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 ویروس تاجدار 3

 مطلع

مرکززن ر ززر ،ززاجر  راصززر تو  ززو ده و اززارهابه  هززا تهجزز  هزز  ا،  زز  
واالی اززارهابه بر اادززاب ت ززده ا زز مو و هززا رماازز  هزز   رمززاا  اا ززر 

ا،  ززززز  ایزززززد رازززززاب بر بوراه ر،بزززززر منقززززز  ارصززززز   بر ا زززززه  
کرورززا  اار  ی  تهل ززد مواززها 1ر زز مو ر ززهمو هزز  رعزز  صزز هو ویززروس 

 اردصو ها موورا  هارهاه و اارهابه را بر اولوا  قرار بابه ا  .
 2ایززد مرکززن سززر ا ززاس مقالبزززا  مصززاد منقزز  ر،بززری بر رر زز  ،مزززر 

کاری ک  ه  بور اد واهسا دا گو ،ا و ادما  ر رو،ای طعب  جاابی را 
دبه  ،ای اا زر تزیر ر هسز اری بر   زای هوزراه ارگارو و راابی بر  ال

ک   ک ززور باصززا  اززخ اززهب بر ت ززامو رر زز ،ززای سزز  ارد و هززا  ،ا  بر
                                                             

 ایرارززو کصززرارتر صززد بر-ایزد بوراه رصزز  و جااگززاه اززارهابه بر  ر،مزز  ا زز مو». 1
ک  اارهابه پاا  و منمزای بر زاو رزدارب  بوراه اار  حالو ک ور،ای   ر ز مو  ک  بر 

 ززوماه مصززاد منقزز  ر،بززری بر « ر زهمو هزز  ایززد صززرت قاسززت تو زت و بر  ر سزز .
کرورا.   21/2/1399ارتباط ت ویری ها  ااب معو مبارده ها 

کزز  ایززد ،زز  ازز  مقالبزز  جززدی و  مززد حززاال مو. » 2 کززم   ازز  اززها،  ایززد را رززرک 
کسارو هاهارمد مثت صا د کوامو اید  کاش  کرزو  . اه صااهلل اید کرزو سرکوربه صهب. 
ک  صا د کوامو ها که سیزاه صز رید و  کممد؛ ، چماه  جااب رق   و ر همو را رواا  
گذاِر اهبش تهارس  جنئ ا  جبا  را سرای ما رواا  هرمد و که را مارزدگار  زیبا و ارر 

کسارو هاهارمد  کاش  گفاار و ،ز  بر رهصزاار و ،ز  بر هرمد.  کار را هرممد؛ ،  بر  اید 
 ززوماه مصززاد منقزز  ر،بززری بر « ،ای ،مززری. ،ززا و پداززده کار،ززای ،مززری و ر اا 

کرورا.   21/2/1399ارتباط ت ویری ها  ااب معو مبارده ها 
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رینی قزرار بابه ارزد  ادم  ر ارو ه  مربد را موربتهج  و طرح و سررامز 
 ر ااد.ررض  مو« ویروس تاجدار»را بر قالب با ااه هعمد 

کتا  رواااو  ک  ، سر و مابر ا  . راوی ا   اد زهاه طعب اید  ای 
و  ت من    پی  رو  بر دماه قررق م  ت اد ت ش اهب را سرای حت

گر ا  و ه   رارداد مو کار  ر ارد. بر ایزد ارزر  صو ز   جازابی  ه  
راوی و بو اار ززاه بر مصززاطت مواعززا  سززر ا ززاس اززاطرا  واقنززو 

ک  ده صده ا  .  ط   ه  ت ویر 
کز  هز  تهل زد ام د  ا  هز    زت الازو  روارزرب  نعزو مرکزن ر زر ،زاجر  بار

رود و جززذا  ممدززر صززده و هزز  ارتصززا و ،ززای  هززا مهضززهرا  هزز کتززا 
کزززربه  هزززا ازززاری و ، را،زززو  ک ززز   تثب ززز  جااگزززاه ویزززشه ایزززد راصزززر 
اهارمدگاه اید کرار و ارائ  پی مااب،ای  ادرده  هزا قزه  سی زار ابامز  

 ااهد.
 

