین طور -

ي بري امحمد کی میخو-

مشبا-

! مشبا-

رها-

چه زود-

رمار داخه کا-

ره برمیگردي اکی دوبالاح-

ه دیگهایک م-

ه دورياره یک مایعنی دوب-

داصله فقط صبر میخواین دوري و فاتموم میشه اماره ا-
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١٣٢

رماکه من ند-

یعنی چی-

هیچی-

یه حرفی میزنی دلیلشم بگو -

خب همین طوري گفتم-

طوري نمیزنی  تو یه حرفی رو همین-

خب چیز مهمی نیست-

بگوسارا-

خها-

ره بگو چیشده اخه ندا-

دار بیاستگاره خواسم قراو-

لکی بزن اشه کم حرف اخب ب-

ست میگماور کن راب-

ریتاستگاد خواید باچی میگی کی میخو-

ماباپسر عموي ب-

سـه سـرگرمی    اوولش میگفتی منو    از  ان خب   اهاي؟ابچه   چطوري مگه نگفتی فعال   -
ریت میگی زوده استگام خوامن میگم بیاي پس چرامیخو
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١٣٣

ي اشـکی صـحبت هـ     امـن یو   امـ اهم فکر میکنن من نمیدونم       اینانم  امام اخب بخد -
م رو شنیدم ابانم و بامام

چی میگفتناینات اباخب ب-

ست ابچه فعالسارانم میگفت اماماماضی بود ام راباب-

توچی نظر تو چیه-

لومه که نظر من منفیه خب مع-

ول تو رو میکشم بعد خودمو ادي اب مثبت دابفهمم جوابخدسارا-

مسخره -

رم جدي حرف میزنم انخند د-

شه اب-

رساله شه چیکاپسره چند سالاح-

دش هـم  انوار میکنه خـ ام کاباریه تو شرکت ب  ابدالشه مهندس حس  ار س ابیست و چه  -
تو زلزله مردن

ضیه  ات رابارن که بایف دمهندس تشراقاپس -

سمش ار خودم بوده میشنام میگه پسر خوبیه کنابانه محمد ب-

رهاپس همه چی جوره -

صلهانه نظر من -
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١٣۴

ج کن چی؟ازدوات بگه اباگه با-

م درس بخونمامیخوخب میگم نه من فعال-

گه گفت یه عقد مختصر میخونیم چی؟ا-

میگم نه نه نه-

رم اب نداعصان دیگه الاسارا-

؟اچر-

مزد نکنه انساراینم که ام برم همش تو فکر اینکه من میخواطر ابخ-

ج نمیکنم ازدواحت من الت رانخیر خی-

شمامطمئن ب-

ید برم اش خب دیرم شده باره مطمئن با-

شه میرسونمتاب-

:  دم در منو رسوندو بهم گفتامحمد ت

ي تو تو   ارم ببینم که دست   اتحمل ند  صالامن مید زندگیه من توئی     ااتنه ساراببین  -
درکم کنادست یکی دیگس تورو خد

ـ    ان نب امحمد گفتم که نگر   - ـ        اش یعنی مطمئن ب ج ازدواهیچکـی    اش مـن جـز تـو ب
نمیکنم قول میدم

رماد داعتماشه قربونت برم من بهت اب-
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١٣۵

ـ ارصـ اسـت بـه   ار بو برده بود کـه میخو   انگاز دوستی منو محمد     ایی  ام یه چیز  اباب ار ب
مـن   ایاینو بـه کـی بگـم خـد        اایارم خد اج کنم من حسین رو دوست ند      ازدواحسین  

ـ     ام و غیر    امحمد رو میخو   سـه محمـد   اج نمیکـنم دلـم و  ازدواکـسی  از محمـد هـم ب
اشـلوغ بـودن مخـصوص      ابونـ اخی امـ اعت ده شب بود     اومدم خونه س  امیسوخت وقتی   

جلومو گفت  ومدام اباختم بانداوقتی کلید رو اي خونه ي ماطرف

ساران الاابودي تاکج-

رك بودم ام پسال-

بمو خـورد   اعـص ایـن حـد دیگـه       اانه تـ   اماشتم  ادت گذ ازاخودت میدونی من     سارا-
ر میکنی  اري چیکاین چه وضعشه فکر میکنی نمیفهمم داکردي 

ر نمیشه اببخشید دیگه تکر-

رفته بودي  استشو بگو کجار-

دمرك بوان پامابه جون م-

ر عروسـی هـم     امزد میکنی قـر   اش ن اهاریت پسر خوبیه ب   استگاد خو احسین می  افرد-
ز تموم شدن درس تو اریم بعد امیذ

ج کنم ازدواحسین ام بامن نمیخو-

رم اد د اعتماز بچگی پیش من بوده بهش       اسم  اهمین که گفتم من حسین رو میشن      -
میتونه تو رو خوشبخت کنه

رم ادمن هیچ حسی نسبت بهش ن-

میکنی ابهش پیدز زندگی ابعد -
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١٣۶

یی که همیـشه    ارو میزنید شم   این حرف ارین  اهستین که د   این شم ااباورم نمیشه ب  اب-
کـسی زنـدگی کـنم کـه     ابه من میگید ب   الاز عشق و زندگی حرف میزدید ح      ابه من   

هیچ وقت حتی یک لحظه هم بهش فکر نکردم  صالا

منم مثل توعوض میشن مگه تو عوض نشدي ادما-

یید که خیلی تغییر کردیداین شمامن عوض نشدم -

نم امـ اومدم و شروع کردم بـه گریـه کـردن م       اقم  اتاهمین حرف رو که زدم به طرف        
مو بهـش   اد همیشه سنگ صـبور مـن بـود همیـشه حرفـ            اهمیشه حق رو به من مید     

ون سه همینم بود که همه بهـم میگفـتن لوسـم چـ            ادرکم میکرد و   اقعامیزدم چون و  
ي منو خودش درست میکرداراي کد همیشه همهانم همیشه حق رو به من میدامام

رید بمیره اي خوشگلت مرواون چشماز اچیشده دختر گلم نبینم -

ام ب ارم من نمیخو  ان من هیچ حسی نسبت به حسین ند       اماغوشش و گفتم م   ارفتم تو   
ش بزرگ اه بودم کش هنوز بچان کامان کمکم کن م  امام اج کنم توروخد  ازدواحسین  

کـه غـصه     ارم بودي مثـل همـون وقتـ       اکه همیشه تو طرفد    انمیشدم مثل همون وقت   
ـ           انمیخوردم ک  زي بـود چقـدر روون      اش بچه بودم که که غصه ي دل کوچیکم فقط ب

ز کسی حرف زور نمیشنیدم همیـشه مـن زور میگفـتم            این بود   امیخندیدم خوبیش   
ز بی رحمی نبود بچـه بـودم   اودم خبر بچه بودم همه هم مثل خودم بچه بودن بچه ب         

خوشـبخت نبـود     اونروزاهمه چی درست میشد هیچی سخت نبود هیچکی مثل من           
نت نمیکرد بچه بـودم کـسی بـی         اذیت نمیکرد کسی خی   ابچه بودم کسی منو بیخود      

س نبود بچـه بـودم      التماو  هش  از خو ام رد نمیشد بچه بودم خبر       اهار روی از کن اتوجه  
شت غصم هرچی بود اره دالمه ستاسمونم یه عاضی نبود بچه بودم   اراز هیچکی ن  ادلم  
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١٣٧

گـه  اي تـو دفتـرم حقیقـی بـود بچـه بـودم              اشت بچه بودم قلبـ    اره د اه چ المه ر ایه ع 
ز بزرگ شدن پشیمون میشدم ابد ااینجوري میشه تامیدونستم 

اسـار نیه  اي شرکت هم عصب   اراطر ک ات چند روزیه به خ    اباش ب ان نب ان نگر اماعزیز م -
ره میتونه خوشبختت کنهاحسین پسر خیلی خوبیه دوست دان بخداج

ش زندگی کنم یعنی نمیتونماهان من نمیتونم بامارو میزنی ماباتو هم که حرف ب-

ت اهیـه دیگـه خنـده هـ       اینطوري شدي چنـد م    ااین روز اابه من بگو چر    سارااچر-
ید ان ش اماري بگو به م   اده د ر یه گمش  انگار منتظري   انگاري  اهیه بی قر  ادروغیه چند م  

کمکت کنم

هش ان خـو امـ ارم ماینو که دیگه حق د  اج کنم   ازدوام  انه چیزیم نیست فقط نمیخو    -
ري ایه ک  ان توروخد اماج کنم خودکشی میکنم م    ازدواحسین   اگه ب ان من   امامیکنم م 

شـتی  اد حتی تحمل ند   ادت می اشتی ی امو د اکه همیشه هو   ان مثل همون وقت   اماکن م 
شـون تـو   اراي سـرخ محـروم میکـردي کـه خ        ز گرفتن گال  ام منو   ابره تو دست   رایه خ 

ن کمکم کنامارین منو بدبخت میکنین مادالاچی حالاحامادستم نره

تـیش  اینطـوري نگـو جیگـرم       ااشه زندگیم کمکت میکنم قربونت برم تـو روخـد         اب-
میگیره 

شـت  انم د امـ امیشنیدم م  نم رو اماو م  اباي ب انم پیشونیمو بوسیدو رفت بیرون صد     امام
عـث شـده بـود    ایعنی چی بایاخدم حرف خودشو میزدابابامادر میونیه منو میکرد   اپ

ین همه تغییر کنه ااعث شده بود که زندگی ماینطوري تغییر کنه چی بام اباکه ب

شتم اجمله تو ذهنم د    ان ت ارار هز انگاي خودم   اشتم بنویسم بر  امشب خیلی دوست د   ا
رمشون شروع کردم به نوشتنارو برگه بیشتم اکه دوست د
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١٣٨

سـت  ادور   ال ه اري که س  اه دلد ایی خسته هستم هنوز هم چشم به ر       امشب نیز تنه  ا
بـر   اشـک هـ   امش  انجابی که سـر   ار خو اند تنم و تکر   اتی که میسوز  اطراز خ اشم وب امیب

ري میکندابسترم ج

...ر میشوند ،روز روشنابیداچشم ه

زش دسـتی   از و نـو   اوج پـرو  ااخـود تـ    اند ب امیکش اکه مر قم  اتان  اسمانوري در نقطه    
وج اامیبرد تـ   اش که مر  از رقص چهره    ایشی  او نم ز طعم لذت    اي  ان و بوسه    ابردیدگ

و بر قلب پیـرم  انش وشلیک عطوفت لز اه کمان سیابرواش ،ایی ان دری ا،میکشد چشم 
دثه اقبت حاینک عارون میکند وارایی چشم هاکه شید

اشـق اشق نبودم که بدونم ع    اینقدر ع االاح اور نمیتونستم بنویسم یعنی ت    ینطاالاح ات
شقم  همونموقـع چهـره محمـد        اویسم چون ع  ن خوب بلدم بن   الااماچطور مینویسن   

دم اب محمـدو چـی میـد   امزد کنم چی یعنی جـو امحمد ناگه ب اایاخدومد تو ذهنم    ا
ر اچیکـ  ایاد خودمـو خـد    ول تورو میکشم بع   امزد کردي   اگه بفهمم ن  امحمد گفته بود    

ر اهـز اونشب باشتم افرصت ده دیگه برنمیگرده فعالایک ماروشکر محمد ت  اکنم خد 
ـ اد صـبح ب اي مزخرف بـه ذهـنم نیـ   ابم که دیگه فکرابدبختی سعی کردم بخو  م زود اب

د خونمون بهم گفتامشب حسین بیاره اومد خونه و گفت قرا

ت اهـ ام باد و نمیخـو   ازت خوشـم نمیـ    الت بگی من    اي به ح  اببین چی میگم و    سارا-
سـه خـودت    ارو و اید بري یه جـ    این خونه نیست ب   ات تو   اونموقع دیگه ج  اج کنم   ازدوا

