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 را سرش  انداخت  کالس به سرد نگاهی شد جاری چشمانش از دییمروار همچون احساسش نتیجه

 : گفت همزمان و شد وسایلش کردن جمع مشغول و برگرداند

 رتبه با اونم بخونم پزشکی رشته تونستم می خواستم می اگر  اما  خوندم درس شماها مثلم من  - 

 بود رسم و اسم فکر نه  کرد ترک رو  مادرم که روزی  پدرم که مطمئنم موضوع این از اما رقمی دو

 نه هرش پائین خونمون نه  بودم اینجا االن من نه بود این غیر اگر چون  تریاس و پست فکر نه 

 ...بزرگم مادر مثل مادرم پوست و موها نه  ویلچر سوار پدرم

 انداخت کالس به نگاهی نیم گشود را بدر ، کرد حرکت بدر سمت به و انداخت شانه به را کیفش 

  : فتگ و

 .شد محو در پشت و شناسناممهگی زند تو افتخارم نشان اولین من -

 

 رو ناراحتی با بعد ای لحظه چند و بود دوخته حیاط سبز سرو به را نگاهش استاد خفت درهم کالس 

 : گفت و کرد ها بچه به

 .کرد آزاد را کالس هم بعد و !!شده عجین ما خون و پوست و گوشت با قضاوت چرا نمدونمی 

 را باریکش و الغر دستان که بود مهرداد نفر آخرین شدند خارج کالس از دیگری از پس یکی همه

 کشید آهی بعد ای لحظه هم او  بود رفته فرو فکر در و بود کرده قفل اش سینه در سنجاق چون هم

 .شد خارج کالس از و کرد جمع را وسایلش و

 

 

 

 ها ماه گویی که زمستان همچون پیش دقایقی تا که شهر و بودشهر با اشکب مقای حال در خورشید

 می موج دانشگاه حیاط در دانشجویان سیل کند می شدن بیدار به شروع کم کم  است بوده خواب در



 ده کنند می شروع را درس بعد لحظاتی و شوند می مستقر خود های کالس در دانشجویان همه  ندز

 می خوشی بوی متوجه ناگهان که است دادن درس حال در استاد و گذرد می کالس از ای دقیقه

 استاد آید می پیش و کند می سالم مهرداد دمد می کالس جان بی کالبد در روح همچون که شود

  : گوید می و اندازد می اش شیرینی و گل به نگاهی

 ؟؟ اقا خبره چه !خیر به رسیدن مهرداد آقا به به -

   : دهد می ادامه شیطنت کمی با و

 مهریه مورد در یکی گوید می تبریک یکی ریزد می هم به کالس ؟؟ بوده خبرایی دیشب نکنه -

 کند می سوال

 کمی گذارد می استاد میز روی را شیرینی جعبه گیرد می اجازه استاد از و زند می لبخندی مهرداد

 می مالیری مریم نیمکت کنار کند می حرکت مالیری مریم سمت به جسارت با و کند می ثمک

رایی هو شیطنت روی از کالس های بچه گذارد می نیمکتش روی را بو خوش های نرگس و ایستد

 می نشان کالس به سکوت نشانه به را دستانش کف مهرداد زنند می هم به را کالس و کشند می

 :گوید می مریم به رو و دهد

 این به راستش  بودم بیدار همش و نخوابیدم حاال تا دیشب که باشه معلوم وضعم سر از شاید ـ

 و کردم قضاوت زود خیلی و کردم می فکر اشتباه دیروز من بود شما با حق دیروز که رسیدم نتیجه

 رفتارم خاطر به منو که کنم خواهش و کنم خواهی عذر دیروزم رفتار خاطر به تونزا که اینجاماالنم 

  : گوید می خجالت با و اندازد می گل انار مثل هایش گونه مریم ببخشید

 کنید فراموش  نداشتم هم  رو  کارها این انتظار و نبودم ناراحت اصالً من ،ببخشید،  زچی نه راستش -

  : زند می فریاد کسی کالس همهمه میان در

 ... رو قشنگه دست بزن -

 و روحی بی از را کالس و شود می همراه جیغ و دست با کالس های بچه آمیز شیطنت صدای

 تبدیل می کنند خوشحالی و شادی به خستگی



 می خم احترام نشانه به کمی و فشارد می سینه به را دستش دارد لب بر که ملیحی لبخند با مهرداد

 شود

 قبل دقیقه ده  و دهد می را درس ادامه استاد  گردد می بر عادی حالت به کالس مجدداً  بعد لحظاتی

 : گوید می کالس های بچه به رو کالس اتمام از

 ، گیرند نمی یاد بخوری درد چیزبه هیچ اما خونن می داستان و درس و کتاب کلی آدما وقتا بعضی -

 مریم و مهرداد امروز رفتار مثل ؛ میدن آدم به بزرگی ایهدرس کارهاشون با افراد بعضی وقتا گاهی اما

 و بخشیدن برای گذشت با اینقدر که شماها همه مثل دانشجوهایی داشتن به کرد افتخار باید واقعاً ،

 برید بعدم و بزنید آروم و قشنگ دست یه افتخارشون به هستین کردن خواهی عذر برای شهامت با

   کردین خستم کلی امروز که کارتون دنبال

 آخرین مهرداد معمول طبق و شوند می خارج کالس از دیگری از پس یکی و خندند می هم با همه

 . شود می خارج کالس از که است نفری

 که کاری خواهد می بزرگ قلبی که کاری  دارد امروزش کار با رابطه در خاصی احساس مهرداد

 فکر در مدام و کند می بیشتری رضایت احساس و است شده تر متفاوت دیدش خواهد می شهامت

 می لبخندی  مریم دل آوردن دست به خاطر به دارد عجیبی حس است مریم با امروزش بزرگ کار

 .کند می ترک را کالس و زند

 می آشپزخانه سمت به و کند می سالم خوشحالی با شود می خانه وارد بو خوش های نرگس با مریم

 کند می بازی ها آن با کمی دهد می قرار ظرف درون را ها گل و کند می آب نیمه تا را ظرفی رود

 : گوید می و دهد می قرار تلویزیون روی به رو میز روی را گل ظرف و

 !! کردیما عرض سالم بابا ای  سالم ؟ جون بابا ؟ جونم مامان ؟ جونم مامانـ 

 را خونه  ! هخبرت چه ،ید عع ِگو می و بندد می را سرنگ سر شود می خارج  اتاق از سراسیمه مادرش

 و شود می نرگسهای خوشو بوی متوجه هان، مادرش ناگ خوابیده بابات  آروم!  سرت رو گذاشتی

 : گوید می و افتد می گلدان به چشمش

 ؟ چیه داستان ؟ خبره چه خانم مریم یخوشگل گالی چه  !بویی چه به به 



 می بعد ای لحظه و زند می گاز و دارد برمی میز روی میوه ظرف از سیبی و زند می لبخند مریم

 : گوید

 که فهمید بعد شدم ناراحت من که زد مزخرف حرفای سری یه ها بچه از یکی دیروز مامانم هیچی -

 نشکونیم دلشو گفتیم رحم دل که مهما  باشه خواسته معذرت مثالً ازم که گرفت رو اینا کرده اشتباه

 مهما که شد این خالصه میشه معتاد دونم می چه  شهیم افسرده میره نبخشمش اگر جوونه باالخره

 : گوید می و رود می سمتش به زیرکی لبخند با مادرش ، بخشیدیمش

 !نداشتیم خبر ما و بوده رحم دل چقدر دخترم ؟؟ععـ 

 تو بههارو  آمپول این بابات جای به باید من : گوید می مریم به و دارد می بر را سرنگ پوش در

 برداری زبونیات شیرین این از دست و جاش سر بیاد عقلت این بلکه بزنم

 : گوید می و بوسد می را مادرش و زند می لبخندی مریم

 خندند می هردو و مامانم همین دختر منم خوبـ 

 لتگخوش صورت و دست بدو بدو !نیاوردی در چادرتم هنوز که تونگاش کن ،  ونش لوس دیگه خوبـ 

 !بیارم غذا برات تا بیار در لباساتم بشور رو

 ؟؟ بیارم در لباسامو بعد بشورم دستامو اولـ 

 باید مریم جدی اما بیا و بده انجام دونیمی  کاری هر بدو بگیر ایراد من حرفای به هی هم تو ععـ 

 ؟؟ درسته ، داشته جسارت اینقدر که باشه خوبی پسر

 ازشون نمیاد خوشم اصالً من که  مرفه پولدارای بچه اون از اما ، هست تیپم خوش ، خوبیه پسرـ 

 ...پرووه دختر بیاد خوشت و بیا من جان نهـ 

 حرکت اتاقش سمت به و کند می فکر مادرش حرف به و کند می نرگس های گل به نگاهی مریم

  .کند می

 



 است دانشگاه جنب های کتابخانه جلوی از رد شدن حال در دانشگاه نزدیک مریم بعد روز صبح

 شوند مسیر هم هم با و کند سالم او به که ایستد می ای گوشه شود می مریم متوجه دور از مهرداد

 : دهند می قرار تمسخر مورد را مریم و آیند می بیرون کتابفروشی از پسر جقله چند جلوتر کمی

 کنه می زندگی چادر تو هنوز خانم این اما شدن نشین آپارتمان رفتن همه  !نگاه رو جا این ها بچهـ 

به  و کند می ها آن به سنگین نگاه و کشد می هم در را هایش اخم مریم  خندند می هم با همه و

 غیر طور به و شود می موضوع متوجه مهرداد نیستند  ماجرا کن ول  ها آن اما راهش ادامه میدهد

 از یکی سینه به دستانش کف با و اندازد می زمین را اش کوله ، رساند می مریم به را خود ارادی

  : گوید می و زند می ضربه پسران

  بکنی زیادی غلط نبینم وضیع ووویهـ 

 ؟ داره ربطی چه تو به ، بزن حرف درست ؟؟ بلهـ 

 گوید می و  شود می مضطرب مریم چسباند می کتابفروشی شیشه به و گیرد می را اش یقه مهرداد

:  

  کنم می خواهش  نیست مهم کنین ولشون کنم می خواهش طهرانی آقایـ 

 شما فقط عقب بایستید لطفا کردن غلطی چه که کنم حالی اینا به بدین اجازه مالیری خانم نهـ 

 : گوید می پسرها از یکی و کنند می جدا هم از را ها آن پسر جقله دوستانـ 

 کنیم؟ تمومش ببخشید  خوام می معذرت من آقاـ 

 شیدیم کسی مزاحم که باشه آخرتون دفعهـ 

 ها بچه بریم بیائید؟  هحل  ببخشید آقا باشهـ 

 خوبید؟ شما طهرانی آقایـ 

 خیر به صبحتون ؟ خوبید  سالم ببخشید عع  عوضیا !! خوبم بلهـ 

 : گوید می ولبخند محوی میزند  مریم

 مونیمن عقب کالس از که بریم بهتره ، ممنون سالم،  کردم فراموش پاک منم ببخشیدـ 



 بفرمائید کیفتون اینم 

  بریم بفرمائید کشیدید زحمت  ممنونـ 

 به مریم اما شود قدم هم او با که دارد قصد مهرداد کنند می حرکت دانشگاه سمت به ها آن هردوی

 . کند می حرکت فاصله با نجابتش و شا خانوادگی تربیت خاطر

 سابق رغم علی نیست کالس به حواسش  نیست همیشگی مریم آن مریم انگار است شوبآ دلش در

 گذشته در مهرداد آخر اندیشد می امروزش شاهکار به مهرداد هم تر طرف آن  است فکر در مدام

 جان و وترس انسان مهرداد آن از  جدای و بود نینداخته خطر به دختری برای را خودش وقت هیچ

 داند می خدا ؟ کرد خلق را شاهکار آن که شد چه اما  ندارد را درگیری و نزاع تحمل و است دوست

.  

 جاست بر پا هم هنوز مهرداد و مریم حال و حس اما است گذر حال در دیگری از پس یکی روزها

 اعتنا.. مریم مخالف و بی آ ظاهر ولی

 متفاوت حس یک مریم به نسبت حسش که رسد می نتیجه این به مهرداد الخرهب هفته چند از پس

 تر سرکش بلکه است داشته دیگر دختران به نسبت گذشته در که احساساتی آن همه مثل نه اما است

 کردن قانع حال در و است اتشاحساس با جنگیدن حال در مهرداد برخالف مریماما  تر ور شعله و

 کهاست  هیجان نوع یک اصالًیا اینکه  گذرا وی است معمولی افکارات و احساسات این که خودش

 شیبرا اتفاقات این که بود همری دیگ کس اگرحتی  و کرد شلکنتر باید بلکه  داد تن به ان  نباید

 اگر که این ترممه همه از و استرا گذ پس  کرد می پیداا ر افکار و احساسات همین مدا می پیش

 ومتفاوت فکر طرز کی با درد بی و مرفه خانوادهک ی از مهرداد ، نیست مطمئناً که دباش هم چیزی

 ، مدام با خودش می گوید:  مذهبی و جدی اعتقادات با و پایین به رو متوسط خانواده یک از من

از  کن کمکم خدایا ، نیست عقالنی ، نیست ممکن اصالً  کنی فکر چیزا این به نباید تو مریم نه -

 این امتحان سالم بیرون بیام.

 بر در را چیز همه ماند می آتش مثل شود می سرکش وقتی احساس ، نابرابر جنگیست جنگ این اما

 ساحل آن حتی برد می زیر به را چیز همه مد موقع در که می ماند آب مثل د یاسوزان می و گیرد می

 .هست شا زیبای تنها که قشنگی و سبزی آن ، هست غمخوارش تنها که زیبا



 استادانش از یکی به گیرد می تصمیم که گرفته است انگونه قرار احساساتش تاثیر تحت شدیداً مریم

تلفنش را از کیفش در می اورد و با مطب استادش  بگذارد میان در را موضوع است خوبی مشاور که

 تماس می گیرد .

 این به کردن فکر حال در را و حتی خانه دانشگاه در حضور ساعات تمام مریمچند روزی می گذرد و 

  ؟ بگوید چه کند؟ شروع کجا از اصالً کند  مطرح موضوع را استادش برای چگونه که است موضوع

 .شود می استادش مطب راهیاما اعتنایی نمی کند و روز نوبت 

صدای راننده اژانس از فکر که به  است موضوع همین به کردن فکر حال در هم بازدر طول مسیر  

 بیرون می اید.

 می ساختمانقد و باالی   به نگاهی ، رسد می کلینیک ساختمان به چند متری را پیاده روی می کند تا

 مدام و کند می هایش ناخن جویدن به شروع ناخواسته استرس شدت از  شود می مضطرب و اندازد

 های پله از و کشد می عمیقی نفس گذرد، می لحظاتی ، زند می قدم طرف آن و طرف این به

 ، وارد سالن می شود و می گوید : رود می باال ساختمان

 نباشید خسته ؟ خوبید ، خانم سالمـ 

 خدمتم در اومدین خوش نم ممنو سالمـ 

 ببخشید  دش دیر کم یه ولی ، داشتم مشاوره نوبت من امروزـ 

 ؟ درسته  مالیری خانم اجازه بدید ، عزیزم کنم می خواهشـ 

 درسته بلهـ 

 دکتر خانم به بدین قبضتون هم اینعزیزم  تو بفرمائیدـ 

 چشمم ممنونـ 

 مریم دیدن با استادش  بندد می را در و کند می سالم  شود می اتاق وارد و زند می در مریم

 : کند می حرکت مریم سمت به و شود می بلند جایش از متعجب

 !؟ کجا جا این کجا تو ، گلم دختر سالمـ 



 شما به بدم که گفت منشی قبض اینم  نباشین خسته ؟ خوبید استاد سالمـ 

 مأتو خدمت در من من که از تو حق مشاوره نمیگیرم ، نیومد خوشم اصالً ؟ مریم بود کاری چه اینـ 

 عزیزم بشین بفرما  اومدی خوش ، گلم دختر

 ، مؤدب ، خون درس اونم ندارم بیشتر که مریم یه من  بگیری منشی از حتماً پولتو باشه یادتـ 

 (خندد می و ) تمام چیز همه خالصه

 کنم پرداخت هزینه باید پس ام کننده مراجعه یک عنوان به االن من استاد نهـ 

 اومده؟ پیش مشکلی ؟ اومدی من پیش که عزیزم شده چی حاالاز دست تو باشه ـ 

 دونم نمی واقعاً ولی ریختم هم به پاک که افتاده اتفاقاتی یه بگم چطوری نمیدونم استادش راستـ 

 ... هوف بگم چطوری

 باش راحت پس  هست اش کننده مراجعه با مشاور یک رابطه تو و من رابطه االن جان مریم ببینـ 

 ده؟یم آزارت داره چی که بگو برام خجالتی هیچ بدون و گلم

 استادش برای را داستان بود که سختی و استرس هر با اما شود می نمایان مریم پیشانی بر سرد عرق

 روی را چایی فالسک میزش زیر از شود می بلند جایش از زند می لبخندی استادش  کند میتعریف 

 جلوی را یکی  کند می چای نیمه تا را قرمز گلی گل های طرح با چینی لیوان دو  گذارد می میز

 به و زند می لبخندی ،نشیند می و گذارد می میز روی خود برای هم را یگری و گذارد می مریم

 : کند می تعارف مریم

 ..جان مریم بخورـ 

 همه از ، درسامو کالسامو، میره یادم گاهاً که شده پرت روزا این حواسم اینقدر ، استاد ممنونـ 

 ولی نداره من به حسی که مطمئنم و نداده بهم درخواستی هنوز اون که میده آزارم خیلی این مهمتر

 کنید کمکم خدا رو تو استاد ، شده چم دونم نمی

 :که بر لب دارد می گوید  لبخندی با استاد

 روی را لیوان و نوشد می را چایش از ای جرعه ؟ نداره بهت حسی هیچ که مطمئنی کجا از حاالـ 

 دهد می تکان سؤال حالت با را سرش گرفتن جواب نشان به و گذارد می میز



 حتی  نمیاد من طرف اصالً چون نداره من به ای عالقه که فهمید شهیم رفتارش از استاد خبـ 

  ؟ کردین می فکری چه بودید شما اگر  نمیکنهم نگاهم

 و هستم باوقاری و نجیب دختر خیلی من چون که کردم می فکر بخهمممم... ؟ بودم من اگرـ 

 را من حرمت و شأن اه خیلی که شهیم باعث موضوع همین هستم مذهبی اتاعتقاداصول و به پایبند

 این و،  داره دوستم که اونی حتی بشن نزدیک من به که ندن رو اجازه این خودشون به و کنن حفظ

 فکری وسواس این به دادن تن و وضعیت بینی پیش جای به کردم می سعی بودم تو جای اگه که

 ؟ نه یا کنم پیدا مقابلم شخص تو ای عالقه متوان می ببینم

 انتظار شما بعد  کنم نگاه پسر هی صورت به مستقیم کشم می خجالت حتی من ؟ چطوری آخهـ 

 که اومدم من اصال اینکه و ، نداره ؟امکان بگردم تو یه ادم دیگه خودم به نسبت عالقه دنبال دارید

 دنبالشون برم بخوام که این نه کنم پیدا نجات احساسات و افکارات این از کنید کمکم

 از کردن نگاه با نیست قرار که بدونین باید نهستی روانشناسی دانشجوی ها شما !متعجبم منـ 

 تو به نسبت احساسی چه که بفهمی تونی می شخص یه رفتار با تون ، بشی مطلع کسی احساسات

 میدونمچه  ؟ بندازه خطر به برات خودشو که شده ؟ کنه کوچیک برات خودشو که شده آیا مثالً ، داره

 مریم داره تو به نسبت احساساتو همین هم مهرداد و اینکه دیگه چیز جور هزار

 مریم با چشمانی که از حدقه بیرون زده است می پرسد :

 دکتر؟ خانم زنید می حرفو این مطمئن اینقدر چطورـ 

 همین برای ، زد می به من داشت را تو حرفای همین و بود جا این دیروز مهرداد اینکه خاطر بهـ 

 کردم تعجب دیدمت امروز

 ؟ اینجا بود اومده ؟ طهرانی مهردادـ 

 ؟ نداره ای عالقه بهت میگی بازم حاال  جنابعالی همکالسی ، طهرانی مهرداد ، زمعزی آرهـ 

 گفتم چه احساساتی بهش دارم استاد! که من ؟ نه یا دارم عالقه بهش ببینید کهه تکنیک یه اینمـ 



 توی رو عالقه میشه وقتی بکنم؟ ات عالقه گفتن به وادار بخوام باید چرا  جان مریم اصالً نهـ 

 صندلی روی و رود می خودش میز سمت به و شود می بلند جایش از استاد،  دید تاندو ره چشمای

 : دهد می ادامه و نشیند می اش

  کرد حالش به فکری سریعاً باید نشده آلوده تا که ، پاکه احساس یه این من نظر بهـ 

 واااای ، کنم می سکته دارم  ردکت خانم وایـ 

 : گوید می و کند می ای خنده استاد

  کنند می تجربهاالن تورو  حال و حس این روزی یه دخترا همه ، گلم دخترـ 

 :دهد می ادامه و کند می مکثی ، نفسش را بیرود می دهد استاد

 باهام داری که منم شماره کن مشورت کن تحقیق کن سنگین سبک بکن فکراتو خوب جان مریمـ 

 با من راستش مهرداد اومده بود اینجا که،نگران نباش  عزیزم کنم می کمکت من باش تماس در حتماً

 بزارن پیش پا اش خانواده با مهرداد نداشتی مشکلی اگه که کنم صحبت تو

 نمی دونم چی بگم کنم چیکار دونم نمی  شدم هول اصالً  اصالً استاد بگم چیـ 

 را چایی پول میشم مجبور چون  برو زودتر و بخور را تی اچای فقط  بکنی نمیخواد خاصی کار هیچـ 

 ند(.خند می هم با دو هر و ( بگیرم ازت هم

 .دل ته از خنده نه  استغیر ارادی  و هیجانی خنده ، اش خنده مریم اما

 

 این اما  داشت همراه به هم را شیطنت و شلوغی خود با شد می خانه وارد مریم وقتی قبل های روز

 . است عبادت حال در اش سجاده سر یا است کردن فکر حال در اتاقش گوشه یا روزها

 می قرآن به ای بوسه ، گیرد می دست در را زیبایی چرمی قرآن ، دارد می بر مهر روی از را سرش 

 از بعد ، کند می قرآن خواندن به شروع دلنشین و آرام صدای با و کند می باز وسط از را آن و زند

 است ازدواج مشاور که شانا قبلی محله مسجد روحانی از که گیرد می تصمیم خواندن قرآن اتمام

 .بگیرد مشورت



بافت  که قدیمی مسجد ، شود می مسجد وارد رود می قدیمیشان محله به تصمیمش از پس چند روز

 که آرام محیطی و زیبا شبسترهای با گلی دیوارهای ، دهد می نیانیپیش تاریخ از نشان قدیمی ان

 که قرآن آیات تکرار صدای و رسد می گوش به سیب درخت روی های گنجشک صدای فقط

 کند می نوازش را آدم جان و روح مسجد شبستر اخریناز

 در که بیند می را خانمی ، رسد می مسجد روحانی دفتر به و گذارد می پیش آرامی به را هایش قدم

 می بازی حوض آب در را دستش کودکی یاد به و نشیند می حوض لبه  است گرفتن مشاوره حال

 صدایی که گذرد می ای لحظه چند  شود می وطه ورغ خاطراتش در و بندد می را چشمانش دهد،

 :زند می هم به را آرامشش

 تو ببرید تشریف خواین می مشاوره اگه که گفتن آقا حاجدخترم ،  سالم -

  چشمسالم ، ممنون  -

 های جواب همان هم باز اما شود می اتاق وارد و کند می سالم  کند می حرکت اتاق سمت به مریم

  مذهبی و دینی اعتقادات بر تکیه با اینبار اما شنود می را همیشگی

 را همدیگر بیشتر بگذارید بشن آشنا هم با ها خانواده بگذارید ، تحقیق ، تحقیق ، تحقیق پس شد -

 بهت که هم سفارشاتی همهپیش برید   شده حساب و عقالنی کامالً نیست الزم عجله ، بشناسین

 جلو بر خدا برید توکل با بود خوب چیز همه اگر بده انجام رو کردم

ناگهای چیزی در  شود می خارج اتاق از که همین اما شود می خارج اتاق از و کند می تشکر مریم