 مرکن ر ر ،اجر
 صر تو  و ده و اارهابهرا
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 «ُكن ِلما لا َترُجو أرجى ِمنَك ِلما َترُجو»

 امید داری بدان آنچه ازباش  امیدوارتربه آنچه امیدش را نداری 
«244/261األمالي للصدوق :  حضرت علی؟ع؟»  

 

کجا پیدایش شود وقتی تصور ما از آینده، ؟ این روزها حال خوب باید از 
کته  ای شده ساخته های فیلم ی جهتا  از کنتد میرا روایت   ای قصتهاست  
قتتتوی،  هایی بتتتد ستتتیاه استتت  و تنهتتتا  بتتته آختتتر رستتتیده استتت  و د یتتتا کتته

که از صورتشتا  پیتدا  ی ت  در قتاب تت   ،خشن های چهره با مهربا ی 
گو و چشم  . فکتر. فکتر. دهتد می)تلویزیو ( خودش را  شتا  همیشه پر 

در  کنتد میوادارت که  ویروس تاجدار خودت و ی  اختیار بیفکر وقتی 
کته  وعی  ز  آغا شود می ، اینخا ه برای حفاظ  خودت بما ی ز تدگی  تو 

 .ای  کرده مو ه آ  را تا حاال تجربه 
 کتته تلویزیتتو  و اخرتتار بتته ایم خیتتره .ایم  ش تتتهیعنتتی یک تتره تتتوی خا تته 

 .(کرو ا) کند میره این ویروس تاجدار صحر  بایک ره دارد در
یت  غتم  ش تته بته دل متن و امروز بعد مدتی قر طینته ختا  ی از صرح  

در را  ها زاده امامو  ها حرم بو آ  اینکه برای حفاظ  از مردم در مهدی
کشور   .ا د ب تهسراسر 
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کته رفتته تتوی بتالکن و  ترمش و ورزشتش را ا جتتام داده  .مهتدی از صترح 
کار میت  مطالعته هایش درسدی ر سراغ  کار به  و بته قتول ختودش   رفته و 
کتتتار و دارد بتتته  روی زمتتتین  ش تتتته طتتتور همین .، متتتن هتتتم تتتدارد شمیتتت  

 .کند میاخرار را د رال  و کند میتلویزیو    اه 
کتته رفتتته بتتود آموزشتتی و برگشتت  دی تتر هتتر چتته فضتتای مجتتازی  ،از روزی 

گوشتتتی تلفتتن همتتتراه  کتترد و آ قیمتش گتترا داشتت  را از  ر    ستتتاع  پتتتا
کته قیم  گرا  را  شتا   وهتوا آبداشت  و هتم   متا قطبهتم  و محکمی 
و ستتفارش داده بتتود و از ستتوایش بترایش آورده بود تتد بتته دستت   داد متی

کتته  کنیتتد و در خا تته قر طینتته ختتا  ی را رعا ا تتد گفته کتترد. از روزی  یتت  
 گف : ایم ما ده
گر_   ...کنی میفکر  مهری بررم و بفروشم؟ ا

که حرفش تمام شود. دو بارهما  یکی     ذاشتم 
 ... ه! خدا رو چی دیدی شاید  :گفتم

 آخترین بتار ایتن شتاید را ادامته  تدادم. هتین حرفتی  ت دم. تمتام ت شتتم را
 ریتت د و ختتودش را  بتته هتتمو دوبتتاره  کتته یتتادآوری بتترایش  راشتتد ام کتترده

م م   کند. مهدی دی ر بعد آ  روز آموزشی  توا    طاقت  بیتاورد. 
کرد و فقط به درس خوا   هایتتا   تد  پرداخت . خودش را در خا ه حرش 