کنی اپید

ـ اون ب ام عوض شده بود دیگه      اباشتم ب امن دیگه حوصله ي بحث ند      سـارا ي قبلـی    اب
ط ش فقـ  اي حرف شیده بود ال  احرف نگفته پ   ار ت ار هز انگاساراونی وقتی میگفت    انبود  
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١٣٩

ینـده ي تلخـی کـه در        اه خـودم فکـر میکـردم بـه          اشک ریختم و به بخت سی     اروم  ا
رماي بهش نداقه کسی زندگی کنم که هیچ عالاره باي که قراینده ارمه به انتظا

ه ار عقدمون دو مار گفتم قراچاهم حرف زدن به ناکلی باینام اباومد و ب اوقتی حسین   
ـ   ایـن دو مـ    اره  ال نـد  اشکاهم قبول کردن پیش خودم گفتم      اونادیگه   محمـد   اه رو ب

طر خـودم بـه     اجم خودم خودکشی میکنم نـه بـه خـ         ازدواهستم و یک روز مونده به       
ـ  امـ اشـت   ادوسـم د   اقعاشتم ببینم زجر بکشه چون و     اطر محمد چون تحمل ند    اخ اب

م رو هـم  اونموقـع حتـی دلیـل خودکـشی     احت میشد   اراخودکشی من محمد بدتر ن    
وقتـی   از سرم بیرون کردم تـ     اد هرچی فکر بود رو      ازجرش مید ین بدتر   انمیفهمید و   
ي یکـی   اه دیگـه هفتـه      اون مدتی که به حسین گفته بـودم دو مـ          اد تو   اکه محمد بی  

من هیچ وقت حتی یـک دونـه ي          اماجور  اي جورو و  اهدیه ه  ار میومد خونمون ب   ادوب
دم اشو میـد  امسالب  ابی میلی و به زور حتی جو       او همیشه ب  ز نکرده بودم    ارو هم ب  اونا

سم به حرف زدنش نیست     ار حو انگار میکردم که    امن حرف میزد طوري رفت    او وقتی ب  
ره به کـی دل بـسته بـود بـه کـسی کـه حتـی                 اسه حسین هم میسوخت بیچ    ادلم و 

شـرکت بـودن     اینـ انم  امانزده روز گذشت یه روز که م      اشو گوش نمیکنه حدود پ    احرف
ر ام کـ  اباب ان که ب  ایه ه اهمس انم گفتم حتم  ز ک استم برم در رو ب    اولش نخو ازنگ زدن   

ـ     امازن  اب نمیدم کلید میند   اشن ببینن جو  ام ب  اینانم  اماگه م اارن ی اد ر ادیدم چنـد ب
شتم و گفتمایفون رو بردانیت اعصبازنگ زدن ب

بله-

منم-

اشم-

محمدم  سارا-
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١۴٠

محمد توئی -

ییناپات شم بیاره فدا-

زم میپرسـید   اگـه   ادم  اب محمـد رو چـی میـد       اجـو یـد   اب الاتو دل خودم گفـتم حـ      
مجبور شدماماستم دروغ بگم اچی؟نمیخو

مسال-

م عزیزمسال-

ومدياینقدر زود ااچر-

ترسیدم -

زچیا-

شین حرف میزنیمابریم تو مابی-

شین  امحمد رفتیم تو ماب

ز چی میترسیدياخب بگو دیگه -

نیست سارام ببینم دیگه اینکه بیاز ا-

برم اره کجامگه قر-

خونه شوهر-

شوهر کو؟-

جدي بگو چه خبرسارانه -
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١۴١

متیسال-

ي مهندساقاون از اونو که میدونم ا-

هیچی -

یعنی چی هیچی-

خبري نشدهیعنی که فعال-

ه کناي من نگاتو چشم-

ابی-

بگو الاخب ح-

هیچی جون خودم-

جون منو قسم بخور -

میشی یعنی من به تو دروغ میگمپیچ امحمد چقدر پ-

ت میلرزه وقتی دروغ میگی ابگو چیشده صدامانه -

دش رفته ایم فعالاباور کن باب-

دفعـه   امـ ازت بپرسم   اره  ادم هست که دوب   اري دروغ میگی ولی ی    امن میدونم د   سارا-
ستشو میگیاي بعدي ر

شهاب-

ت درست شد   اراخب ک-
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١۴٢

ه دیگه درست میشهاره یک ما-

روشکراخد-

دوري مناباخب چه میکنی ب-

خوبه-

شتیم؟اره؟دا-

عت میگذره ار ساش هزانه شوخی کردم هرلحظه -

شوخی میکنی؟-

ب کناحسارو مایناز انخیرم خیلی هم جدي میگم چی فکر کردي بیشتر -

قربونت برم میدونم-

ر میکنیاج کردم چیکازدواگه بفهمی من امحمد -

میکشمت-

ییاخد-

نه-

بمو بدهاهش میکنم جدي جواخب پس خو-

ياستشو میخوار-

رها-

خودکشی میکنم-

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١۴٣

دیوونه-

ور کن شوخی نمیکنمابساراجدي میگم -

شونم هست از خداین همه دختر هست ااخب چر-

ب خودم رو کردمانتخام من اون همه دختر رو نمیخوامن -

بت صرف نظر کنانتخاز اخب -

رو میزنی این حرفاي راداچر-

طر خودت میگم دیوونهابه خ-

اچر-

ز اي سوخته بخـوري هـرروز دیـر         اتو بپوشی هرروز غذ   اس چرک اید لب اچون هرروز ب  -
صه که زجر میکشی  شی خالاب پاخو

د میگیرياونموقع وقتی یه کتک بزنم بهت همه چی یانه دیگه -

مو بچگونه کردم و گفتم اصد

م ابام کردي بعد ب   ام میگم دعو  ابام به ب  ان می اهاایم ؟گریه میکنم ه   ي بزن ایعنی میخو -
ت میکنه فکر کردي اد دعوامی

شقت میشمابر عار براین طوري حرف میزنی هزاوقتی سارات شم الهی فدا-

جدي پس من دیگه همین طوري حرف میزنم  -

نارستاید برم تیماست باینطوري یه راهش میکنم انه خو-
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١۴۴

؟اوسی چرخیلی لاو-

چون دیوونت میشم-

رمامحمد خیلی دوست د-

من بیشتر-

الاري گریه میکنی حاداچر-

ر بعد یه مدت دیدمت جّو گیر شدم انگانمیدونم -

رم اور کن تحمل نداگریه نکن ب-

شهاب-

حـت نـشو    اراهش میکنم ن  اج کردم خو  ازدوااگه یه روزي شنیدي من مردم ی      امحمد  
ست ایناز ابیشتر قتتاور کن تو لیاب

ینطوري حرف نزن اهش میکنم اخوسارا-

قول بده   -

من بحث نکن گوش نمیدماین هم باز اقول نمیدم دیگه بیشتر -

اما-

شاکت باسامابی اما-

شهاب-

بریماکجالاخب ح-
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١۴۵

نمیدونم-

ر هم تو بگو  اهمیشه من گفتم یک ب-

شه فرقی نمیکنه  ایی باهر ج-

ش کردم  ازه پیداپ تافی شایم یه کخب میر-

بگو ببینم؟اکی رفتی؟هاب-

تو  این فکر بودم که ب    ازش تعریف کرد منم همونموقع به       اهیچکی دوستم خیلی     اب-
برم 

شه بریم اب-

رك کـرده بـودن     ایی کـه پـ    اشینام م اپ خیلی لوکس تم   افی ش امحمد رفتیم یه ک    اب
د اخـل شـدیم زیـ     اد نمیرسـیدن وقتـی د     شین محم اي م ابه پ  امابودن   الاهمه مدل ب  

ي دنـج   ار کشیدن بودن منو محمد رفتیم یه ج       ال سیگ ادر ح  اکثرالبی نبود   اي ج افض
خنده گفت امحمد ب.ب کردیم و نشستیمانتخارو 

ر میکشی؟اسیگ-

مسخره -

دي کردو گفتجمحمد یه کم لحنشو 

جدي میگم-

! محمد-

چیه؟-
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١۴۶

جدي میگی؟-

ر میکشم ات سیگاوقابودم منم بعضی مگه بهت نگفته -

نه نگفتی-

که گفتمالاخب ح-

ش بحث نکردماهاباماحت شدم اراین حرف رو زد کلی نامحمد وقتی 

حرف نمیزنیاچیه چرسارا-

چی بگم-

؟حتیاران-

حت نیستماران-

ري نیستم ام من سیگساراشوخی کردم ابخد-

جدي میگی محمد؟-

مره عشقم جدي میگا-

کردمالی پیدانمیدونی وقتی گفتی چه حاخی بخدا-

نمیکنماین شوخی هازاببخشید دیگه -

رهال نداشکا-

ون حرفم فکر کناجب امحمد ر-

بمو نریز به هم اعصاین از ادیگه نگو بیشتر سارا-
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١۴٧

شی اشته بادگیشو دامام امیخو-

م حرفی بشنومارم گفتم دیگه نمیخواندسارارم اند-

لم بدهاد میشه بریم خونه حمحم-

سه چی؟اواچر-

بریمالم بد شد توروخدانمیدونم یهو ح-

شه بلند شو بریماب-

ه اشین تو ر  از کرد و نشستم تو م     ام ب اشین رفتیم محمد در رو بر     امحمد به طرف م    اب
د حرفی نزدیم وقتی رسیدیم دم خونه محمد گفت ازی

لت بـده مـن   ات نمیکنم چون میدونم حد معطلاش زیاظب خودت بانومم مو اخب خ -
م ادو هفته دیگه می

فظاشه خداب-

گـه  اامـ اده بود به جـونم      افتاومدم خونه کسی نبود فکر خودکشی مثل خوره         اوقتی  
پـس   ایاخـد  ایاد زدم خد  اسه محمد میسوخت د   اخودکشی میکردم محمد چی؟دلم و    

ـ از دسـت ب   اري  اک ین پنهون از  اخسته شدم    ام بخد ار جلو پ  اهی بذ ایی یه ر  اکج ز ام  اب
ر کـنم مـن محمـد رو        اهه پس چیکـ   اج تحمیلی خودتم که گفتی خودکشی گن      ازدوا

مگه نمیبینی بدون محمد نمیتـونم       ایاج کنم خد  ازدواحسین   ام ب ارم نمیخو ادوست د 
یت میکـردم یـه   اشـک از خـد  اشتم  ار کنم همون طور که د     ازندگی کنم پس بگو چیک    

ر رو یکسره اید کاي دیگه نبود باره اچامامتنفر شدم   ز خودم   اومد که   افکري تو سرم    
سه محمد نوشتم  امه وامیکردم شروع کردم یه ن
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١۴٨

زم متنفر ااین حرفاگفتن ام محمد ببخشید نتونستم رو در رو بهت بگم میدونم ب      سال
هـر وقـت     امادم  زرو می این حرف اید زودتر   انت کردم میدونم ب   امیشی میدونم بهت خی   

مـشب  اامـ احرفی میـزدي کـه نمیتونـستم         اري میکردي ی  ارو بزنم ک  این حرف اومدم  ا
ز رنـگ   ازت خـسته شـدم      اسـتم بگـم دیگـه       احت بشی خو  اراگه ن ادیگه میگم حتی    

ي ازت خسته شدم چـون بهونـه     اکدوم بهونه بگم     ات نمیدونم ب  اتیش نگ از  ات  اچشم
شـدم    ت خـسته  اشنازي زشت غریبِ    از ب از خودت خسته شدم من      ارم بهتره بگم    اند
ت خـسته شـدم   اطره هـ ازدست تو و خـ    امن   ت خسته شدم  مثال    ادعاي غرق   از فکر ا

