
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

خ داد ر یحوادث ،رده بودمکباز ن ایهنوز چشم به دن وقتی یش،پ هاسال
 سکهیچ دشای .تمن و تو گذاش یزندگ یرو میرا مستق تأثیرشه ک

 نیتشآدر گذشته باعث عشق  نیتشآ یعشق ردکیتصورش را هم نم
 ،ددنیه گذشتگان از عشق چشک زهری خاطر به اما .دشو ندهیدر آ یگرید

 .گرفتیطعم زهر به خودش م دیبا همعشق ما 
 وت یم!ردکه نک گناهی تقاص .تو هم من هم یم،تقاص پس بده دبای 

 ،مفلطی من بلورم، جنس از من ،امنندهکبده! من ش ادیرا  استواری من به
 نگذار ر،گذان متنهای یر،ستنم زود است! دستم را بگکش برای .نمکبش نگذار

 نای بگذار نگذار... .دشتن بدهکبه  اروحمان ر رحمانهبیتقاص  نای
 .میببر نیرا از ب هانهیک نای بگذار .میبزن وندیگسسته را من و تو پ یهریزنج

 .ستیمن ه وجود گرید ینیمه تو .وو من از ت یه تو از منک میبا هم باش ایب
 .مانب من با !ردمکیم حست .شناختمتیم دنتیه قبل از دک یهست سیک
 ه بلور وجودتک نمکیباور نم وقتهیچ !ستین وتقاص حق من و ت نای
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 نداری! نه .یتو ندار ،گویندمی هیه بقک یاشهیشردهخ همان .سته باشدکش
 تقاص پس یبرا یشد یالهیه تو وسکنم کباور  خواهمینم ندارم. من هم
هم  دشای ی،تو خودت خواست دی! شازنمیم گول را خودم هک نگو .گرفتن
 .قعش نیبار غم ا ریز یشد دهیدفوالد آب دیانه! ش
 !مرد بودن و نامرد بودن تو نبی .امافتاده ریگ دیو ترد یدو راه نبی 

 قسمت ،هم نه دشای .ستان استکبه تر یرویه مکراه  نای .نک مکمک
 شکب مرا و برو تو .سپارمیم تو دست را خود من هست هک چه هر است.

 با...بزن و خودت را  وندپی قسمتم با را من .داری دوست هک سو هر به
 
 ینارم نشستکشام مهتاب  اون تو

 یستکم شیبه پا هاگلعجب شاخه 
 آفرینینقشزد نگاهت به  قلم

 چنینیاینرا نبود  صورتگریه ک
 یدیشکسا آعشقو مه زادیپر

 یدیشکخدا را به شور تماشا 
 من باورمخوشچه  یدونسته بود تو
 : از عشق پرپرم منیو گفت یفتکش
 تابیه بی ی؟ تو گفتیهست یکگفتم  تا

 ابیه درک یو؟ تو گفتکتا گفتم دلت 
 ینیتره عاشقکبر ماه  یخورد قسم
 ینیترجمع عاشق، تو صادق کیتو 

 رخ ماهو آشفت یلحظه ابر همون
 مبادا دروغ گفت؟! ،یوا یبه خود گفتم: ا

 از اون لحظه ناب یروزگار گذشت
 بود به درگاه مهتابه معراج دل ک
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 اون درگه عشق چه محتاج نشستم در
 ستمکادت شیتو هر شام مهتاب به 

 ا نه؟ی یستم خبر دارکن شیاز ا تو
 ا نه؟ی یهنوز شور عشقو به سر دار

 یماهو دار اگههات تو شب هنوزم
 یادگاریمن اون ماهو دادم به تو 

 یماهو دار اگههات تو شب هنوزم
ی...ادگاریمن اون ماهو دادم به تو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاب آف .ردمکباز  انم رابه زور چشم آمدیرون میه از بک ییسر و صدا با
شده  پهن ف اتاقک یشمیابر فرش گرد کت یاتاقم رو بلند یهااز پنجره

 لگیحوصبیبا  مدم وآن ییپا اممهیو ن هنفر کیخواب بزرگ از تخت .بود
 دمآورسرم را باال  ،ارم تمام شدکه کهمین  .ردمکمرتب  یسرسرلحافم را 
دم و سالم ز یتخت بود لبخند یوار باالیه به دکقشنگم  ین تابلوو با دید

 گفتمیر میم شب بخیقبل از خواب به تابلو .ار هر روزم بودک .دادم ینظام
 .ردمکیسالم م آن و صبح به صبح به