اقوام من و خودش و برادر و خواهرهایما . از هر چه رفیق بود دور  خا ه
 :گف  می شد،
 «پشتم  ای تاد د. ..د د. کر ،توا  تند می هایم رفیق ...هایم رفیق»
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گرفتتته بود تتد بتتا او . چقتتدر حتتره زده بود تتد. چقتتدر پی تتام چقتتدر تمتتاس 
کتته داشتتتند  همتته باآ داد تتد و  مقابتتد در خا تته حتتتی تتتا حجتتب و حیتتایی 

کرد تتد  کتتنم و آمد تتد و از متتن ختتواهش   طتتور اینکتته بتتا مهتتدی صتتحر  
کتته:  هتتا آ ختتودش را از  مهتتدی آقتتا بتته »دور  کنتتد. بتته قتتول آقتتا م تتعود 

کترده؟ب   مهتدی بچته  شتد. قهتر دا  تتم می «ویید بچه  شود. چرا قهر 
کتتهخواستت  می هایش ضتع جرتترا   بیشتتتری بترای وقت    کترد. فقتتط   ؛ 

گتتر دوستتتا ش را  کنتتد و ا  داشتتته  ای بها تتهدی تتر  بینتتد میختتودش را قتتوی 
 .و ضعفی در او  رینند دنباش

ا  ریتنم. ر هایش اشت  کترد میزل زده بودم بته مهتدی. ستعی  طور همین
 هتتای حرم. کنتتد میاستت . بتته تلویزیتتو    تتاه   تتازر دلگرچتته ح تتاس و 
بتتین تلویزیتتو  و او در جریتتا   چشتتمم همقتتم. ختتودم خلتتوت مشتتهد و 

 های متتداحیدعاهتتا و  تصتتویرهاهن تتام  شتتا  داد   تلویزیتتو استت . از 
 همتته این. حتداقد از بتود روی دل مترهم. ا  تار شتود میمختلت  پختش 

گرچته بته قتول مهتدی  یکمت توا  ت  میوحی دعا فشار ر کنتد.  آراممتا  
 «همیشه دعا در خلوت چی  دی ری اس .»

کتتته  شتتتا   های صتتتحن کتتته تلویزیتتتو  دارد طتتتور همین ختتتالی از متتتردم را 
 :گوید میمهدی  ،دهد می
 ؟بینیم میداریم این روزها رو  و ایم ز دهای خدا یعنی ما  -

کلمتتتاتی را بتتترای ابتتتراز اح استتتات   کتتته وقتیدرستتت  م تتتد  در ذهنتتت  
کنی و  خواهی می . مهتدی حتره دل مترا ام شدهب ویی  توا ی  میپیدا 
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و  کنم تحمتدکته دی تر  توا  تتم  قتدر آ  ،خیلتی هتم حتره دلتم بتودزد. 
گر مهتدی سترش را برگردا که ا  تد  توا تد مترا هق زدم و خودم را تا جایی 

کردم.  در آشپ خا ه بریند، پنها  
کتردیم. بتا خودمتا  لح تا  اچار بهاز خا ه  دو قطهما هردو در  تی خلتوت 

کته  بینم متیدارم  واقعتا  ؟ ام ز تده اآل متن  واقعا   ؛گف  میمهدی راس  
 هتا حرمخدا ما دلما  بته همتین  ؟ا د ب تهخالی اس ؟ درش را  ها حرم

کته   مهتدی .. متن طلرتهشتود میبتود؟ م تر  جتا همینخوش بود. پنتاه متا 
 ی لعن  به تو ویروس تاجدار. ای لعن .ا طلره.