رم ارو دوسـت نـد     ادمـ اتم دیگه خسته شدم من دیگه       ازدیدن عکس و هدیه ه    احتی  
ز اشـقی خـسته شـدم         از دسـت ع   ارم دیگـه    اخودمم حتی تو رو هم دیگه دوست ند       

تو رو دوسـت    اي ب اه ه حتی فکر لحظ  خسته شدم   اي بی هو  ارم ه اون دوست د  ادست  
سـم منـو    ارم محمد دیگـه     ادوست ند  امارو هم    ام سرده گرم  ارم دیگه همه چی بر    اند
ج کنم ازدواهمون ام بارم و میخوار برو پی زندگیت من یکی دیگه رو دوست دانی

ي محمداهر محمد و روش نوشتم براختم جلوي در خواندارو نوشتم و رفتم اینا

شتم دیدم  ایفون رو برد  انبودن دیدم یه نفر زنگ میزنه رفتم         اینانم  امابعددوروز که م  
رمارت داکسارایین اپامحمد میگه بی

رم اري نداتو کامن دیگه ب-

نیت گفت اعصباد بلند کشید و بایهو محمد یه د

ب نکردم این خونه رو رو سرت خراایین تاپاتو غلط کردي بی-

یین اختم رو سرم و رفتم پاندال اپوشیدم و یه شنتو مو اشتم و سریع مایفون رو گذا

رم  ارت داشین کابریم تو مام و هیچ حرفی گفت بیمنو دید بدون سالامحمد ت
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١۴٩

ز انی بـود  ام یخ شده بـود محمـدخیلی عـصب   اد تند میزد دستنم میلرزید قلبم ت  ادست
لـوم هـم   لبتـه مع ان نزده بود تو گوشم الااوردم که تانس  اچهرش معلوم بود یعنی ش    

شین بزنه درکل ترسیده بودمانبود ممکن بود تو م

ـ  اي خلوت نگه داد و رفت یه جافتاه اشین شدم محمد ر   ار م اسو نیت اعـصب اشـت و ب
گفت 

خب بگو-

یین و هیچ حرفی نزدماختم پانداسرمو -

تو نیستم میگم بگوابیشعور مگه ب-

؟ترس و لرز گفتم چیایین بود باهمون طور که سرم پ-

ز زبون خودت بشنومام اغذ نوشته بودي میخواون کایی که تو اهمون مزخرف-

یی بود که نوشتم اهمونبخ-

ر کن ارو تکراه کن هموناي من نگاتو چشم-

زتامن ...زت امن -

.... بگو امرد بگو بی وفازم چی؟بگو ،بگو ناتو -

هش میکنماگریه نکن خواحت نشو تو روخدارامحمد ن-

الاحـ امـ ام خسته نشدي نه نشدي چـون ندیـدي      از گریه ه  ام چی   از گریه ه  اچیه-
ز دست اتم خسته شدم از دست گریه هافه کنی و بگی اضاببین که یه چیز دیگه هم     
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١۵٠

ر مـنم بگـم مـنم       ام پس بذ  از دست غلط کردن   ام  از دست کوچیک کردن   ام  از کشیدن ان
ارم بگم هاحق د

م حرفی بمونه  اي بگو نمیخواره محمد هرچی میخوا-

ش که نفهمیدم تو بی رحمی منـه دیوونـه رو   اشه میگم میگم که منه دیوونه رو ب      اب-
ـ    اسی منه دیوونه رو ب    احساش که نفهمیدم بی ذوقی بی       اب شکـست   اش که شکستم ب

ي چشم تـو سـوختم منـه        اسه تو گریه کردم منه دیوونه که به پ        اتو منه دیوونه که و    
خم تو خندیدم منه دیوونه که اردم منه دیوونه که به    سه عهدت قسم خو   ادیوونه که و  
ل اسه تو سوزوندم منه دیوونه کـه خیـ        امو و ادم منه دیوونه که روز    ادتت د ابه خوبیم ع  

شـتم منـه   احتی بیشتر دوسـت د اکردم من مجنونم و تو لیلی منه دیوونه که قد دنی          
ستی منه دیوونـه    امنه دیوونه که نفهمیدم تو منو نمیخو       اشدم منتظر رسو   که دیوونه

ي مـن   اینم حرف اره خیلی دیوونم    اش  اب کردم منه دیوونه رو ب     اشق حس اکه تو رو ع   
ي یه دیوونه  اصداب

خـه مگـه نگفتـی دوسـم        اري زندگیمو میریزي به هـم       اد اچت شد یه دفعه چر     سارا
ادروغ گفتی چـر    اشقمی چر اري مگه نگفتی بدون من دیگه نمیتونی مگه نگفتی ع         اد
ـ  اتوروخد ساراهی کردم   ار کردم مگه من چه گن     ادي مگه من چیک   ازیم د اب یـن  امن  اب
رو نکن  اک

ین که بغض گلومو گرفته بود      اامحمد میگفت و گریه میکرد سعی کردم گریه نکنم ب         
بی رحمی گفتم اگریه نکردم و باماو حتی نمیتونستم حرف بزنم 

ق بگیـرم   زت طـال  ان موقـع    واستم بریم تو زندگی و      امو زدم نمیخو  امحمد من حرف  -
شـین  از مام ببینمـت همـین حـرف رو زدم و          احمم نشو دیگـه نمیخـو     ادیگه مز  الطف

موند  اشین و همونجاشت ر فرمون ماومدم بیرون محمد سرشو گذا
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١۵١

رو اون حرفـ  از خودم متنفر شدم چطور تونستم       اه خونه رو قدم میزدم      اشتم ر اوقتی د 
م ابی رحمی تمـ اریش ندم چطور باینم و دلد  شو بب اشکابه محمد بزنم چطور تونستم      
سـتم ببینـه مـن      اطر خودش گفـتم نمیخو    امن به خ   امابهش گفتم زت خسته شدم      

س عروسـی کـه پـیش حـسین هـستم ببینـه       ارم و منـو تـو لبـ   ابهش بگم دوسش د   
ینطـوري بهتـر بـود      اه  اب بکشه که من خودکشی کردم ر      اخر عمر عذ  ااستم ت انمیخو

زش امـن چـی مـن کـه      امـ ازم متنفر شـه     ارو کردم که    اک یناسون تر بود    اتحملش  
ش میمـردم مـن چطـوري    اشقش بودم من که هنوزم بـر امتنفر نبودم من که هنوز ع  

ید تحمل میکردم حدود دوروز میگذشت یه روز که خونه بـودم زنـگ خونمـون بـه           اب
شتمایفون رو برداومد رفتم ادر اصد

رید امه دانم ناخ-

مان میالابله -

ساراي اومدم خونه روش نوشته شده بود برامه رو گرفتم و انوقتی 

ــه رو بــــ ان ــود   امــ ــد بــ ــردم محمــ ــدن                                             ز کــ ــه خونــ ــردم بــ ــروع کــ شــ
انـدن تـ  اکـه سـپید م  انهـ اکه نوشته شدن و چه انهامه چه ام سرفصل همه ي نابه ن 

ه نشونداسیاغذ هاک

م قشنگتام ناحترابه ... نقطه چینم پر رنگ و چند یک سال

ین چنـد جملـه     اامام خسته شدي    از حرف زدن ه   ایی رو بزنم میدونم     ام حرف امیخو
ر اهم تحمل بی

یقـت  ست به فرض که حوصلت تموم شده بود به فرض کـه ال اره فرض که دلت نخو   ا
نـه خـودم نـه    شتی ابه فرض که دوسم ندصالاایزم خسته شدي ابه فرض که     نبودم
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١۵٢

م بـدونم  امیخـو امـ است انع کننده ترین دلیل دنیاینم خودش ق  اي رو   ار چیز دیگه    ه
ت گفـتن هـیچ     اکه دیوونم کردي حیـف کـه جـر         الا،ح الاح ا،چر ام بدونم چر  امیخو

ر کـنم   ایـن دل مـن چـی کـ        ار کنم تویی و عزیز کرده ي        ارم چیک احرفی رو بهت ند   
ي ادیگه هـیچ خـط قهـوه         تیستی میدونس اشی بهونتو میگیره ر   اشته ب ابی هم ند  اجو

ب نیـت   افظی که درجـو   اشه و نه شعر ح    اده ب ال منو تو نیفت   انمونده که روي فنجون ف    
ـ   اوشعر ه از خط ه  اشه هر کدوم    ابعدمون درنیومده ب   زمـودن و یـه   الـشنو  اقبار اچند ب

زشـون نـزن   ارو هم که دیگه حرفـی      اره ه اوقت دلخوشم کردن ویه وقتم پریشون ست      
ون انور پخـش میکـرد       اوناي تولد   انی که خورشید بر   ار زم انگارم  از همشون بیز  اابخد
ز انیومدن مشغول نذر و نیـ  اي به دنی  اسمون بر احل  ایی پشت س  اره منو تو ج   است ادوت

عقشون رو هم عوض میکنن تو هـم         امعشوق ای ادماهی  ابودن فکر کنم مد شده که گ      
ز الف بنویـسن بهتـر      ااین عصري که عشق رو ب     اري  البته حق د  اره خب   اکه رو مدي    

خر دیگه حرفـی  اون روز ام میکنه عکساستی عکست روبرومه خوب نگ   این نمیشه ر  ا
گـه فکـري   اد کـه  اد دابـه مـن یـ   ایـن شـب  اومدن نمیزنم یه نتیجـه تـو        از موندن و    ا

ه و خورشـید  اشه شب و روز و مـ اد مشغول کسی باي بخواره احتی شم ا،دلی،کسی،ی
هش نیست  تعجب نکن همون      ارش و خو  از به سف  اشه نی اهل موندن ب  اگه  اسه  انمیشن

ري ال کنم جون همونی که دوسش د      ات حرف میزنه  فقط یه سو      اهاره ب ادیوونه هه د  
ونجـوري یـه    ارم نه که فکـر کنـی        ام تو دوسش د   احتراهمونی که بهم گفتی منم به       

صه جون همون بهم میگی چیـشد       رم فقط همین، خال   امشو د احتراغصه نخور   ... وقت
ت ادي خودت گفتی همه ي حرف     اد فریبم د  افتادم  ان ی اهاد ؟ افتاقی  اتفایه دفعه چه    ؟

م بـه   ارزوهاخ  ارم درسته ک  امن مثل همونموقع دوست د     امادروغ بود همش فیلم بود      
ه همه چیز پشت    بش کردي درسته ب   ادست خودت خر   انم ب الادست تو درست شد و      

ینی کـه بـه زور      ای خبر بگیر ببین     هارم وقتی دلت گرفت  گ     ازم دوست د  اب اماکردي  
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١۵٣

م زهر میشه  یه لطفی کـن        ارزوهام  اشتم زندگی چه جوري بدون تو به ک       اسمشو گذ ا
رم گرچه خودش   اوري کن ببین من چقدر دوست د      اد  ازنینت ی این فکر ن  انیه به   اهر ث 

گـه حتـی    اشه  انب ام دنی ازنینم میخو اطر من غصه بخوري ن    امیدونه نکنه یه وقت به خ     
خه تـو  ارو به تو میزنم این حرف ارم  اد انمیدونم چر .زت بریزه   اي ن از چشم ارید  ایه مرو 

غـذ  ار دست سـفیدي ک    ام ته نشین شده  و ک      اید دلتنگی ه  ازم متنفري  ش   اکه گفتی   
ولی مون برگردیمارم هاست به دوستت دال دلم میخوابه هر ح اماده  امه د این ن اي  اه

سـت حتـی بـه    ابهتره بگم دلم میخو    شتی پس ادوسم ند  صالایه مشکل هست تو که      
ل بهونـه   امشب هرچـی دنبـ    اصه که   ي دروغی تو برگردیم خال    ارم ه اهمون دوستت د  