 : گوید می وذهنش جرقه می زند 

 بگیرین؟ برام استخاره یه میشه ببخشید آقا حاج -

 استخاره بهترین  نداره تأثیری مواقع این تو استخاره،  نده خرج به حساسیت اینقدر دخترم ، بابا ای -

 گیرم می برات هم استخاره یه باشه قرص دلت که این برایاما   طرفه دو هر شناخت و تحقیق

زیر لب چیزی   دارد می بر میز روی از کوچکی قرآن  دهد می تکان سری و زند می لبخندی روحانی

 و لحظه ای بعد می گوید :  کند می باز را قران  و را میخواند

 خیره که  انشااهلل بردار  قدم  احتیاط با،  هاستخار از اینم ، دخترم بیا -



 فکر اش آینده جز چیزی به  است ور غوطه خود افکارات در قدیمی های کوچه پس کوچه در مریم

 و پدر برای چگونه داند نمی طرف یک از  دارد سرانجامی چه نیست معلوم که ای آینده کند نمی

 در و کند؟ چه نباشد آل ایده ازدواج آن اگر که کند می فکر این به دیگر طرف از و کند بیان مادرش

 استادش و مسجد روحانی حرف طبق که گیرد می تصمیم ها ترس و جواب بی سؤاالت این انبوه

 تا شوند طی پس از دیگری  یکی مراحل و شوند آشنا بیشتر ها خانواده تا دهد اجازه و کند عمل

 .بگیرد درستی تصمیم بتواند

 

 است تلویزیون تماشای حال در ظاهراً است نشسته زانو چهار  تلویزیون جلوی مبل روی همیشه مثل

 می مریم سابقه بی رفتگی فرو خود در متوجه مادرش نیست رویش فرا سیاه ای صفحه جز چیزی اما

 ، کند پیدا را خودش مریم که دهد می اجازه کند می احساس او به نسبت که نگرانی تمام با اما شود

 روی روبه میز روی را چای سینی ، کند بیان را موضوع مریم خود  شد احتیاج اگر که دهد می اجازه

  رود می آشپزخانه سمت به بعد ای لحظه چند و کند می بش و خوش کمی او با و گذارد می مریم

 : گوید می و کند می مادرش به مضطرب نگاهی مریم

 ؟؟ مامان -

  !عزیزم جانم -

 بیای؟ لحظه یه میشه -

 میام االن دخترم باشه -

 :  نشیند می او کنار در و رساند می او نزد سراسیمه را خود مریم مادر

 ممخانو بفرمائید ، گلم دختر بفرمائید -

  است بسته او بر را نفس راه و فشارد می را گلویش چیزی انگار  بگوید تواند نمی چیزی مریم

 ؟ مامانم شده چیزی ؟ زنی نمی حرف چرا ؟ دخترم شدهی چ  جان مریم -

 می سرازیر از بلورینش اشکهای که مسئله را بیان کند لب خواهد می است مادرش بهخیره   مریم

 احساسات با و کشد می آغوش به هایش کودکی مثل خاص حالتی با را او همیشه مثل مادرش ندشو



 جمله  کلمه به کلمه  بود که خجالتی و سختی هر با مریم ، کند می آرام را او اش مادرانه عواطف و

 کند می خالی ها اضطراب و استرس تمام از را خود و کند می بیان مادرش برای را موضوع جمله به

 وقتی دختری هر خب ، جون به لبم کردی من لوس دختر  نداره گرفتن آبغوره اینقدر که این خب -

 ، عزیزم ادمی خواستگار براش که معلومه بده تشخیص هم از رو بد و خوب دیگه که میرسه سنی به

 ؟ مامان خانومیه نه مگه ، تر خانوم و ترل خوشگ اما دیگه دخترای همه مثل هم تو

 اندازد می پائین را سرش و زند می خجالت با لبخندی مریم

 بودم مضطرب  دونم می چه ترسیدم می اولش داشتم احساساتو همین بودم که تو سن هم منم -

 امویسنگین سبک ، کردم پائینامو باال خوب نشستم کنم می اذیت خودمو فقط اینجوری دیدم بعد ولی

 یه عشقمونم ثمره و زندگیمه خدا شکر اینم که  کردم انتخاب پدرتو و کردم توکل خدا به بعدم کردم

 میخوام بده استادتو شماره  بازیات خنگ این جای به حاالم ؟ بده این ، شد شما مثل خوشکلی خانم

 یزند(م لبخندی و )نباش ناراحت گم می امروز همین هم پدرت به بزنم حرف باهاش

 ؟ مامان -

 ؟ دخترم جانم -

 خوریم؟ نمی هم به ها ما کنم می احساس -

 ؟ بابات و تو و من -

  ... خواستگارم همین ، اینا طهرانی و خودمون خانواده نکن اذیتم مامان اِ -

 داری حاال همین از بعد تو  میشه چی ببینیم تا کنیم اذیت ، کنیم ناز کم یه برن ، بیان بزار اووو حاال

 ؟ جیمبله بله لهع که میگی

 : گوید می و زند می لبخندی مریم

 .مامانم منی لگخوش دوست تنها تو ، ماهه انقدر که برم مامانم قربون الهی -

 



و   گذارد می را خواستگاری قرار مریم خانواده با مهرداد مادر دوشنبه روز صبح ، گذرد می روزی چند

 پدر  اند نشسته هم کنار در خانواده دو ، درس می فرا خواستگاری جلسه اولین باالخره روز چند از پس

،  کند می خانه و زندگی اشان را برانداز چشمی زیر مهرداد مادر و است کردن صحبت حال در مهرداد

 را او مادرش که است انتظار و در شان خانه کوچک آشپزخانه در زدن قدم حال در مضطرب مریم

 : گوید می و کند می جمع به نگاهی عروس پدر بزند صدا

 خنده ای از ته دل می کند و بده چای یه ما به بیاد نمیخواد ما عروس پس -

 است کرده گم را پایش و دست مریم،  زند می صدا را مریم و کند می آشپزخانه به نگاهی مریم مادر

 شود ،می ساله هشتاد نود  پیرزنان مثال به گیرد می دست در که را چای سینی  آید نمی باال نفسش ،

 : شود می پذیرایی اتاق وارد و کشد می عمیقی نفس

 سالم -

 دخترم نکنه درد دستت !خانومی چه ماشااهلل سالم -

 میی از سر رضایت لبخند و کند می نگاه )مهرداد مادر (همسرش به و دارد می بر چای مهرداد پدر

 مهرداد مادر جلوی را چای سینی مریم د ،ده می جواب اخم با را همسرش لبخند مهرداد مادراما   زند

  بیاندازد نگاهی مریم زیبای صورت به که این بدون دارد می بر را چای اکراه با او که گیرد می

  کند می تشکر و دارد می بر چایی کند می سالم  گنجد نمی خود پوست در که هم مهرداد

 صادقانه های پاسخ جز چیزی و پرسد می مریم خانواده شغلی و زندگی وضعیت مورد در مهرداد پدر

 شنود نمی

 گاهی از هر و نیست راه فراری هیچ مهرداد مادر سنگین های نگاه از ها خانواده های صحبت بین در

 : زند می مریم خانواده به ای هنطع کنایه با

 مثل گم می بازم  خوشبختیشه آرزومون و شما خود مثل کشیدیم زحمت خیلی مهرداد برای حقیقتاً -

 یعنی  بخورن هم به باید هم ها خانواده  پسر و دختر از جدای اما مادرا و پدر ی همه مثل شما خود

 هم با بیشتر که اومدیم االنم ؟ بگم چطورینمی دونم  ، نباشه احترامی بی باشند داشته تناسب هم با

 نه؟ یا رسیم می توافق به که ببینیم و بشیم آشنا



م اخالقش یکم خانم ، مالیری آقای خوام می معذرت من باشی؟ ساکتمیشه  ، خانم چیه حرفا این -

 تنده ، باید ببخشید 

 ؟ میگم دروغ مگه  !حرفیه چه این -

 !؟ لحظه یه باشین ساکت میشه مامان -

 : گوید می و کند می مهرداد به اخم با نگاهی مهرداد مادر

 گوید می مهرداد به چیزی لب زیر و ، راحت خیالت  !بفرما ، شدم ساکت بیا -

 تونستم می خواستم می اگر منم اما معتقدیم گفتید که چیزایی همین به هم ما طهرانی خانم ببینید -

و هر  کنم تا چار تا دو دو و کنم رها رو جنگ و کارم به بچسبم زمین روی آدمای این از خیلی مثل

 بعد اما ،جبهه  رفتم خانمم دل آوردن دست به خاطر به که بودم دانشگاه 3 ترمروز زیادترش کنم ، 

 شدم مجبور همین خاطر به هست و گردنم تکلیف از بیشتر خیلی دیدم کردیم عقد و اومدم که این از

 کم براش بخوام که نیاوردم راه سر دخترمو منم ، ایحال علی  بسازم خیلیارو دنیای و بزنم دنیامو قید

 : دهد می ادامه و اندازد می اش خانواده به خجالت با نگاهی ، بزارم

 ، نباشه منت  گذاشتم مایه براش و تونستم مجون از اما بزارم مایه براش زیاد که نداشتم مالی شاید -

 ، آمپول و قرص هزار و اکسیژن ماسک یه با تخت روی رفتنتون از بعد که شده این هم شا نتیجه

  روز رو شب و کنم شبرو   روز

 کنه بیان خوب نتونست فقط نداشت نظوریم مخانم ، مالیری آقای ببخشید -

  بس و سته این باطن و ظاهر کلدر ، کردند بیان خوب خیلی همسرتون ، طهرانی آقای اتفاقاً نه -

 که بعد جلسه برای باشه ها حرف بقیه ، مالیری آقایه باش کافی جلسه این برای کنم فکر من -

 بخوریم همو ر خانوممون عروس دستپخت

 و بالفاصله می گوید : مادر مهرداد طاقت نمی اورد

 باشه کار در بعدی جلسه اگر البته -

  خانوم شو ساکت -



 پدر مریم توجهی نمی کند و با رویی باز می گوید :

 .خودتونه به متعلق گداخونه این ، خواستید وقت هر شما -

 .ما برای افتخارید باعث شما نفرمائید اینجوری -

 م میشی مرخص حضورتون از اجازتون با -

 آقای مادرت با ، بابا مریم کنم همراهیتون نمیتونم من ببخشید مراحمید شما ، کنم می خواهش -

 کنید بدرقه ن روخانوادشو و طهرانی

  بابا چشمـ 

 همواری نا و برآمدگی از را ویلچرش که کند می تقال ، کند می حرکت اتاقش سمت به مریم پدر

 به و کنند می بدرقه را مهرداد خانواده مادرش و مریمخودش را به تخت برساند ،  و کند رد درب

 .گردند بازمی خانه داخل

 

 نمی رها عنوان هیچ به را او مهرداد مادر سنگین های نگاه و ها حرف ، ستاغوغ سرش در مریم

  کند

 .بندد می را درب و شود می داخل رود می کوچکش اتاق سمت به

 لحظاتی تمام به و نشسته اتاق درب پشت مریم گیرد می فرا خفتگان خانه چون هم سکوتی را خانه

 و آرام همیشه مثل ، کند می فکر امدها پیش همه به  رفتارها به ها ترس به کند می فکر گذشت که

 و پدر مبادا که گیرد می دندان به را چادرش کند می نوازش را هایش گونه اشک های قطره صدا بی

 : شنود می را مادرش صدای حین همین در بشوند او کردن گریه متوجه مادرش

 بدو دخترم بدو عزیزم... ، بیار باباتو آمپول یخچال تو ، مریم ، مریم -

 می باز را یخچال بدر  رساند می آشپزخانه به را خودش و شود می خارج اتاق از سراسیمه مریم

 به و کند می آماده دارد می بر را پدرش آمپول هست که سختی هر به اما  لرزد می  دستانش  کند



مدام  را چیزی روزها همان مثل ، دارد را جنگ هوای و حال باز ، پدرش رود می پدرش اتاق سمت

 یزند ودائم تکرارمیکند:مکتک  همسرش اکرم را ناخواسته و زند می را خودش ، تکرار می کند

چه غلطی  این کمکی؟ دارن درو میکنن پس چی شد رو بچه ها ؟ کمیل کجایی ، کمیل کمیل کمیل

 می کنین؟

وای جنگ است انگار هنوز جنگ مریم سریع آمپول پدرش را تزریق میکند اما پدرش هنوز هم درحال وه

 : هم فرمانده خط مقدماو واست 

، آرام آرام صدایش و  امدادگرکجاست؟، امدادگر امدادگرماشااهلل ، ی زن  بدو اون تانک روبزن  بدوجآرپی

 ند ومثل کودکی معصوم درخواب فرومیرود.هیجانش فروکش میک

بیرون می اورد  مادر مریم درحال گریه کردن است مریم ازپالستیک کنار تخت پدرش گاز استریل را

مادرش را بلند میکند به همدیگر خیره می  ، را پاک می کندخارج شده از بینی مادرش  وخون های 

 به اغوش میکشند . گریه را با رشوند وهمدیگ

اکرم نگاهی به مریم میکند  ، دتکیه می زنند وسکوت می کنن ارام می گیرند  به دیوار بعد هردوکمی 

 لبخندی می زند و می گوید:

پیروی  توگیرودار انقالب بود منم مثل بقیه ذکروفکرم مبارزه بود و ، اونروزا من دانشجوی معماری بودم

یه بارداشتم تودانشگاه ، ست به هرکاری بزنم داشتم که حاضربودم د هیجانی چنان شور وازخط امام ، 

قضیه  اعالمیه پخش میکردم که نزدیک بود گیربیفتم بابات دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بود تا

فقط بعدها  ؟تساچیکار دونستم کیه؟ روفهمید سریع منو فراری داد وخودش افتاد تودستشون نمی

دانشکدشون و  باری رفتم تو کامل توذهنم بود چندقیافه اش  هفهمیدم که دانشجوی پزشکی عمومی بود

ی انقالبی سراغشو می گرفتم که فهمیدم افتاده زندان هرروز جنگ اعصاب داشتم چون اون ازبچه ها

همیشه سراغشو میگرفتم  حتی یه بار زد به سرم که برم خودمو ، بخاطر من این اتفاق براش افتاده بود 

نشسته بودم وداشتم به  یه روز رو نیمکت فضای سبز دانشگاه معماری، معرفی کنم اما بچه ها نگذاشتن 

 وبودنش وازهمون موقع هم ارامشکه گرفته  دو هفته ای بود، همون پسرکه بابات هست فکرمیکردم 

 صدای دلنشین گفت: گرفتن دست کردم توکیفم که کتابمو دربیارم که یکی با نازم

 که اگرکاری هست براتون انجام بدم اومدم شنیدم سراغ منو میگرفتین؟ االن -



 : کنده شدم وبی مقدمه بهش گفتماز جام 

 !که سالمین شکرت وای خدایا که اذیتتون نکردن ؟ زیادخیلی خوشحالم که میبینم سالمین ، 

به خودم اومدم دیدم بابات طفلی ازخجالت رنگش تا ول شده بودم که نمیدونستم دارم چی میگم انقدر ه

شو دیدم زدم فیاق تا مخیلی قیافش اون موقع باحال شده بود من) و خندید ( تته پته افتاده  بهو قرمز شده 

اینکه یه شب  پیش میرفت تاهمه چیز خوب  ، د زیر خندهزول شده بود ناخواسته زیر خنده  خودشم که ه

ونروزش که ه ادرومادرش اومدن خونمون باورم نمیشد که اون باشه وقتی هم دیدمش یاد قیافپ برفی با

 :اکرم لبخندی میزندوادامه میدهد) دوباره خندم گرفت ونزدیک بود آبروریزی بشههول شده بود افتادم و 

 حتی انقالبی هم نبود اونموقع هیچی نداشت یه دانشجو که -

 گرد می شود و می گوید : از تعجب مریم چشمانش

 یعنی چی؟ انقالبی نبود؟ـ 

شه ومجبور میشن کارخونه د وضعیتش خوب بود اما ورشکسته میداربوآره عزیزم پدربزرگت کارخونه ـ 

 وشنرشهرشون بف ی خونه باالاون  وهمه داروندارشونو به جز 

اهل سیاست نبودن سرشون توالک ، خالصه اینکه خیلی چون یادگار پدر پدربزرگت بود  اون خونه هم 

 خودشون بود

 هنوزم اون خونه هستش؟ باال شهر؟ه خونـ 

ومادربزرگ اونجا روداده به یه ادم بیچاره  گرفوت پدربزاز  هست بابات بعد هن خونوهنوزم ا ه عزیزم.ارـ 

  بود خدمت کردههم به پدر بزرگت  کلی  که کارگر کارخونشون بود و

 ؟؟؟؟ خونه روبخشیدن بهشـ 

 هاااان چیه شیطون ؟؟  -

 مامان خواهش می کنم! اِ  -

هم  بنده خدا که  به اون ه داد، فقط گفتم که چون یادگاری بوده اصال نفروختتش اونجارو نه عزیزم -

اینکه حاج اسمائیل یکم جلو بیفته ، اسمش حاج اسمائیل هست عزیزم ، بابات یه  خونه خالی نباشه هم



ستکانی هم به چشمش میزد که امثبت بود که لفظ قلم صحبت میکرد عینک های ته  بچه درس خون

 و مادر مریم ادامه داد : ند(یدخندیلی بامزش میکرد )وهردوباهم خ

ست پس ه گفت که من دخترمو میدم دستت وبین ماهم خدا و حسام دید رز یه جنمی توپدرم خدابیام -

اکرم آهی  که منو خوش وقت کنه ،  ل دادوبادا اذیت بشه ، پدرتم قبول کرد وقحواست بهش باشه م

 وادامه میدهد: میکشد

 یادش بخیر ، چند ماه بعدکردیم وخیلی باهم خوش بودیم چه دورانی  چه ساعاتی  روز عقد بعدازچند -

دانشگاه منتظر  ازظهر تو بعد اینکه یه روز انقالب پیروز شد همه چیز خوب بود همه خوشحال بودیم تا

یز اینکه نمی دونستیم و بدتر از همه چ همه ترسیده بودند، بابات بودم که یهو صدای انفجار عجیبی اومد 

جو فهمیدم کمی پرس زا بعد چی هست ، فکر می کردیم منافقین هستن و دباره بمب گزاری کرده اند ، 

 یم بعث به ایران حمله کرده ژِکه ر

هیچوقت  ،چندماهی گذشت وپدرت توخودش بود یه روز پدرت اومد توهمین خونه ونشست لب حوض 

 : گفت و کنارش  نشستم  توچشمام نگاه کرد اشتیادم نمیره حال عجیبی د رو اونروز

دیدم یه دختر اینقدر شجاعت داره وبخاطر هدفش خودشو به خطر میندازه به  میدونی اکرم اونروز تا

می دونی  خودم سرکوفت زدم وازخودم خجالت کشیدم که چرا من بیخیال سرنوشت واینده کشورمم؟

این بیداری  و بخاطر تو خدا ازخواب بیدار کنه  از خواست منوکه خدا می  تو یه اتفاق بود اشناییم با

نوبت م ه حاال تو جنگیدی ومبارزه کردی حاال امروز اومدم که بگم تا، از صمیم قلبم می گم ، ممنونم 

 منه که ادامه  راه تو روبرم

ه هم من وحسام خیلی ب ومو گرفته بود راستش نمیخواستم بره دوست نداشتم ازم جدابشهلبغضی گ

مو بغض گلو، دیدمش مثل دیوونه ها می شدم  یه روز که نمیوابسته شده بودیم  خیلی ... ،  انقدر که 

تودلم دعا می ، مو میخوردم نه ، یاد حرفاش می افتادم وحرفگم گرفته بود هرچی میخواستم بهش ب

فظی حا خدا شد بلند اون راهشو پیدا کرده بود ازخدامی خواستم که نظرش عوض بشه اما ، کردم که نره

 گرمی کردیم و رفت .

حوصله هیچ جایی  ، می گفت نمی تونست بره جایی عزیزت می گفت پدرت یک روزم خدا بیامرز 

به دستم می رسید  عکساش یکسال فقط نامه هاش وبعضی وقتا ازشانس من وقتی رفت تا ارونداشت ام



، شد یک ماه ، یک هفته شد  دوهفته ،  میزنهد که یک هفته دیگه میاد وسر وتواخرین نامه نوشته ب که

دیگه منتظر خبرشهادتش بودم که یک ،  شده بودم عین دیونه ها ، شبم شده بود گریه روز و ، دوماه شد

باز کردم دیدم  وقتی درو، میومد  دهنم باال داشت از جونم ،  ریخت روز صدای زنگ خونه اومد دلم 

درو روشون بستم  نقدرخوشحال شده بودم که اومدم تو و، ات روی ویلچر نشسته وسرش پایینه پدر

شده  تر مرد،  پدرت خیلی عوض شده بود مرد بود )اکرم ومریم خنده ای می کنند واکرم ادامه می دهد(

 کردم که تونستم یه کمی به این کشور خدمت کنم شکر می  بود اما با همه وجود خدارو

 ید:اهی میکشد ومی گواکرم سری تکان میدهد 

مثل ، فکرنکن  و به هیچ چیز دیگه ای هم فقط بخواب  تو اتاقت و عزیزدلم بلند شو برومریم جان ،  -

  مهربانترین موجود عالم هست... بهترین واون که به  همیشه فقط اعتماد کن وتوکل 

دراز  تختش رویق می شود ابه سمت اتاقش حرکت می کند وارد ات می بوسد و مریم گونه خیس مادر را

 و چشمانش را می بندد.میکشد 

دراز  وخودش هم پایین تخت اوبوسه ای به پیشانی اش می زند اکرم پتویی روی حسام پهن میکند 

 روی هم میگذارد. وچشمانش را میکشد

پنجه های افتاب  از فکرواسترس خوابیده اند چندساعتی است که خانه ساکت است و همگی به دور

دارد نشدن  حسی برای بلند ، باز می کند ارام چشمانش را مریم ارام شد و دستی به روی مریم می ک

باز هم به خواب  شاز افکارات دلش میخواهد که برای فرار بدنش کرخت شده است هنوز غمگین است و

یاید تنها چیزی که در این ساعت می تواند ارامش کند دلش نمی خواهد ازاتاقش بیرون بانگار پناه ببرد 

مریم دانشجوی رشته روانشناسی است ونمی تواند دست روی دست  اماانگار همین خواب است و بس ، 

می نشیند مثل هرروز  روی تخت می شود و سختی ازجایش بلند با ، افسردگی براوغلبه کند بگذارد تا

 داشتن این حس و حال هادراین شرایط اما  ی راهم نداردسرحال وشاداب نیست حال وحوصله چیز

 ن غلبه کرد.آن برآبه جای تن دادن به  عادی است وباید

اماده می  مثل همیشه میزصبحانه را نفس عمیقی می کشد لبخند تصنعی میزند ازاتاق خارج می شود

ن روهم کنار پایش دمی پوشد واضافه بندهای کفشش را  کتانی های سفیدش را صبحانه می خوردکند 

 میشود وبه سمت دانشگاه حرکت می کند. بلند ، کفش جای می دهد



می گیرد کمی  می رسد ناخواسته قلبش به تپش می افتد استرس تمام وجودش را فراکه به دانشگاه 

سعی  ، بیان کند ستان وهمکالسی هایش چگونه موضوع راوکه به د به این فکرمی افتد مکث می کند و

درثانی کارخالف شرع که   خر که همه متوجه می شوندآمی کند که واقع بینانه به موضوع نگاه کند خب 

به سمت دانشکده  ، نفس عمیقی می کشد و تیجه نرسیدهنیک جلسه خواستگاری بوده که به  نبوده ؟

س که می کال وارد ، ساختمان می شود وسرکالس درس حاضرمی شود دروا ، انسانی حرکت می کند

مهرداد چشم  گهان بابه سمت نیمکتش قدم برمیدارد که نا و شود سرش راپایین می اندازد سالم می کند

 درهم می کشد ومی نشیند. اخم هایش را د ،درچشم میشو

، وقتی نمی شود که  نمی شود درتمام طول مدت کالس سعی می کند که به مهرداد فکرنکند اما

 افتاده باشد .خرمن جانت ین است که اتش به مثل امهرکسی به دلت بنشیند 

انگارکه نه  ، درحال وهوای خودش غرق شده استهم  مهردادبه مهرداد می کند  نیم نگاهی گذرا مریم

زدن اسمش توسط استاد  متوجه صداحتی که است رفته  فرو نقدر درخودآکالسی هست ونه استادی ، 

 نمی شود.

