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و انگار امروز  ندینشیتابان به تنش م دیگرم و خورش یبا وجود هوا دیشد یلرز

 .کندیغلبه م دیخورش یماه بر گرم یسرد گرید یبرخالف روزها

 دنیبه محض د رود،یو جلو م گذراندیرا از نظر م شیرو شیجنگل پ محوطه

. بنددیرخت م شیهال*ب یکه در بدنش است رو یاچراغ خاموش کلبه لرزه

 شود،یو وارد کلبه م کندی. پا تند مشودیده م یدلسوز اعضا دگانیتازه متوجه د

و دور و  داردیبر م عقببه  یقدم عیسر زندیم اشینیب ریکه ز ینم و کهنگ یبو

 .کندیبر کلبه را چک م
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است در  دهیخواب شهیهم یپدربزرگش برا چد،یپیزنگ در گوشش م یصدا

سنگ قبر  کیمانده، فقط  یباق انیب یکه برا یزیو تنها چ کیمحوطه سرد و تار

 !است کوبدیرا به گوشش م قتیکه مدام حق

 کشند،یخود را باال م یو به سخت اندازندیچنگ م شیگلو یوارهیبه د شیهانفس

بدانند و  یاز کوه نورد یزیچ کهآنیانگار که درحال باال رفتن از کوه باشند ب

 !داشته باشند یزاتیتجه

 !دارد اما انگار نه یبد یجزا ایدن نیفقط دروغ در ا کردیم فکر

گرفته تا فرش قرمز و  وارهایکلبه را خاک گرفته است، از د یهالیوسا همه

 !یکنار تخت چوب ییگلدان طال

پس  ستی. خداروشکر اهل وسواس نندینشیتخت م یرو یو به آرام کشدیم یآه

 یدراز م ل،یوسا یخاک رو یادیداخل کلبه و مقدار ز بیعج یبدون توجه به بو

 .بنددیرا م فامشهیس یکشد و دو گو

بار فقط به تنگ کردن نفس او  نیا یکند ول یرا احاطه م شیدوباره گلو بغض

که کنار پنجره  یگنجشک کوچک شیهاو ضجه هیگر ی. صداشودینم یراض

 .پراند یدر حال چرت زدن است را از جا م یکاهگل

جواب خانواده چشم به  داندینم شود؛یاضافه م شیهابه درد گرید یوجدان عذاب

 راهش را چه دهد!

 ایشان، بهشان وارد کند خورده یشوک را بدون توجه به قلب باطر یمیحجم عظ

 !را به دوش خودش بکشد یگریزخم د نکهیا

اش را دارد بدن خشک شده یکه سع یو درحال کشدیم یاازهیخم یکرخت با

 :زندیجا کند، ل*ب مجابه

 «.آخ... »



را به دست  اشیو گوش چرخاندیاش مشده تیالیها یرا در موها دستش

و نق زنان خودش را به درب  شودیآنتنش آه از نهادش بلند م دنیبا د رد؛یگیم

 .رساندیرنگ کلبه م یزرشک

خودش حال خودش را  زند،یو نگاهش مدام سو سو م دهیشوره امانش را بر دل

 .در وجودش گم شده و او سرگردان به دنبال آن است یزی! انگار چکندیدرک نم

 اعتنا باشد، دست به یاست ب دهیکه امانش را بر یبه حالت تهوع کندیم یسع

 هیمجنون که حاش دیب یهادرخت د؛یایتا نفسش، قبل از جانش باال ب شودیزانو م

 :دیآیو به حرف م گذراندیرودخانه جا خشک کرده بودند را از نظر م

دور از ده و مردم  همهنی! آخه پدر من اگهیبود د یچه اتفاق نی! اخوامیمن نم»

 «چرا؟

 :کشدیم ونیو ش گرداندیلبش م یشکسته و کج و معکوجش را رو یهاناخن

 «....جانیبرگردم خونه، ا خوامیم»

