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گذاشت. احساس  ابانیدر آموزشگاه را باز کرد و پا به خ 

دوشش برداشته شده بود.  یاز رو یداشت. انگار بار یسبک

و  یتمام شده بود. در دلش از خوشحال شیهاحاال دغدغه

 ابانیدر خ خواستی. دلش مشدیقند آب م لویلوکیک جانیه

مردم  یهمه یبه رو خواستیندد. دلش مچرخ بزند و بخ

 کند.  راتیخ یدهد و شاد هیهد خندلب

 یشانیپ یآفتاب به صورتش خورد. دستش را رو یداغ 

را آزار ندهد.  شیهادرست کرد تا نور چشم بانهیگذاشت و سا

 رو به دوستش آزاده گفت:
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. ادیکوتاه ب کمهینداره  الیهوا خ شه،یتابستون داره تموم م_

 واسه جهنمه! یسازآماده یانگار اردو زنهیحرارت م نیهمچ

 کرد: دییبا حرکت سر تأ آزاده

موقع سال  نیا شهی. هممیداشت یگرم یلیامسال تابستون خ_

گشاد  یمانتو نخ طلبهیهنوز م .شدیکم خنک م هیهوا 

 !رشیز یچیبدون ه میبپوش

 گفت: زیآمطنتیش یباال انداخت و با لبخند ییبه آزاده ابرو رو

 !یبکنه عل یفی!... چه ک؟یچیبدون ه_

 را باز کرد: فشیک پیو ز دیخند آزاده

 دینبود. اونو که تو جهنمم با یچیه یچیمنحرف!... منظورم ه_

... چندشم دهیش رو از دست م. لباس بدون اون جلوهدیپوش

 !بندنینم نیکه سوت ییرزنایپ نیاز ا شهیم

باز شود و سوار  نیدر ماشو همانطور که آماده بود تا  دیخند

 شود گفت:

 موافقم..._



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 را جستجو کرد و گفت: نیماش چیسوئ فش،یدر ک آزاده

خوش به حال مردا... از هفت دولت راحتن... حاال ما...  گمیم _

 !میده صفحه ورق بزن دیموقع لباس عوض کردن با یبه قول عل

 گرفت: طنتیچشمانش طرح ش دوباره

 جااان! شماره؟یو م زنهیورق م یکی یکی یعل_

 را باز کرد و ضمن سوار شدن گفت: نیدر ماش آزاده

 !ی! شنگولخونهیکبکت خروس م یادیچته فروز؟ امروز ز_

 شیرا نما شیبایز ینازک فروز انحنا برداشت و دندانها یلبها

 داد:

 !جنبهیب یگیبگم م_

 ؟یکنیناز م_

 بکش.حداقل تو نازمو  کشه،یآره... بهروز که نازمو نم_

 را روشن کرد و با تمسخر گفت: نیماش آزاده

 ... بگو حاال!دمیکش_
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 یجانیبا ه دند؛یدر چشمان رنگ شب فروز درخش هاستاره

 وافر گفت:

آزاده!...  یقسط خونه رو پرداخت کردم!... وا نیامروز آخر_

مال خودم شده... خود خودم...  گهیم دخوشحالم... خونه یلیخ

گذاشتم، سر ماه ند سال تا چشم رو هم !... چایم نکنمسخره

حاال که  خوادی. دلم مکردمیم زیقسط خانه رو وار دیشد و با

 حیتفر هیسفر توپ،  هی سهکنم وا یزیرخونه تموم شده، برنامه

 خونه رو نو کنم.  لیکم وساکم خوادیتوپ... دلم م

 اندوهناک و پرحسرت شد: یکم لحنش

تو  دهیا یکل مامانمه. یهاکهنه لهیجهاز که نداشتم، همه وس_

 بعدش... کنم،یذهنم دارم. اول مبلها رو عوض م

 :دیحرفش پر انیخواهرانه نگاهش کرد و م یبا لذت آزاده

 ی. اونم با دوستات که من و علتیو سفر رو بذار تو اولو حیتفر_

 اقساط. انیپا ینیری. به عنوان شمیباش
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 یو صورتش را کم دیکش نییرا کامل پا نیماش شهیش فروز

را  مینس یپنجره برد تا باد به رخسارش بخورد و خنک کینزد

 احساس کند:

 هی .رانیا انیکه شبنم و آرزو م گهیبرا دو ماه د میسفر رو بذار_

ناهار فروزپز در خدمتم...  هیمسافرت زنونه توپ... عجالتا 

تا  اد،یم ریشام بهروز د یول د،یایشام ب یدوست داشتم با عل

. واسه ناهار روز جمعه هماهنگ کن با مونهیم کیبوت وقترید

 ما! یخونه دیایشوهرجانت ب

 .ریبگ یها... گوشت گوسفندفسنجون بذار، با مرغ نباشه_

که خاطرات گذشته در آن  یو با نگاه دیبه طرفش چرخ فروز

 گفت: زد،یموج م

 ...م؟یدیدیخونه م میرفتیها چقدر با هم ماون موقع ادتهی_

 .میبا هم رفت یمن و عل یومدیچند بار تو ن

 گفت: هدفیسر تکان داد و ب آزاده
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چقدر  گفتیم ی.. علکرد. دایرو روزبه پ یدیکه خر یینجایا_

 تو بنگاه سر قولنامه وسواس نشون داده بود.

 فروز نقش بست: یرو لبها ینیغمگ لبخند

 روزبه هم... برادرمه، یفکر کرده بود عل هیبنگاه_

که  یاقهیدق. دندیپر صدا کش یدو سکوت کردند و نفس ره

 گذشت، آزاده گفت:

 دیبا آدیپدرت درم گفتیچقدر روزبه نگران اقساطت بود. م_

 .یکار کن فتهیدو سه ش

که  ینگو روزبه، بگو کوه»و در دلش گفت:  دیکش یآه فروز

 « پشتم بهش گرم بود.

 شیلبها یرو یینحنانبرد، با ا یآزاده به اندوهش پ نکهیا یبرا

 گفت:

 یلیخ گهیاواخر د نیسال اول سخت بود... به لطف تورم ا_

جونت  یواسه عل یخوایم ی... شام چمی... بگذرآوردیفشار نم

 تقلب برسون منم همون رو درست کنم! ؟یدرست کن
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استراحت کرد  یفروز از آزاده جدا شد. اندک و دندیخانه رس به

داشته باشد و  یکاف یانرژ دیآیتا شب که شوهرش به خانه م



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. دوست دیایمهم بود به چشم بهروز ب شیسرحال باشد. برا

بلکه هزاربار مشتاقانه نگاه کند.  بارکیداشت بهروز او را نه 

که  بود یتنها کس درششوهرش بود... محرمش بود... بعد از ما

 .گرفتیدر آغوشش آرام م

 یو فنجانها دیچ یبود را در بشقاب دهیکه خر ییهاینیریش

در بوفه قرار داشتند را در  یکه در حالت عاد یفیو ظر یفانتز

و  بایز یلباس که مخصوص مهمان بود گذاشت. یلوریس ینیس

را  دنیآنقدر تنگ که نفس کش یبه تن کرد. لباس انیعرمهین

فقط  د،یپوشیمآن را ن ی. در حالت عادکردیدشوار م شیبرا

 اشقهی. با سلآمدیآن خوشش نم یمواقع خاص! از رنگ نارنج

او از  ییخب، انتخاب همسرش بود و اهدا یهماهنگ نبود؛ ول

که بهروز دوست  یسبز ی! لنزهاکیبوت یهابار و واماندهته

کوتاهش را سشوار  یداشت را در چشم گذاشته بود. موها

 یرو دیپسندیم وزآنطور که بهر غ،یج یشیو آرا دهیکش

 یها براکه صبح یشیکرده بود. خودش آرا ادهیصورتش پ
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 قهیاما به سل د،یپسندیم شتریرا ب دادیسرکار رفتن انجام م

خود را  نگونهیو گاه به خاطر دل او ا گذاشتیبهروز احترام م

 .آراستیم

همسرش،  نیاشو م نگیپارک کیدر اتومات یصدا دنیشن با

به خودش  نهیدر آ یبه مچ هر دو دستش زد و نگاه یعطر

به خودش زد و به آشپزخانه رفت. در  یلبخند انداخت.

 یرنگکه به جانش بسته بودند، نسکافه خوش ییفنجانها

 زیم یرا رو ینیرینسکافه و بشقاب ش ینی. بشقابها، سختیر

 همسرش رفت. شوازیگذاشت و در را باز و به پ

 

 یو صدا آمدیپاگرد دوم باال م یهابه دست از پله لیموبا هروزب

 :دیاش به گوش فروز رسمکالمه

 .. خداحافظ..کنمیفردا باهات هماهنگ م .دمیرس گهید_

را قطع  یافتاد گوش ششیکه به فروز و پوشش و آرا چشمش

 :دیکش یکرد و سوت
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 ا؟یواووو... طبقه رو اشتباه رفتم، آ_

را  راتشییبود. تغ دهیشد. بهروز او را د دلش شاد فروز

 :دیلحنش متفاوت شده بود. بلند خند طورنیبود که ا دهیپسند

 .یلوس نشو... سالم... خسته نباش_

 را باال داد: شیابروها بهروز

 ؟یکرد یزی... ناپرهه؟یخبر_

بهش دست داد.  یتکان خورد. حس خاص یزیدل فروز چ ته

 قدمشیبهره ببرد. خودش پ اشییبایدلش خواست بهروز از ز

 یشد. سرش را باال گرفت و لبانش را غنچه کرد و آماده

نگذاشت و بعد از  جوابیرا ب شیبهروز لبها شدن. دهیبوس

 :دیمجدد پرس فینرم و خف یابوسه

هست؟ من فراموش کردم؟  ی! مناسبت خاصادینم ادمیمن _

 تولد؟ ایسالگرد ازدواجمونه 
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دست بهروز را گرفت و خودش را به عقب  با هر دو دست، فروز

شصت درجه ساخت. شاد و  هیزاو نیکه با زم دیکش یطور

 قبراق جواب داد:

 ؟یکدوم! حدس بعد چیه_

و مجبورش کرد  دیکش رونیدستش را از دست فروز ب بهروز

 ابروانش افتاده بود، گفت: نیکه ب یفیبا اخم ظر .ستدیصاف با

 که من... یدونیودت م... خست؟یبچه مچه که ن هیقض_

 را قطع کرد: حرفش

تا  شهیم تیباعث ناراحت شتریب هیقض نیا دونمینچ... م_

 ؟ی... حدس بعدتیخوشحال

 یبهداشت سیفروز، به سمت سرو جانیبه ه توجهیب بهروز

 رفت:

 م... خودت بگو!حوصله ندارم... خسته_

 را بست. ییبعد در دستشو و
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 ییفروز ذوقش کور شد و سکوت کرد تا همسرش از دستشو 

مادرش نشست و مفصل  یمیمبل دونفره قد ی. رودیایب رونیب
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 یبهداشت سیانگشتانش را شکاند. با خارج شدن بهروز از سرو

 زد و گفت: یمجدد لبخند

 نسکافه وقت خوردنشه!_

به آن  یبرداشت و گاز بزرگ ی. رولتکنار دستش نشست بهروز

 :دیبا همان دهان پر پرس زد.

 مناسبت؟...؟ینگفت_

 یبرگرداند تا صحنه ینیسرش را به سمت س فروز

 یخودش فنجان یبرا .ندیرا نب شیرو شیکننده پمشمئز

 گفت: جانیتر کرد و با هنسکافه برداشت. لبخندش را پررنگ

سط خونه پرداخت شد!... االن ق نی... امروز آخرمیدیدیدید_

 مال خودمونه! نجایرسما ا گهید

را در  یبهروز نگاه کرد و منتظر ماند تا شاد یهاچشم به

 رهیخ شیبهروز به چشمها خواستی. دلش مندیبب شیهاچشم

و دل  ردی. او را در آغوش بگزدیشود. بدون پلک زدن از جا برخ

او آراسته شده  یکه فقط برا رنگینارنج یهانکند از آن لب
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و هورااا  ندکنند. باهم برقص یبود. دوست داشت باهم شاد

 زد: یاما بهروز پوزخند ند؛یبگو

 خودمون نه، خودت... مبارکت باشه._

رنگ شد. بست. لبخندش کم لیزد. قند خیته دلش  فروز

برخورد کند و  احساسیب حدنیکه بهروز تاا شدیباورش نم

 را کنترل کرد و گفت: اشیناراحت بکشد. شیحرف من و تو را پ

!... به هر صورت قسطاش میمن و تو ندار کنه؟یم یچه فرق_

 تموم شد!

 به هر حال مبارکت باشه. _

 برداشت و آرام تشکر کرد. یدارژله ینیریخم شد و ش فروز

 .نگذاشته بود شتریحرف ب یبرا ییبهروز جا

ه بهروز از ک یچه فکر باطل بود. دهیپر کش جانشیو ه یشاد

! شک نداشت که بهروز تحت شودیخوشحال م اشیشاد

خانم انتظار داشت تا او... فکرش را از القائات مادرش، احترام

. اگر مادرش زنده بود حتما چاندیبهروز به سمت مادر خودش پ
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! ضاعفرا م اشیو خوشحال کردیرا درک م اشیعمق شاد

او را  یشحال. اگر زنده بود خونطوریهم هم نیخاله ثم

چون در عمق داستان  یاش نبود، ول. اگر چه خالهدیفهمیم

 ری. به غکردیاو و مادرش قرار داشت، حالش را درک م یزندگ

از  کی چیه نداشت. یگرید یزنده لیاز همسرش فام

پس از  بودند،مدار با او نهم یدر مورد مسائل اقتصاددوستانش 

آزاده  وافرش را درک کنند. یکدام انتظار نداشت خوشحال چیه

بود  شیپا ریز ایاز ازدواج پرش شیداشت، پ یپدر نسبتا متمول

داده و  هیکه پدرشوهرش به آنها هد یاو بعد از ازدواج در خانه

را  یندار او بود، سکونت داشت. یدوبرابر آپارتمان قسط

دوستانش هم  هیبق و وام نداشت. قسطاز  یو درک دیفهمینم

 بچه پولدارها بر خورده بود. نیب یاشتباه .نطوریهم

. روزبه به کردیاگر روزبه بود... اگر او بود فروز را درک م دیشا

. هرچند خودش شانهیها کار داشت نه پول و سرمادل آدم

 !شدیمحسوب م دارانهیجزو جماعت پدرما
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 وستهیکه آپارتمان را قولنامه کردند و او پ یشب مانند

تنها با  کالم،یبود و ب دهیخند شیپاه هم پابهروزب د،یخندیم

فروز را  یبازو یحت فروز رفته بود. یشاد یصدقهنگاه قربان

 گفته بود: اشیگرفته بود و در اوج شاد

قدر شاد اون دمیخریآپارتمان رو واسه خودم م نیاگه ا-

 که اآلن هستم. شدمینم

 زد. ینیریبه ش یگاز اشتهایو ب دیکش یآه فروز
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برداشت.  یگرید ینیریو ش دینسکافه نوش یاجرعه بهروز

به تناسب  یلیگرفت. خ ینیریش ریآن را با کاغذ ز یرو یخامه

 نایقی .کردیم تیرا رعا ییغذا میو رژ دادیم تیاندامش اهم

. خامه را در بشقاب داشتیرماگر باز هم رولت بود، رولت ب

 گذاشت و گفت:

منصور  مامان زنگ زد گفت فردا شب پسرخاله ،یراست_

 .میخواست ما هم برمهمونشونه. 

 یحرف نیخانه تمام شده بود. انگار اصالً همچ یدرباره صحبت

بار هم بهروز از  کی یچرا حت دیفهمینبوده است. حاال فروز م

خانه  یهاال چطور از پس قسطس همهنیبود ا دهیاو نپرس
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به او نداشت که  یآپارتمان کوچک ربط نیچون ا ؛یبرآمد

 قسطش را داشته باشد! یدغدغه

که مالک جسم و  یبه صورت بهروز انداخت. مرد ینگاه فروز

او  لیکرده بود مطابق م یسع شهیقلبش شده بود و فروز هم

تفکر و  قدرت چیاز خودش ه ییگو د،یارایبپوشد و خودش را ب

از سبز  ؛یمختلف لنز چشم یهاندارد. رنگ یریگمیتصم

از  یبیکگرفته تا تر یآسمان یاز رنگ آب ،یشمیرنگ تا سبز کم

دل بهروز بود. سرش را  یهمه برا ،یو خاکستر یارنگ سورمه

 .دیجواب د یکه بلند کرد بهروز را منتظر برا

ذاب فروز ع یخانم و دخترش بهنوش برابا احترام دارید

رفته بود،  دنشانیکه به د یبار نیاز آخر ییاز سو بود. یمیعظ

 با حرکت سر موافقت کرد و گفت: .گذشتیم یادیزمان ز

کار  یکه تو ثبت اسناد دادگستر هیمنصور همونپسرخاله_

 باتلره؟ رت هیکه شب یهمون کنه؟یم

 زد: یلبخند بهروز
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با زنش زدن آره... ظاهرا  گه؟یهست د بلیمنظورت کالرک گ_

 !نییَدر شرف جدا .گهیو تاپ همد پیبه ت

 :دیدر هم کش چهره

 چه بد!... بچه که ندارن؟ آخ،_

بعد  یش افسردگخواهرزاده خوادینه خوشبختانه... مامان م_

 ! رهینگ ییاز جدا

 از ذهن فروز گذشت: یدیپل فکر

از حاال داره دون  ای رهینگ ییبعد از جدا یافسردگ منصور»

 «برا شوهر دادن بهنوش؟ هپاشیم

بود، از  نیخانم بدبنسبت به احترام نقدریا نکهیاز ا یگاه

به  توانستینم کردیم یهر کار ی. ولشدیخودش ناراحت م

خانم به وافر احترام یعالقه باشد. نیبمادرشوهرش خوش

که پسر مناسب سن  ییهابا خانواده یارتباط و دوست یبرقرار

 یحت نشد. وجهنبود که بشود آن را مت یزیچبهنوش داشتند، 

ازدواجش، مادرشوهرش اصرار داشت بهنوش را در گروه  لیاوا
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مجرد هم بودند وارد  یها پسرهااز آن یدوستانش که تعداد

 از انجام آن طفره رفته بود. یاکه هر بار به بهانه یکار کند.

 

 دنید منصور آمده بود، با دند،یخانم رسبه منزل احترام یوقت

آورد تا با او دست دهد. اما فروز  شیفروز لبخند زد و دست پ

بار زد و دست منصور و نگاه شماتت دنیخودش را به ند

فقط  .کردیمصافحه نم یگرفت. با هر مرد دهیخانم را نداحترام

 به آنها داشت. یرواف یکه عالقه دادیدست م یبا مردان

گناهش را داشته باشند؛ به قول آزاده حداقل ارزش  کهیکسان

 ماندیروزبه! که اگر هزار روز هم کنارشان م ای یمثل عل یکی

 بودند.  ایریب به او نداشتند. چشم پاک و یاپردهینگاه ب

  دست بهروز نشست و تنها تعارفات معمول را اجرا کرد. کنار

در مورد بهنوش درست بود؛ رفتار و برخوردش با  حدسش

 یدرپیتر بود و با تعارف پگرم اریبس گرانیمنصور نسبت به د
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 ادآوریو... مرتب حضور خودش را به او  یکنده و چاپوست وهیم

 .شدیم
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 یهابهروز و منصور به بالکن رفته بودند تا جوجه 

همراهشان رفته بود.  زیرا کباب کنند، بهنوش ن شدهگرفتهخیس

 خانم.او مانده بود و احترام

مادرشوهرش  یهیو کنا شیپرن یگوش کردن به حرفها حوصله

 حیبهنوش را هم نداشت. پس ترج یحوصله رفتارها را نداشت.

گرم  لشیوقتها سرش را با موبا شتریداد داخل بماند و مثل ب

 .دیو تلگرام دعا نما یمجاز یکند و به جان فضا

ش کرد که مورد خطابش قرار خانم متوجهاحترام یپرمعنا لحن

 گرفته است:

! خوبه، مبارک یقسط خونه رو داد نیآخر روزیبهروز گفت د_

موند....خدا تومن  کالهیوسط ب نیباشه... سر بهروز من فقط ا

 ،یکن رونیت برو داد به تو که مستأجر رو از خونه زبونیپول ب

!... زن اگه یخونه رو به نامش بزن در ازاش حداقل نصف ینکرد

غرور شوهرش خرد  ذارهینمداشته باشه،  تیزن باشه، اگه زن



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یبرا حفظ زندگ !کنهیم یبشه که داره تو خونه زنش زندگ

 ! کنهیخودش، واسه پابند کردن شوهرش خونه رو به نامش م

خانم را حفظ بود. در طول کمتر از دو احترام یهاپرتوچرت

گذشته بود بارها و بارها با از ازدواجش با بهروز  که یسال

بود.  دهیحرفها را شن نیمختلف و دور از چشم بهروز ا نیعناو

 :دادیجواب م لیاوا

خونه رهن  بهیغر هیبهروز از  دیکن الیخونه با مرده، خ نیتأم_

 کرده.

 ریاش گنداشته هیزیجواب، مادرشوهرش هم به جه نیا یازا در

در خانه  هیزیجه یمادرش را جا یکهنه لیوسا هنکی. ادادیم

کهنه هم  لیخانم خبر نداشت همان وسابود! تازه احترام دهیچ

زارع خانمحاج یینشده و اهدا یداریعمدتا توسط مادرش خر

 کردیزارع منزلش را عوض مخانمبوده است. هر زمان حاج

او و  بیو سودش نص دادیم رییرا هم تغ لشیاز وسا یقسمت

 ! شدیمادرش م
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مستأجر، فقط باعث  شیپخانه و پول رامونیتکرار حرف پ 

 نیکه بهروز ا لی. اواشدیخانم ماو و احترام نیب شتریکدورت ب

 کرد،یمادرش نم هیدر جهت توج یتالش د،یشنیها را محرف

فروز  یخانه را به رو تیهم موضوع مالک وقتچیه یول

که در  یارا زد. عقده تا شب گذشته که حرف دلش آوردینم

دلش بود را باز کرد. انگار او هم باورش شده بود که اگر فروز  

 دهیخر یاشان خانهبا او و ازدواج ییسه سال قبل از آشنا

و شناسنامه  ریاش در تقدشدهو برکت اسم نوشته منیاست، به 

 یفروز بوده است. باورش شده بود که اگر فروز توانسته قسطها

کار  یاو بوده که در عقدنامه اجازه یدهد از بزرگوارخانه را ب

را  هانیکردن را به فروز داده است؛ و فروز چقدر کودن بود که ا

و رو بود که آپارتمان را به اسم  چشمیبود! و چقدر ب دهینفهم

بهروز نزده بود! و چقدر خنگ بود که متوجه نشده بود 

 کند! یهمسرش زندگ یشوهرش دوست ندارد در خانه
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 یبه حرفها تفاوتیکه ب یبیفروز تنها سکوت شد و س پاسخ

 دیاز عروسش نشن یخانم که جواباحترام خانم برش زد.احترام

 بار گفت: نیاول یبرا

فکر کردم سر کار  تیکه اومدم خواستگار شیدو سال پ_

 ! فتهیجلو م یپسرم تو زندگ ،یخونه دار ،یریم

 

که به  یبیزنگ زد. برش سخانم در گوش فروز احترام جمالت

به  یعنی»در هوا ماند. از ذهنش گذشت:  بردیسمت دهانش م

  «ومدن؟یمن؟ به خاطر خودم ن یخاطر خونه اومدن خواستگار

 یزدگخیمادر شوهرش احساس  داریمعن یهاآن از حرف کی

 کرد. با همان حس بدش گفت:

 ر!نه زن و همس دیگشتیپس واسه بهروز دنبال سکو پرتاب م_

 

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 
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 مکث کرد و جواب داد: یخانم لختاحترام 

 نی... گفتم ایبه زور آوردمش خواستگار .شدینم یبهروز راض_

 !رهیپر دختر رو بگوبال ریمادر و دختر تنهان، ثواب داره ز
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حرمت مرده را نگه . نه زدیحرف م پردهیو ب حیوق چقدر

 اریآپارتمان، اخت وجبکیو نه زنده را! از حرصِ  داشتیم

شده  لیبه اهانت تبد شییگواوهیزبانش را از دست داده بود و 

 بود. 

وقتها سکوت کند. چقدر حرف مفت  شترینتوانست مثل ب فروز

کوبنده به  یبار دلش خواست پاسخ نی! اد؟یشنیم ستیبایم

 شوهرش بدهد:مفت مادر یهاحرف

من قبل از ازدواج با پسر شما  پر منو نگرفته...وبال ریز یکس_

 ینییپا گاهینسبت به شما جا یو اجتماع یاز نظر اقتصاد

 .. ثواااب!!! .دیزنیحرف رو م نینداشتم که ا

بردن به  یپ بود. انیفروز نما یدر چهره تیو عصبان یناراحت

 یرو یتصنع یخانم لبخند. احترامخواستینم ییآن هوش باال

 کاشت: شیلبها

من درست منظورم رو  دی... شا؟یفروزجون، ناراحت شد_

 یجامعه کس نیو تو ا نینگفتم! به هر حال تو و مادرت تنها بود
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دختر  هی ادینم ی. کسرهیگینم لیزن تنها رو تحو هی

 احوالضی. مادرت که همون موقع هم مررهیرو بگ وکارکسیب

 یدونگآخراشه... قبول کن بهروز مر یدونستیمبود و خودتم 

 یتونستیم یاگه شوهر نداشت یکنیکرد و گرفتت! فکر م

 یبر یخصوص سیتدر ؟یراحت تو جامعه بچرخ قدرنیا

 یو کس ادیب شیبرات پ یمشکل نکهیمردم؛ بدون ا یهاخونه

از  نیدر موردت بکنه؟ حقشه در مقابل ا یفکر بد

 ایخودت رو دربند مال دن نقدریبهروز تو هم ا یخودگذشتگ

 وفا نداره! ایدن ال! مینکن

 مادرشوهرش بران نگاه کرد و گفت: یهادر چشم فروز

 شما... یمن و نه برا یوفا نداره... نه برا ایمال دن-

 

را  وکارکسیخانم لفظ ببار نبود که در کالم احترام نیاول

 وکارکسیآدم ب»: دی. چند بار خواست در جواب بگودیشنیم

که پدرش موادفروش باشه و با نون حروم  نهیباشه بهتر از ا
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ضعف نقطه یاما نگفت. دست گذاشتن رو« بزرگ شده باشه

 .دانستینم یرا رسم مردانگ گرانید

سد  یرو یزیر یبرپا بود. ترکها یچشمانش طوفان در

ها پترس فداکار هم که ده یشد؛ به طور جادیچشمانش ا

 یالبیتا س رندیسد را بگ بیتخر یفاجعه یجلو توانستندینم

 . زدیاز چشمانش فرو نر

. زدیداشت که اشک بر ادیکردن نبود. وقت ز هیگر یجا اما

. خانه را پسرش به چنگ خواستیرا م نیخانم هماحترام

 کند.  زیزریدل عروسش را ر توانستیبود، القل م اوردهین

 ؟کردیرا شاد م کهیو دل زن کردیم هیگر چرا

چشمش نگه داشت و  یلبه . اشک رادیکش یقینفس عم فروز

را باالخره در دهان گذاشت. سرش را که بلند کرد  بیبرش س

به  کرد؛ینگاه م رهیخانم منتظر پاسخ به عروسش خاحترام

به حرف زدن نداشت. چرا که جواب  میتصم گریکه د یفروز
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وفا نکند  فروزه اگر ب ایمال دن»مؤدبانه داده بود.  یلیرا خ یینها

 «شان را ببندند.پس دهن ستیها هم وفادار نبه آن

اشک  زشیبود. تولد و ر دهیزبانش از غصه به کامش چسب فروز

 یو تالش داشت حالش را عاد مهار کرده بود یادیز یرویرا به ن

 نشان دهد. 

 را خورد. بیس ینرم برشهاپناه برد و نرم لشیبه موبا دوباره

آماده کردن غذا به  یو برا دیپرصدا کش ینفس خانماحترام

 آشپزخانه رفت.

بوده  یازدواج سنت کیازدواجش  کردیتا آن روز تصور م فروز

 یپسر و ازدواج و بعد هم تالش برا تیاست! پسند مادر و رضا

بود اگر مادرشوهرش او را  دهیتولد عشق و محبت! اما حاال فهم

 یو باطن یو محسنات ظاهرپسند کرده بود، نه به خاطر اخالق 

 یکسیها از بآن رخودش؛ بلکه به خاطر آپارتمانش و تصو

 عروسشان بوده است.
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 یاحساس یمراقب حماقتها یاحتماال تصور کرده بودند کس 

ر ابراز با چند با تواندیراحت م یلیو پسرشان خ ستیفروز ن

از آپارتمان  یآن را به صورت سهم یعشق و محبت بها
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آن را ابراز  یگاهکه بهروز گاه یکند! عشق و محبت افتیدر

 فقط در مواقع خاص! کرد؛یم

آمد، هنوز قلب و  اشیخانم به خواستگارکه احترام یزمان 

به ازدواج، آن هم از نوع  خواستیروزبه بود و نم ریروحش درگ

و برهان خودش  لیمادرش او را با دل یند. ولفکر ک یسنت

خانم بود! احترام لیدال هیهم شب لشیمجبور به ازدواج کرد. دال

ندارد و  یگاهیجا رانیازن تنها در جامعه مردساالر  کی نکهیا

مثل او که عمال نه  یکس یمرد در شناسنامه برا کیداشتن نام 

  است. الزم اریبس ،یلیدارد و نه فام یخواهر و برادر

 نیبا مدرس یاز سر رفع دلتنگ ش،یاگر مادر تنها دیشا

او را با  دنیو اخبار آپارتمان خر کردیآموزشگاه درددل نم

پسرش  یاحترام خانم هم او را برا داد،ینم گرانیافتخار به د

اگر نام بهروز، مشابه  دیکه نه، حتما! شا دی. شاگرفتیدرنظر نم

 دیروزبه نبود، شا هیشبت بهروز اگر قدوقام دیروزبه نبود، شا

 ییاگر به دنبال فرار از خاطرات روزبه نبود، به حرف مادرش بها
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. کردیخوش تصور نم یواقع ریو بهروز را قسمت و تقد دادینم

 اگر روزبه... دیشا

 هیفکرش را کات کرد و به بالکن نزد شوهرش و بق یدنباله

 رفت. 

 

 گفت: یمیگرم و صم یدورودش به بالکن، منصور با لبخن با

از  دیبانو!... دل کند دیبه! سرکار خانم فروزان! منت گذاشتبه_

 !یو دوستان مجاز یگوش

با  عیسر گونهنیبا او نداشت که ا یجوابش را نداد... صنم فروز

بود منصور تا سه چهار سال قبل  دهیشده بود. شن یاو خودمان

 ریتأث دی! شاستدانیکرده است؛ کدام خارج را نم یخارج زندگ

 یرانیگرفتن فرهنگ ا دهیدر خارج باعث ناد یچند سال زندگ

 در او شده بود.

 کردیو تالش م زدیزغالها را باد م به بهروز انداخت. ینگاهمین

حواسش به منصور  پخش کند. کنواختیآتش را در تمام منقل 
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 ینبود و حرفش را متوجه نشد. البته انتظار هم نداشت واکنش

پاک و دل» یلیهمسرش خ ،یبه قول عل .ندیاو بب یسو از

بهروز اطالق کرد که  هب یصفات را زمان نیا بود! «رتیغخوش

ساعت دوازده شب از بهروز  کهیکوتاه به شمال، زمان یدر سفر

کار را  نیها را به مخزن زباله سر کوچه ببرد، اخواسته شد زباله

مسابقه  یاز تماشابه فروز واگذار کرد و خودش حاضر نشد 

قروچه رفتن که باعث تعجب و دندان یفوتبال بگذرد! رفتار

 کار را انجام داد.   نیخودش ا تایشد و نها یعل

 

 منقل برخاست و به داخل ساختمان رفت. یاز پا بهروز

کرد  هیبالکن تک یهافروز به نرده زده بود. شیخانم صدااحترام

 از فکرش گذشت:گداخته دوخت.  یو چشم به زغالها

واسه  یظاهر یفاکتورها یسر هی یهر کس ؟یکه چ خب»

نداشت من  سانسیبهروز ل نی! مثال اگه همگهیازدواج داره د

پدرش معتاد و  دمیفهمیمثال اگه زودتر م ای. کردمیقبولش نم
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 نایا یمرده، نه طبق گفته ابونیخ یخواب بوده و گوشهکارتون

بهم  نقدریبهروز ا اواسه ازدواج ب تصادف، محال بود مامان هیتو 

دختر  یاقتصاد تیهم مالکشون وضع نای... حاال اایبده  ریگ

 گفتنیاآلن هم که مده... قبالً م ... فراموشش کن.الیخیبوده! ب

و  نیپدر رو بب بیج گنیحاال م ر،یو دختر رو بگ نیمادر رو بب

بخوام که  ستین یآدم نرمال یلیخانم خ. احترامریدختر رو بگ

هم از دستم  یکار که گفته غصه بخورم. یچرت هی سهوا نمیبش

دعوا راه بندازم واسه  ای رمی! فکر کن بخوام طالق بگادیبرنم

خونه داشتن و شاغل  یمادر همسرم روز اول بر مبنا نکهیا

به  شهیهم نم یلیست!... خ! احمقانهمیبودنم اومده خواستگار

هاش بچه یندارو  یه با بدبختک یخانم خرده گرفت... زناحترام

از  ندتریرو بزرگ کرده و تو زندان بودن شوهرش براش خوشا

 ینگران پول و مسائل مال نقدریبوده، حق داره ا شیآزاد

بهروز بعد از مرگ پدرشون  یکه به گفته یهاش باشه. زنبچه

 یآسوده کارها الینفس راحت بکشه و با خ هیتازه تونسته 
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باشه پولش خرج مواد  ئننجام بده و مطمرو ا گرانید یاطیخ

 «.شهیشوهرش نم
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بهنوش افکارش را  یعیرطبیپررنگ و غ یهاخنده یصدا 

 یبه بهنوش معرف هیرا شب ینقش خواستیاگر م کرد. یچیق

جهان با من » یینمایس لمیدر ف یتوسل هینقش هان شکیکند ب

مخ!  یو رو فکر،ی، باش بود. همانقدر احمقبرازنده «برقص

کرد که آن یاش فکر مدرباره دیبعد شا زدیاول حرف م شهیهم

 یهامغزش آکبند بود. مطمئن بود اگر دانسته بود. دیهم بع

آچهار  یصفحه کیاز  شیب رند،یبگ نتیریبهنوش را پ یمغز

 نخواهد شد!

با احساسش نداشت به  یؤدبانه که تناسبم یبا لبخند 

 خواهرشوهرش نگاه کرد و حواسش پرت حرف منصور شد:

چهار سال  بره. رشیکه آب ز خوابهینم ییداداش تو جا نیا_

زونکن پرونده و آتو از  هیبغلمه...  ریش زتو شهرستان پرونده

 ؟یکنیداداشت دارم... باور نم

احترام  یبه نشانه یسر د،یفروز را که متوجه خودش د نگاه

 خم کرد و ادامه داد:
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 فروزان! البته اون موقع جوون بود و جاهل... خانم_

 باال انداخت: یارا حفظ کرد و شانه اشیظاهر یسردخون فروز

آدما به خودشون مربوطه... در ضمن دوست ندارم  یگذشته_

 بهم فروزان بگه! یکس

دوست نداشت  .زدیصدا م روزبه بود که او را به نام کاملش تنها

 او را فروزان خطاب کند. یبعد از روزبه، کس

 

باال انداخت و  ییبازگشت بهروز از ساختمان، منصور ابرو با

کنار دست همسرش رفت و در باد زدن  زیفروز ن نداد. یجواب

 کرد. اشیاریکبابها جوجه

 

با  بود که از آشپزخانه ینفر نیرا که انداختند، فروز آخر سفره

 یکه بشقاب یخال یتنها جا نوشابه سر سفره آمد. یوانهایل

 یروآن گذاشته شده بود، کنار دست بهنوش بود و روبه یجلو

در  ی. غالبا وقتدیخودش غذا کش یآنجا نشست و برا بهروز.
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. نه کردیم اریختجمع خانواده همسرش حضور داشت، سکوت ا

به طرف  ی. کمدادیگوش م هیبق یو نه به صحبتها زدیحرف م

به مراتب  یامزخرف که دوبله یالیبود تا سر دهیچرخ ونیزیتلو

 ینگاه کند؛ صرفا برا یاماهواره یاتر داشت را از شبکهمزخرف

 پر کردن وقت.

از  یکیو  دادندیسند خانه م یکه رو یاز وام خانماحترام

. گفتیبودند م دهیخر نیگرفته بود و با آن ماش شیهایمشتر

را در  یکه کس کردیم یاش شوخخاله یمنصور با بدحسابو 

داشت از او  دیخودش نگه نداشته که بشود ام یبرا لیفام

قرض دهد!  وبه ا یپول یحت ایضامنش شود و  ایو  ردیبگ یسند

به مسخره شدن مادرش، منصور را در  توجهیبهنوش هم ب

 نکهیفروز تکان خورد. ا ی. شاخکهاکردیم یهمراه یشوخ

که بارش کرده  ییخانم آنقدر پررو باشد که بعد از حرفهاحتراما

نبود. به  یدور از ذهن زیبکشد چ شیبود حرف سند و وام را پ

 مشغول کرد.  ونیزیتلو دنیو خودش را به د اوردیخودش ن یرو
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 یهاافراد حاضر و خنده یو تکرار پیچ یهایشوخ 

ط خ اشیعصب یتک تارهاتک یکن بهنوش روتوجهجلب

زودتر شام تمام شود و از آن  کردیخدا خدا م .انداختیم

دلش  خودش پناه ببرد. یبه خانه زیانگنفرت یمهمان

گرم با آب .خواستیحمام کوچکشان را م یکیپالستوان

 ...یوزنیو ب یور... غوطهییایدرنمک

بهروز او را متوجه جمع  یخودش بود که صدا یحال و هوا در

 کرد:

 ن، منصور با توئه!فروزجا_

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 

 

 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۹قسمت#

 

 را به طرف منصور چرخاند: سرش

 منصور؟بله آقا_

 ؟یدیرو م مویآبل شهیاون ش_

را به طرفش گرفت. منصور چند لحظه به صورت  یموخوریآبل 

وز شد و سپس نگاهش را به بهنوش داد و مجدد به فر رهیاو خ

 و گفت: ستینگر

 !دیهم هیشب یلیتو و بهنوش خ_
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و محترم نبود تا از شباهتش به  زیعز شیبهنوش برا تیشخص

 شهیهم نکهیبا وجود ا ت،یاو خوشنود شود. گذشته از شخص

 کردند،یم فیبهنوش تعر ییبایاز ز یلیخانم خبهروز و احترام

 . از آندانستیم خیکننده و کسل یلیبهنوش را خ یچهره

 .رسندیماست به نظر م شیکه بدون آرا ییهاچهره

 حرف منصور مثبت نبود: نیاحساس بهنوش هم به ا ظاهرا

همه؟ من پوستم  هیوا منصور؟!! من و فروز کجامون شب_

 ...سـرهی... فروز پوستش تهیچشمام عسل ده،یسف

 :دیکالمش پر انیم منصور

و چشم  جان! رنگ پوستبهنوش گمیفرم صورتتون رو دارم م_

 کاپیم هیبا  شهیو لنز عوض کرد... راحت م شیبا آرا شهیرو م

 جاتون زد! گهیهمد یجا یحت ایساده خواهر فرضتون کرد. 

 ش کرد و گفت:مالمتگر رو به خواهرزاده خانماحترام

 اد؟ی! دلت میقشنگ نینگو تو رو خدا! بهنوش من به ا_
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خانم تاد. احترامو دستانش به لرزه اف دیفروز پر یاز چهره رنگ

: شدیمستتر آن م یکرده بود که معنا انیاش را بجمله یجور

 «فروز زشت است!»

نشست و راه غذا  شیاز شام، دوباره در گلو شیپ بغض

 سیسرو یخوردنش را بست. از جا برخاست و به بهانه

به  یسفره شام را ترک کرد؛ بدون آنکه توجه یبهداشت

 بکند. اعتراض آرام بهروز به مادرش

به  تیاهمیانداخت و ب نهیبه رنگ رخسارش در آ ینگاه 

. خط چشمش دیآب به صورتش پاش یچشمانش مشت شیآرا

 دایشباهت پ سمیونیاکسپرس یشره کرد و صورتش به تابلوها

را  ششیتوالت آرااش زد و با دستمالبه چهره یپوزخند کرد.

 ی«شعوریب یکهیزن»خانم لب خطاب به احترام ریز پاک کرد.

به هال خانه راه داشت خارج  ییکه با راهرو سیگفت و از سرو

 دی. شندیدیشان را نماما چهره دیشنیافراد را م یصدا شد.

 به بهروز گفت: ریخانم با تغاحترام
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طرفش  نقدریخوبه، خوبه! حاال انگار تخم دوزرده کرده براش ا_

 !رهیگیرو م

 را هم بشنود: تا جواب بهروز ستادیا وارید پشت

 هی یهر کس افهی! به هر حال قیزدیحرف رو م نیا دینبا _

 جوره!

 جانب جواب داد:بهحق خانماحترام

 .ستاسوختهیدروغ نگفتم. زشت و س_

 بهروز باال رفت: یصدا

 !ستیبس کن مامان... به چشم من زشت ن_

 بهروز تمام نشده بود که بهنوش جواب داد: کالم

 شافهیدختره زشته، از ق نیا یگفتیعقد متا شب  یتو نبود_

 !اد؟یخوشم نم

ها ساخته از پترس یاز ترک برداشتن سد گذشت و کار کار

 ی. حتختیاشک فرو ر البیسد چشمانش شکست و س نبود.

 «گم؟یوا... مگه دروغ م»بهروز سر خواهرش و « شوخفه» یآوا
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 بود، کم اشنهیکه در س یبهنوش هم نتوانست از حجم بغض

 کند. 

 یقیداد و اشکش را پاک کرد. نفس عم هیتک واریبه د فروز

بعد  یاقهیدق که مانتواش را گذاشته بود رفت. یو به اتاق دیکش

 دهیحرف شن تشیاز ظرف شیبه هال برگشت. ب دهیمانتو پوش

بود؛ آن هم بعد  دهیاز ازدواج فهم شیبود و از احساس بهروزِ پ

 به بهروز گفت: رو حسیب سرد و یابا چهرهاز دو سال! 

 سبز جلو مجتمع... یتو فضا نم،ییمن پا_

 گفت و خانه را ترک کرد.  ی«خداحافظ» یکل یلیخ و
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زانوانش  ینشست و هر دو آرنجش را رو مکتین یرو فروز

عقدش را کامل و با  یتالش کرد تا گذشته و دوره گذاشت.