سـتی  اروم شـن ر اروم کـنن و   استن یه جور    ایی که میخو  امثل کس نکردم   اگشتم پید 
نـه   الـی مـ   به هم نرسیدن و    امارسیدن به هم رو بلد بودن        اسمون و دری  امیدونستی  

یـی کـه    اقـب چیز  اینکـه مر  اخـر   اصه حـرف    نه به هم رسیدیم خال     رسیدن بلد بودیم  
ـ    ایی هم که هنوز هم میشه م      اوناقب  اش و مر  اشکستن ب  یـن  اش  انع شکستشون شد ب

روم ات حرف بـزنم کـه   اهاستم یه کم ب   اسه همینم خو  ارو دلم سنگینی میکرد و     احرف
شم  

ـ   ظـب   اشـی مو  اشته ب اگه تو ند  ارم حتی   اشتم ود اهمیشه دوستت د   سارا ش اخـودت ب
حمت نمیشم  افظ دیگه مزاخد

یـد  امن،ب ا،چراخه چر اشکوه کنم    از خد اد بزنم   است د امه رو خوندم دلم میخو    اوقتی ن 
محمد اشه،چراسم من دروغگو ب   اید  اب ارو به محمد میزدم چر    اون حرف امجبور میشدم   

ـ انت کردم اید در مورد من بد فکر کنه و بگه من بهش خی     اب ور اخه محمد ،عزیز دلم ب
ز عـشقم  او حتی سـر سـوزنی   رم مثل قبالانت نکردم ،من دوست د اکن من بهت خی   

ون اري کن بمیـرم یعنـی مـن بـودم           ارم دق میکنم ک   اد ایاخدنسبت به تو کم نشده      
مـن  ایارو بهش بزنم خداون حرفاومد یه دفعه اخه چطور دلم ارو به محمد زدم     احرف
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١۵۴

هت کـردیم   اهی به درگ  اچه گن  اگه م ري کن به هم برسیم م     ارم ک امحمد رو دوست د   
رم برم بگم کـه     اقت بی این نمیتونم ط  از  ام برم به محمد بگم دیگه بیشتر        امیخو ایاخد

ون نمیتـونم   اطر خودش بوده برم بگم بدون       ابه خ  ازیاین ب اشقشم برم بگم همه ي      اع
میدي به زندگی   اون  ام مشکله بدون    اون نفس کشیدن بر   ازندگی کنم برم بگم بدون      

م سـخته   اهرش و همه چیزو بهش میگم بر      ان میرم دم در خونه خو     الاره میرم   ارم  اند
م سـخته فکـر کنـه مـن         ام سخته در موردم بد فکر کنـه بـر         اکه محمد زجر بکشه بر    

م ارم من دروغ گو انت کاخی

اماشه  اهرش به نظر میومد کسی خونشون نب      ام رو پوشیدم و رفتم دم خونه خو       اسالب
ز کرداومد در رو باهرش اخوز چند دقیقه ابعد 

مسال-

ییـذ  اتلفن حرف میزدم خـب بفرم اشتم باز کنم د اومدم در رو ب   ام ببخشید دیر    سال-
شتینامري دا

ید خودم معرفی کنم اچطور بنمیدونم-

حتی عزیز دلماهر جور ر-

رمار دادرتون کامحمد براببخشید من ب-

رهار دادر من چیکابراشخصیت بانم باین دختر خاببخشید میتونم بپرسم -

ش حرف بزنم اهاستم چند دقیقه باش مفصله فقط میخواقضیه -

ن خونه نیسالااما-

داکی می-
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١۵۵

سم قشنگتون چیهاد فقط اي میاخونه من زنگ میزنم بهش ده دقیقه ابیاشم-

هستمسارا-

ریناسم قشنگی داد خیلی اسمتون خیلی بهتون میا-

ممنون -

من بهش زنگ بزنم انم تاخساراخل اید دیابفرم-

منتظر میمونم انه ممنون من همین ج-

امهمون محمدي رو چـشم مـن جـ   احت میشه شم اراگه محمد بفهمه ن   انه میدونی   -
رياد

حم نیستمامز-

میشیماشناهم اینطوري بیشتر بانه عزیزم کسی خونه نیست خودمو خودتیم -

بـون بـود و خیلـی زود هـم صـمیمی شـد منـو                هرش خیلی مهر  ارفتم خونشون خو  
محمد حـرف  انیه بایی کرد که بشینم و خودش به طرف تلفن رفت بعد چند ث   اهنمار

شت رو بلندگوازد تلفن رو گذ

نام محمد جلو سالا-

دهافتاقی اتفاام رویسال-

ت بشم خوبی؟ات گرفته فدانه قربونت برم محمد چیشده صد-

خوب نیستم انه ری-
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١۵۶

اخوردي بیاینطوري شدي سرم  اخونه ببین دو روزرفتی      اچیشده مگه نگفتم بی    مگه-
بریم دکتر اخونه ت

ت تعریف میکنمابراچیزیم نیست بعدانه روی-

رمار دامحمد کاومده میگه بانم محترم ایه دخترخاعزیز دل روی-

نم؟ادختر خ-

رها-

سمش چیه؟انگفت -

سارا-

!!! سارا-

ره  ا-

م اده دقیقه دیگه میامن تشهاب-

فظ اشه خداب-

فظ اخد-

ز فضولی مردمااي چیزي به من بگی بخدانمیخوالاز محمد حاینم انم اخساراخب 

بله چشم -

ق چنـد روزه رو    اتفاین  اهر محمد شروع کردم به حرف زدن وکل دوستیمون و           اخو اب
بهش گفتم و دلیلشم هم گفتم 
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١۵٧

ریتاستگام خویانم من و محمد بیاخسارا-

ره عقدم حدود چند روزه دیگس ان دیگه دیره من قرالا-

بهـش   اقعاتون کنن نمیتونن و   ان جد اسمونو زمین هم بخو   اشین  ال هم ب  ام اقعاگه و ا-
ایـن تعجـب میکـنم چـر       از  ایه چیـز     امابه هم میرسین دلم روشنه       ارم شم اد د اعتقا

ن چیزي به من نگفته الاامحمد ت

هلت کشیدایدخجاش-

لت اوه محمدو خجاوه ا-

نمیدونم-

نه اري یامحمد رو دوست دالاح-

هرش گفت ازي کردم که خوام بانگشتاایین وباختم پانداسرمو 

شـته  اي د اخودمونیم فکر نمیکردم محمد همچین سلیقه        الانم قربونت برم ح   اي ج ا-
شهاب

خیلی بدماچر-

زنینیانات شم شماري فدار داختیا-

ممنون-

خت انداهمون طور که مشغول صحبت بودیم محمد کلید 
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١۵٨

شـک تـو    اهمـون طـور     ش گـره خـورد      ام به نگ  ادیدمش بلند شدم و نگ     ار ت اختیابی  
هرش بـه طـرفش رفـت و        اش خشکش زد یهو خو    ام حلقه زد محمد هم سر ج      اچشم
گفت

ینقدر پریشون شدي اار کردي چراخودت چیکات بمیره محمد باروی-

ده افتاقی اتفاچیشده سارارم اب نداعصاصالان الاشلوغش نکن ابجی توروخدا-

گریه گفتمام گرفت و بایهو گریه 

بزنم حرف ت اهاستم بانه محمد فقط میخو-

م کن دیگه جون    اغونم نکن نگ  این د از  ام حرف نزن بیشتر     ادیگه بر  اتوروخد سارانه  -
رماند

م گوش کناقط چند دقیقه به حرفم همه چیز رو بهت بگم فاور کن میخوامحمد ب-

هر محمد گفتاخو

حت حرف بزنیم وقتی کـه      ار است م ارم میرم خرید میخو   امن کمی خرید د    ابچه ه -
ي بلند زدم زیر گریه که محمد گفت اصداهرش رفت بیرون  باخو

ب میکـشی بگـو ببیـنم    اري عـذ ارم  ببینم تـو هـم د  اتحمل ند  اگریه نکن بخد   سارا-
ینقدر رنگ و روت رفته  اارخه تو چاچیشده 

ي مـن   ابـر  اون حـر  اوت کن فکر میکنـی زدن       امحمد فقط گوش کن و خودت قض       -
حـت میتونـستم    اشـتم خیلـی ر    اگه دوسـت ند   اتو خودت میدونی     اسون بود نه بخد   ا

ج کنم  ازدواهه دیگه   اره سه م  اشم محمد من قر   ات ب اهام ب اول بهت بگم نمیخو   اهمون  
همون حسین ام بریم عقدکنم بیاو چند روز دیگه هم میخو
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١۵٩

زي نکن  امن بادیگه باتوروخدساراچی میگی سارا-

ومـد  اونـشب   اسه همینم پسر عموش     ایی فهمیده  و   ابطه ي منو تو یه چیز     از ر ام  اباب-
م مثـل   اباشیده شدیم ب  از هم پ  ائه دیگه   اور کن هر روز تو خونمون دعو      اري  ب  استگاخو

ون اسـه همـین     اترسـیدم و   اون دنیـ  از  ااماکنم   ستم خودکشی انیست من میخو   قبال
ر نشد انگاامازم متنفر شی اتو ارو زدم تاحرف

خـر  اارو میکـردي تـ    این ک اگه  اساراستی خودکشی کنی    اچی میگی تو میخو    سارا-
ـ  اسه یکی دیگه باگه تو و احتی   ساراجدي میگم    اعمرم غصه میخوردم بخد    زم اشـی ب

ري همـین   استگام خو امن می  ساراسون تره   اسم  ای و ین که تو دیگه نیست    از  اتحملش  
ن کنمامتحانسموام شاشب میخوافرد

... خها-

حرفی نزن خب-

فظ اخدشه فعالاب-

ارم بخداخیلی دوست دسارافظ اخد-

منم همین طور-

ده بودایستانم دم در اماومدم خونه ماومدم خونه وقتی افظی کردم و از محمد خدا

نامامومدي ام کی سال-

بودي ان کجالااتسارا-

رم بـه   افـی حـسین رو سرشـون در بیـ         سـتم تال  اطی کردم و خو   اهمین رو که گفت ق    
گفتم نمامام
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١۶٠

ـ اره ب الی د اشکارفته بودم بگردم    - م کـردین دیـوونم کـردین    افـه  خـسته شـدم کال  اب
د اعتمـ ابه تـو  امسارا نبودین که می گفتین این شمازم گرفتین مگه    اخوشبختی رو   

ن اهـ اس کـو  ب رو بـه خـودت میـدیم    انتخاانبودین میگفتین ماین شماریم مگه   اد
ین بود که به زور شوهرم بدین بـه یکـی کـه هـیچ حـسی                 امن   اب ب انتخامعنی حق   

ینقدر عـوض بـشین   اینطوري بشید ااب هم نمیدیدم که شم    ارم حتی تو خو   ابهش ند 
ز ات بگـم یـه روزي       ینوبهـ ارم  این زندگی رو دوسـت نـد      امن خودکشی میکنم چون     

ارم چـر  ارتون پشیمون میشید که دیگه خیلی دیره من به حسین هیچ حـسی نـد              اک
ـ  از هدیه ه  انمیفهمید من حتی یه دونه       ز نکـردم ژس چطـور میتـونم دوسـش          اشم ب

شماشته باد

قم نشـسته بغـض   اتـ اقم یهـو دیـدم حـسین تـو     اتـ ام تموم شد رفتم تـو   اوقتی حرف 
ش گفتابغض گرفته ي اصداجلوگلوشو گرفته بود ب