و بقیتته  ام زدهکتته بتتا ختتودم حتتره  قتتدر شتتنوم. آ   میز مهتتدی اصتتدایی 
 را م تتتد هایم چشتتتمصتتتدایی از او  شتتتنیدم.  او را ختتتودم زدم هتتتای حره
ر  ها بچه  ش ته روی پیراهن صتورتی بتا  . به خی ی  کنم میبا آستینم پا
و   ی  وسواستت. دی تتر حوصتتله کنم متتیزرد ریتت  روی آستتتینم   تتاه  هتتای گد

کتتتترد  لرتتتتاس را  تتتتدارم. حتتتتش   وستتتتواسدارم متتتترد  کنم متتتتیعتتتتود 
کتت   ام ز تتدگی. دی تتر تمتتام گیتترم می و الکتتد و  و صتتابو شتتده ش تتتن و 

مقابتد  روم متی. دهنتد میدار تد یت  تجتوی  جدیتد  هترروزوایتتکش. هتی 
و  دهتد می شتا  متن فقتط بیترو  را کته قتدی  بلنتدباال ی شیشهاز  پنجره

نجتتره هتم متتدتی استت  بتته ایتتن پ حفاظتت از . حتتی کنتتد میمترا حفاظتت  
کتودکی خیلتی گوشته پنجتره روم متی. ام افتادهش   . متن و ایتن پنجتره از 
. بتته شتتوم  میمقتتابلش بای تتتم هتم ستتیر  ها ستاع رفیتتق ه تتتیم.  بتاهم

کتته دستتتکش بتته دستت  دار تتد و ماستت   .کنم متتیبیتترو    تتاه  بتته متتردم 
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از دو طتره چشتم جمت   هایم پل . ام پیشا یبه  افتد می. چینی ا د زده
دارد غتم بته ختودش  قلترم. کنم متیو باز  بندم می. قلرم. چشم شود می
را  ام کتودکیادت دوس   دارم. ایتن روزهتا عتاین را  اص   و  دهد میراه 

 اصتتت    ع. تحمتتتد دیتتتد  متتتردم بتتتا ایتتتن اوضتتتاکنم متتتیچقتتتدر زود تمتتتام 
کرد شود میاین روزها  دا م می ی  .  تحمد قابد اما مهتدی ؛ کارهایی 

کنم؟   سوها  روحش باشم. خواهم  میرا چطور راضی 
کنتتار  آشتتپ خا ه. بتتا  ، مقابتتد ستتکویآیم متتیو  من  ک   متتیپنجتتره ختتودم را از 

کته که به مهتدی و دعتایی   و پیچتد میبتا صتدای بلنتد در خا ته  صدایی 
 ا دازم می  اهی  دهد میگوش از تلویزیو  آ  اس  و دارد  محومهدی 

 :گویم میو 
 ؟خوریمبب ارم   وش دم مهدی! ی 

تو قتوری و  برداشتی ا داختیهم و مندیدی  یه دفعه: آره! دی ه گوید می
 !دم دادی
کته  کته همتین چنتد ستاع   ا  ار ا  ار تهروی صتورتش   شتیند میلرخند 

کشتتیده را  و  فتتش کشتد می. قلترم  فتتش ریختم متتیپتیش داشتتتم اشت  
 .دهد میپش 
 .ای م ه بیخیلی  : لوس!گویم می
و  کنتتتد  می ا مراعاتشتتت وقتتت  هینکتتته ش تتتته  های چشتتتمبتتتا  خنتتتدد می

 .بور و قشن ش ریش   همیشه قرم  اس .
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و  دزدم متتتی.   تتتاهم را از او کنتتتد میکتتته   تتتاهم  کنم متتتی تتتاهش دارم  
که ا تواع کتری به  آشپ خا ه. ی گوشه روم می کنتار  هتا  وش دمبرقی  آ  را 
. ا تدازم می  تاهی  ام کتردهکوچت  و بتزرت تزیینتی ردیت   های شیشتهبا 

و داختد قتوری آب   دارم برمتی  توش دمبته استم  توجه بی شیشه را یکی از
. یتتاد بر امتته افتتتد میبتتاره   تتاهم بتته بیتترو  و پنجتتره دو .ریتت م میجتتوش 