آن  یهایبود کاست دهیزحمت کش یلیخ .اوردیب ادیبه  اتیجزئ

دوره را در ذهن مرور نکند تا بتواند همسرش را دوست داشته 

 خواستیخودش بسازد. دلش م یبرا یگرم یباشد و زندگ

عاشقش باشد و معشوقش بشود.  یداشته باشد، کس یمحرم

به  ایتالینقره ا سیسرو شیند و براطال را بهانه کرد یگران نکهیا
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 یدر طول دوره یدیخر چیه نکهیا دند؛یخر دیسف یاسم طال

 ل،ینداشتن فام یبه بهانه نکهیانجام ندادند؛ ا شیعقد برا

 یبا کت و دامن روسلباس ع ینگرفتند و به جا یعروس شیبرا

 یبود، راه دهیخودش خر یمراسم آزاده و عل یکه برا یریش

کم  یلیعقد خ یدر طول دوره نکهیکش کردند؛ امشتر یخانه

هر وقت خواست با هم  نکهیا رفتند؛یبه گردش م ییدو تا

داشت تا  دنیبه ناز کش ازیآورد و نبروند بهروز بهانه  ییجا

 انیخط در م رفتند،یم ییجا گریکدیاگر با  نکهیهمراه شود. ا

زمان بعد از ازدواجش مثل  نکهیا کرد؛یم شانیبهنوش همراه

همسرش نه  شد،یتنها در جمع دوستانش حاضر م یمجرد

مگر به قول  شد،یو نه مانع حضور او م کردیم اشیهمراه

به ندرت  یلیخ نکهی. ابودیشام و بخوربخور م یمهمان یدوست

 روزبه... ای کردیبه آزاده نگاه م یجور که علعاشقانه، آن

 یکرد و پوف کرد. سرش را بلند یچیافکارش را ق یدنباله

 . دیکش
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 ییرادهایو ا کردیمادرش او را به صبر و تحمل دعوت م شهیهم

بر  ی. حرجشمردیم افتادهپاوشیرا کوچک و پ گرفتیکه او م

 یمادرش، خودش در قله خوشبخت یاو نبود؛ نسبت به زندگ

با مادرش، خوشبخت  سهیدر مقا یهر بدبخت .کردیم ریس

 فیتعر هدرش به ندرت از گذشتما محسوب شود. توانستیم

بارها و بارها چنان حرفها و اتفاقات  نیثماما خاله .کردیم

کرده بود که خودش را حاضر در آن  فیتعر شیگذشته را برا

خاطرات مربوط به خودش بودند  یی. چنانکه گودیدیماجراها م

 ! یگرینه د

در چند بار  افکارش را از مادرش به بهروز سوق داد. دوباره

 شیپ یاز او گرفته بود و فقط ساعت یطول دوره عقد پول دست

و نوازشش کرده  ستهیاز همان درخواستها، عاشقانه به او نگر

  بود.
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و  آمدهیاو خوشش نم یاز چهره یهمسرش حت نکهیا تصور

فقط و فقط به خاطر آپارتمانش با او ازدواج کرده، بدجور دلش 

  را شکانده بود.

ماه  کی بود لنز سبز بود. دهیخر شیکه بهروز برا یاهیهد نیاول

داده بود و گفته  هیسبز به او هد یشان لنزبعد از محرم شدن

! او هم بغضش را قورت بردیسبز لذت م یچشمها دنیبود از د

 داده و گفته بود:

 ؟یدختر چشم سبز ازدواج نکرد هیخب چرا با _

 بهروز مکارانه بود: پاسخ

از رنگ سبز چشم، تو چشم من و  رشتیچون محاسنت ب_

 مامانم اومد.

 !دیفهمیحاال بعد از حدود دو سال منظور بهروز از محاسن را م 

که به او  یامردانه یو نگاهش را به قدمها دیکش یقینفس عم 

 داد. شد،یم کینزد
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و به رخسار مردش  دیمردانه باال کش یرا از قدمها چشمش

بار که بهروز  نیاز او سر بود. اول یادی. ظاهر بهروز زستینگر

 شیدر جمع دوستانش ظاهر شده بود، آزاده با مشت به بازو

 و گفته بود: دهیکوب

... هیوودیهال یلیخ لشیو استا چهرهکوفتت بشه، _

 !یمواظبش باش یچهارچشم دیبا ی!... ولاااایخرشانس
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مادرش باعث شده بود  یسنت یحتهایآزاده در کنار نص هشدار

خودش  نکهیبه ا توجهیب باال ببرد. اریبس یگذشتش را در زندگ

بار خورش  کی یابادمجان دوست نداشت، حداقل هفته

 نیچون بهروز ا کرد؛یبادمجان درست مکشک ایبادمجان 

 کرده یخداحافظ وپلیبا باقال دوست داشت. یلیغذاها را خ

آدم را  یباقال گفتیو م آمدیبود، چون بهروز خوشش نم

 یچا نیگزیبهروز نسکافه را جا لی. مطابق مکندیکندذهن م

گاه را روشن کرده بود، گه شیموها لشیکرده بود. برخالف م

چون بهروز  کردیم یجیتند و خل شیو آرا گذاشتیلنز سبز م

که مورد عالقه خودش  یحترالباس یبه جا .آمدیخوشش م
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که بهروز دوست داشت را در  یتنگ و کوتاه یهابود، لباس

که با درآوردنشان  ییلباسها د؛یپوشیزمان حضورش در خانه م

خودش در طول دو  نفس راحت بکشد. کی توانستیتازه م

کمتر  یقسطها و مخارج زندگ ینیسال ازدواجش به خاطر سنگ

بهروز ؛ اما  تیرضا بجل یمگر براانجام داده بود  یشخص دیخر

 یمیقد لمیموبا»بهانه گرفته بود  یبهروز مثل نوجوان کهیزمان

 چیهیب« بخرم دیجد یشده، دوست دارم واسه تولدم گوش

 ویانداز کرده بود تا ماکرووکه در طول چند ماه پس یپول یحرف

از  یکیتولدش  یکرده بود. البته متقابال برا مشیبخرد را تقد

 یکه خط یگرفته بود؛ لباس هیرا هد کیبوتبار ته یهالباس

و  حیآن را نبرد، هر چند صح یباعث شده بود مشتر یفیکث

سالم بود. تماما بهروز، بهروز، بهروز... خودش را گم کرده بود، 

 هر چه بود بهروز بود.
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 درآورد. بشیاز ج گاریس یکنار دستش نشست. پاکت بهروز

 یگاری. سافتیو فندکش را  را جستجو کرد گرشید بیج

 داد: رونیآتش زد و نفس پر دودش را ب

 دیگفت، تو با یزیچ هی... حاال مامان ینبود ایبازلوس نیاهل ا_

 ؟یریبگ یجد

 را متفرق کرد: گاریبا دست دود س فروز

 نکش.  گاریمن س شیصد بار گفتم پ_

 گرفت: یشتریرا با قدرت ب یبعد کام

 ... یاعصابمو خرد کرد_

است،  دهیبهنوش را شن یهمسرش حرفها دانستینم روزبه

 که دل فروز را بدجور شکانده بود.  یحرف

 بحث و تنش را نداشت. فقط معترض گفت: یحوصله فروز

 .رهیگیبد م ینکش. نفست بو_

 داد: رونیب اشینیب یدود را پرشتاب از سوراخها بهروز

 .خوابمیشب تو هال م_
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خوابش را  یجا کرد،یم یفروز اعتراضبود. تا  اشیشگیهم کار

 تفاوتیکم باما کم د،یکشیفروز نازش را م لی. اوادادیم رییتغ

بهروز دچار  کهیعادت کرده بود جداسوا بخوابد، تا وقت شد.

وقت خود بهروز با لبخند و نگاه عاشقانه و . آنشدیهوس م

ان خوابش یو دوباره جا .رفتیم شیو پ کردینوازش شروع م

تخت هم  یاگر با هم رو یصورت حت نیا ریدر غ .شدیم یکی

آغوش و  چیهیب د؛یخوابیو م کردیبودند، پشتش را به فروز م

بود که  یبهروز زمان ی. آغوش و نوازش براینوازش ای

تا ته داستان برود. و خوب بلد بود چگونه تا ته  خواستیم

اصال به فروز محل  ایبود.  چیه ایهمه  قانون رویپ داستان برود.

که به  ساختیم شیبرا یچنان شب گرم ای گذاشت،ینم

 . شدیم یادماندنی

 یهادوستانش از آمار معاشقه گرید ایداشت از آزاده و  دوست

 شانیهاآمار معاشقه دیرسیبه نظرش م شان بپرسد.شبانه

خودش را  ازیبارها ن کمتر. یلیکمتر از حد نرمال شده بود؛ خ
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از  ییبایآن جواب ز یررسمیب کرده بود، چون با ابراز غسرکو

مسئله در  نیا اشهب ادتی"نکرده بود.  افتیهمسرش در یسو

 ! دیشد یسرکوب عاطف کی "مرد هست نه زن. اریاخت

بهروز بود، و حاال که  یشگیهم یبهانه یحوصلگیو ب یخستگ

 نیا لیدل دانسته،یبود بهروز از روز اول او را زشت م دهیفهم

  روشن شده بود. شیرفتار همسرش برا یسرد
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بود.  جوشآبگیکند. دلش مثل د ینتوانست خوددار گرید 

 کوتاه گفت: یجمله کیفقط 

 خوشگل واسه تو کم نبود؛ اونم زن چشم سبز.-

 نگاهش کرد و گفت: چپچپبهروز

 مون رو گفتم. ازدواج لیبار بهت دل هی-

 آهسته گفت: فروز

 آپارتمان؟-

 اش را کج کرد:ولوچهلب بهروز

 واسه امشب بسه!-

 رفت.  نیجا برخاست و به طرف ماش از
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وقت بود.  ری. ددندیشدند و به خانه رس نیسکوت سوار ماش در

ت . بهروز از دسزدیبود و پرنده در کوچه پر نم کیهمه جا تار

بود؛ هم از شوهرش و  یفروز هم عصبان یبود، ول یزنش کفر

هم نداشت به  میبود و تصم یشوهرش. شاک یهم از خانواده

. دیایب اهدهد. مقصر نبود که کوت انیسکوت تلخ پا نیا

 از حد گذشته بود.  شانیپرروئ

 در، بهروز سکوت را شکست: یجلو

 تنها باشم. خوامی. مرونیب رمیسر م هیمن _

بار بود که بهروز آخر شب هوس  نیاول یبرازد.  یپوزخند فروز

 کار بود!شده بود و بهروز طلب نیبه او توه .کردیم ییتنها

بهروز که از کوچه  نیرا به قفل انداخت و به ماش دیکل

 نگاه کرد و فکرش به گذشته رفت. دیچیپیم
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 رگیهمراه د دیمرجان و ام یتاالر عروس یشب بود. جلو آخر

دوست  نداشت و نرگس. نیفقط او ماش بود. ستادهیدوستانش ا

دوستانش  گرید ای یآزاده و عل ینداشت مزاحم خلوت دونفره

روزبه  بخواهد. نیو ماش ردیخواست با آژانس تماس بگ شود.

 داد و گفت: متوجه شد، ابرو گره

سر و وضع  نیوقت شب با ا نیا ستی... درست نرسونمتیم_

 .ینس بشسوار آژا

 . نرگسم هست.شهی... راهت دور مشمیمزاحمت نم_

 را درآورد: شیادا روزبه

 ... شمیمزاحمت نم_

نظراز اختالف که داشت و به تمام دخترها صرف یبه عادت بعد

 پرمحبت ادامه داد: یبا لبخند گفت،یسن م

! یمزاحمم بش دیبا یکرد رایآراو ینجوریا یدختر گلم! وقت_

 مراحمته... دخترم! نیمزاحمت ع نیا
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گفت و منتظر شد تا فروزان با  ترظیدخترم آخر را غل روزبه

 دهد:لحن صمد شکرستان پاسخ 

 جووون!قاآق_

. خود فروز شدیتکرار م نشانیب ادیبود که ز یالوگید

 شیهاگفتن« جووونقاآق» یوانهیروزبه آقاجانلو د دانستیم

 شد،یم ادهیپ جلو نشست و نرگس که زودتر یاست. صندل

 عقب سوار شد. 

 که منزل نرگس در آن قرار داشت ورود ممنوع بود. یاکوچه

 داد: شنهادیخود نرگس پ

 نی. سومرمی. خودم مایتو کوچه ن گهیدار. دنگه جانیهم_

 ست!خونه

و  دینرگس، تنها ابرو در هم کش شنهادیبه پ تفاوتیروزبه ب اما

 گفت:
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خانم محترم رو  هیوقت شب،  نیا تونهیم رتیغیب هیفقط _

و  پیت نیکه با ا ینکنه... اونم دختر ادهیش پجلو در خونه

 برگشته! یاز عروس افهیق

کوچه  یرفت تا به سر ورود یرا دور زد و از کوچه بعد کوچه

منزلشان که نگه داشت پاسخ تشکر و  ینرگس برسد. جلو

 نرگس را داد و گفت: ریخبهشب

 داخل آپارتمان زنگ بزن، برم.  یدیرس کنم،یصبر م_

به قفل انداخت و داخل  دیآنقدر آنجا صبر کرد تا نرگس کل و

 بعد هم زنگ زد و مجدد تشکر کرد.  یاقهیرفت و دق

 

و قفل در را باز کرد و داخل شد.  دیکش یقینفس عم فروز

بهروز و  نی. چقدر اختالف بود بکردیکه فکر م یزیبرخالف چ

 روزبه...
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نشست و به  نهیآ یقدم به اتاق خواب گذاشت. روبه رو فروز

نداشت.  یاشد. الغر بود. گونه برجسته رهیدر آن خ رشیتصو

اش را باد کرد و با دو دست گونه شیلپها چال گونه هم نداشت.

 کرد. شانیو بعد هم رها دیرا به باال کش
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 هیشب گفتیآزاده م .یدگیخم یاندازه بود با اندک اشینیب

 اشینی! با دست نوک بدهیجمشتخت یپارس یهاکرهیپ ینیب

 کرد. شیرا به باال فشار داد و بعد هم رها

لنز  یرنگ شبش را دوست داشت. وقت ی... چشمهاشیچشمها

به رنگ پوست  .شدیم یبه نظرش مصنوع گذاشتیسبز م

بود. با  یرنگ یهااما بهروز عاشق چشم خورد،یاش نمسبزه

حالت چشمانش  د،یکش یرا کم شیابرو ینوک انگشت باال

 کرد.  شیو باز رها شد. باتریز

 ازدهیو نگاهش را به ساعت داد.  ستیاش نگربه چهره یاقهیدق

 نیآزاده را آورد. آنال یرا برداشت و صفحه لشیبود. موبا میو ن

 نوشت:  بود.

 « زنگ بزنم؟ ؟یداریب»_

 یبعد خود آزاده تماس گرفت. بعد از سالم و احوالپرس یاقهیدق

 گفت:
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کرد  ییبایرفت عمل ز ادتهیآزاده! اون دختره، رکسانا رو _

ناز شد،  یلیو دماغش رو عمل کرد... خ گونه کاشت و چونه

 .ارمیآدرس دکترش رو درب خوامیم ؟یش رو دارشماره

 ؟یخوایم ینم... واسه کصبر کن نگاه ک_

 خودم!_

 آزاده بارز شد: یتعجب در صدا رنگ

 یتو صورتت مشکل ؟یعمل کن یخوایخودت؟... کجاتو م_

 نداره!

 بکنم که فقط ظاهرم بهتر شه.  یکار هی... دونمینم_

 آزاده همچنان متعجب بود: لحن

 داره؟ رادیحالت خوبه؟... مگه ظاهرت ا_

 برگشته بود. شیه گلوبغض دوباره بنداد.  یجواب

 گفت: دینشن یکه پاسخ آزاده

 بهروز اونجاست؟_

 .رونینه!... رفته ب_
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 گفته؟ یزیباز چ_

مشکل  شیگاهگاه یآزاده با لنز گذاشتنها نگفت. یزیچ

 :گفتیداشت. م

و خواسته  قهینه به خاطر دل خودت، به خاطر سل نکهیا»_

تو  یرییتغجامعه،  ایهمسرت باشه  کنهینم یفرق گران،ید

زمان خودت لذت  هی .ستین یاکار عاقالنه ،یکن جادیاظاهرت 

و  نهیعمل س ستیتو ظاهرت، مهم ن یرییتغ هیاز  یبریم

! اگه نرژ زدن ساده و لنز گذاشت هی یحت ایکاشت مو باشه 

. اما هیدل خودت باشه و باعث بهتر شدن حالت بشه عقالن یبرا

جامعه باشه، اوج  ییبایز یاگه فقط به خاطر استانداردها

مدله... زن  هیهر روز  شییبایز یحماقته. نظر جامعه و هنجارها

االن  یشناسییبایز یرو با مالکها شاهنیزمان ناصرالد یبایز

مردم.  دینگاه کن نه با د یزندگ بهخودت  دیکن. تو با د سهیمقا

مثل بهروز که  ینداره... اونم شوهر هیبا بق یشوهرت هم فرق

 «.دهینم یتیتو در مورد ظاهرش اهم یهاال به خواستهمتقاب
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کامال متفاوت با  یکانادا بود و با طرز فکر یشدهآزاده بزرگ 

در گوشش  شهیمادرش هم که فروز بار آمده بود. یطرز فکر

زنشه، هر جور شوهرت دوست  ینیزم یمرد خدا»خوانده بود: 

 «یهمون رو دوست داشته باش دیداره، تو هم بااا
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 آزاده او را به خودش آورد: یصدا 

 گفته؟  یزیبهروز چ_

 :دیکش یآه

 نگفته! یزینه... االن چ_

 ادتهیو خوبه...  یهم عال یلیپس چه مرگته؟... ظاهر تو خ_

 ها اسمت رو گذاشته بودن قطام؟بچه

نفر  کیها لبش آمد. منظور آزاده از بچه یرو یپردرد لبخند

 شکایورژن قطام و هیشب»: گفتیبود؛ روزبه آقاجانلو. م

چشمات »: گفتیم« !تریو خواستن ترفیالبته ظر ؛یشیآسا

که با تو  یمرد»: گفتیم« کاراست. یقطام واقع یمثل چشما

 شکای. تو مثل وشهیخسته و کسل نم وقتچیکنه ه یزندگ

 انتیرو به اطراف یانرژ نیو هم یهست یرژکوه ان شیآسا

به  ازیتو ن»: گفتیم یجدیبه شوخ یگاه« .یکنیمنتقل م
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نگاهت مردا  هیکه با  یدار اهیجفت چشم س هی ،یاسلحه ندار

به بشکن زدن و  کردیبعد شروع م« .یکنیم میو تسل دایرو ش

و ... تیرها دار یمو... دو تا یدار اهیدو تا چشم س»: خواندیم

 «یبال دار ی... بال داریدار ایاون چشات چ

شده و  لیتبد یبه حباب انرژ یکوه انرژ ندیاو کجا بود بب حاال

 یبرا یشود و کوه گاهشهیبه نام بهروز که قرار بود تک یکرم

ذره و محافظتش، تمام اعتماد به نفس وجودش را ذره تیحما

 است!  دهیجو

 اشیمیکه دوستان صم یاز آزاده و عل ریبه غ گرانید دیشا

بود در طول دو سال  دهیبودند متوجه نبودند، اما خودش فهم

 رفته و فرسوده شده بود. لیاز درون تحل ریاخ

 اعتراض آزاده بلند شد: یصدا دوباره

 شیپ ییبایدکتر متخصص ز یتو به جاتو هپروت؟... یباز رفت_

 !یبر دیروانکاو با
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 یخداحافظ« سالم برسون»و بعد از  رفتیرا در ظاهر پذ حرفش

 کرد.

را دوست نداشت.  دشیبا آزاده بود. خودش هم خود جد حق

را با خود  دشیخود جد دیخودش نبود! با دش،یاصال خود جد

افتاد و  «یابانیجواد خ» یگزارشها ادی .کردیآشنا م اشیواقع

  صورتش آمد. یرو یلبخند

 

 مسواک. یرا رو ردندانیشارژر گذاشت و خم یرا رو تلفن

حال و گذشته  سهیفکرش به مقا زدیهمانطور که مسواک م

راست و دروغ روزبه و  یفهایهر چه در گذشته تحت تعر رفت.

در زمان حاضر، در  گرفت،ینفس مدوستانش اعتمادبه گرید

 ه. بشدیم تیشخص بیاش داشت تخرکنار بهروز و خانواده

د را فراموش که گرفته بو یمیزل زد. تصم نهیدر آ رشیتصو

 ینفس کافو اعتمادبه یروزبه انرژ یهاحرف یادآوریکرد. انگار 

 بود. بلند گفت: دهیرا به او بخش
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خوششون  مافهیخانم از قبهروز و احترام ستیاصال مهم ن_

 یسر... مگه اونهیاقهیسل افهیسرم... ق ی... به درک... فداادینم

 یگوگوش ست؟یو نگوگوش اصال واااوو افهیق گفتینبود م یعل

منم  افهی!... مطمئنا قدونندشیم ییبایمالک ز رانیا هیکه 

 هیکه اون  فیجنس مخالف قشنگه، فقط ح هیحداقل به چشم 

 !ستینفر شوهرم ن

آورد. برخالف  ادیگرمش را به  یروزبه و نگاهها یچهره دوباره

تالش نکرد ذهنش را منحرف کند. دو  عیسر یلیخ شهیهم

 د،یرسیروزبه به خاطرش م یلیبار به هر دلصد  یسال، روز

از  یروزبه جزئ نداشت. دهیاو فا یفراموش یتالشش برا

 وجودش بود.

 

را طبق  شینگاه کرد. موها نهیو مجدد به آ دیکش یقیعم نفس

دو  یکی شیموها یشهیر رنگ کرده بود. یبهروز عسل قهیسل

ور بدج یآن با عسل یدرآمده بود و تضاد رنگ مشک یسانت
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را باز کرد؛  ییروشو نتی. کابدیرسیشلخته به نظرش م

مو را در رنگ وپیت کی یهیتمام شده بود. ته شیمورنگ

 یبهداشت سیگنجاند و باالخره از سرو شیفردا دیخر ستیل

 دل کند.
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 ۱۵قسمت#

 

خواب اهل لباس .دیت دراز کشتخ یشبها تنها رو شتریب مثل

از آنکه ذوقش کور  شیازدواجش، پ لیتنها اوا نبود. دنیپوش

خواب مختلف . سه دست لباسدیپوشیخواب ملباس شود،

به  اقیکم اشتاما کم نشود. یبود که تکرار دهیخودش خر یبرا

 یگوشه نومهینرا از دست داد و لباسها همانطور  دنشانیپوش

 ماند.  شیاهلباس یکشو

تلخ امشب پرت  یهادوست داشت حواس خودش را از دانسته 

پناهنده شد و خودش را با آن مشغول کرد تا  یبه کتاب کرد؛یم

بود. سه کتاب مختلف عوض کرد؛ رمان،  دهیفایب خوابش ببرد.

. نه خوابش گرفت و نه از مطالب کتاب سر یاجتماع ،یفلسف

 بود. دهنوشته ش ییایبه زبان اسپان ییگو درآورد.

 نییرا باالپا یتکرار یکانالها یرفت. کم یمجاز یفضا سراغ

. چشمانش خسته شده بود، اما افتین یدیمطلب جد چیکرد. ه
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شده بود. سراغ  ی. خواب از چشمش فرارگرفتیخوابش نم

کاناپه  ی. روختیخودش ر یماست برا یاالهیرفت و پ خچالی

 راذره ماستش ذره یخوریچابا قاشق یکینشست و در تار

 تمام شود.  رتریخورد تا د

را  الهیانگشت سبابه پ یقاشق را به دهان برد و با کناره نیآخر

به شستن نداشت. با  یازین گریکه د زیچنان تمکرد. آن زیتم

در آرام چرخانده شد  یرهیزد که دستگ سیلذت انگشتش را ل

فروز  دنیدو بهروز بدون سروصدا وارد خانه شد. به محض 

 و گفت: دیکش ینیه

 هنوز؟ یدیچرا نخواب ؟یکیتو تار ،یچرا نشست نجایا_

ماهواره به  وریبلند شد و با نگاه به ساعت رس شیاز جا فروز

 :دیجواب پرس یجا

 !یکرد رید یلیخ ؟یکجا بود_
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بگذارد در را بست.  یرا در جاکفش شیبدون آنکه کفشها بهروز

زوار دررفته  یکاناپه یرا رو برق را روشن کرد. بعد هم خودش

 انداخت و گفت:

 و ورزش...  یروادهیکم رفتم پ هی_

 به کفشها کرد: یااشاره فروز

 ؟یمجلس یکفشا نیبا ا_

داشتم دو ساعت تنها باشم واسه خودم... تو چرا  ازین_

 ؟یدینخواب

و لخت بهروز شده  یگندم یحواسش پرت موها نداد. یجواب

زده بود، ژل شیکرد و رفت موها اشادهیدر پ یجلو یوقت بود.

رفته  ییبه سو شیمرتب و آراسته. اما در آن لحظه هر تار مو

 بهروز آمد. یبلند شد و جلو نبود. شیموها یرو یژل بود.

و  پیت. بهروز واقعاً مرد خوشکرد نیاش را تحسدل چهره در

.. ! فقط.شتریب یلیخ یلیاز روزبه! خ شتریب یلیبود؛ خ ییبایز
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نرم و  یموها یاو بود. دستش را ال هیفقط قدوقامتش شب

 بزند، بهروز گفت: یهمسرش برد و تا خواست حرف یشمیابر

 سرم رو کردم تو حوض پارک!... خزه الشه؟_

 ست که!وا... آلوده_

 ابروان بهروز ظاهر شد: نیب یگره

ادا  ،یکنیداغ کردم از دستت... سر سفره قهر م یلیامشب خ_

 ! کارت اصال قشنگ نبود.؟یکه چ ،یاریدر مو اصول 

قشنگ بود؟ حرف بهنوش قشنگ بود؟ حرف  ،یکار مادرت چ_

 تو قبل از عقد قشنگ بود؟ شیدو سال پ

بهنوش در  یجا خورد. انتظار نداشت فروز حرفها یکم بهروز

خودش را  عیباشد. سر دهیزمان نبودش سر سفره را شن

 وجور کرد :جمع

. مهم االنه ستین مونینکن... به نفع زندگقبر گذشته رو نبش_

 !یستیبه چشم من زشت ن گهیکه د
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 زد و بغضش را قورت داد: یفروز پوزخند 
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. با لنز سبز و امیبه چشمت زشت نم یتیچهره عار هیآره... با _

 شده!رنگ یموها

 سش را عوض کرد و طعنه زد:لبا بهروز

بهتر  شونافهیتا زنا چند درجه ق دیرو آفر شیخدا لوازم آرا_

 بشه! فقط چند درجه!  دهید

پلکش را با نوک انگشت گرفت و  یکرده گوشهاشک النه فروز

جوره تو همه»: دیبه اتاق رفت. انتظار داشت همسرش بگو

گفت  زیچهمه اما بهروز« .یشیتر م... با لنز سبز قشنگیقشنگ

 . یشیتر متو با لنز سبز خوشگل دیاال بگو

 

کاناپه دراز  یهمانطور که وعده داده بود در هال، رو بهروز

 یساعدش را رو معلوم نبود. د،ینخواب ای دی. خوابدیکش

 گذاشته و متفکر به سقف زل زد. تا خوابش برد. اشیشانیپ

راغش آمده س یمختلف یفکرها یخوابیفروز هم به خاطر ب  

با همسرش درددل  خواستیوقتها که دلش م شتریبود. مثل ب
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کاش »حرف زد:  الشیکند و امکانش را نداشت با بهروز خ

ت، بهت بگم امشب چقدر جلو منصور، جلو خونواده تونستمیم

 بدتاز روز اول ازم  دمیفهم یحس حقارت بهم دست داد وقت

 تونستمیلو. کاش مج یو صرفا به خاطر آپارتمان اومد ومدهیم

 یخوابیبه من و م یکنیکه پشتت رو م ییبهت بگم اون وقتها

بهت بگم شبها که  تونستمی. کاش میدارم بغلم کن ازیچقدر ن

تا روزبه رو تو ذهنم  کشمیچقدر عذاب م یخوابیتو هال م

بهم طعنه  نقدرینکنم. کاش ا انتیو به خودم و خودت خ ارمین

که بهت  یکردیم ی. کاش کاریفتگیو متلک نم یزدینم

داشته باشم نه مثل االن نگران باشم که  یاعتماد اقتصاد

. کاش دیریمامانت وام بگ ایبه زور رو سند خونه خودت  یبخوا

 «کنارت آرامش داشتم.

کرد و سند  یفکر شب قبلش را عمل یجهیآن شب نت یفردا 

 یصندوق اماناتاش را بدون اطالع بهروز به آزاده داد تا در خانه

 کینزد یاندهیدر آ دادیاحتمال م که در بانک داشت بگذارد.
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آن وام  یاش را بخواهند تا روبهروز سند خانه ایخانم احترام

عنوان شود، سند را از  یست. پس قبل از آنکه درخوارندیبگ

قرار  تیبرد تا در دسترس نباشد و در معذور رونیخانه ب

 .ردینگ

بود را فراموش  دهیکه از گذشته شن یتلخ یکرد حرفها تالش

به  خواستیاگر م جز فراموش کردن نداشت. یاکند. چاره

. گرفتیم دهیآن حرفها را ناشن دیبا بهروز ادامه دهد، با یزندگ

. شدیو فرسوده م دیدیم بیخودش آس صورتنیا ریدر غ

 ه ذهنش برد و بایخانم را به حاشمنزل احترام یبهروز و مهمان

 گریکه با روزبه و د ییهایکه از دورهم یخاطرات شاد ادی

از جلسات  یهم گذاشت. خاطرات یدوستانش داشت، پلک رو

 ینیریش .خانمنیدوم آموزشگاه زر یدر طبقه یقیموس نیتمر

احساس  آنکهیبرد، ب نیشبش را از ب یمزه خاطرات روزبه، تلخ

 وجدان به فروز دست دهد.عذاب
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مادرشوهرش گذشته  یخانه یپرماجرا یاز مهمان یادو هفته 

نگرفته بود.  یخانم تماسمدت، فروز با احترام نیدر طول ا بود.

با آنها  رفت،ینم دارشانیبار به د کی یااز آن اگر هفته شیپ

 یلیمادرش خ .کردیم یو کوتاه احوالپرس گرفتیتماس م

گفته بود:  دارد. نگهسفارش کرده بود حرمت مادرشوهرش را 

مادرشوهرت  یبرا ،یبکن یمن کار یبرا یهر وقت خواست»

از شوهر که  ه،یو مظلوم دهیکشهمون کار رو بکن. زن زحمت

 «باش. یتو براش عروس خوب ده،یند ریخ

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 

 

 

 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۷قسمت#

 

را بشنود.  شیابه او زنگ بزند و صد خواستیدلش نم گریاما د 

دلش را با او صاف  توانستیبود و نم یاز دستش عصبان دایشد

  کند.

شام منصور و  یبهروز از او خواست تا برا یوجود وقت نیا با

به دست  یالبته برا رفت؛یمادر و خواهرش را دعوت کند، پذ

 . آوردن دل بهروز

به خرج داد و بهروز  یدعوت نگرفت. زرنگ یبرا یتماس خودش

حرمت  یکرد. دعوت از جانب خودش را نشانه ریا سفر
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مادرشوهرش قائل  یحرمت را برا نیا خواستیو نم دانستیم

 شود. 

خانم به بهروز اصرار کرده است که منصور نداشت احترام شک

شوهر دادن بهنوش؛  فیرا دعوت کند. براساس همان توطئه کث

 دهیر را دمنصو یوگرنه در طول دو سال گذشته نه رنگ خانه

شان گذاشته بود که حاال  هنوز ماه بود و نه منصور قدم به خانه

 نند!یرا بب گریدوباره همد ده،یبه آخر نرس

 

نبود؛  یخال. دستدیخانم و بهنوش رسمنصور زودتر از احترام

 یرسم یفروز تشکر همراه آورده بود. یسنت یبستن یظرف

شام به عنوان دسر  گذاشت تا بعد از زریرا در فر یکرد و بستن

خانم و . باز با منصور برخوردش بهتر بود... با احتراماوردیب

و خشک برخورد کرد. فقط دست داد و  تریرسم یلیبهنوش خ

سر  یزود هم به بهانه یلیآورد. خ ینیریو ش یبالفاصله چا

 زدن به غذا به آشپزخانه رفت. 
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اشد کرد تا مجبور نب رهیظروف و غ دنیرا سرگرم چ خودش

به  ینگاه رهیجز یگاه از باالهمکالم مهمانانش شود. تنها گه

  .زدیادب م یاز رو یو لبخند انداختیجمع م

 وهیکنار دست منصور نشسته بود و مثل صاحبخانه م بهنوش

بهنوش  زیآماغراق یهاخنده ی! صداکردیشده تعارف مپرک

 کردیم یخطدر پاسخ به طنز کالم منصور اعصاب فروز را خط

 ینداشته یخانم از هنرهامسخره احترام یهافیتعر ییو از سو

 اش شده بود.دخترش باعث خنده

از جمع  یدور یبرا یابهانه گریکش و دم کرد. درا آب برنج

به هال که برگشت، منصور مخاطب قرارش داد و به  نداشت.

 طنز گفت:

 !یبود ش تو آشپزخونههمه مینیخودت رو بب میاومد قهید هی_

خاص در  یخانم با لحنبود. احترام روحیب یفروز تبسم پاسخ

 اش گفت:جواب خواهرزاده

 !هیفروزجون از ما فرار_
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ذهنش  ابد،یزبان ب شین نیا یبرا یهر چه فکر کرد حرف فروز

 فقط مؤدبانه جواب داد: نکرد. یاری

 ... ه؟یشیچه فرما نیا_

بحث  یکند. بهروز دنبالهتعارف  و برگه ینیریو ش وهیم دوباره

 ییزردآلو یخودش برگه یرا ادامه داد و فروز برا شانیقبل

 ادشیروزبه را به  گریبرداشت. زردآلو مثل هزاران کُد د

 فیجمع تعر یبرا اشیبار که روزبه از کودک کی .آوردیم

 گفته بود: کرد،یم

زده بودم  پیت یلیخ یمهمون هیچهار پنج ساله بودم، واسه »_

بهم زردآلو تعارف  زبانیم خودم آخر باکالس بودم. الیو به خ

شو من فقط هسته ،یگفتم: مرس کیش یلیکرد، منم خ

 «!خورمیم

زردآلو در دستش زد و حواسش را به منصور  یبه برگه یلبخند

 داد:

 بهروز... هشتادمتر هست نه؟ یدار یخونه قشنگ_
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 هفتاد و شش متره._

 به دورتادور خانه انداخت: یامآبانهنگاه کاسب منصور

... تو یتو پاسداران ساکن بش یدیدیتو خواب شبت هم نم_

 !یشد ترنیاز همه باالنش ادیبا اختالف ز لیفام
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 قبل از بهروز، بهنوش گفت: 

 أجره فروزجونه!مبارکه صاحبش... داداش ما که فعال مست_

به فروز  ینگاه نیبهنوش، با تحس امیبه پ توجهیب منصور

 انداخت:

برا من قابل  شهیدارن هم یاقتصاد تیکه موفق ییخانمها_

 یدوره و زمونه کار هر کس نیتو ا دنیاحترامن!... خونه خر

 ... اونم تو پاسداران...ستین

 :دیلب آورد و چشمانش هم خند یرو یواقع یتبسم فروز

 ممنون. _

 و پرحسد گفت: زیرآمیتحق یبهنوش با لحن دوباره

 دنیرینم یکرده، به قول یزندگ یداریتو سرا یفروز از بچگ_

 اومده پاسداران!  هویشون نشه. همه رو جمع کرده که گشنه
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دفاع از فروز،  یچپ به خواهرش نگاه کرد؛ نه براچپ بهروز

 یو اداها رگید یدلخور کی یحوصله نکهیبلکه به خاطر ا

 جانب ساکت شد.بهحق یاافهیبعدش را نداشت. بهنوش هم با ق

کرد. اما فکر  خیکالم بهنوش  نیبدن فروز از شدت توه تمام

بهش  یدر حد جلبک سبز. حرج ویکی. اگهیبهنوشه د»کرد 

 یعاد یلیمکث به منصور نگاه کرد و خ یبعد از کم« .ستین

 گفت:

در  تهران. شهر داشتم، تهِ ته نییخونه از ارث پدرم، پا هی_

 یتجار تیمترو کنارش زدند و موقع ستگاهیسالها ا نیطول ا

رفته بود باال...  ینسبت به خودش حساب متشیق کرد. دایپ

آموزشگاه  یداریمن و مادرم هم تو واحد سرا یعنیخودمون 

هم  م،یگرفتیهم از آموزشگاه حقوق م م،یکردیم یزندگ

هم خوب  شکر خدا درآمد خوب بود. ود.پدرم ب یحقوق مستمر

 یهم خدا رحمت کنه مادرم رو هر چ کردم،یم یزندگ

زارع، خانمبه حاج دادیمن، م ندهیانداز کنه برا آپس تونستیم
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دانشگام  یوقت گهی. ددیخریصاحب آموزشگاه، اونم برام طال م

کرده بود  دایپ متیق شیافزا هویکه  یاتموم شد با فروش خونه

بود و چند جا  دهیزارع برام خرخانمکه حاج ییطالها زیر زیو ر

 یمسکنوام ازیزارع برام جور کرد و امتخانمکه خود حاج یوام

 رو بخرم... نجایداد تونستم ا هیکه بهم هد

 

 ایزارع؛ چند ماه بعد از دنخانمحاج یرفت دنبال محبتها فکرش

 یود و برابنام ب نیریزارع که از خخانمآمدنش، حاج

 یمردم یهاسرپرست کمکخود ایبدسرپرست  یهاخانواده

از  یکیاز مادرش خوشش آمد و او را به  کرد،یجمع و پخش م

با  زمانمادرش هم کرد. یدوستانش که مهدکودک داشت معرف

آنجا  یبزرگ کردن او آچارفرانسه مهد هم بود و به کارها

 یبه کارها یدگیسر د،ینظافت، خر ،یآشپز .کردیم یدگیرس

 ی. وقتکردندیم یمهد هم زندگ نیرزمیدر ز ی... در اتاقیجانب

 یزارع مثل فرشتهخانمدوباره حاج د،یرس یبه سن نوجوان
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آموزشگاه  یداریسرا بهبار آنها را  نیمهربان ظاهر شد و ا

نخست  یدو طبقه که در طبقه یآموزشگاه خودش برد.

و در طبقه دوم،  شدیگزار مبر یسیآموزش زبان انگل یکالسها

 ،یقیموس بود. افتهیاختصاص  یهر اتاق به آموزش هنر

 گانی... او هم به را،یدوزسرمه ،یدوزروبان ،یبافیقال ،یاطیخ

گردن او  یلیزارع خخانم. حاجکردیماز تمام آموزشها استفاده 

گل  شیو مادرش حق داشت. هر سال روز معلم و روز مادر برا

و  پیگاه هم در تلگرام کل. گهرفتیم دنشیبه د و دیخریم

 هیاعالم عکس یاز رو یوقت .فرستادیم شیبرا یارزش یامیپ

زارع گذاشته بودند متوجه خانمحاج لیپروفا یکه رو یمیترح

خبردار نشده بود  یحت نکهیغصه خورد. از ا یلیفوتش شد، خ

خودش احساس  شیتا در مجلس ختمش شرکت کند، پ

 .کردیم یشرمندگ
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. دادیآموزش م یبافیهم در همان آموزشگاه قال نیثمخاله 

او را شناخت و با آغوش باز او را در  د،یبار که مادرش را د نیاول

برگرفت. بعد مادرش با لذت و غرور فروز چهارده ساله را به او 
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 یخدمتکار دائم ن،یثم خاله دیکرد. آنجا بود که فهم یفمعر

به منازل خواهر و  یهفتگاست. که پدرش بوده  یخانه

از او  یآمدن او، تا مدت ایبعد از دن ی. و حترفتهیبرادرانش هم م

برادر بزرگترش عذر  کهیکرده بوده؛ تا زمان یو مادرش پرستار

که جمع کرده بود  یندازاو او هم با پس خواهدیرا م نیثمخاله

که در آن  یبافیبود به کار آموزش قال افتهیکه  یانیو آشنا

به  نیثماز آمدن خاله شیداشت، مشغول شده بود. پ تبحر

متمول بودند،  اشیخانواده پدر دانستیفقط م شان،یزندگ

پدرش و صحبت از  یخانه زیرزبهیر انیبا ب نیثم. اما خالهنیهم

کرده بود که  یخواهر و برادرانش، کار یردهارفتارها و برخو

 آن را تجسم کند؛ اندباشد، بتو دهیپدرش را د یخانه آنکهیب

نقره،  یهاانگاره ،یمبلمان سلطنت ،ییایتالیا ریحر یهاپرده

 یگوزن باال یکله وار،ید یرو انیکاتوز یاز مرتض ییتابلو

و  یواقع گرامافون ستال،یبلند کر یلوسترها ،ییرایپذ یورود
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 یرو یسالن، بالکن بزرگ و دلباز، تاب اشراف یسالم گوشه

 بالکن...

به  اشیو رفتن ناگهان نیخاله ثم یماه قبل از سکته کی  

به  یاطیخ یخانم به عنوان کمک مرباحترام ،یجهان باق

به مادرش  نیآموزشگاه آمد. در طول همان ماه اول خاله ثم

 گفته بود:

 .ستیمنش نداره و بزرگ یپستخانم طبع احترام_

 یهانهیهز یقدر براخانم آننبود؛ احترام راهیب حرفش

 یهاآموزشگاه با انعام یهایکه مشتر کردیوناله مآه اشیزندگ

از  شانییبه او کمک کنند. آشنا کردندیم یچپ و راست سع

. شدیکاش شروع نم یجا شروع شده بود؛ که ا نیهم

 خانم را داشت.احترام یهوا یلیزارع هم خخانمحاج

 

 خانه نگاه کرد و ادامه داد: واریلذت به در و د با

 کمکم کرد... یلی! خامرزهیزارع رو بخانمخدا حاج_
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اش نقطه بگذارد، جمله انیفروز پا نکهیاز ا شیپ خانماحترام

 گفت: یحرص

 بگو پول مستأجر رو هم بهروز داد._

 گفت: یتفاوتیلحن ب با

 .نجایا میمستأجر رو هم بهروز داد تا اومد شیپول پ_

 باال انداخت: یاشانه منصور

 شیهم پول پ دیبا ینینشبره اجاره خواستیم گهید یجا_

نباخته که  هم اجاره... سر سال هم اثاثش رو کولش بود. داد،یم

 خاله! یگیم یجورنیا

 خوشانش شد و بهروز در جواب گفت:خوش فروز

 .کردمیتو پاسداران اجاره نم ،ینینشرم اجارهاگه قرار بود ب_

 که به وسعم بخوره. گرفتمیم نایامامان کیجا نزد هی

 یامحله کرد. دیینگفت و فروز در دل حرفش را تأ یزیچ یکس

کمتر  اریو اجاره خانه بس متیق کردیم یخانم زندگکه احترام

 از پاسداران بود. 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. بعد از شام خودش را به دیرا انداخت و شام را کش سفره

خواست ظرفها را هم  وجور کردن ظرفها مشغول کرد.جمع

 زد: شیکه بهروز صدا دیبشو

 ورقا کجاست؟ نیفروز... ا_

 .ونیزیتلو زیتو کشو م_

 یدر باز دیو خودش با کندینم یمادرشوهرش باز دانستیم

ظرفها را کنار گذاشت و  جور شود.« حکم» یشرکت کند تا پا

 یظرفها را از داخل بوفه درآورد. دارشهیپا یهایخورینبست

 کردیاز آنها استفاده م کهیبه جانش بسته بودند و زمان یفانتز

 .کردندیم یو باکالس یکیاحساس ش شیتک سلولهاتک

مبل  یرا آورد. ابتدا به مادرشوهرش که رو یبستن یحاو ینیس

تعارف  کرد،یمجا را جابه ونیزیتلو یهانشسته بود و شبکه

 نیرا ب ینینشست و س نیزم یبهروز رو یروکرد. بعد روبه

بهروز  اریخودش  خودش و منصور گذاشت و دوباره تعارف کرد.

 .گریکدی اریشد و بهنوش و منصور هم 
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به بهروز داد و با  یظرف بستن کیکه شروع شد، منصور  یباز 

 گفت: یزیآمطنتیلحن ش
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 !شیبخور یتونینم گهیبخور تا شل نشده... شل بشه د_

 منصور پاس داد: نیو توپ را به زم دیخند بهروز

 ؟یخوریتو فقط سفتش رو م_

 ... گذاشتم واسه تو. ستمینه داداش، من اهل خوردن ن_

 یرو انداخت و لبش را گاز گرفت. به نییسرش را پا فروز

 دهیمستهجن دو پسرخاله را فهم یکه شوخ اوردیخودش ن

ها که زن یهم در جمعبود آن هایشوخ نیا یاست. چه جا

 حضور داشتند؟ اما بهنوش واقعا متوجه حرف نشد و گفت:

  دوست دارم. شتریمن شلش رو ب_

منصور هم با  تر گرفت و بهروز اخم کرد.گاز لبش را محکم فروز

را به طرفش  یاش ظرف بستنبه دخترخاله یلرباترت ینگاه

 گرفت و گفت:

 نوش جون!_

 حرف را عوض کرد: عیسر فروز

 بود؟ یحکم چ_
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 جواب داد: بهروز

 دل!_

در  کهیحکم در گذشته پرت کرد. زمان یدل فروز را به باز حکم

و روزبه  کردندیم یمردها حکم باز ک،ینکیجمع دوستانه در پ

او بود. دست اول سه تا دل  یورقها حاکم شده بود. نگاهش به

 دی. باکسانی بایتقر یعدد یبا ارزشها داشت و دو تا خشت.