کده خارج شازساختمان دان راجمع می کند وتندتند قدم برمیدارد وکالس که تمام می شود مریم وسایلش 

  :می شود نزدیک خروجی اصلی حیاط دانشگاه است که متوجه صدای مهرداد،  می شود

       مریم؟ـ 

 خواهش میکنم  وایسا مریم باتوام ؟!ـ 

 درهم می کشد ومی گوید: مریم اخم هایش را

 سریع حرفتونو بزنید میخوام زود برم اً لطف من عجله دارم شدید؟! متوجه،  خانم مالیری،  ـ خانم مالیری

 !تون معذرت خواهی کنم،  میخواستم بابت دیشب ازت،  معذرت میخوام ببخشیدـ 

امروز من وشما مثل سابق فقط یه همکالسی معمولی هستیم  از رفت دیشب هرچی که بود تمام شد وـ 

به راهش ادامه می دهد  نزنید و دیگه منو به اسم کوچیک صدا راستی اجازتون  با، نه بیشتر نه کمتر ،

 که مهرداد می گوید:

 باتوام! رفتاری میکنی؟ من بد با چرا خب تقصیرمن چیه؟!ـ 



دانشگاه خارج می شود ومهرداد همانطور مات ومبهوت سرجایش می  از مریم توجهی نمی کند و اما

 می کند. نظاره  را رفتن او و ایستد

می کند اما خوشحالی احساس  است و داده درمسیرخانه خوشحال است بخاطر جوابی که به مهردادمریم 

بی  به خاطر پشیمان می شود وخودش رااست مهرداد داشته  که با رفتاری  به خانه که می رسد از

هرداد سمت مبه امروز کلماتی که  اب دیگر فایده ای ندارد زیرا احترامی به مهرداد سرزنش می کند اما

 و دیگر کار از کار گذشته است .زرده کرد زخمی و آ را روح او است  شلیک کرد

 درموقعیت مناسبی بخاطر رفتار فردای انروز تصمیم می گیرد که به محض رسیدن به دانشکده و

 بانمی کند ،  پیدا مهرداد خواهی کند اما به محض حاضرشدن سرکالس اثری از عذر دیروزش ازمهرداد

 مده ونتوانسته است درکالس حاضرشود.آامروز کاری برایش پیش  شایدکه  گمان می کندخود 

از دوستان نزدیکش  را سراغ او استاد،  نمیشود ه مدن مهرداد به دانشگاآ وخبری از روزی میگذرد چند

 می گوید: انها میگیرد که یکی از

 بهم داده که دیگه دانشگاه نمیاد پیامکفقط یه  ، جواب تلفن نمیده !دونم چش شدهاستاد نمی واال -

 ازکالس شمارشو بهم بدی  یادت باشه بعدعجب که اینطور!  -

 چشم استاد -

رنگ به چهره اش نمی ماند ،  می شود و مریم باشنیدن این جمالت شوکه می شود چشمانش گرد

که دیگر  ودنروز مریم بآای هحرف از مقصرمی داند چون بعد حالش دگرگون می شود چون خود را

 ل می پرسد:أاو سو کالس ازدوست صمیمی مهرداد درمورد از دعب،  سرکالس حاضرنشد

 سالم قای الهیآ ببخشیدـ 

 درخدمتم بفرمایید سالم خانم حالتون خوبه؟ـ 

 !دیگه نمیان ؟، راسته که  طهرانی مهرداد ،ل بپرسم أسو راستیاتش میخواستم درمورد دوستتون -

 هم شما، حالش بکلی بهم ریخته  وضوع شماسرم، البته فقط من میدونم ، راستش سرموضوع شما  -

منم سرگرم خونه ،  اخرشبم میادصبح می زنه بیرون از خونه و درحال حاضر مهرداد... حق دارید هم اون 

 میدونم درس پاتوقش روآولی  ،مغازم نمیتونم برم سراغش 



م بخاطر همین احساس می کنم که من مقصرم که دیگه ایشون حرف زد من باهاشون بدراستش  -

 دانشگاه نمیاد

 چه....یابان....کوخ، یه لحظه اجازه بدین ، علی ایحال بگذارید  واال چی بگم؟ -

بازم کمکی خواستید  ،این آدرس همون کافه ای است که مال دوستشه همیشه میره اونجا کافه کامکو، 

 من درخدمتم 

 اجازه زحمت کشیدید باهی القای آ ممنونم -

 خواهش میکنم به سالمت -

اوصحبت می کند وبه  باچند دقیقه ای  ، مادرش تماس میگیرد با آورد ومی  در مریم تلفن همراهش را

 حرکت می کند.درس آسمت 

سری تکان می ی مجلل وخیابان های باالی شهراست ، اتوبوس درحال نگاه کردن به ساختمان ها سوار

ن آ ودرس ازاین آخیابان به خیابان به دنبال ، پیاده میشود بعدی درایستگاه  میشود و دلیش بلنددهد ازصن

کمی ، اطرافش می اندازد  نگاهی به کافه و ، میرسد همان پاتوق مهرداده اینکه ب ل می پرسد تاأسو

طرب می ضم، ید آدر می  زنگ باالی درب به صدا،  کافه میشود وارد نفس عمیقی میکشد واست  مردد

درست  ریشان راهوضعیت ظا دیدن او پسرهای درون کافه می اندازد دختران با نگاهی به دختر و ، شود

سمت  پایین می اندازد ومستقیم به سرش را ،جمع وجور می کنند  پسران هم خودشان را و میکنند

 می گوید:  میزند و ه محض رسیدن مریم به پیشخوان لبخندبکافه چی ، پیشخوان می رود 

 ؟! میتونم کمکتون کنم -

 !مهرداد طهرانی داشتم اقای طهرانی کار باسالم ،  -

چیزی میل داشتین اگه  ،باال اخرسالن کنار پنجره  دتشریف ببری أنشستن لطف باالبله ، ببخشید سالم ،  -

 درخدمتتون هستیم

 !اجازه ممنون با -

سالن  وارد خر که می رسد مکثی میکند وآبه پله  کند زیادترمی استرسش را، پله های چوبی کافه  قیژقیژ

علی  مهرداد ، می ریزند ب سردی به روی اوآمی شود که انگار  صحنه ای روبرو ناگهان با اما ،می شود 



سیگاری که  و نامرتبلباس های  با، ش ا اجتماعی راسته اش چهره خوش خنده وآ و رغم ظاهر زیبا

میخکوب وشوکه  ، مده استآ ش بندنمریم زبادرحال سوختن است خیره به خیابان روبرویش شده است ، 

روزی که برسرخود اورده است ،  ته سیگار به حال و سیگاری پراز به جا، فقط به مهرداد نگاه می کند 

خواسته قطرات اشک ازگونه نزدیک میزش که می رسد نا ،هسته به سمت مهرداد قدم برمی دارد آرام وآ

سربرمی گرداند چشمانش به چشمان مریم  می افتد شوکه  مهرداد، های گندم رنگش سرازیر می شود 

حالت  خاموش می کند وبا چک می کند سیگارش را از جایش بلند میشود ظاهرش را ، می شود

 :متحیرمی پرسد

 میکنی؟!چیکار  شما اینجا ببخشید تواینجا چیکار میکنی؟! -

تماشا می کند  بیرون را، ازپنجره  ی کند وپاک م ک های صورتش راشانگشت هایش اسر مریم سریع با

 سوال می پرسد: اًمجدد مهرداد، 

 چیکارمیکنید؟ خانم مالیری اینجا -

مهرداد مثل مرغ سر کنده  ،مریم نگاهی سرد به مهرداد می کند وبه سمت بیرون کافه حرکت می کند 

 حرکت می کند نان به دنبال اوزپر بال و

 ممنون اقا ببخشید -

 خواهش میکنم خوش اومدید -

 وسایلم باالسرمان من االن میام آ -

 باشه برو -

 ...خانم مالیری  مریم خواهش میکنم یه لحظه وایسا!

نه اقای طهرانی  ره؟!آ وایسم ببینم که چطور میخواستی زندگی منو خراب کنی؟! وایسم چیکارکنم؟! -

به راه  پدرومادرت راست می گفتن که من وشما به درهم نمیخوریم راست می گفتن و !اشتباه فکرکردی

 ش ادامه دادخود

عصبانیت جلوی مریم می رود  با خانم مالیری مهردادخواهش میکنم  !ببخش شما ،شتباه کردناونا ا -

 ومی گوید:



 هاَبهت میگم وایسا  -

 مریم باتعجب می ایستد ومی گوید:

دیگه چی بلدی روکن  همتون همینجورین؟! بیدادم که بلدی شما باالشهریا و اقای طهرانی داد !به به  -

 ببینم؟!

 !شرایط خوبی نیستم خواهش میکنم درکم کن  من تو تحقیرنکن درمنوقاینبسه ببخشید ،  -

سی نسبت بهت دیگه هیچ ح اون باال به بعد از اما ،ببین اقای طهرانی من نمیگم که حسی نبوده  -

مقصر میدونستم  فقط بخاطر این بود که خودمومزخرفی یه همچین جایی ی ندارم امروزم اگراومدم تو

میدونی  شدید نمیدونستم که ،  فکر میکردم  که ازحرفای اونروزم ناراحت، تونیومدنتون به دانشگاه 

برگرد  یمثل خودتن میخوری کند وادامه میدهد(همونایی که مهمونایی که )مکثی  دبه در تو چیه؟!

وده تموم شده اقای بدیگم هرچی بینمون  ینا وبه سیگارکشیدن وبقیه کارات که من نمیدونم برسجهمون

 طهرانی....

از دید خارج  تاکسی میشود و جدامی شود کمی پایین ترسوار درهم میکشد وازمهرداد مریم اخم هایش را

 می شود.

 پاکتنخ سیگاری ازب روی جدول مینشیند آمات ومبهوت کنارجوی مریم  رفتار ودرسردی نگاه  مهرداد

سیگار  سری تکان می دهد و ای مریم می افتدهبه یاد حرف اما بالفاصله  ورد بین لبانش میگذاردآدرمی 

 .ب می اندازدآدرجوی  را

 

امه دارد دقیقه ای اد وبیداد ازخانه مهرداد به گوش می رسد چند شب است صدای دادیازده  ساعت حدودا

و به راه سوارماشینش می شود می بندد ت سرش رامحکم شید ودرب پآاینکه مهرداد ازخانه بیرون می  تا

به پارک کوچک محلی می رسد کنار  ،خیابان ها رانندگی می کند بی هدف در ساعتی را چند می افتد ،

طولی میرود و  فکر فرو در قفل میکند و می خواباند درب را صندلی ماشینش را ، پارک توقف میکند

می گذارد و روی هم را چشمانش  اش هستبازی وهیجان روزانه  نمیکشد که مثل طفلی که خسته از

 میرود. درخوابی عمیق فرو



 خیسش می توان فهمید مهر از ،رامی فرورفته است آمریم سرسجاده اش به خواب هم تر  نطرفآکمی 

 خوابش برده است . الالیی خدا رهم باخآدر ودل کرده است و خدایش حسابی درد که با

 )فردا صبح(

 اًمجدد می اندازد ومبهوت به دور وبرش  نگاهی مات و ، صدای بوق ماشینی ازخواب می پرد با مهرداد

درخود  روزی که گذشت غم برچهره اش می نشیند و مثل چنددلی ماشین دراز میکشد نروی ص

ته دل می زند  لبخندی از ید وآدرخودش هست که یک باره ازالکش بیرون می  فرومیرود نیم ساعتی را

وارد اتاقش می وارد خانه که میشود سراسیمه به سمت خانه حرکت میکند ،  روشن میکند و ماشینش را ،

که میگردد پیدایش  را هرکجا به دنبال چیزی میگردد اما اًظاهر ، دیریزبهم م دیوانه وار اتاقش را و شود

 بیرون می کشد و ن راآ ، نگاه می کند کارتنی غبار گرفته به چشم میخورد زیر تختش را  میکندن

که بخاطرش اتاق رابهم ریخته است ،  نها به دنبال همان چیزی استآدر، بیرون میریزد  وسایلش را

پاک  را نآوغبار  دستش گرد با ، میکند پیدا پرت های کارتن دفترچه تلفن کوچکی را درمیان خرت و

ورق  صفحه ای را چند،  گرددی درلیست شماره ها به دنبال شماره کسی م، باز میکند  ن راآمیکند و

رب اتاقش د ،موبایلش شماره را یادداشت میکند  اینکه شماره ای را که میخواسته پیدامی کند با میزند تا

به سمت ماشینش  ، خارج میشودرد وباخوشحالی ازاتاق بیست دقیقه ای میگذرامی بندد وتماس میگیرد ، 

پشت سرهم گذرمی کند روبروی  به راه می افتدچند خیابانی را حرکت میکند سوارماشین میشود و

 ، ازکلینیک خارج می شودنیم ساعتی بعد کلینیک می شود  وارد کلینیک پزشکی توقف میکند و

وحرکت میکند به خانه که می سوارماشین میشود ، وچکی دردستش است وخنده ای برلبانش کپالستیک 

تماس  او میکند وبا م را پیداواسطه شماره مری نفربا ازچنداقش می شود ودرب اتاق رامی بندد ات رسد وارد

او درمورد  دری باقکند که کمی زودتر به سمت دانشگاه حرکت  اخواهش میکند که فرد او از ، میگیرد

 م درجواب اومی گویند:نها هآارد واش درمیان میگذباخانواده  مریم موضوع را، همه چیز صحبت کند 

 هم دورنشو ازاونجا ،هاش صحبت کن دانشگاه با گفت همونجا کنار ، دخترم به بابات گفتم -

 خهآاما !چشم مامان -

 !خواد حرف مهمی بزنهشاید می زیزمنداره ع آخه-

 باشه مامان -



ینش کنارخیابان می ایستد واز شما با مهرداد ،ایستاده است  فرداصبح قبل ازدانشگاه مریم منتظر مهرداد

 ب ماشین سوار می شود وقمریم درخواست می کند که سوارماشین شود تاصحبت کنند مریم صندلی ع

 ...باز میگذارد درب ماشین را

بفرمائید این  ،راستیاتش من نمیدونم چطوری بگم ،  ، ببخشید خانم مالیریراستیاتش مریم خانم  -

 کم فکرکنمه من ی تا بمیوه روبخوریدآ

 می کند وبه مریم می دهد ومی گوید: داخل پک ابمیوه فرو نی را مهرداد

 بگیرید ، خانم مالیری بفرمائید -

 نمیخورم !ممنونم -

 ،مریم سری تکان می دهد خودمم میخورم  تم یه کم درکم کنیدن استرس گرفمن االخواهش میکنم  -

 مه می دهد:اهرداد هم ادم می خورد و ن راآکمی از  بمیوه را می گیرد وآ

اون روزی که دیدید افتاده بودم  که به بخاطر همین هم بود !واقعا دوستون دارم من دوستتون دارم -

 زندگیم بودین فرق دارین  باهمه کسایی که تو یعنی شما

ت سعی کنید که خانواده اصالح کنید به جای اون کارهای زشل ازهمه خودتون روت میگین اوساگه را -

 ید که ما دنبال پول وثروت نیستیمگاه کنآ ورمنو درست به خانوادتون معرفی کنید واون ها

 نبود درمورد شما که اصالً منتها اون شب ازیه چیز دیگه ناراحت بودند ،من حالیشون کردم  -

اینکه خانوادتون خانواده منو من یک فرصت دیگه بهتون میدم اونم بخاطر  ، درهرصورت اقای طهرانی -

 !اجازتون با االنم دیگه باید برم چون دیرم شده بیشتر بشناسند وبخاطر اون شب پیش خدا توبه کنند

 برسونمتون مریم خانم بگذارید -

 مریم مادامی که ازماشین پیاده می شود سرش به طور عجیبی گیج می رود وبه روی زانو هایش مینشیند

 می شود سریع ازماشین پیاده می شود ومی گوید: مهرداد متوجه حال او ، ونفس نفس میزند

 ...یاخداااا مریم خانم چی شد؟! مریم خانم؟! -

 چیزیم نیست ،کم ه هیچی سرم گیج میره ی -



 من میرسونمتون دانشگاه بشینید بفرمائید باال -

 نه ممنونم احتیاجی نیست -

 !بشید ید سواربفرمائ تعارف میکنید! چرا -

هم سریع سوارماشین می شود  مهرداد ،درب را می بندد  مریم صندلی عقب ماشین سوارمی شود و

 وحرکت می کند

 .فقط قبلش پول بگیرم ازبانک وبریم ، برمتون درمانگاهمی -

دقیقه  ده بانک می شود حدود وارد ق عقب برمی دارد وومهرداد جلوی بانک می ایستد کوله ای را ازصند

دهد  اما اوجواب نمی می زند صدا مریم را، سوارماشین می شود خارج می شود و  ک بان ای بعد از

لبخندی می شدت سرگیجه بیهوش شده است  نگاهی به عقب می اندازد ومتوجه می شود که مریم از

ازشهرخارج  مک کم و و ازجلوی درمانگاه هم می گذرد ازجلوی دانشگاه می گذردزند وحرکت می کند 

 ی تلفن می زندرنف درحین رانندگی به چند ،  مت مقصد نامعلومی رانندگی می کندمی شود وبه س

 ،متوجه نمی شود او اصالً اما ماشین دیگری درحال تعقیب مهرداد استد وصحبت های مشکوکی می کن

 ومهرداد هنوز به روز به نیمه می رسد گم کرده است که تمرکز حواس ندارد ،نقدر دست وپایش راآ

ریم دربیهوشی عمیقی فرورفته است ساعت حدود م نرسیده است نگاهی به عقب می اندازد امامقصدش 

مریم درحال به  ، متوجه صدای نجوای مریم می شود به عقب برمی گردد مهرداد چهار بعدازظهراست

توقف می کند بین راهی  کیلومتر جلوتر کنارمسجدی  افزایش میدهد چند مدن است سرعتش راآهوش 

زیر صندلی ماشین ،  می کند وسوارماشین می شود ای خرید بمیوهآ رمارکت کنارمسجد چندازسوپ

نصفه لیوان می ریزد  تا ب میوه ای راآقرصی را درون لیوان می اندازد و پالستیکی را بیرون می اورد چند

به مریم می  رابمیوه آباز می کند و درب عقب را ،هم می زند ازماشین پیاده می شود  بمیوه راآانگشت  با

هوا تاریک شده است دوباره بیهوش می شود  می نوشد و بمیوه راآمریم گیج ومنگ است وفقط  ، خوراند

 نامعلومش نرسیده است. ومهرداد هنوزبه مقصد

لبخند می زند  ،نگاه می کند  شب تلفن همراهش زنگ می خورد صفحه گوشی راهشت  حدودساعت

ک ساعتی دیگر ی، قطع می کند  ی صحبت می کند وتماس رادقیقه ا چندوصل می کند  وتماس را

 را با جاده ایستاده است صورتش  سواری کنار موتور ،اینکه به جاده ای خاکی می رسد  رانندگی میکند تا



به زبان  پایین می دهد و به محض دیدن او شیشه ماشین را مهرداد ،پوشانده است  کردی دستمال

 می گوید: اطمینان به مهرداد از سوار بعد سوار می پرسد موتور موتور از درسی راآ ی ، رمز کردی

 کن بین راه هم اگه کسی جلوتو گرفت و تپسر چراغای ماشینت روخاموش کن وپشت سرمن حرک قاآ

 ماشینت رو فردا امشب خانه کاک مهران مهمانی تا نی میگی که ماشینت خراب شدزمجبورشدی حرف ب

 الیت کنم باز؟!ح یا فهمیدی؟!درست کنی 

 می گیرد ومی گوید: فرا ترس تمام وجودش را مهرداد

 ب ب بله فهمیدم -

 دنبال من بیا ، بخیلی خ -

است  افتادهعشه تمام وجودش به ر ،دقت پشت سر موتورسوار حرکت می کند  با رامی وآمهرداد به 

 درحال تعقیب مهردادکه ماشینی جور می کند و سعی می کند که برترسش غلبه کند  و جمع  خودش را

 دو هرند ، تعقیب ک را ن جاده نمیتواند مهردادبخاطرخلوت بود و می کندبوده است سرجاده خاکی توقف 

در  و از زمین بر می داردعصبانیت  از نها سنگی راآیکی از ، عقیب کننده ازماشین پیاده میشوندمرد ت

پول می کند موتور سوار را متوقف میکنند  جلب رامرد  دو  موتورسواری ازدور توجهتاریکی پرت میکند ، 

و قبول  دیدن پول ها وسوسه میشود با موتورسوارهم ، نها را به روستا برساندآزیادی به اومی دهند که 

 به دنبال مهرداد ازهمان جاده خاکی حرکت می کنند.میکند ، 

 مهرداد می گوید:به  نگاهی به اطراف می کند و موتورسوار توقف می کند نزدیک روستا

 روستا مادس نشون بده تابریم توآاگه  مادس؟!آپولت  اقا -

 سوار با موتور ، بسته اسکناس درشت به اونشان می دهد سری تکان می دهد وازکوله اش چند مهرداد

 دیدن پول ها نگاهی دیگر به اطراف می کند ومی گوید:

 !انه ای که من میروم شوروشن کن وعادی پشت سرمن وارد خ روستا چراغاتو دم  -

 فهمیدی یاح..