ولگرد گوشش  یهاواق واق سگ یکه صدا دهینکش مهیبه ن شیهانق زدن هنوز

و  داردیمرب یو قدم چرخاندیرا در حدقه م دگانشیزده د وحشت کند،یرا پر م

 یها را کمسگ یصدا کهنیبعد از ا .کشدیجلو م یرنگش را کم یاسیشال 

. افتدیبه طرف ده راه م یو پوچ دیپر از ترد ییهابا قدم کند؛یدورتر احساس م

در آسمان  دیدور تر از خورش یدارد نه به ماه که کم ینه به آفتاب کار گرید

 .کندیم ییخودنما یسرخاب

با  کند؛یاش را باز ممردانه راهنیپ یدو دکمه باال رسد،یم یجاده اصل یکناره به

توجه به  یاذره کردیم یپسر بچه کنار جاده که تمام مدت سع ن،یماش نیاول دنید

و  گذاردیزده پا به جاده م و ذوق بردیم ادیرنگش نشان ندهد را از  یچشمان آب

 .دهدیتکان م نیماش یبرا یدست

 :دیگویم خاراند،یکه پشت دست چپش را م یو درحال کندیاشاره م اششهیش به

 «ا؟آق»



 دنیبا د اندازد؛یم ینگاه انیبه ب یچشم ریو ز کشدیم نییپا یرا کم شهیش مرد

زرد رنگش  یهاو دندان شودیاش آزاد م*نهیس ینفس تو آزاریآرام و ب یچهره

 .گذاردیم شیرا به نما

 «ره؟یشهم یریکجا م»

در صورت مرد  دیشک و ترد آورد،یمقصدش را به زبان م انیب نکهیا محضبه

 .خوردیم یزیو ناگهان تکان ر شودیم دهید اشیوزغ یهاو چشم

 یرا به دور فرمان کهنه و پوسته پوسته شده شیهاکه دست یلکنت درحال با

 یکوتاه یبا خنده انیو ب کندیبه کنارش م یااشاره چرخاند،یم سانین نیماش

 .شودیسوار م

 ی! هر کسگرددیبه خانه برم عیشانس است که سرکه چقدر خوش کندیم فکر

ماندن و نرفتن به آن محله استقبال  رونیب یبرا یاز هر راه دیاو بود شا یجا

 کسچیاش را داشت. هجا بود و او فقط خانوادهاش آننه! خانواده انیب یول کردیم

 یحت ایبهتر از خود  توانستینم کسچیداشته باشد، ه یدوست توانستیجا نمآن

 یاعتماد نکن و برا یحرف و تنها باش، به آسانبدتر از خود را تحمل کند! کم

 . ...بود شانیقانون اول زندگ نینرو! ا رونیاز محله ب یمدت طوالن

هر لحظه  شدیو باعث م دیچرخیم شیدست و پا یمشکوک مرد مدام رو نگاه

و با لحن  کشدیاش را باال ماس چهارخانهلب یهانیشود! آست ترقیعم انیپوزخند ب

 :دیگویم یخاص

 «!میکنیم دایکردنشون پ یمخف یبرا ییهاحلراه شهیما هم»

 !کندیگردنش م یبه زخم رو یاو اشاره زندیحال گوشه شالش را کنار م نیهم در

و نگاِه  شودیخود جمع م یباشد، بالفاصله درجا دهید یبیعج زیانگار چ مرد

 .دهدیرا به سمت جلو هل م اشهیکر

دلشوره را به دل راه  ،یغامیو نه پ یسراغش را نگرفته است، نه تماس یکس

 .کندیل*ب شروع به گفتن ذکر م ریو ز دهدینم



 یاش را به بازمعده یو محتوا خوردیم اشینیخاک مدام به ب یعرق و بو یبو

شلوار مام  یرو یفرض یهاخط دنیشروع به کش شتریتمرکز ب یبرا رد؛یگیم

 .داردیو سرش را باال نگه م کندیم تشیف

 کیدارد نزد د،یآیبه چشمش م یزیاز هرچ شیکهنه ب یکنار جاده یهاکاکتوس

 . ...شودیم

 «ره؟یاجاز هست همش»

انگشتان پرمو و  نیبهمن را ب گاریس گرداند،یبه سمت مرد بر م عینگاهش را سر

 !کندیرا هم م کارنیو ا دیبگو ی"نه" محکم خواهدیدلش م ند،یبیزمختش م

غراضه به خوردم  نیدود ماش یهم قاط گارتیمونده که دود س نمینه! هم»

 «.!یبد

نشنود "مسافر هم  انیکه ب یل*ب، طور ریآهسته ز یلی! خخوردیمرد بر نم به

! خوردیبر نم زین انی. به بندینشیو راست م کندی" زمزمه ممیقد یمسافرها

 . ...توقع تعارف از او داشته باشند دیآن محل است؛ نبا یباشد جز اهال هرچه

 !َجودیو پوست لبش را م کشدیم یپوف انیب شود،یکه بلند م نیتلپ ماش تلپ

 «نه؟ ذارهیکه نم نمونیزم»