 اما روزبه اعالم کرد: شد،یدل حکم م

 خشت!_

 گفت: یواشکیمتعجب فروز را که متوجه شد،  نگاه

 !کنمیحکم نم« دل»وقت  چیمن ه_

« لد»به حکم  تیو نه در واقع ی. روزبه نه در بازگفتیم راست

 رفتار نکرد.

 

 منصور مؤدبانه رو به فروز گفت: کردند،یم یکه باز همانطور
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 خوامی! میکنیهم قبول م یبهروز گفته بود شاگردخصوص_

 یتونیکنم. م تیزبانم رو تقو دیبا مهاجرت اقدام کنم. یبرا

 هیرو مثل  شنهی... البته هز؟یکن فیرد میچند جلسه برام تا

 .کنمیپرداخت م بهیغر

داشته باشد. تجربه  یمراوده کار لیدوست نداشت با فام فروز

 ایخانم بدحساب هستند. احترام یلهاینشان داده بود فام

 ینیریجعبه ش کیرا با  یچند جلسه کالس خصوص ینهیهز

و  یقبل دیخر یبه پا گذاشتندیم ایو  دادندیم صلهیف

هم  ارب کیکه مادرشوهرش از آنها قبال گرفته بود.  یدستپول

محترم گرفت و به عنوان  لیمادر بهروز پول کالسها را از فام

 جواب داد: خودش گذاشت. بیاز آن را در ج یپورسانت، مبلغ

 ..شلوغ. یلیروزا سرم خ نیا _

حرفش تمام نشده بود که بهروز اخم کرد؛ اما فقط به نگاه  هنوز

 قناعت نکرد و به زبان آورد:
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 هیبار منصور از ما  هیمنصور...  کن واسه یخالزمان رو  هی_

 خواسته! یزیچ

 یبه بهانه خواستیبگذارد. م یمنصور زمان یبرا خواستینم

اخم بهروز  یپر بودن وقتش به درخواست او جواب رد بدهد، ول

تخم و وتا چند روز اخم دیجواب رد با ینشان داد که در ازا

 شوهرش را تحمل کند.  یهامتلک

 رو به منصور گفت: یساختگ یلبخند با

ساعت کالسام رو جابجا  دیحرف بزنم که... با ذارهیبهروز نم_

 . کنمیکنم... واقعاً سرم شلوغه... خبر م

 در جوابش گفت: منصور

از اونجا  یبودم، ول ایتالیتون... حدود دو سال اممنون از لطف-

 واسه کانادا اقدام کنم. خوامی. االن مومدیخوشم ن

 زد و گفت: یساختگ یبخنددوباره ل فروز

 ... استیتالیخانم چند بار گفته بودن پسرخواهرشون ااحترام-

 :دیمشتاق پرس بهنوش
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 ومد؟یچرا خوشت ن_

 صورتش را در هم کرد: منصور

... دو سوم مردم خالفکارن، دو سوم هم ستین یزندگ یجا_

 .سیپل

 :دیخند فروز

 که شد کسر بزرگتر از واحد! نیا_

 به طرفش زد و گفت: یدییتأ یشکنب د،یخند منصور

هم خالفکار... تو زنداناشون خود  سن،یشون هم پلعده هی_

رو  یکیکه  رنیگی... پول مکننیبدتر از مجرما خالف م سایپل

که اونجا  یی...البته دوستا ارن،یبندازن، مواد ب یتو سلول خاص

 ایهم داره. فکر کنم دو  یقهار یبرابی. جگفتنیداشتم بهم م

پول همراهم  فیکردم کیرو زدن. جرأت نم بمیج یسه بار

 ببرم. 

 و... صحبت کرد. ایو زندان و ماف ایتالیدر باب ا یساعت و
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 یهابا منصور در کالس اشیاز شروع جلسات خصوص یمدت

اصرار داشت جلسات در  منصور .گذشتیآموزشگاه م یخال

آموزشگاه را  ینهیداد هز حیخانه برگزار شود، اما فروز ترج
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 نیدر ا ینقش چیبهروز هم که کال ه او نرود. یبپردازد و به خانه

 یاز بهروز در زندگ شیچوب خشک ب کی نداشت. انیم

کامال  طیشرا نکهیا یبرا یفروز حت فروز نقش داشت. یاجتماع

منصور را در  رد،یبه خود نگ یشاوندیخوشود و رنگ  یکار

 .زدیصدا م اشیطول جلسه با نام خانوادگ

  

به کالس آمد و  یچا وانیطبق خواست فروز با دو ل یمنش

 شد. ادآوریساعت کالسشان را  انیپا

 را برداشت و گفت: شیچا وانیفروز ل ،یاز رفتن منش بعد

 کارِ... هیبعد ساعت پنج برگزار بشه؟ من  یجلسه دیموافق_

 فرصت انعقاد کالمش را نداد: منصور

... من یپس جلسه بعد ساعت پنج... راست ست،ین یمشکل_

جور کن، ودارم، زودتر جمع یخونه شما کار کیاالن نزد

 .رسونمتیم
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نداشت. اما با توجه به رک  یکالس گریتمام شده بود و د کارش

که در  یزشت یصحبت کردن منصور و به دنبال شوخ پردهیو ب

داده بود  صیتشخ حیخانمها با بهروز کرد، او را وق یجمع، جلو

 بهانه آورد: شود. یمیو دوست نداشت با او صم

 بمونم.  دیاز همکارام با یکیتشکر... منتظر _

باال  ییابرو «یچونیپیم یدار دمیفهم» نکهیا تیبا ن منصور

 دار نگاهش کرد:معنا یانداخت و با لبخند

 ! یریگیسخت م یلیخ_

داد اجازه دهد  حیکند اما منصرف شد. ترج هیتوج خواست

 مؤدبانه شد. یپاسخش تنها لبخند منصور حس او را بفهمد.

 منصور پاسخش را گرفت و ادامه داد:

 یکه با هر چ شیخرشانسه. اون از دوره مجرد یلیبهروز خ_

 شدیم قیموشگل بود رفخرپول خوشگل یوهیبو زن ردختریپ

مثل تو  یاز االنش... کمتر زن نمیا آورد،یش رو درمو خرج

 شوهرش رو داره، قدر خودت رو بدون. یهوا یجورنیا
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در  فروز هدفمند بودن رفتار منصور واضح و مشخص بود. یبرا

که گذرانده بودند چند بار نگاه خاص و  یاطول چند جلسه

خودش متوجه شده بود! نگاهش عشق،  یمعنادار منصور را رو

! بیمحبت نداشت! فقط خاص بود! خاص و عج ایگرما و 

بهروز  یاز گذشته نکهی! ای! کامال رت باتلریزریموشکافانه و ل

تا فروز را نسبت به همسرش دلسرد کند، با  دیبگو یزیچ

هدف منصور از گفتن  دانستی. فقط نمگرفتیصورت م یهدف

 .ستیهر چه هست مثبت ن دانستیم ی. ولستیحرفها چ نیا

 شوم است و نامبارک.

تمام وجودش قلقلک شده بود منصور به  نکهیوجود ا با

 او را گرفت و گفت: یبعد یکالمها یادامه دهد، جلو شیحرفها

... دوست ندارم ییآقا یآقا دیآقاجانلو... ببخش یآقا دینیبب_

آدما به خودشون  یبهروز بدونم. گذشته یاز گذشته یزیچ

 مربوطه. 
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 !یسرکار خانم فُرو...فرهاد ست،ندهیآ یبنا ریگذشته ز_

 گذاشت: ینیس یرا تو وانیل

 حالم باشه نه گذشته. مندهیآ یربنایز دمیم حیترج_

 حال. یهمون گذشته برا شهیم ندهیآ یحال برا_

گذاشت. به ظاهر  فشیرا جمع کرد و در ک لشیوسا فروز

 گفت: تفاوتیب

 ندارم. ندهیو آ به گذشته ی. کارکنمیم یمن تو لحظه زندگ_

 :دیخند زیآماغراق منصور

از  شدیتو بود کنجکاو م یجا ی... هر دختریکنیسفسطه م_

 یلیبدونه... تو خ شتریشوهرش ب یمیقد یدخترادوست

 .یلکسیر
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روز از  کید حاضر بو .کردیقل مفروز از درون داشت قل 

 .دیبهروز بگو یاز گذشته شتریرا بدهد تا منصور ب اشیزندگ

 یساختگ یو با لبخند دیدادن دنشان  تفاوتیاما صالح را در ب

 گفت:

و به  دیگرمابه و گلستان بهروز بود قی... ظاهرا شما رفدیشا_

مدت  هیکردناش دستتونه... و  یقول خودتون پرونده جوون
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 ،یرسم دوست یانداخته. ول تونیتو دوستمهاجرت شما وقفه 

 دیدار یتی.. حاال چه ن.دیکنینم تیهست رو رعا یکه رازدار

 !دونهیخدا م

 :دیصورت منصور ماس یخنده رو یبازمانده

 ه؟یمنظورت چ_

قبل  یبرخالف لحظات داشت،یرا برم فشیهمانطور که ک فروز

 زد: روزمندانهیپ یلبخند

 .فعال ندارم. یمنظور خاص_

 را گرفت و گفت: فشیبند ک پروایب منصور

 هیبرف...  ریز ی... مثل کبک سرت رو کردسوزهیدلم برات م_

واسه  یاهیرفته و سرما تیجوون ینیبیم یایروز به خودت م

دار که قدر خودت رو پاک نگه یکس ینمونده... برا تندهیآ

 مثل بهروز که... یکیبدونه، نه 

 گفت: ریو با تحق دیحرفش پر انیم
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 نیهدفت از ا ره،یگیخدا موش نم یمحض رضا یاگربه چیه_

و از  یاریب نییشأن بهروز رو واسم پا یخوایچرا م ه؟یحرفا چ

 ؟یاونور منو باال ببر

 نگاه کند: زیرآمیمنصور بود که تحق نوبت

مثل تو  یاحمق نمیبیم یول کنم. تیخواستم ازت حما_

 فیشغل شر یدونی. م.مثل بهروزه. یادیهمون ش اقتشیل

 هیاول هیسرما یدونیبود؟ م یچ یشوهرت تو دوره مجرد

... شوهرت گهید یدونیجور کرد؟... دِ نم یجوررو چه کیبوت

دادن  هیمهر یو به جا کردیم غهیرو ص وهیپولدار ب یزنها

و  یهمون خودفروش یعنی. گرفتیم یدست یزیچ هی ازشون

 !یو اسالم شدهیسازیمردونه، البته کامال بوم یفاحشگ

شد.  واریزد و رنگش مثل گچ د خیفروز  یدر رگها خون

آن نشست.  یرو یگرفت و با تأن یصندل یدستش را به لبه

 لرزان گفت: ییبه منصور انداخت و با صدا یانگاه خصمانه
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 گهیمعلم د هیجلسه بعد  یامروز جلسه آخرتون بود. برا_

 .رونیب دیی... االنم بفرمادیریبگ

 لب گفت: رینگاهش کرد و ز شیبا تشو نصورم

ازش  یبهت بگم. اگه خواست یجورنیا یخودت مجبورم کرد_

 رو کمک من حساب کن.  یجدا بش

که در کالمش  یو خشونت تیچشمانش را بست و با جد فروز

 بود، اشاره به در کرد:

 !رونیب_

 

 یهایصندل یرو رمقیجان و بکم یخسته و بدن یذهن با

شده بود؛  یتوبوس به انتظار نشست. فکرش خالا ستگاهیا

بار  نیاول یاتوبوس را زد و برا دی. قشهیبرهوتِ برهوت. خأل اند

 یوانیل اتوبوس رفت. ستگاهیا یروروبه یفروشوهیبه آبم

 یمکتین یآنجا رفت و رو کیسبز نزد یو به فضا دیمعجون خر

آن  یخوشمزگ ینشست. تالش کرد تا تمام حواسش را رو
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را در  یخال وانیل ذارد و از مولکول مولکول آن لذت ببرد.بگ

 یبار به جا نیکرد. ا زیسطل زباله انداخت و دور دهانش را تم

 یرا دراز کرد. نقطه شیچمنها نشست و پاها یرو مکتین

 دیو چرخ دیچرخ کم شروع به رشد کرد.در افکارش کم یمحو

 یگذشته و رشد کرد و رشد کرد و جمالت منصور در مورد

 بهروز را در گوشش زمزمه کرد.
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 یگرد زی. مزدندیزمان چند نفر در ذهنش حرف مهم ییگو

وسط گذاشته بودند و دورش نشسته بودند و به نوبت اظهار 

 :کردندینظر م

معتادش که  یرده؟ بابارو از کجا آو کیبوت هیاول هیسرما یول»

از  یخانم هم که هر چارثش کجا بود؟ احترام کنده،یم نایاز ا

. به قول کردیم یخرج اجاره خونه و زندگ آوردیدرم یاطیخ

چند بار  ادمهیش بود. هشتش گرو نه شهیخودش هم

 دونمیکه نم بود دهیخانمها نال هیمامان و بق شیخانم پاحترام

و  ارهیداره خرجش رو درم یجور چه بیم تو شهر غربچه

 «!دهیدانشگاه آزادش رو م هیشهر
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 ،یکارگر ،یدستفروش کرده،یخودش کار م دیشا»

بخواد  هیاول هیکه نه سرما یشغل هی دونمی... چه میفروشندگ

 «.یلینه مهارت تحص

 گهی... بهروز به باسنش م؟ی... بهروز بره کارگر؟یتو زر زد باز»

... بعد هم ؟یبعد بره کارگر ،یدیبو م فیپفیپ ایدنبال من ن

 نهیشغلها اونقدر هست که اجاره خونه و هز نیمگه درآمد ا

و اونقدر هم  یدانشگاه رو بد هیتو شهرستان و شهر یزندگ

 «ک؟یبوت یهیبرات بمونه که بشه سرما

دو سال  نیمشاغل، چرا تو ا پیت نیرفته بود دنبال ا اگه»

تمال درست بودن حرف منصور نکرده؟... اح فیهم تعر بارکی

 « هست.

طبعش  تفاوته،یب یتو مسائل جنس یادیبهروز ز محاله،»

 « باشه. کارهنیا تونهیداره نم یکه طبع سرد یسرده. کس

هم خوشش  تافهیبه زور با تو ازدواج کرده، از ق بهروز»

واسه  شینرسی... الیمی... واسه تو طبعش سرده و باومدهینم
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خوب بلده  خوادیخودش دلش م یرنه وقتتو باالست وگ

 «کنه! کاریچ

از همون اول با تمام  یول کنه،ی!... کم اقدام مایگیم راست»

 نمیبیم کنمی... االن که فکر مکردیرفتار م اتیجزئ

 «نبود. لومتریصفرک

 ادیمورد ز نیخراب تو ا یآموزش لمیقبل از ازدواج ف دیشا بابا»

 دنیطبعش سرده با د ونستهدیباشه...  خودش م دهید

 ازین ریبه د ریمهارتش رو برده باال... االنم د یآموزش یهالمیف

... شهیکنه با مهارت ظاهر م دایپ ازین یوقت یول کنه،یم دایپ

به  ؟ی... اونم چستین دواجبر تجربه قبل از از لیکه دل نایا

 هر یداره ول یچه هدف دونمیعنوان شغل... منصور زر زده... نم

 یو خاطرخواه یبحث عاشق ادیهست شومه!... به نظر نم یچ

من و بهروز رو به  یزندگ خوادیم کنمیباشه... اما احساس م

 «...اد؟یم رشیگ یهم بزنه... خوب چ
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به  ینگاه قطع شد. لشیموبا امکیپ یافکارش با صدا یگفتگو

 ناشناس بود: یاآن انداخت. از شماره

 «رو چک کن. تلگرامت»

کاربر  کیاز  امیهشت پ را روشن کرد. لشیموبا یتاید عیسر

کاربر اسم نداشت، سه نقطه  فرستاده شده بود. شیبرا دیجد

 بود... 

بود در کنار زنان  شیرا باز کرد. بهروز چند سال پ عکسها

و  درویمادر او بودند. همه سف یکه هر کدام جا یمختلف. زنان

  فتضاح.ا یخفن و لباسها یشهای. با آرایچشم رنگ

 رفت و دوباره ضعف بر او غلبه کرد.  نیمعجون از ب اثر

 امکیکه پ یابا شماره منصور را گرفت، رد تماس داد. یشماره

 ناشناس فرستاده شده بود تماس گرفت؛ خاموش بود.

پاک شده  .ندیبه تلگرامش رفت تا عکسها را مجدد بب دوباره

چند لحظه اکانت  شدند و هم بعد از بیبودند! هم عکسها غ
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آمده بود و نه  ینه خان شد. لیاکانت تبد تیلیسه نقطه به د

 رفته بود! یخان
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 فکرش برهوتِ برهوت شده بود. شد. شهیدچار خأل اند دوباره

ر ذهنش هم د یزیچچیو ه کردیفکر م زیزمان به صدها چهم

زنگ  یمنوال گذشت که با صدا نیچقدر به هم دینفهم نبود.

 گانیاز همسا یکیظاهرا  بهروز بود. به خودش آمد. لیموبا

آورده بود. و  شفرو یخشک برابه عادت هرساله آلوچه کیبوت

  ر؟یخ ایبداند در خانه آلوچه خشک دارند  خواستیبهروز م

نخر!  ایگفت بخر  دیمبه همسرش داد! نفه یچه پاسخ دینفهم

به آسمان انداخت. هوا  یرا قطع کرد، نگاه یگوش یفقط وقت

به  برخاست. شیو از جا دیکش یشده بود. آه کیتار کیتار

 ینیماش یو برا ستادیا ابانیاتوبوس کنار خ ستگاهیا یجا

داده  دستفکر کردن را از  ییمسافرکش، دست تکان داد. توانا

 گنگِ گنگ. .کردیفتار ممدهوش ر یبود و مثل موجود

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

همچنان گنگ بود و  به خانه، اوضاعش بهتر نشد. دنیرس با

 یامکیشام بروفن خورد. پ یمدهوش. شام درست نکرد. به جا

  .دیو خواب دیایبه خانه ب صدایبهروز فرستاد تا ب یبرا

 

تخت به طرفش  یبهروز رو شد. داریلمس و نوازش صورتش ب با

. در کردیگرم نگاهش م یحبت و نگاهبود و بام دهیچرخ

به اتاق سرک  یکه از پشت پنجره، دزدک یمهتاب ییروشنا

همسرش  یها. عاشق تبسمدیبود، تبسم همسرش را د دهیکش

 . زای. مثل لبخند مونالکردیبود. محو تبسم م

 گفت: دیچشمان باز فروز را که د بهروز

 . ..یبود دهیکنم... ناز خواب دارتیب خواستمینم_

منصور را فراموش کرده بود. هنوز  یو حرفها عکسها

 لبخند زد: بود. امدهیباال ن عاملشستمیس

 ؟ی... شام خورد؟یاومد یک_
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 یدرجواب با حرکت دست به صورت ضرب یبه جا بهروز

پرتش کرد و کامل دراز  یارا از تن درآورد و به گوشه اشیرکاب

دستانش او را به  . به طرف فروز برگشت و با باز کردندیکش

امر کرد و در آغوش تنها فروز اطاعت آغوش خود فراخواند.

 دانستیگرفت. خودش م یداشت جا یکه در زندگ یکس

 توجه همسر. یگدا محبت است؛ یگرسنه

 

 گاریکه با دود س ییتن همسرش را دوست داشت. بو یبو 

 ینشده باشد. خالص خالص باشد. سرش را رو بیترک

همسرش را با تمام  یبهروز گذاشت و عطر وجود ینهیسقفسه

 وجود استنشاق کرد...

سرش را از  یکم آورد. ادیمنصور و عکسها را به  یحرفها کمکم

رنگ همسرش که و خوش یبهروز فاصله داد و به چشمان عسل

غم تمام  .ستینگر زدیم تررهیدر نور مهتاب رنگشان ت

 .دیبه سرما بدل گردرفتارش  یوجودش را احاطه کرد و گرما
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 یرو یدست نوازش بهروز رفت، یلبها یمحو از رو لبخند

 و گفت: دیفروز کش یموها

 !یاومده؟... ناراحت شیپ یمشکل_

نوبت فروز بود که  سکوت شد و نگاه پرسؤال فروز. جوابش

 شانیلخت و پر یموها یدست ال همسرش را نوازش کند.

 و به فکر فرو رفت: دیبهروز کش

به من  یکرده ربط کاریبوده و چ یقبل از ازدواج با ک کهنیا»

 از کاه کوه ساخته. رو گفت. نیمنصور از کرمش ا نداره.

به  فتوشاپ باشه. تونهیکرده... عکس هم م ادیرو ز ازداغشیپ

.. مهم پاکشون کرد که مدرک دستم نباشه. عیسر نیخاطر هم

داشته بوده باشه، االن  یااالنه... اگه هم قبل از ازدواج رابطه

تازه قبحش  ارمیبکنم؟ بخوام به روش ب خوامیم کاریچ

 یرو ندارم. دوستم ندارم تنها زندگ ی... من که کسزهیریم

بره منصور  ادمیرو فراموش کنم و  هیقض نیپس بهتره ا کنم.

امروزش  یبه زندگ یربط روزشید یبهم زده. زندگ ییچه حرفا
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م حفظ کنه. که خودش رو واسه تهنداشبه من  ینداره. تعهد

شده که  یامردها بعد از ازدواج هنره! اآلن دوره یوفادادر

چه برسه به مردها.  دارن،یدخترا خودشون رو آکبند نگه نم

 روز،یموهبته. کل اتفاقات د نیبهتر یاوقات ناآگاه یگاه

 «به نفعته! نیعکسا رو فراموش کن. ا انیمنصور و جر یحرفا
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 مکث، گفت: یبه چشمان همسرش، بعد از اندک رهیخ

رک  ی... قول بده هر زمان من رو نخواست؟یدیبهم م یقول هی_

 تونمیرو م یزیرو ندارم. هر چ انتی. من تحمل خیبهم بگ

 رو. انتیقبول کنم جز خ

 شد: یجد بهروز

 ه؟گفت یزیچ یکس_

 اد؟یمن بدت م یافهیتو هنوزم از ق_

سرش را فشار داد و  یبرق باال دیکلبلند شد و نشست.  بهروز

زدن روشن شد. فروز هم نشست و بعد از چند بار پلک یمهتاب

منتظر پاسخ نگاهش کرد. بهروز دست فروز را در هر دو 

 دستش گرفت و گفت:
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... خب، ؟یگیکه م هیچ اتیچرند نیفروز؟... ا یکوچولو شد_

زاغ و  یهاو چشم دیسف یهاچهره شهیقبول دارم من هم

 افهیاز سبزه دوست داشتم، اما تو هم ق شتریبور رو ب یموها

مرد  هی.. .بتیترک اد،یمن از کل وجودت خوشم م ...یدار یخوب

مثل تو به فکر  یپست باشه که بعد از ازدواج با گل یلیخ دیبا

 فکرا نکن... نیاز ا گهی! دفتهیب یاگهیو زن د انتیخ

 :دیشده پرس زیر یمکث کرد و با چشمان یکم

 گفته؟ یزیچ یکس_

 دلم گرفت! هوینه... _

حرکت انگشت شستش آرام پشت دست فروز را نوازش کرد  با

 گفت: واریشوخ یو با لحن

تمام درها و  م،یبعد از اومدن تو به زندگ خورمیقسم م_

 .ادینتونه تو ب یتم که کسقلبم رو بس یهاو روزنه هاچهیدر

بهروز هم  یلبها یبرداشت و رو ییبایز یفروز انحنا یلبها

 انعکاسش ظاهر شد و گفت:
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 یجورتو چه یگرفتگدل هیواسه  نی... ببیاحمق یلیخ_

 خت؟یمون بهم ربرنامه

برق را خاموش کرد و به آغوش همسرش پناه  .دیخند یساختگ

 شهی. و همشدیشاده مگ شیکه به ندرت به رو یبرد. آغوش

 آن بود. یتشنه

 

★★★ 
 

از  کانتر گذاشت و به شب قبل فکر کرد. یرا رو شیچا وانیل

مثل او رفتار  یآدم احمق چیه بود. یدست خودش عصبان

سردرد دارم »زده بود  امکیبه بهروز پ نکهی! با وجود اکردینم

 شوهر چون آمپرش بعد از یاما جناب آقا« بخوابم خوامیو م

کرده بود و او  دارشیدو هفته باال زده بود، با نوازش از خواب ب

محتاج آغوش و محبت،  کیگدا،  کی زده،یقحط کیهم مثل 
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گرفته بود و  دهیمولد سردردش را ناد یفکر یسردرد و گردابها

 بود! فیمرد ضع نیتا انتها رفته بود. چقدر در مقابل ا شیپابهپا

 

ز شروع نوازش و... فکر کرد. به ا شیبهروز پ یجد یحرفها به

 خودش! میمنصور، به عکسها، به تصم یحرفها

آبدارخانه شست و به  رآبیش ریرا ز وانشیو ل دیکش یآه

 رفت. اشیکالس بعد

 نیکالس داشت. با سن وستهیساعت ده صبح تا هشت شب پ از

 سی. کارش را دوست داشت و از تدریو انفراد یگروهمختلف. 

اش کرده خسته وسته،یما ده ساعت آموزش پا .بردیلذت م

از همکارانش  دیرس انیکالسش به پا نیآخر یبود. وقت

 بوساتو ستگاهیتا ا گذاشت. ابانیکرد و قدم به خ یخداحافظ

فکر کرد که با  نیبه ا آن نشست. مکتین یرفت و رو ادهیپ

اقساط خانه، مبل را عوض کند  انیبعد از پا شیدرآمدها نیاول

انداز کند؟ گرم افکار پس نیماش دیخر یبرا ایه را؟ پرد ای
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 یکنار دستش نشست و همزمان صدا یخودش بود که کس

 :دیمنصور را شن

 بهتره! یلیحالت خ روزیاز د نمیبیم_
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درواقع  نگفت. چیها به طرفش برگشت و هگرفتهبرق مثل

 .دیچرخیزبان در دهانش نم. دیبگو یزینتوانست چ

 دوباره منصور شروع کرد: 

... یهست یتو دختر خوب ؟یبرس جهیبا خودت به نت یتونست_

من  یبکن یبخوا ی... هر کاریادیز یلی... از سر بهروز خیفیح

 ... کنمیم تتیپشتتم، حما

 کی د.جمالت را بشنو نیا یدوست داشت از زبان مرد چقدر

را داشت و  هیاز پدر، بق ری.. به غ.ییمرد مثل برادر، پدر، عمو، دا

را  تیکه به او با رفتارش حما یرا نداشت. تنها مرد کی چیه

کرد.  یچیالقا کرده بود روزبه آقاجانلو بود که... فکرش را ق

از همسرش، از تنها محرمش  وز،نداشت جز بهروز. از بهر یمرد

  کرد؟یودش را دلگرم مخ یچه کس تیبه حما

 گفت: آرام
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 ی... من حرفاییآقا یآقا دیآقاجانلو... ببخش یآقا دینیبب_

فرض  دهیعکسا رو هم ند .رمیگیم دهیشما رو نشن روزید

منو بهم  ی. زندگنیکن تیحما گرانیاز د نیی. شما بفرماکنمیم

 !شکشیکردن پ تیحما ن،ینزن

 گفت: یباتلررت یباال انداخت و با نگاه ییابرو منصور

ذهنت رو مشغول خودش  نقدریکه ا هیآقاجانلو ک یآقا نیا_

 آقاجانلو. یبهم گفت روزمیکرده؟ د

به سؤال منصور  ربطیبلند شد و ب شیاز جا .دیفروز پر رنگ

 جواب داد:

بگم. روابط  دیکه گفت یفیدوست ندارم به بهروز از اراج_

 .زهیریبهم م تونیخانوادگ

 رو به باال برداشت: یفیخف یحنامنصور ان یلبها

من تماما راست  یحرفا یدونیفروزان... خودت خوب م نیبب_

پشتتم...  ،یبرا طالق اقدام کن ی... بخوانطوریبود. عکسا هم هم

 من دوست دارم.
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دو  نیچقدر دوست داشت ا قرمز شد. در لحظه اشدهیپر رنگ

که  یاجمله را از زبان بهروز بشنود.« دوستت دارم» یکلمه

 بود! دهیوقت نشن چیه

به لرزش  تیآهسته که از فرط عصبان ییجا بلند شد و با صدا از

 افتاده بود گفت:

بار  هی... ارواح خاک مادرم یزنیحرف مفت م یتو غلط کرد_

 .گمیبه بهروز م یایجلو چشمم ب گهید

 :دیخند زیآماغراق منصور

از رو  خوانیرو م یو مردونگ رتی!... مجسمه غیاچه امامزاده_

 شوهرت بسازن...

از  دیاگر قرار به گفتن بود با. دیبه بهروز بگو یزیچ خواستینم

. و اصال دوست نداشت بهروز بداند که او کردیم فیابتدا تعر

 .داندیاز ازدواجشان م شیاز پ یزیچ

دست  ینیماش یرفت و برا ابانیبه منصور به سمت خ توجهیب

 نارش آمد و نجوا کرد:تکان داد. منصور ک
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... بعدش یبهم زنگ بزن یتا دو روز وقت دار ،یم رو دارشماره_

  نداشته باش. تیاز من توقع حما گهید

 گفت: شدیم یخشم نگاهش کرد و همانطور که سوار تاکس با

 بخوام. تیکه ازت حما یباش یسگ ک_

 در دل ادامه داد: و

تو روزبه  یبه جا... اگه ییمنصور آقا یستین یکه رقم تو»

 «..کنم. انتیشوهر دارم، محاله خ یآقاجانلو هم باشه تا وقت
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به هنگام خروج از آموزشگاه با دقت به اطراف  یاهفته کی تا

در  نگران بود منصور باز هم سر راهش سبز شود. .کردینگاه م

از  ریهر چند به غ تلگرام و واتساپ بالکش کرده بود.

وقت  چیفرستاده بود، ه شیبرا کیکه با اکانت ف ییعکسها

 شیفقط روز سوم برا نکرده بود. افتیاز منصور در یامیپ

 فرستاده بود: امکیپ

 «هنوز سر حرفم هستم. من»

 فرستاد. یامیاو پ گریفروز پاسخش را داده بود و نه د . نهنیهم

گفت  به بهروز تنها گفت کالسش با منصور را قطع کرده است.
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هماهنگ  اشیبا ساعات خال خواستهیکه منصور م یساعت

  از همکارانش ارجاع داده است. یکینبوده و او را به 

و او را همانطور که انتظار داشت، بهروز از دستش دلخور شد  و

 متهم کرد. یزیشوهرگرلیبه فام

 یبهروز از فروز، تنها کنسل کردن کالسها یدلخور عامل

هم داشت. بهروز انتظار نداشت  یترمنصور نبود. علت مهم

گرفتن وام  یاز طرف مادرش از فروز سند خانه را برا یوقت

و بدتر از آن اصال  بشنود. یجواب منف کند،یدرخواست م

که فروز بدون اطالع او سند خانه را در صندوق  انتظار نداشت

تا چند روز طعنه و متلک  دوستش گذاشته باشد. یامانات بانک

بهروز و چه به صورت  ی. چه از سوشدیمبود که بار فروز 

 احترام خانم. یقول از سونقل

 بهروز گفت: ها،ییگوها و درشتتمام طعنه نیماب

رو بدون  زبونیتومن پول ب من رو بگو چقدر خر بودم هفتاد_

دادم دست تو که مستأجرت رو از خونه  یسند و مدرک چیه
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سند واسه  هیکه  یدونیمن رو قابل نم ی. بعد تو حتیکن رونیب

که  یکنیم میکه. سند رو قا خوردشی. نمیوام به مادرم بد

 مثال؟ یچ

 آورد: هیکرد و رو به توج یکشمنت شهیمثل هم فروز

نکرده  یجان... خواستم جاش امن باشه. خداوزبهر هیچ میقا_

 نکهینره... من قبل از ا نیاگه اومد سند از ب یلیس ،یازلزله

امانات بانک... بگه، سند رو گذاشته بودم صندوق یزیمامانت چ

 م،یریخودمون روش وام بگ گهیچند ماه د هی خوامیبعد هم م

 دارن! ضیواز مبرم به تعین لی. وسامیخونه رو عوض کن لیوسا

قرار  نجا،یا یایاوال روز اول قرار نبود تو ب»در دلش گفت:  اما

رفته نه  ادتیتو. بعد هم  یخونه امیمن ب یریبود خونه بگ

خر به دست هی ینه حت ،یدینه طال خر ،یواسم گرفت یعروس

قروفرا  نیا یبه جا ی... گفتیبرام گرفت دعروسیعنوان خر

... مینخواد اجاره بد که میکن یندگز نجایا میایب میپولش رو بذار

با هفتاد تومن  ی! فکر کردی! قمار کردیکرد سکیتو هم ر
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م رو باهات و خونه شمیم یاحساس خورم،یمن گول م شیپپول

 یدونستیبرد و باخت داره آقابهروز... م ی. التارشمیم کیشر

ذاتت واسم رو  ،یاگه همون اول کار، ازم چک و سفته بخوا

. از نجایا میایوقت محال بود من موافقت کنم بن... اوشهیم

. گرفتمیواسه پرداخت قسطش کمک م جانیاجاره هم

مامانت احترامم  یلی... خیکن شهیکه تو کرا یاخونه میرفتیم

داره که بابتش خونه رو  یحسابخوش یسابقه یلیخ ایرو داره؟ 

 «بهروزخان! یجا کردتوقع رو جابه یبدم گرو بانک؟ مرزها

به همسرش را نداشت.  شیهایناراحت انیجسارت ب وقتچیه

رو به  کردیاگر مخالفت م ای کرد،یبا او موافقت م ای شهیهم

 .آوردیکردن م یمالو ماست هیتوج

  

رستوران منصور،  یرفتارها و طعنه و متلک تا زمان مهمان نیا

قطع شده و رفتار بهروز  کبارهیادامه داشت و بعد از آن به
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شوهر  کیشد به  لیدوهشتاد درجه عوض شد. بهروز تبدص

 !خواستیکه فروز م یزیهمان چ باینمونه... تقر

 

 طیکه آمده بود، با توجه به شرا ییهایبه جبران مهمان منصور

اش را به خاله یخانواده که داشت، یخاص و مجرد یزندگ

فروز بعد از اطالع از دعوت منصور  دعوت کرد. یرستوران

نشد و  یهمسرش حاضر به شرکت در مهمان ادیاصرار ز رغمیعل

 :دیهر چه بهروز پرس

 یپسرخاله نیبا ا یتو چه پدرکشتگ دونمیآخه چرا؟ من نم _

 ! یمن دار

 داد و نه حاضر به حضور شد.  یحیتوض نه
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 28قسمت#

 

بهروز و فروز شد. تا روز  نیب شتریاتفاق باعث کدورت ب نیهم

درد و فروز دل تیاما در نها هم به فروز اصرار کرد، یمهمان

را بهانه کرد و همراهش نشد. بهروز هم  یهورمون یختگیربهم

 رفت. تنها به رستوران زده،پیبه حالت قهر از او جدا شد و ت
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خصوصا  شه،یشب که بهروز به خانه برگشت، برخالف هم 

که گذشته بود، نگاهش گرم و عاشقانه بود. در پاسخ به  یاهفته

 یسابقه همسرش کاشت. یلبها یرو یااستقبال فروز بوسه

خواب ختم قرار نبود به اتاق کهیخصوصا زمان گونه،نیمحبت ا

قوس  شیهاشد. لب جانزدهیشود را نداشت! فروز متعجب و ه

 برداشت و گفت: یفیخف

 همه خوب بودن؟ زم؟یخوش گذشت عز_

 ... سالم رسوندن.گذشتیخوش م شتریب یاومدیتو م_

 یبهروز را در جاکفش یشد و کفشها شتریفروز ب یلبها قوس

 گذاشت:

 درست کنم؟ یخوری.. قهوه مسالمت باشن._

 زد: یچشمک

 یخال یلیمشب جات خدستت درد نکنه قشنگم!... آره... ا_

حس  هویکمه!... امشب سر شام  یزیچ هیانگار  یستین بود.

 کردم دلم برات تنگ شده!
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، «قشنگم!». دیشنیحرفها را از زبان بهروز م نیبار بود ا نیاول

 «...بود یجات خال»، «دلم برات تنگ شده»

 یوجودش به وجد آمد و خودش را در آغوش بهروز جا تمام

همسرش گذاشت، نفس  ینهیسقفسه یداد. سرش را رو

 گفت: و دیکش یقیعم

 بعد... امشب حالم خوش نبود. یحاال دفعه_

 یمرگنشاند، او را تا مرز ذوق شیموها یکه بهروز رو یابوسه

 برد و آورد.

  

منصور با  یبهروز را به صحبتها یرفتار ناگهان رییتغ نیفروز ا 

 فکر کرد:اش مرتبط دانست و با خود پسرخاله

 یدیور شناون ورنیاز ا انتیو خ فیو کث یاونقدر اخبار منف»_

کجا ابراز عشق کرد؟  نوای! منصور بیشد نیبدب یکه به همه چ

رو  گهیهمد یهمونطور که تو و عل فقط گفت دوست دارم!

دوست  هی .دیبهم داشته باش یعشق نکهیبدون ا دیدوست دار
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درآورد  ینفکربازروش یطفل نیحاال ا داشتن بر اساس احترام.

بشه.  انیب دیکه تو فرهنگ ما تابو هست و نبا یزیبهت گفت. چ

کنه. احتماال منظورش  تیازت حما خوادیچند بار هم گفت م

تو بد  .ستین انتیخ یکه به معنا تیحما برادرانه بوده. تیحما

سرده، خواسته  یلیبهروز نسبت بهت خ دهید .یبرداشت کرد

راه.  نیو اول نیترساده ؛ینجات بد وتن خودت ربا طالق گرف

 کمهیبا بهروز صحبت کرده تا  یکن یزندگ یخوایم دیبعد که د

.. خدا .ادیدرب یو سرد یکنواختیاز اون  تینرمال بشه و زندگ

 «منو ببخشه. چقدر بد در مورد منصور فکر کردم.

★★★ 
 

ا سبزش ر ی، لنزهاداشت یکه قصد دلبر ییهمه وقتها مثل

 یلباس .دیو کوتاهش را سشوار کش یعسل یگذاشت و موها

 ادهیصورتش پ یرو یجیخل یشیو آرا دیپوش بازمهیتنگ و ن

 کرد.
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خصوصا بعد از هر  بهتر شده بود. یلیبود اخالق بهروز خ یمدت

 رفتارش فقط در اتاق خواب نبود. یبا منصور! گرما داریبار د

گاه و گه کردیبت مخارج از اتاق خواب هم با محبت صح

هر  .دادیپاسخ م ینوازش ایاو را با بوسه و  رشبانهیغ یازهاین

 یاز سو یاهر نگاه عاشقانه یحت ،یاهر بوسه ،ینوازش

 گرفت،یخواب صورت نمبا هدف اتاق یهمسرش خصوصا وقت

 .رساندیاو را تا عرش م
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 دنیعروسها و دتازه گریرفتار د یبعد از ازدواجش با دقت رو 

و... تالش کرده بود تا عشوه و ناز را به  کیاروت یهالمیف

داشت که از او  یمجموعه رفتارش اضافه کند. نه مادرش شوهر

گاه در داشت که گه یخواهر و زنداداشو نه  ردیبگ ادیرا  یطناز

 یآنها باشد و مطلب هعاشقان یشاهد رفتارها یلیجمع فام

دوستانش بود. دوستان  یبرخ قی. تنها آموزشش از طراموزدیب

متانت داشتند تا  شتریجمع ب یهم در رفتار جلو اشیمیصم

بلد هستند را با  البداههیکه عموما افراد ف یزیزنانه. چ یطناز
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را در کنه وجودش  یهم طناز دیگرفته بود. شا ادیش آموز

باعث  ،یخوب در کودک ینداشتن مرب ما! ایداشت، مثل هر زن

 اش باشد.زنانه یقسمت از جنبه نیشده بود نگران ا

 بود: دهیدر دانشگاه شن دشیاز اسات یکیبار از  کی

 شن،یدگم و بسته بزرگ م یلیخ یهاکه تو خانواده ییدخترا_

کمه  شونی. طنازکنهیخوب رشد نم شونیبودن وجودوجه زن

 !شهیمشترکشون م یتو زندگ یادیباعث مشکالت ز نیو هم

 یدوستش که در اروپا زندگ یبود مثل کودک دو ساله شده

. دوستش به شدت نگران رشد زبان و گفتار کودکش به کردیم

 یدگیرس ،ینگران نیا جهیخاصش بود. نت یطیمح طیخاطر شرا

 و استفاده بهتر از امکانات آموزش گفتار و زبان بود. شتریب

همسرش  یبرا یگریعروس داز هر تازه شیآنکه ب خالصه

و  امدیبه چشم بهروز ن شیهایدلبر ی. اما وقتکردیم یدلبر

کم ناز و عشوه از داشت، کم یدر پ زیاو را ن یگاه واکنش منفگه
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 یستانرفتارش حذف شد. حذف نشد، کمرنگ شد، به خواب زم

 فرو رفت. 

اش از خواب زنانه یبهروز، خصلتها دیبا رفتار جد حال

 لیقد علم کرده بودند. دوباره تبد یبرخاسته و پرانرژ یزمستان

 و طناز.  فیظر یبا رفتارها یشده بود به زن

 

 یباز شانیرا برا یزغذاخوریکانتر آشپزخانه که نقش م یرو 

را  شیفضا یشمع و با دیشام را چ یظروف غذاخور کرد،یم

 کرد. کیرمانت

 ییبایهمسرش گرفته بود را به ز یکه برا یبرند یآفتاب نکیع

 کادو کرد و کنار بشقاب گذاشت. و منتظر آمدن بهروز ماند.

آمدن همسرش  دبخشینو نگیپارک یو در ورود نیماش یصدا

  شد.

 یمورد عالقه میآهنگ مال یرا روشن کرد و رو یصوت ستمیس

 :دیچیاش پخانه یدر فضا ونیحامد هما یشت. صدابهروز گذا
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 ارهیتو دست  دستم»

 قرارهیچه ب قلبم

 امشب شهیم یبه، چبه به،به

 اگر بباره، چه شاعرانه بارون

 عاشقانه یهاکنارو پرسه ایدر سو،یچتر خ هی

 مستت یبه چشما زنمیم زل

 بهانهیب گذارمیشونت م یرو سر

 ... خانوممخوامتیم

 «. آروم آروم آرومم....عشقت.. با

 

 را تا آمدن بهروز شمرد.  هاهیآپارتمان را باز کرد و ثان در

که در دستانش بود توجه فروز را جلب  یگلاز بهروز، دسته قبل

بهروز سالگرد ازدواجشان  کرد و ضربان قلبش را به صد رساند.

 .شدیمحسوب م یبزرگ ازیامت شیبرا نیبود! و ا ادشیرا 
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آورد و  شیدست پ شد. دهیگوشش کش یروز تا کنارهلبخند ف 

 دسته گل را از بهروز گرفت:

سالگرد  نیخودم. دوم یو خسته پیتدرود بر همسر خوش_

 ازدواجمون مبارک!