که از  ا . ختب متافتم متی ا تد گرفتهو پرستارها  ها پ ش دیشب تلویزیو  
کنتتیم. هتم بایتتد  کتاری  از ختر شتتیطو  پتتایین  چترا مهتتدی آختته»بتریم یتت  
که مریم  « میاد؟ گروه جدیدی  . افتم متیزده در فضای مجتازی بعد یاد 
. گتویم می. بته ختودم خنتدم میجهادی. پیش ختودم جهادی   های بچه
کرو تتایی  ته هدیوا کتام   متریم هتتم ایتن دختتره »  ت . تتتو ایتن وضتعی  
کته  «هتم امتو   تداره. بردار  ی   و تتو خو ته دس  هم قتوری را بتا آبتی 

 تا خوب دم بکشد. گذارم می ام ریختهجوش آمده و در آ  
کته بایتد مهتدی گیرم میی  تصمیم جدی با خودم  لح ه ی  . باالخره 
 متردم ی همتهم تد در خا ته  شتود می. آخر م تر ایم طلره ندازم. مایراه ب را

را بتتا ختتودم  هتتا حره؟ چقتتدر و چنتتدین بتتار ایتتن شتتود میبنشتتینیم؟ م تتر 
 و خدا. دا د میخدا  ام گفتهو به خودم  ام کردهتکرار 

گتت کتته وقتیمتتریم از  طلرتته و غیتتر طلرتته  هتتای خا مروه را راه ا داختتته ایتتن 
 آینتد می شناستم  میکته  هتا آ و چه  شناسم میکه  هایی آ چه  جهادی
گر کارها و در   .گویند می هایشا  فعالی وه و از 

گرو  ه  وشته بود.مریم دیشب در 
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گرامتتی بتتا حفتت  ) بهداشتتتی و امنیتتتی دیتتروز وارد  هتتای پروتکدختتواهرا  
ی قتدیم خیاطی چرخرسا ده و  عزی جا ابا  شده و خودم را به خا ه خی

کامتتد بتته خا تته برگشتتتم. تتتا  باحجتتابرا روی دوش ا داختتته و  عزی جتتا 
کتنم واحتدهای هتای چرخچرختی بته  و  آپارتمتا ی محتد م تکو ی اضتافه 

ک کناری را  و بها ته  که مردم ماس   دار تد ا  ار ا  ار ه اص   ه تنها واحد 
بتتتتته او کتتتتتنم  کمتتتتت  تتتتتتوا م  می تتتتتدارم و  خیتتتتتاطی چرخ کتتتتته ه بتتتتتودآورد
گرفتم. اما ی برسا م، رسا دم خیاطی چرخ کار   (و او را هم به 
گذاش . تا پنج و بعد که ماس  روی صورت داش  را زیر متن   شکل  

گتتتر  کتت     کتته در ایتتتن وضتتتعی   ها بچتتته های شتتوخیا و  راشتتد و  خنتتتدیم 
گذشته اس    شینی خا هقر طینه و  کمتر از ی  هفته از آ   ما  ی همهکه 
 .کند میرا داغا  
که  کرد د و خندیدیم ها بچهبعد از  وشتن متن مریم چقدر آخ   .شوخی 

که  وشته بود   گوشتی همتراهم.  روم متی افتم متییاد مریم و چیزی  ستراغ 
گذاشته  بینم می  :خوا م میاس   داری خندهباز چی   حتما  مریم پیام 
کتتردم. متتن ... » کتتردم. متتن اشتتتراه  همتته چتتی... صتترح  اصتت   متتن غلتتط 

که  ه  داش  صد تا ماست  دوخت  و آورد بت خیاطی چرخهم ایه ب لی 
گتتروه فرستتتادم کتته در  را  شتتا ش  متتن تحویتتد داد. توبتته تقصتتیر. پیتتامکی 

گفتم غیر   ر و م شوخی ید با هم ایه جاشد. شما هم حق  داردادم. 
من در این  خوا ند میدار د  اآل . الرته کنم می و پوس  تو یعنی ؛ کنید

 «جم  ازتو  معذرت می خوام. برخشییییید.
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گفتنتتتد. استتتم  را هتتتم  اش کتتتاربریهمتتته آمتتتد  ختتتا م هم تتتایه را ترریتتت  
 .«خا م هم ایه»بود گذاشته 
 «.آمدید خا م هم ایه. قرول باشدخوش . » وی یم میمن هم 

گد به آب داد.گویم میو بعد به مهدی   : مهدی باز مریم دس  
هنتتوز دم   تتوش دمبیتای بشتتینی. ایتتن تتتو می ختتوای  :گویتتد می خنتدد می

  یومد؟
 میارم. اآل   ه بابا چقدر عجله داری.