 فهمیدم اقا چشم -



 ...ماشااهلل ماشااهلل -

مهرداد انه ها انگشت شمار است ، خ به طور عجیبی خلوت است وتعداد روستاروستا می شود  مهردادوارد

 پشت سراو هم  مهردادو شود  موتورسوار وارد حیاطی بدون درب می ،ترسش غلبه کند  ی میکند برسع

ه افتاده رقفل می کند نفس هایش به شما درب ماشین را بی اختیاراز ماشین پیاده می شود ومیشود  وارد

موتورسوار چیزی به انها می  ،یند آنفری مصلح ازخانه بیرون می  نگاهی به اطرافش می کند چند ،است 

نجا آاز ارماشین شود ومهرداد تصمیم می گیرد که سومی کنند ومی خندند  نگاهی به مهرداد ههم ، گوید

سال تصمیم مردی پخته حدود چهل و چند  باز کند اما به قفل می اندازد که درب را را دورشود کلید

 می گوید: اتاق خارج می شود و ازعوض می کند ،  مهرداد را

 ؟! هااااان ن؟!نشید وهرهر کرکر نکنی عکه بیرون جم بارنگفتم  مگه صد -

 ...خالو عفو -

 !تو بچو -

 !چشم به -

 ؟! ببینم ناظم اون پسری که میگفتی همینه -

 بله خالو همینه -

لباس کردی سمت مهرداد حرکت  بیل چخماقی وس تنومند با مرد جا افتاده  !خ میبینی کاردنیارا ؟آخ آ -

 می گوید: می کند و

 کوچولوی مهندس طهرانی نیستی؟! بینم توهمون پسرب - 

 ید وناگهان می گوید:آورد وجلوتر می آرا در می  کلیدتعجب نگاهی می کند  با مهرداد

 ؟! شمائیدعمومهران !  -

 خوشحال می شود و ، تمام ترس هایش ازبین می رود و رود غوش کاک مهران میآناخواسته در مهرداد

 بش می کنند با هم خوش و

 می رود :ان زیربار خواسته مهرداد نکاک مهر ساعتی داخل اتاق صحبت می کنند اما حدود یک



پدرت گردن من خیلی حق داره من نمیتونم چندسالمون بهم میخوره  ت اگه پدرت بفهمه رفاق -

 ندازپدرت درنی منو با نمی فهمی؟ چراپسرجان 

چقدر  نیعنی نمیدونی دوست داشت دوست نداشتی؟ رو زنت  تو عمو پس من این وسط چیکارکنم؟ -

 وگریه می کند.چیه ؟ نمیدونی؟ 

میکند وبه سمت پنجره حرکت می کند چند دقیقه ن دستانش را پشت کمرش درهمدیگر قفل کاک مهرا

 ومی گوید: ای را فکر می کند

به دور  داشتم زندگیمو می کردم داشتم االن مثل بقیه مردم  سال پیش اگرشهامت تورو بیست و سه

 ازخالف و این همه کثافت کاری 

 به چند روفرو می رود فکرباز به  دقیقه ای را اندازد چندد وسرش را پایین می شهی میکآکاک مهران 

 نها می گوید.آبه  کردی چیزی رازبان نفر می کند وبه 

 ؟است که بداند تصمیم کاک مهران چیست کنجکاو، است  مضطرب مهرداد

 لبخند می گوید: کاک مهران به سمت مهرداد برمی گردد وبا

ت کصبح حربخواب که ساعت دو  بروم مثل بیست و سه سال پیش پشیمون بشم وادیگه نمیخ -

خوب  وقت داری که چیزی بهش بده که ازگرسنگی نمیره فقط تا ساعت دو اون دخترم یهمیکنیم 

 شلوارشون  بندون که فقط فکراینن کمرمدم بی دین وایآ هزارتابکنی اونطرف دیگه ایران نیست  فکراتو

 بسته بشه ، مواظب باش چون اگه گرگ نباشی ، میخورنت...و کجا کجا شل بشه 

 مردی که مهرداد دو ت کمریش را پت شال کمرش تنظیم میکند وازاتاق خارج می شودلکاک مهران ک

 خبری شود تا دنتظر می ماننم ستقر می شوند ومتعقیب میکردند درخانه ای روبروی خانه کاک مهران  را

های روستا که با صدای جیرجیرک  فقط  در سکوتی عجیب فرو میرود و روستا نیم ساعتی می گذرد و ،

ری باقیمانده چراغ های روستا یکی پس ازدیگطراف عجین شده به گوش میرسد ، ی اصدای گرگ ها

 می رود. فرو  سکوت ای همه چیز درتاریکی و هچند دقیق پس از خاموش می شوند و

وبه حرف راستش را روی پیشانیش میگذارد  دست ، استتاریکی اتاق دراز کشیده  کوت ومهرداد درس

ید و بدتر آلحظه ای خواب به چشمانش نمی  ،ترس امانش را بریده است های کاک مهران فکرمیکند ، 



ن متوجه صداهای درافکارش غوطه وراست که ناگها از همه اینکه نمی داند کارش درست است یا نه ، 

ود که ببیند موضوع چیست ناگهان درب اتاق باز می شود وکاک میش جایش بلند از خارج اتاق می شود

 اتاق می شود ومی گوید: چوقایی روی شانه وارد با دست و فانوسی در مهران با

کند کاک مهران سالم می  دختر !تودخترم بیا ،نامزدت یه سربزنه پرستاری بلده  تا بهوردم آدخترمو  -

 ازمهرداد می پرسد: ند ومعاینه می ک را کنار مریم می نشیند اوو

 ؟! ازکی بیهوشه -

 بیهوش نیست ، نمیدونم ارام بخش بود چی بود که اون دکتره داد ، همینجور گیج و منگ هست -

 چیزی هم بهش دادی؟! -

 قرص ومولتی ویتامین بهش دادم تا چند بمیوه باآبله توراه بیدارشد یه  -

 باچی بیهوشش کردی؟! -

 ورد وبه دخترکاک مهران می دهدآازماشین در می  بسته ای قرص را مهرداد

منم  ، ها روبرام نوشت وگفت که چیکارکنماین دارو رفتم پیش دکتر کلی بهش پول دادم بعد !بفرمائید -

 رو کردم  همون کار

فردا بعدازظهر گیج خوابه ولی  تا تقویتی بهش می زنم تا االن یه سرم وچند !بوده کارشوخوب بلد  -

 بهش این قرصارو بدی چون امکان هست بره  تو کما... دیگه نباید

 کاک مهران نگاهی به دخترش می اندازد ومی گوید:

 ظهر مرز رو رد می کنند  ااهلل فرداانش -

 می گوید: ازاتاق خارج می شود وبه مهرداد دختر کاک مهران سرم را وصل می کند و

 خودتم بهتره استراحت کنی ،در میارم  خودم میام سرمشو -

تکیه می زند ، دیوار کاهگلی نمور که بوی نا را میتوان از ان استشمام  دیوار  به تشکرمی کند و مهرداد

کرد ، سقف تیر چوبی دوده گرفته ، درب چوبی که سرما از هر طرف رخنه می کند ، ملحفه های زخیم 



لحظه ای به  چندرش اتاق را پر کرده است ، که قدرت سرما را می گیرد و سو سو چراغی که رغص نو

روی زانوهایش می  ند وسرش رابغل می ک زانوهایش را خیره می شود ، پاهایش را جمع می کند ومریم 

اما دیگر راه برگشتی ندارد و فقط یک راه پیش  که برگردد؟ یا برود نمی داند چه تصمیمی بگیرد؟گذارد ، 

 ت سرنوشت است .رویش هست و ان هم دل سپردن به دس

دارد راهی است پرپیچ وخم که  راهی که پیش رواست که اینچنین مستاصل شده است ،  بار اولین 

 زرد مثال اینکه اگرآمی  را افکارات جدیدش هم بیشتر ازهرچیز اودارد ،  ن وجودآاحتمال هراتفاقی در

 ؟اتفاقی برای مریم بیفتد سرگذشتش چه می شود

 نحوی مریم را گم بکند یا از دست بدهد چه می شود ؟یا اینکه اگر به هر 

  خواب فرومی در درمیان میدان جنگ درونش چشمانش روی هم می روند و ، جنون است ییک قدم

 رود.

س ماده عکآ اًمی کنند که اگر حرکتی شد فور درص کننده نوبتی خانه کاک مهران را تعقیب مرد ن دوآ

فقط به خاطر یک چیزتحمل می کنند ان هم کیف پول  ان بی خوابی رتمام ای نفر دو ین  ا، العمل شوند

 مهرداد است.

لحظه  چند ، پچ پچ هایی ازبیرون اتاق شنیده می شود است بامداد دقیقهعت حدود یک و چهل و پنج سا

 به مهرداد می گوید: رو وارد اتاق می شود و ای نمی گذرد که کاک مهران سراسیمه 

 !راه بیفتیم  وقتشه بایدو ش بلند مهرداد قاآ -

از جایش کنده می شود ، به اطرافش نگاهی می کند و به خودش کش و قوص می اورد و  مهرداد

کاک مهران سریع ازاتاق خارج  اماچیزی بگوید کاک مهران است ، لب باز می کند که  به  مرددهمچنان 

 ی شود .م

می کند می بندند و  روی قاطری سوار مریم ران به کمک دختر کاک مهرا ، برمیدارد کوله اش را مهرداد

 به راه می افتند.

 حرکت می شوند. آماده هم نهاآ وند ونها می شآتعقیب کننده هم متوجه سروصدای  مرد دو



خارج می  روستا ازوعقب حرکت می کنند ،  جلو نها درآنفر مسلح اطراف پانزده  حدود ،تاریک است  هوا

 به سمت مرز حرکت میکنند.د و می شونمسیر کوهستانی  شوند وارد

 هنی فقط حرکت می کند.آمثل یک ماشین  مهرداد هنوز مردد است قدرت تصمیم گیری ندارد و

 رابط که ظاهرا  نفر چند کاک مهران کمی جلوتر با ، به نزدیکی مرز می رسند حدود دو ساعتی بعد

کنند ،  مرز رد از اشاره می کند که همه رابه افرادش به عقب بر می گردد ،  صحبت می کند وهستند 

غوش می کشد آبه  را مهردادتعدادی زن و مرد بدون درنگ به سمت مرز حرکت می کنند ، کاک مهران 

 می گوید: و

این  یادت نره تو ،براش فراهم کن  بهترین زندگی رو،  وندهر ناموست بده اما ور جونتمرد باش ،  -

هرچی نکنی مواظب باش گمش  بگیر و واین کاغذ رخورده نشی ،  تا گرگ باشی پس بخور زمونه باید

کاغذ هست وقتی رسیدی ترکیه بدون معطلی میری  یه ادرس ومشخصات تو ، برات نوشتم که الزمه رو

ال پیش قول دادی که جبران س گفت دوازده پیداش میکنی ومیگی کاک مهران سالم رساند و شسمت

 ران چیزی نباش دست علی به همراهت.نگ ، بروپسرم !کنی العان وقتشه

 خواب و درمرز رد می شوند ، مریم  ازهم  متری جلوتر مهران می گیرد وچندکاک  از ذ راکاغ مهرداد

نگاهی هم به  می کند و آلود به سیم خاردارهانگاهی غم  مهرداداز مرز می گذرد،  اطر برق بیداری سوار

 به راهش ادامه می دهد. گرداند و بغضی سنگین سرش را برمی با وکاک مهران 

 یک ساعتی  پیاده  روی کرده اند حدود ، گرگ ومیش صبح استتقریبا  هوا

 با،  که توقف کرده اند می بینندتپه پایین  ماشین را که می رسند چندی تپه باال ، تپه ای باال میروند از

رسند بدون معطلی سوار می شوند پایین که می ، لیدر گروه به سمت ماشین ها حرکت می کنند  اشاره 

 وحرکت می کنند.

نگاهی می کنند که  اطرافیانش به او ، باز می کند وبه مریم می خوراند رابمیوه ای آکوله اش  مهرداد از

 می گوید: مردها به مهرداد یکی از

 ؟! دوستش داری -

 به نشانه تائید تکان می دهد سرش را و می کندنگاهی سنگین  ادمهرد



 ؟! جرمتون چیه حاالنامزد داشتم ولی... بیخیال ، منم  -

 : لود می گویدآهسته وغم آصدای  ملی می کند وباأت مهرداد

 عشق... -

 یکی می گوید: پچ پچ می کنند و همه می خندند و

دتو هم زندگی احمق بودی بخاطر عشق هم زندگی خوهستیم ،  هممون یا سیاسی یا نخبه ماجون پسر

 ؟!کردیاین دخترو نابود 

 گذشته است و رکا دیگر کاراز می گیرد اما فرا وجودش را سر پشیمانی سرتا ، دلش خالی میشود مهرداد

 وخم ندارد. پیچ جز ادامه دادن به این راه پر چاره ای 

 باز می کند ومدام می پرسد که کجاست؟! مریم کم کم چشمانش را ، صبح است نزدیک ساعت یازده

یک ، رام کند آ را حرف زدن او سعی می کند که با مهردادهنوز گیج ومنگ است ،  اما چه شده است؟

خلوت می  دقیقه ای بعد به روستایی کوچک و به او می خوراند وچند نوشیدنی برای مریم باز می کند و

نجا آ تاریکی هوا گروه می گوید که باید تا لیدر ،را پیاده میکنند  همه  ، آنجا توقف می کنند در و رسند

 چند حدودخانه ای قدیمی  مستقر می شوند ،  دراتاقی کوچک  در همه بمانند وشب به راه بیفتند ، 

نه به  را به چشم مهاجر می بینند نهاآ، همه روستا می شوند اما تعقیب کننده هم وارد  ساعتی بعد دومرد

 دزدانی که دنبال کوله مهرداد هستند.چشم 

برایش تعریف  را همه چیز پشیمانی ترس و با مهرداد ، آوردش را به دست می ا مریم کم کم هوشیاری

 ثر می پرسد :أمت مریم متعجب و و کند می

 ؟! کردی بودم چیکار تو با توچه غلطی کردی؟! -

 سرش راتپش قلبش باال رفته عرق سرد بر پیشانی اش نشسته دستانش به رعشه افتاده است ،  مهرداد

 مریم دوباره می پرسد:ندارد ،  کردن به چشمان مریم رات نگاه رأج و پایین می اندازد

 گریه می کند وادامه می دهد: من؟ گفتم چه غلطی کردی با مهرداداقای  ؟اقای طهرانی -

که  اونا من دق میکنن؟ نگفتی پدرومادر کردی؟ من اینکارو با چرا مگه من چیکارت کرده بودم؟! -

 جزمن کسی روندارن



 صدایی لرزان و بغض الود می گوید :مهرداد با 

 خب من میخواستم باهات ازدواج کنم ومال خودم بشی... -

 می گوید: وکشیده ای به صورت مهرداد می زند  مریم عصبانی می شود و

به قیمت دق دادن پدر و مادرم ؟ اونا  زندگی خانوادم؟ به قیمت نابود کردن زندگی من؟ به چه قیمتی؟ -

 تمام دلخوشیشون من بودم من....

 برگردم. باید که شدههرجوری ، برگردم  من باید،  خیلی خودخواهی خیلی...

 از خانه می شوند و مرد مسلح مانع خروج او چند ، اتاق خارج می شود از ا برمی دارد ومریم کوله اش ر

صدای مریم بلند  سرو ، مم استصمریم برای رفتن م اما ، گردد بازبه ترکی می گویند که به اتاق 

او به زمین می افتد ، مهرداد  و اسلحه اش ضربه ای به کتف مریم می زندقنداق  با نهاآمیشود که یکی از

گالویز می شود اما مهرداد را تا می توانند می  او عصبی می شود وبایاد حرف کاک مهران می افتد ، 

به ترکی چیزی  زمین بلند می کند و از را مهردادآنها می رساند ، سراسیمه خودش را به  زنند ، لیدر گروه

 می گوید: می کند ومریم  و مهردادنجا می روند ، لیدر گروه نگاهی به آاز نهاآ نها می گوید وآبه 

که قراره ببردتون گروهه  یکیشون لیدر ویزمی شدین ،الگباهاشون  نباید ، دین وایمون ندارن اینا -

ترکیه ، من تا یه جایی میام همراهتون وبعدش برمی گردم از اونجا به بعد با اینا است ممکنه یه بالیی 

 تواتاق . بریدسرتون بیارن ، البته نگران نباشید درستش می کنم ، 

 از، ازهم همه مهاجران  بدور مریم  ، ماده رفتن می شوندآدرحال غروب است وهمه کم کم  خورشید

استرس سوار ون می  همه مهاجران بامی ایستد ،  به نماز می گیرد و رامش وضوآ اتاق خارج می شود با

 را در  وقتی مریم به سمت مهرداد ومریم می رود و ومریم می مانند ، لیدر گروه شوند ومنتظرمهرداد

سرش  ، ه استنشد برو چنین صحنه ای رو به حال با انگارتاندن می بیند خشکش می زند ، احال نمازخو

به سمت ماشین حرکت می  ید وآاتاق بیرون می  مریم ازگوشه ای منتظر می ماند ،  پایین می اندازد و را

به چشمان مهرداد خیره می شود صدا میزند  را او ، لیدر گروه هم پشت سراو به راه می افتد کند مهرداد

 ومی گوید:

رسم ما  تو یمشنوکرامام علی وبچه ها ،قبول داریم  رو درسته که کارمون کارخوبی نیست ولی خدا -

 وناالنم چشمش می شناسند نه پیغمبر ه خدان ندما که باهاشون گالویز شدیآاون  و نیست نامردی نبوده



اگه  ، ماده شلیکهآکمرت  بزن پت بگیر و این اسلحه رو خوب جمع کن! حواست رو ، خانومته دنبال

 بکش تا !یادت نره، دماش بهتره آ دنیا وی یه سگ کمتر بشه براامونش نده ، خواست غلط زیادی کنه 

 ...کشته نشی

به سمت ماشین حرکت  نمیداند چه بگوید سری تکان میدهد و اما می کند نگاهی مضطرب به او مهرداد

کرده است پشیمان می شود اما دیگر  کاری که  دراین مسیر پیش می رود بیشتراز هرقدمی کهمیکند 

 چاره ای ندارد.

 ادامه می دهد.ش خاکی به مسیر خود درجاده ای  روستا خارج می شود و ماشین از 

زدیک یکی ازشهرهای ترکیه می رسند انجا باید پیاده شوند و مابقی به روستایی ننزدیک روشنایی هوا 

 قایق باید سفرکنند . باا راه ر

درختچه های کوچک  به ساحلی پوشیده از ساعتی بعد ،به راه می افتند  همگی سوار قایقی می شوند و

 از مهاجرین می گیرد. مابقی پول را نلیدرهمه را پیاده می کند وقبل از پیاده شد، می رسند 

 به ترکی به همکارانش  وابرویی می رود وچشم کند ، برانداز می  را مریم ترک ،  لیدرموقع پیاده شدن 

به  ، می کندوحجابش را درست  درهم می کشد مریم اخم هایش راهم می خندند ،  با چیزی می گوید و

 می گوید: لبخند تصنعی به اونگاه می کند وبا مهرداد ، به مهرداد می گوید محض پیاده شدن موضوع را

فقط سم ، میرنو حسابشو ناگه دوباره اذیتت کردم دیگه نزدیک شهری نگران نباش مریم جان! -

 !من بهت می رسمیه هتل هست اونجا باش نزدیک سفارت ایران  برو بردار و هراتفاقی افتاد کوله رو

 لود می کند ومی گوید:آمریم نگاهی غم 

 واره بشیم؟!آینجوری اداشت که  زشش رورا داشت؟! ارزشش رو -

 دارن؟! میدونی پدرومادرمن االن چه حالی

 تو بزاردیگه بهمم نریز ،  تو کافی پشیمونی میکشم  خدا فقط هیچی نگو خودم به قدر تورو مریم  -

 باشم ببینم چه غلطی باید بکنم  خودم

 به راهش ادامه می دهد. د وزناراحتی پایین می اندا با مریم سرش را



 که کوله را مناسبی اند درپی موقعیتوله مهرداد بوده اند ک یب کننده که ازایران به دنبالتعق مرد دو

 به خواسته کثیفشان برسند. ازچنگ مهرداد دربیاورند و

به چهاردسته تقسیم می کنند  موران ساحلی تمام مسافران راأجنگل ساحلی بخاطر گمراه کردن م اواسط 

گروه های  درهم بقیه مسافران  می گیرند و گروه قرار ایرانی دیگر دریک  مرد دو که مهرداد مریم و

متری که جلوتر می روند لیدرگروه به دستیارش چیزی می گوید  صد دچندیگرقرارمی گیرند، 

 ، ایرانی می گیرند مرد آن دوبه سمت مهرداد و دو سالح کمریشان را لحظه ای بعد هر هردومیخندند و

به  می گیرد و رمریم راگوشه چاد لیدرهمه جا می خورند ، ولی راهی جز تن دادن به خواسته انها ندارند ، 

می کند که چادرش را از دستش بیرون بکشد ، لیدر سعی  مریم جیغ می زند و ، سمت خودش می کشد

ترسیده است  مهرداد کشان کشان به پشت درختی می کشاند ، را کشیده ای به مریم میزند واو چندترک 

، اشک از چشمانش جاری شده است ، تقال می کند که مانع انها شود اما به شدت او را کتک می زنند و 

روی زمین می اندازن ، در حال گریه کردن است ، نگاهی به مریم می کند که با تمام وجود مهرداد را 

که اسلحه ای که مسئول  برد دست می صدا می زند ، یاد حرف کاک مهران و لیدر ایرانی می افتد ، 

مرد  ن دوآروی زمین می افتد ،  ناگهان ضربه ای به سرش می خورد و ربیاورد اماد را کمپ به اوداده بود

 ، آنها میکندلیدر دنبال به سمت دیگر جنگل فرارمی کنند ، همکار  بر میدارند و را لهکو تعقیب کننده

 با چنگ می زند ، روانش را روح وتقالی  مریم  صدای ،گیج است چشمانش سیاهی می رود  مهرداد

، گرفته است  وجودش را می شود اسلحه اش را ازپشت کمرش در می اورد ترس تمام  تمام توانش بلند

کمک میخواهد قلبش را به اتش کشیده است ،  او را نکرده است صدای مریم که از به حال این کار تا

 زیر لب تکرارمی کند:

 بکش تا کشته نشی   -

 خورده نشی  بخورتا -

 کشته نشی بکش تا -

 خورده نشی  تا بخور -

متوجه  دستانش می لرزد وتعادل ندارد لیدربرد ، نشانه می گیرد ، باال می  به سمت لیدر می رود اسلحه را

ن بر می روی زمی از را مریم  چادر با ترس و لرز به ترکی چیزی به مهرداد می گویدمهرداد می شود 



 رام می گیرد اسلحهآملتمسانه چیزی را می گوید مهرداد و  آیدسمت مهرداد می ، می دهد  ه اوب دارد و

یین می اورد نگاهی به مریم می اندازد ، قطره های اشک از گوشه های چشمش پائین می پا را اش 

سینه اش  شلیک می  له به وگلنگاهی به لیدر ترک می کند و چهار باال می اورد  اسلحه اش را غلطد

  مریم می کند که چگونه برای حفظسراپا به گل نشسته نگاهی به کند ، اسلحه اش را پائین می اورد 

مریم می  اما کند زمین بلند از را می رود زانو می زند سعی می کند او سمت اونجابتش جنگیده است ، 

 گوید:

منو به  ببین چطور به لجن کشیدی؟ زندگیمو ورببین چط عقب احمق ، گمشو برو !به من دست نزن -

، من پدرم هشت سال جنگید و دیگه نتونست به زندگی ادام بده اونم برای من و  ری انداختیاخفت وخو

 گریه می کند. و امثال من که به این روزا نیفتیم ، اخ اگه بابام ببفهمه 

تمام حرفهای درونش را بیرون بریزد  و انگار منتظر چنین لحظه ای بوده تا بغضش رابشکندمهرداد 

 گریه کنان می گوید: کناراو می نشیند و

 خواستم به عمو خوابت کردم مثل سگ پشیمون شدم ، و بهت دادم وقتی که اون قرص ها رو از بخدا -

 بگم غلط ،  شم دیوونه می  پشیمونی دارم از وقتی که مرزو رد کردیم  ازکه نمیایم اما نشد ،  مهران بگم 

مریم ازجایش بلند می گریه می کند ،  وگه  خوردم می بخشیم؟ بگو چیکارکنم بگووووو ،  بگم ، کردم 

به کثیف نتوانسته  ن لیدرآ سر می کند وخوشحال است که مرتب می کند چادرش را شود حجابش را

 می گوید: و به مهرداد می کند رو، نجابتش لکه ای وارد کند 

 سی نیومده بریم به مقصدمون برسیمک اقل بیا تا ال ، کردیبدبختمون  که دیگه  حاال -

جایش بلند می شود  از مهرداد ، عقیب کننده رفته بود باز می گرددت ن دوآلیدر که به دنبال  همکار

که می بیند شوکه می شود اسلحه اش  لیدر جنازه دوستش را ن نشانه می رود همکارآبه سمت  اسلحه را

 ن دوآرداد به اتفاق مهمریم ومی کند ،  فرار به انگلیسی می گوید پلیس و د وروی زمین می انداز را 

پشت سرمی گذارند  متری را چند،  وندبه سرعت می د مرد ایرانی درهمان مسیر که درحال حرکت بودند

قف می کند نگاهی به مریم می کند بغض می کند مهرداد تو ،که صدای شلیک گلوله به گوش می رسد 

می کند وگریه می  صدا مهرداد راو ناراحتی جیغ می زند  شدت ترس و مریم از، روی زمین می افتد و 

 می گوید: می نشیند و او کنار، کند 



 مهرداداقا این غربت تنها نزار  تو منو، بلندشو روخدا تو خدا بلند شو، رو تو مهرداد؟!اقا  چی شد -

ورد وبه آازکنارکمرش بیرون می  بسته ای پول درشت را مهرداد چندخواهش می کنم و گریه می کند ، 

 زیر می شود و اقطره اشکی ازچشمانش سر ، می کند ایرانی اشاره  مرد مریم می دهد به یکی از دو

 روی زمین می گذارد وچشمانش بسته می شود. پهنای صورتش را

باز گریه می کند یکی ازمردان مسافر  خدا کمک می خواهد و می کند از گریه  را صدا می زند و مریم او

 می گوید:و  به سمت جلو می کشد بلند می کند و را را می گیرد او گوشه چادر مریم 

مریم  هردو می دوند و ، حالش خوب میشه بیا بریم دارن میرسن،  برنش بیمارستاناونا مینگران نباش  -

یکی دیگر  ی که دچارش شده است ،نگاهش به مهرداد است و اشک می ریزد برای این سرنوشت شوم

که جلو می روند  متر دویست سیصد، نها می دود آ پشت سر برمی دارد و را مردها اسلحه مهرداد از

 تمام توان می دوند. به سمت شهر با بزرگی می اندازند و درون باتالق اسلحه مهرداد را

ی پشت بی سیم اعالم می به ترک چک می کنند و را پلیس ها باالی سر مهرداد می رسند وضعیت او