م سال-

م منسال-

هیچی نگید اتوروخد-

یـد بـه مـن      اب اشـتن شـم   ار د اصراده  انواگه خ اشتم  ار ند انتظازتون  اصالانم  اخ سارا-
شـتین چـه قـدر     ابه من هیچ حسی ند     اج میکردیم و شم   ازدواگه  امیگفتین میدونین   

ن الاینکه  اسه  ام و لانم خیلی خوشح  الااماب میکشیدم   اسه من سخت بود چقدر عذ     او
موش ارو فر این نمیتونم شم  از  ابشم نه میدونم بعد      اجد از شم اینکه  اسه  افهمیدم نه و  

رم ژدرتون بفهمه احت نشین نمیذارابت هیچ چیز ن  اکنم و همیشه به فکرتون هستم ب      
ـ      ارم بـه هرکـسی کـه دوسـش د         امیـدو اخودم درستش میکنم     ون ااریـن برسـین و ب

فظاخوشبخت زندگی کنین خد
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! حسین-

نم اج-

رین اهیچ عیبی ند   اور کنین شم  اد ب ابدم نمی  از شم اور کنین   ادرکم کنین ب   اتوروخد-
ن همـسر   اج کنه فقط من به عنـو      ازدواامردي مثل شم   اینه که ب  ارزوي هر دختري    او
رماه نمیکنم من یه نفر دیگه رو دوست دانگایندم به شما

شین ارم موفق بامیدوامیفهمم درکتون میکنم -

رم اتون رو بیاممنون فقط صبر کنین هدیه ه-

در قبولش کنین ان یه برازش کنین به عنواقل باحداماهدیه رو پس نمیدن -

اچشم حتم-

فظاخد-

فظ اخد-

ق و گفتاتاومد تو انم اماوقتی حسین رفت م

ر کردي؟اه کن چیکادختر نگ

بفهمه  ین بود که برم تو زندگی بعد از ار کردم بهتر اچیک-

ت بفهمهاباگه بالت اي به حاوسارا-

نمیفهمه حسین هم فضولی نمیکنه -

کنهاخد-
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اینجاومد خونه پرسید حسین نیومد ام اباصه که شب بخال

ومد و رفت ااچر-

م بمونه انگفتی شاچر-

رمار دابهش گفتم گفت خیلی ک-

ده محمـد زنـگ     انواود خ ر ب اخه قر ایسه  اهمونموقع تلفن  زنگ زد قلبم نزدیک بود و        
شتام گوشی رو برداباري باستگاسه خوابزنن و

لوا-

یین ابله بفرم-

-...

درس رو بگید ادف؟کی؟اچی ؟تص-

نم پرسید اماشت مام گوشی روگذاباب

دف کرده بگو دیگه نصف جون شدماکی بود کی تص-

حسین -

دهاقی که نیفتاتفاخب -

میرم ببینم چیشدهنالانمیدونم معلوم نیست نگفت -

مامنم می-

ده شو اماپس سریع -
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١۶٣

ومدماشین رو روشن کن اتو برو م-

ن هم بیشتر به  اماسرکوفت م  اب کردن ب  ارو رو سرم خر    اردنیانگاحت شدم   اراخیلی ن 
دماخودم لعنت فرست

ون هـیچ   اسـارا ومـد   ایی سرش   ر کردي جوون مردم چه بال     اه کن چیک  اببین دختر نگ  -
رو کردي   این کاره اون بیچااباي چراده انوادري نه خانه پدري نه مشت اکس رو ند

ایاس خـد  اده  ایـه شکـستگیه سـ      اده حتم اقی نیفت اتفانه هیچ   .... ست میگفت نکنه    ار
هش میکـنم   اخـو  ایاهیچ وقت خودمو نمیبخشم خـد      ایاشه خد ایی سرش نیومده ب   بال

ن اب وجـد اودمو گرفته بود ،عذ م وج ا،ترس تم  ارفتن خودم بودم تنه    اینانم  اماوقتی م 
س احـس اشـه   اده ب اقی نیفتـ  اتفـ افقـط    ایاشت خد از سرم بر نمید   ایه لحظه هم دست     
ره محمـد رو    اشتم دیوونـه میـشدم شـم      امه د ارش جلوي چشم  امیکردم روح پدر و م    

رو چـک  اره هـ اومد چند روز پیش بهش زنگ زده بـودم شـم  ادم ادم رفته بود یهو ی ای
شتانی بردبو طوالاز چند تاگرفتم بعد رشو ارش بود شماکردم شم

م سال-

ست زنگ بزنهاهرم میخوان خوالاهمین سارام سال-

د انه نمیخو-

؟اچر-

یهو گریه کردم 

ري گریه میکنی؟ ادسارا-

م محمدت مرده؟چیشده تو که نصف جونم کردي بگو دیگهاتوابسارا-
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!حسین-

حسین چی؟-

دف کرده احسین تص-

میلتونافهمون -

ره ا-

خب چیشده -

نمیدونم-

ري گریه میکنی ادیوونه نمیدونیو د-

ده افتاش اق بدي براتفاده افتاخه به دلم ا-

اتوروخدسارا ول کن -

ي خونمونامحمد میترسم می-

ن الا-

ره دیگها-

م ان میالاشه اب-

ومداز ده دقیقه امحمد بعد 

ره هرچی  ال ند اشکارن  اتشریف ند  ابان ب اماري م استگاومدم خو انم من   اخسارام  سال-
جونهابان جون و بامابگین یعنی نظر ماشم
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رمالو حوصله نداحصالار ازي در نیامحمد مسخره ب-

خب؟  اچر-

ج ازدوام  اهـ ار بود ب  اطر من بوده قر   اشه چی همش به خ    اگه خودکشی کرده ب   امحمد  -
کنه  

بم خورد میشهاصعاون ااج بازدواینقدر نگو اسارا-

شه چی؟اده بافتاقی اتفاگه اشروع نکن محمد امحمد توروخد-

خب دیوونه یه زنگ بزن ببین چیشده-

میترسم0-

ز چی ؟ ا-

ینکه خبر بدي بشنوماز ا-

حت کن ال خودتو رابزن خیسارا-

شه اب-

شت انیه برداز چند ثانم بعد امازنگ زدم گوشیه م

ن چیشدامام ملو سالا-

بگو چیشداباجون بان توروخداماري گریه میکنی مان دامام ماتوان بامام-

....  حسینسارا

حسین چی؟ان توروخدامام-
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١۶۶

حسین فوت کردسارا -

شوخی نکن ان چی میگی توروخدامام-

خیه ون وقت شالاسارا-

مجبور محمد  نی شده بودم    اگوشی رو قطع کردم و جیغ میکشیدم رو        امثل دیوونه ه  
نـی شـده    امن رو  امان  ابی ایه ه ام نره بیرون همس   اومد جلو دهنمو گرفت که صد     اشد  

ونطـوري بهـش    امـروز   اگـه   اعث شدم حسین بمیـره      اتلم من ب  اد میزدم من ق   ابودم د 
شتم خودمو میزدماومد داسرش نمی ین بالانگفته بودم حسین 

دم و زیر   افتاونطوري  زد رو صورتم هم    اکت شم چند ت   اینکه من س  اي  امحمد هم بر  -
تلم محمد میفهمی مـن  اعث شدم محمد من قالب زمزمه میکردم من کشتمش من ب   

تلماق

دیوونـه میـشم     اینطوري نکن بخـد   ااتوروخدسارادف کرده   اون تص اچی میگی   سارا-
بس کن سارا

رم سکته میکنم الم بده دامحمد ح-

حرف میزنی امثل دیوونه هاچرسارا-

ره بمیرهاعث شدم یه جوون بیچاطر تو بانم که به خره من دیووا-

ري جدي حرف میزنی اجدي میگی دسارا-

ن شوخی کنمالاد اره به من میا-

م ارد و بدل شه که بعد پشیمون شیم نمیخـو          امن میرم میترسم حرفی بین م      سارا-
فظاز دستت بدم خدا
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؟اکج-

خونه-

ريام بذاي تنهامیخو-

ییمون شماعث جداموندنم بام بارم نمیخوات نمیذانه تنه-

من میترسم -

ذیتم کنیاري ادوس داچرسارا-

اب شـده توروخـد    ارو سـرم خـر     ار دنیـ  انگاالم خوب نیس بخد   ان ح الامحمد من    -
درکم کن 

ر کن درکت میکنموابسارا درکت میکنم -

مو به دل نگیر اخب حرف-

شه اب-

محمد منو ببخش -

شتی از گذاتو به زورباي چشماکردي که ببخشمت فکر کنم خیلی خسته ري ناک-

ره خیلی خستما-

بت برده میرم اب من پیشتم هروقت مطمئن شدم خواخب بخو-

نه محمد نرو -

ب نمیرم اشه بخواب-
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بم برده بود صبح که بلنـد شـدم دیـدم کـسی     از کشیدم خوادراخیلی خسته بودم ت  
نم رو گرفتم اماره ماخونه نیس شم

یی ان کجامام ملو سالا-

ییم ابهشت زهراماده شو بیاماسارا -

ر خونه بمونماهش میکنم بذارم خوان من تحمل دیدنشو ندامانه م-

شه اب-

فظاخد-

فظاخد-

ب ارم خـو  اوقتی گوشی رو قطع کردم شـروع کـردم بـه گریـه کـردن نمیدونـستم د                 
حـت میـشم یکـی      اراسـه مـرگ کـسی ن      اري بود که و   این دومین ب  ارم  ابید امیبینم ی 

خودم  ازنده بشن ی   اوناامارو بدم    اشتم دنی ادوست د .ین یکی هم حسین     احیل بود   ار
ره بمیـره یکـی   اش میشد هرکی کـه دوس نـد  اشدنی نبود کامازنده بشن    اونابمیرم  

ون بمیره اي اره به جارزوي مرگ دادیگه که 

شت  ایی که تمومی نداش هاي کاو 

ز الم بهتر شده بود چهـل روز بـود   از فوت حسین میگذشت کمی حاروز  حدود چهل 
ي دیـدنش روز  اي قبل برار بود که  مثل دفعه ه   اولین ب اي  اشتم بر امحمد   خبري ند    

ز اي خودم خسته شده بـودم خـودم هـم    از بی رحمی هاري نمیکردم خودم هم    اشم
ه هـم   ایه مدت کوتـ    يامروز حتی بر  اوتی خسته شده بودم تصمیم گرفتم       این بی تف  ا

رفتن بیرون زنگ زدم بهش و گفتم        اینانم  امارم غروب که م   ار بذ امحمد قر  اکه شده ب  
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١۶٩

رك بـودیم  اعت پنج غروب هردو پـ   ام ببینمت محمد هم قبول کرد و سر س        اکه میخو 
بهش رسیدماضر میشد تار حاهمیشه محمد زودتر سر قر

یـن چنـد روز چـی    ادي من تو کردي فکرنکراز مادي انوم چه عجب یاخسارام  سال-
کشیدم

روحیـه ي درسـت و   صـال امنو هم درك کـن    اماري  اببخشید میدونم حق د    اقعاو -
شتم  ابی داحس
ین چه حرفیه اهش میکنم ،  اره ،خو ال ند اشکاشه بخشیدم ،  اید بگم ب  امثل همیشه ب   -
قل یـه   احـد ام توروخد اه بی اید کوت امن همیشه ب  ... اکی منو درك میکنه تو ی      سارااما

شـت  اسـم معنـی ند    این چند روز که ندیـدمت زنـدگی و        اخرده من رو هم درك کن       
ي منو ببینی میدونی چند روز بود چهل روز خودتو چهل           اس کردم دیگه نمیخو   احسا

ونطوري حسین زنده میشد  ااون خونه  حبس کردي که چی بشه هاروز تو 
م و چیزي بگم کـه هـر        ادم بی شتم ترسی ال و حوصله ي بیرون رو ند      اح امانه محمد   -