کرده. چی شده باز چی  کار 
 ..که دیشب خو دم برات. خیاطی چرخاو  هم ایه و  

 ؟!خب
گتروه جهتادی  جهتادی. ز  هم تایه هتم ا  تار بنتده  هم ایه رو اورده تو 

 داشته تتا صترح  ش تته صتدتا ماست  و  خیاطی چرخخدا جدی جدی 
کرده.  آماده 

را در  هتا لیوا کته  طور همین. ها لیوا داخد  ری م میدم آمده را   وش دم
کنتتار هتتم متتن م  و بتته  کنم متتیدوبتتاره بتته تصتتمیمم فکتتر  گتتذارم میستتینی 

کنی. بتا آرامتش. » :گویم میخودم  ! آرام مهتریمهری باید امروز تمامش 
که ایتن جمت ت را  طور همینو  «با مهدی حره بز . ،مباش. خیلی آرا

کا تتال  شتینم میکنتار مهتدی روی زمتین  آیم متی کنم متی رتکترابتا ختودم   .
رخنتد چنتا  ل اتوکشتیدهمجتری تروتمیت  و متو  .کنتد میتلویزیو  را عود 

کوبیتتد  ز تتد می کرو تتا و در آختتر ویتتروس تاجتتدار را  19و استتم  کتته  آورد متتیو 
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کتتره دی تتری رو شتتاید متتا زیتتاد  دا م  متتیی زمتتین آمتتده. ا  تتار ختتودش از 
 طتور اینبته او  شتود میباعت   ایم شتدهخا ه قر طینته  و دره تیم    را 

کنیم و او سعی  کته دار تد او  کند می  اه  با این وضعی  و قیافه متردم را 
آرام   ته دارد و  بیننتد می)تلویزیتو (  هایشتا  خا ه چشم ی  را در قاب  

 ت کینی باشد.
را   وش دممهدی لیوا   .کنم میتصمیمم را م ه م ه  هنوز در ذهنم دارم

گرمای بد  لیوا  را  گرفته و   :گویم می کند میحش  که همینبه دس  
گتروه  های بچهآقا م عود و  مکن میفکر  کتار  شتا  مجازیدی ته تتو  دار تد 
کترد  .کنند می کارهتایی رو شترون  . مطمئنم او ها م د متریم و بقیته یت  
 تو خو ه بشینند.م د مردم م ه می تو ن  ها این

. دس  همه شو  جوره : آرهگوید میو  ز د می ای م خرهمهدی لرخند 
 .نده ت ای کاسه ی  خیلی رفقای
 :گویم می دهم  میدی ر اما  

کینه شده. کنی  میفکر   این رفتارت تردید به 
کرریتت  را  تت دیکش  ایتتن حتترفم  فتت  ریختتتم روی ستتر مهتتدی ا  تتار بتتا و 

کشید: شد کردم. از جا بلند  و فریاد 
متدت تنهتایی متن و درر  همته اینمن و بفهتم. تتو حتداقد  حداقدتو  -

کتته  کتترد . تتتو  منتتو دیتتدی.  های گریتتهکتتن. تتتو حتتداقد بتتدو  بتتا متتن چتتی 
اینکتتته بتتته رختتتم بکشتتتند متتتی  جای بتتتهاف تتوس متتتن و دیتتتدی. ضتتتعفم و 

 ب ن بابا تو برو ... ندتو  ت شو  بد . می  راه شو ندتو  ت



 ویروس تاجدار 14 

گتتر ب تتذارم ادامتته دهتد و  دا  تتم می بتته فریادهتتایش جتتواب  طتتور همینا
گفتم:رسم  می ای  تیجههین به  بدهد  . آرام 

کنتته.  - کنتته.   دیکمتتو   متتی  مهتتدی بشتتین. فریتتاد متتا رو از هتتم دور متتی 
 حره همو  می تو یم بفهمیمم.