 مرده است.کنند که یکی از مهاجران 

که اسمش مرد  دو مرد همسفرش به شهر می رسند یکی از ن دوآمریم و صبح استساعت حدود ده  

ومی  چادری عربی برای مریم خرید می کند پوشیده ای همراه با است ازمغازه ای لباس کامل و رضا

 گوید:

 حاالم بیا بریم مسافرخونه تا ، مثل برادرت بدون من رومکنه بهمون شک کنن اون لباسات کثیفه م -

 من هرکاری که ازدستم بربیاد برات انجام میدم نگران نباش.استراحت کنیم ، 

 هایشان میروند. به اتاق می کنند و اتاق اجاره  دو پایین شهر می روند و در  نه ایهرسه به مسافر خا

، به به گریستن می کند  شروع چند دقیقه ای بعد  و بغض می کند کشدهم می  در را سمان اخم هایشآ

 سرنوشتش دل سوخته است . برای مریم و هم  او گمانم

 آرام چشمانش را روی هم تاریک مهمانخانه  روی تخت اتاق نمور و بغل می کند و زانوهایش را مریم 

که همه این اتفاقات خوابی  ند متوجه شودباز ک وقتی چشمانش را شایدبا خودش می گوید  می گذارد

با صورت زیبا و دوست داشتنی مادرش رو به رو شود  و صدای سرفه های از ته وجود  بیش نبوده است و

می  پنجره اتاق می کند چشمش به  وقتی چشمانش را باز ساعتی بعدپدرش را با گوش لمس کند اما 



، ذوق ازجایش بلند می شود  با خوشحالی و باشناست ، آگوشش  صدای بارانی را می شنود که با ، افتد

ن گشودگی آثانیه ای بعد  اماغوش بکشد ، آدر را او به مادرش برساند و بلند می شود که خودش را

رویش است چیزی  به گرفتگی عضالت می دهد ومتوجه می شود چیزی که فرا صورت جایش را

صدای  دراعماق ذهنش ، وطه ور می شودرافکارش غدجزحقیقت نیست که حاال در دامش افتاده است ، 

می شود  نهراسا ،صدای درب اتاقش  می شود  ید ومتوجهآبه گوشش می رسد به خود می زدن درب 

  می پرسد:هسته و لرزان آرام وآی صدای ند ضربان قلبش باال می رود بامرتب می ک وضعیت ظاهریش را

 ؟! کیه -

 دوباره می پرسد: می افتد ،دستانش به رعشه  ، می شود چنداندایی نمی شنود ، اضطرابش دو ص

 کاری دارین؟!کیه ؟  -

 :پشت درب به گوش می رسد  رام ازآصدایی 

 کن کارتون دارم باز یکی ازهمسفرات که باهم اومدیم اینجا اگه میشه درورضام ،  ، سالم خانوم -

 وارد اتاق می شود ومی گوید: رضا،  باز می کند وسالم می کند درب راآرام می گیرد مریم کمی 

 خواهر اگه ترسیدینسالم ببخشید  -

 نه اشکالی نداره چیزی شده؟! -

 دستگیرکنند و مسافرای غیر قانونی رو بگردن و پلیس ترکیه دستور داده که تموم مهمانخانه ها رو -

ونه یه دولت ایران دنبالشتا سیاسی بودن که  گروه خودمون چند توحتی باقانون ترکیه مجازات کنن ، 

هرچه ، تلویزیون ترکیه هم اعالم کرده  رو خیلی جدی کرده موضوع  مامور ترک هم کشته شده که

 مترکیه خارج بشی از باید سریعتر

، از مرز رد پس فردا یا فردا  بیفتیم که تا زودتر راه  هر چه  بایدرابطم تماس و هماهنگ شدیم ،  من با

یفتیم باید برای همیشه توی زندان ترکیه به سر ببریم و یا شاید هم ...، ب گیرچون اگه  ،شده باشم 

یه دوش بگیرلباساتو عوض  ، میام دنبالت که بریم هفت  ساعت، ست ادقیقه شش و پانزده ساعت االن 

 یرون ، با اجازتون من برمب اماده شو که بزنیم  کن و



ی اشک درچشمانش حلقه می زند بغضش را به سخت ، مریم درب را می بنددرون می رود اتاق بی از رضا

 لب نجوا می کند: زیر فرو می برد و

کمکم کن فقط به تو  خدایاازپسش برنمیام ،  ناگه این امتحانه م خدایا من؟! چرا خدایاخدایا چرا ؟  -

،  بکنم کمکم کن بتونم برگردم ومثل قبل زندگیموکم کن ، جونم مثل همیشه کم خداپناه می برم ، 

را برمی دارد  لباس های نوبه ساعت خیره می شود چند لحظه ای بعد  سرش را به دیوار تکیه می دهد و

 .به سمت حمام حرکت می کند  و

وضو میگیرد قطب نمای  ،درون کوله اش می گذارد   می اید لباس های کثیفش را بیرون  حمام  از

به نماز می  ورد وآدر می  می کند جانمازش رامشخص  کوله اش بیرون می اورد قبله را کوچکی را از

 رام وآی صدای با و می دارد بر روی جانمازش  از رانمازش که تمام می شود قران چرمی کوچکی ایستد ، 

 دقیقه ای بعد قرانش را می بندد بوسه ای به ان می زند و چند،  دلنشین شروع به قران خواندن می کند

 فس عمیقی می کشد وبه سجده می رود .ن جاری می شود ،ندی ازاعماق وجود برلبانش لبخ

ر همسفرانش می جمع می کند ومنتظ مرتب می کند وسایلش را نیازش که تمام می شود خودش را و راز

اتاق  از مریم کوله اش را برمی دارد ویند آدوستش به دنبال مریم می  و رضاهفت ساعت  حدودشود ، 

 خارج می شود .

 استرس واضطراب به رضا می گوید:روند مریم با ازمهمانخانه که بیرون می 

 ، اگه بشه برگردم ایران ، خواهش می کنم کمکم کنین من میخواستم اگه بشه...اقا رضا  ببخشید -

چنگ پلیس به این  اصال فکرشم نکن اگه بگیرنت شک نکن دیگه نمیتونی از چی گفتی؟! چی؟! -

، ایران نیست  اینجاگه سرت پیاده می کنن کلی برنامه دی حبس و گیرنت تجاوز واگه بدربیای  راحتیا

 پس خواهش می کنم تحمل داشته باش

 ؟ همه این پوالرم بهش میدم خواهش میکنم ببره نمیتونه منو جیتون بگیدخار اگه به رابط  -

  کند می گوید :رضا سرش را پایین می اندازد و چیزی نمی گوید مریم نگاهی به دوست رضا می 

 اقا شما بهش بگید خواهش می کنم  -

 اما دوست رضا فقط لبخندی می زند 



 رضا سر باال می کند و می گوید : 

ونجام اکیه اصال گیریم که برگشتی ایران من ی ئنم نظراونم بامولی مطنه نمیتونه حرف بز ، اون الله -

 از شکستی و کسی هستی که قانون ایران رویه  االن  فراموش نکن توعاقبت خوشی درانتظارت نیست 

 قانونی خارج شدی مرز غیر

 مریم با گریه و حالت ملتمسانه ای ادامه می دهد :

 کشور غریب کشور خودم باشم نه تو تو اما ،حاضرم اونجا مجازات بشم  !خواهش می کنم -

نتونست کاری بکنه دیگه اگه اونم  اما گمدیدم بهش می رو ر وقتی رابطمباشه بذا !حرف حرف خودته -

 اینکه اینجا بمونی تا بیای که من قول میدم کمکت کنم یا ما با راهی نداری جزاینکه انتخاب کنی یا

گیربیفتی ومجازات بشی ، یک راه دیگه ای هم هست ، برسیم به یه جای امن و با خانوادت تماس 

بگیری یا اینکه بمونی اقامت بگیری و بعدش بری ایران ، نگران نباش خواهرم ، خدا بزرگه ، حاالم تا 

 دیر نشده بیاید بریم زودتر.

به  سرش رامثل همیشه ک می طلبد دلش ازخدا کم در مریم خوشحال می شود لبخندی می زند و

 زمزمه می کند. لب چیزی را زیر سمان می گیرد وآسمت 

به خیابان  پشت سر می گذارند و خیابانی را چند،آن می گردند دست دارد که به دنبال  درسی درآ رضا

ابر پا شکسته ازع انگلیسی دست ودرختان پوشانده اند می رسند رضا با زبان  ن راآخلوتی که اطراف 

نشان می دهد  دستش چند متری جلوتر را عابر با مردو درس را می پرسد آست اده ای که درحال گذریاپ

 گذر می کند. و

اسم روی کاغذ  با اسم کافه را رضاسبک خاصی می رسند  می روند به کافه ای قدیمی با متری جلو چند

ه می فکا سه وارد هری گشته اند ، درس درست است همان کافه ایست که به دنبال ان مآچک می کند 

پایین می  پسران بی حجاب درون کافه می کند وسرش را میز به دختران وآسف أمریم نگاهی ت ، شوند

خرسالن می آروی میزی  و اشاره می کند به بچه ها ، نگاهش به دنبال میز خالی می گردد با رضا اندازد

 متوجه نمی شود وبا رضا ی پرسدبه ترکی چیزی مید وآلبخند کنارشان می  مسئول سالن بانشینند 

 :هسته به اومی گویدآرام وآصدای 



می   اشارهنها آبه  مسئول سالن نگاهی به اطراف می کند وعمرفتان ، نه دانیل گیتس ، دانیل گیتس ،  -

چرمی پالتوی  بلند وو قامت  قد الغراندامی با مردکه قیقه ای می گذرد کند که منتظر بمانند ، بیست 

 را سرمیز اخر کافه می شوند به سمت پیشخوان می رود مسئول کافه با دیگر وارد مرد دو بلند همراه با

خر سالن آمرد غریبه به همراهانش اشاره می کند که دم درب بایستند وخودش هم سمت نشان می دهد 

 ه فارسی اجازه می گیرد ومی نشیندکه می رسد ب به میز رضا ،حرکت می کند 

 ؟ اومدین کجا از ماش -

 ازیه دشت پرگل -

    و می گوید: غریبه خنده ای می کند مرد

 ازدست عمرفتان استاد مزخرف گویی حالش خوب بود ؟ -

 بله سالم رسوندن و گفتند که یادم نمیره اونروز توی اون رستوران رو -

 مرد غریبه خنده ای میکند و می گوید :

 اومدین؟ دیر اینقدر خوشوقتم چراس هستم ازدیدنتون من دانیل گیت -

 داستانش طوالنیه سرفرصت براتون توضیح میدم -

 مقصد کجاست؟! -

 ؟قبلش یه خواهشی داشتم اما، به هر نحوی که شده پولش مهم نیست ،  کانادا -

 مبفرمائید می شنو !خواهش؟ -

 برگردونین ایران! رو خواستم ببینم اگه امکانش هست یکی ازما -

رو دارن بیشتر  اهرزرو گرفتن م همه رابط هابه هیچ وجه امکانش نیست  می کنید؟ خیشو !ایران؟ -

ماه دیگم اوضاع  چند  تاهمه چیز بهم ریخته مطمئناًکنترل میکنن بخاطرهمون چیزی که میدونی 

 اگه برگردی که... بعدم شما همینجوره



ی همین خواستم اگه امکانش براسفر تودست داد  این خانوم نامزدشو از من ودوستم میریم ، !نه نه  -

 هست برگردونیش ایران

رز م ب خوردن ازآمثل اگه این اتفاقات نیفتاده بود نوم ولی االن شرایط خیلی سخت شده متاسفم خا -

 ماهی روهمینجوری سپری کنین تا یه کم سخت شده بهتره یه چند اما ، ردتون می کردم به سمت ایران

 مرز ردتون می کنم سمت ایران به راحتی از سیاب بیفته بعدآب از آ

 پایین می اندازد سرش را سری تکان می دهد و ، ازغم به دانیل نگاهی می کند مملو صورتی مریم با

 ؟ میخواین فکرکنین یا کانادا میریدخب چیکارکنم ؟  -

زند وبه دنیل لبخندی می  رضا ، تکان می دهد سرش را به نشانه تائیدبه مریم نگاه میکند مریم  رضا

 می گوید:

 میریم ، هرسه تامون میریم کانادا

نصف پول روقبل راه طوالنی و پر از خطری پیش رو دارید اما نگران نباشید سالم میرسونمتون کانادا ،  -

اطمینان میرید  باخود کانادا  تا همکارم میدین از اونجا بلغاربه مرز ازحرکت می گیریم نصف دیگرو بعد

اون موقع  تا یی که هم میریم یه جا االنم با، امشب ساعت دوازده حرکت می کنیم  خیالتون راحت

 استراحت کنین.

 رها را حاال دیگر لحظه ای فکروخیال او بود مرز از بعد بدون فکر واسترس تا منگ و گیج ومریم هرچه  

مبهوت خودش را به  ومات ه میداند که چه باید انجام بدهد نظارش است نه میداند چه درانت نمی کنند

 دست خدا و تقدیر سپرده است.

 سمت مرز بلغارستان حرکت می کنند س بهقه شب هرسه نفر به همراه دنیل گیتدقییازده و چهل ساعت 

دو حدود ساعت  استراحت می کنند و نجا تمام روز راآدر ، به روستایی می رسند  صبح د ساعت ششحدو

می  رد بلغارستان را صبح مرزادامه می دهند ، حدود ساعت پنج  به راهشانبه سمت مرز بلغارستان  صبح

نها جدا آ از ن ها را به شهر خاس کوو می برد وآبلغاری  رابط  یل رابط دوم داده می شوند ،تحو کنند و

 نجاآ وجه از به هیچ  تا سراغشان برود و نجا بمانندآنها می دهد ومی گوید که درآبه  درسی راآ می شود 

 . چاره ای جز اطمینان ندارند ماا دونی مضطرب می شهمه کم،  یایندبیرون ن



، نزدیک چهار  نوع ساختمان ها نگاه می کنند هرسه مات ومبهوت به مردم شهر وبه شهر می رسند 

به  نها مشکوک می شود وآبه  ماموران پلیس  از یکی نجا مستقراست آوند که پلیس درراهی می ش

 و نگاهی می کند رضا ، ه رضا می گویدب مریم متوجه می شود وموضوع را ،نها حرکت می کند آسمت 

تمام توان درشلوغی می  هرسه با،  کند  گم نها راآپلیس  تمام توان درشلوغی بدوند تا که با می گوید

نزدیک بازار قدیمی مریم اما بی فایده است ، می کنند  شلیک هوایی چندنها ، آبه دنبال  پلیس ها و دوند

دور و  گم می کند سریع ازجایش بلند می شود پلیس ها نزدیکند دوستش را و رضا روی زمین می افتد و

هراسان به خیابان می رساند  بازار خودش راطرف  نآاز  ، بازار می شود وارد نگاه می کند و اطرافش را

 را فس هایش اوکوچه ای پهن می شود دیگر ن وارد ، به سمت چپ میدود به اطرافش نگاه می کند و

مردم همه پیش چشمش و کوچه ، خیابان ش درحال کنده شدن ازسینه اش است ، یاری نمی کنند قلب

یاری نمی کنند چند  را پاهایش او گوشش طنین می اندازد دیگر ژیر پلیس درآتیره وتار می شوند صدای 

 . ناگهان به زمین می افتد و از هوش می رود قدمی داخل کوچه جلو می رود و

 

توان باز کردن چشمانش را ندارد  اما ،نوازش می کند  بیداری صدای زنگی گوشش را خواب و در

 رام باز می کند وخانم باآتمام خستگی چشمانش را  باانداخته است ،  روی او را خستگی مثل دیوی خود

 ، به اطرافش می کند خوشحال می شود لبخندی می زند نگاهی حجابی را پیش چشمش می بیند ،

 می گوید: به خانم می کند و را می بیند رو عالمت مقدس عیسی)ع(

 ؟! همسفرام کجان ؟! من کجام -

 )به انگلیسی( خانم باتعجب لبخندی می زند وبه انگلیسی می گوید میتوانی انگلیسی صحبت کنی؟!

 گیجی می گوید: مریم نگاهی به اومی کند سری تکان می دهد وبا

 )به انگلیسی ( ؟! همراهام کجان ؟! ن کجاماال -

 ؟! حالتون خوبه  -

 ، خوب نیستم نه اصالً -



ازهمه چیزوهمه کس  اینجاازهیچ چیزی هم نترس  ،استراحت کن  رو بخور و این غذا !روم باشآ -

 رامش استراحت کن آ پس با درامانی 

 بدون اینکه چیزی بفهمد چند زند و رام می گیرد لبخندی میآکلی ه مریم باشنیدن این جمالت جانش ب

 می رود. به خواب عمیقی فرو بکی می خورد وچشمانش را روی هم می گذارد وآغذای قاشقی 

 

 رامی می گوید:آلحن  اتاق می شود وبا وارد روحانی اجازه می گیرد و ید پدرآدرب اتاق به صدا در می 

 حالش چطور است؟دخترم؟  -

کمی  رفته اش را به دست بیاورد به هوش امد  تا انرژی ازدست استراحت بکند بایدروبه بهبودی است  -

 به خواب رفت جدداًم خورد و غذا

لباس خواهران  عوض کنید و باس های کهنه اش رالیمارکنید ت را دخترم دائمًا اوسپاسگذارم ،  خداوندا -

نزدیکی چنین مکانی  در بوده که اوخواست خداوند بزرگ بپوشانید ظاهرا مسلمان است ،  به او روحانی را

وانمود کند  اگر کسی امد  ما باید به اوکمک کنیم به اوبگوئید که ،بیهوش شود تا عفتش حفظ شود 

 اوضاع کمی عادی ترشود نمیتواند  صحبت کند تا

 ج می شود .راتاق خا از روحانی لبخند ملیحی میزند تشکر میکند و پدر

 

 از روز قبل می شود . روز بهتر هرومریم  دنگذردیگری می  روزها یکی پس از

باز  صدای زنگ کلیسا چشمانش را با ، وردآبه دست می  یاری کاملش راشروز هو چهار خره پس ازبأل

لبخندی می زند وسعی می کند که  ، روز پیش روبرمی شود ومهربان چند صورت زیبا با و می کند

کمک می کند که ازجایش بلند شود مریم سالم می  ه اورامی بآبه  روحانی  شود خواهر ازجایش بلند

 می پرسد: کند و

 ؟! سالم خوبید -

 روحانی لبخندی می زند وبه انگلیسی می گوید: رهخوا



 انگلیسی صحبت کن خانوم زیبا -

 ؟ )بالبخند(ببخشید سالم خوبید -

 ؟ سالم خانوم حالتون بهتره -

 ؟! کجاست ممنون خیلی بهترم اینجا -

 تی پیدات کردیم حالت خیلی بد بودوق،  کلیساست خانه امن خدا اینجا -

 ؟! ساعت خواب بودم ببخشید چند !درست یادم نیست که چی شد ولی بخاطر همه چیزممنونم -

 که هوشیاری نداشتین ولی امروز خیلی بهترشدین  روزه شما چهارروز !  چندبگید  ؟! چندساعت -

 ؟! همسفرام چی شدنوای  روز؟! چهار -

 ؟! روحانی هستید ببخشید شماداتون کردیم کسی باهاتون نبود ، وقتی پی -

چون   پوشش پایبندن بعضی ازخانواده ها به این جور کشور ما توهان بخاطر نوع پوششم؟ آنه  ؟! من -

اس که االن تنمه مثل لباس شماست که البته اینا مال البته این لب ،سنت امامان ما وسفارش اونا بوده 

 ن نیستم

 اصالً خب نمیخوای بگی اهل کجایی؟عوض کردیم که کسی بهتون شک نکنه لباساتون روبله  -

 ؟! سرگذشتت چیه

 ش می کنمقول بدین کمکم کنید خواه  فقط !تعریف می کنم همه چیزو -

 لبخند می گوید: نوازش می کند وبا دستش گونه مریم را روحانی با خواهر

 وصورت رو بشوری من تو دست تا اما، نه تنها من بلکه تمام افراد کلیسا قول میدم که کمکت کنیم  -

 ورمآنجا می یبه ا پدر روحانی رو

ریش  و مو با پنجاه و سه سال پیرمردی حدوداً دقیقه با ده از بعد روحانی ازاتاق خارج می شود و خواهر

مریم لبخندی  ، دناتاق می شو وارد و دنسالم می کن کالهی توری و چهره ای ارام و مهربان ، سفید و

 جایش بلند می شود از می کند و می زند سالم 



 روبروی مریم می نشیند ومی گوید: اوهم روی صندلی  خود که بنشیند و می گوید به او روحانی  پدر

 ؟ حالت بهتراست دخترم -

 تونکمکبخاطر  شما بعدم از اول ازخدا وازتون ممنونم  واقعاًبله خوبم به لطف خدا ،  -

این  هم تو، پاداش کارتون رو رو خدا نصیبتون کنه و به صالحتون هست  دارید و که ی ارزوی انشااهلل هر

 !اون دنیا ببینیدهم توی  دنیا و

مسلمان  شما باید فرین چه اعتقاد محکمی! آ ، چه دعای کاملی چه کلمات زیبایی!، فرین آ ، آفرین -

 باشید؟

 مذهب شیعهبله درسته مسلمان هستم  -

 ؟! درسته، عاشورا حسین  تشیع! فهمیدم فهمیدم ، -

 مریم لبخندی می زند ومی گوید:

براتون شرح  اگه فرصت بود من دین اسالم واقعی رو حسین هم یکی از دوازده امام ماستامام  ، بله -

 میدم

تمام   بشنوم وباخب من اینجام که سرگذشتت رو ،  ، خوشحال می شوم که بشنوم حتماً دخترم حتماً -

 وجود کمکت کنم 

همه چیز را بدون کمی می کند ، ع به تعریف سرگذشتش روتشکر می کند وش ،مریم لبخندی میزند

 گریه ای چاشنی صحبت هایش می کند ، از گاهی همهر روحانی تعریف می کند و وکاستی برای پدر

 می گوید: رثخاص ومتألحنی  آرام می کند وبا را روحانی او ازاتمام سرگذشتش پدر بعد

ولی به گفته خودت همه این اتفاقات امتحانی  ، سفممتأ، برای نامزدت متأسفم سرگذشت تلخی بود  -

می کنم که کمکت کنم  من تمام تالشم رو !نگران نباش دخترمسمان وزمین ، آاست ازسوی پروردگار 

پس االن استراحت ،  خدابقول خودت توکل بخداشکست بدهی ، کمک  با که مشکالت پیش رویت را

 بسپار به من . کن دخترم وبقیه کارها رو

 اتاق خارج می شود. از و پدرروحانی لبخندی می زند 



 

کمرخم دست و پنجه نرم کرده است اما تمام رنج و مشکالت  تر مادری که سالها با ن طرفآکیلومترها 

روی ویلچر کنار بدنی که یک طرفش فلج شده است ،  با ،داده است دست  از حال دیگر توانش را، نکرد 

 به روزهای خوشی که کنار همسر شهیدش و خیره به ماهیها است اما، در ظاهر حوض حیاط بهزیستی 

همسری که داغ رفت ،  باد کاه بر روزهای خوشی که مثل پرتر ناپدیدش داشته است می اندیشد دخ

رفتنش همه روزهای  با زمین فرو رفت و ب درآی که مثل دختر امان نداد و را شدن دخترش او ناپدید

گلویش پراز بغض اما هنوزهم مثل  ، چشمانش پراز اشک استبه جهنمی سرد تبدیل کرد ،  خوش را

 زیر لب دائم زمزمه می کند: قبل

 . ....اهلل الحمد -

هرچه سعی  زندگی می کند که درکلیسارد در طی این مدت کلیسا میگذ اقامت مریم در از هفته ای چند

 می گیرد فرا نگرانی تمام وجودش رادرش تماس برقرارکند موفق نمی شود ، ما و پدر می کند که با

ترس آبرویش  از خبرشود اما مادرش با و شنایی تماس بگیرد وازحال پدرآدوستی  تصمیم می گیرد که با

می کند موفق به تماس نمی  تالش می گذرد وهرچهدیگر هفته ای  چندتصمیش منصرف می شود ،  از

ماده کند آبرای بدترین اتفاقات  که خودش را خره تصمیم می گیردبألشود حتی با دوست و اشنا ها ، 

 پروردگارش بسپارد. نبه دستان پرتوا را وهمه چیز

 تمام احساس و کودکان بی سرپرست سرگرم کرده است و با مریم خودش رایک ماهی می گذرد و 

ن وعادت کردن به گرفت کم درحال خو کم کودکان تسلی می بخشد ،خدمت به  با وغربتش رادلتنگی 

 جدیدش نمی داند ، زندگی  با مریم هنوزتکلیف خودش را ها می گذرد و ماه زندگی جدیدش است اما

گاهی تصمیم می گیرد که دربلغار بماند قدرت تصمیم  ، میم می گیرد که به ایران بازگرددگاهی تص

همانطور که  می کند و صدا روحانی مریم را اینکه پدر تا ستناراحت اازاین موضوع شدیدا  ی ندارد وگیر

 درحال خنده وخوشحالی است به مریم می گوید:

 !مت داریخوشحال کننده برا خبر رم ؟ یکدخت ممری -

 ؟! چی شده ،سالاام  -

 پاسپورت و شناسنامه دریافت کنی وضعیتت رفته برای برسی و احتماال با اقامتت موافقت شود و -



 ؟! زودی این  به  اخه چطوری  ؟! واقعا -

 در چقدر به ما مدی وقتی که ا از که   ته بودمفگ صحبت کرده بودم و نفرازدوستانم درمورد شما چند با -

ه ام و پیشنهاد دادند که در مسجد آنها توضیح دادحتی ازدینت هم برای  اداره کلیسا کمک کرده ای

 و مسائل و مشکالت انها را دنبال کنی مسلمانان هم میتوانی خدمت کنی

 تشکر  ازتون نمیدونم چطور ،ممنونم  واقعاً، خیلی به خاطرمن به زحمت افتادین  !ممنونم واقعاممنونم  -

 کنم

مت کنی هم به مسیحی ها درکلیسا ، به خدان مسجد به مسلمان انی درحاال هم میتو، فکرشم نکن  -

 پیامبران را قبول دارد وهمه را سمانی وآین های آئدینی که همه م دین قشنگی است ، که اسال ی درست

 یکسان می داند .