که شاهد تکان  انیب دهد،یاش را تکان مو تنه فربه دیگویم ینوچ بلند مرد

اعتراضش  یتا نه صدا ردیگیدهانش را م یجلو عیاش است، سرخو*ردن شکم

 .بزند یبلند شود و نه حرف نامربوط

 یو پول بردیبزرگ شلوارش فرو م یهابیدست در ج عیسر ستد،یایکه م نیماش

 نییپا نیاز ماش یدیخسته نباش یحت ایحرف  چیه یب گذارد،یداشبرد م یرو

ساکت و مردم سرشان در کار  شهی. ده مثل همردیگیم شیو راه را در پ پردیم

شده است  رهیخ شبه یچشم ریخانم که ز یکبر یخودشان است. دستش را برا

 .کندیل*ب سالم م ریو ز دهدیتکان م

 «جوون؟ یبود کجا»



 یکنار ل*ب کبر یزخم تازه یو چشمش رو چرخاندیرا در دستانش م دیکل انیب

 :دهدیبدون مکث جواب م افتد،یخانم م

 «از ده! رونیب»

وارد خانه  عیو سر دهدیفضولشان نم هیهمسا یدوباره دنیسوال پرس یبرا یمجال

 یادامه دهند و ادامه دهند و قربان خواهندیم یمردم تا ک نیا داندینم شود؛یم

 .دهند! او خسته شده است

 رشیگ بانیو درد دوباره گر افتدیبه لرزه م شیمادرش دست و پا یصدا دنیشن با

 .خوشحال نشان دهد یخودش را کم کندیم یسع شود،یم

 «مادر؟ انیب»

 یو دو گو فرستدیم نییدهانش را با درد پا آب رود،یم لیتحل شیدر پاها قّوت

 .رودیمادرش م یرخ مهتاب یلرزان و جفا کارش در پ

 ند،ینشیدست مادرش م یو رو رودیکج و معکوج کنار م یهااز پله دگانشید

 .کندیرا هم مچاله م انیو از آن طرف قلب ب دهدیکه مدام قلبش را ماساژ م یدست

 «؟یچرا شب موند ،یتا برگرد میدلوم هزار رو رفت که! ِچش رو هم نذاشت»

 یدر آخر وقت کند،یم یرا بررس انیب یو دست و پا دیآیم نییها با عجله پاپله از

و کنار  کشدیم ینفس بلند ند،یبیپنج زخم کوچک و بزرگش را بدون عفونت م

 .ندینشیپله م

دهان باز کند  ایکند  هیگر خواهدی! نمافتدیبه سوزش م شیو گلو دگانیاما د انیب

 .زودتر تمام شود خواهدی! فقط دلش میگفتن حرف یبرا

 «آقا جونت چجور بود؟»

 کوبد؛یدردناکش م ینهیس یقفسه یهاوارهیخود را به د پناهیب اش،دهیترس قلب

. زندیبوسه م عیو پشت دست مادرش را سر ردیگیگوشه لبش را به دندان م

دروغ را  یانهیدرد تاز ایمادرش را تماشا کند و  یچشمان باران دیبا ایکه  داندیم

 :کندیبر تار و پودش حس کند. آرام زمزمه م



 «.خوب بود، دلش تنگ شده بود»

قبل فراموش  یهادرد و زخم د،یشدن زخم جد جادینانوشته با ا یاقائده طبق

 دیتا شا کندیبدنش را منقبض م شد،یمادرش متّوجه دروغش م دی. نباشودیم

 شیبرا هیاز چند ثان شتریب طیشرا نیکه ا داندیاز دردش کمتر شود اما م یاندک

و با  ردیگیدر بر م اصورت مادرش ر فشیبا انگشتان ظر ستیقابل تحمل ن

بر اثر خفه کردن بغض ناخلفش خش گرفته دوباره حرفش را تکرار  که ییصدا

 .کندیم

 .زندیرا چنگ م شیو بغض گلو شودیخوشحال مادرش بلند م یصدا

 «؟یحضرت عباس»