 !گریج یچه ناز شد_

 و ادامه داد: دیخانه را بو کش یفصا بهروز

 خودم.... یکار کرده کدبانوچه-

 ان همسرش عادت نکرده بود.کلمات از زب نیا دنیبه شن هنوز

 ..شد. شتریب شیلبها یدگیرنگ گرفت و کش شیهاگونه

 شهیهمسرش برخالف هم دید کهیشد، زمان شتریفروز ب یشاد 

دکمه به تن سه یشرتیو آراسته، ت امدهیشام ن زیسر م یبا رکاب

 کرده است.

 

بهروز پشت کانتر نشست فروز عشقش را در  نکهیمحض ا به

 کادو شده را به سمت بهروز گرفت: نکیو ع ختیچشمانش ر
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 .قابلت رو نداره-

 شیهارا گرفت و باز کرد. چشم اشهیبهروز برق زد. هد دگانید

 هیزد. انتظار آن هد رونیاز حدقه ب متیقگران نکیع دنیبا د

 یهاتشکر را از لب یجا بوسهرا نداشت. آنقدر ذوق کرد که در

 . دیفروز طلب
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گرفته بود خوشحال بود و فروز از  هیکه هد ینکیاز ع بهروز

 دسته گل.

بهروز بود؛ بادمجان سرخ کرده که با  لیشام هم باب م 

! همراه با دسر شده بود نیتزئ رامونشیپ یفرنگگوجه

گشود و با کلماتش تمام وجود فروز  نی. لب به تحسسویرامیت

را داخل  تریو قلم باتریز یهارا نوازش کرد. فروز بادمجان

را خودش برداشت؛  ترهاختیریبشقاب همسرش گذاشت و ب

 یها لقمهمثل تازه نامزدکرده خواستیدلش م. شهیمثل هم

 دانستیم یکند. ول یشوخ همسرش را ببلعد و یآماده شده

ندارد و ممکن است  یشوخ یهمسرش سر شکم با کس
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 یلقمه را که بهروز به دهان گذاشت با لحن نیشود. اول یعصبان

 عاشقانه گفت:

 تو؟ یبود یک انگومیهوووم، پرفکت، نامبر وان.... _

 

 در دل فروز آب شد و عاشقانه تبسم کرد.  قند

 بزرگ بود. یادیودش گرفت زخ یکه بهروز برا یالقمه نیدوم

از روغن بادمجان از آن جدا شد  یاکه به آن زد، قطره یبا گاز

فروز،  شنهادیگفت و به پ ی«یوا یا» .ختیر شرتشیت یو رو

 .دیرا از تنش درآورد تا فروز در جا آن لکه را بشو شرتیت

 ییدستشو یبه سو یرا از همسرش گرفت و قدم شرتیت فروز

بالفاصله به طرف بهروز برگشت و متعجب به برداشت، اما 

همسرش نگاه کرد. پوست بدن بهروز  ینهیسجناق یرو یلکه

بدنش کامال به  یرو یروشن بود و هرگونه لکه و کبود یادیز

 عجبشد و مت ترکیشده نزددرشت ی. با چشمانآمدیم دید

 :دیپرس
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 نجا؟یا هیچ یخونمردگ نیا ه؟یچ نیا_

که بر  ییهاشدن با بوسه بود! از آن لکه بادکش یجا هیشب لکه

 ای! دیدیم ادیازدواج کرده بود ز یتازه با عل یگردن آزاده، وقت

 گفتی! آزاده به طنز مدهینو گرشیدوست د یبازو یبر رو

 !یگنده و وحش یحشره هیزده؛  شیحشره ن

نشست  یصندل یلرزان رو ییاز دستش افتاد و با پاها شرتیت

 :دیپرس یبلندتر و عصب ییاو دوباره با صد

 ه؟یچ نیا گمیم_

سرش را خم کرد و بعد از  یبا تأن بود. دهیبهروز هم پر رنگ

 کوتاه به لکه با لبخند گفت: ینگاه

درد گرفت  یلی... در جا خمنهیش خورد به سافتاد دسته یت _

 نقدریکنه... حاال تو چرا ا جادیا یخونمردگ کردمیفکر نم یول

دعوا کردم  ایمثال تصادف کردم  یر کردفک ؟ینگران شد

 شده؟! یجورنیا

 به چشمانش زل زد: دیبا ترد فروز
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 ... ؟یت_

را درآورد و  دنیکشیت یبا عقب جلو کردن دستش ادا بهروز

 گفت: یبه شوخ

 یلهیم کیکه به  ینمد افیساخته شده از ال یالهی!... وسیت_

ظافت کف کردن و ن زیجهت تم ییمتصل است ... کاال یفلز

 مغازه...

 طنز کالمش را کم کرد و در ادامه گفت: لحن

 نیمت شیرو هفته پ افشیالمصب بدجور گرون شده... فقط ال_

ش رو تومن!... پارسال کل یشد س ،یفلز یبدون دسته د،یخر

 تومن... ستیب دمیخر

داشت و کلمات  یبود. گفتار خاص کیشاگرد بوت نیمت

به  خواهدیکه م یمثل معلم ت،گفیواضح م یلیرا خ دداریتشد

 دنداریکلمات تشد یحت ی! گاهدیبگو کتهید ییآموز ابتدادانش

 ! کردیرا هم مشدد تلفظ م
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را از سرش دور  نیگفتار مت ربطیو افکار ب یکبود یمنف افکار

 زد: یتصنع یکرد و لبخند

شکر به صورتت  یگرون شده... باز اله ی... همه چگهیآره د_

 جا افتاد؟ نخورد... از ک

 از کجا افتاد؟ یچ_

کرد و بعد خم شد و  کیرا به خودش نزد شرتیبا پا ت فروز

 برش داشت و در همان حال گفت:

 ! از کجا افتاد؟گمیرو م یت_

... یشد افق یبود، از حالت عمود واری... کنار دیچیآهان... ه_

 کرد...  خیغذا 

 رفت: ییشوبار به طرف دست نیا فروز

   .مونهیش م... در جا شسته نشه لکامیشورم مب نویاالن ا_
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سؤال در مورد  ییایدن رفتیم ییشوکه به دست طورهمان

شده بود، در  یکبود نیکه مسبب ا یاو واقعه یکبود یلکه

را  یت تیو موقع کیبوت ی. ذهنش داشت فضادیچرخیسرش م
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ظاهر شد و با همان  ییشوکه بهروز دم در دست کردیتجسم م

 لحن دخترکشش گفت:

 ... از دهن افتاد!گهی. زود باش دغذا بدون تو مزه نداره-

 یشگونیخمار بهروز و ن یهاساده و چشم یچند جمله نیهم

 کیبود که ذهن فروز مثل  یفروز گرفت، کاف یوکه از پهل

شده و لبخند  یااز هرگونه شک و شبهه یخام عار یدیس

 شود. شیآرامش مهمان لبها

خاموش حمام پهن کرد.  اتوریراد یشده را روشسته لباس

قرار شد »زد:  بیعاشقانه به همسرش نگاه کرد و به خودش نه

بشه  نکهی. نه ایمزخرفات اون مردک رو فراموش کن

و  فی.. فکرت رو کثقضاوت بهروز. یبرا تیذهن نهیزمشیپ

 «!یشکاک کرده مردک مزخرف عوض

 

در  یکرد و حت یدلبر کرد. یطناز یلیتا آخر شب بهروز خ 

« سبز قیحر» پیدئوکلیهمزمان با و فروز، رتیبهت و ح انیم
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فروز را گرفت و با او  یدستها شد،یکه از آنتن ماهواره پخش م

به شلنگ تخته  شتریکه صورت گرفت ب ی. اگر چه رقصدیقصر

شده بود  ثکه باع یانداختن شباهت داشت تا رقص! رفتار

فروز از ته دل بخندد و شاد باشد و نه تنها با نگاه، با کالم هم 

 یهاصدقه رفتندر اوج قربان همسرش برود. یصدقهقربان

 دیفروز کش ینهبه گو یدست فروز، بهروز عاشقانه نگاهش کرد.

 لب گفت: ریو ز

 چرا من زودتر با تو آشنا نشدم؟_

 :دیخند سرخوش

انگار تازه با هم آشنا  یگیم یجور هی! میدو ساله زن و شوهر_

 !میشد

 گرفت: یشتریعشق نگاه بهروز قوام ب فاز

با هم آشنا  شیسال پ یلیفروز... کاش خ یخوب یلیتو خ_

 !میشدیم
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همسرش  یپا یبار رو نیاول یراخودش را لوس کرد و ب فروز

! دیبهروز مال ینهیگربه خودش را به سروسنشست. و مثل بچه

 زد. اشقهیبر شق یابهروز سرش را گرفت و بوسه

 گونهنیا وقتچیه شاپرک از قلب فروز به پرواز درآمد. صدها

را تجربه نکرده بود. دلش  یاز زندگ تیاحساس رضا

کند و هر زمان که از  رهیذخ یلیاحساسش را در فا خواستیم

 دقوایپناه ببرد و تجد لیخسته شد به فا یو روزمرگ یزندگ

 نبود.  ریپذامکان شیافسوس که آرزو کند.

را بست و خودش را کوچولو کرد و در بغل بهروز  شیهاچشم

 نه. ای اوردیاش را به زبان بخواسته ایآ کردیدل مدل داد. یجا

 گفت: یاو با لحن دلبرانهزد  ایسرآخر، دل به در

 بهرووووزززز!_

 جان بهروز؟_

 نگاه کرد: پشیتهمسر خوش یبلند کرد و به چشمان عسل سر
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از نظر  گهی... اآلن د؟یدار شدنمون مخالفهنوزم با بچه گمیم_

 ...ســیبد ن م،یشد بلیاست یاقتصاد

 کرد: یاخم بهروز

 یقشنگ یلیخ یجا ای...دنتیمسئول یعنیدردسر...  یعنیبچه _

 !میرو هم بهش دعوت کن گهیموجود د هی میکه بخوا ستین

 :ختیهر چه خواهش بلد بود را در چشمانش ر فروز

با مادره تا  شتریبچه ب تیبهروزجان! دردسر و مسئول نیبب_

بچه داشته باشم  هیدارم  ازین کنمیپدر... منم اآلن احساس م

رو ندارم...  یکسچیاز تو ه ریمن االن غ نیکه همدمم بشه... بب

 باشه... شتریب هامییدوست دارم دارا
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به فروز گفت از  یزبانیبه خودش داد و با زبان ب یتکان بهروز

 یو بلند شد و رو دیحرفش را فهمفروز  بلند شود. شیپا یرو

 شیبه موها یمبل کنار دست همسرش نشست. بهروز دست

 گفت: یجد یو با کالم دیکش

 !یبه بچه نگاه کن یخوایم یگذارهیپس به چشم سرما_
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 زی!... همه چیعاطف یگذارهینه.... چرا... خب... فکر کن سرما_

 هست؟ ست؛ین اتیکه ماد

از بچه بهت وفادار  شتری... بیبزرگ کن یاریسگ ب یتونیم_

 ..کالس هم داره!.مونهیم

 بر صورت فروز نشست و گفت: حرف گرد غصه نیا از

باهام حرف بزنه؟  تونهیمامان صدام بزنه؟ م تونهیسگ م_

 ...تونهیم

 ضمن برخاستن کالمش را قطع کرد: بهروز

 یکنیخودت درک م گهیچند وقت د ...رونیب ایاز فکر بچه ب_

 ... هیبچه داشتن مزاحم زندگکه 

 گفت: نجواگونه

 .یتداوم زندگ یبرا ستزهیانگ هیبچه _

 اش داد:به چهره زیتمسخرآم یحالت بهروز

که به خاطر بچه تداوم داشته  یفاتحه خوندم به اون زندگ_

 باشه!
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کرد با حفظ کردن آرامشش، بهروز را قانع کند. لذا  یفروز سع 

 شمرده گفت:

واسه تالش  لیدل هی... ستین ییزناشو یندگمنظورم فقط ز_

 واسه زنده بودن. زهیانگ هی شتر،یب

خراب  یو بدعنق یشان را با تلخنخواست حال خوش بهروز

 گفت: رفت،یم یبهداشت سیبه طرف سرو کهیکند. در حال

بگذره،  مونیچهار سال از زندگسه هیفعالً زوده... صبر کن _

 .. بعد. ،یمن بساز طیبا شرا شهیتا هم یتونیم نیبب

فکر افتاد  نیفروز به اشد و در را بست.  یبهداشتسیسرو وارد

اش عجله کرده است و حق با بهروز خواسته انیدر ب دیکه شا

کند تا از آرامش و استحکام  یرا سپر یزمان دیباشد. با

بود. با  ریدو ماه اخ یکیبهروز  او عاشق مطمئن شود. اشیزندگ

اسمش در  نکهیا خاطرفقط به  کردیم یزندگ یمیبهروز قد

را دوست داشت. هر بار که  دیبهروز جد یاش بود ولشناسنامه

 دی. باشدیداشت رفتارش بهتر و بهتر م داریبهروز با منصور د
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 ایدو پسرخاله، آ یدارهایبا مهاجرت منصور و قطع د دیدیم

 دیبا ر؟یخ ای شودیم نهیرفتارها در وجود همسرش نهاد نیا

مهربان و  طورنیهم شهیدارد تا هم میتصمبهروز  ایآ دیدیم

دوباره به دوران  یبعد از مدت ایبماند  یباق یداشتندوست

  کند؟یبازگشت م اشیبگیو غر یتفاوتیو ب یسرد

 

که  یابرنامه یرو تیرا عوض کرد و نها ونیزیتلو یهاشبکه

ها نشان رافهز نیکرد. از نزاع ب ستیا دادیرازبقا نشان م

و با  رندیگیقرار م گریکدیکه به هنگام دعوا کنار  دادیم

 یاو را از پا ف،یشکم حر ریضربات محکم گردن به ز

 . آوردندیدرم

 ونیزیبه فروز که تلو توجهیبرگشت، ب ییکه از دستشو بهروز

 آن را خاموش کرد و رو به همسرش گفت: کرد،یتماشا م

 ؟یتو چقدر منو دوس دار_

 چشم درشت کرد: روزف
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چقدر  یچ یعنیفکرت باز شده؟  شه،یتاالر اند یجااان؟ رفت_

 نداره! دنیپرس نکهیدوست دارم، ا یلیخب خ ؟یدوسم دار

 چقدر؟ یعنی یلیخ_

 گفت: یرا باز کرد و با لحن لوس انگشتانش

 تا!پنج_

 نشست: شیروبه رو بهروز

 !پرسمیدارم م یجد_

 گرم نگاهش کرد: یبا تبسم فروز

 دوست داشتن واحد داره؟_

 ادامه داد: د،یبهروز را که د یو جد یسؤال نگاه

حق  تونیکیدوستت دارم که اگه خدا بگه فقط  یاونقدر_

 .یتو زنده بمون گمیقطعا بهش م نیدار یزندگ

نثار قدم دوست نمود... جان  دیزر با” گفتیم امرزیبابام خداب_

که  یدوسم داراونقدر ” دارد ییسروپایکه هر ب ستیمتاع

 ؟یت رو به نامم کننصف خونه
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 گفت: یساختگ یفروز چند لحظه هنگ کرد و با لبخند 
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 می... دارمیوشوهرباشه؟ زن یخونه به نام ک کنهیم یچه فرق_

 .میکنیم یبا هم زندگ

خب به نام  م،یو زن و شوهر یدوسم دار یگیمگه نم__

 جفتمون باشه.

 شد: یلبخندش را حذف کرد و جد فروز

نشده که  بلیاونقدر است طمونیهنوز شرا یگیتو از اونور م_

 م؟یبش کیتو خونه شر یانتظار دار نوریاز ا م،یدار بشبچه

 !یپس دوستم ندار_

که من بگم اگه  نهیمثل ا به دوست داشتن داره؟ یچه ربط_

 بهم بده...  امضادیسف چک یدوسم دار

حاضرم  یاونقدر دوست دارم و بهت اعتماد دارم که اگه بخوا_

همون اول ازدواجمون هفتاد  یبهت بدم... حت امضادیسف چک

نشونه دوست داشتن  نیا تومن بدون مدرک بهت دادم.

 ست؟ین
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ها، ت گذشته، کم گذاشتننگاهش کرد. تمام اتفاقا رهیخ فروز

بعدش در  یهابهروز و مادرش درمورد پول و منت یهاحرف

مقابل چشمانش ظاهر شد، اما سکوت کرد و با تبسم  یاهیثان

 گفت: یتلخ

. خورهیتو به درد من نم یدامضایممنون... چک سف_

 یحت یآدم به کس ست،ین یاکار عاقالنه ی... ولخوامینم

و  شیده. که بعدا بخواد تشوب دامضایهمسرش چک سف

 رو داشته باشه. شینگران

نگفت. خود فروز دوباره صحبت  یزیزد و چ یپوزخند بهروز

 کرد:

 م،یکنیم یبا هم زندگ میکه دار میزن و شوهر کهیمادام_

 تو... اینداره خونه به نام من باشه  یفرق

جلو  ارمی. کم مکنهیمن فرق م یبرا کنه،یتو فرق نم یبرا_

 یزنش زندگ یبهروز تو خونه گنیم شنومیم یوقت هیبق

 .کنهیم
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کنار دست همسرش نشست. دست بهروز را در دستش  فروز

 گرفت و گفت:

ندارم...  یمن مشکل یناراحت هیقض نیاگه واقعا سر ا زم،یعز_

حس بد رو  نیاونجا که ا امیجا اجاره کن، من م هیتو برو 

شک نکن پونزده سال،  ... در مورد خونه هم...ینداشته باش

 شتریب یوقت م،یدو تا بچه داشته باش یوقت گه،یسال د ستیب

باشه،  کیقشنگ و رمانت ریدو ماه اخ نیروزامون مثل ا

خونه که سهله... تا  نی. امیکنیرو با هم نصف م زمونیچهمه

 آموزشگاه، انشااهلل. هی دمیشا م،یدیهم خر کیبوت هیاون موقع 

 زد و گفت: یمجدد پوزخند بهروز

 خواستمیدوست داشتنت چقدره... فقط م یادعا دمیفهم_

امتحانت کنم  خواستمیرو بدونم که بعدا... ولش کن... م نیهم

 ،یخونه به نامم بزن یخواستیفروز... وگرنه تو اگه خودت هم م

 .کردمیمن قبول نم
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خوردن  بیفروز واضح بود، اما صالح را در فر یبهروز برا الف

 خنده گفت: و با دید

شکر که  یخودم رو لو دادم. خب اله یالک ی... الکمنیوایا_

 نبود. یحرفت جد

فاز، با  رییبلند شد و با صدوهشتاد درجه تغ شیاز جا بهروز

 اش نشسته بود گفت:چهره یپوزخند رو یکه جا یلبخند

... من که هالک بوس و یچقدر دوسم دار نکهیا الیخیب_

... ستی... امشب چه شبمونهید عروسبغلتم. امشبم که سالگر

ست خونه پر از... شمع و چراغ نیشب مرادست امشب... ا

 مبارک بادا... شاالیامشب... بادابادا مبارک بادا... ا

 

اتفاقات شب گذشته و  شد. داریاحساس سردرد از خواب ب با

آورد؛ امتحان سنجش دوست  ادیمخالفت بهروز با بچه را به 

خودش را بعد از  یهاکردنیاو و دلبر یهاینداشتن را، مهربا

شوهرش  بخشنانیآغوش گرم و سخنان اطم یادآوریآن. 
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 یبرا زبهرو یرفت از بدقلق ادشیلبش نشاند و  یرو یلبخند

 اش...رندانه یدار شدن و تقاضابچه
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سابقه نداشت  گذشته بود. ازدهیبه ساعت انداخت، از  ینگاه 

 ونیزیتلو یبخوابد. بهروز در اتاق نبود و صدا یطوالن نقدریا

و  نیبه سر سنگ یکه در خانه هست. دست دادینشان م

  و وارد هال شد. دیدردناکش کش

ماهواره را  یمبل سه نفره لم داده بود و کانالها یرو بهروز

 . فروز سالم کرد و گفت:کردیجا مجابه

 ؟ینکرد دارمیچرا ب_

 شدم. داری... منم تازه بدنیواسه خواب میروز جمعه دار هی_

 یبهداشتسیبه طرف سرو در جواب همسرش زد. یلبخند

 گرفت. واریدستش را به د یآن یاجهیرفت و به خاطر سرگ

 :دیبه صورت بهروز دو ینگران

 خوبه؟ حالت_

 !نهی! سنگجهیسرم گ_
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 بلند شد و به سمتش آمد: شیاز جا بهروز

آب به  هی... رهیم جیسرت گ ،یاز سرجات پاشد ییهوی دیشا_

 ...شهیدرست م یسروصورتت بزن

را  شیورورفت. دست ییسر تکان داد و به دستشو یدییتأ

 جهینت انداخت. شیچشمها ریبه پف ز نهیدر آ یشست و نگاه

آن را به  یبود! مسواکش را برداشت و سرسر دنیخواب ادیز

رنگ در حد دو سه  یاکوچک و سرمه یالکه دهان برد.

هر چه  انگشت شستش به چشمش آمد. ینرمه یرو متریلیم

روز گذشته  دیحدس زد شا .اوردین ادیکرد عاملش را به  رفک

دستش به استمپ خورده و  به بانک رفته بوده، یکار یکه برا

نشده است! دست مرطوبش را باال گرفت و با دقت به آن  متوجه

 یو شکنها نیچ یکوچک بود و فقط ال ارینگاه کرد. لکه بس

کار  چیه یاوقت بر چیکه ه ییدستش مانده بود. جا ینرمه

به ذهنش  .کردندینم ینگاراز آن قسمت انگشت یو ادار یبانک

 دیشد! باشده با یمانتواش هم جوهر نیآست یلبه دیشا دیرس
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چند بار  گری. با انگشت دست دکردیحتما با دقت آن را نگاه م

دهانش را  نشد. جادیا یچندان ریی. تغدیآن کش یمحکم رو

به  یرا شانه زد. کرم شیاشست و دست به برس برد. موه

 به لب زد و به هال برگشت. یصورت و رژ

 

بود. انگار  نیبهتر شده بود. اما هنوز سرش سنگ حالش

حال  پر کرده بودند. مانیهوا با س یرا به جا شیهاوسنیس

همسرش پشت کانتر  یروروبه یناخوشش را پس زد و با انرژ

 آشپزخانه نشست:

 !یدیصبحانه رو چ زیبهروزجان!... م یشرمنده کرد_

 عاشقانه زد: یلبخند بهروز

 ... مونهیعروس یمثال فردا_

که  یامه. چند لقدینوش یچا یاو جرعه دیهم خند فروز

آمده باشد  ادشی کبارهیبه  ییگو ،یصبحانه خوردند، با شگفت

 گفت:
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 ؟یحس نکرد زیتند و ت یبو شبیتو د_

اش را قورت داد و استکان . لقمهدیباال پر یبهروز ناگهان سر

 و گفت: دیرا سرکش شیچا

 !گهیعطر من بوده د یبو ؟ییچه بو_

 شب... بود. نصف زیبوش ت گمینه... م_

 فاضالب؟ یمثل بو_

 :دیاش را در هم کشچهره فروز

 ؟یاونا نبود... تو حس نکرد ی... ولنیبنز نر،یت ینه بابا، مثل بو_

شون رو رنگ دارن خونه اینییپا هیهمسا نیا نه واال..._

 اون بوده...  یها هم که بازه... حتما بوپنجره ...کننیم

 :دیبه سرش کش یدست فروز

هم واسه  مجهیسرگ کنمیحس م هنوز بوش تو دماغمه..._

 همونه.
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دهان فروز گرفت. فروز با ناز  یکره و مربا جلو یالقمه بهروز

به نوک انگشتان بهروز  یادهان باز کرد، لقمه را خورد و بوسه

 کرد: یبهروز تبسم زد.

... صبح رفتم نون یدیخواب د دیشا ای... یفکر کنم توهم زد_

واسه ناهار  یتونی. م..الیمخصوص ع دمیسنگک تازه خر

 ست؟ین رید ؟یآبگوشت بذار

رو  اشینخودلوب یگفتیم شبیتو زودپز... کاش د ذارمینه، م_

 نفخش گرفته شه! کردمیم سیخ

را بهروز در دهان خود گذاشت و با همان دهان پر  یبعد یلقمه

 جواب داد:

جنس  یسر هی ک؟یبوت یایسر با من م هی... امروز الیخیب_

که  یاهلل اونبسم همون اول ب ینیبب خوامیدم مآور دیجد

 .یرو انتخاب کن یدوست دار



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یهاشکل شد. شاپرک یوجود فروز قلب یهاتک سلول تک

بود؛ بهروز  دیبهروز جد نیقلبش به پرواز درآمدند. عاشق ا

 .شهیپو عاشق کی، بهروز رمانتمهربان
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 نیاز اول بروند. کیشدند تا با هم به بوت نیسوار ماش عصر،

 بهروز گفت: که گذشتند، ابانیخ

 !کهیترافکم یریاز چه مس نیرو روشن کن، بب زیو_

 خودت رو بده از توش نگاه کنم. یندارم. گوش زیمن و_

 یصفحه یرو شهیحساس بود. هم شلیموبا یرو بهروز

رمز  دنیکه فروز موقع الگو کش ی. گاهگذاشتیرمز م لشیموبا

 عیسر د،یفهمیبهروز کنار دستش بود و آن را م لیموبا

 ؛یشخص ستیالهیوس لیداشت موبا دهی. عقدادیم رشییتغ

 !ریزمثل مسواک، مثل لباس

 :گفتیم 
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ناجور  یشوخ هیوقت  هیدارم،  ادیز ادبیب یمن رفقا_

 . یدوست ندارم تو بخون کنن،یم

 نی. همزدیفروز دست نم لیبه موبا وقتچیمتقابال هم ه البته

رمز را  یبهروز باعث شده بود فروز هر بار که الگو تیحساس

تلگرام و  عیازدواجشان، سر لیخصوصا اوا کرد،یکشف م

 یهایو... همسرش را چک کند. بارها شوخ مویواتساپ و ا

بود و از  دهخوان یواشکیبهروز با دوستانش را  یرکمریو ززشت 

جنبه  چیکه ه یخبر داشت. وقاحت شانیشدت وقاحت حرفها

کم از کم داشت. یدر آن به کار نرفته بود و تنها زنندگ یطنز

همسرش افتاده بود، فقط  لیخواندن موبا یواشکیصرافت 

ر واقع دداشت.  تیجذاب شیممنوعه برا یبه عنوان فعل یگاه

  فروز شده بود. اقیباعث اشت تیممنوع

چشم به  کیرا درآورد و با  لشیبهروز موبا شه،یهم برخالف

نگاه کنجکاو  یآن را جلو لیچشم به موبا کیو  ابانیخ

 ریرا باز و مس زیهمسرش باز کرد و به فروز داد. فروز و



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

داشبورد گذاشت و  یرا رو لیموبا کرد. انیرا ب یشنهادیپ

 گفت:

 االن بازه؟ کیبوت_

نه؟!... االن با  ای یقدم هستخوش نمی.. بباونجاست. نیآره، مت_

حداقل پنجاه دست لباس تا آخر شب  دیبا میریم میهم دار

 بفروشم!

 !یبفروش شتریب شااهللیا_

 دارم. زیانشااهلل... واسه شام هم برات سورپرا_

م آرا یو با لبخند ختیهر چه عشق بود در چشمانش ر فروز

 عاشقانه به همسرش نگاه کرد.

 

 هم وارد شدند. یسه مشتر کیمحض ورودشان به بوت به

در  نکهیا یفروز آمد و برا یلبها یرو یتیلبخند رضا

زنان نباشد از آنجا خارج شد. قدم نیبهروز و مت یپاودست

گاه نگاهش را به پاساژ را نگاه کرد. گه یهامغازه گرید نیتریو
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آن  یداریو مشتر یشلوغ دنیو از د دادیهمسرش م کیبوت

که از  یمرد ی«گاباناانددولچه»عطر  ی. بوشدیغرق شعف م

فکر  نیروزبه آقاجانلو انداخت. به ا ادیکنارش گذشت او را به 

خاطرات روزبه در طول روز نسبت به  یهایادآوریافتاد که 

را به  یادآوریکاهش  نیا است. افتهیگذشته به شدت کاهش 

سراغش آمده بود مرتبط  دایکه جد یاس خوشبختاحس

 یادآوری شد،یم شتریدانست. هر چه عشقش به بهروز ب

نسبت عکس با هم داشتند. آرزو  شد؛یخاطرات روزبه کمتر م

 یلحن چیو ه یمکان چیه ،یعطر چیبرسد که ه یکرد روز

قدر خوشبخت باشد که روزبه نکند و آن یتداع شیروزبه را برا

  .ردیبا بهروز قرار گ اشیخوشبخت یهیسا ریز

 بود.  ینگاه کرد، همچنان پر مشتر کیبه بوت دوباره

ش را ها توجهاز غرفه یکی” شغل رییحراج به علت تغ” یتابلو

 یفانتز یخوابهالباس بود. یفروش ریزلباس یجلب کرد. مغازه

! زدندیقرار داده بود که بدجور چشمک م نیتریدر و ییبایو ز
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 شیپ یخواب هم تا چندلباس الزم نداشت. ریزلباس

ازدواجش  لیاوااز  نومهیخواب نسه دست لباس د؛یپوشینم

بودبودک به جانش انداخته بود! « حراج» یداشت. اما کلمه

وبلبل شده است، گرفت حاال که روابطش با بهروز گل میتصم

 یورود یکه جلو یابدهد. پرده شیخوابهابه لباس یتنوع

 یاز فروشنده که زن ریزد و وارد شد. به غ یزه بود را کنارمغا

 حضور نداشت. مغازهدر  یپنجاه ساله بود، کسچهل
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بود را  نیتریکه پشت و یخواب خاصلباس متیکرد و ق یسالم

مختلف  یفروشنده برگشت و از داخل قفسه رنگها .دیپرس

 کرد. یگذاشت و بازارگرم زیم یهمان لباس را آورد و رو

و فکر فروز به  کردیصحبت م یفروشنده با صدا و لحن گرم

 شافهیق دم؟یخانم رو کجا د نیمن ا»رفته بود که:  نیدنبال ا

 هی هیبرام آشناست. چقدر هم خوشگله! احتماال شب یلیخ

زنگنه داره!  ایلع یشدهبه مسن یشباهتته هی! دمی!... فهمهینفر

خصوصا چشماش! نه، فقط چشماش! همون رنگ و حالت رو 

 «داره!
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جواب سؤالش راحت شد، حواسش را به  افتنیکه بابت  الشیخ 

 فروشنده داد: یحرفها

ششما سبزه من به ششما رنگ زردشش هست.  ششنهادیپ_

 !ادیمرنگ زرد بهت  ،یهست

تلفظ  ظیها را غل” ش” خاص بود. یلیفروشنده خ یگفتار لحن

 یحواسش به لحن و آوا گشتیبا آزاده م ی. از وقتکردیم

نکته  گرانیآزاده مرتب از گفتار د شده بود. شتریب گرانید

 پلماتی. فالن دزنهیهاش م”ش” شهیفالن هنرپ»: آوردیدرم

 یمجر ن. فالشهیم یسرزبون زنه،یسانت جلو حرف م مین

فالن  کنه،یتک حروف صحبت مرو تک دیبا تأک یلیخ

 ریتأثاگر تحت دیشا« ...زنه،یرو دور کند حرف م ستیفوتبال

تر از گذشته نبود، غلظت آزاده حواسش به گفتار جمع

 ! شدیزن فروشنده را متوجه نم یها”ش”

و  یحواسش را به فروشنده داد که در مورد لطافت و نرم دوباره

. همان رنگ زرد کردیخواب صحبت مپارچه لباس یزیانگهوس



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

فروشنده را انتخاب کرد و کارتش را درآورد.  یشنهادیپ

گذاشته بود،  زیم یکه رو یفروشنده از پشت گلدان کاج کوچک

دستگاه بود  رکه کنا نشیماش چی. سوئدیدستگاه پز را جلو کش

تش را در افتاد. خم شد و آن را برداشت. انگش نیزم یرو

و حجم  چیکرد و آن را چرخاند. سوئ یچیجاسوئ یحلقه

 ادی. کردندیم جادیو صدا ا خوردندیبهم م یچیجاسوئ دارنینگ

حرکت متنفر بود و بارها سر  نیفروز به روزبه رفت. روزبه از ا

بدجور رو مخه! جان هر  مصباون ال یصدا»داد زده بود:  یعل

 «.اریصداش رو درن یدوس دار یک

از خاطرات گذشته به حال برگشت و کارت عابربانکش را  

 از آنکه کارت بکشد، فروشنده گفت: شیدرآورد. پ

 کنمیفکر م یهر چ یبرام آششناست... ول یلیخ تافهیق_

 !ادینم ادمی

بودمت صدات تو  دهیاگه قبال د»زد و در دل گفت:  یلبخند

 «.موندیذهنم م
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 به زبان آورد: و

رو روبه یراهرو همسرم تو کیپاساژ... بوت نیا امیم ادیمن ز_

 .30پالک  هست.

باال انداخت و با  ییرو کرد. ابروروبه یبه راهرو ینگاه فروشنده

 گفت: یلبخند

واقعا قابل  گهی! دمیاهی!... پس همسا؟یهست 30زن پالک  عه،_

 نداره! مهمون ما!

 نرویو از مغازه ب دیتعارف ردو بدل کردند و کارت کش یکم

 آمد.

 

خلوت شد  یکم کیبوت کهیپاساژ را چند دور گشت تا زمان کل

حاصل از  یبهروز ضمن خستگ و توانست نزد همسرش برود.

خوب بود و  اریفروشش بس شنگول بود. ،یمداریمشتر

 دنیخر یرا به هوا نی! متگرید یبا روزها سهیمقا رقابلیغ
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و  ستنش یاهیچهارپا ینما رودندان یدک کرد. با تبسم وهیآبم

 گفت:

هر  دمیبهت م یدست یپول هیتو؟... آقا  یبود یقدم کخوش_

هفته مثل امشب فروش داشته  هی!... کیبوت یایروز با من ب

 باشم نونمون تو روغنه!
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شکر باال برد. عاشقانه به  یو دستانش را به نشانه دیخند فروز

رفته  یهمسرش نگاه کرد. هر تار مو به سمت شانیپر یموها

 بود!

دخترا تو  شونیدست رو موهات بکش، شده مثل زلف پر هی_

 !اینقاش

 به حرف فروز نداشت: یبهروز ربط جواب

نگ قش یلیدامن رو نگاه کن!... فکر کنم تو تنت ختاپ نیا ایب_

 بشه!

 گفتیمحبت کند م خواستیم یوقت یبهروز حت ترها،شیپ

لباس تو تن تو » گفتیو حاال م« !یشیلباس قشنگ م نیبا ا»

داده بود،  رییعلت و معلول را تغ یجا نکهیا« !شهیقشنگ م

 .کردیفروز را شاد م
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آن  انهیدر م یمشکل یقرمز بود که خط یانهیرسیتاپ ز کی

بود و قابل  نیسوت ینامرئ یبندها هیبتاپ ش یبندهاداشت. 

برهم قرمز. بود با خطوط درهم یدامنش مشک .یبلند رییتغ

داشت و سمت  یزانو بلند یکیطرفش تا نزد کیتنگ بود، 

 !نبود و چسب بد یباسن! جنس پارچه هم کش ریتا ز گرشید

 بر بود! پارچهکم یعاشق لباسها بهروز

مغازه پهن  شخوانیپ یلباس که رو یبه پارچه یدست فروز

 گفت: یو به شوخ دیشده بود کش

 د؟یرو هم دار شگهید یآقا... رنگها دیببخش_

 بود: بهروز رنگ محبت و گرما گرفته نگاه

... همون رنگ رو یدوس دار یتو اراده کن، فقط بگو چه رنگ_

 . کنمیبرات ظاهر م

ه مطمئنا از هم یکه تو انتخاب کرد ینی... همیفدات بشم اله_

 بهتره.

 لباس را به طرفش گرفت: بهروز
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 ت هست؟اندازه نیتن بزن بب هی ادیم نیتا مت_

اتاق  ینهیو در آ دیآن را پوش پرو رفت.را گرفت و به اتاق لباس

 یبزرگ ازیشکم و پهلو نداشت امت نکهیا خودش را برانداز کرد.

در را  یزد و ال یا! لبخند خودپسندانهشدیمحسوب م شیبرا

 کرد: باز

 بهروووز؟_

باز کرد و سرش را داخل اتاقک برد.  شتریدر را ب یال بهروز

 زد و گفت: یچشمانش برق

از  شتریلباس تو تن تو ب یوااااو! نامبر وان؛ پرفکت؛ جلوه_

 مانکنه!

 ینیو با فشار انگشت به نوک ب دیخند تمندانهیرضا فروز

باسش را کرد. همانطور که ل رونیبهروز، سر او را از اتاق ب

لباس  نیفرصت هم نیکه در اول دیشیاند نیبه ا کردیم ضیتعو

 یهاو عکس دیو با بهروز خواهد رقص دیرا خواهد پوش

 خواهد انداخت. ییبایز ینفرهدو



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 آمد، رو به همسرش گفت: رونیاتاق پرو که ب از

 ؟یباز باش دیبا یتا ک _

 بهروز تخس شد: چشمان

 ک؟یبوت ایمن _

 بهروز زد: یبه بازو یمشت

 شام؟ میریم ی!... کمزهیب_

رو  کیبوت م،یریبگ یانرژ هی میبخور وهیآبم هی اد،یب نیبذار مت_

 !نایامامان شیپ میریدستش با هم م سپرمیم

شام، کنار  یوعده داده شده زیسورپرا ذوقش خورد. تو

به  یحت گریبود که د یخانم و بهنوش بود! دو ماهاحترام

بهنوش و سکوت  نیبعد از توه گ هم نزده بود.خانم زناحترام

ارتباط با آن دو  یبرقرار یبرا یتالش چیه گریخانم داحترام

داشت و زنگ  کارخانم با بهروز نداشت. چند بار هم که احترام
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ندادن نثار  بابت سند خانه یزد و فروز تلفن را برداشت، متلک

 فروز کرد و تلخ خواند:

 «ا معتبر شود...روا مدار که گد اربی»_

فروز  یفهیوظ قول آزاده انگار ارث پدرش را طلب داشت. به

و با  ردیکند تا او وام بگ میتقد یکه سند را دو دست دانستیم

را ندهد و فروز بماند و  شیهاکه دارد، قسط یخراب یسابقه

 !دیاقساط وام جد
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 فقط گفت: زیشده از سورپرادپرس 

 آهان!_

 جانیفروز، تمام وجود بهروز را شعف گرفته بود و با ه برخالف

 گفت:

 ! شهیمحسوب م یشام نامزد ییجورا هی. ستژهیشام امشب و_

 فروز باز ماند: دهان

 بهنوش؟_

 د:چشمان بهروز را هم گرفته بو لبخند

 آره، بهنوش و منصور!_

 گفت: ریمتح
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 از زنش جدا نشده؟! یمنصور که هنوز قانون_

رفت و لباس را تا کرد و در همان حال  شخوانیپشت پ بهروز

 گفت:

هم خبردار نشه... زنش رو که طالق  یفعال نامزدن... قراره کس_

 داد، عقد کنن.

 ؟یبره کانادا چ خوادیوقت منصور مآهاااان... اون_

 یغاتیتبل یاسهیخودش گذاشت و در ک یرا در مشما باسل

 داد. آن را به طرف فروز گرفت: یجا

 !رنیبا هم م ای رهیمنصور نم ایمبارک باشه... _

 آهاان!... امشب منصور هم هست؟_

 تمسخر به فروز نگاه کرد: با

منصورم هست؟  یپرسیمنصور و بهنوشه! بعد م یشام نامزد_

 !ایزنیحرفا م
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که روز  یبرخورد .دیکشیرو شدن با منصور خجالت مروبه از

که  یخصوصا بعد از نقش مثبت آخر با او داشت اصال جالب نبود.

کرده بود، از رفتارش شرمنده شده  یباز اشیمنصور در زندگ

عنوان با فرهنگ  چیمنصور هم به ه یبود. هرچند حرفها

او بابت  ازدوست داشت  یینداشت. از سو یهمخوان یرانیا

بر رفتار و اخالق گرم و بامحبت بهروز تشکر کند، از  رشیتأث

 قبر کند.گذشته را هم بزند و نبش یحرفها خواستینم ییسو

. اوردیخودش ن یاز اتفاقات گذشته به رو یزیگرفت چ میتصم

 نکهیحاال که قرار بود منصور شوهرخواهر همسرش شود، از ا

 یراض ارینگفته بود بسآن روزش به بهروز  یاز حرفها یزیچ

. همسر نشییپا اریبهنوش افتاد و درک و شعور بس ادی بود.

 یگونه قضاوتچیه توانستینداشت و نم ادیمنصور را به  یقبل

در موردش داشته باشد. اما مطمئن بود برخالف چند وقت 

قرار بود همسر بهنوش  نکهیمنصور را دوست دارد و از ا ش،یپ

 .سوختیم شیاشود، دلش بر شعوریب
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بهروز، گرما و عشق را  یبر رو رگذارشیتأث یبا گفتمانها منصور

دلش  یلیکرده بود. خ قیاو تزر کنواختیسرد و  یبه زندگ

 یحت ایکند.  هیاو ته یبرا یاهیبه عنوان تشکر، هد خواستیم

را خودش بردارد.  اشیسیزبان انگل یخصوص یدوباره کالسها

 .امکان نداشت کدامچیاما ه

 

گردش رفتن با تازه  یالزمه»: گفتیم شهیهم آزاده

 زریفر سهیها همراه داشتن کتازه عقدکرده ایها کردهنامزد

و فروز حاال که بهنوش و منصور « هست واسه باالآوردن!

کفاف  زریفر سهیک کی کردیفکر م دیدینامزدکرده را م

 !دهدینم

بود. چنان  دهیبه منصور چسب یرستانیدب یمثل دخترک بهنوش

 رد،یاز نامزدش فاصله بگ یاگر سانت ییدر او حل شده بود گو

 ! زدیگریم زپایگر ییمنصور چون آهو
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 یکه با منصور داشت به رو یبرخورد بد نیاز آخر یزیچ

در واقع به هر سه  گفت. کیتبر شانیو به هر دو اوردیخودش ن

را  دخترش یاز بهنوش ذوق نامزد شیخانم بنفرشان. احترام

خانم گرم و شاد جالب بود؛ احترام شانیواکنشها داشت.

کرد، بهنوش با تکبر و غرور و گوشه چشم  یسپاسگزار

از  ییلب گفت و منصور گو ریز یآرام” ممنون” شدهنازک

را  کشیپاسخ تبر ریبرخورد آخرشان شرمنده باشد، سربه ز

هم  منصور کردی. احساس مآمدیکه اصال به او نم یگفت. رفتار

 زده.مثل او در صحبت کردن معذب است و خجالت

و  سوکیبود. منصور و بهنوش  مکتیغذا ن زیطرف م دو

نشسته بودند. برخالف انتظار فروز،  گرید یخانم سواحترام

دست مادرشوهرش بهروز کنار منصور نشست و مجبور شد بغل

 .ندیبنش
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که با هم بودند، چند بار بهروز و منصور آرام و  یدر طول مدت 

شان نشان چهره یحاالت جد مشغول صحبت شدند. یخصوص

مثبت  یاصال طنز و هجوها شانیکه موضوع گفتگو دادیم
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خواست در  یحوصلگیبار فروز از سر ب کی. ستیهجده ن

ساکت  کبارهیو به هر د یشرکت کند، اما جور شانیگفتگو

 یو به پشت دیو خاص نگاهش کردند که خودش کنار کش دشدن

 دیرا خورد. به نظرش رس شیتزایداد و لوز پ هیتک مکتشین

 .زنندیو چانه م کنندیدارند با هم معامله م

فاز  یهاخانم را داشت و نه طاقت نگاهاحترام فیتحمل اراج نه

و لبخند  کردیمنگاهش  یبهنوش را. بهنوش جور یمنف

سس  خواستیکه دلش م آوردیبر لب م زیرآمینامحسوس تحق

کند. تمام حواسش را به  یصورتش خال یرا رو زیم یقرمز رو

 یبه حرفها یداد و از سر ناچار شیروروبه یتزایپ

 که بهنوش را مخاطب قرار داده بود، گوش کرد: مادرشوهرش

موهات!  التیرا هاب یوقت گرفتم بر دخانمیواسه فردا از ناه_

که فردا شرمنده  یریباشه کارت منصورجان رو بگ ادتیفقط 

 !مینش دخانمیناه

 به منصور انداخت: یانگاه عاشقانه بهنوش



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

باشه آخر شب کارتت رو  ادتیگفت؟  یمامان چ یدیشن_

 !یبد

را  پولشفینگاهش کرد و در جا ک کیهم متقابال رمانت منصور

 را به بهنوش داد و گفت: یکی ،یانکب یکارتها نیاز ب درآورد.