دومون پشیمون شیم 
فه شـدم  کالاخسته شدم به خدابخدساراري استگام خوازه میدي بی اجاالاخب ح  -
ـ این که یـه روز ب     از  اري  این پنهون ک  از  این زندگی به هم میخوره      از  الم دیگه   اح ت اب
گـر  ایـن کـه     از  اطر تو میترسـم     اطر خودم میترسم به خ    انبینن نه فکر نکن به خ      اینا

این یه چیز منو درك کـن توروخـد        اسه  اقل و ابه هم برسیم حد    ارن م اببینن دیگه نذ  
ري استگام خوار بیابذ
ري چی بگی استگاي خواي بیاخه محمد یه حرفی میزنی میخوا-
شـین یـه    اینکه یـه خونـه یـه م       اد نه   از من چی میخو   ات  اباهمه چی میگن مگه ب     -

داه میخودانوات خنکی تحصیالاب باحس
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رو ایه ه این سرم اق تو رو میبینه بعدشم نمیگه       خالاول  اپدر من    امامهم هست    اینا-
ي بگی چی؟اوردي میخوااز کجا

ده ام دابامیگم ب-
رکـه  اره پـس مب   ال ند اشکاست میگی   ام هم میگه خب ر    اباري ب اچه حرف خنده د    -

میکنههاه نمیکنه به خودت نگاي من به ثروت پدر تو نگابامحمد ب
میگی الی چیه و شمابعامحمد شغل جناقازت میپرسه خب ا
رم درس میخونم ارم داهیچی من بیک-
ونموقع چی میگه؟ام ابامیدونی ب-
چی میگه-
هـم  ایید بیرون و دیگه حتی در سه کیلو متري منـزل مـ   ام میگه بفرم  احترال  اکم اب-

نبینمتون 
ري منهابیکاخب یعنی مشکل تو ب-
لاتو خزدي ادقیق-
کردم چی ار پیداین چند روزه کااگه تا-
ري رو میدم استگازه خواجاکن من اتو پید-
سممو عوض میکنم انکردم ار پیداگه کاسه روز دیگه اپس ت-
ري اچی میذ-
هرچی تو بگی -
خ جون     ا-
عت میبینمتاهمین ساپس من سه روز دیگه همین ج-
ري اري نداکشه فعالاب-
شاظب خودت بامومت نه به سال-

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١٧١

تو هم همین طور-
ر ابـودم حـسین رو کنـ   ار وقتـی کـه تنهـ   انگاومدم خونه افظی کردم و امحمد خد  اب

صه سه روزي کـه محمـد هـم گفتـه بـود             ظبم بود  خال   ار مو انگاخودم حس میکردم    
ر خونمـون بـود محمـد رو        ارکی که کن  اده شدم و رفتم پ    اماتموم شد  و مثل همیشه       

رش نشستم ام کردم و کنشسته بود رفتم سالصندلی منتظر من ن
م  سال-
یـن  اس میکـنم خیلـی پیـر شـدي مثـل      احـس اسـارا نم میدونی چیه اخسارام  سال-

من نیستی یعنی وروجک محمد نیستی ساراله دیگه اي بیست وپنج سادختر
حرف زدنافه یاظ قیاز لحاظ از چه لحا-

انم خوشگلی هالاینم بگم که البته افه دیگه به خودت نمیرسی اظ قیاز لحا-
رماحسش نیست یعنی حوصلشو ندصالاخب -
ري بگرد من همه جوره کشته مردتماشه هر جور خودت دوس داب-
نهاکردي یار پیداي بگی چیشد کانمیخوالاخب ح-
سم چیشد؟اب کردي وانتخاسمی که اون اول بگو ا-
دي؟کرار پیدار کازي در نیامحمد مسخره ب-
نه-
!محمد-
کنم؟اپیداز کجار نیس اخب چیه ک-
راج رو پیش من نیازدواسم اپس فعال-
شوخی کردم  -
سارابگو جون -

کردماور کن پیداباماجون تو نه -
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١٧٢

ر اچیکالاح-
رچی یه شرکتابدا-

ر؟ ابی مزه شوخی نکن بگو چیک-
ر میکنماتو یه شرکت ک-

ورديامیکنی محمد حرصمو در ر اخب چیک-
د میبندمار دارجی  قراي خاکشوراب-
چقدر حقوق میگیريالاخوبه ح-

یند الی قبول بفرمابعان جناونقدري هست که پدر جا-
سه این موضوع خیلی حـس    ام رو   ابادرت چون ب  اپدر و م   اب اماي  امیتونی بی  الاخب ح -
ـ اگـه ب اشـی کـه   ار باسـرک که هم کمـی اه دیگه بیاهش میکنم دو م  اخو اما ومـد  ام اب

ر اومده سرکاین مین دیروز بود اقل نگن که اتحقیق حد
خرین مهلتی هست که بهت میدم این دیگه اور کن اه بافقط همین دو مسارا-

شهاشه ،باب-
فه شده بود من هم کـه       اضار رفتن هم بهش     اه میرفت سرک  انشگاصه محمد که د   خال

موش میکردم اشتم فرالم بهتر شده بود کم کم د اکلی ح سه کنکور میخوندم    اشتم و اد
عت بیـشتر همـدیگرو نمیدیـدیم      اد میـشد دو سـ     اعت دیگه خیلی زیـ    ادر هفته یه س   

ر بهش گفتماومد سر قرار رفتن محمد میگذشت وقتی از سرکاهی ایک  دوماتقریب
ریم نکنه نظرت عوض شده؟استگاي خواه دیگه بیار بود دو مان قراچیشد محمدخ-
ه دیگهار یه چند مار ریخته رو سرم بذاخیلی سرم شلوغه کلی کاین روزاسارا-

ري پرپر میزدي استگاسه خواین تویی که واورم نمیشه امحمد ب-
بگو زدم زیرش 

این چه حرفیه میزنی پریا-
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١٧٣

؟کیهاپری.قت خیلی عوض شده  فکر کردي نمیفهممخالامحمد -
قم عوض شدهالخاز زبونم پرید کدوم اور کن اب-

ابـی وفـ  اشتی یه هفته کـه منـو نمیدیـدي دنیـ       ار میذ اقت؟همیشه تو قر  خالاکدوم  -
هـه همـدیگرو   اره میـدونی دو م اهمیتـی نـد  ات ابـر الاحـ  امامرد میشدم   امیشد من ن  
ي بیرون میومدي دم پنجره هیچ فکرکردي تـو         اگه نمیتونستی بی  احتی   ندیدیم قبال 

منظـورم قـبال    اون وقتـ  اه کـردم ؟   اپنجره نگ  ز بس به  اه چشمم خشک شد     این دو م  ا
یهو از کجایی که معلوم نبود اسه حرفار هم بودیم و   ادته هرچقدر هم که کن    است  ی  اه

ریم احرف کـم میـ     اون وقت ادرست برعکس    الاح اماوردیم  ازیر میشن وقت کم می    اسر
همـه  اون وقتـ اري تحملـم میکنـی    اس میکنم د  احسازم سیر شدي    اس میکنم   احسا

ـ   اکنـی    ادت بود منو چی صد    ادت بود ی  اچی ی  ـ    امهربـونی صـد    اسـممو ب امیکـردي ب
شـیده  احرف نگفته پ   ار ت ار هز انگاسارایه جوري میگفتی     صالاسارامهربونی میگفتی   

سم اام کنی قبلش یکی دو ت     اي صد ارم می الی یه ب  اهی س ام الاح اماش    به ال  بودي ال 
سـمش چیـه نمیفهمـی      است میمیره   او رارباونی که هرلحظه  هز    اد  ادت بی ای امیگی ت 
سـه گذشـتت    انت هم و  الاسه  است تنگ شده بود هم و     اه چقدر دلم و   این دو م  اکه تو   

ـ      اري نمیدونی چطور منو و    البته تقصیري ند  ا گفتنـت   سـارا ابسته ي خودت کردي  ب
یه ذره دوسم    اون وقت اید  اش... الاح امات بودم   سارااون وقت اید  اتکون میخورد ش   ادنی
کـه منتظـرم     اره درسته همون وقتـ    ادي  اینطوري نشون مید  انه بهتره بگم     ای ی شتاد

م اشـک اکه تحمـل     اکه به قول خودت زندگیت بودم همون وقت        اشتی همون وقت  انمیذ
الاحامام سر به فلک بکشه اومد تب غصه ه   اکه دلت نمی     اشتی همون وقت  ارو هم ند  

ل اون محمـد دو سـ  ایشده  تـو    ت مهم نیس بگو چ    ارم پیشت زجه هم میزنم بر     اکه د 
سه دیدن من اشت محمد من واقبل نیستی تو محمد من نیستی محمد منو دوست د   

بگو چت شده  ار بود  محمد توروخدابی قر

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١٧۴

ب نکن  این خراز ابمو بیشتر اعصاسارا-
ید بگی چیشده اب-
فظام برم خونه خدامیخوسارا-

محمد... محمد-
ر دیگـه هـیچ حـسی    انگـ اد امـه د اداهش  اد به ر  اب ند ازدم جو  اهرچی محمد رو صد   

یـن  استم فقط   اشتم من محمد رو میخو    اشت من محمد رو دوست د     انسبت به من ند   
ز اون موقع به بعـد      از  از دستش بدم      ام  انمیخو ایامو میفهمید خد  امحمد بود که حرف   

رش اون روز تـو محـل کـ       اید  ایک هفته خبري نبود پیش خـودم گفـتم شـ           امحمد ت 
ز یه هفتـه    احت نکردم  بعد     اراد خودمو ن  اسه همین زی  احت شده و  اراده و ن  افتاقی  اتفا

درسی کـه   این  ابه   ام خونه نیستن زنگ زد خونه و گفت بی        ابانم و ب  اماکه میدونست م  
رماي یه هفته پیش رو به روش نیاقاتفامیگم منم تصمیم گرفتم برم و 

م ابهشون گفتم میخـو    اماخونه   مدنوااینانم  اماینکه م ااعت پنج غروب بود ب    احدود س 
ش تـو مدرسـه صـمیمی بـودم         اهـ اب اي مدرسه کـه تقریبـ     از دوست ایکی   اب،برم تولد   

د رفـتم   الم نمی ارم  دنب  ار میذ امحمد قر  ار بود که وقتی ب    اولین ب اي  اهنگ کردم بر  اهم
ن ادرسی که محمد گفت یه خونه ي خیلی بزرگ تو بهترین منطقـه ي تهـر               اون  ابه  

سـارا ومـد جلـو در و گفـت    ایکی   اماومدم  اه  اشتباس کردم   احسانگ زدم   ولش که ز  ا
نم گفتم بله گفت محمد منتظرتونه اخ
ون خونـه رو ندیـده      ابم  ار متري بود تو خـو     اهی کرد خونه حدود هز    اخونه منو همر   ات

ر این خونه چیکاز قصر هم قشنگ تر پیش خودم گفتم محمد تو  ابودم مثل قصر بود     
ي ارایه داز سـرم الی پدرش خیلی خوب بـود و جـزو یکـی           اوضع م  میکنه درست بود  
ونقدر غرق دیدن خونه شده بودم که       این خونه بهشون نمیخورد     ااماگردن کلفت بود    
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١٧۵

عتی اه کـردم دیـدم حـدود یـک سـ          اعتم نگ اس نکردم وقتی به س    احسان رو   اگذر زم 
بود گفتم ببخشید  اونجاري که اون خدمت کاگذشته به 

هستم  اینجاعتی هست ایک سپس چیشد من -
م ارم میار داپرسیدین بهتون بگم یه کمی کاگه شماگفتن اقا-

! اقانم گفتم اون خایهو زدم زیر خنده و به 
دیگه ولی مسخرش نکنیدگفتن اقا.نم ابله خ-