طور که راه اتاقش را همان رود،یو به سرعت از پله باال م زندیم یجانیب لبخند

درحال باز کردن پنکه  یبه پدرش که با دقت خاص یگرفته، سالم کوتاه شیدر پ

 .شودیو وارد اتاق م کندیاست، م

در  یاو لحظه گذاردیم هم یرا رو دگانشید کند،یاش را پاک نمچهره عرق

. او خسته است، ندینشیتخت م یو رو دهدیم رونینفسش را ب رودیخلسه فرو م

 یعادت شده است. صدا شیکه دردشان برا یگاهیگاه و ب یخسته از زخم ها

 نی. انگار اداندیهم نم ار لشیدل کند،یاش را بلند مخنده یتخت صدا ژیریق ژیریق

 .که هست به نظر برسد یزیتر از چنخندد و بدبخت ترسدیروزها م

نفسش را ببرد، حلقومش را بشکافد و خودش  ندازد،یدارد قلبش را چنگ ب دوست

 شودیبلند م شی! آهسته از جاکندیتنها تامل م یمخمصه نجات دهد ول نیرا از ا

 .دهدیپدرش گوشش را مورد نوازش قرار م یخسته یکه صدا

 ینیبب یریبرو خونه َمش رمضون پسرش زخم گلوش گرفته! م ؟یبابا اومد انیب»

 «شده؟ یچ

منتظر پدرش که در چهارچوب در قرار دارد  یهامقابل چشم یالبخند وارفته انیب

ساکت  دشیو در جواب سوال پر از ترد کندینازکش م یهال*ب یمهیضم

 .ماندیم



 هیاول یهاو جعبه کمک زدیخیلحظه بعد به محض رفتن پدرش از جا بر م چند

که ازش  یبار نی! از آخرداردیجا خوش کرده است را برم واریکه گوشه د

 .سه روز تی! نهاگذشتینم ادیبود زاستفاده کرده 

حبس  اشنهیو نفس در س ستدیایبزرگ خانه َمش رمضون م یدر آهن مقابل

 ایلبان ثر یرو یزخم یبود، وقت شیآمده ماه پ جانیکه ا یبار نی! آخرکندیم

مش  یادهایهنوز آن داد و فر کرد،یشده بود و او را از غذا خوردن منع م جادیا

 !دخترش کند یبرا یکار تواندیکه گفت نم یداشت وقت ادیرمضون را به 

 قدرنیا یمحله باشد؟ آخر ک نیا یتنها دانشجو دیچرا با آمد،یخودش هم بدش م از

فقط  ندازدیب یاگره تواندیماما توقع دارد؟! او که در کار خدا نم یدانشجو کیاز 

 !خوردیو غصه م ندیبیم

پر  یهابعد در مقابل چشم یقیدقا دهد،یم هیتک یمانیس واریو به د زندیرا م زنگ

را حفظ کند! با مکث  اشیآرامش ظاهر کندیم یاز تمسخر مش رمضون سع

 :دیگویو م کندیم لیاش را به سمت داخل متماتنه یکوتاه

 «.نباشه... یمشکل حاد دوارمیسالم! ام»

و  فشاردیزمخت خود را م یهاانگشت انیب یهابه صحبت توجهیب رمردیپ

 :دیگویم

 «االن خوابه!»

 «بخوابه! تونهیخوبه، خوبه که م»

 .کندیاش را پر چروک مو صورت افتاده رودیچاک م رمردیپ المنظرهیکر لبخند

 «....ستیکه ن یبد زیچ»

 نیاز ا دیآیبدش م دهد،یرا هل م یخورد در ورود یو با اعصاب کندیم ینچ

 .رودیو لبخند از لبانشان کنار نم کنندیم تیکه جنا یمردم نیمردم خونسرد! از ا

به طرف اتاق خواب که کنار آشپرخانه قرار دارد  یسلطنت یهاتوجه به مبل بدون

 .کندیدرب، پسرک را برانداز م یو از ال رودیم



. زخم گردنش شودیهم فشرده م یبه شدت بر رو بارهکینازکش  یهال*ب خط

چه  اندازد،یبه تنش م یاو لرزه ردیگیرا م انیچشم ب از همان دور هم به وضوح

 !است؟ قیعم قدرنیگفته و چکار کرده که تاوانش ا

و  کندیاست پرتاب م یچا دنیبه سمت مش رمضون که درحال نوش ینگاه مین

 :غردیم

 «ه؟یچ لشیزخم دل نیا»

 .نابود کند و باعث مرگ شود یتلخ نیگونه بد نیهمگان را ا دیدروغ با چرا

 «....یدروغ عاد هی»