که فریاد   گف : زد میم د همین چند لح ه پیش 
گتته  ای کینتتهب ته بتترام  طتتق  کتتن. دی ته  - گفتتتی. متتن ا کته    فتتته بتتودی 

که...  کینه داشتم 
گلتوی مهتدی  ش ت  و چیزی صتدای بلنتدش را چنتا   شریه ب ت  تته 

کتتته دی کتتترد  . یتتت    تتتاه . زل زد بتتته صتتتورتمدر یامتتتد تتتر صتتتدایش خفتتته 
کته  ی همتهکه شریه آ  را در  ای م لوما ه مشتکد و  همته اینایتن متدت 

کتترد.   تتاهم  کتترد میدلختتوری از دوستتتا ش را تحمتتد   داشتت .   تتاهم 
کردکرد  گف :و بعد  .   اهم 
کینه  اص    .معرفتی بیخیلی  امردی مهری!خیلی   -  بتاهم   ترتیمن و 

 داریم؟
گلتتوی مهتتدی  شتتده خفهستترش را برگردا تتد ا  تتار آ  ب تت   کتته همین در 

گلوی من. رف  تتوی بتالکن کرد و  ش   به  شترون  ؛ وجایش را عود 
کی تته  کتته بتته ستتق بزرگتتستتیاه کتترد بتته  کتترده بتتودبتتالکن  ی  مشتت   آویتت ا  

مهتتدی  های مشتت مشتت . مشتت . مشتت . دی تتر مشتتخ  بتتود زد . 
کتته هتتن  تتتر محکماستت . شتتده  قتتویچقتتدر  کنتتا   وهتتناز روزهتتای اول 
کشیده بتود و آورده بتود تتوی بتالکن و سیاه کی ه  از متن  آ کته بیُبکش را 
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کشتید تتا آ  را بته ستق  بتالکن آویت ا   کم  بخواهد ی  ساع  طتول 
 کند.

که  هایش مش حاال ا  ار از همیشه قدرت  بیشتر شده بود با هر مشتی 
 ما  استتتتیجاریآپارتمتتتا ی ا  تتتار تمتتتام دیتتتوار و ستتتق  خا تتته  کوبیتتتد می
کته بته او زده بتودم فکتر آمد درمیداش  از جا . قلرم لرزید می . به حرفی 

مهتدی . بته داد متیدی تر م تر اشت  امتا م  .کردم. برداشتش اشتراه بتود
گفتم»گفتم:  دوس  داشتم و در من بود قدر آ که   ؟بهت  م ه من چی 

کینه می رسه. فتدات شتم متن   فتتم  طور اینگفتم  کرد   داره به  رفتار 
. بوم. مش . ل د. مش . بوم. بوم بوم. مش  «ه تی. ای کینهکه تو 
 بوم...

که باالخره خ ته شد. دی تر خا ته  قدر آ   کته متن بتا لرزیتد  میزد  . حتاال 
گولته اشت  از  کمتی بعتد بتتا آریخت  می هایم چشتمهتر مشتتش یت   م ار. 

کرد .   اهی به  گریه  ا تداختم  هتا  وش دمشد ش آرام شدم. خ ته از 
کتتتردم روی لرتتته مرتتتد و ستتترم را بتتته دستتتتم تکیتتته دادم و  و دستتتتم را دراز 

 را ب تم. هایم چشم
■ 

وقتی بیدار شتدم دیتدم. پتتو روی تتنم است . دستتم دراز شتده زیتر سترم 
تت؛ خشتت  شتتده بتتود. از جتتا بلنتتد شتتدم ک  درد  خواستت   میتفم امتتا ا  تتار 