لحظه ای بعد غمی روی  اما ، سجده شکر بجا بیاورد قش می رود تاامریم خوشحال می شود وبه ات 

او  و لحظه لحظه با کند تا ابد تسخیر را سینه اش سنگینی می کند غمی که قراراست تمام زندگی او

پلیس مستقر  ، اصابت گلوله به پشتش از همه چیز به اینجا ختم نمی شود مهرداد بعد اما زندگی کند ،

پس از معاینه توسط پزشک اورژانس متوجه نفس کشیدن او  می کند اما دتائی مرگ مهرداد را، درصحنه 

شلیک شده به کتف مهرداد اصابت می کند وبخاطر  گلوله به بیمارستان می برند ، سریعاً را او می شوند و

ها  ماه شود وبخاطر خونی که ازاو رفته به کما می رود ،ازشدت درد بیهوش می  استخوان کتف د باربرخو

 می کند واطرافش راباز  دربیهوشی روی تخت بیمارستان به سر می برد وپس از چند ماه چشمانش را

 پس از گذشت چند جواب درستی نمی شنود و تی ازاو می پرسد اماالأدکتربیمارستان سو ، نگاه می کند

استفاده ازتلفن همراه  پلیس ترکیه باکه مهرداد دچار فراموشی شده است ،  روز به این نتیجه می رسد

ترکیه روز پدرمهرداد به  چند پس از ، مطلع می کنند د وسفارت ایران رانپی می بر به ملیت او مهرداد

به جریمه مالی تبدیل می  ش محکومیت مهرداد راا قدرت مالی روابطش و استفاده از وبا سفر می کند

 به ایران باز می گرداند . را او و کند

دادگاه  اش توسط پزشکی قانونی ، پس ازتائید فراموشیو گاه معرفی می شود ایران مهرداد به داد در

پس ازتحقیقات فراوان دادگاه می دهد ،  یاهبه پلیس اگ دستور تحقیقات درخصوص اتفاقات رخ داده را

ش می ا پرداخت جریمه نقدی برای محکومیت تعزیری ی به تحمل حبس بخاطر شاکی خصوصی وأر

 به زندان منتقل می کنند. را ی دادگاه اوأر پس از دهد و



 او زندگی جدیدش کنار می امده است و و دست دادن مهرداد غم از ازهمه این اتفاقات با دور  به  مریم

دریافت اقامت از او به خاطر  ، مدهآن مریم روزهای اول نیست که هیچ کاری ازدستش برنمی آدیگر 

مهمی درکلیسا می  ه فردماه فعالیت تبدیل ب پس ازچند بوده و به خدمت درکلیسا مجبور طرف دولت 

انسان های بی سرپرست را  بسیاری از زی می کند وسسات زیادی را راه اندأ  درطی یکسال مو اوشود ، 

هم برای ساخت  کمک خیرین مسلمان مکانی را با ، سسات وابسته به کلیسا می کندٔ  مو زیر پوشش

نتیجه اش چیزی جز  ،است  شکالتش دست وپا می زدهماهی که درم این چندمحیا می کند ،  مسجد

 مهمی شود وجوری خودش را با تبدیل به فرد که او ب دیده شدن نبوده وهمان مشکالت باعث شدآ

 زندگی کرده است . که انگار سالهای سال دراین کشور وفق دهد شرایط 

 

 می گیرد ، میگذرد وتحت درمان بهترین متخصصان قرار حدود یکسال وهشت ماه ازمحکومیت مهرداد

به خانواده  تائید وتا حدودی  امیدند واین موضوع را ازبازگشت حافظه اش ناسفانه تمامی پزشکان متأ اما

 مهرداد ثابت شده است. ، فراموشی همیشگیبرای همه  باًیتقر و اطالع می دهند او

 فاصله گرفته است ، مهرداد سال های پیش بسیار با سپری می کند و خر محکومیتش راآماههای  

روز  فراموش کرده است وگذشته اش به خوبی  رابطه با در التش راأدرتمام طول محکومیتش تمام سو

 و خرمحکومیش استآماه ماده می کند ، دقیقا آزندان  بیرون از زادی وآروزهای  برای  روز خودش را به 

به عدد روزهای باقیمانده را می شمارد  ، گرفته فرا را خط های زیر تختش همه جا رامش ،آهمه چیز در

 روی تختش بلند می شود وبه هم سلولی زا سیزده می رسد ، خوشحالی عجیبی را تجربه می کند ،

 هایش می گوید:

 روز تموم میشه خدایااااا... سیزدهه پس کی این اَ -

چندی رو پشت سر  که یک سال و تورو هم بساز ،  تو که سال رو ساختی ماهکی ، بگیر بکپ دُ -

 روزم تحمل کن گذاشتی این چند

 وردهآ در دیوونه میشم پیرمو داش امین دارم -

 سرگرم  کن  یه جا خودتو بروچه میدونم کالس ،  برو ، تو کارگاه برو -

 !شروع کنم  رو برم بیرون چه زندگی  ربزامیشه ، نالمصب  نمیشه دِ -



 بچه بگیر بخواب دیگه  -

 ببخشید شب همگی بخیر...مهدی ،  چشم عمو -

ر می کند که فردا هم که تمام شود دوازده به این فک خوشحالی روی تختش دراز می کشد و مهرداد با

زندان  حیاط  در روز مهرداد بیدار می شود و فردا مثل هرزندان باقی می ماند ،  روز دیگراز خالصیش از

 صبحانه می خورد . از ورزش دوش می گیرد و بعد ورزش کردن می کند و به  شروع 

 دراین دوران بوده همین کتاب مونس او چیزی که تنهارون سلولش مشغول خواندن کتاب می شود ، د

بیرون می  انهایش همه ازسلول ، متوجه صدای هم همه ای می شود ند ،بوده ا، هایی که می خوانده 

 هم مثل بقیه افراد مهرداد مدن زندانی جدید است ،آدرچنین مواقعی خبراز رو می ایستند ، راه کنار آیند و

 نفری وارد بند می شوند و چندنظاره کند ،  نها راآمی شود وجلوی سلول می ایستد که  سلولش خارج  از

می  مد می گوید دیگری مسخره آطول مسیر کسی خوش  در ، کت می کنندخر حرآبه سمت  را  راهرو

نزدیک  ، نها می زندآبه ای نمایشی کسی دیگر ضربه  ، گوشزد می کند کسی دیگر برتریش را ،  کند

نفر  دیدن دو با مد بگوید اماآلبخند می زند وجلو می رود که خوش  هرداد که می شوند مهردادسلول م

 دندانهایش را ،دستانش به لرزه  اره می افتد ومشآنها جرقه ای درمغزش می خورد ، نفس هایش به از

تمام زندان به  ، کل بند به هم میریزد ، نفر حمله ور می شود دو آن به سمت روی هم می فشارد و

 تمام کسانی که دخالت در رام می شود وآمورین زندان أجو زندان به کمک م آید ده باش در میامآحالت 

 روزی راسه نزاع دست داشته اند  رادی که درفبقیه ا و مهرداد به انفرادی می برند ، درگیری داشته اند را

نوبت به مهرداد می رسد ی بازجویی می شود ، نها بخاطر درگیرآتک تک  از درانفرادی به سر می برند و

پرونده  ، پرونده ای وارد می شود می نشیند که رئیس زندان با دقیقه ای را چند ،به اتاقی می برند  را او

 د می گوید:نلبخ با روی میز می کوبد و را

ی ؟ کِ حاالوخاک کردی ناقال ،  شنیدم حسابی گرد ؟!اا ازاین طرف؟  احوال شما مهرداد! به به اقا -

 میتت ، خر محکوآروزای  درست تو

 :کمی خم می شود چشم درچشم ادامه می دهد ، دستانش را روی میز می گذارد

 اصل مطلب... سر بدون حاشیه برو -



 رو فقط سعی کردن که ما ، دراستش تقصیر من بود که درگیری شد بقیه هم هیچ تقصیری نداشتن -

 کنن ازهم جدا

 ؟! باهاشون درگیر شدی چراخب  -

حال دیده بودمشون  قبالً  انگار ،اماتا دیدمشون یه حالی شدم ؛مد بگم آرفتم جلوکه خوش !نمیدونم  -

یکیشون بهم شلیک کرده بود یکیشون نمیدونم  یه جنگل دیده بودمشون ، تو انگار قبالً عجیبی داشتم ،

 ط به گذشتم میشه که به یاد نمیارمشایدم مربو، شایدم ،  نفهمیدم فقط میدونم اصالً قا ، آ

فعال ،  برات گرون تموم می شد ، حسن رفتارت نبود اگه بخاطر خدماتت و !هم ریختی ب یه زندانو -

 بهداری وهمه این اتفاقات رو برو دکتر حاالم انس بیاری اون دونفر شکایت نکنن گزارش نمی کنم ش

 سرکارمحمدی؟!براش تعریف کن ، محمدی؟ 

 بله قربان -

 هم بده به دکتر ببرش بهداری این نوشته رو -

 چشم قربان -

 فکرکند تاذهنش عبور کرده است  تشویق می کند که به تصاویری که در پزشک بهداری مهرداد را

 بیاورد.به یاد  را اینکه همه چیز

 

 به ،  ت فکر می کندشده است و تمام ساعت ها را به ان تصاویر و سواالدرگیر سواالت زیادی  مهرداد

ذهنش را به روی تصاویری که به یاد  تا کار می گیرد به  حرف دکترش می افتد وتمام تالشش را یاد

 بوده وهمه را به دوست بودن وروانشناس معروف  زندان به دکتر مهرداد که در، ورده بود متمرکز کند آ

 ذهنش  از تنها روی تختش به تصاویری که  ازهمه بریده است و ، حاالعی بودن دعوت میکرده اجتما

 ، می اندیشد گذر کرده 

 . ن تصاویر می اندیشدآب وغذا فقط به آروزها وشب ها بی 

کسی  با رار اطرافیانش دیگر چیزی نخورده ون هم به اصآمیگذرد ومهرداد به جز لقمه ای نان  روزچهار  

به خاطر نیاورده است  مهرداد هنوز چیزی را روز چهارم هم به پایان می رسد و،   صحبت نکرده است



بیداراست ،  همچنان مهرداد ماا ،سکوت خفته است  تاریکی و زندان در ی گذرد وساعت از دوارده شب م

باید به این  چاره ای ندارد یا اما ، فقط به چند تصویر فکر می کند کالفه است عصبی است ازاین که

سعی می ، فراموش کند  اینکه بخوابد وهمه چیز را ورد یاآ به یاد چیز را همه کند تا رفکر نقدآموضوع 

به  هچه بالئی داشت ن دختر که بود وآرا چنگ می اندازد که  لی ذهن اوأمدام سو کند که بخوابد اما

زندگی  که به این موضوع فکرنکند و ترجیح می دهد روی سرش می کشد و را پتو مده؟آسرش می 

 دهد.بدامه  ش رااا معمولی

 ، حال قدم زدن درمنطقه پستی خود هستند مورین زندان درأم است سربازان و بامدادساعت حدود دو 

 را بند ناگهان صدایی دلخراش سکوت زندان را می شکافد و اما،  سر می برد به   رامآ تمام بند ساکت و

همه ازسلول ، کند  به پا میهمه دل  در شوبی راآ ی ،صدای ناله وشکستن وسایل، به هم می ریزد 

نهایت تعجب  با وند وهمه به سمت مهرداد می د ،از سلول مهرداد است  صدا ، هایشان خارج می شوند

 را نفری او چند، است  نتمام بدنش غرق خو را می بینند که سرش را به میله تختش کوبیده و مهرداد

جواب نمی دهد و فقط ل می پرسند أاو سو از، هرچه گریه می کند   مهرداد فقط محکم گرفته اند و

 مورین زندان مهردادأم، همه به سلول هایشان می روند  ،ید آژیر زندان به صدا در می آگریه می کند ، 

 هم به بیمارستان انتقال می دهند. نجاآاز را به بهداری و

 می گوید: می شود واتاق  وارد ساعت هشت ، دکتر بهداری صبح حدود فردا

به دیوار  سرش رو من میخوام ببینم کسی که روانشناسه بایداقای دکتر اینده ،  ، اقا مهردادسالم به به  -

 میشه به من بگی چی شد؟ یا؟ نگفتی یه وقت خونریزی مغزی میکنی؟  بزنه چه میدونم به میز بزنه ؟

 نداری؟! االن حوصله اش رو

 مهرداد از پهنای صورت می گرید و با صدای بغض الود می گوید :

 وردم !آ همه چیز رو به یاد -

 دکتر با تعجب می پرسد :

 دیگه بگو؟! یه بار چی؟! مطمئنی ؟ -

  !وردمآ به یاد همه چیز رودرست شنیدی دکتر،  -



 !!ت سه ایعنی منظورم اینه که این یه معجز ، این غیرممکنه -

خاک سیاه  مریم که من به، دوستام و ، و ، و دانشگام  استادای، مادرم  و پدروردم ، آبه یاد  همه رو -

 نشوندمش )وگریه میکند(.

هم پس از پرس وجو مطمئن می شود که دختری  او تعریف می کند وبرای  دکتر  را همه ماجرا مهرداد

تعجب به مهرداد می  تلفن همراهش را قطع می کند وبامرز خارج شده است ،  مهرداد از به نام مریم با

 گوید:

 سال ، خوشحالم که حافظه ات برگشته ، خیلی خوشحالم دو از بعدبه ، واقعا عجیبه عجی -

 

 گریه می گوید: مردانه وهمراه با هسته وآمهرداد باصدای 

یا....)وگریه می  تسه ازند اصالمیدونه کجای این دنیاست  خدا  مردممن حقم بود که میمن مقصرم ،  -

 کند(

مک کنی؟ حاال به خودت نمیتونی ک ،به همه کمک کنی  روانشناس بشی و قراره  تو ؟! این چه حرفیه -

بعد  اون موقع هم اینجا میمونی ولی ه تاازمحکومیتت نموندروز بیشتر چند ، زاری نداره این که گریه و

لبخندی  مهرداد ؟انجام بدی اینکارو که میتونی ، پیداش کنی بگرد تا انقدر، دنبالش  زاد شدی بروآکه 

 یید سری تکان می دهد.أبه نشانه ت و می زند

  .اتاق خارج می شود از داشت می کند و تخته شاسی باالی سر مهرداد چیزی را یاد  روی دکتر

 ن دوآ سرزنش می کند که چرا را مدام خود بیمارستان بستری است و روزی می شود که مهرداد در چند

این دنیا دست مریم گوشه ای از دست درشاید العان نفری که اگر نبودند  همان دو،  نکشته است نفر را

لبخند می  با اتاق می شود و درافکارش غوطه ور است که رئیس زندان وارددرحال زندگی کردن بودند ، 

 گوید:

 خب خداروشکر... ، انگاری خیلی حالت بهتره نهالسالم اقای دکتر ، حالت چطوره اقای مجنون ؟  -

 بلند میشم سرم گیج میره خه تاآ ،خیلی خوش اومدین ببخشید که نمیتونم جلوتون بلند شم  ، سالم -



اول ،  تا خبر خوشحال کننده بهت بدم وبرم اومدم که دومنم آآآآ نشستم کنارت ، راحت باش دکتر  -

بی ازشون تامرد که حسا دومم اینکه اون دو، میشی  اون قفس راحت  از زاد میشی وآ خره فردااینکه بأل

 رفتن یه نامه ای هم به من دادن و پذیرایی کرده بودی قبل رفتنشون اومدن رضایت دادن و

روز  این چه قانون مسخره ایه؟ این چند شما گذاشتی برن؟ کردن بعد زندگی منو نابود اونا ؟! رفتن -

 نباید میذاشتین برنیارم ولی شما گیرشون م،  لعنتیانکشتمشون ،  همش خودمو سرزنش میکردم که چرا

 دستور قاضی بود -

 جور شده پیداشون می کنم زاد شدم هرآازاینجا که  -

 درسشون روبهت می دمآزاد که بشی اگه خواستی آجاشون معلومه ،  -

 رئیس زندان لحظه ای سکوت می کند و ادامه می دهد :

 ، اعدام شدندیروز صبح  اونا -

 ل قبلش یه چیزایی رو بهم می گفتنکاش الاق،  لعنت به این شانس چی؟! اعدام شدن؟  -

هم به دالیل امنیتی  ما ، ت باشه رو تواین نامه برات نوشتنر چی که نیازهولی فک کنم  ببخشید -

 که حاللمون کنی! بخونیم امیدوارم  بودیم که نامه رو مجبور

 ؟ بهم بدین میشه نامه رو ، مهم نیست اصالً -

 نگهدار میبینمت خدابرم ،  دیگه بایدخب منم  !بیا اینم نامه  -

 خدانگهدار ، بابت همه چیز ممنونم -

 باز می کند: نامه را مهردادنگاهی به نامه می اندازد و

 سالم

این ، راستش توان نوشتن ندارم ، دنیا نباشم  ندیگه من توای داری میخونی شاید االن که این نامه رو

این متنفر باشی چون تو نمازبهت حق میدم که  سه ،که بنوی کسی خواهش کردم  هم از نامه رو

خالصه اما ندارم که منو ببخشی  انتظارم ، کشی من بی تقصیر نیستم بدبختی هایی که االن داری می



همه فکر کردن که مردی ! یعنی ردی فکر کردم که مردی ، گلوله خو ازاینکه تو اینه که بعد حرفم

 اونجا هم از بود برن بلغارستان و قرار، همسفرشد با اونا وداداشش  سیاسی اون ادم راربه اص نامزدت

اون  از بعد که ظاهرا نتونستن برن کانادا و توی یه کشور دیگه پناهنده شدند ، برسونندخودشونو به کانادا 

 نامزدت جلوی چشمم و تو تمام لحظات زندگی رفت ،  فنا پولی که ازت دزدیدیم به باداون ماجرا همه 

 خرین بار قبل ازآنتونستم ،  براش جبران کنم اما کنم و اپید باری به سرم زد که نامزدت رو چند ، دینبو

 درس ازآیه  پیگیر شدم تا اینقدر تا رابط سراغشو گرفتم کسی یادش نبود اما اینکه دستگیر بشم ازچند

که اسم انگلیسیش  اسم اون سیاسیه حسین احدی کردم ، خره هم پیدابأل کنم و پیدا ادم سیاسیاون 

ایمیل به این ب معدنی کار میکنه توی لندن ، اونجا که رسیدی یه آتوی یه شرکت توماس وین هست ، 

 طرف ایرانی هست ، گ میزنننخودشون بهت ز اوناحروفی که میگم بزار،  شمارتو همراه با درس بزن وآ

 : اینم ادرس، درسو ازش بگیر آ پولی بهش بده ویه ، 

me and you @yahoo.com 

 اسمان ابی است. 1251حروف : 

 خدانگهدار.....