اش چهره یو جنون آن درخشدیم انیب دگانید رگونیدر دو گودال ق بیعج یبرق

 !کشدیرا به آغو*ش م

پَست بوده که  قدرنیمثل تو ا یبگم؟ کدوم آدم ی! من به تو چکهیآخه مرت»

 تشیسر مثال مظلوم یهاهیکنه و آخرم گر هاشیخودخواه یهاش رو قربونبچه

 «گوش آسمونو کر کنه؟

کوتاهش پرتاب  یشانیپ یبه باال یگریرا با موذ اشیحالل یرمضون ابروها مش

 .کشدیرا به چنگ م انیب فیبازوان نح د،یآیو جلو م کندیم

 «مگه؟! یاسرت به کار خودت باشه! تو چکاره»

و  کشدیم رونیب رمردیناله پسرک، دستش را از چنگ پ یصدا دنیاما با شن انیب

اش بند پوسته شده باز پسر و لبان خشک و پوسته مهی. چشمان نشودیوارد اتاق م

 !کندیدلش را پاره م

 یباال یو با حس کردن دما دهدیپسر قرار م یشانیپ یزده دستش را رو وحشت

و به سبب آن، در داخل عمارت شاهانه و مسکوت  دهدیسر م یونیبدن پسرک، ش

 .دهدیرخ م یفیخف یرمضون تکاپو مش



را  بورفنیو قرص ا دهدیقرار م یعسل یزده رورا شتاب هیاول یهاکمک جعبه

جانکاه را  یاجهیسرگ دیایسر پسرک ب ییبال کهنی. فکر اکندیاش خارج ماز ورقه

 !کندیم هیبه سر پرتالطم او هد

 .شودیخاتون بلند م یو صدا چرخدیم یبلند غیج یدر با صدا پاشنه

 «مگه؟ یبود؟ سر آورد یچ غی! چه به سر پسر من اومده؟! صدا جانیب یوا»

را به سمت  نیو بتاد داردیچشمان پسرک برم یبدون تعلل دستش را از رو انیب

 .ردیگیخاتون م

دخترتون  د؟یاریهست سرشون م ییبچن چه بال نایبرو از شوهرت بپرس! ا»

 «نبود؟ یشد کاف نیخونه نش

حرف آتش به جانش افتاده باشد، شروع به بال بال زدن  نیا دنیانگار با شن خاتون

 .آوردیصورتش فرود م یاش مدام روبسته نهیو دستان پ کندیم ونیو ش

 ریمردمه تقص نیا رِ یدهه تقص نیا ریتقص ست،یمن ن ریبخدا که تقص یوا یوا»

 «.ک... یهام چه گناهکردم بچه یکد خداست! من چه گناه نیا

 نیو آست بردیبه سمتش هجوم م انیکه ب یوقت شودیدر نفطه خفه م شیصدا

 .زندیرا باال م شیهالباس

! کم کم موقع عفونت یکرد یچه گناه دنینشون م نایا ؟یکرد یچه گناه»

 «!یکردنشون هست، بهتره فاتحه خودت رو بخون

 .نشاندیم انیب رنگیب یهال*ب یبر رو یبند میاش لبخند نزده وحشت نگاه

 «من نبود! ریتقص ؟یچ یعنی»

 :غردیزده مغضب یو با صوت اندازدیباال م یاشانه انیب

خودتون رو  دیهر چند شک دارم بتون ذارم،یم نجایرو ا هیاول یهاجعبه کمک»

 «!دینجات بد



 یناله شیهاقدم شود،یو وارد کوچه م کندیراه کج م یطرف درب ورود به

. آوردیبه صدا م سپردند،یجان م اشیکیالست یهانیپوت ریکه ز یبرف یبلورها

 کی. در کنندیم ییو حاال ماه و ابر در آسمان خودنما ستادهیکنار ا ریآن آفتاب دلگ

انده تازه پوش یهااز برف یکوه باخانه کدخدا که  یسنگالخ ریدر مس نیخط مع

 .دهدیخود ادامه م ریشده است، به مس

هر  شود،یم جادیا یتن مظلوم یکه رو یهر زخم شود،یکه گفته م یدروغ هر

 دینفر با کیدر آخر  شود،یم هیبه گر لیکه تبد یهر لبخند شکند،یکه م یدل

 .تقاصش را پس بدهد

 .شودیوارد خانه م عیو سر نشاندیلبانش م یرو یشخندیباز، ن یِ چوب درب

مظلوم  نیا یخوایم ی! تا کیبه سرمون زد یچه ِگل نمیبب ایکدخدا؟ آقا رضا؟ ب»