سـه مـن   ایـه کـم گفتـنش و   !اقـ ارتی کردم ولی امن چنین جسببخشید بله چشم  -
مملکت هم بشه بهش میگم محمدره من رئیس جمهور اخنده د

هستیناقاهمسر اشما-
زي میکنم ارم تو فیلم باس میکنم داحسااقاینقدر نگین اتو رو خد -
لبتــه بهتــون نمیخــوره انم بگــم چــی ؟ نگفتــین همــسرشون هــستین اخــب خــ-

شیناهمسرشون ب
شم اپس بهم میخوره چی ب-
اخـه سـن شـم   اشـین   اب اقـ ادوست دختر   بهتون میخوره    امادبی کنم   ام بی   انمیخو -

ب کردهانتخارو اسلیقشون خیلی خوبه که شماقااخیلی کمه ولی خودمونیم ه
ر شدمامیدواي مرسی قربونت برم کلی به خودم او-
نگفتین ؟الاح-
رياستگان خواره بیاقرامادرست حدس زدین -
یـن خوشـگلی    ابـه    ارن شـم  ارو نـد  اقت شم الی اینطور مرد اامانم  احت نشین خ  اران -

... لااشـ اشین م ابونی ب ان شده ي خی   ي فال اون دختر از  اابهتون هم نمیخوره ببخشید   
نوم هستین  اخ
یعنی چی مگه محمد چشه؟-

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١٧۶

یـن  اول زنـدگیمون  از اکـه   اي مـ ابـر اماشه ادي ب اع اي شم اید بر انم ش اهیچی خ  -
نم اشه خادي باید غیر عارو ندیدیم شاچیز

ضح حرف بزنین اوانمیفهمم چی میگین تورو خدصالا-
امـ این خونـه میبیـنم   ارو تو   اقالبته من چند روزي نیس که       انمیدونین   امگه شم  -
ختمشاس میکنم شناحسا

خب جون به لبم کردین بگین دیگه-
کیلو متري  از  ادکلنش  از کنه که بگه چیشد دیدم یه دختر که بوي           است لب ب  امیخو

پ نیم تنه   اس هم که نگو یه ت     ایین لب اشت میومد  پ   اد الاي طبقه ي ب   اهز پله   امیومد  
فـه ي خیلـی     اي فرنچ شـده و قی     اخن ه اتو کرده ،ن  اي  اموه اه ب امن خیلی کوت  ایه د  اب

ـ   فه ي زشتش نبـود و خال      اون قی اسب  امتن صالایشش هم   ارایع و زشت که     اض اصـه ب
نم بـود بـه   اکوکـب خـ  سـمش اره که فکر کنم ایین خدمتکاومد پاب اوضع خیلی خر 

لش رفت و گفت استقبا
رماتون بیارین برانم چی میل داخ-

و گفت ختاندابه من عشوهامیز باتمسخر هادختره یه نگ
م کردیماستخدانم رو ادیگه کوکب خاماماومدین ام استخداسه او-
محمد هستناقایشون دوست دختر انم اخا-

تمسخر گفتاب
ین دوست دختره محمده  ا-

شهاینقدر بدسلیقه بافکر نمیکردم محمد 
بم خورد شد و گفتماعصامنم 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١٧٧

ینه ندیدي بدبخت بوي لجن و کثیفی       ایکبیري فکرکنم خودتو تو     اخفه شو زنیکه ي     -
ین دلقـک   امثل   ازت پخش میشه فکر میکنی خیلی خوشگلی نه عزیزم دقیق         از دور   ا

ي تو سیرکی اه
شتم میگفتم که دیدم محمد، اهمون طور د

یین اومد پافش مثل محمد بود انه محمد نبود فقط قی
ببخشید منتظر مونديساراا-

خودتار کردي باومده ،محمد چیکایی سرت محمد خودتی محمد چه بال-
نم رو فهمیدم  اي کوکب خاهمونموقع معنی حرف

ون محمدي نبود که مـن فکرشـو میکـردم یعنـی در             امحمد دیگه محمد قبلی نبود      
ابم یـ امـن خـو  ایار رفته بود عوض شده بود خـد اهی که سرک ان مدت کوت  عرض همی 

ر  ابید
ومـد بـوي    اشتم به بدبختی خودم فکـر میکـردم محمـد بـه طـرفم      اهمون طور که د  

اونجـ اگـه     اشت به طرفم میومـد میدونـستم        ازش میومد د  از دور هم    اب و عرق    اشر
ر کنم که دیـدم یکـی جلـو    از خونه فراستم اخر عمرم پشیمون میشم میخواابمونم ت 

چشم تو چـشم هـم شـدیم         ابود ت  اشنام  افش خیلی بر  ادسرمو بلند کردم قی   ایسادر و 
گفت

نوم؟اخساراختی اشن-
م دوسـت  اهـ اگـه ب ارمین بود همونی که بهم گفت اومد که ادم اش کردم ویاکمی نگ -

ره خودش بود خود کثیفش تـرس       اخوردي   از کج ارم که ندونی    ایی سرت می  نشی بال 
ش ام یخ زده بود بدنم میلرزید قلبم تنـد تنـد میـزد کـ              ام بدنم رو گرفته بود دست     اتم

ز اعت اه کـردم سـ   اعتم رو نگ  اهمون لحظه بمیرم س    صالاش میشد   ار کنم ک  امیشد فر 
ـ    اینـ انم  امـ این که م  از  ازده شب هم گذشته بود و من خونه نبودم          ای رم چـه   اهـم درب
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١٧٨

ـ  ار میکـردم محمـد د   ایکـ ید چ افکري میکنن هم ترسیده بودم یعنی ب       لـت  احاشـت ب
ون عـشقی کـه     ازش متنفر شدم    ازش بهم میخورد    الم  اکثیف و زننده قهقهه میزد ح     

ز عـشقم بـود   اینکه تنفرم بیشتر افرق اشتم همون موقع تبدیل شد به تنفر ب  ابهش د 
رمین بهم گفتا
ور نکردي  ابامانم کوچولو فکرشو نمیکردي بهت گفتم اچیه خ-
ل اشغاخفه شو -

ش گفتالت زننده اهمون حادختره هم ب
ـ  اشـی میخو اینقدر بـد سـلیقه ب  افکرشو نمیکردم  صالارمین  ااو- تی ایـن دهـ  ااسـتی ب

دوست شی 
خه تو نبودياون موقع اره عزیزم ا-
م ببینمتاحمقی برو گمشو دیگه نمیخواخیلی -
شـد خـودم   تـو تمـوم      ارم ب ادیگه ک  ري گمشی ب البته اینجا خونه ي منه تو باید      بهتر-

زمت بیروناستم بندامیخو
رمـین محمـد    احمـد و    مز خونه زد بیرون فقط من بودم و         از چند دقیقه    ادختره بعد   

لیش اده بودن به خوردش که هـیچ چیـز حـ          الکل د اونقدر مشروب و    اغ نبود   اکه تو ب  
ل من گریه میکرد اشت به حابود و داونجانبود کوکب هم 

من برم  رید الی خیلی کثیفی بذاشغاخیلی -
بري  اومدي کجازه ات-
ر من برم ابذات میفتم توروخدار من برم به پاست میکنم بذالتما-
ت کردم اي بپرسی چطور پیدانمیخو-
هش میکنمار من برم خوانه فقط بذ-
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١٧٩

م مـن   اسـتخد اي  اومده بود بر  امحمدتون   اقاید بدونی پس گوش کن یه روز که         انه ب -
شـته بـود    اگذ اکیف پولشو تو شرکت رو میز ج       ریش بود که  اقبولش کردم روز دوم ک    

ینکـه  اي کیه که دیدم به بـه        ازش کردم ببینم بر   اد رفتم ب  افتاقی چشمم به کیف     اتفا
ـ      ال پیشه همونی که و    انم دوس اخ ساراهمون   ورد همـونی کـه     ازي در   اسه مـن پـرو ب
ره دیگه  انی داواخره هر چیزي تالایعم کرد بادم ضاون همه اجلوي 

تو یه چیزي بگو  ای محمد توروخدخیلی کثیف-

ره ارت داخب ببین چیکساراچی بگم 
ز محمد جونت پرسـیدم گفـت       ان رو بگم بعد     استام بقیه د  ایه لحظه خفه شین میخو    

و به وسـیله     اینجاري کردم که محمد رو بکشونم       اج کنم منم ک   ازدواش  اهابره که   اقر
لکـل  اب و اشراینطوري شه ماست اره نمیخوامحمد بیچاینجاي محمد تورو بکشونم  

ري ان د الاره خـوش میگـذره      اي کـه چقـدر د     ادیم بـه خـوردش و     اد این جور چیز  او  
سه تورو نمیدونم اسه من که خیلی لذت بخشه واو!خی بکش اره؟ امیسوزي 

د  اره نـشون د اشاارمین گوشیش زنگ خورد کوکب یه در فرعی رو به من ب   اوقتی که   
امـ ارمین منو دید بـه طـرف مـن دویـد            ارفتم و قتی     و من خیلی سریع به طرف در      
بون سـرگردون شـده بـودم    انصف شب تو خیر کردمانتونست منو بگیره ومن هم فر

بـودم  ایـد میگفـتم کجـ     استم برم خونـه نمیدونـستم ب      اچه رویی میخو   انمیدونستم ب 
بزنم قدم   ابوناتصمیم گرفتم تو خی    ؟کی بودم یعنی منو قبول میکردن      ار کردم ب  اچیک
شـده  دیر وقت بیرون بودن    ابستون بود و مردم ت    ات اش شلوغ بود مخصوص   ان شب اتهر

شده بـودم خـود همـون دختـر     اونانه نشده بودم مثل اري ه این دختر فر  ابودم مثل   
صـیت  ال کثیف ،بـی خ    اشغاده  انوابونیه ولگرد  بی خ    اي خی از همون دختر  ااري ه افر

بـه   ایامنوببخش خـد   ایامحمد بودم پشیمونم خد    اینکه ب از  اایاد زدم خد  اد اهمون ج 
ایام نکن کمکم کن خدادم برس رهاد
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١٨٠

فم رو کـه    اطـر اي سرم بودن    الام ب ابانم و ب  امام م ازکردم نمیدونستم کج  اوقتی چشم ب  
ن بودم حول شدم و گفتمارستاه کردم تو بیماخوب نگ

؟اینجاردن وامنو ابگین ؟چرار میکنم توروخدان چیکارستان من تو بیمامام-
دف کردي قربونت برم اتو دیشب تصسارا-
ید میمردم  ازندم من باچر-
نکنه این چه حرفیه میزنی خداقربونت برم سارا-
ده کـردم مـن یـه       استفاسوء   اد شم اعتماز  ابشم من    امن نمیتونم چشم تو چشم شم     -

ره ارزش هستم که هیچ سودي ندادم بی ادم کثیفم من یه ا
او نزن توروخدراین حرفاسارا-
ره ام حسی نداهاس میکنم پاحسام بلند شم  ان من میخوامام-
ن نهالانه عزیزم -
ن امام بلند شم مامن میخو-
تو نمیتونی -
اچر-

د زدم ام هم بغض کرد و رفت بیرون دابانم زد زیر گریه هق هق میزد بامام
دق نکردمابهم بگین تان بگو توروخدامایکی به من بگه چیشده م-
ید قبول کنیاتو بسارا-

اید چی رو قبول کنم هان من باماچی رو م-
...تو سارا-
ان من چی؟هامابگو ماتوروخد-
ه بري اتو دیگه نمیتونی ر-
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١٨١

م ار نه دروغ میگین مـن میخـو      ابید ابم ی امن خو  ان توروخد اماست میگی م  ان ر امام -
م ارین مـن میخـو    اي مـن بیـ    اهش میکنم یه چیزي بـر     ارم خو ابلند شم من تحمل ند    