، تمام بدنش به رعشه می افتد ،  دلش خالی می شود اما سعی می کند به روی خودش نیاورد دادرمه

دلش  مهرداد،  اتاق خارج می شود از زریق می کند وسرمش ت در داروئی را ، وارد اتاق می شود پرستار

کردن مریم  برنامه ریزی کند برای پیدا و نمی خواهد که بخوابد دلش می خواهد تا فردا صبح بیدار بماند

خوش می  دلش را اما ، اصال کجای این کره پهناور است ،  چه اتفاقی برایش افتاده مریمی که نمیداند ،

چشمانش  اماخوشحال است  دست باز می گردند ، دست در هم  با پیدا می کند و را به این که او کند

کند ولی توانش نیست که دست دراز کند یا کسی را صدا  قلمی پیدا می خواهد کاغذ و سنگینی می کند



، فرومی رود  درخواب عمیقی کند و از ان طلب خودکار بکند ، همانطور که  در فکر است ارام ارام 

 وده است. ویی سال ها در خواب بچنان عمیق که گنآ

یک سرباز وارد اتاق می  لباس شخصی همراه با مامور با دو ، کله اش پیدا می شود سروافتاب  خره بأل

 ورند وآدستش بیرون می  سرم را از ، چک میکنند را اتاق می شوند وضعیت او وارد پرستارهم  دو شوند ،

 ماده شد به اوآمی کند وقتی که عوض  کمک سرباز لباس هایش را مهرداد با، اتاق خارج می شوند  از

 را به زندان منتقل می کنند . او دستبند می زنند و

کشویی درب ، ایستاده اند  مادر مهرداد روبروی درب زندان منتظر مهرداد و پدر ،نیمه گذشته است  روز از

نگاهی به  شود ،نها دیده می آمیان  در هم  ن بیرون می ایند که مهردادآ از زندان کنار می رود چند نفر

زندان شده است چشمش به  مهرداد انگارکه تازه وارد همه خوشحالند اما اطرافش  می اندازد ، و دور

اشک در چشمانش حلقه می  ،آنها حرکت می کند تصنعی می زند وبه سمت  پدرومادرش می افتد لبخند

 می گوید: زند و

 خوبی ؟ سالم بابا -

 نمی برگشته اصألگفت که حافظت  و دکترت زنگ زد بخدا تابغلم عزیزم ،  بیاسالم پسرم تو خوبی ؟  -

 االن چطوری سر کردم دونستم تا

 پسر خوشگلم ، ر قربونت برهدالهی ما !بغلم عزیزم مادرم بیا پسرم ، مهرداد -



 ؟ خوبی قربونت بشم سالم مامان -

 الهی  ه چیز تموم شده قربونت برمدیگه هم گریه نکنعزیزم پسرمامان  -

 بیاید سوارشینن م امروز بهترین روزه برا بریم ، تا بیاید سوارشین -

 .هرسه سوارماشین می شوند وحرکت  میکنند 

 او صحبت کند: سعی می کند که با طول مسیر پدرمهرداد متوجه حال مهرداد می شود و در 

درست وحسابی باید ونی خانوم یه مهم،  خدایا شکرتزاد شدی پسرم ، آخیلی خوشحال شدم که  -

 ترتیب بدیم

م تازه کسی هم نمیدونه که زندان بودی به همه گفتی، دوسال برگشته خونه  از پس چی ؟! پسرم بعد -

 که رفتی خارج برای ادامه تحصیل

 برمی گرداند سرش را و نگاهی به مادرش می کند مهرداد

اولش باید بریم کارخونه چون دیگه من پیر ، می کنیم  رو شروع  یه زندگی جدید فردا ازپسرم  مهرداد -

نگاهی به پدرش می اندازد  مهرداد ...همه می خندندومنظورم مامانتم هستا  ،شدم ونوبت شما جووناس 

 ومی گوید:

 ! برم بابا باید من فردا -



 عزیزم؟! کجا -

 خراب کردم رومشوآدنبال همونی که زندگی  -

 حالتی غم بار می گوید: پدرش با نمی گوید،می روند وهیچ کس چیزی  روهمه درسکوت ف

 ؟ ازش خبر داری -

 از بعدنجا یکی هست که از مریم خبر داره ، او،  برم لندن باید ییه چیزایی درموردش میدونم ول -

 ، )سکوت می کند و ادامه می دهد :اونا همسفر شده  زخمی شدن من با

 نابود کردم ، لعنت به من  به راحتی زندگی یه دخترو -

هم میریم  با احت کن بعدروزی استر هم پیداش کنیم یه چند قول میدم که با، نگران نباش پسرم  -

 سه تایی میریم که هم دنبال مریم بگردیم هم یه سیاحتی باشه ، اصأل دنبالش

 خودم تنها میرمولی من فردا میرم  ،ممنونم بابا  -

 باهات بفرستم ای کارخونه روزبچه هالاقل بذار یکی ا -

 پیداش کنم  ممنونم بابا میخوام اینقدربگردم تاراحترم  تنها ، نه بابا -



ب وهوایی آخوب فکریه هم میری یه  خیالت راحت ترتیب همه چیز رو میدم اتفاقاً ،باشه عزیزم  -

چون هم من هم مادرت دلمون برا میاریش ایران  پیدا میکنی و عوض میکنی هم اینکه مریم رو

 ...ذره شده  یه  عروسمون 

 برای فرار ازاین موضوع می پرسد: و پایین می اندازد سرش راخجالت می کشد  مهرداد

 ن ؟مادرمریم خبرداری و پدر از؟  راستی بابا -

 سف می گوید:أحالتی مت با و ینه نگاهی به همسرش می کندآ پدرمهرداد از

طرف یه  یه باره سکته کرد و مادرشم  ، پدرش دووم نیاورد نگذشته بود که رفتن شما یک ماهی از -

بهش گفتیم بیاد ن فامیل بود ولی خودش دووم نمیاورد ، و او وقتی خونه این فامیل چند ،بدنش فلج شد 

بردنش بهزیستی  !عجب دنیای عجیبیهزیر بار نمی رفت ،  ازش مراقبت می کنیم اما طبقه پایین ما

اون  مادرت رفتیم پیشش اما اینقدر گریه وزاری می کرد که دیگه طاقت نداشتیم تو باری با اونجام چند

ببین مهرداد من حساب میریزیم که مبادا اذیت بشه ،  هزینه براش به یه هرماه اما ببینیمش وضع بریم و

 مریم هیچ مشکلی نداشتم ولی ...ولی... و ازدواج تو قسم میخورم که با

قطرات  اید و هسته شانه هایش به لرزه در میآرام وآاین اتفاقات بخاطر منه اگه من ، اگه من ،  ههم -

 می گوید: و به بیرون نگاه می کند ، اشک ازگونه هایش سرازیر می شود



 قسم میخورم . قسم می خورم که پیداش کنم وهمه بدیایی که درحقش کردم رو جبران کنم  -

 

کشورهای مقصدش تحقیق می کند ودم دمای صبح  مورد شهر و در بیدار می ماند و مهرداد تمام شب را

باز می  را صبح مادرش در می رود ، حدود ساعت ده درخواب عمیقی فرو سرش را روی میز میگذارد و

دقیقه ای به اونگاه می کند ومثل  چند ، او می نشیند کنار نگاهی به چهره معصومش می کند و کند و

 نوازش می کند را او می برد و موهای مهرداد فرو در تش راکودکیش دس

روبرویش می بیند لبخندی می زند دست   رامی باز می کند وسیمای مهربانی راآبه  چشمانش را مهرداد

 می گوید: و مادرش را می بوسد

 دلم برات تنگ شده بود  ، لتو ندیده بودمگخیلی وقت بود صورت خوشسالم مامان صبح بخیر،  -

 سال پیر شدم ؟ این دو تو مریم چقدر و میدونی بخاطرتودلتنگیت بیشتر از من که نبوده ؟  -

 مامان ساعت چنده ؟ -

 ؟! تختت نخوابیدی چرا رو، عزیزم حدود ده  -

 ؟ زنگ نزد راستی مامان باباخوابم برد ، کی تو اینترنت نفهمیدم  دیشب داشتم تحقیق می کردم از -



 ، شب برات گرفتهگفت که یه پرواز وی ای پی برای دوازده نیم ساعت پیش زنگ زد  اتفاقاً ، ره عزیزمآ

سالم  وصحیح  انشااهلل !نباشهم چمدون نگران چیزی  برات گذاشتم تو منم هرچیزی که الزم داشتی رو

خودم می گفتم ای کاش اون ه دوسال همه اش باین  ی تو، راستش لم برگردی گعروس خوش با بری و

 الل می شدم وهیچی نمی گفتم ، بش

چقدر خودم رو سرزنش  من بودم اگه بدونی چقدر پشیمونماصلی اش مقصرش  تفاقاتی که افتاداهمه 

 می کنم 

ولی  ،بوده که این اتفاقات بیفته هممون اشتباه کردیم  این خواست خدا ، این جوری حرف نزن مامان -

این  از چیز رو جبران می کنیم االنم دلم میخواد بعدپس توکل بخدا می کنیم وهمه   االن پشیمونیم

کوکو ی راستی مامان اینقدر دلم برامامان گلم صبحونه بخورم  با خورده ای که نبودم بشینم و دوسال و

چمن ، اه اه اه یادم که  توزندان کوکو میدادن بهش می گفتن کوکو،  سبزیات تنگ شده بود که نگو

 میفته حالم بهم میخوره 

 ت درست می کنم که انگشتاتم بخوریعوضش امروز یه کم برا!ای جانم -

 ب افتاد مامانآدلم خ آ،  بریز فقط مامان زرشکشو زیاد -

 بریم بدوووو ب افتاد بیاآب افتاد نه دلم آدهنم  -



به  ، ن چیزی که می خواسته میرسدآخره مهرداد به ، بأل شب استساعت حدود نه و چهل و پنج دقیقه 

یازده و نیم حدودساعت حرکت می کنند ،   به سمت فرودگاه د ونماشین میشو مادرش سوار و پدرهمراه 

مادرش خداحافظی می کند ،  و پدر با ردادمه ، فرا می خواند را فرودگاه مسافرین مقصد لندن  پیجر، 

 مادرش خارج و کم کم ازدید پدر حرکت می کند وبه سمت گیت های خرج  نفس عمیقی می کشد و

 می شود.

چشمانش را می بندد  ، به صندلی اش تکیه می زند ، دستانش می شود داخل هواپیما متوجه لرزش شدید

پنجره کوچک  ازباز می کند  چشمانش رادقیقه ای بعد  چند ، روی تنفس هایش تمرکز می کند و

 ت هم نگران وهم خوشحال اس چشمک می زنند ، به او را می بیند که چگونه  هواپیما چراغ های شهر

ناراحت  جهتی هم نگران و ازو  ن جهت خوشحال است که به دنبال معشوقه اش می رودآ ازناراحت ، 

ونش شعله می کشد و تا مغز استخوانش را می رتشی دآدد ، رگ مبادا دست خالی به ایران بازاست که 

 چگونه طی خواهد کرد ؟ رش رانکند مابقی عم پیدا خود تکرار می کند که اگر مریم را مدام با سوزاند ،

بیاید؟  خاطراتش کنار وجدانش هم کنار بیاید چگونه بابا گیریم که  ،وجدانش کناربیاید  چگونه با اصأل

 : می زند را صدا پیما ندار هوااشدت سردرد مهم درهجوم افکارش غرق می شود که از نقدرآ

 ؟ میشه یه قرص سردرد به من بدینببخشید خانوم ،  -

 ؟ مشکلی پیش اومده -



 گه امکانش هست یه مسکن بهم بدین نه فقط بخاطر فشارهوا یه کم سردرد دارم ا -

 ، االن براتون میارمبله حتما  -

 ممنون -

 می دهد و ک مسکن به مهردادب معدنی کوچک به همراه یآک بطری لحظاتی ی از بعد مهماندارهواپیما

برای فرار  ورد وآمی خورد کتابی از کوله اش در می  مسکن را مهرداددیگری می رود ،  به سمت مسافر

حدود نیم ساعتی کتاب می خواند که چشمانش اش به کتاب خواندن مشغول می شود ، افکار منفی  از

 به خواب می رود . روی هم می گذارد و چشمانش را ، سنگینی می کند

ی نشیند ، ش که شهرلندن است به زمین مخود مقصدسمان هواپیما در آفراز  پس از ساعت ها پرواز بر

همه  بدور از ،خواب است در هنوز  مهرداد مسافران یکی پس ازدیگری ازهواپیما پیاده می شوند اما

 رفته است که حتی موقع نشستن هواپیما هم از چنان درخواب فرو نآافکارات منفی اش  استرس ها و

سختی چشمانش را باز می کند  بادایی می شود ، بیداری متوجه ص خواب ودر خواب بیدارنشده است ،

 می گوید: جور میکند و جمع و خودش را

 ؟! اتفاقی افتاده -

 ؟ نمیخواین پیاده بشین، فقط رسیدیم به مقصد  ،سالم نه  -



 مام سیاهی میره االن پیاده میشمیکم چشبله بله ،  -

 بهتر میکنه بمیوه حالتون روآاین  -

 ممنون تشکر -

نگاهی به  هواپیما پیاده می شود از ازجایش بلند می شود و بمیوه را می خورد وآمقداری از  مهرداد

 دلش می گوید: در و لبخندی میزند و اطرافش می کند

 نمیکنم . کردنت فکر پیدا به هیچ چیز جز ،خره اومدم بألمنتظرم  باش ، مریم  -

نها ادرس شرکت را از آ ، ل می پرسدأسونی دب معآت کقسمت اطالعات فرودگاه درمورد همان شر از 

آدرس حرکت می کند ، به سمت  تاکسی می شود و سوار مهردادروی نقشه به مهرداد نشان می دهند ، 

کسی  اما ساعت کاری شرکت تمام شده است و ، ب معدنی می رسدآبه شرکت  یک ساعتی بعد

 شب  اجاره می کند ، اتاقی را ی رود وه ناچار به هتلی نزدیک همان شرکت مب جوابگوی او نمی شوند ،

مورد  قسمت اطالعات در از، صبح زود به سمت شرکت حرکت می کند  فردا استراحت می کند و را

خود  با،  شوکه می شود ، این مشخصات نمی شناسند با ارنها کسی آ ل می پرسد اماأحسین احدی سو

 بوده است ؟ی درون نامه یک بازی که تمامی حرف ها دمی گوید نکن



بدون ، حسین احدی یک اسم انگلیسی دارد  دنامه می افتد که نوشته بود جرقه ای درمغزش می خورد یا

به دنبال  می ریزد و معطلی به سمت هتل حرکت می کند تمامی وسایلش را ازکیف مسافرتیش بیرون

نفس عمیق می  وچند نمی کند به گوشه ای روی صندلی اتاق می نشیند پیدا نامه را ، نامه می گردد

می دارد  بر کوله اش را ،جایش می پرد  از دقیقه ای میگذرد و چند،  کشد وسعی می کند که تمر کز کند

ومتوجه می شود که حسین دقت نامه را می خواند  ورد باآدر می  جیب جلویی کوله اش نامه را از و

 واین بار در سمت شرکت حرکت می کنددوباره به توماس وین میشناسند ،  م درانگلیس به اس را احدی

قای توماس وین به یک آکه  می گویند قسمت اطالعات به مهردادأل می پرسد ، توماس وین سو مورد

 ینده هم برنمیگردد اما مهردا اصرار بر گرفتن ادرس دارد :آروز  دنوتا چموریت کاری رفته است أم

تلفن  شماره اقل  ال، حتما ببینمشون  بایدخیلی مهمی باهاشون دارم ،  کار،  ایران اومدم من از -

 شون  رو بهم بدینهمراه

یادداشتی برای ایشون بنویسید  اهمراه ی وست دارید شمارهاگه د ، میحق چنین کاری روندار،  سفمأمت -

 تماس میگیرنبه محض اومدن به ایشون بدیم ، اگر ایشون صالح دیدند با شما  تا

تحویل قسمت  ، ی مختصر برای حسین احدی می نویسدشرح حال درس هتل  تلفن تماس وآمهرداد 

افکار  از برای فرار ، می گذاردانتظار پشت سر با روزها رااز شرکت خارج می شود ،  اطالعات می دهد و

ز فکرمریم باز هم لحظه ای ا اما ، یدن مراکز شهر لندن سرگرم می کندد با روزها خودش را منفی اش 



 مجدداً ، نمی شود او منتظر حسین احدی است اما خبری از مهردادروز  رقافل نمی شود ، حدود چها

 صبح روز پنجم ا بازهمان حرف های دفعه پیش را می شنود ، حدود ساعت ده سری به شرکت می زند و

مهرداد ، می گویند که خودش را به شرکت برساند  به او تماس می گیرند و مهرداد ب معدنی باآزشرکت 

 می دهند شماره تماس به او  همراهه درسی بآقسمت اطالعات  از ،به شرکت می رساند  سریعاً  خودش را

 می گویند: و

 دادن که به شما بدیم این نامه رو خوندن و ایشون نامه رودادیم به اقای توماس  رو نامه شما -

 به مسئول اطالعات می گوید: می خواند و دقت با نامه را مهرداد

 ببخشید اقای توماس دیگه اینجا کار نمی کنند؟ -

فکرکنم  اما ، اتوبوس یا هواپیما و، قطار میتونید برید  با ، کردند تر انتقال پیداسنه ایشون به شهر اک -

 باشه بهترین گزینه قطار

 !ممنونم واقعا ممنونم -

جمع می کند  بدون معطلی وسایلش را به سمت هتل حرکت می کند ، مهرداد ازشرکت خارج می شود و

بی قراری می کند  مدام  ،رفتارش غیرعادی است ستگاه قطار بین شهری حرکت می کند ، به سمت ای و

نقدردستانش میلرزید که متصدی آبرایش جهنم شده است حتی موقع خرید بلیط قطار  انگار همه جا، 



آب را  ب را می گیرد روی صندلی می نشیند کمی ازآلیوان می دهد ،  او ب خنک بهآلیوانی ، فروش 

 ایستگاه مسافرین مقصد اکتر را پیجرروی تنفسش تمرکز می کند ،  چشمانش را میبندد و ، می نوشد

بلند می  عمیق تر می کشد خرش راآنفس  چشمانش را باز می کند مهرداد ، پشت بلند گو می خواند

 مدام درفکر بیشتر می شود و ر که می شود هیجانشسوار قطاه سمت قطار حرکت می کند ، ب شود و

مثل همیشه برای شود ،  مریم مالقات می کند وغم این هجران تمام می اینکه به زودی با فکر در است

را  گرنیم دی کتاب می خواند و راه را نیمی از ، ردوآافکار بی هدفش به خواندن کتاب روی می  از فرار

 میخوابد.

تحویل می  مضطرب می شود وسایلش را مهرداد ،تر می رسد ساک به شهر قطار ، هوا روبه تاریکی است

می  سوار ، به راننده تاکسی می دهد ن احدی رادرس حسیآ به سمت خیابان حرکت می کند ، گیرد و

سبک  های زیبا باتاکسی به سمت شمال اکتر می رود خانه ،  درس حرکت می کندآبه سمت  شود و

تاکسی جلوی خانه ای قرمز ترمز ، رامشی مطلق که برفضا حاکم است آ خیابان های خلوت با، خاص 

به  ماشین پیاده می شود و از ،که منتظر بماند  مهرداد به اومی گویدبه خانه اشاره می کند  می کند و

منصرف می شود نگاهی به  مابه سمت زنگ خانه دراز می کند ا دستش راسمت خانه حرکت می کند ، 

زنگ  ، نفس عمیقی می کشد و صورتش قرمز شده است ، ش می کند تمام بدنش گر گرفته استاطراف

لحظه ای  چند، صدایی به گوشش می رسد  ، به سختی فرومی دهد آب دهانش را ، می فشارد درب را



لبخندی د مهردابه انگلیسی سالم می کند ،  را باز میکند و موهای طالئی در بعد پسربچه ای کوچک با

چک شیرین زبان پسر کو،  بزند صدا می زند سالم می کند وحالش را می پرسد ومی گوید که پدرش را

ظاهری  با وموهای سیاه سفید  ساله باچهل و پنج  مردی حدوداًی صدا می زند ، بالحن زیبای پدرش را

ناخواسته قطراتی  چشم می شوند و در چشم  دو احدی هر حسین و مهرداد، ید آراسته جلوی درب می آ

 می گوید: و سرازیر می شود لبخندی میزند چشمان مهرداد اشک از

 گوشمه تو خرین نصیحتتون هنوزآسال پیش خوشتیب و زیبا ،  هنوزم مثل چند -

 اون گلوله دیگه مردی! فکر میکردیم باممکنه ؟!  نمیشه چطور باورم  -

 ، غوش می گیردآ در را ندی میزند ومهردادخخوش شانسی ولب معلومه که خیلی

 داخل بفرمائید  خیلی خوشحالم که سالمی خوش اومدی

 ممنونم که اجازه دادین ببینمتون  ،خیلی منتظر این لحظه بودم  !ممنونم -

بهم  رووقتی برگشتم اون نوشته  ،کاری داشتم  موریت مهمأیه م ، ببخش منوتو  ، خواهش میکنم -

،  دیر شد خالصه اینکه ببخشیدچون منتقل شده بودم به این شهر ،  منم باید میومدم اکستر، دادن 

 بفرما بشینخوش اومدی 



همه اتفاقات رو دیگه طاقت  اتون زحمتی نیست برام تعریف کنینولی اگه بر،  ممنونم، اشکال نداره  -

 ندارم واقعاً 

 ازاینکه.... بعد، میگم ، االن گم اشه االن میب درکت می کنم ، ،درکت می کنم عزیزم  -

 امیدی می پرسد: نا با مهرداد برای مهرداد تعریف می کند و را  حسین احدی تمام ماجرا

 ؟! نیومد شما یعنی با -

همون اطراف دنبالش گشتیم ولی  روزی رو چند،  دیگه پیداش نکردیم دم اون بازار وقتی که افتاد -

 من بخاطر اینکه جرمم سنگین بود همه جا،  می رفتیم  بلغار هرچه زودتر ازباید هم  ما ،پیداش نکردیم 

 اما ترک کردیم ، رو اون شهر وه وقتی دیگه پیداش نکردیم فکرکردیم که دستگیر شددنبالم بودند ، 

ده نشون دستگیر نش این نام و کسی با م توی سفارت متوجه شدم که اصالً نطریق یکی از دوستا بعدها از

 حتی یا توی خاکه بلغارستانه که اون به یک جایی پناه برده االنم مطمئنم که اون زندست و معلوم شد و

 به احتمال زیاد توی شهر خاص کوو هست 

 یعنی من باید برم خاص کوو؟! -



روی  درس دقیق اونجا رو برات نوشتم وآمن ، بری  اولین جایی هست که باید ، یعنی خاص کووره ، آ -

پس حسابی دنبالش بگرد ،  حتماً  کنی اونو پیدا  بایدحتماً تو یادت باشه،  نقشه گوشیت مشخص میکنم

 چون اون زندست  نشو امید ونا

 رخص میشم که زودتر برم بلغارستانپس من دیگه م -

 نگران نباش اینترنتی برات بلیط میگیرم یه امشبم پیش منو پسرم بدای بابا چقدرعجله داری ،   -

 گذرونب

 ...خهآخه ، آ -

هم قراره کلی  با بریم وسایلتو ازتاکسی بیاریم امشب کلی حرف داریم و االنم بیا تا، نداره  اگر خه وآ -

 بخندیم .

 

وجود  اعماق  لبخندی از ،در فکر مریم غرق می شود ومی کشد  دراز پنجره  کنار مهرداد روی تخت 

 روی هم می گذارد و در سیاهی غرق می شود. چشمانش را  ، می زند

به سمت چپ ، بیدار میکند  شیرینش خواب از را وا د وننوازش می کن فتاب صورت مهرداد راآپنجه های 

ند ساعت نگاهی به ساعت می ک جایش باال می پرد و ناگهان از اما ، مانش را می بنددشچ می چرخد و



اتاق خارج می  از ، ماده رفتن می شودآجمع می کند و وسایلش را ، صبح است هفت و سی دقیقهحدود 

تلفن  با ، جوابی نمی شنود می کند اما رچندین بار تکرا ،جوابی نمی شنود  صدا میزند اما حسین را شود و

زحمات او  ازو نامه ای می نویسد  ، حسین احدی تماس می گیرد اما حسین جواب نمی دهد همراهش با

 درب را ، به سمت بیرون حرکت می کند برمیدارد و روی میز میگذارد چمدانش را نامه رامی کند تشکر

 پسر کوچکش روبرو می شود: حسین و که باز می کند با

 سالم صبح بخیر! -

 صبح شمام بخیر شال وکاله کردی؟!سالم اقا مهرداد ،  -

دارم  میرم اما بازم جواب  م منگوشیتون که بگ زنگ زدم رو، هرچی صداتون کردم جواب ندادین  -

 ندادین

نگران ،  سه تایی بریم فرودگاه بعد برات بلیط گرفتم وصبحانه بزنیم و ، ماشین بود ببخشید تو ، هاااآ -

 ده و سی دقیقه صبح هستپروازت ، وقت داری نباش 

 پس میزنیم )وباهم میخندند( -

 پسرکوچکش روی صندلی های فرودگاه منتظراعالم  سین وحبه همراه  مهرداداعت حدود ده صبح س

شدن به هواپیما  جهت سوار را  پرواز دیگر چند فرودگاه مسافران مقصد خاس کوو و پیجر ، پرواز هستن



را  او به پسر حسین می دهد و پاکتی رابه کنارش میگذارد  می دارد و وسایلش را بر می خواند مهرداد فرا

به سمت گیت های خروج  بخاطر همه چیز تشکر می کند و دهد وحسین دست می  با، می بوسد 

مدام همان ، مضطرب  هم نگران و هر قدمی که برمی دارد هم خوشحال می شود وحرکت می کند ، 

به صندلی  چشم بند میزند و ،رام بخشی می خورد آاین بار  آورند ، فکرهای همیشگی به اوهجوم می

 اش تکیه می زند

 ؟! مهرداد؟!  مهرداد -

 ؟! )باگریه(خودتی مریم خودتی؟ ؟! مریم توئی -

 خوشحال باش  ؟! گریه می کنی چرا، ره خودمم آ -

 ؟! خودت داری گریه میکنی اگه میگی خوشحال باش پس چرا -

 قای محترم...آقا ، آقا ، آ -

 می کند و به اطرافش نگاه  ، ر می زنداکن ترس چشم بند را با،  تاریک می بیند سیاه و را همه جا مهرداد

سری  مهردادبندش را برای فرود هواپیما ببندد ، می گوید کمر او که بهمتوجه همسفرکناریش می شود 

 .فرود هواپیما می شود  منتظر تکان می دهد کمربندش را می بندد و



 بی جان  مثل تکه ای گوشت بی روح و، ان نیست رنگ مضطرب و دیگر ، نداذیت نمی ک را ش اوهیجان

 مدن است :آ روی صندلی منتظر فرود

زندگی من  این همه اتفاقات تو خدایا ؟ نکنه مریم اتفاقی براش افتاده باشه ؟! خدایا این چه خوابی بود -

 رو تو مریم  این یه بال رو سرم نیار خدایا ، خدایا ؟ افتاد میدونم بی دلیل نبوده ولی خواهش می کنم 

اگه کمکم کنی پیداش کنم منم قول میدم که اگه ،   تو حرف می زد همه اش از ، خیلی دوست داشت

خودت  خدایا بشناسم  رو تو، تو بگم  خدایا میخوام مثل مریم همه اش از، دیگه اون مهرداد قبلی نباشم 

 کمکم کن...