تموم بشه بگو دوباره شارژش  نکهیقبل از اپنج تومن توشه... _

 کنم!

فرستاد. و منصور هم  یاچشم خمار کرد و بوسه بهنوش

 ند،ینبود که بب یاهیگونه جواب داد! بهروز در زاوهمان

به سمت دخترش فوت کرد  کنانسیپسیپ رلبیخانم زاحترام

همراهش  زریفرسهیکاش ک یحسرت خورد که او فروز 

 !آوردیم

بود که منصور از  یبهنوش و منصور زمان یبازکیرمانت اوج

لب  یو بالفاصله بهنوش هم به همان ن دیاش نوشنوشابه وانیل

که بهنوش لوز  یترش زمانپسرکش! و اوج یزد! همراه با نگاه

 د!!!را به زور در دهان منصور چپان شیتزایپ یگاززده
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را  شیروزن روبهبهمحال یهاانداخت تا صحنه نییرا پا سرش

حسادت  یاحساسش از رو دیشا دیبه ذهنش رس آنکی! ندینب

بر عشق و  یمبن یرفتار چیازدواجش ه لیچون اوا نکهیاست! ا

رفتارها را داشته،  نیحسرت ا شهیو هم دهیعالقه از بهروز ند

! اما بعد ورزدحسد ببهنوش  یباعث شده نسبت به حال و هوا

کارشون به نظرم  ست،ینه، حسرت و حسادت ن»فکر کرد که 

 «!کالسهیو ب پیچ یلیخ

 :دیخانم را شناحترام یحرفها یزد و دنباله شیتزایبه پ یگاز

 نی. اخوامیگفته باشم همون سال اول ازتون نوه م_

که نسل جوون راه انداختن و به خاطر عشق و  ییایبازیقرت

! زن اگه رهیتو کت من نم شن،یدار مبچه ریشون دخود فیک

 ومدیباال! ن ادیداشته باشه همون سال اول شکمش م تیزن

 !لنگهیکارش م یجا هی یعنی

بود، هم از  دهیکه شن یابدنش گر گرفت. هم از طعنه تمام

اش عنوان خواهرزاده یبحث را جلو نیخانم که اوقاحت احترام
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به  لیاز تو ما شتریمن ب»بزند  ادیفر خواستیدلش م کرده بود.

کنم؟  کاریچ خوادیپسر خودت نمگل یدار شدنم، وقتبچه

 ریکه از ز ییهاربهاما ض« کنم! توزیم میکه تقس ستمین بیآم

نگاهش را به بهروز داد که  خورد، منصرفش کرد. شیبه پا زیم

سکوت کرد، « جان من جواب نده.»: گفتیصورتش م کیمیم

اما او هم سکوت  دیبه مادرش بگو یزیشت بهروز چانتظار دا

دفعه تورو  نیا»خانم گفت: کرده بود. در دلش خطاب به احترام

افسوس که جسارت به « !اریبچه ب رهمون اول کا میشوهر داد

 یوتخم بعداخم یحوصله زبان آوردن افکارش را نداشت.

 شده بود. یبهروز را هم نداشت. خصوصا حاال که شوهر خوب

 یزده نشده و لبخندانتظارش بهنوش اصال خجالت برخالف

 یخانم، گستاخلبش آورده بود. پاسخ وقاحت احترام یرو

 منصور بود:

 هیراحت خاله... من اگه بخوام کارم رو خوب بلدم! کاف التیخ_

 اراده کنم!
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بهروز اخم کرد و فروز قرمز  دند،یو بهنوش خند خانماحترام

 شد!
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شده بود؛ البته از  زیفروز سورپرا یشام واقعا برا زیسورپرا 

تمام شد و از مادرشوهرش  هی! شامش زودتر از بقیمنف یجنبه

 بود تشکر کرد. زبانیکه م

خانم گوش کند و نه بهنوش و کرد نه به مزخرفات احترام تالش

بهنوش فاز  یجور .ندیآورش را ببعاشقانه تهوع یهایخزباز

در حال انقراض  وزپلنگی ییبه خودش گرفته بود، گو تیموفق

  را به دام انداخته و مالک شده است. یرانیا

و  لمیف چیه پناه برد. لشیموبا یمجاز یمعمول به فضا طبق

 یمیقد یهالود شده ی. حتشدیدر تلگرامش لود نم یعکس

 یکم .کردیم یرا خال لشیحافظه موبا دی. بابود دهیهم پر

 کرد تا بهروز هم شامش تمام شد. رورویمختلف را ز یکانالها

 زیپرارفتن بدهد که سور شنهادیمنتظر شد تا همسرش پ

 رخ داد.  شیبرا یدیجد
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را به منصور داد و منصور هم آن را در  نیماش چیسوئ بهروز

نگاه کرد.  شانیوگردشده به هرد یگذاشت! با چشمها بشیج

 نینداشت که ماش یلیخودش آمده بود، دل نیمنصور با ماش

 روز،ی! منصور و بهنوش مسرور و پردیآنها را قرض بگ

. انگار دیرسیو بهروز کالفه به نظر م رانیخانم مثل او حاحترام

به  یکامال ساختگ یمستأصل با لبخند اجبار داشته باشد.

 فروز نگاه کرد و گفت: یچهره

 ؟یریگیاسنپ م هی_

برد. درجا درخواستش  یسر تکان داد و دست به گوش مبهوت

 کردند و از آنجا خارج شدند. یشد. با جمع خداحافظ رفتهیپذ

 

 :دیاز در رستوران خارج نشده بودند که فروز پرس هنوز

 به منصور؟ یرو چرا داد چیسوئ_

 !گمیم_
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که  ینگاهش کرد. جواب یاسنپ که شدند، فروز سؤال سوار

 :دیدوباره پرس دینشن

به منصور؟ اونا که خودشون  یرو داد چیچرا سوئ گمیبهروز، م_

 داشتن! نیماش

 برد: شیموها انیم یکالفه دست بهروز

 .گمیخونه بهت م میدیصبر داشته باش. رس_

 

سمت  یپنجره یشهیبهروز ش ز،یآخر پائ یوجود سرما با

 قیعم یو با دمهاآتش زد  یگاریداده بود. س نییخودش را پا

 . دیآن را به کام کش

اما  د،یجویآتش بود. مرتب لبش را م یمثل اسپند رو فروز

 . دندیسکوت کرد تا به خانه رس

در خانه را پشت سرشان نبسته بودند که دوباره سؤالش  هنوز

 . بهروز با اخم سرباال جواب داد:دیرا پرس

 بعد! می! لباسمون رو عوض کنمیبذار از راه برس_
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تخت نشست و  یلبه یلباسش را عوض کرد و رو یعصب فروز

سر صبر و  ،ینگاهش کرد. بهروز با آرامش ظاهر یفقط سؤال

و در کمد گذاشت و در همان  دیحوصله لباسش را کاور کش

 حال گفت:

  ؟یرو آورد یبرداشت کیکه از بوت یلباس_

 جواب داد: یسرسر

. دمیودم خرکه خ یخوابکنار لباس جا موند. نیتو ماش_

 ت!رفت دست پسرخاله هویشد  یچ دمیکه نفهم ینیماش

رفت.  یبهداشت سیدوباره سکوت کرد و به سرو بهروز

دوباره که به اتاق برگشت  !دیطول کش قهیزدنش ده دقمسواک

عالمت سؤال  کیفروز به  ی. چهرهدیفروز را همچنان منتظر د

 یبرا یابهانه چیه گرید یشده بود! وقت لینگران تبد

 اجبارا گفت: افتین یکشوقت
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 نیاونجا کار داره. ماش یبره شهرستان، چند روز دیمنصور با_

. قرار شد با ستیداره؛ مناسب جاده ن رادیکم ا هیخودش 

  من بره. نیماش

 کیچشم بار .دیگویفروز مشخص بود که بهروز دروغ م یبرا

 کرد:

 دیردا تا شب بافمنصور که سر شام به مامانت گفت فردا و پس_

 اداره بمونه؟!
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 بهروز بلند شد: یصدا 

 م؛ به تو چه؟!رو بدم پسرخاله نمیاصال دوست داشتم ماش_

بار،  نیاول ید. فروز هم برااش شده بودوباره مثل گذشته بهروز

 را باال برد: شیصدا

به  یداد نیماش یبدونم واسه چ دیبه من چه؟ من زنتم! با_

 ییبال هی!... میخودمون الزمش دار ینه؟ اونم وقت ای گهید یکی

 ؟یدر بره چ یکیبزنه به  ؟یچ ارهیب نیسر ماش

 گرفت: ریبهروز لحن تحق یصدا
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چند وقت دستشه  هی! یاشب زایچ نینگران ا ستیتو الزم ن_

 !دهیبعد پسمون م

 فروز بلندتر شد: یصدا

 دیما با نیبدونم چرا ماش دیچند وقت دستشه؟... من نبا هی_

 باشه؟ گهید یکیدست 

اصال بدمش  کشهیمن... مالمه، عشقم م نیما نه، ماش نیماش_

 ! تو رو سَنَنه؟!گهید یکیبه 

 بلندتر شد: شیکپ کرد و صدا یالحظه فروز

کالم به من  هیبرگ چغندرم  نجای...  من اگه؟ید یکیبه  شیبد_

 !؟یگینم

 در هوا تکان داد: ریتحق یبه نشانه یدست بهروز

 یسند خونه رو با من هماهنگ کرد هیعلّحضرت نکهینه ا_

 به دوستت!... بهت بر خورده! یداد

تا  .کردیبا همسرش بحث م یبار بود فروز سر موضوع نیاول 

 مکث کرد و بعد گفت: یابود و سکوت! لحظه عیحاال مط
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 کاری... بهروز!... چ؟یکنیم سهیدو تا رو با هم مقا نیتو ا_

 ؟یدیبه منصور باج م یکه دار یکرد

را  شیپاها شیو به طرف تخت رفت. سر جا دیکش یپوف بهروز

 دراز کرد و گفت:

 !ستیدر کار ن یباج_

 فروز به لرزش افتاده بود: یصدا

 ... راستش رو بگو!؟یرو بهش داد نیماش یچپس واسه _

 داد: هیتخت تک یچشمانش را بست و سرش را به لبه بهروز

 زر نکن.زر نقدرمی!... استیبه تو مربوط ن_

 یباال رفته بود؛ سابقه نداشت رو یلیلرزان فروز خ یصدا

 را باال ببرد: شیاصرار کند و صدا یمطلب

 ت باج...سرخالهبه اون پ یدار یکرد یبهروز چه غلط_

واج به واش را ناتمام گذاشت! هاجبهروز جمله یلیس یضربه

اش گذاشت. تا گونه یبهروز نگاه کرد و ناخودآگاه دستش را رو

لب  ریبود. بهروز ز دهیاز بهروز ند یبرخورد نیبه آن لحظه چن
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کرده و گفت؛ اخم« حرومزاده وکارکسیب» هینامفهوم شب یزیچ

 . دیکش رازچشم بست و کامل ددوباره  یعصبان

 

دست  شی. تا به حال بهروز رودادیاش آزارش مگونه سوزش

با هم نداشتند! چند  یبحث چیچون تا به حال ه بلند نکرده بود.

 هجوم افکار را تجربه کرد: کبارهیلحظه ذهنش برهوت شد و به 

رو بکنه. اگه  کارنیا کردیکار داشتم، جرأت نموکس اگه»

و  انداختنیآشغال دور نم کهیت هیو برادرام منو مثل  خواهر

 گفتیاالن بهروز بهم نم دادنینشون م یگاه خودگه

بهروز! مگه  ینامرد یلی! خیکسیبسوزه پدر ب زاده!حروم

من مرد؟  دناوم ایبود و قبل از دن ریدست من بود که پدرم پ

مگه دست من بود که خواهر و برادرام از وجودم خجالت 

و من و مامانم رو ول کردن به امان خدا؟ مگه دست  دنیکش

بهم ندارن؟ مگه  یمنه که خواهر و برادرام دو زار حس همخون

 دونمیمگه دست منه که اصال نم دمشون؟یدست منه تا حاال ند
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 یبهم بگ دی... بامرده؟ این خواهر و برادرام تا حاال زنده

بهروز! حق با  یشرفیب یلیحرومزاده؟.... خ یبگ کار؟وکسیب

 رفتمیاالن م نیوکار داشتم هم! اگه کسوکارمکسیتوئه! من ب

هرز بدزبون معلوم رو با توئه دست فمیوکارم و تکلکس یخونه

و آزاده هم  یعل ی! االن ساعت دوازده شب خونهکردمیم

ندارم که  یاگهیخودمون سرپناه د یاز خونه ری! غمبر تونمینم

 «برم!...
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 یتخت رفت. پوشه نییپا یبلند شد و سراغ کشو شیجا از

از درونش پاکت  را برداشت. یرنگ یانقره یغاتیتبل یکیپالست

فرش  یرا رو اتشیمحتو و دیکش رونیرا ب یزردرنگ و مندرس

به خود  یکه به خاطر قدمت، رنگ کهنگ یکاغذ یتا کرد. یخال

بهروز  یتهچشمان بس یگرفته بود را باز کرد و آن را جلو

 را نلرزاند: شیگرفت. تالش کرد تا بغض صدا

به من  یپدر و مادرمه!... حق ندار ینامهغهینگاش کن... ص_

 ...یکن نیرم توهبه ماد یحرومزاده... حق ندار یبگ
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چشم باز کند، به پهلو شد و پشتش را به فروز  آنکهیب بهروز

 کرد. 

 شد. زیجمع شده بود از چشمانش سرر شیکه در گلو یبغض

آزارش  شتریب یلیبود از سوزش س دهیکه شن یسوزش کالم

نامه را  غهیرنگ، پاکت زردرنگ و ص یانقره یپوشه .دادیم

انداخت، کمتر  یواریم به ساعت دبرداشت و به هال رفت. چش

ن نشست و یزم یمانده بود. رو شبمهیبه دوازده ن قهیاز دو دق

از پوشه  یکه سراغ شدیم یداد. دو سه سال هیتک واریبه د

خانه هم بازش  نیبه ا یکشزمان اسباب ینگرفته بود. حت

 یعکسها د،یباریم صدایهمانطور که چشمانش ب نکرده بود.

. ستیکرد و به آنها نگر یدر پوشه را هم خال موجود یمیقد

لواسان  یالیکه مادرش از آلبوم موجود در و ییعکسها

خودش  یبرداشته بود تا بعدها فرزندش با کمک آنها برا

خواهر که  کیخانواده و دو برادر و  کیداستان داستان بسازد. 

 ها سال از او بزرگتر بودند.ده
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و سه ساله را در آغوش د یچهل و چند ساله، پسرک یمرد

کنارش  یبا چادر رنگ یلبخند زده بود. زن نیگرفته و رو به دورب

 کیگرفته بود و زن با  یبود؛ باد چادر زن را به باز ستادهیا

 یآن را گرفته بود. موها نییپا گریگلو و با دست د ریدست ز

. دو دختربچه و ودزده و صورتش خندان ب رونیزن از چادر ب

بود.  ایعکس در ینهیزمپشت عکس بودند. یلوپسربچه هم ج

برهنه در آب که به صورت نقطه در  مهیبا چند زن و مرد ن

پشت عکس مربوط به تابستان  خی! تارشدندیم دهیعکس د

 و چهل بود.  صدیسال هزار و س

 یفقط سه بچه در آن بودند. کم را برداشت. یبعد عکس

تاب بود و خواهر و  یعکس اول. پسربچه رو یهابزرگتر از بچه

 برادر دو طرفش. 

بود. پدر بود با سه  یفلک شهربازوچرخ نیکاب یبعد عکس

! از پشت زدهجانیشاد و ه یهابچه، فرو رفته در هم با چهره
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مشخص بود. واضح بود  یشهرباز ییهواترن ن،یکاب یپنجره

 .ستین رانیعکس مربوط به ا

آنها کچل با لباس از  یکی دو برادر بودند. ،یبعد عکس

 با لباس مدرسه! یگرید ،یسرباز

 ...یعکس بعد ،یعکس بعد ،یبعد عکس

 یبرآمده رو یمو با شکمکم یرمردیعکس پ نیترقدمتکم در

در جنگل، استوار و محکم نشسته بود.  یشکسته و افق یدرخت

 یافتاده و موها یحدود چهل و پنج سال با روسر یزن

 رمردیپ یشانه یو سرش را رو کنارش نشسته بود ختهیربهم

بودند. آن که  ستادهیگذاشته بود. دو برادر هم پشت درخت ا

. برادر غهیتبود با صورت سه یفرفر شیجوانتر بود موها

مو،  یبه جا وسط نداشت، فقط کناره بود. شیتر، موهامسن

  .کردیم ییصورتش خودنما یرو یستار یشیر

آن کرد. مربوط به چهار سال  خیبه تار یرا برداشت. نگاه عکس

پدر، خواهر و  یبه چهره یشتریبا دقت ب از تولد او بود. شیپ
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زمان،  کیبه آنها نداشت.  یاحساس خاص دو برادرش نگاه کرد.

کند و در  شانیدایآرزو داشت پ رفتیتازه به مدرسه م یوقت

کند. اما با گذشت زمان و  کخانواده را بهتر در یکنارشان معنا

خودش  خواستیکرد. دلش م رییتر شدنش، احساسش تغبزرگ

خانه، مناطق  دیهنگام خر نکهیا یرا به آنها اثبات کند! حت

 اشیخوداثبات نیدر هم شهیر کردیرا جستجو م نینشانیاع

بر فرض محال با آنها  ،یروز ،یاگر زمان خواستیدلش م داشت.

  رو شد کم از آنها نداشته باشد.روبه

سابق پدرش و  ینام کارخانه یاز رو توانستیم استخویم اگر

نداشت.  افتنی نیا یبرا یلیاما دل ابد؛یاسم برادرانش آنها را ب

 !نندیاو را بب خواستندینم یعنیکرده بودند،  شیرها یوقت
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که  یآورد. خاطرات ادیدر مورد گذشته را به  نیثمخاله یحرفها

خودش را  دن،یدر آنها حضور نداشت، اما به خاطر تکرار در شن

 فیتعر اتیو جزئ زی. خاله با ردیدیحاضر در آن خاطرات م

 یخانه ییرایاتاق پذ یرنگ مبلها و پرده ی. حتکردیم

از خواهر و برادرانش  کیهر  دانستی. مدانستیرا م اشیپدر
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 دهیپوش یبودند و چه لباس ستادهیدر هنگام گفتگو کجا ا

 بودند!

 

پدرش را  یخانه یدور سفر کرد و فضا یفکرش به گذشته 

 :دید

قرار داد و خودش از  زیم یرا رو یچا ینیجوان س نیثمخاله

 اتاق خارج شد. اما گوشش را آنجا جا گذاشت.

حلقه زده بود. با بغض رو به دو  انسالیدر چشمان زن م اشک

 برادرش کرد و گفت:

زن  خوادیبعد بابام م ،یدبستانشیپ رهیمن امروز فردا م ینوه_

 ....خندهیبشنوه بهمون م ی! هر کرهیبگ

برادر کوچکتر دستانش را پشتش گره زده بود و با  فرامرز،

با پوزخند رو به  .رفتیاندک اتاق راه م یدر فضا تیعصبان

 اهرش فروغ گفت:خو

 !هیچهارم ارث پر! تازه بدون مهر کی یعنی رهیزن بگ_
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 یبرادر بزرگتر برخالف فروغ و فرامرز ظاهر خونسرد برزیفر

 و در همان حال گفت: ختیخودش ر یآب برا یوانیداشت. ل

 .ادیخور وسط نارث یکنه که پا غهیص دیبا_

مضاعف داد  تیو با عصبان ستادیاز راه رفتن ا یالحظه فرامرز

 زد:

باز هفتاد و چند ساله بشه؟  رمردیپ هی غهیص ادیم یآخه ک_

 انیبسته به ارث.... بدون عقد، خرن ب دیام هی میگیعقد باشه م

 شکم ایبشن  خوانیبشن؟ عاشق کله کچلش م یزن حاج

 ش؟یو خوش اخالق یخوش زبون ایش؟ گنده

 یادامهکرد و در  زیگوشه چشمش را از اشک تم یشینما فروغ

 حرف برادرش گفت:

 خوادیمهر تپل م هیبخواد بشه همون اول  یهم کس غهیص_

 دیخانواده رو با یآبرو یپا .میصحبت کن یبا حاج دیبا .رهیبگ

 وسط.  میبکش
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 زیم یآن را رو یشدهیو خال دیآبش را سر کش وانیل برزیفر

 گذاشت:

 راث؟یو م ارث ای هیاالن مشکل شما دو تا زن گرفتن حاج_

 گفت: فروغ

 هر دو!_

 فرامرز جواب داد: و

 یحاج یکه بتونه به کارا رهیزن رو پا و سرحال بگ هی ارث....._

که  نیهم خوبه!.... فقط هم یلیما کم بشه خ تیبرسه مسئول

 .شهیاز سهم ما کم م خرج داره. ادیب یهر ک

 پا انداخت: ینشست و پا رو یتک مبل سلطنت یرو برزیفر

خونه و کارخونه رو  میریداده اگه براش زن بگ وعده یحاج_

 یعنیلواسون....  یالیو رهیخودش م کنه،یم میتقس نمونیب

.... حاال..... اگه من با شصت .رسهیاز موعد بهمون م شیارث پ

زن  یحاج یحدود بتونم برا نیتو هم یزیچ هی ایهزار تومن 

 د؟یندار یشما دو تا مشکل رمیبگ
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 د شده گفت:گر یهابا چشم فروغ

زن هشتاد ساله  هیالبد  شه؟یشصت هزار تومن؟ مگه م_

نفر رو بخواد واسه  هیکه خودش  یکی! یریبراش بگ یخوایم

 !یپرستار

 زد: یلبخند برزیفر

که تو سرمه درست بشه،  یزی... اگه اون چدیبه من اعتماد کن_

 !ی. هم ما، هم حاجمیرسیمون به هدفامون مهمه

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 
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بدون حضور  یحاج یهاسه روز بعد، دوباره بچه گفتیم نیثم

 :دیپدرشان جلسه گذاشتند. خودش را در آن جلسه حاضر د

که در آغوش فروغ به خواب رفته  یکوچک یخواست بچه نیثم

بلند شد و طفل را آرام  رفت،یخواهرش نپذ .ردیبود را از او بگ

به عکس مادرش  ینگاه تخت اتاق مادرش گذاشت. یرو

  دیکش یانداخت و آه

کرد و به سالن  بستهمهیدر اتاق را ن لب خواند. ریز یافاتحه و

 هم به آشپزخانه رفت.  نیثم نزد برادرانش برگشت.

 کرد و گفت: برزیرو به فر فروغ

 ؟یکن دایرو پ یکس یونستت ؟یکرد کاریچ_
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آورده  نیقبل ثم یهندوانه که لحظات یبا آرامش برش برزیفر

 بود، برداشت و ضمن خرد کردن آن گفت:

 !یآبج ،یداربه بچه یافتاد یریسر پ_

 :دیخند

 !ه؟ی!... چاره چگهیداره د تیمادربزرگ شدن مسئول_

 شد: لیاش به پوزخند تبدخنده یادامه

 دیزن تو سن و سال منم با هیماد بشه، بخواد دا یحاج یوقت_

رو  یکس یتونست ؟یکرد کاری... چیبچه نگهداره، واال... نگفت

 ؟یکن دایپ

بود و  ستادهیبه برادر کوچکترش که کنار پنجره ا ینگاه برزیفر

 انداخت و گفت: کرد،یبالکن نگاه م یرو یهایبه شمعدان

از  یکیته رف شیسن منه. دو ماه پهم ،یدوستم سرمد یعمو_ 

ساله  زدهیدختر س هیمحروم بلوچستان،  یلیخ یروستاها نیا

 یعنیکرده با پنج تا سکه تمام بهار.  غهیرو نود و نه ساله ص
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... سکه االن دوازده و شتریب کمهیحدود شصت هزار تومن... 

 هفتصده... 

 :دیحرفش پر انیم یبا ناراحت فرامرز

 ستمیتو قرن ب ؟هیدار... مگه دوره بردهده؟یخر یعنی_

 دخترشون رو فروختن؟

... زیفروش کن ای غهیبذار. ص یدوست دار یاسمش رو هر چ_

هم بچه داره... تو کپر کنار  نیدو ج هیطرف نون نداره بخوره، 

هاشون براشون از بچه شتریبزه ب کنن،یم یبزشون دارن زندگ

ماهاست...  یهالباس کهنه دنیارزش داره... حسرتشون پوش

اسکلت بوده که روش پوست  هیدختره  گفتیم یسرمد

هم  یچ نیع ... بعد از دو سه ماه تازه رو اومده...دنیکش

... چرخهیو مثل پروانه دورش م رهیصدقه شوهره مقربون

 دمیدیدختره به دخترش گفته تو خواب شبم هم نم گفتیم

هم  یلیخ گرانیکرد... برخالف انتظار د یزندگ یجورنیا شهیم

اونم به  م،بهش سفارش داد روزیو خوشحاله... پر یراض
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ساله بهش  یس زنوهیب هیبلوچ سفارش داده. االن  یواسطه

 یدار نشده ولکردن... شونزده ساله شوهر کرده بچه یمعرف

داداشا... که  شیبرگشته پ نمیهووش بچه داره. شوهره مرده، ا

 اونا هم ندارن نونش رو بدن.

اش کرده بود، جلو که احاطه یلخودش را از حجم مب فروغ

 و گفت: دیکش

نه  میبش خوادیدار شدنش م... نه نگران بچهونهیاکاز نکهیا_

خرجش  میریپرستار بگ یبرا حاج میارث گرفتن خودش. بخوا

 !هیپرستار حاج میگی... جلو همسرامون هم مشهیم شتریب

 پرمعنا زد: یلبخند برزیفر

 شهینمخرن، باور کنن؟...  مردم یفکر کرد !...یچه پرستار_

... هالو که میکن یماجرا رو حداقل از همسرامون مخف نیا

 !ستنین

دچار عذاب وجدان شده بود، پدرش را بهانه  ییکه گو فرامرز

 کرد و گفت:
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سواد  ست،یبلد ن یبلوچ که احتماال فارس سالهیزن س هیآخه _

 چی. ههفتاد و پنج ساله؟.. یخوندن و نوشتن هم نداره با حاج

 !ستنیندارن؛ همزبون ن یتیسنخ

 گرفت: یرا به باز برزیفر یلبها یطانیش یلبخند

 یدراندشت... حاج یخونه نیبه کارخونه فکر کن... به ا_

ش؛ شبانه ازیواسه ن خوادیزن م هیفقط  خوادیهمزبون نم

 .نیهم

 گرفت. تیرا لبخند رضا شیاز صورت فرامرز رفت و جا اکراه

 رفتیم رونیبلند شد و همانطور که از اتاق ب شیجااز  برزیفر

 گفت:

 نم،یبیزن رو م بلوچستان. رمیم یآخر هفته خودم با سرمد_

 تهران. ارمشیو م دمیپولش رو م د،یارزیاگه ظاهرش م

 لب خواند: ریز و

 ستین یشب زفاف کم از صبح پادشاه_

 به شرط آنکه پدر را پسر کند داماد... 
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شد. با  رهیبرادر بزرگترش خ برزیعکس فر و به دیکش یآه

در کپر و فرهنگ  یکه از مادرش در مورد زندگ یخاطرات

که مادرش را نجات  برزیاز فر دانستیبود، نم دهیخاصش شن

 !ر؟یگرفتن مادرش دلگ یزیبابت به کن ایداده ممنون باشد 
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منقل اسپند را دور سر افراد  کهیدر حال ن،یخاله ثم یچهره

برخورد  نیاز اول فاتشیچشم آورد. توص یجلو چرخاندیم

 چشم مجسم کرد: شیرا پ یپدر یمادرش با خانواده

چادر  نییمادرش که از پا یلباس محل یفرامرز و فروغ رو نگاه

حد  نیتا اشده بود،  خکوبیزده بود م رونیدار و نازکش بگل

 زانیآو شیهاو نخ شیرشیلباسش ر نییپا یهیفقر که حاش

محسوب  یگنج شانینبود که آن اندک مبلغ برا جهتیبود. ب

 یرو بلوچچادر را به سبک زنان  یطرف لبه کی! شدیم

جا کنده شده جابه یهایدوزاش انداخته بود. سوزنشانه

و الغر، با  . قدبلند بودشدیم دهیچادر د ریلباسش از ز

از صورتش را گرفته بود. صورتش  یمیدرشت که ن یچشمان
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 شیهاگودافتاده و گونه شیهاچشم ریبود. ز هازدهیمثل قحط

 .کردینگاه م اطرافبه  استیسیزده بودند. کنجکاو و ب رونیب

و  ی. زبرشتریب یلیخ خورد؛یسال م یاز س شتریسنش ب

تند عرق تنش  یبو بود. انیپوست دستش از دور نما یخشک

کنند  یرا آزرد و نتوانستند خوددار نیثم یفروغ و فرامرز، حت

در  ینبود، زندگ یبیعج زیانداختند. چ شانینیبه ب ینیو چ

گرم کردن آب و شستشو در  وشکپر و حمام کردن آن هم به ر

 ایبار، هر دو هفته  کی یاهم نه هفتهکنار کپر، آن یچادر

 کیاز  شی. بچسباندیباشد به تن آدم مبار هرچه بو  کی یماه

بود. تعارفش  یعیروز هم در سفر بودند و عرق کردنش طب

مبل نشست و بعد  یرو هیزودتر از بق برزیفر .ندیکردند تا بنش

 یرا رو شانیکاناپه نشستند و پاها یفرامرز هم رو واز او فروغ 

ا نشست و زانوانش ر گرید یمبل یمادرش هم رو هم انداختند.

 .دیمبل کش ریرا به ز شیبه هم چسباند و پاها
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تالش کرد  یساختگ یکامالً معذب بود. فروغ با لبخند مادرش

 ببرد: نیتا اضطرابش را از ب

 ... .نیراحت بش_

. آنقدر رصفریمادرت صفر بود. ز یآداب اجتماع گفتیم نیثم

مجوز گرفته باشد  ییفروغ، گو «نیراحت بش»که با گفتن 

 یگریو د یرا عمود شیزانو کیمبل باال آورد؛  یرورا  شیپاها

که  یگذاشت! جور شیزانو یقرار داد و آرنجش را رو یرا افق

 شان گرفت. خواهر و برادرانش خنده

 :دیاش را قورت داد و پرسخنده فرامرز

 ه؟یاسمت چ_

کالم را بر  نیاولکه بدو ورود گفته بود،  یبعد از سالم مادرش

 زبان آورد:

 تا.پِرِش_

 تعجب باال رفت: یفروغ به نشانه ابروان

 اد؟یم نیَچه باکالس!.... از پرش_
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جواب  شیبه جا برزیگنگ و مبهوت نگاهش کرد و فر پرشتا

 داد:

 پرشتا. شهیفرشته م یتلفظ بلوچ نداره. نیبه پرش یربط_

لب  یرو یانداختند و لبخند گریکدیبه  یو فروغ نگاه فرامرز

 کرد و گفت: یبه لبخند آنها تبسمهم  برزیفر آوردند.

  ندارن.« ف»ها حرف . بلوچگهید هیشانس حاج_

. فرامرز متبسم کردیو گنگ نگاهشان م جیهمچنان گ پرشتا

 داد: حیتوض

. اسم ماها رو هم شهیشروع م« ف»و مادرم با  یاسم حاج _

مصر  یویمثل خاندان خد گهیگذاشت. خودش م« ف»با  یحاج

ملک فؤاد، ملک  شده؛یشروع م« ف» که همه اسماشون با

 ...ده،یفر ه،یفاروق، فوز

فرامرز سکوت  از نگاه متعجب و گنگ پرشتا کم نشد. یاذره

 یبا تأسف به برادر کوچکترش نگاه کرد و سر برزیکرد و فر

 بلند شد و رو به مادرش گفت: شیفروغ از جا تکان داد.
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راه  یخستگ ریگدوش ب هی ادیتا م رون،یبا پسرم رفته ب یحاج_

 .ادیاز تنت درب

کرد،  شییکه فروغ راهنما ییو به سو رفتیکج کردن سر پذ با

 رو به فرامرز کرد و گفت: برزیرفت. با رفتن پرشتا، فر

 چطوره؟_

پوستش  ریکم آب ز هی ست،یظاهرش بدک ن ،یمادر یجا_

 یاز سر حاج شمیجور نی... هر چند همشهیبهتر هم م ادیب

 ...ادهیز

 زد و ادامه داد: یپوزخند

من  الیمادر ع شهیاگه کنار هم باشن م یمنه ول الیسن عهم_

 فرضش کرد.

 کرد: دییتأ برزیفر

ضدچروک و ضدآفتاب و  یچند هزار تومن ییاگه اون کرمها_

که شک  نوایب نیرو ا زننیما م یضد فالن و بهمان که زنا

االن  زدیم ده،یندارم تا حاال پوستش رنگ کرم به خودش ند
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ما کرمشون به راه،  ی. زناومدیشکسته به نظر نم نقدریا

به  شونییاشون به راه، مکمل غذروزانه وهیماسکشون به راه، م

 . انیسن به نظر بهم دمیراه..... نبا

 سر تکان داد: فرامرز

واسه  یخوب میبتونه همصحبت و ند دونمیم دیفقط... بع_

 بشه. یحاج

 به کمرش داد: یو قوس همانطور نشسته، کش برزیفر

 چطور؟_

 یلی... به نظر خستی... رفتار هم بلد نستیحرف زدن بلد ن_

 .ادیخنگ و کودن م

 

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 
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که فروغ و پرشتا رفته بودند نگاه کرد و  یریبه مس برزیفر

 جواب داد:

نداره  یارسانه چیآب و برق و ه کهییجا هیاگه تو هم تو _

کَپر شب و روزت  هیو تو  یرفتیو مدرسه نم یکردیم یزندگ

و  یکردیآرد سر م سهیک کیو با چندتا بز و  یگذروندیرو م

و به چهل هزار تومن  یکردن شکمت رو داشت ریدغدغه س
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از  یلی!... خیشدینم نیبهتر از ا فروختنت،یناقابل م

. رهیگیم طیبرادر من! طرف از مح هیبهوش اکتسا یقسمتها

نباشه،  شهیواسه رشد فکر و اند یاهیمنبع تغذ چیه یوقت

 یشیم تشینها ،یرشد کن یتونینم یهم باش نایسابن

باهاش صحبت کردم، اونقدر  میومدیکه م ری... تو مسبنانیحس

مدرسه  نکهیباهوش هست که سواد خوندن نوشتن رو بدون ا

 ستیگرفته!!! به نظر من خنگ که ن ادی بره از دختر هووش

تر از آب از من و تو مؤفق شدیبهش داده م دونیاگه م چ،یه

 .ومدیدرم

 

 نگاه کرد: زیم یرو یمصنوع یمتفکر به گلها فرامرز

 ه؟یبه نظرت راض_

 داد: هیمبلش تک یپشت به

هم مسن بوده... سقف  شینباشه؟ شوهر قبل یچرا راض_

 یکوتاه... زندگ یلیخ یلیتاهه... خکو یلیزنا خ نیا یآرزوها
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اونقدر براشون سخت بوده که آرزوهاشون در حد داشتن شکم 

و لباس واسه تن کردنه... تا چشم باز کردن همه دور و  ریس

 هیمونه یزندگ کننیکردن... فکر م یزندگ ینجوریورشون هم

 یفرامرز... با اون دالل شهی. باورت نمدنید انشونیکه تو اطراف

. شونیکرده بود رفته بودم محل زندگ یمعرف یمدکه سر

بود؟ روستا که  یروستا بود. حاال روستاشون مگه چ هی کینزد

شهر محسوب  کردنیم یزندگ نایکه ا ییجا شینه... روستا پ

هاشون ... خونهیشنویم یزیچ هی گم،یم یزیچ هی... شهیم

فتن با با ن،ینخل کرده بودن تو زم یکپر بود، چهار تا تنه

شون بود... خونه نینخل سقف درست کرده بودن... ا یهاساقه

خونه نداشتن!!! باورت  یظاهر میحر یعنیاز همه طرف باز... 

... نه حموم داشتن نه توالت یبدو لیمثل قبا شه؟یم

که دختر رو  هیجورنیا کال... ازدواجاشون هم یبهداشت

فرق  ...یغن ر،یجوون، فق ر،یخواستن... پ یبه هر ک فروشنیم

که بخواد نظر بده! دو  نهیبی... اصال دختر داماد رو نمکنهینم
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 دمید ییزایچ هی دمیچرخیداشتم م نایاون کپرنش نیساعت ب

زمان هم هم دادیم ری. زنِ داشت بچه شدیکه مخم سوت کش

 تو تنور... ذاشتینون م

 :دیحرفش پر انیگرد شده و متعجب م یبا چشمها فرامرز

فکر نکرده  شه؟یتو بغل کنار تنور روشن؟!! مگه مبا بچه _

 ...ـیبچه آس وقتهی

 رمردهیپ هی هویبرو بابا... بذار حرفم تموم شه بعد تعجب کن... _

مشت و لگد... حساب  ریگرفت ز تیاومد زن رو تو همون وضع

هم نبود زن  یزن هم تو دهن بچه... کس نهیکن، کنار تنور، س

 دمیپسربچه د هی ای... ارهیب رونیب ردرمیمشت و لگد پ ریرو از ز

رو بسته  ییبا بند دور دمپا بودپاره پاش  یکیپالست ییکه دمپا

 ییتو پاش بمونه! حساب کن ارتفاع دو تا دمپا ،ییبود که دمپا

داشت تو خاک و خل با  یعاد یلیبا هم تفاوت داشت. بعد خ

ر به کنار، فق شونی... فقر اقتصادکردیم یها بازبچه هیبق

بار  هیچند وقت  ریّ . باز چهار تا خکنهیغوغا م شونیفرهنگ
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مقدار آرد و خرما  هیلباس کهنه و  کهیچند تا ت نجااو رنیم

... زن به تمام معنا بتهیمص شونی. فقر فرهنگدنیبهشون م

که  یدالل نیتو فرهنگشون... خونه هم ستیداخل آدم ن

... نهیبش ومدیکرده بود رفتم، سر سفره زنش ن یمعرف یسرمد

 یکال وقت دمیبعد فهم ومده،یاول فکر کردم چون من مردم ن

سرسفره! با  ادیب دیدارن، چه زن چه مرد، زن خونه نبا همونم

غذا بخوره!... خالصه که داداش، من  دیدختراش تو آشپزخونه با

 زدهیدختر س گفتیم یسرمد یوقت دمیرفتم اونجا تازه فهم

 یلیازدواج کرده خ یتهرانمرد مسن  هیبا  نکهیساله از ا

که  هیعاد ونبراش ری! اونقدر ظلم و تحقیچ یعنیخوشحاله 

 کننیبه کف! فکر م دهیآرزوهاشون اصال سقف نداره، چسب

 !نهیهم یزندگ

صحبتش را فروغ که دوباره به جمع برگشته بود ادامه  یدنباله

 داد:
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عادت  یاجتماع یفرهنگ طیشرا نیاالن من به ا نکهیمثل ا_

 ستیسوئد فمن ایزن از هلند  هیاما اگه  دونم،ینم بیدم عجکر

که  شهیمتعجب م نهیرو بب رانیرفتار و فرهنگ ا ران،یا ادیب

و ظلم فاحش رو تحمل  یفرهنگیب نیداره ا یرانیچطور زن ا

 !کنهیم

 زد: یپوزخند برزیفر

هفت،  یده باشه و زن تهران یزن سوئد یفرهنگ یهایاگه آزاد_

دور  یزنا شدیصدن! کاش م یمنف گمیکه من م یینجایا یزنا

 نقدریبدونن و ا تیاونجا تا قدر عاف بردمیسفر م هیو برم رو 

 نکنن.  یناشکر

 با اخم نگاهش کرد: فروغ

 االن منظورت به منه؟_

 !گمیدارم م یکل ،ینه آبج_

 انداخت و با طعنه گفت: نیبه ثم یبعد نگاه و

 خانم! نیثم ش،یدیبس که سائ شهیش نیمحو شد ا_
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 یتنه یرو یگندهکچل شکم رمردیفروز به عکس پ نگاه

 ییرایاتاق پذ یدرخت نشسته افتاد، او را مجسم کرد که باال
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. تالش دیرسیبه نظر م قراریمبل مخصوص نشسته بود. ب یرو

 یهاکند، اما ستاره یو مخف تیریمدداشت تا لبخندش را 

که در چشمانش تأللو گرفته بودند سر نهانش را  یدرخشان

زن جوان  شیفرزندانش برا نکهیتصور ا .کردندیآشکار م

 یبندر شیتک سلولهاگرفته باشند، باعث شده بود تک

 باشد! یعروس شیبرقصند و در همه جا

 د.بو دهیشن نیثمحرفها را بارها از خاله نیا

 

 ییبایز شیجوانش را آراسته کرده و با آرا یبابازن فروغ

و  یسنت یبه جلوه درآورده بود. لباسها شتریچشمانش را ب

 لیمکدام باب چیهمراه پرشتا ه یموجود در بقچه یکهنه

پرشتا احترام گذاشته و  یقهیوجود به سل نیفروغ نبود. با ا

 ر داد تا استفاده کند.او قرا یدر بقچه ریزتنها چند دست لباس

 ینزد زنان بلوچ آگاه یو ارزش البسه سنت متیاگر از ق دیشا

 یدوزو سوزن یبه لباس محل زیرآمیتحق یدهیداشت با آن د



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که بعدها مادرش در  یی. لباسهاکردیشده پرشتا نگاه نم

به او  یبلوچ ریّخ یگفته بود بانو نیثمخاله یحرفها حیتوض

 شوهر نرود. یبه خانه یبقچه خال اهدا کرده بود تا با

 یکار شده که در فرهنگ خودشان بها ییبا لباس اخرا پرشتا

 یبا شال د،یپوشیداشت و فقط در مراسم خاص آن را م ییباال

کوچک  یهانهیگذاشت. آ ییرایقدم به پذ ریسر به ز دیسف

هم نبود؛  بیوتوک افتاده بود. عجآن تک یدوخته شده رو

عمر  .کردیبود که از آن لباس استفاده م ینز نیپرشتا دوم

اما  بود. دهیرس انیآن به پا یلباس هم مثل عمر صاحب اصل

 نداشت. ییعمر لباس معنا انیپا اشفهیطااو و زنان هم یبرا

تا تار و پودش از هم گسسته  شدیم دهیآنقدر پوش دیلباس با

 شود. 

رتش زده بود که فروغ به صو یااز رژگونه شیب شیهاگونه 

نگاه کردند  یلبخند به لب به حاج برزیرنگ داشت. فرامرز و فر

را  شیهاکه با ورود نوعروسش نتوانست تبسم و برق چشم
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کند و شوق و ذوقش کامال مشخص شده بود. جواب  یمخف

 الفبرخ خاطر داد. تیو رضا ینوعروسش را با تأن« سالم»

و  ختیدرش به هم رپ اقیاشت دنیفروغ از د برز،یفرامرز و فر

را قورت داد و رو به پرشتا  شیبغض پنهان در گلو آشفته شد.