 یکردم و شنل نازکپا  دل خرس بودنکه شک را امیراحت یهاییدمپا
 یجلو .ردن نداشتمکحال لباس عوض  اصالً .دمیپوش خوابملباس یرو

ه ک طورهمینا هه روزیطبق روال بق .ره شدمیو به خودم خ ایستادمنه یآ
ر غ ،و هیچ توجهی به آشفتگی موهای بلندم نداشتم خاراندمیمسرم را 

 زدم:

0 
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 حالم از تابستون .خونه یشم تو د ولیدوباره با .گهیه روز دیبازم  –
 دلمون باز ریمنمیه مسافرت هم یتموم بشه؟  شهیم یک .خورهیبه هم م

ا پاشه له سونیکا بزن پس ی .م سر نرهامروز حوصلهن ک یارکه یا یخدا .بشه
 یعشق واه .ینکب یتونیار بهترم مکه ی .دربیام ییه من از تنهاکنجا یاد ایب

 ه...کن کش یمنو واقع
 ردم:کدعوا  را ام گرفت و وسط خنده خودمخنده

 !دیسفچشم یدختره بره سرت حوصله هک بهتر همون! نکا یح –
ام شدت خنده ردمکیدعوا م را خودم مامانمثل  هم ه خودمکنیا از

د شه باعث نشاطم شین مثل همااط بزرگمیح .گرفت و پشت پنجره رفتم
داخل  جای استخرچند حوض بزرگ  .ن بردیاز ب را خواب یو خمار
 اریکچمن هکتهکتاط، یح .دادیاط روح میه به حک وجود داشتحیاط 

ه کپنجره  یاز جلو .شدیاز هم جدا م یسنگ هایقسمت اشده بود و ب
م ود شه باعث شد شاکد ین پرییذهنم باال پا یتو یرکهو فکی ،نار رفتمک
 گفتم: یبا شاد .من هم باال بپرم و

 یصبح اول هک بگردم دورت رضا یا! میدار یمهمون امروز! آخ جون –
 .یردک شاد منو دل

 ورکنک رد ترمبزرگ برادررضا،  یبه مناسبت قبول یبزرگ یناشب مهمام
ه کنیا لیالبته دل .دهجسالش بود و من ه کیست و یرضا ب .شدیبرگزار م

ود! ب اشیارکالس ک ،ند خنگ بودنش نبوداور مکنکرضا سه سال پشت 
 ودو بعد بر دنکم اتم را اشیرضا دوست داشت اول خدمت سرباز

 :گفتیم شهیهم .دانشگاه
، تازه یلیتحص یباال کسنم رفت باال، با مدره ک یدوست ندارم وقت –
 .افت داره یلیبرام خ وقتاون .یخورآشبرم 

 ،م شدن خدمتاو بعد از تم یاول رفت سرباز .ردکهم  را ارک نیهم
هم  ند و بعداگذر ینواا به قول من خرخیندن ابه درس خو ار یسال کی
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ر یراستش زت دانشگاه تهران! دست یرین هم مدآ .ور داد و قبول شدکنک
وت دع اهمه ر شبام ن مناسبتیبه هم مامانو  باباسر من بدبخت تنبل! 

 .مانخانه ندرده بودک
 .ن جشن بودیهم برای صددرصدهم  آمدیرون میه از بک ییو صدا سر

ه ب مستخدمِ .مدم و به طرف در رفتمآبه خودم اتاق در  یدن صدایبا شن
از وقتی چشم به دنیا گشودم  .پشت در ایستاده بود ،زادمانخانه باباقول 

 و همه امور خانه را اداره ردکیمخانم هم در این خانه زندگی مسیش
ه مهمانی داشتیم چند نفر کو موقعی  ردکیممراعاتش را  ماماناما  ردکیم

 .ردکیمبه او استخدام  کمکدیگر را هم برای 
ش لبخند با دیدنم ،بود شیهالبه همیشه لبخند روی ک خانمشمسی 

 فت:شد و گ ترقیعم
 .ریخب تصبح ...دخترمسالم  –

 ،باید جلوی دهانم را بگیرم هکاینبدون توجه به  دم ویشک یاازهیخم
 گفتم:
 ساعت چنده؟ شمسی جونم! سالم –

 :گفتمیم ،او بودم یجا راگ من
ه کو ترشدهگن یکیبه دستت  یبست یا؟ ساعت به اون گندهیورک –