 کند. را رها ما ده روی بازویم
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د. تلویزیتتو  هتتم ختتاموش بتتود و هتتوا تاریتت  شتتده بتتود. برقتتی روشتتن  رتتو
کته بته . ازد  میحرفی از ویروس تاجدار  ز جا بلند شدم. درمیتا  تتاریکی 

آبتتی بتته صتتورتم  جتتا  خا تته افتتتاده بتتود ختتودم را بتته آشتتپ خا ه رستتا دم و
کلتی تلفتن و پیتام دارم. مامتا  زدم. به تلفت کتردم دیتدم  ن همتراهم   تاه 

گرفته بود. خواهر مهتدی گرفتته  دو بتار ،  ترین ختا م هم تماس  تمتاس 
 دا  تتتم میآختترین تمتتاس متتریم بتتود.  .مادرشتتوهرم .ختتواهرم مینتتا بتتود.
گوشتتتی را بتتتردارد،  کتتته همین  وروزم حتتتال فهمتتتد میبتتتا او تمتتتاس ب یتتترم و 

کن  ی   خوش  ی  . تا از زیر  .زبا م حره  کشد هم ول 
گذاشتتتم و آشتتپ خا  روی ستتکوی جتتا هما  راگوشتتی  را روشتتن  هتتا چراغه 
 صدای اذا  پیچید توی خا ه. .و بعد تلویزیو  را کردم

گترفتم و بته  متاز ای تتادم. مهتدی در را  که وضتو  صورتم هنوز خیش بود 
کرد و  کرد و س م   مدم و  متازدا بین  ماز جواب س م واجتب را ستردباز 

گف : ام سجادهآمد مقابد  تمام شد.   ش  . 
 باال بردم.و برخشید صدام -

گر  ا که...؛ گفتم جا به گفتم: من هم معذرت می خوام ا  اما من ورم  رود 
کردم و   گفتم: ای کینهکلمه  جای بهمکثی 

و  هتی  معروه امربته ح اب به ب ارهمین. که این صف  و پیدا  کنی.  -
 .ماز منکر

کتدوم از رفقتام کتم گف : می دو ی  ی تم. هتر  گته یت  متو از سرشتو   ، ا
 .میرم می بشه
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کد  دا م میلرخند زدم.  گتردا  یت  کته در  هایی بچهکه جا ش را برای 
ای دفتتاع از حترم رفتتته بود تتد ستتوریه، کته بتتر هتتایی آ  مخصوصتتا   بود تد و

کتته  .گتتذارد می بتته ذهتتنم  راهی یتت بتته ستتجده رفتتتم و از ختتدا خواستتتم 
که   دی  به  و ی برسا د  گریرتا   دو سالگشایشی درباره این مشکلی 

کتدورتی بتته  گیتر کتته ماستت  پیتدا شتتود.  دلتم  رتتود. حتتی بتته ذهتنم  ما تتد 
گف :ام کردهگریه  قدر آ   . مهدی 
لراس ش ته بودی می دو م. دوباره لراس ا داختم تو سترد  .برخشید -

 .ها چرررخ  
گفتم: آخترش بایتد یته بتار هتم شتده تتو رو بنتدازم تتو ماشتین  لرخند زدم و 

 .شویی رخ 
ه و تلفتن همترا کترد    ضتدعفو یکترد  و  تروتمیت  خندیدیم و رف  سراغ

. شترون هم خرید ا  و میوه  .و سواین ماشینما  کلید دستهکی  پول و 
گف :ها میوهکرد   ضدعفو یدم به ش تن و کر  . 
و تعتداد  ها بیمارستتا اوضاع مناسری  ی  . خیلتی وضتعی   !مهری -

کنتتدمرت یتتا  زیتتاد شتتده  رو هتتا خیابا  دار  ها بچتته. دیتتدم . ختتدا رحتتم 
 .کنند می ضدعفو ی

گروه جهادی. دوباره تصمیمی  های بچهیعنی دوستا ش. هما   ها بچه
گفتم:  که داشتم به ذهنم دوید و 

 کی ه تند؟ ها بچه؟ ها بچه -
 و بخو م. ه. من برم  مازمدی ها بچهگف : 