 لب زد:

 ... شوهرت.فرهادی هٓ  اللحاج فضل نمیا_

 

مبل نشست. دوباره زانوانش  نیاول ینگفت و رو یزیچ پرشتا

مبل کشاند. گردنش را تا  ریرا به ز شیرا بهم چسباند و پاها

 کرد. اریختخم کرده و سکوت ا اشنهیس یرو

 گفت: یسکوت را شکاند و رو به حاج برزیفر

شما نود و  یخانم رو برا نیخب... من همونجا جلو مرداشون ا_

وجود از  نیبا ا رو هم دادم. شهیکردم و مهر غهینه ساله ص

 یمحضر یبرگه هیتا  نجایا ادیدفتردار خواستم ب ینیحس یآقا

 ی. هم برگهادین شیپ یمشکل یهم بهمون بده که از نظر قانون
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. دیمال که قولش رو داده بود میهم تقس غه،یص یبرا یمحضر

 شما مونده. یهمه کاراش هم انجام شده فقط امضا

 تبسمش را جمع کرد و گفت: اهللفضلحاج

کم  هیتو بالکن  دیخانم بر نی.. فروغ!... با اسر حرفم هستم._

 . دیهوا بخور

 رونیرفت. با ب رونیپرشتا ب بلند شد و همراه یبا دلخور فروغ

هم از در فاصله گرفت  نیثمآمدن فروغ و پرشتا از سالن، خاله

خواب مشغول اتاق واریکنار د زیقرن یریو خودش را با گردگ

 .کردینبود و راحت استراق سمع م یکس دید یهیکرد. در زاو
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 :دیرو به پسرانش پرس یبا رفتن آنها حاج 

 ه؟یاسمش چ_

 جواب داد: برزیفر

 پرشتا، نسخه زبان بلوچ فرشته. _

 سر تکان داد: مقتدرانه

. اگه زبون دراز نباشه و نخواد مثل زنمیخوبه فرشته صداش م_

تو همه کارم سرک بکشه خوبه!...  امرزتونیمادر خداب

رو  هیباغ لواسون بقاز خونه ریه غ... الوعده وفا... بحالیایعل
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که بعد از مرگ من  زنمیشرع و عرف به نامتون م نیطبق قوان

به  دیهم نخوا اتی. مالدیفتیمثل سگ و گربه به جون هم ن

هر سه نفرتون به من وکالت بالعزل  دیبا ی.... ولدیدولت بد

... در دیاریفردا واسه من دم درنتا پس دیدیوکالت م هی... دیبد

دستتون  دمی. امانت مستیها نواسه شما بچه یچیواقع فعال ه

که مقدر شد و شرعا و عرفا مال خودتون شد. حاال  یتا هر وقت

 .ادیدفتردار ب دیبگ

بزنند، فروغ وارد هال شد. اول رو به  یپسرها حرف نکهیاز ا قبل

 گفت: نیثم

 .زنه نیا شیبرو تو بالکن پ_

 برگشت و گفت: ییرایبه پذ بعد

 دارم... یشرط هیفقط منم _

 اش شد:باعث اصالح جمله یچپ حاجچپ نگاه



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

خانواده و  تیو شخص ژیدارم... واسه پرست یخواهش هیمنم _

 یفراش علن دیتجد انیجر نیا ستیخصوصا خودتون درست ن

 بشه... 

 اجازه انعقاد کالمش را نداد: یحاج

 یمونباغ لواسون... اونجا هم مهخونه رمیگفتم که... من م_

هم باشه من  یمناسبت ای دی. عدیایمگر خوداتون ب رمیگینم

 گه؟یخب... د یها. خالف شرع نکردم، ولخونه شما بچه امیم

 شما. یسالمت گهید_

 

و مادرش  نیثم یکوتاه در بالکن باعث دوست یصحبتهم همان

و  دادهیمادرش فقط سر تکان م گفتیم نیالبته ثمشد. 

 یالی. همان شب مادر و پدرش به وگفتهیاو سخن م شتریب

 فروغ. یهم به خانه نیو ثم روندیلواسان م
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که سر بر  یخندان زن یبه عکس نگاه کرد و چهره دوباره

 نیثم چشم مجسم کرد. شیپدرش نهاده بود را پ یشانه

 یخفقان عشق و عاشق یخواهرش فروغ در آن سالها گفتیم

از معلمان متأهلش،  یکیفروغ عاشق  داشته. یازدواج پرشور

 ترش،که با تولد دخ یهم بودند، بوده. معلم هیکه از قضا همسا

 ی. و فروغ از خدا خواسته به بهانهدهدیهمسرش را از دست م

 و...  کندیاز نوزاد به معلم کمک م یو کمک! در نگهدار ریکار خ

تازه  کند،یم یو خواستگار شودیمعلم عاشق فروغ م کهیزمان

 کند،یاول مخالفت م .شودیرابطه م نیاهلل متوجه الحاج فض

دخترش  یو عشق و عالقه یجروبزه معلم و افسردگ یوقت یول

 !شودیم میتسل ند،یبیرا م

خواهر که عشق را تجربه کرده بود، اصال محبت  نیهم اما

هم آنقدر عاشق مادرش بود که  دیشا نداشت. یخواهر

که مادر او  یزن ند؛یپدرش ببرا کنار  یگریزن د توانستینم

  افتاد. نیثمخاله یحرفها ادی بود.
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بعد از ازدواج پدر و مادرش، سه خواهر و برادر به  یماه چند

به منزل فروغ  کیبه  کی یاما وقت. روندیمنزل آنها م

 بودند. ختهیربهم یهمگ گردند،یبرم

 

ه خودش را در آشپزخونه مشغول کرد نیمعمول، خاله ثم طبق

ها داده بود. چنان تمام حرف ییرایو تمام حواسش به سالن پذ

همانها را به فروز  یرا ثبت و ضبط کرد که سالها بعد به راحت

 داد. لیتحو

 

 انشیبه خواهر گر ینگاه یبود. با کالفگ یعصبان برزیفر

 گفت: یانداخت و عصب

 ی... من و فرامرز واسه کاراایبهت گفتم با ما ن نیواسه هم_

هفته  نیتو که هم ،یحاج شیپ میومدیم دیکارخونه با لیوک

که  یاومد یپاشد یت. واسه چاومده بود خونه یگذشته حاج

 ؟یبش یجورنیا
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 گفت: کردیرا پاک م شیاشکها کهیدر حال فروغ

... میرو ول کرد یزنِ فکر نکنه حاج نیخبر مرگم خواستم ا_

کرد آقا از  یزندگ یعه... مادر من چهل و نه سال با حاجعهعه

 گهیسه ماهه اومده م یپاپت یغربت کهیزن نیا فتاد،یدهنش ن

 !!!جانیفضل
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 فرامرز برخالف خواهر و برادرش خونسرد بود: 

خانم هم اشتباه  نیا شهینم لیدل کردیمادر ما اشتباه م_

رو اومده؟...  یسه ماه چقدر حاج نیتو هم نیکنه!... متوجه شد

 رفتارش هم کمتر شده! یزمخت

 :دیدوباره نال فروغ

واسه مادر بدبخت ما بوده،  اشیو بدعنق ایبداخالق گهیآره د_

  .کنهیرو م ایاالن کنار زن جوونش داره عشق دن

که در  یعوض کرد و با شکلک یارا به طرز مسخره شیصدا

 ادامه داد: داده بود یصورتش جا

 !!!کنمیم ییرایمن خودم پذ ن،یجان... شما بشخانم_

 کرد: یخودش شد و زار یصدا دوباره



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 دوایجان درد بخانم ی... ایاله رهیجان کوفت بگخانم یا_

 هیکرد  یعمر با مامان زندگ هیدرمون به تنش بخوره، نکبت... 

... مادر  بود برزیجان! مادر ما منزل بود، مادرفربار نگفت خانم

دستت درد  هیبار  هیبدبخت من همه جوره خدمتش رو کرد 

 کهیزن نی... حاال به اهزن بگ نینکرد به ا ینکنه خشک و خال

 ... یشیتو دست نزن خسته م گهیاز پشت کوه اومده م یدهات

 دوباره داغ کرد: برزیفر

زنِ با  نیا نکهیواسه ا یفروغ؟ حاج یکنیچرا شلوغش م_

 دیکنه خودش اومد جلو... ترس ییرایپذ خواستیچادر م

 .ادیکردن برن ییرایاز عهده پذ الشیع

که  ینیس یشربت از رو یوانینگفت و فرامرز ل یزیچ فروغ

 گرفته بود برداشت و گفت: شیجلو نیثم

 یبه خاطر آب و هوا ایعوض شده... حاال  یلیخ یحاج یول_

اون رو شده...  رو به نیبه خاطر ازدواجش... از ا ایسالم لواسونه 
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بود  یهاش واقعغر زدنش صفر شده و برق چشماش صد. خنده

 .ینه تصنع

 برداشت: ینیشربت از داخل س یوانیهم ل برزیفر

 !کنهیرو جوون م رمردینفس زن جوون پ گفتنیم ایمیقد_

 صورت فرامرز نشست: یتلخ رو یلبخند

 بهش بخوره. رینفس پ دیکه با یطفلک زن جوون_

 بلندتر از حد هنجار جواب داد: ییابا صد فروغ

 ریآب رفته بود ز یاون زنِ هم رو اومده بود؟ حساب یدیند_

االن  زدهیکنار رودخونه رخت چنگ م روزیپوستش!!! تا د

جفت  هی... ییظرفشو نیماش ،ییلباسشو نیخانوووم شده، ماش

دو  گهیبود!!! خانوم د زونیدستکشم از آبچکون آشپزخونه آو

وقت  هیبا دستکش بشوره که  دیکان رو هم باتا دونه است

پابرهنه  روزیکه هست نشه... تا د ینیپوست دستش خرابتر از ا

آب  دمی... باپوشهیم ییحاال تو خونه دمپا رفتهیتو کوچه راه م

 باشه... یراض دمیبا پوستش بره، ریز
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 رو به خواهرش کرد: یبا ناراحت فرامرز

واسه  تیتو االن ناراحت ؟یکنیمغرضانه برخورد م نقدریچرا ا_

 دیخوشحاله؟ خواهر من! ما با یحاج نکهیا ای امرزهیمامان خداب

رو داره و ساپورتش  یحاج یخانم هوا نیکه ا میخوشحال باش

 یخانم داره از حداقلها نیچرا ا میناراحت باش نکهینه ا کنهیم

 ... کنهیاستفاده م یمعمول یزندگ هی

 یدختر دهات هیخودم... فکر کردم واسه مادر  سوزهیدلم م_

نگو بدتر  فهمهیتازه قدر مامان رو م یحاج ادیب سوادیب

 ...شهیم

 کرد: دییهم تأ برزیفر

بشه، فکر  یبتونه همصحبت حاج کردمیمنم فکر نم شییخدا_

خوب  یلیظاهرا تونسته خ یول ست.همخوابه هیکردم فقط 

هم رو اومده،  که خودش نیجا کنه... ا یخودش رو تو دل حاج

 یدگیرس شهیهم م تشیرضا جهینت ه،یراض شیاز زندگ یعنی

 . پس باز هم به نفع ماست.یبه حاج شتریب
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 شربتش بود: وانیل اتیفرامرز به محتو نگاه

که خودش مرد هست نه زن، گفته  یسعد ش،یهفتصد سال پ_

 دوارمیوجود ام نی.. با ا.یریدر پهلو به از پ یریزن جوان را ت

 باشه.  یما دو تا درست باشه و خودشم راضحرف ش
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. ومدمیلواسون م یدو سه روز خونه یماه»: گفتیم نیثم خاله

 ینداشت، فقط حاج یکار بود. زیمامان و بابات. خونه تم شیپ

داداشاش و زناسمش باشه که مامانت مثل فروغ  خواستیم

 شده بود. زیبرا بابات عز یلیمامانت خ کارگر داشته باشه. دیبا

خانم، مادر خواهر  سینگکه فر ییخودشم شده بود مثل زمانها

 و برادرات زنده بود. رو اومده بود. جوون شده بود.

برخورد  دنیرفتن و از د یها خونه حاجکه بچه یاز اون بار بعد

پا به لواسون  گهید ختن،یهم ربه یلیبا مادرت، خ یحاج

 ی. حترفتیاونا م یتنها به خونه یحاج شتریب نذاشتن.

بار با هر سه نفرشون تماس گرفت و  هی نکهی. تا ادهایع

بود به  تادهبابات من رو فرس .انیلواسون ب یالیخواست به و

گوش فال وونیمن پشت در ا یمرغ و خروسا سر بزنم، ول

 «بودم. ستادهیوا



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 چشم مجسم کرد: شیرا پ یمهمان یبه راحت وزفر

جوانش  یبه نامادر توجهیکرد و ب یفروغ با پدرش روبوس 

و فرامرز قبل از  برزیراهش را کج کرد و به سمت سالن رفت. فر

لب  ریکرد. ز یاو آمده بودند. کوتاه با هر دو نفرشان احوالپرس

 گفت: برزیبا حرص رو به فر

اومد امسال  یپارسال با لباس دهات! دهیخانوم کت دامن پوش_

 !کنهیسر م یشمیابر یشده! روسر پوشکیواسه من ش

 فرامرز آرام جواب داد: برز،یفر یجا به

 کت و دامنه! نیا یده تا متشیق یبار صدم، لباس محل یبرا_

و همسرش را  یکه حاج یبه آشپزخانه اپن یبا نفرت نگاه فروغ

انداخت و  دادیم نشان یشربت و همصحبت ختنیدر حال ر

 نگفت. یزیچ

به کتابخانه و  یافرامرز با تبسم اشاره زبانان،یآمدن م با

 کرد و گفت: اتشیمحتو
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االن  یخوندیم نیةالمتقیحل روزی! تا دیحاج یبا کالس شد_

 !یخری! مجله خانواده میخونیسووشون و شوهر آهو خانم م

 یاج کرده نگاهپا انداخت و مثل جوانان تازه ازدو یپا رو یحاج

 مملو از عشق و افتخار به مادرش کرد و گفت:

 یلیفرشته کتاب خ کشه،یم نم... من حوصلهخونهیفرشته م_

  دوست داره.

 مادرش را مخاطب قرار داد: ریبا تحق فروغ

روشنفکر و باکالسه... البته  یآدما یکتاب مشخصه آره خب،_

 خوندش. دینه، با ییبه تنها دنیکتاب خر

کمتر شده بود،  یلیکه نسبت به روز اول خ یابا لهجه درشما

جواب  کرد،یف و پ تلفظ م نیب یزیها رو چاما همچنان ف

 داد:

 کمکو کَن. ی... هر جا هم نفهمون فضلخوانمشانیها... منم م_

 برزیلب تکرار کرد و فر ریرا ز «یفضل» یبا حرص کلمه فروغ

 گفت:
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 .پشتکار نیبه ا نیاحسنت... آفر_

به خواهر  یبار فرامرز بعد از نگاه نیبه سکوت گذشت و ا یکم

 کرد و گفت: یو برادرش رو به حاج

 ... نجایا میایب دیگفته بود_

 ظاهر شد: یدوباره در کالم حاج اقتدار

شماها هم در  دیافتاده که با یخوب یلیمن اتفاق خ یبرا_

 ... دیباش انیجر

تظاهرش  رغمیعلصحبت  یمکث کرد. مشخص بود ادامه یکم

و  دیکش قیعم ی. نفسستین یکار راحت شیبرا یبه خونسرد

 ادامه داد:

 خدا خواسته که من دوباره پدر شدن رو تجربه کنم._

در جا موفق  یکس ییگو سکوت در جمع حاکم شد. هیثان چند

 گریکدیبه  یها نگاهبچه نشده بود. یحاج یبه پردازش جمله

زبان و اشاره به بود که با لکنت نفر فروغ نیانداختند و اول

 مادرش پرشتا گفت:
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دار زن شونزده سال بچه نی... اشه؟ی... مگه م؟یچ یعنی_

 نشده، بعد حاال؟!

 تذکر داد: زیآمعتاب یحاج

 فرشته خانم ... درست صحبت کن. _
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بلندتر از حد  ییسرخ شده بود و با صدا تیاناز عصب برزیفر 

 معمول داد زد:

زده  گهید یکی... یلیتعط گهی!... دیهشتاد سالته حاج کهینزد_

 انداخته گردَ...

 یهانگذاشت حرف پسرش تمام شود. برآشفته شد. رگ 

 زد: ادیتر شدند و فردرشت گردنش برجسته

 حروم!بهنفهمِ نمک یحرف دهنت رو بفهم پسره-

 برزیو فرشته چشمانش نمناک شد. حرف فر دیکش غیج فروغ

اش گونه یآمد که اشک آرام رو نیچنان بر دل مادرش سنگ

 .دیغلت

پدر و  یدر سکوت کامل به دعوا دیسف ییوروبا رنگ فرامرز

نسبت به مشاجره آنها نشان  ی. واکنشکردیبرادرش نگاه م
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شته انداخت و به شکم صاف فر ینکرد. نگاه یانداد و مداخله

 گفت:

 چند وقتته؟_

برداشت. چشمها و  زیم یاز رو یخم شد و دستمال مادرش

 لب گفت: ریکرد و ز زیرا تم اشینیب

 هفته. جدهیه_

و  یجد یتکان داد. لحن یرا باال فرستاد و سر شیابروها فرامرز

 سرزنشگر به خودش گرفت و گفت:

بوت تا یزنگوله پا یخوایهست؟ م یحواست به سن حاج_

  ؟یدرست کن

دامنش را مچاله کرد. تمام  یبا هر دو دستش رو فرشته

 جسارتش را جمع کرد و گفت:

 یفضل هیسا شااهللیا .خوامشیشانزده سال حسرتو کَشت. م_

 .یهم باالسرمومان

 زمزمه کرد: فرامرز
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 !شهیماشاهلل کار درست نم شاهللیبا ا_

 کرد: ونیش فروغ

 میشیم مدرسه. رنیمن م یهاوه... نرهیم لیآبرومون تو فام_

 و اون. نیا بتینقل غ

 :دیغر زدینفس مهمانطور که نفس یحاج

 ... خدا داده...نیالسافلبه درک اسفل_

 :دیحرفش پر انیم فرامرز

 ده،یرو هم خدا م یتومور مغز ده،یرو هم خدا م یغده سرطان_

 نیبه قرآن ا یحاج م؟یخدا داده و نگهش دار میبگ دیپس با

دار شدنش هست... احتمال مشکل یکه تو دار یسن نیچه تو اب

حوصله  ؟یما به درک... خودت حوصله زر زر بچه دار یآبرو

توئم تحمل  سربه واهلل من که پ ؟یگرفتن باهاش رو دار یکشت

 یجا گهیخودم رو ندارم. تو که د یهابچه یسروصدا و دعوا

 یدارنگهش  یکه نتونست ستین یخونگ وونی. حیخود دار
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که  یاتو کوچه؛ آدمه، احساس داره... تو در قبال بچه شیبنداز

 !یدار تیمسئول یکاشت

بود و  زیم یکه رو یشربت یمهین وانیاز ل یاجرعه یحاج

و  دیاز فرزندانش است را نوش کیکدام  یمشخص نبود برا

 گفت:

نه؛ اون رو  ایمن با شماها مشورت نکردم که نگهش دارم _

... هابهینه از غر دی. فقط خواستم از خودم بشنو..دونمیخودم م

فرشته و  یهوا دی. بعد از من بتونچیم که همن زنده کهیتا زمان

هم  دینتونست د،یکرد یمردونگ دیخواهرتون رو داشته باش

خبر رو  نی.. االنم صداتون زدم بهتون هم اازتون ندارم. یتوقع

باره حساب کتاب که بهتون دادم رو دو یارث دیبدم، هم بگم با

 .میکن

 

 شد. رهیلبان فروز نشست و دوباره به عکسها خ یرو یپوزخند

و  یحاج نیمجدد ارث، ب میهمان شب، به دنبال بحث تقس
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تا به آن روز  گفتیم نیکه ثم دهدیرخ م ییفرزندانش دعوا

. به شودیحالش بد م یها، حاجبوده! بعد از رفتن بچه دهیند

. دهندیمرا  یمغز یسکته صیتشخ رسندیکه م مارستانیب

مجدد  مارستانیدر همان ب ،یمغز یهفته بعد از سکته کی

 . شتابدیحق محضرت داریبار به د نیو ا شودیحالش بد م

اش خواسته نیبتواند آخر آنکهیب ردیمیم یفرهاداهللفضلحاج

در خور و متناسب به فرزند  یارث اجرا کند و سهم یرا درباره

 بدهد. اشامدهین ایبه دن
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لواسان با  یالیدو ماه بعد از تولدش، مادرش در همان و تا

کرد. تنها فرامرز هر هفته با  یزندگ نیثم گاهیوبگاه یهمراه

فرش  ریز یو قبل از رفتن هم پول آمدیپر به منزلشان م دست

اسمش  اش را هم با کمک فرامرز گرفتند.. شناسنامهگذاشتیم

 «!ف»حرف  اهم انتخاب برادرش بود؛ شروع شده ب

  

رو  الیو خواهندیاعالم کرد م برزیماه بعد از تولد فروزان، فر دو

مانده  یباق یاهلل فرهادکه به نام فضل یزیتنها چ بفروشند.

که او  یفرامرز و مبلغسهم او را حساب کردند. با کمک  بود!
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نه چندان  یاکوچک در منطقه یاپول گذاشت، خانه یرو

که تهران نبود و خودش را به تهران وصل  یینام در جاخوش

 .دندیکرده بود، به نامش خر

 یکشلواسان اثاث یالیقبل از آنکه مادرت از و گفتیم نیثم

او هم  د.کردن داریبا هم د برزیفر یکند، دو برادر در سالن خانه

نشان داد و از  یخودش را در آشپزخانه گرم کار شهیمثل هم

 تمام حواسش را به دو برادر داد: بستهمهیپشت در ن

 

 کهییو دستانش را تا جا دیکش ییو پرصدا قینفس عم برزیفر

 جا داشت به اطراف کش داد، رو به برادرش گفت:

 الیو هگیتا آخر هفته د شکر شرشون از سرمون کم شد. یاله_

 .کنهیم یرو خال

 برادرش نشست و گفت: یروروبه فرامرز

 ببره؟ الیاز اون و خوادیم یالهیهر وس یبهش گفت_
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ساختمون رو باز  یزایو پر دیآره گفتم... شک ندارم تا کل_

از  ادی. زن من که دلش نمستیمهم ن ی!.. ولبرهیم کنهیم

 نکیس دیه باکرد یاستفاده کنه. ط کهیزن نیو ا یحاج لیوسا

 گمیبهش م یرو عوض کنم! هر چ یفرنگو توالت ییو روشو

االرث سهم تانداز داشتم رو دادم بابپس یو هر چ هیدستم خال

که  ینیماش یتونست ؟یکرد کاری... تو چرهیبار نم ریز ه،یبق

 نه؟ ای یرو بخر خواستیزنداداش م

 کیبا دوستش شر خوادیم منصرف شد... نیماش ضیاز تعو_

 آبادوسفیجا هم تو  هیدوستش.  تیریبشه مزون بزنن با مد

رو بدن  شونیداری... تو ذهنم اومده ازش بخوام کار سرادنید

اونجا و تو  انیبه فرشته.... اگه بشه فروزان و مادرش ب

تا تو اون  شهیراحت م یلیخ المیمزون باشن خ یداریسرا

 دارن!سابقه هاشهیباشن که نصف همسا یآلونک

گرفت و تالش کرد  تمیمبل ر یدسته یبا انگشتانش رو برزیفر

 خونسرد صحبت کند:
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زن و  نیا یو پا یکارا باش نیدنبال ا یبخوا فرامرز! نیبب_

 یهم به خودت ضرر زد ،یخودت باز کن یدخترش رو تو زندگ

که  ارهیزبون درم دتیمثال خواهر جد نیفردا همهم به ما... پس

 ...جانیمن ا ،یینجایتو چرا ا

 دست دو سطح نابرابر را نشان داد و ادامه داد: با

 و فالن و فالن... دیتهمت بزنه که سهم منو خورد خوادیم_

 زد: یپوزخند

 م؟یمگه نخورد_

بلند کرد تا اثر  یرا کم شیباشد صدا یعصبان آنکهیب برزیفر

 :ابدی شیصحبتش در برادرش افزا

تو  .دمیحمت کشسال ز چهلی!... من سمیمعلومه که نخورد_

کم دنبال  م؟ی. کم واسه کارخونه جون کندنطوریهم هم

اگه زحمات من  م؟یروز کردن کارخونه بودو به دیجد زاتیتجه

 بود؟ نجایو تو نبود کارخانه االن ا

 را نشان داد و ادامه داد: ییدستش سطح باال با
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 تیو قزم یمیقد یبود که همون دستگاهها یاگه به حاج_

... کردنیاول هنوز داشتن تو کارخونه کار م یانزمان جنگ جه

کامل کارخونه اومد دست من و تو  اریکه اخت یچند سال نیتو ا

کنار، کارخونه کارخونه شد... وگرنه قبلش  دیکال کش یو حاج

 میگفتیم میذاشتیکارگاه بود. ما واسه خودمون کالس م

مستمند تو همه بچه  نی... انهیبینم یکس نویا گهیکارخونه... د

 یتنها نسبت .ستیکه خونه هم داره مستمند ن نیا خته،یشهر ر

 هیاسم پدر  یکه تو شناسنامه هر چهارتامون جا نهیا میکه دار

و بس... ولش کن...  نینوشته شده، هم یاهلل فرهاداسم فضل

پس فردا برات دم  یریبال و پرش رو بگ ریز یبر یبخوا

داداش! من چهار تا  .تیبختک آرامش زندگ شهیم ارهیدرم

 یلیجماعت خ چارهیاز تو پاره کردم، به بدبخت ب شتریب رهنیپ

خاتون کارگر مامان رو ... اشرفشهیتازه ازت طلبکار م یبرس

 عفت مامان رو؟عمه یحت ای ادته؟یکه 
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ها بچه یچند سال قبل از آمدن او به آنجا، وقت گفتیم نیثم

عمه عفت که  خانم،سیبچه بودند، به خواست خانم خانه فرنگ

آمد و  هایهم بود به منزل فرهاد ازمندیو ن کردیم یتنها زندگ

بزرگ آنها ساکن شد تا در انجام کارها و  یخانه نیرزمیدر ز

 هیاما مثل بق گرفت،ینم قحقو مک کند.ها کاز بچه ینگهدار

... حاتیغذا، پوشاک، تفر شد؛یخرج م شیخانواده برا یاعضا

حق و حقوق  یدعاگو بود، اما بعد از سه چهار سال ادعا لیاوا

بند  کی یهید افتیدر یبرا یکرد و کار را به دادگاه کشاند. حت

من ض هایکه چند ماه قبل از آمدنش به منزل فرهاد یانگشت

دستش را  یزیدست داده بود اقدام کرد! هر چند چ از یاحادثه

 را از دست بدهد. شینگرفت و تنها باعث شد کار و محل زندگ

خاتون که همسرش زندان بود را عفت، اشرفاز عمه بعد

که  یاز امکانات ریبه او از روز اول حقوق دادند؛ به غ آوردند.

او هم ابتدا ثناگو بود و  .گذاشتندیم ارشیچپ و راست در اخت

همسرش از زندان آزاد شد و درخواست  کهیزمان ،یبعد از مدت
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را داد و مورد قبول واقع نشد رو به  یحاج یکار در کارخانه

 گفت: یحاج

 پدرت! ای یخودت دزد بود ایبه سرت،  دهیاز آسمون که نبار_

 تازه یکه حاج ییویدبلامیب نیهم اخراج شد از کنار ماش یوقت

 یبود گذشت و بعد از رفتنش متوجه شدند سرتاسر دهیخر

 خط انداخته! زیتنوک یئیبا ش نیماش یرو

 

نظافت اتاقش به کارخانه  یچند بار که با فرامرز برا ن،یثم خود

از کارگران کارخانه به  یبعض یرفته بود، نگاه خصمانه

 دهیبود را به چشم د دهیکه فرامرز خر یدیجد یشیتسوبیم

زحمات آنها،  یجهیفقط با نت کردندیتصور م ییگوبود. 

 ه،یاول هیا! سرمانددهیصاحبان کارخانه به ثروت و مکنت رس

و  شرفتیپ یبرا گرید لیو هزاران دل یاقتصاد تیریدانش و مد

دستان خودشان  ینهیمگر پ دند،یدیرا نم یاقتصاد تیموفق

 را.
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 گفت: برزیدر پاسخ فر فرامرز

خواهر خودمون رو  اد،یز مادرش خوشمون نمکه چون ا شهینم_

 !میریبگ دهیند

 زد: ادیشد و فر یعصبان برزیفر بارنیا

بچه هم  نیخواهرم خواهرم نکن! خواهر تو فروغه... ا نقدریا_

داره بهش  یحاج یو مستمر مهیخونه داره، هم حقوق ب

از  گهیتا چند وقت د یکنیکاراتو م یتو هم که دار .رسهیم

 ... دندون لقش رو بکن و بندازش دور.یریم رانیا

 

به  یسر گاهیوببود باز هم گاه رانیتا فرامرز ا گفتیم مادرش

 یکردن فروز با آنها خداحافظ زیخنهی. اما قبل از سزدیآنها م

 به اروپا مهاجرت کرد. شهیهم یکرد و برا

 

 را به کار نگرفتند. نیثم گریو فروغ، د برزیرفتن فرامرز، فر با

 یگریرفت و بعد مدرک مرب شانیبه روستا یاو هم مدت
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 یهاگرفت و با بازگشت مجدد به تهران، در آموزشگاه یبافیقال

در  یاتفاق کهیمختلف مشغول به کار شد. تا زمان یهنر

 نیثم .افتندی الهارا بعد از س گریکدیو پرشتا  نیآموزشگاه ثم

گذاشته بود. تمام فروز سنگ یاتفاقات گذشته برا حیدر توض

اگر به مادرش بود که اطالعات او از گذشته به دو خط هم 

 .دیرسینم
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 شیپاها گذاشت. یکیو عکسها را در پوشه پالست دیکش یآه

دور آنها حلقه کرد.  را درون شکمش جمع کرد و دستانش را

از دوازده شب گذشته  قهیبه ساعت انداخت. دو سه دق ینگاه

 شده بود. بهینبود، اما خواب با چشمانش غر یداریزمان ب بود.

بود. نه،  ریدلگبود، به شدت  دهیکه از بهروز شن یبابت حرف

 نیسنگ شیچنان حرف بهروز برا نبود! دلشکسته بود. ریدلگ

 یفراموش یرا به واد یلیو س نیماش یاآمده بود که ماجر

 سپرده بود.

 

 زانوانش گذاشت تا گردنش به درد آمد. یسرش را رو آنقدر

بار در طول دو سال  نیاول یبرا خواب رفت.بلند شد و به اتاق
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شد. بالشش را از  قدمشیپ دنیجدا خواب یمشترک، برا یزندگ

کاناپه را به  یرو دنیخواب تخت برداشت و به هال برگشت. یرو

 داد. حیبا بهروز ترج ینیبالهم

که  ی! مردانسروتهیب یو خوابها دیتا صبح کابوس د شب

 برزیاز آنها در ذهن نداشت و آنها را فرامرز و فر یاچهره

. بهروز و منصور هم بودند، کردندیبا او دعوا م پنداشتیم

مسخره بهنوش او را  .کردندیم ینرد بازبه او تخته تفاوتیب

 :گفتیو احترام خانم م کردیم

 !کننیداشته باشه داداشاش ولش نم تیزن اگه زن_

! زدیحرف م ربطیخانم در خواب هم منطق نداشت و باحترام 

 .دادیربط م قیگودرز را به شقا یداریمثل زمان ب

از جسمش خسته بود.  شیشد روحش ب داریکه از خواب ب صبح

 نست کسالتش را برطرف کند.گرم هم نتوادوش آب یحت
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 داشت. ”نویم”به نام  یلیتخ یدوست اشیخردسال یدوره در

بعدها با  کرد؛یم یبازتوپ کرد،یم یبازکه با او خاله یدوست

و تقلب  زدیجر م یگاه یو حت کردیم یمنچ و مارپله باز نویم

. آوردیخودش نم یآنقدر بزرگوار بود که به رو نوی. و مکردیم

 اشیدلدار کرد،یم شیکه هر وقت مادرش دعوا یوستد

 اشدلهکیداشت،  دیترد ی. هر وقت در انجام کاردادیم

سرزنش، کنار دستش  یبه جا کرد،یم یی. هر وقت خطاکردیم

بعدترها هر وقت با  م؟یکن کاریحاال چ گفتیو م نشستیم

را  و از زبان او رفتار شدیاو م مدافعلیوک شدیحرفش م یکس

را  نویوقت بود م یلی. خکردیم هیتوج ایو  دادیم حیتوض

فراموشش نکرده بود. آمد. آمد و  نویم یول فراموش کرده بود.

آرام به انداخت و نشست. آرام یراندازیاز ذهنش ز یادر گوشه

 شد و گفت: کیفروز نزد
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 هیاوقات  یشو... گاه نیمدت باهاش سرسنگ هیغصه نخور... _

 یدغدغه هیبهروز  بهتر بشه. یلو الزمه تا زندگکوچو یدعوا

 کرد. یبزرگ داره. سر همونم قاط

انداخت و  اتوریراد یرا خشک کرد و حوله را رو شیموها فروز

 گفت:

آدم حرف  نیع نکهیا یبه جا ه؟یش چبدونم دغدغه دیمن نبا_

 زنهیم یو حرف کنهی... دست بلند مدهیم لمیبزنه، دروغ تحو

 که...

دستش را گرفت و با او  نوینشست. م شیبغض در گلو رهدوبا

 کرد: یدردهم

بودن  یو عوض یبرات... جاش بود تو هم موادفروش رمیبم_

 گهیم ی... به قول آزاده، هر کیزدیباباش رو تو سرش م

 ی... خانواده خودش مرزهاریسرتو بذار و بم یکی... تو ریوپننون

 تو. یبه خانواده دهیم ریجا کرده بعد گرو جابه یمزخرف
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مثل اون بشم. خانواده رو خود آدم انتخاب نکرده  خوامینم_

حالش  گهیجور د هی بودنشون رو بده. خودیکه بخواد تاوان ب

  .رمیگیرو م
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 موجود داشت. رزیقطعه نان در فر کیتنها  خواب بود. بهروز

وقتها. اما منصرف  شتریتا برود نان بخرد؛ مثل ب دیلباس پوش

بهروز هم مشکل خودش  بود. یکاف شیقطعه نان برا کی شد.

 بود! 

مشغول صرف  .ختیر یخودش چا یرا گرم کرد و برا نان

زده آب یو موها سیاش شد که بهروز با صورت خصبحانه

بهروز  سالم نکرد. شهیبرخالف هم چشمش ظاهر شد. یجلو

هم که کال سالم کردن بلد نبود؛ نه سالم کردن و نه جواب 

  سالم دادن.

نان و کره  یبه بهروز انداخت و بعد هم لقمه یگذرا نگاه فروز

 یبهروز دو دستش را با فاصله از هم رو را درست کرد. شیمربا

ماه  مثل دو یلبخند آنها انداخت. یکانتر گذاشت و وزنش را رو

 لب آورد و گفت: یقبل رو
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 !یآوردیدرم شترینون کمه! ب_

 جواب داد: تفاوتیب فروز

 برو بخر! یخوای. ممیهم ندار گهیواسه من بسه... د_

نگفت. اما لبخندش محو  یزیباال انداخت و چ ییابرو بهروز

لقمه  یظاهر یشد. فروز هم با خونسرد رهیگشت و به فروز خ

زل  هیهان؟ چ»: دیا اشاره سر پرسرا در دهانش گذاشت و ب

 «؟یزد

. حق یبود و نگاه بهروز پر از شگفت ییاعتنایفروز پر از ب نگاه

شدن را  دهیو ند ییاعتنایبار بود از فروز ب نیهم داشت. اول

 ینشست و نان را به شوخ یصندل یرو رهی.  پشت جزدیدیم

زرگ ب یااز آن را کند و لقمه یمی. ندیدست فروز کش ریاز ز

 وانیو ل دیسر کش مفروز را ه یخودش درست کرد. چا یبرا

منتظر  دادیظاهر بهروز نشان م گذاشت. زیم یرا رو اشیخال

رفتار و  یتلخ یاست فروز اعتراض کند. تالش داشت تا با شوخ

نداد و  یتیفروز محل نگذاشت. اهم را پاک کند. شبشیگفتار د
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بهروز دوباره دست برد و  .نان را کند یماندهیاز باق یاقطعه

سرد  یبه چهره طنتیپر از ش یبا چشمان تمام نان را برداشت.

 شیگذرا به سو ینگاهمیفروز ن فروز نگاه کرد. روحیو ب

 یرا شست و بعد داخلش چا وانشیاول لانداخت و بلند شد. 

خوردن مناسب  یبرا یچا یجوش نبود و دما یآب کتر .ختیر

 شیکنار گاز، چشم به چشم بهروز چا نتیبه کاب داده هیتک بود.

 .دیجرعه نوشرا جرعه

 

وقت  چیو برخورد فروز مورد انتظار بهروز نبود. فروز ه رفتار

 شبیهم با هم مثل د وقتچی. پس هکردینم هیگال ایبحث و 

 ایو  ستیفعل ناشا وقتچیمشاجره نداشتند. به دنبالش هم ه

مشخص بود بهروز  ده بود.ردوبدل نش نشانیب یحیحرف ناصح

را قورت داد  اشاست؛ لقمه برخورد همسرش جا خورده نیاز ا

 و گفت:

 شدم. دست خودم نبود! ی. عصباندیببخش شبیبابت د_
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 ییشوظرف نکیپرش را در س مهین وانیزد و ل یپوزخند فروز

 رفت. رونیگذاشت و از آشپزخانه ب

 یداخت و با صداباال ان« به درک»به عنوان  یاشانه بهروز

 گفت: یبلندتر

دادمش به  شبیبذارم واسه فروش... د خوامیرو م نیماش_

 کنه... یمنصور که ظاهرش رو اک

هنوز بسته نشده  شیهاکه دکمه ییو با مانتو اوردیطاقت ن فروز

 بود به هال آمد و با طعنه گفت:

 یرو داد نی!!! منصور به اصرار و تو هم با اکراه ماشییهوی_

زمان فکر  شبیکنه؟ هفت هشت ساعت از د شیکه اکبهش 

 د؟یدروغ بهتر به ذهنت نرس ،یکردن داشت

 یبه سرتاپا ینگاه ریبا تحق از موضع قدرت برخورد کرد. بهروز

 فروز انداخت:

 بخوام بهت دروغ بگم؟! ترسمیآخه ازت م_

 فروز بود: زیانگبهروز، نگاه نفرت زیرآمینگاه تحق پاسخ
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از رو  یخورد یچه شکر ستیمعلوم ن ،یترسینه از من نم_

... قبل از رفتن ظرف کره و مربا رو بذار تو یترسیشدن اون م

 ...خچالی

سر انداخت و به  ینگاه کند شالش را رو نهیبه آ نکهیا بدون

 رفت. یطرف جاکفش

 یمخف یالبخند عاشقانه ریرا ز تشیتالش کرد عصبان بهروز

 آورده بود: یکند؛ رسما به خر کردن فروز رو

کردم. تو  یعذرخواه شبید یفروزجان! من که بابت ماجرا_

 ! ینبود ردادنایگ نیکه اهل ا

 از خانه خارج شد.  حرفیزد و ب یپوزخند فروز
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۵6قسمت#

 

 ینیزم یمرد خدا»انداخت:  نیمادرش در گوشش طن یصدا 

سرش را تکان داد « ...یه، مبادا رو حرف شوهرت حرف بزنزنش

مادرش  یصدا نیگزیخانم جااحترام یصدا تا آن را نشنود.

داشته باشه مواظبه غرور شوهرش ترک  تیزن اگه زن»شد: 

« ...آرهیکرد به روش نم یکار هیبرنداره، اگه شوهرش هم 
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سال  دو نیا یادیخفه! ز گهید یکیتو »به صدا گفت:  یعصبان

 دیبکنه من اصال نبا یبرش داشته هر غلط الیآقا خ بودم! عیمط

 یکیبده به  یرو بدون هماهنگ نیحرف بزنم! انتظار داره ماش

نشونت بدم  یاو حرومزاده یلیس هیمنم نپرسم چرا!  گهید

 «!دایآقابهروز... اون سرش ناپ

 

 یو کارها رفتیم یبه شرکت پدر عل یبه صورت ساعت یگاه

را  یسیشرکت به زبان انگل یبه مذاکرات و قراردادها مربوط

 . دادیانجام م

آماده شده را مرتب کرد تا به  یهاتمام شده بود، برگه کارش

 شهیبه ش یبرخاست و با نگاه شیدهد. از جا لیتحو یعل

واضح و شفاف بود.  رشیکتابخانه شالش را مرتب کرد. تصو

و افکار  یاز بدخواب یشنا یکبود یآنقدر واضح که بتواند هاله

به  یندکسرش را ا .ندیچشمانش بب ریشب قبل را ز یمنف

دست  یاز جا یاش را نگاه کرد. اثرسمت راست چرخاند و گونه
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قلبش مانده  یدست بهروز رو یآن نمانده بود. جا یبهروز رو

 بود! کبود کرده بود! درد آورده بود! سوزانده بود!

را جمع کرد و  لشیفت. وسار زکنفرانسیو پشت م دیکش یآه

 درددل کند. یتاپ شرکت را بست. دوست داشت با کسلپ

از بهروز  یدوستش آزاده بود که او هم دل خوش نیتریمیصم

. معتقد بود شدیم یعصبان ینداشت. از دست فروز هم گاه

 یدگیسر نی. معتقد بود فروز با ارسدیاز حد به بهروز م یادیز

 یزیچ .آوردیم نییت خودش را پااز حد، شأن و منزل شیب

به همسرش  یمثبت دید یآزاده و عل دانستیم ینگفته بود ول

آزاده  یمنف دگاهیاز شوهرش، د ییبا بدگو خواستینم ندارند.