یـن  انش اواتـ هی کردم که  ار کردم مگه من چه گن     ان مگه من چیک   اماخودمو بکشم م  
د کردم نـه مـن      اعتماي یکی   اینکه به حرف  اشتم جز   اینکه یه نفر رو دوست د     ابود جز   

م زندگی کـنم کـی      اه برم میخو  ام ر اري دروغ میگی من میخو    ان بگو د  امافلج نشدم م  
ز مـن گرفتـه     ارو کرده کی زندگی کـردن رو        اینکامن   اورده کی ب  ارو سر من     ین بال ا

رینشارو کرده میگم بیاین کاام بهش بگم چراریدش میخوابی
رمش ان میالاسارا د نزن اد-

....نیهاز چند ثابعد 
ورم نمیشه اب! محمد! محمد-
...منسارا -
ـ  ام یک کلمه بشنوم منو فریب د      ال خفه شو نمیخو   اشغاخفه شو   - خـه  اس نبـود    دي ب

ینکه دوست ار کردم جز ات چیکاهافلج شدن من چی به تو میرسید مگه من ب     امگه ب 
حمـق رو   اعث خودکشی یه نفر شدم خیلی پستی منه دیوونه منه           اینکه ب اشتم جز   اد

شقت شدم محمد خیلی کثیفی اور کردم منه بیشعور رو بگو عاتو بابگوحرف
.. ابخدسارا-
م دور شـو    از جلـوي چـشم    الم بـه هـم میخـوره        احـ  ت هم از شنیدن صد  اخفه حتی   -

ز من گرفتی تو زندگی منـو       اتو زندگی رو    حت زندگی کنی  نمی بخشمت       ارم ر انمیذ
ین بود میگفی خوشبختت این بود میگفتی زندگیتم     اره  این بود محمد    اب کردي   اخر

حمق مـن  اومد اخه چطور دلت ام کنه اشتی یکی چپ نگ  امیکنم  تو همونی که نمیذ     
شتم میدونی  ادي هم دوست د   امم رو د  ب سال اونروز هم که به زور جو     اشتم  ات د دوس

شم اید رو تخت ب   الگی ب اس از هجد ان بدبخت شدم    الاز  المه میدونی   امن هنوز چند س   
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١٨٢

ایایین فلج شدم  میدونی حتی رو ویلچر هم نمیتونم بشینم  خد          از کمر به پ   امیدونی  
م کـسی   اه برم نمیخو  ام ر ام  نمیخو  انمیخوه برم  نه نه من دیگه هیچی         ام ر امن میخو 

م کسی بهم محبـت کنـه       ام کسی بهم توجه کنه  نمیخو      ارم نمیخو ابهم بگه دوست د   
شق ارم دیگه ع  ارم من حتی دیگه خودمم دوست ند      اند رو دوست ادمامن دیگه    ایاخد

رم  ارو دوسـت نـد     اي بـی هـو    ارمـ اهـه مـن دیگـه دوسـت د        اشق بـودن گن   انمیشم ع 
ارم  کفره خـد    ارم بگم هیچ کدوم رو دوست ند      او پشیمونی حق د   نت  اسرنوشت و خی  

ن الاشکی بچه میموندم  گرچـه دیگـه         ارم ک ارو هم دیگه دوست ند     اعمیگم من د   اما
ـ   اوجودمـو تکـون میـد      اچند روز پیش یه صد     ارم ت ارو هم دوست ند   ابچه ه  ورش اد  ب

اهمیـدم وفـ   رم  دیگـه ف    ارو هم دیگه دوست نـد     اون صد اسه خودم هم سخته  ولی       او
رو دوسـت  ام عجب نیس وفاست دیگه منم بی وف   حرفه مهربونی قحطیه عشقم که بال     

رو  اطـ خسـت دیگـه     ادلت بري خط   اغ دلم نرم ب   ارم سر ار میذ اخودم قر  ارم دیگه ب  اند
شـدم  اکه رهـ   الاشت  ح  اطعم خوشی د   شق بودم بال  ادمه وقتی ع  ای امارم    ادوست ند 

ین جمله  ارم بی تو میمیرم،عزیزم، دیگه      ات د رم یعنی چی دوس   ارو دوست ند   پس بال 
مـن دیگـه   میکـردم   سـتی زنـدگی     است ر اشکی مینشستم ر  اک رمارو هم دوست ند   اه
نت،نمیرسی بـه کـی     ارم  میدوي،میشکننت ،نمیخو   ارو دوست ند   شق ومبتال اي ع ادما

م زنده بـودم دیگـه رسـیدن    اهالی بود به عشق رویارم  دوسارو دوس ند انوناین ق ابگم  
رم  ارو هم دوست نداتوروی

تیش میزنی ات به جونم این حرفاابسارا -
م  اخفه شو دروغگوئه کثیف دستت رو شده بر-
سفمامتاقعامن وسارا-
سفیافقط همین مت-
دیگه چیز دیگه اي ندارم بگم رها-
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١٨٣

االن چی االن نمیخواي با من ازدواج کنی-
سارااخه-
بـودم بـا توئـه اشـغال و بـی همـه           خیلی اشغالی حتی اگه میخواسـتی هـم حاضـر ن          -

ام ببینمت دیگه نیـ    ام دور شو نمیخو   از جلوي چشم  اشه برو گمشو    اب چیزازدواج کنم   
ادیدنت زجرمیکشم دیگه نیاب
منو ببخشافظ توروخداي همیشه خداشه براب-

ي اي گریه کردم تصورش هنوز هم بـر       اي ه اي بدبختی خودم ه   اوقتی محمد رفت بر   
ش بود من بگـم دیگـه   از خداسفم اویی گفت  مت   ل پرر اکم اخودم سخت بود محمد ب    

ن مـیفهمم دوسـتی     الاایاخد اماه نکنه   ام ببینمت که بره و پشت سرش رو نگ        انمیخو
گـه  اایایـن میـشه خـد     اخـرش   اش میدونستم   اره ک امی ند انجابونی هیچ سر  اي خی اه

برگـردون  منـو  ایارو نمیکردم خد اراین ک انش فلج شدن منه هیچ وقت       اوامیدونستم ت 
نـه پـشیمونی     امـ اهی مرتکـب نـشم      اقول میدم دیگه هیچ گن     ایال پیش خد  ابه دوس 

ـ     اسـت کتـ   اونموقع بود که دلم خو    اشت    اسودي ند  خـه  ازکنم و بخـونم     اب شـعر رو ب
ن زندگیه منو میدونستاستاعر دار شانگال من نوشته شده بود اش بیشتر به حاشعر
ي شکـستن   ار نبود کسی بـه هـو      اقر رماشه بگه دوستت د   ار نبود کسی سختش ب    اقر

ر نبود بین   اي شکستن دل خودش بمونه  قر      ار بود هرکس به هو    ادل دیگري بمونه قر   
ي اي بـر  انـه   ار نبـود دیو   اخیر کنـد قـر    ار نبود کسی دیر کنـد تـ       اعشق وقفه بیفته قر   

ر از دیگري سیر کنـد قـر      اار نبود عشق کسی ر    انگی طلب زنجیر کند قر    اشکستن دیو 
شـد ار نیـست ب ار نبود هرچـه قـر  اثیر کند قران تایمان روي دلهاخودمنبود کسی جز    

ـ    ار نیست قر  اشد که قر  اري ب ار نبود قر  اقر ر ار نیـست قـر    اهـم برسـرهرچه قـر      ار بـود ب
ر و  اهم نبودن بـر سـر قـر       اکه ب  اري چر اي برقر اري بود بر  ابر بی قر   ار تنه اریم  قر  ابگذ

ر بی  است و قر  ار ه ام ریختن همه ي قر    به ه  ابر ب اري بر از بی قر  ار پرو اوردن قر ابدست  
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١٨۴

ن ایش تکـ  از جـ  اري  اعی هیچ قـر   اي تد اعتی بر اگر به هم ریخت دیگر هیچ س      اري  اقر
هد خوردانخو

سـمون  اه کردم دیدم اسمون رو نگاگفتم تخت منو ببرن لب پنجره وقتی ارابه پرست 
ـ اونم تو چه فـصلی تـو فـصل ت         اره  ال من میب  اره به ح  اهم بغضش گرفته د    ره استون  ب

ل من گریه میکرداي تو بود به حاري هرکی دیگه هم به جار حق داسمون ببا

ـ  ام وریختن قطـره هـ     ام و به بیرون خیره شده       ار پنجره نشسته    اکن اشـ اتم ان ر اراي ب
فکـر   ان بروم و به فـرد     اراهد به زیر ب   ارم دلم میخو  ادوست د  ان ر ارامیکنم من چقدر ب   

ینطور فکر  اید  اش ان بروم ت  اراهد به زیر ب   ام دلم میخو  اه  بلکه به گذشت   انکنم نه به فرد   
شـق  اخر من دیگرع  انم چگونه بنویسم    ام نمی د  ان شده   اعری اق ه اتفام  از تم اکنم که   

ـ    اشـق انم چگونه شعرو حـرف ع     انیستم که بد   رم چـون   ادوسـت د   ان ر ارانه میگوینـد ب
نی مـن دگـر   ارالـب بـ  ي قابرامارم،ادوست دان ر ارام ب انی  اراس میکنم من نیز ب    احسا

خـر  اند نه نمی شود     ازگردانی ب اراره به قلب ب   ادوب اب ر افتان  امی تو  ایامرحمی نیست   
نم چگونه  است نمید اي همیشه در قلبم غروب کرده       است که خورشید بر   اخیلی وقت   

سی احـس اره به قلبم هدیه کند دیگـرهیچ        اي زندگی دوب  ابر اب ر افتاید  او چه کسی ب   
ب ارم نه خشمی،نه رحمی ونه عشقی فقـط بیتـ         اغ ند اود سر س پوچی در خ   احساجز  

زسـر  اهی فقـط  ارم نـه نگـ  از دانیاه شمادرم بگویم به نگاهم به پدر وم امیگریزم میخو 
م ان زنـدگی کـرده      ارتـ اکـه در کن    ال هـ  ازه ي سـ   انداهی به   انگ از شم انگریستن من   

ـ اید ایم شاتو میگشابامم رکالایاخدوهمامیخو ـ  اید اشـ ر رحمـم کنـی  این ب ایـن ب
ید هجـوم  اورد شـ اهم به درد اید شکستن قلبم تو رابشنوي ش  ان غرورم ر  اي خز اصد

ـ      اتشین ب انم  اگلویم بر روي رو    سنگین بغض  لـت بـر    ن رحمـت دال   اراشد و تو چـون ب
یم اه صـد ایـن همـه گنـ   االهی بانم انشود نمیداین چنینی ه اید  ام کنی وش  انی  ازندگ
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١٨۵

کی چنین حـسرت    اکی ت این درد پس بگو ت    امحرم   اهزانه که تویی محرم ر     امیرسد ی 
نـم  اشـک رو اهـم میبینی، اي ارم صـد اي ز اري و ذلت میشنوي  صد     اکی خو  اخورم  ت  
یـن همـه   از  امـن    ابـشنو درد دلـم ر      لق مـن    اي خ اي رفتن نیست    ارای انم ر ادیگر تو 

یت این همـه شـک    از  ارم من   ایت گله د  این  همه شک   ازارم من   ارم گله د  اضت گله د  اری
رم امت گلـه د   امـت نـد   نت مال اهالت  ارت جه ارت جس اسانت  اجت خی این همه سم  از  ا

ز این بخت کفن پـوش  از  این شوم سیه پوش     از  ارم  این همه گله مندي گله د     از  امن  
ز اهی  این شـب و سـی     از  این مرگ تدریجی    از  اهی  این مرگ تب  از  اموز  این درس غم    ا
.رماگله دایاز کثرت پستی خداین زمین و هستی  ا
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