مرکز  تلی دربه ه تاکسی می گیرد و ،برش نگاه می کند  از فرودگاه خارج می شود دقایقی را به دور و

ازهتل بیرون می رود ، اما دلش راضی نمی شود  که استراحت کند کاری می کند هر، شهر می رود 

به  چک می کند و درس درون گوشیش راآ ، حالش حال همیشگی نیستاما شروع به قدم زدن می کند 

می  راه که  به چهارشک کرده بود ،  شهمسفران راهی می رود که پلیس به مریم و سمت همان چهار

به  وبازار می نشیند  چشمانش جاری می شود به سمت بازار حرکت می کند کنار رسد ناخواسته اشک از

نیمه های شب به سمت هتل حرکت می کند  بازار می نشیند و کنار ساعت ها ، گریه کردن ادامه میدهد

ل می پرسد أه درمورد مریم سومی کند ازهم و رو اطراف بازار را ریز به ریز زیر ن شب مهردادآفردای ، 

تصمیم می است ، وناراحت  امید نا، سال پیش چه اتفاقاتی افتاده است  ورد که چندآنمی  کسی به یاد اما



تعجب به  با مهرداد ، می زند صدا را مردی اوکه ناگهان پیر به پلیس اطالع دهد گیرد که موضوع را

که  نهایت به اومی گوید در یم می پرسد ومر مورد در مهردادازخوش وبشی ،  بعد می رود و سمت او

 را روحانی او پدر بیهوش روی زمین افتاد و چنین مشخصاتی اول کوچه کلیسا سال پیش دختری با چند

چشمانش گرد می شود  مهردادحال خدمت کردن به مردم است  در و نجاستآوهنوزهم در برد به کلیسا

به سمت کلیسا  و می پرسد را درس کلیساآ پیرمرد رمی شود ازبی قرا، نفس هایش به شماره می افتد  و

عرض شده ،  دار نفس هایش صدا ،مثل پدرمریم شده است  میفشارد چیزی گلویش رابه راه می افتد ، 

مثل دیوانگان رفتار می کند  ، اول کوچه کلیسا می رسد، بدون توجه به ماشین ها طی می کند  خیابان را

ینکه متوجه شود روی مثل مریم بدون ا کلیسا می اندازد و چشمانش سیاهی می رود نگاهی به کوچه و

 زمین می افتد.

ب آ که به او دستش اشاره می کند با ، که باز می کند متوجه جمعیت اطرافش می شود چشمانش را

به داخل  وکند  تشکر می ، سرش هنوز سنگین است، کمک مردم ازجایش بلند می شود  با ، نپاشند

 ذهنش مجهول بوده بر که سالها در می رود به همان چیزی  متری که جلو چند،  کوچه حرکت می کند

را می  انتظار او، ثانیه به ثانیه ، ذهنش لحظه به لحظه  مجهولی که پس از مشهود شدن درمی خورد ، 

لباس زنان روحانی به  دختری بالحظه ای است که منتظرش بوده است ،  حال همان کشیده است و

بینی  سفید با و ابروی مشکی صورت گرد دختری زیبا چشم وید ، آکلیسا بیرون می  کودک از همراه چند



حرکت  به سمت او به اوخیره می شود و مهردادمشخصات ظاهری مریم است ، کشیده که تماما ً قلمی و

 تحیر به اوخیره می شود با ،می شود  که می شود مریم متوجه برق چشمان مهرداد ترنزدیک ، می کند

حرکت  به سمت مهرداد سختی قدم هایش را پیش می گذارد و با ش می نشیندا به پیشانی عرق سرد

ن وبد نگاهی به مریم می کند و مهرداد ، خورد بر لحظه  است در منتظرعکس العمل مهرداد ،  می کند

حرکت می  به سمت مهرداد میدارد و بر مریم به سختی قدم هایش را  ، گذر می کند مریم  کنار توجه از

  صدای ، هم برنمی گرداند او حتی سرش را امامیزند  صدا را مهرداد می کند وزهم باز ا لبانش را، کند 

کودک حرکت به سمت  و می اندازد می شنود نگاهی به پشت سر یکی از کودکان همراهش را گریه 

 هرچه با اما حرکت میکند مهردادبه سمت  وغوش می گیرد آ در می کند و زمین بلند از را او می کند

مثل دیوانگان  ناخواسته و،  نمی کند پیدا را شلوغی جمعیت عابرین او در  می گردد نگاهش به دنبال او

 تعجب به اونگاه فقط عابرین با اما می زند صدا را صدای لرزان چندین بار مهرداد با جمعیت می دود و در

روحانی دیگری از کلیسا خارج می شود مریم بدون معطلی  خواهرگذر می کنند ،  او کناراز  می کنند و

و آن  تمام توانش این سو با،  به سمت جمعیت حرکت می کند می سپارد و کودکان همراهش را به او

تر به دنبال  فطر نآمتری  صد تا چند جمعیت را تمام ، جان تازه ای گرفته است انگار سو می رود

دلی غمگین به   با صورتی درهم کشیده و با لباس هایی خیس و با ساعتی بعد مهرداد می گردد اما

 روی تختش می نشیند و یک راست به سمت اتاقش می رود و جواب ل وأبدون سوبازمی گردد ،  کلیسا

رام آ،  به تالطم انداخته است را به صحنه ای که اون مواجه شده است می اندیشد ، آ به صحنه ای که با



بند کسی یب ذهنش مرور می کند تا در را مدام مهرداد چشمانش را می بندد و روی تخت دراز می کشد و

 همان کسی که میخواست زندگی بایا نه ،  خاطراتش یکی است همان مهرداد که امروز دیده است با

چه بیشتر  هر امارفت ؟  سپرد ودشواری ها به امواج خروشان  را این گونه اوکند اما عوض  اش را

لبانش به لرزه ، مشت می کند  دستش را ، بوده است می شود که اومهردادبیشتر مطمئن می کند فکر

میان همه این کش  دراو بسته است ،  بر نفس را راه  انگار چیزی گلویش را اذیت می کند و ، می افتد

 باریدن می کند:  به وجود شروع   تمام با سمانش می شکند وآمکش های درونی ناگهان بغض 

،  خودم دیدم جون دادنشو ،خودم دیدم گلوله به قلبش خورد  ؟ کشته نشد مگه مهرداد ؟! مگه ممکنه -

وجودش پنهان مانده  پستوی  در سالها حال عجیبی دارد حالی که، گریه اش شدیدتر می شود  وخدایاااااا 

 ود :ب

االنم اومده اینجا برای  وش کرده ومفرا ور چیز شایدم همه ؟! نشناختم خدایا ود پس چرااگه خودش ب -

 حالش)وهق هق می کند( عشق و

 مریم تمام سعیش را به کار می گیرد که خودش را قانع کند شخصی که دیده کسی شبیه مهرداد بوده نه

کاری  اما ، دارند را وجودش تمنای او  بند تمام بندمخالفند ،  او اب قلبش ،دلش  ، حسش امامهرداد  خود

نماز  و یعنی همان صبررا تنها نگذاشته اند ،  جزهمان کارهای قدیمی که سالها او ، یدآدستش بر نمی  از

به هم  کند وباز می  سانش رالبا کمد ،بی هدف کشوی میزش را می گردد  هراسان وگریه ،  توکل و و



 تند رفت و برگشتی راه می رود تنداتاقش  در نمثل دیوانگا، انگار به دنبال چیزی می گردد ، می ریزد 

 و درمیان همین اضطرار ، خود زمزمه می کند لب چیزی را با زیر انگشتانش را به هم می ساباند و

 می شود.  خارج اتاق همان لباسان خیس وعرق کرده از با برمیدارد و اضطراب کیفش را

درانبوه جمعیت گم کرده است خیابان  امید که مادرش را مثل کودکی نا طرفتر مهردادنآکیلومتری  چند

 اصالً اینجا چه می کند؟ کجاست؟! ل می پرسد که اینجاأمورد خودش سو در دائم  قدم می زند و را ها

 چه اتفاقی افتاده است؟ و کیست؟

کارت بانکی درجیبش است که  چند ، نمانده است هیچ پولی هم برای اوگرسنگی براوغلبه می کند اما 

شدت گرسنگی کنار ساندویچ فروشی سیاری  از ناخواسته وورد ، آنها به یاد نمی آ هیچ اطالعاتی درمورد

یک ساندویچ  به او می شود و یکی از مشتریان متوجه نگاه ملتمسانه او،  به تماشای مشتریان می ایستد

 قبول نمی کند اما گرسنگی اش اجازه نمی دهد و اول کمی خجالت می کشد و مهرداد ، کند تعارف می

غذایش تمام نشده است به راه بی هدفش ادامه می دهد ،  می گیرد وتشکر می کند و سریع ساندویچ را

 ریش بلند و مو و مردی مسن با،  ن حرکت می کندآبه سمت  زیر پل می شود و تشی درآمتوجه ه ک

شکالتش مشغول نواختن سه تارش به دور از تمامی م تش نشسته است وآپالتوی وصله پینه زده کنار

 مهرداد و تاریک می شود هوامی نشیند ،  زانو تش چهارآ کنار سالم می کند و به او سر مهرداد بااست ، 

،  می کند اشاره  دیوار به کنار می زند و صدا را نوازنده او مرد ،رامی باز و بسته می شود آچشمانش به 



فرو می رود که  خواب  ن چنان درآ ،دیوار کنار  روی کارتن های لبخند سری تکان می دهد و با مهرداد

 تشک برند اتاقش خوابیده است. گویی روی تخت و

غذایی  با را روزها خود دیگری پشت سرهم می گذارد ، به همین شکل یکی پس از شب ها را روزها و

دیگر به اینکه که بوده ، شب ها زیرهمان پل استراحت می کند  می دهند سیر می کند و او که مردم به 

ن ایسال است که  انگار سالهایگرفته که  این زندگی اش خو چنان بانآچه اتفاقی افتاده کاری ندارد  و

 گونه زندگی میکند .

نکرده  پیدا ثری از مهردادا امارو کرده است  زیر و را به رسم عاشقی تمام شهر و مریم برخالف مهرداد

کسی که  ن آ به این نتیجه نزدیک می شود که اصالً ن حس قوی را ازدست می دهد وآاست کم کم 

به دنبال لذت   هم حاال وه است فراموش کرد را بوده است همه چیز اگرهم او نبوده و دیده است مهرداد

 دیگری برنده  و همیشه یکی بازنده باشدرسم عشق این است که  خرآ،  وخوش گذرانی هایش است ها

 برنده... مهرداد بازنده و مریم این بازی  درظاهرا  و

 مجدداًسعی می کند که همه این اتفاقات را هم فرامش بکند ،  می گردد واش باز  به زندگی معمولی

باز می  نشاط سابقش هم  شور و ، ان بی سرپرست ومابقی امور می شودکودک مشغول کالس هایش با

به عالم برزخ مربوط می  دادردیدن مه مرده است و مده است که مهردادآهم کنار این موضوع با و گردد



 ،می کند و فاتحه ای میخواند مرزش آروح مهرداد طلب شادی مثل همیشه برای  نه به این دنیا ، شود

 باشد . نداشتهفاصله  او بابیشتر متری  صد شاید چند و زنده است  که  کسی  برای 

خاطراتی که  ن اتفاقات به صندوقچه خاطرات استآسپردن همه  مریم درحال فراموش کردن همه چیز و

 نداشته است. سالها چیزی به جز زجر وعذاب برای او

 با کالس زبعدا،  مریم طبق برنامه همیشگی اش پیش می رود می گذرند و دیگری روزها یکی پس از

را روی تخت  خود صورت می شوید و دست و ، آویزان می کند رش رابه اتاقش می رود چاد، کودکان 

کم می کند  صدای تلویزیون را میکند کانالی باال پایین  چند روشن می کند و تلویزیون را،  پرت می کند

 جایش بلند می شود و ازمی گذارد که صدای درب اتاقش به گوشش می رسد ،  روی هم  وچشمانش را

 باز می کند: درب را کند از چشمی درب نگاه می کند لبخندی می زند و به سمت درب حرکت می

 خشید مزاحم استراحتت شدمببسالم مری ،  -

 سالم خواهش می کنم بیا تو -

امشب میریم همون  تغییر کرده و اطعام ایتام  که برنامه بهت بگم   مفقط اومد ید برم ،نه ممنون با -

 ؟! م میایأببینم توخواستم خونه پایین شهر،  یتیم 



 که نه ، ممنونم که خبرم کردی چرا،  حتماً -

 .خدانگهدار خواهش می کنم  -

 پس از روی تخت دراز می کشد ودارش را تنظیم می کند ، ساعت زنگ مریم درب اتاق را می بندد و

 می رود. خواب فرو لحظاتی در

 بر سر می کند و چادرش را ، می گیرد وضوخواب بیدار می شود ،  ای زنگ ساعت ازصد مغرب با حدود

تمام  با ن میزند وآبرمی دارد بوسه ای بر رااش ن کوچک چرمی آلبخند قر سر سجاده اش می نشیند با

ورده بود ، آقرانی که تنها یادگار مادرش است که ازسفر مشهد برای او ،  استشمام می کند را وجود او

اشتیاق به نماز  با نشاط و می خواند وسپس مثل همیشه با صدای مالیم وصوتی زیبا صفحه ای را با چند

 ندارد. وجود  این دنیا در اصالً  نماز می شود که انگار چنان غرق درنآمی ایستد و 

به  دقیقه ای بعد چنداتاق خارج می شود ،  از می شود واماده  آسریع که می خواند را مغرب وعشا نماز

طول  در،  به سمت یتیم خانه به راه می افتند ماشین می شوند وخواهر روحانی دیگر سوار  اتفاق چند

نیست یکی از خواهران متوجه اصال او حواسش  اما ،صحبت می کنند  او مسیر خواهران روحانی با

 ی گوید:ممی زند و رنج به پهلوی اوآ با می شود و حواس پرتی او

 توصحبت می کنیم  داریم با مری حواست کجاست؟! -

 حاال تجربه اش نکرده ام  ازخواب که بیدارشدم یه حال عجیبی دارم که تاببخشید  -



 ؟ کلیسا  برسونیم رو تو میخوای اگه حالت خوب نیست برگردیم و -

 نیستخاصی  چیزنه ، نه الزم نیست میریم ،  -

 باشه عزیزم. -

کنار  ، ی رسندپایین شهر م به محله ای خلوت در دیگری طی می کنند تا یکی پس از را خیابان ها

 او دیگر خواهران از مریم و کنار سالن توقف می کند و نماشی ، خیابان سالن بزرگی به چشم می خورد

ل می پرسد که راننده می گوید آمورد ماشین غذا سو در مریم ، قبل از ورود به سالن  ، پیاده می شوند

 به سالن می رسد. دقایقی دیگر

 کودکان می کند  به بازی با شروع  د وسالن می شو وارد خواهران  مریم به اتفاق دیگر

پشت ماشین پیاده می  را از های غذادسب و قیقه ای می گذرد که ماشین غذا به سالن می رسدحدود ده د

 خواهران کودکان را به سمت میزهای غذا راهنمایی می کنند و مریم وبه داخل سالن می برند ،  کنند و

خواهران به کودکی سیاه  یکی ازمی کنند ،  رفتار نهاآ مهربانی با با یم می کنند ونها تقسآمیان  را غذاها

حرکت  مریم به سمت اونشان نمی دهد ،  اشاره می کند که میل به غذا زیبا موهای فر ریز و پوست با

یتیم یکی از مربیان ، پسرک توجهی نمی کند  اما ،کند  برقرار ارتباط  او سعی می کند که با می کند و

 خانه به مریم می گوید:



یه سرباز به اینجا  توسط  هم  این کوچولو مادرش کشته میشن و و مرز پدر زاموقع عبور ،  ایرانیه -

 بخاطرهمین کارش زندانه  اون سربازم االن تو ورده شده وآ

هم ، هم  با تو میدونی که من و، ی جانم ابه من بدین ،  کنید و و پیدار اسم ومشخصات اون سرباز -

 ؟! وطن هستیم

 پایین می اندازد سرش را پسرک نگاهی غمگین به مریم می کند و -

 ؟ ببینم اسم پسر خوشکلمون چیه بگو -

 سهام -

 ؟! بخوریم هم غذا سهام بریم با، سهام وای خدا چه اسم قشنگی ،  -

 نجا می رود :آبه  می شود سری تکان می دهد و رو صدایی سمت پیاده  و ناگهان مریم متوجه سر

 ؟! باز چی شده -

که این  چی بهش گفتم  هر اما، بهش بدم  می کرد که غذا اون گدای بی تربیت اصرارهیچی خانوم  -

 ش دادمله منم عصبی شدم و ، رفت یغذا مال بچه هاست تو گوشش نم

 می گوید: هم می کشد سری تکان می دهد و در  هایش رامریم اخم 



نمی کنه که کودک باشه  فرقی  برای ما،  باید بهش کمک کرد ،ببینید اونم فقیره ،  اه بودکارتون اشتب -

و معذرت خواهی بیارم  دلش در که برم از زیاده یکی بدید به من  غذافقیر فقیره ،  نظرما بزرگسال از یا

 بکنم

 ده می کنم .امآاالن   چشم خانوم -

به سمت  درون پاکتی می گذارد و را سیب درختی یک عدد مریم ظرفی غذا به همراه یک نان و

به  پائین می اندازد و سرش را،  میزند صدا را او،  می رسد متری جلوتر به او چند ، فقیرحرکت می کند

 زبان بلغاری می گوید:

فقیر چیزی از  مرد ، مرفتار همکارم ازتون معذرت میخوا ربخاط اینم سهم شماستاقا ،  بفرمائید -

 می کند و مریم نگاهی گذرا به اومی شود ، ش خیره ی ازیبای فقط به مریم و فهمد وحرفهای مریم نمی 

 می گوید:

 !خجالت نکشید بگیرید ینم سهم شماستا من که ازتون معذرت خواستم -

توجهی نمی کند ،  می شود که بروی زمین می افتد قطره آب ست متوجه چندهمانطور که سرش پایین ا

 ی سال کسی به زبان نیاورده بود :ذرد که چیزی را می شنود که سالهاثانیه ای نمی گ چند اما

 ؟! خودتی مریم  -



ش می ا پیشانی ونه هایش گل می اندازد عرق سرد برگ ،شنیدن این کلمه چشمانش گرد می شود  با

فقط  خیره می شود وفقیر می کند ،  نگاهی به مرد ورد وآباال می  ترس واضطراب سرش را با،  نشیند

دیدنش محروم بوده  چهره ای که سالها از  شناستآن ریش وموی بلند چهره ای آپشت ، نگاه می کند 

 ،است  خیالش زندگی میکرده با فکر می کرده است و چهره ای که این سالها ثانیه به ثانیه به او است

دستان لرزان  بافت ، ر و به دست نابودی سپرد خزان کرد و را روزهای مریم  رفتنش همه  همانی که با

توجه به اطرافش  صدای بلند بدون  با چند قدمی عقب می رود و ضربه ای به صورتش می زند و چند

 روبروی او زانو میزند و هم  مهرداد، بلندبلند گریه می کند  روی زانوهایش می نشیند و، می کند  هگری

 می کند گریه او هم   می شود و خیره  به او فقط 

  !نیستیمهرداد  تو  نهپیش مرده ، طهرانی سال ها  مهردادنیستی بگو ،  مهردادبگو که  -

همونی که به این روز ، همونی که زندگیتو نابود کرد طهرانی  مهرداد، هردادم من م مریم بخدا -

 سیلی به صورت خودش می زند با نشوندت و

، دنبال عشق وحالت بودی  حتماً ، کشیدماین سالها که من اینقدر زجر  تو بودی؟! حاال کجا پس تا -

 ...برووو بودی بلند شو حاال تا برو همون جایی که   االنم

 : ل می کنند کهأسو او از غوش می کشند وآ در را او می زنند و زانو خواهران روحانی کنار مریم 

 ؟ چیزی بهت گفته ؟! مری چی شده -



 ؟! کردهاذیتتون  ؟ کنم خبر خانوم می خواید پلیس را -

 مریم میان گریه هایش به انها می گوید :

 ، سراغ من همه سال اومده  از این بعدحاال  واست  روز انداخته  به این  که منو ، این همون مهردادنه  -

 اینجا برو از مگه نگفتم برو؟!

سال  چندولی ای کاش می پرسیدی که این ، زندگیتو نابود کردم  میدونم من هیچ جا نمیرم مریم ،  -

 می گفتی برو بودم بعد کجا

 برام مهم نیست گفتم برووو... اصالً -

وسال زندان دمهمه بدونی دست داده بودم  برام مهمه که بدونی من حافظمو ازولی برای من مهمه ،  -

اومدم  نموندم و حتی یه روز هم شدم  زادآ  تا ای محکومیتم حافظه ام  رو  به  دست اوردم  وخرآ ، بودم

 اونا  ززنگ بزنیم به پلیس ا بیا اصالً، گم دایی که می پرستی دارم راستشو میبه همون خ ،  دنبال تو

 بپرس

 این چند سال ،  اگه بدونی... اگه بدونی چی کشیدم -

 ماهه که اینجام و من چند، برات تعریف کنم  دخیلی حرف دارم که بای، میدونم ،  میدونم مریم -

 بریم هتل تا همه رو برات تعریف کنم . تا بیافراموشی گرفتم ، 



جلو  عقب و به چشمان هم خیره می شوند ،زمین بلند می کند  از را او می گیرد و بازوان مریم را مهرداد

می  چشمانشان را غوش می کشند وآ در را خره دل به دریا می زنند وهمدیگربأل امااند ،  مردد، می کنند 

علی باز می کنند  راچشمانشان ، بندند وهیچ چیز نمی گویند که صدای دست زدن عابرین را می شنوند 

را  دست همدیگر ،وند واشک هایشان را پاک می کنند می ش غوش همدیگر جداآشان ازیرغم میل باطن

 می افتند : راه   به محکم می گیرند و

 ؟! محکم گرفتی در دستموکنم که اینق نکنه میترسی فرار ؟! هان چیه -

بری وقتی حسین  کشتی مسافر اون تو  یادته، باشم دیگه نمیخوام  مریم دیگه نمیخوام ازت دور -

 محرمیتمون روخوند چه قولی به هم دادیم ؟احدی خطبه 

 ندادم  من هیچ قولی به تو -

  )وباهم میخندند( منو عصبی نکن  مهرداد -

 مریم بغض می کند و می پرسد :

 شده ذره   یه براش  دلم مادرم حالش چطوره ؟  مهرداد -

 مادرت...مادرت ،  -

 ماه پیش فهمیدم همه چیز رو میدونم چند -



 ؟!بمونیم برنامت چیه مریم بریم ایران یا -

  سسه های خیریهؤم تربیت روحانی و، ساخت مسجد د انجام بدم ، دارم که بای من اینجا خیلی کار -

 نمیتونم  برگردم ایرانرضمن من که د

 کردنت  پیدای برا ، حتی به سفارت ترکیه هم نامه زده بودن بی گناهیت ثابت شدمیتونی ،  -

 ور کلی فقیر شم وبمن اینجا واسطه  بود که این چیزا پیش بیاد و خدا همه کار میدونی مهرداد اینا -

میگم برگردیم همین جا ،  و انجام بدیم جادارم اون یه کم کار بیاریم و بریم ایران مادرمو، کنم  تیمار

 و پدر، این یتیم خونه بود  ل اینجا توگسیاه سیاه خیلی خوش موهای فرفری و مهرداد یه پسر کوچولو با

 میگم...اسمش سهامه ، دم مرز کشته شدن جنوبیه  مادرش

 )وباهم میخندند( توبه سیاهیشم  یش بمن رفته وگلبزرگ شد میگیم خوش ، من اوکیه نظر از -

 ، خودت سیاهی ، فکر کنم اصال خودتو تو اینه ندیدی خیلی وقته درسته ؟ ادبی مهرداد خیلی بی -

 اره خب چون متوجه نمی شدم ، منو نگاه کن تورو خدا.... -

 پی اس بخریم که دیگه گمت نکنم تا بعدیه دستگاه جی مهرداد بیا بریم  -

 ی بریمتاکس با مریم من خسته شدم بیا -

 خیلی خب... ، هنوزم تنبلی -



 ینده پیش رویشان حرکت می کنند .آبه سمت  وند وسوار تاکسی می ش مهرداد مریم و

 !عشق هوس نیست -

 !عشق بازی نیست -

 !عشق پاک است -

 !نیستعشق اسما -

                             مثل عشق خدا به بنده اش...
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