 و صحبت داشت. یدلبه هم ازین قایعم ییاز سو کند. تریرا منف

خورد به در  یاکه تقه ریخ ای کنددودل بود که با آزاده درددل 

شاد و سرخوش سالم  وارد اتاق شد. یگفتنش، عل دییو با بفرما

 یبود و چشمانش برق زندگ شهیکرد. شادتر از هم یو احوالپرس

که لبخند  شدیساطع م یمثبت از عل یآنقدر انرژ داشت.
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شد و  لیتبد یفروز به واقع یلبها یرو یو مؤدبانه یرواقعیغ

 گفت:

 ده؟برنده ش تتیلیب ؟یشده عل یچ_

انحنا برداشته بود،  اشقهیشق یکه تا کناره ییبا لبها یعل

که  یرا از منش تیسکوئیو ب یچا ینیس سر تکان داد. یدییتأ

را  ینیبست. س شیوارد اتاق شود گرفت و در را رو خواستیم

 گذاشت و گفت: زکنفرانسیم یرو

 آزاده بهت نگفته؟_

 رو؟ یچ_

 شه!تا حاال بهت نگفته با شهیباورم نم_

 :دیخند فروز

 نه؟! ای یخوشحال نقدریشده ا یچ یگیمشکل خودته! حاال م_

 نما لبخند زد:دوباره دندان یعل

 !شمی.. دارم پدر مداد. جهیباالخره تالش و ممارستمون نت_
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از  مانندغیو ج فیخف ییناخودآگاه صدا یاز خوشحال فروز

به  لیاز دو سال است که ما شیب دانستیخودش درآورد. م

اما  شد، لیدو بار نطفه تشک .شدیدار شدن بودند و نمبچه

آزاده نگران از  خود سقط شد.نشد و خودبه لیتشک یقلب

گفته  فروزقبال به  نظر پزشک متخصص بود.تحت اش،ینابارور

... هر یعل یحت گم،ینم کسچیاگه دوباره باردار بشم به ه»بود: 

 «!کنمیم مشد اون وقت اعال لیوقت قلبش تشک
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۵۷قسمت#

 

دستانش را بهم چسباند. چشم  یبال زد و از خوشحالبال فروز

 گفت. ی«شکر یاله»بست و سرش را باال گرفت. از ته دل 

 .دیخودش د یرا به سو یچشم که باز کرد نگاه پرمحبت عل

به آغوش بکشد و ابراز احساساتش را را  یعل خواستیدلش م

نبود. چشمان  اشیکه برادر واقع فینشان دهد. اما ح یعمل

 نشست و گفت: زیانعکاس اشک داشت. پشت م یعل

با  شبیراز مهم رو بهم نگفته؟ د نیدو ماه ا شهیباورت م_

بهم گفت... االن اندازه گردو شده، قلبش  یسونوگراف یبرگه

 !زنهیهم م

 :دیام وجود خندبا تم فروز
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تمام  دهیقبل روز به شب نکش یهاخودته! دفعه ریتقص_

! آزاده بعد از سقط هم غصه بچه رو یت رو خبردار کردخانواده

شکر... پس قراره  یرو... اله گرانیداشت، هم غصه حرف د

 خاله بشم! گهیهفت ماهه د

 شیرا پ تیسکوئینگاهش کرد و بشقاب ب زیآمطنتیش یعل

 :دیکش

م خودش دو تا خاله بهت بگه عمه. بچه دمیم ادی.. بهش عمه._

 خورت ملس بشه!داره، عمه نداره... بهت بگه عمه، فحش یواقع

خندان به نقطه  نشست. یعل یروروبه یصندل یرو فروز

 گفت: ظینگاه کرد و غل تیسکوئیبشقاب ب یحوال ینامعلوم

 ... یفدات بشم اله_

و  دینوش یچا یاجرعه زد. تیسکوئیبه ب یو گاز دیخند یعل

 گفت:

 یبزرگ شدم... حت هوی کنمیاحساس م یداره فروز... ولخنده_

 !نهیریهم ش تشیاحساس مسئول
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 نگاهش کرد: یبا محبت وافر فروز

 !نیایبرب تشیاز پس مسئول یبه خوب شاالیا_

 یشناسیخواهش ازت دارم... آزاده رو که خودت م هیحاال... _

 ...یپرمدعاست و خودرأ

 العمل نشان داد:عکس عیسر فروز

 میجوندر مورد دوست جون ی... حواست باشه... داریییآ_

 !ایزنیحرف م

مدت سر کار نره، بمونه تو خونه...  نیا خوامیخب بابا... م_

 ...کنهیقبول نم

 :دینوش یچا یاجرعه فروز

که فقط دو سانس کالس برداشته، سه  ی! اون طفلالیخیب_

 ته... مگه استراحت مطلقه که از حاال بخوا....روز در هف

 هینهههه! خدا نکنه... تو بهش بگو کالساش را بده به تو... _

 ... کنهیجور که انگار داره بهت لطف م

 و ادامه داد: دیاش کشنداشته شیبه ر یدست یعل
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 !... به خاطر غضنفرخاتون!یجون عل_

 :دیغش خندغش فروز

واست  تونمیم کاریچ نمیمن... ببقربون غضنفرخاتون برم _

 بکنم!

. نه خبر ادین شیذره تنش واسش پ هیمدت  نیتو ا خوامیم_

آرامش مطلق داشته باشه...  خوامینه بحث و جدل... م ،یمنف

 ایزود بعد از ازدواج دن یلیکه خ ییهابچه گهیمامان آزاده م

 نشده و بلیهنوز است ی... چون زندگشنیم یاکثرا عصب ان،یم

 ...ذارهیاثر م نیرو جن میتنش دارن. تنش هم مستق

سمت رفت که:  نیو فکر فروز به ا کردیهمچنان صحبت م یعل

و  نیو ماش شبید انیشکر فرصت نشد با آزاده سر جر یاله»

من حرص  یاز ناراحت خواستیوگرنه م صحبت کنم... یلیس

 «!ستیغضنفرخاتون خوب ن یاصال برا نیبخوره و ا
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و  یاول عل نیجن یغضنفرخاتون را خودش رو یاهفک نام

بچه اسم نداشته باشد، او  یآزاده گذاشته بود. گفته بود تا وقت

نام استقبال  نیهم از ا یخاتون صدا خواهد کرد. علرا غضنفر

 کرده بود.
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 دیالحمیل#

 

 ۵8قسمت#

 

به آموزشگاه زبان رفت و کالسش  میتقمس یاز شرکت پدر عل 

گرفته بود کسالت  یکه از خبر عل یادیز یرا شروع کرد. انرژ

آخر ترم  یاز اتفاق شب قبلش را پوشش داده بود. جلسه یناش

 ریگیپ دیبود. با ادی. فرصت فکر کردنش زنالیبود و امتحان فا

بهنوش، اصرار  روزمندانهیپ یهاخنده .شدیم نیماش یماجرا

راه و روبه ریبه خاطر تعم نایقیبهروز  یمنصور و اجبار و کالفگ

قرض هم وجود نداشت. اما  یبرا یلینبود. دل نیکردن ماش

بهروز افتاد.  یو ناسزا یلیبه س ادشی د؟یپرسیچگونه؟ از که م

بود با  دهیاز بهروز د ریدو ماه اخ نیکه در طول ا یتمام محبت

 یکلمه یحت هوا رفته بود.همان حرف و حرکت دود شده و به 

به صورت محو در ذهنش به گردش درآمده بود، اما ” طالق”
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فروز... قهر  یکنیفکر مزخرف نم»زد:  بیبه خودش نه عیسر

... یکنیفکر نم ییاما به جدا ،یکنیم ینیسرسنگ ،یکنیم

گفته  تیکه تو عصبان یحرف هیحداقل نه االن و به خاطر 

 «شده!

 

در آموزشگاه حضور داشت، چند بار بهروز با  کهیطول زمان در

صورتش  یرو کوری یتماس گرفت. هر بار پوزخند لشیموبا

از  یبا هر بار ردتماس دادن اندک .دادیو ردتماس م آمدیم

با ردتماس  ای. گوشدیاحساسش به بهروز کم م یحجم منف

آرامش  یفتال نیو ا شدیم یرفتار زننده شب قبل بهروز تالف

 .دکریم

 

به  یآموزشگاه که خارج شد دوباره بهروز تماس گرفت. نگاه از

انداخت. به  فشیانداخت، ردتماس داد و آن را به ته ک لشیموبا

 مسافرکش شود. ینیرفت تا سوار ماش ابانیسمت مقابل خ
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ترمز کرد. بهروز پشت  شیپا شیپ یسبز رنگ زیهمزمان مات

! اورشمج یصندل یرو یگلفرمانش نشسته بود. با شاخه

و  یمخف عایانحنا برداشت که سر یبه دو طرف اندک شیلبها

بهروز گل را برداشت و با کرد. بدون سالم سوار شد.  تشیریمد

 عاشقانه گفت: ینشستن فروز، آن را به سمتش گرفت و با نگاه

 .یمعذرتخواه یگل... برا یگل برا_

به  بود، دهیو قهر چ ینیسرسنگ یکه برا ییهابرنامه تمام

لبخند  یدود شد و به هوا رفت. نتوانست جلو .دیپر کش کبارهی

گرفت و بهروز ادامه  یحرف چیهی. گل را بردیرا بگ تشیرضا

 داد:

دستم مدت دستم باشه اگه راه هیدوستمه... قراره  نیماش_

.. ما رو بذاره واسه فروش. نیبود، برش دارم. منصور هم ماش

خودمون رو بدم به  نیشما خواستمیمن نم شبیراستش د

رو  نیبه زور ماش بای... منصور تقریدیمنصور. خودت که فهم
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رو  نیماش.. االنم ش داشت.نقد واسهبهدست یگرفت. مشتر

 ... دهیپسند

 :دیپرس ریمتح فروز

هم هست؟ من فکر کردم تو ثبت  نیمگه منصور تو کار ماش_

 . کنهیکار م یاسناد دادگستر

... رهیو م کشهیجا پول باشه، منصور بو ماونجا هم هست. هر _

 بخند...  گهیحاال د

 نیا شبی... چرا همون دلنگهیکار م یجا هی»فکر کرد:  فروز

که من از  یروزیو احساس پ تیحرفا رو نگفت؟ اون رضا

 «نداره... یحرفا همخون نیاصال با ا دمیبهنوش د

بعدا به ظاهر قانع شود تا  گرفت ماجرا را کش ندهد. میتصم

 تفاوتیباال انداخت و ب یا. شانهاوردیبتواند اصل داستان را درب

 گفت:
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کارا باشم.  انیکه به عنوان همسرت در جر نهیمن مهم ا یبرا_

ت... دفعه آخرت هم باشه رو من دست بلند نباشم واسه بهیغر

 !یزنیو حرف زشت م یکنیم

 شیبرا ییواه یابه فروز انداخت و بوسه یانگاه عاشقانه بهروز

فرستاد. فروز لبخندش را قورت داد و با ناز سر برگرداند. بهروز 

 و گفت: دیبلند خند

خودم  د،یبهت نچسب شبی... شام دیآشت یتموم... آشت گهید_

 یمشد گریج هی میریامشب م شب،ی. جبران شام ددمیفهم

 به بدن! میزنیم

 فروز پررنگ و واضح شد و غصه شب قبلش را فراموش لبخند

چند است! فقط _با خودش چند دانستیخودش هم نم کرد.

شب قبلش فکر کرد و  الیخ یدنهایشانه کشوبه شاخ یالحظه

 به خودش گفت و تمام. «؟یکه چ» کیبعد 
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ثل م ی. حتدیخندی. مگفتیدوباره خوب شده بود. م بهروز

 یبرا .دیکشفروز عاشقانه دست  یها به گونهکردهنامزد تازه

ناخنها و انگشتان فروز صحبت  یدگیبار در مورد کش نیاول

 یمثبت و منف یدستانش را ستود. از طنزها ییبایکرد و ز
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به خنده  زیرا ن زکه در آن روز خوانده بود گفت و فرو یاهجده

 فیدر پاساژ تعر هیهمساخانم  شیپ یساعت یاز سوت انداخت.

 کرد و گفت:

سر در مغازه  یغاتیتبل یدیسال یموضوع صحبت ابعاد تابلو_

نگاهم به  هیانداخت،  کیبوت ینگاه به تابلو هیبود. دختره 

 ستیگفت آقا بهروز مال شما حداقل ب خودش. یخراز یتابلو

 سانت از مال من بلندتره! یس

 و گفت: دیغش خندغش فروز

 گفته؟ یچ دیخدا! فهم یبنده_

گفته... آخه  یچ دیبعدش فهم یول دونم،یاون موقع رو نم_

از ما  یسانت؟! شما خانما چه توقعات یخانم... س یگفت ا نیمت

 لبو قرمز شد! نیخدا ع ی! بندهنیمردا دار

 گرفت: یفیلبش را گاز خف فروز

اصال به رو  دیوقتا آدم نبا جورنی! اشعورهیب نیچقدر مت_

 .ارهیش بخود



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 سر تکان داد: یدییتأ بهروز

واسه دست انداختن... خب  گردهیست... دنبال سوژه مبچه_

 کنم... دایجاپارک خوب پ هی... دعا کن میدیرس

 اش تمام نشده بود که با خنده گفت:جمله هنوز

 هیپارک،  میاول بر گمیکردم... م دایدستت درد نکنه، خودم پ_

 ه؟ی؛ نظرت چشام میبعد بر میکم قدم بزن

عاشق صورت فروز تبسم کرد.  یتنها لبها، که تمام اجزا نه

 با همسرش بود. یروادهیپ

 

  که همان اطراف بود رفتند. یشدند و به پارک ادهیپ نیماش از

تالش کند خودبه خود تمام اتفاقات شب قبل را  آنکهیب فروز

ت ذهن سپرده بود و از گردش با همسرش لذ یبه فراموشخانه

خوردند و  یبستن کردند، یبازبا هم قدم زدند، تاب .بردیم

 یروبه رو یهم به جگرک ی. بعد از ساعتدندیگفتند و خند

 پارک رفتند.
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 بشیپولش را از ج فیو ک نیماشکارت چ،یسوئ ل،یموبا بهروز

 یروفروز دستانش را شست و روبه .ندیتر بنشدرآورد تا راحت

 چیمتصل به سوئ یچیجاسوئبه  یهمسرش نشست؛ نگاه

 انداخت و گفت: نیماش

 ست؟یچه خوشگله! دخترونه ن_

 داد: یچیجاسوئ دارنیهم نگاهش را به جغد سراسر نگ بهروز

باشه... قاعدتا  نیفکر نکنم رو ماش چرا... مال خانم دوستمه..._

 بهش پس بدم. دیبا

گذاشت، هر دو دستش را در هم  زیم یرا رو شیآرنجها فروز

 صورتش ستون کرد و گفت: ریه زد و زگر

 کدوم دوستته؟ نیماش_

 خوادیزنشه... م نی... در واقع ماششیشناسیممد... تو نم_

 کار. هیبفروشدش بکنه سرما

 ؟یچه کار_
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 جگر و مخلفاتش، بهروز گفت: سیبا گذاشتن د همزمان

 رو بچسب تا سرد نشده.  گری!! فعال جدونم؟یچه م_

 دارنیمشغول خوردن شد. جغد نگ گرفت و یالقمه فروز

 یچیجاسوئ دارنینگ یگربه هیشب آشنا بود. شیبرا یچیجاسوئ

اش را داد. لقمه نیبه ماش یچیفکرش را از جاسوئ آزاده بود.

 :دیقورت داد و پرس

 ؟یخودمون رو چرا فروخت نیماش_

 به خرج افتاده بود!_

ونوارتر از ن نیهم همچ یکی نیوا... سگ زرد برادر شغال... ا_

 .ستیخودمون ن نیماش

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 
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در دهان  حانیر یبه فروز نگاه کند، مشت آنکهیبهروز ب 

 گذاشت و گفت:

 شیر خی... مال بنجل بدارمیبرش نم ومدهیاگه خوشت ن_

 صاحبش!

 که... نهینه، منظورم ا_

 گفت: نیو سنگ دیپر حرفش انیم بهروز
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خونه  نی... ارم؟یبگ میخودم تصم نیواسه ماش یدیاجازه م_

 که به نام تو باشه.  ستین

 کردینگفت. احساس م یزیچ گریزد و د یلبخند تلخ فروز

است و دارد  ضیضد و نق اریبس نیبهروز در مورد ماش یحرفها

 با او مماشات کند. کندیتالش م

کرد با چند  یسع .شدیم نیسنگ دوباره داشت انشانیم فضا

جگر  یباال تیو صحبت در مورد خاص یمعنیلبخند ب

اما چندان موفق  رد؛یرا بگ نیجو سنگ نیا یجلو یگوسفند

 نشد.

با رفتنش  رفت. یبهداشت سیبعد از شام به سرو بهروز

 یرو یمیبود زنگ خورد و اسم ممد رح زیم یکه رو لشیموبا

را برداشت و جواب داد. اما بالفاصله  لیفروز موبا آن ظاهر شد.

 یکه درخواست الگو رو یلیبه موبا رتیبا ح تماس قطع شد.

را از  شیروبهروز  یآن ظاهر شده بود نگاه کرد که با صدا
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چهره بهروز کامال برافروخته شده بود،  به همسرش داد. لیموبا

 تا بلند نشود تشر زد: کردیکه کنترلش م ییبا تن صدا

 لیبهت بگم موبا دیصد بار با ؟یرو برداشت لمیموبا یه چواس_

  ه؟یشخص لهیوس

 مظلوم گفت: فروز

 بود.  یمیزنگ خورد! ممد رح_

 تلخ و زننده جواب داد: ینشست و با نگاه شیسرجا بهروز

با تو کار  زنهیمن زنگ م یکه به گوش یزنگ بخوره... کس_

 نداره که تو خودت رو...

 م بهروز، لب زد:از انعقاد کال قبل

 خب! دیببخش_

را  لشیوسا گریو د لیهمچنان برافروخته بود. موبا بهروز

زد. پوزخند دوباره  رونیب یبرداشت و جلوتر از فروز از جگرک

و فروشنده رفت  شخوانیپ یفروز نشست؛ به سو یچهره یرو

 و پول شام را حساب کرد.
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 .دید لشیباکه شد، بهروز را در حال گفتگو با مو ابانیخ وارد

شدن  کی. با نزدزدی. داد مکردیبود. تند صحبت م یعصبان

راه  یمهیتا ن شد. نیداد و سوار ماش انیاش را پافروز، مکالمه

داشبورد  یگلش که رونزدند. فروز شاخه یکدام حرف چیه

از احساسش در  یزیچ آنکهیگذاشته بود را برداشت و ب

. بهروز سکوت را ستیو نگر دیباشد، آن را بوئ انیاش نماچهره

 شکاند و گفت:

رو زودتر ببرم بهش پس  نیبود... گفت ماش نیصاحب ماش_

 ...یبدم. انگار کار

 :دیحرفش پر انیم تفاوتیب فروز

 باشه._

 کند: هیرا توج آمدهشیاتفاق پ خواستیم ییگو بهروز

بکنن... از  یچه غلط خوانیم دوننیمردم خودشون هم نم_

 گنیم دهیبفروشن، به نصف روز نرس خوانیم نگیم ورنیا

 رو... هیبق کننیشدن! عالف م مونیپش
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 دونمیم دیبع»نگفت، اما در دل جواب داد:  یزیبه ظاهر چ فروز

رو داشته  نیماش نیا دیو قصد خر یاز اولش راست گفته باش

 یآقا شهینم دایراست تو شکم تو پ یروده هی... یبوده باش

 «شوهر...

 

به  یبهروز گاز مضاعف نشده، ادهیدر، هنوز پ یهم جلو باز

روزبه و  یبه قفل در انداخت. خاطره دیداد و رفت. کل نیماش

و کوچه ورود ممنوع نرگس را به  دیمرجان و ام یعروس

 سالنه وارد ساختمان شد.ذهنش فرستاد و سالنه یگوشه

شد و اجازه ر .دادندیدر مغزش جوالن م یزشت و منف یکلمات

 آزاده پرت کرد. یحواسش را به باردار اندام به آنها نداد.عرض

آزاده را به او گفته بود، تا  یخبر باردار یاز ظهر که عل شیاز پ

 یبرا بود. افتهیدوستش را ن نیبه بهتر کیآن لحظه فرصت تبر

آزاده رفت.  یویتلگرام و پ سراغبود.  روقتید یتماس تلفن
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گل و و نوزاد و دسته کیتبر کریند استبود. ابتدا چ نیآنال

 ”زنگ بزنم؟ تونمیم”فرستاد و نوشت:  یقلبچشم
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شد و چند لحظه بعد تلفن  یآب شیهاامیکنار پ یهاکیت اول

لبش آمد و با شور و شعف  یلبخند رو منزلش به صدا درآمد.

اعالم  گفت. کیدوستش را تبر نیمادر شدن بهتر اریبس

انجام دهد و...  شیداشت برا یهر کار یکرد که هر زمان یآمادگ

 گفت: یطبق خواست عل انیدر پا

 ؟یکه تو آموزشگاه کالس برنداشت زییواسه پا_

 خودم رو. یمیقد یهاهمون بچه چرا فقط دو تا._

 نکهی. نه اینه استراحت کنتو خو ینیبش دی... تو باالیخیبابا ب_

آموزشگاه واسه چندرغاز  یایب یفتیهوا راه ب یآلودگ نیتو ا

 پول.

 گرفت: صالیآزاده رنگ است یصدا

تو  نمیاگه از حاال بخوام بش ی... ولگهیرو م نیهم هم یعل_

 دوره بگذره. نیتا ا کنمیدق م ...رهیم سر مخونه، حوصله

خودت  یبرا یقدر بتوناون دمیتو بمون تو خونه، قول م_

 ت سر نره.که حوصله یدرست کن اتیمشغول
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 نداشت: تیآزاده قاطع یصدا

. االن دمیتقاضا نم گهیترم بگذره، واسه ترم بعد د نیحاال ا_

حق  شه،یم یآموزشگاه از دستم شاک ریبخوام بکشم کنار، مد

 هم داره.

دوستش حس کرد، در دل  یرا در صدا دیکه رنگ ترد فروز

تا  خوادیفن م هیش کرده، فقط خسته یخب، پس عل»: گفت

 کرد: انیو ب« ضربه شدن

که هنوز شروع نشده دختر خوب... تو انصراف  دیترم جد_

 یدونی.. م.میداریزهره برم ایرو من  تیکالس یهامیتا ،یبد

 التیخ .کنهیمهاجرت پول جمع م یکه... زهره داره برا

 .ونهمینم نیراحت... کالست رو زم

 کرد: شتریصحبتش را ب ازداغیپ د،یآزاده را که د سکوت

با همسر پدرش  تونهیمستأصله... اصال نم یلیطفلک زهره خ_

تمام  رهیهم بگ یبخواد خونه مجرد یاز طرفارتباط برقرار کنه. 

 یزیچ گهی... دیمجرد یبابت زندگ رهیانداز و درآمدش مپس
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با انصرافت به زهره  شییخداانداز کنه... که بخواد پس مونهینم

از خونه رو هم در  ارفر ی. بهونه برایکنیکمک م یلیخ

 .یذاریم ارشیاخت

 فقط گفت: آزاده

 ؟ی... خودت چطورمی... بگذرکنمیروش فکر م_

روند صحبت که آزاده به  رییندانست؛ از تغ زیرا جا شتریب اصرار

 کرده بود، استقبال کرد: انیب یحیصورت تلو

 غضنفرخاتون من چطوره؟ ؟یتو چطور وبم.من که خ_

 گرفت: جانیآزاده رنگ ه یصدا

... فروز... دارم فرستمیضربان قلبش رو برات م یاالن صدا_

  که تو شکمم وول وول بزنه. یواسه وقت کنمیم یروزشمار

مورد نظر  سیچت خودش و آزاده انداخت. ووبه صفحه ینگاه

 غر زد: شود؛ که نشد. آن زد تا دانلود یرو .دیدر جا رس

 .کنهیلود نم یزیش پر شده. چنبود... حافظه ادمیاه، _
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 گهی... من دادیداره صداش در م ی.. علکن. شیخب برو خال_

 ؟یندار یبرم. کار

 هم سالم برسون.  یبه عل مواظب خودت باش. .ریشبت به خ_

 

و  نیو پرت کردن حواسش از ماش یکشوقت یبرا یخوب لیدل

 اقات گذشته بود. اتف

بار  نیآزاده رفت و ا یویبه پ کرد. یتلگرامش را خال ”کش”

عکس هم از  کی .دیقلب غضنفرخاتون را شنضربان یصدا

که احتماال  رهیت یتوده کی غضنفرخاتون فرستاده شده بود.

سالم »نوشته شده بود:  رشی! زینوران یمثلثبود در شبه نیجن

 «ات فحش بخرم.فروز... اومدم که برعمه

آغوش هم شیلبها کرده است. پیتا ینداشت نوشته را عل شک

  کرد. رهیلبخند شد و عکس را ذخ

گرفت عکس غضنفرخاتون را  میتصم .دیآب نوش یوانیل

اهل  رفت. لشیموبا یسراغ گالر کند. لشیموبا ینهیزمپشت
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نبود. انتظار داشت  یزیکردن چ ویعکس انداختن و س

 اریلوت باشد، اما برخالف تصورش شلوغ بود؛ بسخ اشیگالر

را فعال کرده  «یاز گالر ویس» ینهیگز یشلوغ. ظاهرا اشتباه

شده  رهیهم ذخ شیبود، در گالر دهیبود و هر چه در تلگرام د

 بود.

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 
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و بعد چندتا  کردینگاه م یرها را از داخل گالعکس کیبه  کی

ش را جلب کرد، عکس توجه ی. تعدادکردیچندتا حذفشان م

فرستاده بود و در  شیبود که دو ماه قبل منصور برا ییعکسها

تک آنها را بزرگ کرد و جا هم پاکشان کرده بود. با غصه تک

آخر خون را در  ریصورت زنان مختلف زوم کرد. تصو یرو

 یاربان قلبش نامنظم زد. نفسش لحظهمنجمد کرد. ض شیرگها

 . امدیباال ن

بود که در همان پاساژ مغازه داشت.  یفروش ریززن لباس عکس

بهروز  یشانه یها بود. سرش را با ناز روهمان چشم

 لبخند زده بود.  نیسال گذاشته بود و رو به دوربوسنکم



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

هم  آمد آن روز ادشیمانده بود.  رهیخ ریچقدر به تصو دینفهم

 ییآشنا نیزن فروشنده به نظرش آشنا آمده بود و او ا یچهره

 ربط داده بود. زنگنهایرا به شباهت چشمان زن با لع

 یبرا یحضور در همان پاساژ را اتفاق نیچقدر خواست ا هر

به مشامش  یخوب یکند، نتوانست. بوها یخودش تلق

ز شده بود و قدرت تفکر را ا ی. دوباره ذهنش خالخوردینم

و خاطره زن  لیزن داخل موبا ریدست داده بود. فقط تصو

 فروشنده در ذهنش وجود داشت. 

کوتاهش برد.  یموها انیتخت انداخت و دست م یرا رو لیموبا

از  یبیرق ایبر سرش شده بود؟ آ یهمانطور ماند. چه خاک

شده بود و در تالش بود تا همسرش را  دانیگذشته وارد م

 یرا برا روزشیه بود؟ تا کجا خاطرات درفت شیچقدر پ د؟یبربا

 بهروز امروز مرور کرده بود؟
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نکرده  یانتیکند که بهروز خ هیخواست خودش را توج دوباره

 ادآوریاز گذشته، خواسته خودش را مجدد  یاست و تنها زن

 شود. اما نشد.

حضور در مغازه  قیبه فروز وارد شد که دقا یزمان یبعد شوک

و  یامانت نیماش یچیرد. جاسوئزن را در ذهنش مرور ک

 یاز پشت گلدان کاج رو د،یکه روز خر یدارنینگ یچیجاسوئ

 یچیبه شکل جاسوئ د،ی. روز خردید کسانیافتاد را  نیزم

 . ددر خاطرش مانده بو دارنینگ یدقت نکرده بود. فقط حجم

 یعنیباشد  یامانت نیزن فروشنده، همان ماش نیماش اگر

 !یییوا

سر گذاشته بود و منگ اتفاقات گذشته  یرا رو دستانش هنوز

 یها. اتفاقات مثل پنبهکردیم یحالج قای. دقکردیم یرا حالج

پال بودند و او تالش وفکرش پخش یشده در فضا یحالج

 داشت تا آنها را بهم بچسباند. 
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 یهاگزاره . وحشت داشت.دیترسیم دنیشیاند از

, از bباشد با  یمساو a چشمش آمد: اگر یجلو دیجداتیاضیر

 کی. cاست با  یمساو a, آنگاه cباشد با  یمساو b ییسو

اش بزاق نداشته که حاال در درک آن مانده بود. یهیبد یگزاره

فروشنده  نمال ز نیاگه ماش»را قورت داد و به ناچار فکر کرد: 

 یمیممد رح یعنیباشه.  نیهم صاحب ماش یمیباشه، ممدرح

اون زن...  یاالن بهروز رفته خونه یعنیهمون زن هست... 

بر سر خاک  یعنی... مشیقد یمعشوقه یرفته خونه یعنی

رفت...  یبدبخت شد یعنی... یشد چارهیب یعنیفروز...  یشد

چه  یخوایم یعنی... یشد داریتازه از خواب غفلت ب یعنی

 «؟یزیتو سرت بر یچه خاک یخوایم یعنی... یبکن یغلط

فقط به شدت  نگرفته بود. اشهیخودش، گر انتظار برخالف

مادرش که به  یمیقد یریگوهیضعف کرده بود. بدنش مثل آبم

. دیلرزیم شد،ینگاه داشته م یدو دست دیهنگام کار، با
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هنوز زمستان رسما شروع نشده بود. اما  سردش شده بود.

 .استقرار گرفته  یبرف یسرد روزها یدر هوا کردیاحساس م

قندان را داخل  یاز قندها یمیبه شدت لرزان ن یانبا دست 

قاشق  آب آشپزخانه آن را پر کرد. ریو از ش ختیر یوانیل

و با چنگال آن را هم زد. هنوز  دیجلو چشمش را ند یخوریچا

 یسیخ .دیکامل قندها حل نشده بودند که آن را سر کش

 را وانیل اتیاز محتو یمین دیلباسش را که حس کرد فهم

 است. هختیر

به  .دیلرزیزده مبه دستش انداخت، مثل گنجشک باران ینگاه

ثابت  یزیجمع کن خودت رو... هنوز چ»زد:  بیخودش نه

اون  دارنینگ یچیجاسوئ دی... شایکنیم یجورنینشده که ا

 دیزن جغد نباشه! گربه باشه، سگ باشه، خر باشه... شا

زن  یفاقات دیباشه... شا  یمیواقعا ممدرح یمیممدرح

بهروز باشه که االن هم تو پاساژ  یمیقد یمعشوقه یمیممدرح

... مثبت فکر کن... آخه کهیکوچ یلیخ ایدراومدن... دن هیهمسا



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

... گهید یکیکم نذاشتم که بهروز بخواد بره سراغ  ییمن جا

من  یمن کم گذاشته، ول یو جنس یعاطف یازهایبهروز واسه ن

 «نه!
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قلبش  کردیاز درون لرز داشت. احساس م سردش بود. هنوز

آن تمام وجودش را فرا گرفته  یبسته است و سرما لیقند

 ریدر زمستان توچال تهران ساعتها ز کردیاست. احساس م

 رآبیش ریرا ز یکیفت و وان پالستبه حمام ر برف مانده است.

و پا  وردرا درآ شیهاگرم را باز کرد. لباسفقط آب گذاشت.

اما هنوز سردش بود.  سوخت،یپوستش م درون آن گذاشت.

خودش را جمع کرد و به پهلو  وارنیجن یکیدرون وان پالست

کرد  یسع وان. یلبه یاز آب بود، رو رونیفقط سرش ب شد.

زن  یچهره کند؛ اما نتوانست. یخال زیچمهفکرش را از ه

زمان هم گرید زیها چو ده یچیجاسوئ ،یمیفروشنده، عکس قد

 .شدیدر نظرش ظاهر م

. فردا ارمیخودم نم یامشب رو به رو»گرفت:  میتصم باالخره

صاحبش  تیو هو کنمیم دایرو پ نیپاساژ. ماش نگیپارک رمیم
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 نگیپارک ینباشه و متصداونجا  نی. اگه هم ماشفهممیرو م

 چیه یمیو ممدرح نیماش یعنیسبز براش آشنا نباشه،  زیمات

  «به اون زن ندارن. یربط

 

 .دیبهروز را نشن یافکار خودش بود. آنقدر غرق که صدا غرق

و  دیکش یبلند نیبهروز در حمام را باز کرد، فروز ه یوقت

به  کرد و رو یمخف یرا پشت نقاب اشی. احساس منفدیترس

 همسرش گفت:

 ؟یرو داد نیماش ؟یاومد صدایچه ب_

 ؟یخوای... آره... مهمون نمزنمیساعته دارم صدات م هی_

شد  شرتشیت نییبند پا یدستانش به صورت ضربدر همزمان

را  یاخواسته نیدرآورد. به ندرت بهروز چن مهیو آن را تا ن

ا آن موقع ام کرد،یبود فروز استقبال م ی. هر زمانکردیم انیب

خر شود. اگر هم  یبا محبت جنس خواستینبود. نم یهر زمان
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شد و باعث شد  داز درون وان بلن .توانستینم خواستیم

 گفت: شود. ختهیر رونیاز آب به ب یحجم

 خیم. در حموم رو ببند ندارم... خسته ینه، حوصله مهمون_

 کردم. 

را  شرتشیانتظار فروز ت رقابلیمتعجب از واکنش غ بهروز

 لب گفت: ریکه فروز بشنود ز یدرست کرد. جور

 به درک!_

 در را بست.  و

 

. با دیسمت خودش خواب یشبها، هر کس شتریمثل ب شب،

 ! یشرع یفاصله تیرعا

که در کمد  یبعد از رفتن بهروز، فروز چادر یبعد، کم روز

پاساژ از خانه خارج  نگیو به قصد پارک دیداشت را به سر کش

 شد.
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است رو گرفته آمده  ایکه از مادر، چادر به سر دن یکس مثل

 نیماش کردیو خدا خدا م گفتیلب ذکر م ریتمام مدت ز بود.

بود،  نگیسبز در پارک زیاما نه تنها مات نباشد. نگیدر پارک

شد و در  ادهیپ زیفروشنده از ماتزن  د،یکه رس یبلکه زمان

 گذاشت،یم فشیک ررا د دارنیجغد نگ یچیجاسوئ کهیحال

 رد شد و به آسانسور رفت. اشیمترمیاز ن تفاوتیب

 

سرش داشت. به سمند پشتخودش را سرپا نگه یسخت به

روشن  یلیخ نگیپارک آوار شدنش را گرفت. یداد و جلو هیتک

نور و  زانیبه م یاطرافش ربط یشدن فضا رهینبود، اما ت

پله رفت. ه سمت راهقدم از قدم برداشت و ب نداشت. ییروشنا

در  داد و چشم بست. هیتک واریپله نشست. به د نیاول یرو

 بدون فکر و راهکار.مختلف بود؛  ریذهنش فقط صدا و تصاو

 یآورد که با مرگ ناگهان ادیدوستش سمانه را به  ربطیب

و اشک  زدیهمسرش در تصادف، در آغوش او ضجه م
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که  کردیفکر م نیاو او به  ختیری. سمانه اشک مختیریم

در جا دق  بتیمص نیبار ا ریجونه که زسمانه چقدر سخت»

 یزن رو نیترجانخودش سخت کردیو حاال حس م« نکرده!

 یاست و نه حت نه دق کرده است، نه از حال رفته .تاس نیزم

است. به ظاهر سرومروگنده! به نظرش درک  ختهیاشک ر

 ین با مرگ ناگهانتر از کنار آمدسخت یلیهمسر خ انتیخ

 اوست. 
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 او را به خودش آورد: یانسالیمرد م یصدا

 خانم... حالتون خوبه؟_

 دیخواست بگواندک؛  یحت را انحنا دهد، شیکرد تا لبها تالش

گنگ و اما کنترل عضالت صورتش را نداشت. فقط « خوبم»

بهروز بود با لباس فرم نگهبان  یچهره مات به مرد نگاه کرد.

مرد از حالت بهروز  یناآشنا! پلک زد؛ چهره ییو صدا نگیپارک

بود.  نگیپارک نگهبانبه خود گرفت.  یگرید یافهیدرآمد و ق

 هم به بهروز نداشت.  یشباهت چیه
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 یوانیل بعد با یاقهیرفت و دق شینگهبان وسکیبه طرف ک مرد

 آمد: رونیب زدیکه آن را هم م یچا

داغ  دارم. ییبخور خواهرم... آب نداشتم، فقط فالسک چا_

 وانشیکردم... بخور فشارت افتاده... ل نشیریبا قند ش .ستین

 دلت برداره. زه،یتم

را از مرد نگهبان  یغاتیتبل یکیسرام وانیدراز کرد و ل دست

 کرد.نجواگونه تشکر  ییگرفت و با صدا

 خودش برگشت و او را تنها گذاشت.  ینگهبانبه اتاقک مرد

هنوز »حالش را بهتر کرد. توانست فکر کند:  نیریش یچا

خانمه  نیشوهر ا یمیممدرح دی... شاستیمعلوم ن یچیه

 یرابطه چیاصال فقط همکار باشن، بدون ه دیباشه... شا

که من  نیبهروز هم واسه ا ره،یکه از گذشته خط بگ یاعاشقانه

 ...یمیاسم خانمه گفته ممدرح یحساس نشم به دروغ به جا

 «خانمه خودش شوهر داشته باشه... مثبت فکر کن. دیشا
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کنار در  دیلرزیکه هنوز م ییرا برداشت و با قدمها وانیل

دوباره به  را پس داد. وانیرفت، تشکر کرد و ل ینگهبان یورود

از  یمیرو گرفت و ن برگشت و سوار آسانسور شد. نگیپارک

با باز شدن در آسانسور  کرد. یچادر مخف ریاش را زچهره

سر چرخاند و  .شتدا یبهروز انداخت؛ مشتر یبه مغازه ینگاه

 یدنبال چه رد دانستیخودش هم نم .ستیزن نگر یبه مغازه

نگاه  هانیتریپاساژ شد و به و یوارد راهرو هدفی! بگرددیم

 یزن و مغازه یو مغازه گرداندیر برمهم س قهیکرد. هر دق

به  واریمغازه د یخراز یچشمش به تابلو .کردیبهروز را نگاه م

تابلو شماره تلفن هم نوشته شده بود.  یرو .تادبهروز اف وارید

 تیریمد یها شمارهاز مغازه یکی. از دیبه خاطرش رس یفکر

 ریزازه لباسپاساژ، شماره تلفن مغ تیریپاساژ را گرفت. و از مد

  شهره را. یفروش
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مغازه را که گرفت، ضربان قلبش باال رفت. دهانش  شماره

به کالمش داد  یآذر یبدنش به لرزش افتاد. لهجه خشک شد.

 و تندتند گفت: .دیایبه گوش زن آشنا ن شیتا صدا

 د؟یشما امروز تا ساعت چند باز هست دیسالم... ببخش_

دوباره  ستم،یتا چهار ن کی.. .میباز کیسالم... تا ساعت _

 هستم تا ساعت هششت.

 تشکر._

  بود. دهیرس ستیرا که قطع کرد ضربان قلبش به دو یگوش

 

با به  یول رد؛یاز آزاده کمک بگ بیتعق یگرفت برا میتصم اول

وارد  ینخواست به او استرس شیباردار طیخاطر آوردن شرا

 ادیبا به  رد؛یبگ را امانت یعل نیگرفت ماش میبعد تصم کند.

ممکن است حالش بدتر هم  نکهیآوردن لرزش بدنش و حدس ا

در آن  که یبشود، از ترس تصادف منصرف شد. به دو آژانس
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 ستیمقصدش مشخص ن دندیفهم یاطراف بود رفت؛ اما وقت

 ! گردندیگفتند دنبال دردسر نم

 یگذر ینیگذشته بود که توانست ماش میاز دوازده و ن ساعت

رو گرفت  یمذهب یمثل زن .ردیدو ساعت به خدمت بگ یرا برا

 عقب سوار شد. یو صندل
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و پاساژ دوخته بود که بهروز را  نگیپارک یچشم به خروج 

سالنه به طرف سر سالنه ادهیآمده بود و پ رونی. از پاساژ بدید

چشمش به بهروز  کی! ابانیاز خ رو،ادهی. نه از پرفتیم ابانیخ

دوباره تمام حواسش را به  گم شد. دشیکه از د یبود تا وقت

سبز از  زیمات ک،ی ساعتبعد از  یداد. کم نگیپارک یخروج

 را دنبال کند. نیخارج شد. از راننده خواست ماش نگیپارک

با وجود  توقف کرد و بهروز سوار شد. زیصد متر جلوتر مات

منتظره بود.  ریغ شیاما باز هم برا زد،یحدسش را م نکهیا

المصبا... »کرد و فشارش افتاد. در دل گفت:  خیدوباره 

 « نرن. لوحواسشون هست تو پاساژ 

رد شود که بتواند از  یابه گونه زیراننده خواست از کنار مات از

 شیراب یلمیف نیچن ایآ دانستی. هر چند نمردیبگ لمیآنها ف
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 یعاد یلی. رفتار بهروز و زن راننده خریخ ایکارا خواهد بود 

 یزیچ لشی. بهروز از موباکردندیبا هم صحبت م یبود. معمول

تبسم زن خنجر به دل فروز  .ردک یخواند. و زن تبسمزن  یبرا

 انداخت.

چهار  یساختمان نگیپارک یجلو زیبعد، مات قهیاز پنج دق کمتر

آن، به داخل  کیاتومات یبا باز شدن درهاطبقه متوقف شد و 

  رفت.

 

 توانستینم گرید شد. ادهیرا پرداخت کرد و پ نیماش یهیکرا 

 یورود یپله یرو یادهیبرنامه و ا چیمثبت فکر کند! بدون ه

. سوز دیساختمان مقابل نشست و چادرش را دور خودش کش

را  اشینیبنوک  ز،یآخر پائ یسرد روزها ی. هوادیوزیم یسرد

 اشزدهخیبه جان  یدورو یقرمز کرده بود. سرما از سنگ پله

ناهار  ییاالن دارن دوتا» نکهیبلند شد. از تصور ا نفوذ کرد.

ناهار  یقلبش فشرده شد. بارها خواسته بود برا «خورنیم
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گرم کردنش »بهروز غذا بگذارد و بهروز بهانه آورده بود: 

 « رم!تسخته... ناهار نخورم راحت

 پرپشتش را به هم چسباند.  یهانم برداشت و مژه چشمانش

 

مانده به ساعت  یکم وقت گذراند. هدفیخانه زل زد و ب به

لنگان خارج لنگ یخانه باز شد و خانم مسن یچهار، در ورود

زباله  کیشد. چند لحظه بعد هم بهروز از همان در با پالست

ون سطل در دست زباله بد سهیک دنیخارج شد. خانم با د

 بهروز اعتراض کرد:

آقا بهروز... زبونم مو درآورد بس که گفتم زباله رو بدون _

 زهیری... هر دفعه چکه چکه زرداب منییپا نیاریآشغال نسطل

 ها...پلهراه نیرو ا

گفت و تا  یسرسر ”یاباشه” هیبه جلزوولز همسا اعتنایب بهروز

  ن انداخت.ها را درون مخزسر کوچه رفت و زباله
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 هیاسمش رو همسا»زد و از ذهنش گذشت:  کوری یتلخند فروز

 «.ستین روزیمال امروز د انی. ظاهرا جردونهیم

توقف  دیبهروز که رس یجلو خارج شد. زیباز و مات نگیپارک در

 کرد، او را سوار کرد و رفت.

 

سالمند  یکه بانو یبرخاست و به طرف سوپرمارکت شیجا از

 ونریو با ب ستادیاز سوپرمارکت باالتر ا یکم .رفته بود رفت

 ریمسکه انگار هم یسالمند به طرفش آمد و جور یآمدن بانو

سالمند  ی. بانواوردیب شیهستند، تعارف کرد تا بار زن را برا

را به دست او  دشیرخ یسهیهوا تعارف فروز را گرفت. ک یرو

 کرد.  شیداد و دعا

بانو زد و سر صحبت را باز  ریخ یبه دعا یدر دل پوزخند فروز

 کرد:

 ایش رو عوض کنه خونه ایما  یهیهمسا نیا دیخانم دعا کن_

اومدن راهرو  روزی... دنییپا ارهیآشغاال رو با سطل ب رهیبگ ادی
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چک لکه شون چکرو شستن، امروز دوباره از جلو در خونه

 .نییشده تا اون پا

 باز شد:که انتظار داشت، سر درددل بانو  همانطور

بابتش حرص خوردم...  شیپ قهیده دق نیآخ نگو مادر که هم_

که اصال مالحظه  میدار شعوریب یهاهیهمسا نیما هم از ا

 ندارن. 

 جوونن؟_
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 زد: یبانو پوزخند 

 تا زن و شوهر.مادر پسرن،  یجا شتریمردِ آره، زنِ نه... ب_

 یفروز احساس سرما کرد و قلبش به درد آمد. اما به رو دوباره

 :دیو پرس اوردیخودش ن

 تازه ازدواج کردن؟_

 یخبر ندارم ک گهی... هفت هشت ماهه. دنجایتازه اومدن ا _

. پام درد ینیبب ریازدواج کردن... دستت درد نکنه مادر... خ

  .زنمیشل م دارمیدو قدم برم کنهیم

بانو شود.  یپاسرعت قدم برداشتنش را کمتر کرد تا پابه فروز

 از زبان بانو بشنود، گفت: شتریب نکهیا یبرا
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خواهر و  دی... حاال واقعا زن و شوهرن؟ شاکنمیخواهش م_

 برادر باشن!

 ا؟یک_

 !ادهیز شونیسناختالف دیگیکه م تونهیهمسا نیهم_

 پوزخند گفت:سرش درست کرد و با  یشالش را رو بانو

آره... زن و شوهرن... چند بار از هواکش حموم، صداشون رو _

هم ندارن  ای!... حرنی.. خواهر و برادر که با هم حموم نم.دمیشن

به  مونهیکه آدم م ندازنیآه و ناله راه م نیشکر خدا! همچ

 !لیتعط لی! تعطیچیدو زار شعور، ه ا،ی.. تو بگو دو زار حخدا.