 «؟یکن یو مردم رو قربون یادامه بد اتویباز

 !کشدیم رونیاش بفرسوده را از النه رمردیو پ چدیپیم عیسر اشیعصبان یصدا

 کهی. درحالشودیصورت پر ازچروکش درهم م انیکالم تند ب دنیبا شن کدخدا

 زشیر یهاچشم جود،یخود م زیت یهادندان نیاش را بوارفته یگوشت نرم گونه

به خروش افتاده  ی. سپس روبه بانودوزدیم انیب یکیدر نزد یرا به فواصل

 :کندیاظهار م

فکر  ؟یندادن با بزرگترت درست حرف بزن ادیشده دختر عباس؟! به تو  یچ»

 «؟یکن یاحترامیب طورنیا یتونیم یدوِکالس سواد دار یکرد

 .چرخدیو هراسان دور کدخدا م رودیجلو م انهیناش انیب

 «!ه؟یها چبچه ری! تقصوجدانیب کنهیها داره عفونت مهمه زخم»

 :کندیزمزمه م نهیو با طمان جهدیکدخدا م یسوکم دگانیدر د یبرق

 «....دیپدر مادرشونه! با ریتقص»

 نیو ب کندیکدخدا م فینح یهارا بند شونه اشزدهخیدست  زیناگر انیب

 :ردیگیم یجا شیهاحرف



 زیهمه چ ینشون بد یعاد یخوایم یرو؟ تا ک اتیکثافت کار یکه تو ادامه بد»

 «رو؟ بس کن بابا تمومش کن!

اش، تن کدخدا را کاوش و با نگاه آشفته بلعدیم دیدهان خشکش را با ترد ب

 :دیگویو م زندیرا باال م شیهانی. آستکندیم

ادعا  کهنینه ا ایچندتا؟ پنج؟ ده؟  ؟یتوهم زخم دار نمیبب خوامی! منمیبب خوامیم»

 «درسته؟ یامحله نیبر ا راه یکنیم

 .دیآیفرود م انیگونه ب یرو نشیو دست سنگ کشدیعقب م کدخدا

 «جامعه دادن؟! لیچشم پدر و مادرت روشن! بچه تحو»

 .دهدیترس را به دل کدخدا راه م گریبار د ان،یخراش بگوش غیج

 «شده؟!خر*اب نی! اجاست؟نیمحله رو! جامعه منظورت ا نیگند بزنن ا»

جامعه راه و روش خودش رو داره،  یگیعده مردم که تو بهش م هی یاداره نیبب»

 «.بترسه که به چوپونش اعتماد کنه یسگ هیاز  دیگله با

و  دهدیلباسش را باال م یکدخدا گوشه یهاها و حرفبه نطق توجهیاما ب انیب

 یو با تبسم دهدیم گرشیرا به دست د وانیل کند،ینم یکدخدا هم مقاومت بارنیا

 .کندینگاه م انیب نینامحسوس به صورت متعجب و خشمگ

را  انیب دگانید یجلو نیچرک یهابزرگ و وحشتناک، پر از عفونت یزخم

به عقب  یو قدم ردیگیآن تمام وجودش را در برم کیلرزش دستانش  رد؛یگیم

 .داردیبرم

 :زندیوحشت ل*ب م با

زخم نی... انیا !» 

. کشهیترسوعه که م تیرع نیا یایباف خرافه نیا کشهیزخما آدم رو نم نیا»

 «!رونی! حاال بیدیفهم دیکه با یاز حد شتریب



زخم به دوران افتاده و در  یلزج رو عیآن ما یسرخ دنیاو با د نیمشک دگانید

 .کندیم یممکن را بررس عیلحظه تمام وقا کیعرض 

و  زدیگریاش به خارج ماز اعماق حنجره دهینخراش ییکه صدا کشدینم یطول

 :شکندیسکوت را درهم م دهیلرز

 «.من...» 

و نفسش را  بردیبه طرف در هجوم م ندازدیبه چهره کدخدا ب ینگاه کهنیا بدون

 اشیقدم کیکه در  یواق سگ یتوجه به صدا یاو بدون لحظه کندیحبس م

 .کندیماست، پا تند 

زخمش فشار  یاش را روکه انگشت اشاره یو درحال زندیم یپوزخند کدخدا

 .جهدیبرق شرارت م دگانشیدر د دهد،یم