 ن چنده!ین ببکه نگاه بی ،یه دارکسوادم  ،وار اتاقتیبه د یزد
وی ر کوچک به ساعت ینگاه ،غر بزند هکایناو مثل همیشه بدون  یول

 رد و گفت:ک مچ دستش
 .هستن منتظرت رضا و مادرت و پدر. ساعت تازه ده شده –

به قول  .صدا بزند کوچکاو عادت داشت هم من و هم رضا را با نام 
 :مامان
 .رده بود و حق آب و گل داشتکبزرگمان  –

 متعجب گفتم:
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 جان؟ک !منتظر من؟ –
در آن قرار داشت  هاخواباتاقه کبه انتهای راهرویی  خانمشمسی

 رد و گفت:کاشاره 
هر وقت خواستی صبحونه بخوری منو خبر در ضمن  .تابخونهک یتو –

 .ردم واسه توکمیزو جمع ن .نک
 ردم:کلب غرغر  ریز
 !داد برسه خدا بهیل دادن باز؟ کتشجلسه  –
 :با صدای بلند گفتم اما
 .ارات برسکباشه تو برو به  –

 بود باباه ه متعلق بکزرگی نه باتابخکبه طرف  خانمشمسیاز رفتن  بعد
دون ب و چند ضربه به در زدم و بعد ایستادم نهاتابخکدر  یجلو .راه افتادم

هر  .در را گشودم و داخل شدم ،سی پاسخی بدهدکمنتظر بمانم تا  هکاین
 .دنه نشسته و مشغول گپ و گفتگو بودناتابخکوسط  یهااناپهک یرو سه
 :بود مامانه به حرف آمد کسی کاولین  دنمیمحض د به

چه عجب مادر دل از اون  !ریبه خ یبه سالم رزا خانم! صبح عال –
 !یندکخواب رخت

 گرفت و گفت:را  ندنبال حرف ماما دیخندیم هکدرحالی رضا
اتاقت  ه ازکنیقبل ا یتونی؟ نمیاومد مخبیل شعبون کدوباره تو ش –

 ؟ینکلباستو عوض  یخارج بش
 نه شدم و گفتم:یدم، دست به سیشکدر هم  را امافهیق

، تو بیام درن از یبابا! بذار ی؟ اشکجارواسمال  یباز تو حرف زد –
 .تنه انداخکیبه ت نینکشروع  وقتاونچشمتون به جمال من روشن بشه، 

ین و بدون توقف دار میه مشت مسلسل گرفتین سمت نمکیماالن احساس 
 .نینکمیتیربارونم 
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عمول طبق م هکدرحالیرد و ک یانیپادرمهم گرفته بود  اشخندهه ک بابا
 ، گفت:گرفتیم را طرف من

 .هکن ت؟ دختر مینکیله میبه دختر گلم پ یرضا چرا صبح اول صبح –
 !هاش هم قشنگهیشلختگ یحت

 و گفت: ابرویی باال انداختمغرورانه  رضا
م د بگم به خودیه باک دگیمیلش یل و شماکافه و شیاز نظر ق اگه –
ن شتر به همون شعبویدن و ظاهر بیو لباس پوش یاما از نظر اخالق .رفته
 !یتا به دختر خانواده سلطان شباهت داره مخبی

شه قبل از خارج شدن از یمامان و بابا و رضا هم .با رضا بود حق
ان مام .دامالً مرتب بودنک و ردندکیمرا عوض  خوابشانلباس شانیهااتاق

و  لحابیه ک ردکیممرنگ هم روی صورتش پیاده کآرایش خیلی  که یک
ن یا .ینامهم دنوبر خواستندیشه میها انگار همآنهمه  .نباشد روحبی

 نیکشسنتمن  ،شهیطبق معمول هم وبود  امخانوادهعادت اعضای 
اشتم د خوش .نمک یزندگ توانستمیاسلوب نم یرو وقتهیچالً ک .ردمکیم

 .راحت باشم
نه ابرداشتم و به طرفش نش را مبل یرو یاهوسنکاز  یکیظ یبا غ 

رخورد نه باتابخک یهااز قفسه یکیوسن به کد و یدزد را ه سرشک گرفتم
 ت گفتم:یبا عصبان .ردک

 یاساد لبی، وگرنه از فردا بایارزش قبول نشده رشته بایخوبه حاال  –
ر کندونه ف یسک )!( یسلطان یخانواده گهین می! همچمیشستیآقا رو هم م

 د...در مور یدار نهکیم
ح را نگیرد تا فردا صب اگر جلویم دانستیمبه خوبی  هکدرحالی بابا 

 یپا یه روک را شیپا ی من وهاحرف وسطبا خنده پرید  ،دهمیمادامه 
 برداشت و گفت: ،ش انداخته بودرگید
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 .یبخور حرص قدراینست ین یازیبغل بابا، ن ین تویا دخترم، بشیب –
 .ز دلمیحرص نخور عز سکهیچسرت هستم از دست  یمن باال یتا وقت

 :ادامه دادصورتش را سمت رضا چرخاند و 
 .ن رضاکت نین منو اذکمان –

 گفت: یمصنوع یبا دلخور رضا
د هم از من حساب یبزرگ داره نبا یسلطان یمثل آقا یمدافع یوقت –
 ببره!
ا رابطه من و رض .درآوردم کلکرضا ش یدم و برایعشق بغل بابا پر با

ر یارد و پنکها هم مثل وقت یبعض یخوب و جور بود، ول یلیمعموالً خ
 مامان گفت: .زاد نرفته بودین به آدمازمیچ چیبه قول مامان، ه .میشدیم

 لوس بابا؟ یصبحونه خورد –
 رمن هم سیهم یبرا .رمیخ قرار بگیه مورد توبک است االن دانستمیم

 ردم و گفتم:کم یگردن بابا قا در را
 .نوچ –

 ت گفت:یبا عصبان مامان
 یشکین چه طرز جواب دادنه؟ خجالت نمی؟ اوالً ایچ یعنیرزا!  –

بدو  .مسئله صبحونه حساسم یه چقدر روک یدونیاز اون قدت؟ دوماً م
 .ه خبر خوش بهت بدمیا تا یبخور و ب رو تصبحونهبرو 

نه به اه مردکاز بغل بابا  .ردکدلم آب  درقند  ،خبر خوش دنیشن
 در رجه زدمیدم و شیرون پریب زدیاش لبخند مدانهکییکی هایبازیلوس

 ت گفت:یمامان با عصبان .بغل مامان
امشب  دمیشد اجازه نم طوراینه که؟ اصالً حاال ین چه وضعیا اَه –

 .گوشه لپت یبذار کد پستونیتو هنوز با .یبپوش یسکلباس ما
 دم و گفتم:یشک غیج
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 حاضر لباسم من جون ...! لباسم حاضر شده؟ مامان؟ جون منیااوا –
 شده؟

 روییترشمامان با  .زدمیو حرف م دمیبوسیم را تند مامان تندهمزمان 
 رد و گفت:کاز خودش جدا  را من

 اول صبحونه! –
ان ه هیجکبه خصوص در آن لحظه  .دیشکینممیلم به صبحانه  اصالً

 ردم و گفتم:ک را مظلوم امافهیقبرای همین  .لباس جدیدم را هم داشتم
 ن...جون م ،مامان –

 پرید وسط حرفم و گفت: اشیشگیهماما مامان با سرسختی 
 !ه گفتمکن یهم –
ه و ناش هم او یول ،دنک ینایردم تا او پادرمکالتماس به بابا نگاه  با
ی حیاتی هاوعده وصبحانه در این خانه جز .با هم باال انداخت یش راابرو

 را راستم یپااز روی پای مامان برخاستم و با حرص  .شدیممحسوب 
 دم و گفتم:یوبکن یزم یرو

 .باشه... اَه –
 ه رضا از پشت سرم گفت:کم ونه خارج بشاتابخکاز  خواستم

 .چولووکفنچ  ینکهست، مواظب باش تقلب ن یتو سالن مأمور مخف –
هم فشار دادم و سمت سالن  یرو را میهاظ دندانیبا غ .ر خندهیزد ز و

ها بساط از آن یکی یه روکنجا بود آز بزرگ یم دچن .رفتم یغذاخور
 به زور یبه خوردن نداشتم، ول یلیاصالً م .ده شده بودیچنه اصبح

ر حاض اوبه دستور  دانستمیمه ک مامانار مورد اعتماد کخدمت خانمشمسی
 تهااشبیه ابتدا کحال صبحانه همین بود  .امل خوردمک ار امشده، صبحانه

 ه خودت را خفهک گرفتیمنفر باید جلویت را  کی بعدی و ردکیمآغاز 
 نی!کن