 نگفت و بانو ادامه داد: یزیشد. چ فروز فشرده قلب

 یواراید نیحواست باشه. ا یهست یتو زن جوون گمیرو م نایا_

 هیصدا بشه، همسا هیور  نیا ساخته شده... ازیاالن از پوست پ

 . هواکش حموم هم که...فهمهیم یبغل

زن  یهاو فروز با تصور آه و ناله زدیبانو همچنان حرف م 

  .شدیم دهیشفروشنده به قلبش خنج ک
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بانو مجدد تشکر کرد و با  دند،یدر ساختمان که رس یجلو

مهمانش ” تلخ ییچا هی”تعارف کرد تا  یشیکامال  نما یلحن

را به بانو داد و با  دیخر یسهی. کیباشد. تشکر کرد و خداحافظ

رفت و به قصد منزل خودش  ابانیاز غصه به طرف خ یبارکوله

  سوار شد. نیماش

 

شک نداشت اگر  را گرفته بود. مشیتصم د،یخانه رس به یوقت

و سازش  یمادرش حضور داشت او را به صبر و بردبار

 یبه رو دی... زن باننیهمه مردا هم» نکهیو ا خواندیفرام

قبول  شتریزارع را بخانمحاج یاما او حرفها. «ارهیخودش ن

فکر روشن و یامروز کوکار،یمؤمن، ن یخانم زارع زنحاج داشت.

از  دیزن با»: گفتیداشت. م ییسزااو سهم به تیبود که در ترب

نداشت،  ینبود، اگه مرد یخودش جنم داشته باشه. اگه مرد

. زن تنها، رهیکنم دستش بگچهکنم کاسه چه دینبا

 دی.. نباباشه. دی. مثل مرد خودسرپرست باستین سرپرستیب
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نفس عزت دیبا .بده ترکمش یتن به زندگ یبا هر خفت و حقارت

به  یاز بچگ دینفس هم باعزت نیزن حفظ بشه... آموزش ا

 «دختر داده بشه.

که او با مادرش پرشتا داشت، فروز اجازه استفاده  ییصحبتها با

ها و آموزشگاه و حضور در جمع یتک کالسهااز تک

دچار تضاد در  یکرده بود. گاه دایدوستانه را پ یهایدورهم

 یداشت و حرفها کسویمادرش  یفهاحر شد،یرفتار م

 فکرحرفها نگرش و طرز نیا ندیبرا .گرید ییزارع سوخانمحاج

 او را ساخته بود.

 

 :گفتیم آزاده

اما  ،یکنی. نگاه مکنهیم نایرو ناب نایذهن کور، چشم ب_

 یزیچ یول ،یداری. بیشنویاما نم یکنی. گوش مینیبینم

بدتره! اعتماد  یلیر خ. ذهن کور از چشم کویشیمتوجه نم

 . کنهیذهن رو کور م یبه هر کس وچراچونیب
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 یحجاب و پرده از جلو ییشده بود گو انیع بتیکه مص حال

 دهیند روزیآنچه را که تا د دیدیرفته بود و م یچشمش کنار

بهروز آشکار شده بود، اما  انتیخ یهابود. بارها نشانه

 یکه بهروز با موها ی! شبندیکورش نگذاشته بود تا ببذهن

بازگشت و  هشده به خانرها یزده رفت قدم بزند و با موهاژل

نشانه بود!  کیگفت سرش را در حوض آب فرو برده است، 

انداخته  یبهروز که گردن ت ینهیس یرو یمردگخون یلکه

. او کور بود. او دیبودند، او ند ادیها زنشانه بود! نشانه کیبود، 

 خواب بود.
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آورد و هر چه بهروز در کشو لباس داشت  یبزرگ یزبالهسهیک 

بهروز در  یرا در آن گذاشت. کارش که تمام شد آدرس مغازه

 یموتور ط یگرفت. با راننده یموتور کیپاساژ را نوشت و پ

کنار تلفن  .ردیماس بگبه پاساژ با او ت دنیکرد به محض رس

و اعالم کرد به  تموتور تماس گرف یمنتظر نشست تا راننده

بهروز را گرفت. بعد از  یبالفاصله شماره است. دهیپاساژ رس

 :دیبهروز به گوشش رس یحوصلهیکسل و ب یچند زنگ صدا

 ؟یزنگ زد یکار دار یفروز؟ چ هیچ_
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 گفت: محکم

 ... رهایلباس م سهیک هیبرات  کیاالن پ_

 بهروز متعجب شد: یصدا

 سفارش ندادم! یزیلباس؟ من چ_

 یایب ینخوا گهیمن برات فرستادم... لباسات رو گذاشتم که د_

 یبه جا ستم،یتا چهار که من ن کیساعت  نیخونه... فردا هم ب

 ی... هر چنجایا یایسر م هی ،یمیممدرح یخونه یبر نکهیا

 یمیممدرح شیپ یکه بعدش بر یکنیجمع م یدار لهیوس

قفل رو عوض  ونوقت... بعد از ا! تمام وقت، نه پارهیکن یزندگ

 .کنمیم

 بهروز افتاده بود: یبه صدا لرزش

... باشه... ریرو از آقا بگ سهیک نیبرو ا نی... متنمیصبر کن بب_

... در رونیخودت هم برو ب حساب کن، شهیچقدر م نیبب نیمت

 رو ببند.
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که هم  ییبندش بهروز با صداپشتبسته شدن در آمد و  یصدا

 بود و هم لرزش داشت گفت: یعصب

 ه؟یکارا چ نیفروز؟ ا یگیم یدار یچ_

 یفروش ریز.. لباس.گمیدارم م یچ یدونیخودت خوب م_

پالک  ،یفی... کوچه شرزیصاحب مات ،یمیشهره... ممدرح

!!! سوار یمیبا اون زنه ممدرح دمتیو چهار... امروز د ستیب

 ش.خونه یو رفت یشد نیماش

 پته افتاد:شد و به تته شتریبهروز ب یصدا لرزش

 !یکنیفروز... به مرگ خودت اشتباه م یکنیاشتباه م_

 ...یمیمرگ خودت... مرگ ممدرح_

بهت گزارش دروغ دادن... به  نی... ببیتو بگ یباشه، هر چ_

ما شده خار تو  ی... خوشبختکننیحسادت م مونیخوشبخت

بهت گفتن  فیاراج یسر هیز سوزش ماتحتشون ... اهیچشم بق

 ...یکه به من شک کن

 :دیخند خوردیکه م یاز شدت حرص فروز
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سوار  دمتی. خودم ددمتیگزارش نداده، خودم د یکس_

 ... اونم چند تا کوچه باالتر از پاساژ.یشد نشیماش

 بدم. حیبرات توض دیبا_

 صحبت کند: اما تالش کرد مقتدرانه. دیلرزیوجود فروز م تمام

 !شنومیبگو، م_

 ابونیاز سر خ رفتمیم شده بود، داشتم ممن گشنه نیبب_

 خواست منو برسونه! دید یمیرحخانم بخرم. ریو ش کیک

 زد: ادیبهروز فر یدروغها دنیشن از

و خانواده  یمنو خودت یفرض کرد یبسه بهروز ... هرچ_

.. خودم اش .خونه یرفت دمیاز خودت ... خودم د شعورتریب

 دم در...  یآشغاالشو گذاشت دمید

 را باال برد و نعره زد: شیصداموضع داد.  رییبهروز تغ بالفاصله

 ؟یزنیمنو چوب م اهیسزاغ یایکه م یتو اونقدر سرخود شد_

 شوهر! یزنه، ک یرفته ک ادتیولت کردم...  یادیز
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 یگریهوچ آوردیبود. هر وقت کم م نیبهروز هم شهیهم کار

 کربال. یبه صحرا زدیو م آوردیدر م

 کرد: زیرا تمسخرآم شیصدا

 زر نزن بابا..._

 را قطع کرد. یبعد هم گوش و

مثل  یرا که گذاشت، دلش فشرده شد. از شب قبل بغض یگوش

کرده و همانجا مانده بود. راه نفسش را  ریگ شیخار در گلو

 شیرا به درد آورده بود، اما سر جا اشنهیگرفته بود، س

کند.  هیگر خواستیاخوش کرده و لنگر انداخته بود. دلش مج

سوزش  ودرد  نیاز ا دیکند، شا لیخار گلو را به اشک تبد

 کند نتوانست.  هیکرد گر یاما نتوانست. هر کار ابد؛ی ییرها

برود؛ اما  نییتا حداقل بغض با آب پا دیآب نوش یوانیناچار ل به

 نداشت. یادهیباز هم فا
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اش را درآورد. دستش به سوزش افتاد و ناله اشنهیجناغ س ریز

موضع درد گذاشت و خودش را مچاله کرد. حدس زد  یرا رو

بدن اطالع نداشت و آدرس  یاش باشد. از آناتوممعده دیشا

 د،یراب شد. اما احتمال داد اضطدانستیمعده را نم قیدق
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طول روز به  رداده باشد. او هم که د شیاش را افزامعده دیاس

 نخورده بود.  یزیچ نیریش یچا یوانیاز ل ریغ

برداشت و به آن گاز  خچالیاز  یبی. سرفتیبه خوردن نم دلش

 شد. دهیبه چند سال قبل کش ادشیزد. 

 

 یسخت یماریشان به باز پسران جمع دوستانه یکی فرهاد

 گریگفته بودند احتماال تا دو ماه د یکادر درمان ه بود.دچار شد

سخت فرهاد،  یماریب یدر همان دوره .ماندیزنده نم شتریب

با او نرد  یکه سه سال در روزگار خوش یافسانه نامزدش، کس

 یزیرشان برنامهندهیآ یدونفره یزندگ یو برا باختیعشق م

ل باخت و فرهاد را به د مارستانیاز پرستاران ب یکیبه  کردیم

مجتمع  کیها افسانه را در بچه دان ذهنش فرستاد.زباله

 چیبودند. اما ه دهید پیتدست در دست پرستار خوش ،یتجار

فرهاد از  یهاهیدر مقابل گال نزد. یکس به فرهاد حرف

آوردند،  یانامزدش، هر بار بهانه یاندک و هفتگ یدارهاید
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سخت  یماریبدن، ب یفتگتصادف و کو ،یکار تیمأمور

 مادرش... 

از  انتیتحمل خ»: گفتی. روزبه مانتیبه جز خ یابهانه هر

 یزود برا ای ریاتفاقه که د هیتره! مرگ سخت زیتحمل مرگ عز

 انتی. اما خهیبه خاطر عدم تفاهم هم عاد یی. جدادهیهمه رخ م

 یناآگاه نکنه. انتیکات کنه بره، اما خ ره،یآدم بم نه. معشوق

 دیکه فرهاد رو نبا هستموهبت موقت  هیمعشوق  انتیاز خ

 شتریکرده ب انتیفرهاد بفهمه افسانه بهش خ ازش محروم کرد.

 «.نهیبیم بیآس

 یزیرا متقاعد کرد چ هیبق یآمد روزبه با چه حال خراب ادشی

و بگذارند فرهاد در  ندیدر مورد افسانه و پرستار به فرهاد نگو

 را باور کند. ارشیعاشقانه  یدروغهاآن دو ماه آخر هم 

 

در  .دیفهمیبهروز را نم انتیخ وقتچیخودش هم ه کاش

روشن و  شیبرا زیچو مثل حاال همه  ماندیو جهالت م یگمراه
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صورتش روان شد و  یاشکش رو یک دینفهم. شدینم انیع

 هیگر یهایمبل گذاشت و ها یلبه ی. سر رودیبغضش ترک

 کرد.

 

سبکش کرده بود. دستمال  هیبهتر شده بود. گر یلیخ حالش

بار به سمت  نیچندم یشده در دستش را برامچاله یکاغذ

از راهرو آمد و  ییقدمها یصدا کرد. زیبرد و آن را تم اشینیب

  انداختن به قفل در. دیکل یبعد از چند لحظه آوا

در را داخل قفل  دیدر را باز کند؛ کل تواندیبهروز نم دانستیم

 به قفل ور رفت و چند ضربه به در زد: یبهروز کم گذاشته بود.

باز  یاخونه دونمیباز کن فروز... فروزجان؟ باز کن درو... م_

 باز کن... زم؟یباهات صحبت کنم... عز دیکن... با

بهروز سبک گفتارش  گرید یقهیدو سه دق تایتا نها دانستیم

بهروز رنگ  یصداهم شد.  طورنیهم را عوض خواهد کرد.

 و خشونت گرفت: تیعصبان
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 هیچ ایبازمسخره نیالمصبو... ا نیباز کن ا ستم؟یمگه با تو ن_

پشت سرم رو هم نگاه  گهیباز کن... به خدا برم د ؟یدرآورد

شم. سه سوته طالقت  تیکه بخوام اذ یندار ی... مهرکنمینم

 یکنیبدبخت م کنن. تتیحما یهم ندار یوکار... کسدمایم

 !!! شکنمایخودت رو... باز کن... درو م

قابل شکستن؛ حداقل نه  ریدر ضدسرقت است و غ دانستیم

 .یراحت نیبه ا
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 6۹قسمت#

 

که به خاطر  یفیبه در نگاه کرد و به ارتعاشات خف فقط

 .ستی، نگرآن ظاهر شده بود یدست بهروز رو یهاضربه

ضربه قطع شد و زنگ تلفن به صدا درآمد. بهروز بود.  یصدا

 رفت: کریاسپ یپاسخ نداد و رو

چند بار  یفروز، ارواح خاک مادرت باز کن درو... خانم هاشم_

سوژه  میشی... مدهیشون رو باز کرده سرک کشدر خونه یال

زت باره ا نی... باز کن درو فدات شم... فروز... آخرهاهیهمسا

... فروز باز کن برات ستایدر کار ن ی... دفعه بعدکنمیخواهش م

تا حاال شوهرش رو از  یک آخه... اریدرن یبازبچه دمیم حیتوض

 المصبو...  نیباز کن ا ؟یباش شیکرده که تو دوم رونیخونه ب
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... گهیراست م»فروز آمد:  یلبها یرو یاوج غصه، پوزخند در

 ،یخواهر ایباباشون...  یخونه رنیم کننیزنا قهر م شهیهم

رو ندارم کجا برم؟ بعد هم  یکه کس ی... منیلیفام ،یبرادر

 «نه من. یبر دیخونمه... قرار به رفتن باشه که هست تو با نجایا

التماس کرد و  یاساعت بهروز پشت در به صورت دوره مین تا

 اعالم کرد: انی. تا در پادیتهد

 !می... پس بچرخ تا بچرخیباشه فروزخانم... خودت خواست_

 

رفتن به خانه را گرفته بود و از  یآن روز فروز عزا یفردا

با  دیرو شدن با بهروز دلنگران بود. باامکان روبه ادیاحتمال ز

از  یدوست نداشت تا زمان طالق کس .گشتیبه خانه برم یکس

 ای!!! اگر خواهر دیکشیدوستانش خبردار شود. خجالت م

 گشت. اما حاال...یتما با آنها به خانه برمداشت، ح یبرادر
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به  هیرا با اشک و گر انیجر یزد و حضور ایدل به در تاینها

به  یبرخالف انتظارش، عل گفت و از او کمک خواست. یعل

و برافروخته شده بود. تمام مدت گزارش فروز،  یشدت عصبان

ه تا به ک یکلمات نیترکیو با رک کردیناسزا نثار بهروز م رلبیز

مورد لطف خودش قرار  رابود، بهروز  دهیآن روز فروز از او نشن

 .دادیم

 فروز گرفت و گفت: یرا جلو یدستمال کاغذ یجعبه یعل

 یشکر بچه ندار یپسره بدم اومد... اله نیاز روز اول از ا_

برادر پشتتم... هر جا  هی... مثل یبش شندهینگران آ یبخوا

... اصال به یکه تنها نباش امیباهات م یتخواس نایدادگاه و ا یبرا

دار بشه... غم به خودش وکالتت رو عهده گمیعطا داداشم م

 دلت راه نده...

 :دیرا باال کش اشینیب فروز
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فکر کنم االن تو خونه مونده منتظر من... منم دوس ندارم _

... ترسمیم ییجوراهیاونم تنها، تو خونه...   نمش،یبب گهید

 اد؟یهمرام بآزاده  شهیم

 بودند، متفکر گفت: دهیاز شدت اخم به هم چسب یعل یابروها

... ستیبفهمه، واسه بچه خوب ن یجورنیآزاده ا خوامینم_

خودمم تنها باهات  ی... از طرفگمیبهش م واشی واشیحاال بعدا 

 ...ارهیبرامون حرف درب تونهی... مستیدرست ن امیب

 ی.. بخواد تو خونه بمونه کاررو بشم.تنها باهاش روبه ترسمیم_

 .ادیاز دستم برنم

 در هوا زد: یبشکن یعل

 ... افتمی_

با مادرش صحبت کرد و از او  گرفت. یبعد شماره تلفن و

را  یفروز مادر عل بروند. ییخواست حاضر شود تا با هم جا

آنگال  کلیقد و ههم بود. دهیاو را د ی. چند بارشناختیم

 به او نبود. شباهتیاش هم ببود. چهرهمرکل صدراعظم آلمان 
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و سشوار  بلوندکوتاه  یاو را با کت و دامن و موها شهیهم

مثل مرکل نوک انگشتانش  یبود؛ مثل مرکل. حت دهید دهیکش

ربا کار گذاشته بود و معموال باز شده انگشتان دو دستش آهن

 بودند! دهیبهم چسب

 

بعد از  قهیاگر تا پنج دقگذاشتند فروز به آپارتمانش برود.  قرار

که فروز  یدیو مادرش با کل یعل به خانه تماس نگرفت، دنیرس

که صبح آزاده طبق خواست _به آنها داده بود و سند خانه 

 به آنجا بروند. _فروز از صندوق امانات گرفته بود
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۷0قسمت#

 

امن ” رلبیانداخت. ز یمادر عل خانم،نیبه زر یهنگا فروز

سر او را به رفتن  یبا اشاره خانمنی. زرخواندیم” ...بیجی

و به طرف ساختمان رفت.  دیکش ینینفس سنگ کرد. قیتشو

 .آمدینم یی. صداستادیفالگوش ا یپشت در آپارتمانش کم

ها بسته تن نبود،در قفل  به قفل انداخت و در را باز کرد. دیکل

 نشان از حضور بهروز داشت. نیبود. و ا

بود  یلیگل شکو دسته ینیریش یجعبه دیکه د یزیچ نیاول

 یرو یپوزخند .کردیم ییآشپزخانه خودنما یرهیجز یکه رو



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

گل دسته شیلبش آمد. تا به آن روز سابقه نداشت بهروز برا

 شیاهکه اوج عاشقانه ریدر طول همان دو ماه اخ یحت بخرد.

 شیو دشنام برا یلیبار چند روز قبل، بعد از س کیبود! تنها 

بود. چند روز قبل نبود؛ دو روز قبل  دهیگل خر یشاخهتک

هنوز  روزیپر ییدور بود. شاخه گل اهدا روزیبود! چقدر پر

. نگاهش کردیم ییخودنما زیم یگلدان رو یو سالم رو حیصح

د که از آشپزخانه، ش دهیخانم کشبه احترام ینیریاز گل و ش

ظاهر شده بود. سرد و  کبارهینبود، به  دشیکه در د ییجا

گرم و  ییمبهوت سالم کرد. پاسخش را مادرشوهرش با صدا

 داد: یمیصم

خشکت  ییچا یقوط نیمادر... ا یسالم دخترم... خسته نباش_

 . کنمینم داشیکجاست؟ پ

بود که  یاخانم به گونهعوض شده بود! رفتار احترام شانیجا

هال را  ی! فروز کاناپه کهنهفتادهین یاتفاق خاص چیانگار ه

 که اصال مؤدبانه نبود گفت: ینشان داد و با لحن



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

.... به بهروز گفته بودم خورهینم ییچا ی... کسدییشما بفرما_

رو جمع کنه، من اومدم رفته باشه... فکر  لشیوسا ادیب

 مهمون آورده باشه تو خونه. کردمینم

جارو به دمبش  رفت،یموش تو سوراخ نم»دل افزود: در  و

 «.بستیم

خانم که هم از نوع برخوردش تعجب کرده بود؛ احترام خودش

با مادرشوهرش  ادبانهیب نقدریتا به حال ا خود داشت. یجا

او به طرف  یدهیبه رنگ پر توجهیبرخورد نکرده بود. ب

کرد تا با آمدن  مبل پرت یراه شالش را رو نیخواب رفت. باتاق

که  یبلند یصدا اخانم باحترام نخواهد دنبالش بگردد. یعل

 به گوش فروز برسد، گفت: خواستیم

هست... اووووو... من و پدر بهروز اونقدر  ایدعوا تو همه زندگ_

 .میکرد یچهار روز بعدش هم آشت م،یدعوا کرد

 «بوده! تتیاز خر»در دل گفت:  فروز
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تخت نشسته  یلبه یکه رو یبه بهروز اوتتفیاتاق شد، ب وارد

به او انداخت و با  ینگاهمیمانتواش را باز کرد. ن یهابود، دکمه

 خشک و سرد گفت: یلحن

 .یقرار بود من اومدم رفته باش ؟یرو که جمع نکرد لتیوسا_

. دو طرف ستادیا شیروبلند شد. به طرفش آمد و روبه بهروز

 زده گفت:شرم یرا گرفت و با لبخند شیهاشانه

 کردم تو ببخش...  یغلط هی...خوامیمعذرت م_

وقتها از  جورنیا شهیهم وجود فروز تپش شده بود. تمام

ضربان قلب  شیدچار افزا یهورمون راتییاز تغ یناش جانیه

بود.  افتهی شیقلبش افزا تمیاما حاال از نفرت و واهمه ر شد؛یم

گرفت، ضربان  بهروز او را سخت و محکم در آغوش یوقت

 ینهیسرا هم رد کرده بود. با دست به قفسه ستیقلبش دو

که به  ییبا صدا بهروز فشار آورد و او را از خودش دور کرد.

 گفت: دیلرزیشدت م

 رو. لتی... جمع کن وساستین دنیقابل بخش یهر غلط_
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گرم، شانه  یبه صورتش کرد و با لبخند ینگاه دخترکش بهروز

 باال انداخت:

 ... کجا برم؟نجاستیا می... زندگنجاستیونم اخ_
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 ادیتخت پرت کرد. فر یمانتواش را درآورد و با حرص رو فروز

 زد:

 نجایا گهیتو د یو چهار... زندگ ستیپالک ب یفیکوچه شر_

 تیزندگ هیدنبال بقکه بهت دادم  یآدرس نی. برو به استین

 بگرد. 

 بود: دهیهر چند لبخندش ماس. زدیهمچنان لبخند م بهروز

رو از دست بدن...  شونیاشتباه زندگ هیآدما با  ستیقرار ن_

... به جون خودت یینفسم تو ،یی... عشقم توییمن تو یزندگ

 .مونمیسگ پش نیع

 :دیآلود خندو حرص یکفر فروز

و باعث  یگرفت نیماش یمیز ممدرحا نکهی... از ایمونیآره پش_

 خوامی... نمرونی... برو بیمونیپش یلو رفتن خودت شد

 .نمتیبب



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 را گرفت: خوردیدست فروز که در هوا تکان م بهروز

 کن و ببخش. یکردم تو بزرگوار یغلط هیمن دوسِت دارم. _

 و داد زد: دیکش رونیدستش را با شتاب از دست بهروز ب فروز

 !رونیمن برو ب یاز خونه گمیم شه؟ینم تیحال زادیزبون آدم_

به  یشد و با نگاه یو وحش یلحظه عصبان کیبهروز  یچهره 

از او  دیفروز هم به تقل پشت سر فروز خشمش را قورت داد.

پسرش  یخانم داشت براسرش انداخت. احترامبه پشت ینگاه

 بعد با مالطفت دست فروز«. آروم باش»که  آمدیچشم و ابرو م

کنار خودش  اناپهک یرا گرفت و او را با خود به هال برد و رو

 دست فروز را نوازش کرد و گفت:نشاند. 

 ...ی... حقم داریهست یتو االن عصبان_

خانم زنگ در به صدا درآمد. لبخند احترام یحرفها انیم

  لب فروز آمد و در را باز کرد. یرو یبخشنانیاطم

به  یباالانداخته نگاه یابروبا تک و مادرش، بهروز یورود عل با

 آنها کرد و با پوزخند رو به فروز گفت:
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 .نیواسه خودت، آفر یآورد گاردیباد_

خانم گفتند و احترام یسالم کوتاه و آرام خانمنیو زر یعل

خانم احترام نشستند. یهمگ تر جوابشان را داد.کوتاهتر و آرام

 و آنها را مرتب کرد. دیکش اشیمصر یفندوق یبه موها یدست

 نگاه کند، گفت: یبه مخاطب خاص نکهیبدون ا

 نیگفتن... زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن... ا میاز قد_

 !هینمک زندگ زایچ

 تکرار کرد: زیلب تمسخرآم ریفروز ز صدادار پوزخند زد. یعل

 ...ینمک زندگ_

 مجدد گفت: خانماحترام

 مونهیکرده... االنم پش یچه غلط دهیبهروز خودش فهم_

اتفاقا هست...  نیا ایزندگ شتری... تو بایخودش... تو هم کوتاه ب

 ...زایچ نیچشم ببنده رو ا دیزن با

 خانم نگاه کرد و گفت:به احترام رتیبا ح فروز

 ؟یگفتیرو م نیدختر خودت هم بود هم_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 مفصل انگشتش را شکاند و گفت: خانماحترام

داشته باشه  تیگفتم... زن اگه زن به بهنوشم شهیمن هم_

 دی... اگه مرد هرز پرفتهیراه نم گهیزن د هیمردش دنبال کون 

 یکارکرده! مرد از طرف زن خودش کم یکارحُکماً زنش کم

 سراغ بازارآزاد... حقم داره! رهیم نهیبب

فروز  استغفار کرد. خانمنیلب گفت و زر ریز ی”اهللاالالاله” یعل

 لحن ممکنه پاسخ داد: نیترد و با زنندهکر کیچشم بار

 نیسرتون رو بنداز دی... االن بادیخجالت بکش دیاالن با_

که  فی... حنیاریب لیمن دل یبرا نیستیوا نجاینه که ا ن،ییپا

 ستستهیجوابتون رو اون طور که شا تونمیو نم نجاستیا یعل

 تیکردم. من زن یبدم... باشه اصال حق با شما ... من کم کار

... بره  یمیممد رح یبرا هایو پرکار هاتینداشتم ... همه زن

 کنه. یهمون زندگ شیپ
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ساکتش را  شهیاز عروس هم یزبانکه انتظار بلبل خانماحترام

 وارید یرا بلند کرد و با اشاره به ساعت رو شینداشت، صدا

 گفت:

بود، هر شب  تیاگه حواست به خونه و زندگ ،یتو اگه زن بود_

خونه!  یومدیهوا نم یکی، ساعت هفت شب بعد از تارهر شب

 معلوم نباشه سرت به کجا...
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 دیالحمیل#

 

 ۷2قسمت#

 

 :دیحرفش پر انیم یعل بارنیا

. فروز اگه تا دیکن تیخانم... عفت کالمتون رو رعا دیببخش_

 خونه یپر کردن قسطابوق سگ مثل ده تا مرد کار کرد، واسه 

که پسر شما  ی. کاردونستیبود. پسر شما هم از روز اول م

 رو فروز مردونه انجام داد. دادیانجام م دیبا

 پوزخند زد: خانماحترام

 ادشی... تموم حواسش به خونه بود، شوهرش رو گهید نیهم_

ش رو واسه خونه کردیخرج بهروز م دیکه با یرفت... وقت

 !نیشده ا شجهینت گذاشت، االنم

 با نفرت به مادرشوهرش نگاه کرد : فروز
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 شهی... من هم شهیمن به شما مربوط نم یزندگ یمسائل کار_

 قبل از بهروز خونه بودم...

 خانم خواست جواب بدهد، بهروز گفت:احترام تا

 هی... زالخطاستیمامان اجازه بده... فروزجان، بشر جا_

. به جون خودت ریبگ دیکن و ند یشد، تو بزرگ یاشتباه

  .مونمیپش

 فروز اشاره به در خانه بود: جواب

نه  ،یبر یرو جمع کن لتیوسا یای... قرار بود برونیبرو ب_

و اصول  تیبه من زن یاریمامانت رو هم با خودت ب نکهیا

 بده. ادی یو پرکار یکارکم

 به کمر و باسنش داد و گفت: یقر خانماحترام

 یداریعمر تو اون سرا هیدا معتبر شود... روا مدار که گ اربی_

 نجایحاال که با کمک پسر من ا ،یکرد یزندگ موندیکه سگ نم

  رون؟یمن برو ب یکه از خونه یدم درآورد یرو صاحب شد
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 شیخانم ساکت شد و لبهاسر مادرش زد و احترام یداد بهروز

 خانم حق به جانببه احترام زدهرتیح خانمنیرا بهم فشرد. زر

 نگاهش را به فروز داد: تاینگاه کرد و نها

... یو ناراحت باش یعصبان دمیدخترم، من بهت حق م نیبب_

تو اوج  یریگمیتصم ،یهست یعصبان یادیاما االن تو ز

 شنهادی. من پستیعاقالنه ن یدونیهم... خودت م تیعصبان

چند روز آقابهروز بره خونه مادرش تا فروزجان  هی کنمیم

 یبخوابه و عاقالنه بدون دخالت خشم و ناراحت تشیعصبان

 ...رهیبگ میتصم

دستش  کوریو  زانیآو یلوچهوخانم با لباز فروز، احترام شیپ

 صورتش به حرکت درآورد و گفت: یرا جلو

خونه پسر منم هست...  نجای... انیاصال... حرفش رو هم نزن_

به  یزیکرده چ تیمستأجر رو پسر من داده. حاال خر شیپول پ

 بذاره بره...  ه،یشاک یبماند... هر ک ستینامش ن

 داد زد: یعل



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

االن حرف  ؟یکنیخونه خونه م یوسط دعوا ه هیخانم چ_

حرف  که تمام فکر و ذکرت شده خونه. ستیحرف خونه ن

 آقاپسر شماست! انتیخ

به غبغب انداخت و  یباد ،یعل تیگرم از حمادل فروز

 زد:تشر  یآرام به عل خانمنیزر

 معرکه نشو! اریب شیآت_

 یخوددار یلیتمام صورتش ملتهب بود. مشخص بود خ بهروز

 کرد و گفت: ی. با طعنه رو به علکندیم

 ؟یزنیم نهیسنگ فروز رو به س نقدریا رسهیبه تو م یچ_

 اش کرد:حواله یزیانگنگاه نفرت یعل

 !رتیغیب_

 دوباره شروع کرد: خانماحترام

داشت که اجازه  رتینداره، اگه غ رتیهروز غ... بیگیراست م_

مهمون  یخصوصزنش تا بوق سگ به اسم کالس دادینم

 و اون باشه... معلوم نباشه چه... نیا یخونه
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 بار بهروز داد زد: نیا

تو سرم  دیبا یچه خاک نمیدقه زر نزن بب هیخفه شو مامان... _

 !زمیبر

لب،  رید، زمکدر شو پسرشنیاز توه آنکهیب خانماحترام

 که همه بشنوند ادامه داد: یجور

گستاخ نبودن که شوهر از خونه  قدرنی... امیقد یزنم زنا_ 

دنبالمون با سالم و  ومدنیم میرفتیکنن... واال ما قهر م رونیب

دور!... دختر االن؟ خدا به یخونه... دخترا میگشتیصلوات برم

 رینباشه ز که معلوم ی... کسگهید شهیم نیکار هم وکسیب

 گه،ید زیچ ایباشه  غهیص شنهکدوم بوته به عمل اومده باشه، ن

 رونیبره قهر، شوهر از خونه ب نکهیا ی... جاادیدرنم نیبهتر از ا

 !کنهیم
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گفت  خانم، رو به بهروزاحترام یفروز سرخ و ملتهب از حرفها 

: 

گورتو از خونه من گم  یریگیاالن دست مادرت رو م نیهم ای_

 صد و ده. زنمیزنگ م ای رونیب یکنیم

 اش زد:به گونه یبا ناراحت خانمنیزر
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 یخونه حرمت داره، فضا ه؟یکارا چ نیفروز جان... مادر... ا_

خونه باز  میرو به حر سیپل یکه پا دیخونه قداست داره، نبا

 کرد.

 ا اشاره به مادرشوهرش گفت:ب فروز

و حرمت  میحر گهیحرفا توش گفته شه د نیکه ا یاخونه_

 نداره!

 رو به مادرش گفت: نیآرام و سنگ یعل

 ... رهیبگ میفروز خودش تصم دی، اجازه بدمامان_

 رو کرد به فروز و ادامه داد: بعد

قدمت  یبرادرت، تا هر وقت که بخوا یخونه ایب یدوست دار_

... هر جور تو سیپل زنمیخودم زنگ م ی... دوست دارسر چشم

 .یبخوا

 کرد و گفت: یرو به عل ریبا تحق بهروز

 وسط؟ فاز داداش واسه من برداشته! نیا یگیم یتو چ_

 گفت: یبه جلزوولز بهروز رو به عل اعتنایب فروز
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 نهیا حمیکمت نکنه... ترج یممنون از لطفت... خدا از برادر_

و  یکیدفتر الکترون هی... امروز هم رفتم بمونم نجایکه هم

 دادخواست طالق دادم. 

 واکنش نشان داد: عایسر بهروز

 یشکر هیحاال من  ؟یگیم هیحرفا چ نیفروزجان... آخه ا_

 .کنمیارواح خاک بابام جبران م کنم،یخوردم، جبران م

خانم مسن  یادآورینگفت. با  یزیزد و چ یتلخند فروز

 انیع شیا آقابهروز خطاب کرده بود و براکه بهروز ر هیهمسا

 ست،یمدت نساخته بود حضور بهروز در آن ساختمان کوتاه

به سکوت گذشت و فروز آرام  یکم چشمانش پر اشک شد.

 گفت:

و برو... نذار  ریکار از جبران گذشته... لطفا دست مامانت رو بگ_

 وسط. ادیو قانون ب سیپل یپا

ه انداخت، رو به بهروز کرد و را یگریهم هوچ خانماحترام

 گفت:
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... خانوم هوا برش داشته، فکر یخوب کرد یکرد یهر کار_

مادر...  یکنی... بُرد رو تو مدنیبراش ر رهیکرده طالق بگ

دوم، دست یگوشه خونه، بش یکه بمون یستی... زن نیمرد

رو برات  دیسفچشم یدختره نینگات نکنه... بهتر از ا یکس

تا  هارگفتن تا چ غمبرشید قانون و خدا و پ... خورمیگیم

... زنا یخوشگل ،یدار کلیقد و ه ،ی... جوونیریبگ یتونیم

 !شکننیبرات سرودست م

 مادرشوهرش را نشان داد و گفت: زیرآمیرو به بهروز تحق فروز

و  یدیسفشیواسه ر یاریب ینکرد دایپ نیتر از اعاقل_

 ؟یونیپادرم

 نیبا ا .رفتیرو مقدم یود و عصببلند شده ب شیاز جا بهروز

 زد: ادیحرف فروز، به طرف مادرش رفت و فر

 ی... اومدیریخون بگبزنم تو دهنت خفه ای یشیالل م_

زر  قهیدق هی ؟یتر کنرو داغون زیهمه چ یبزن ای یدرستش کن

 !گهینزن د
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 بعد رو به فروز گفت: و

اساژ با شهره صحبت کردم... قرار شد از اون پ شبید نیهم_

که  دمیقرار بود بره، خودم تمام جنساش رو خر یعنیبره، 

بهم بده، ارواح  گهیفرصت د هیرو گم کنه بره... زودتر گورش

خاک مادرت... دو ماه، فقط دو ماه بهم فرصت بده خودم رو 

 بهت ثابت کنم!

 اما مصمم گفت: .دیتمام وجودش لرز ب،ینام رق دنیاز شن فروز

با  ییدوتا ر،ی... دست مادرت رو هم بگنرویشو برو بفقط گم_

 هم. 

 بلند شد و سر پسرش داد زد: شیاز جا خانماحترام

دو سال  یجورانه... چه ست،یزن ن نیخااااک بر سرت کنن... ا_

رو  شیخور... من که رفتم، تو بمون بازم گوهیتحملش کرد

 بکن.

 .دیرفت و در را محکم بهم کوب رونیهم از خانه ب بعد

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

[ ,4/3/202۱ 8:06 AM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۷4قسمت#

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

با چند بار بو  خانمنیخانم دوباره سکوت شد. زررفتن احترام با

 شیسرش انداخت. بالفاصله از جابه پشت ینگاه دن،یکش

 و به آشپزخانه رفت: دیپر

 سوخت... یکتر نیا_

آشپزخانه  ییوظرفش ریآب از ش یوانیرا خاموش کرد. ل رشیز

 شیو دوباره به هال برگشت. سر جا ختیخودش ر یبرا

وار به هم چسباند و رو به نشست. نوک انگشتانش را مرکل

 فروز گفت:

طالق و  یرفتار نکن... برا فکریب گه،ید یکیبا  یسر لجباز_

وقت هست... آقا بهروز هم که خودش گفته  شهیهم ییجدا

ش فرصت توبه داده... تو بنده . خدا بهکنهیو جبران م مونهیپش

 هم اقتدا کن به خدا. 

به مادرش زد. اما « نگو یزیچ» یبه معنا یااشاره یعل

 پسرش را داد. ینداد و با اخم جواب اشاره یتیاهم خانمنیزر

 بعد رو کرد به بهروز و گفت:
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و خوب فکر  دیشما هم پاشو برو... سه روز دور از هم باش_

مادر شما هم که  یحرفا ست،ختهیربهم... االن فروز دیکن

که هر دو فکراتون  هیشد... سه روز فرصت خوب شیرو آت نیبنز

 یرابطه کنبا اون خانم قطع یخوایم یگی. شما اگه مدیرو بکن

 و باورش بشه. نهیهاش رو فروز ببزودتر اقدام کن که نشونه

 .شهیدرست نم یزیچ نجایپاشو آقابهروز... با بودنت ا

 

 بارهکیبه در بسته انداخت و به  یرفتن بهروز، فروز نگاه اب

را  شیلب گفت، آرنجها ریز ی«االاهللالاله» یعل .دیبغضش ترک

به  کیتمیدستانش را در هم گره کرد و ر زانوانش گذاشت. یرو

بلند شد و کنار دست فروز  خانمنیاش ضربه زد. زرچانه

 گفت: ید. رو به علنشست. او را در آغوش گرفت و آرامش کر

تنها  خوامی. مرونی... خودتم برو باریآب واسه فروز ب وانیل هی_

 باهاش صحبت کنم.

 شروع به صحبت کرد: خانمنیزر ،یرفتن عل با
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مادرشوهرت رو بنداز دور... نه شعور داشت، نه ادب...  یحرفا_

 گهیفرصت د هی... بهش ادیم مونیاما شوهرت... به نظر پش

نگفتم که  یمادرجان، جلو عل نیواقع به خودت... بب بده... در

 نیمردا ا شتریکه ب نهیا تیواقع ینکرده، ول یخدا رهیبُل نگ

 وبیاز مغز مع ست،ین ونهم از زنش رادیرو دارن... ا یدَلِگ

پلومرغ تو خونه رو به زرشک ابونیبغول تو خخودشونه... جغول

الس  یتو مجاز یکی کنه،یم یچرونچشم یکی... دنیم حیترج

 یهم... فکر نکن دوستات که هر روز عکسا یکی زنه،یم

بلبله... نه وگل یلیخ اشونیزندگ ذارنیم نستایعاشقانه تو ا

و ببخشش،  ایدرجا کوتاه ب گمی... نمستین راخب نیدخترم... از ا

. ستیفرصت دوباره بد ن هیبه طالق هم فکر نکن...  گهید یول

مردا از دم  گه،یالزمه...مَردِه دبشه براش  هیچند روز تنب

. یروادهیپارک پ رمیدخترم، من صبحا م نی.. ببطلبن.تنوع

 رفگاه با هم حو گه میسالوسنچند تا دوست دارم که هم

 یاون از هرزگ گه،یدامادش م انتیاز خ نی. امیزنیم
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... خالصه هیهمسا یچروناز چشم نیا گه،یبرادرشوهرش م

 دی... باستیدور از انتظار ن یلیرفتارا خ نیمردا ا یدخترم، برا

 روش. یگاه چشمت رو ببندگه

 هق گفت:با هق فروز

زدن گذشته... بهروز رفته و الس یزیو ه یچرونکار از چشم_

باهاشه رو  غهیبدون ص ایکرده  شغهیص نکهیزن گرفته... ا

... به خدا من شیداره تو زندگ یحضور دائم هی ی. ولدونمینم

 نکردم تو... یارککم

و  دیکش یآه خانمنیناتمام ماند. زر اشهیبا شدت گر حرفش

 ماساژ داد.  یران فروز را دوران

 اشکش را پاک کرد و گفت: فروز

مردا  یبرا انتیپس خ کنن،یم انتیخ یادیز یچون مردا _

 نیبهروز، من بودم هم هم یاگه به جا رفتش؟یپذ دیبا ه؟یعاد

 نیگفتیوسه و بغل فقط! به بهروز مدر حد ب ن؟یگفتیرو م

 چشمات رو ببند؟
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 داد: رونینفسش را پرصدا ب خانمنیزر

که اگه زن و  نهیا تیزن قداست داره دخترم. بعد هم واقع_

اما زن نه...  ره،یگیزن م رهیشوهر از هم جدا بشن، مرد راحت م

هرحال چه . بهادیکوتاه ب دی. پس زن باکنهیضرر م شتریزن ب

 ست!جامعه تیواقع نیا یچه نخوا ،یبخوا

رو  تی! جنسیتلخ تیچه واقع»و در دل گفت:  دیورچلب فروز

 «شدن فعل اثر داره!!! یذات مثبت و منف

 یشیمادر خودش بود، با گو یهمان حرفها یمادر عل یحرفها

 .گرید

اش را دوش افتاده یرو یبرخاست و روسر شیاز جا خانمنیزر

 درست کرد:

 ی... برارینگ میتصم یاعجله و حرفام فکر کن...ر رم،یمن م_

 وقت هست. شهیخراب کردن هم
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 ستیقرار هم ن دانستیو م ماندیبود که تنها م یشب نیدوم

 یو دنباله کردیفکر م خانمنیزر یبه حرفها .دیایبهروز ب

 دیاز اسات یکی یصحبتها ش؛یفت به چند سال پتفکراتش ر

که عادت  ستیبه شدت فمن یاستاد آورد. ادیدانشگاه را به 
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و  ینجها هیخودش را به عنوان نظر یداشت نظرات شخص

دانشگاه، در  یبقبوالند. در خارج از فضا انشیمطرح به دانشجو

در جمع دختران دانشجو گفته بود:  ،یحیتفر یاز اردوها یکی

بلدن شنا کنن!  نن،یمردا اگه آب بب یمردا خائنن! همّه یههمّ»

 غهیمعتقد نباشن بدون ص کنن،یم غهیاگه معتقد باشن ص

بازار آزاد، نداشته  رنیم اشنپول داشته ب .کننیکارشون رو م

 ای کنن؟یم کاری! حاال زنا چکننیم یچرونچشم یواشکیباشن 

واگذار  ای کنه،ینم یغلط چیمردشون ه کننیم الیاحمقانه خ

به خدا و ابوالفضل و با دعا و نماز سر خودشون رو گرم  کننیم

. با کننیم انتیاونا هم در حد و اندازه خودشون خ ایو  کننیم

 موردیبش بوخوش لیمرد فام ه،یمرد همکار، مرد همسا

رو به  انتیخ هاشونشرفتهیپ گهی... دانیغمزه م کنن،یم

از جانب  نیخوای... مخلص کالم... مدنیم کامل انجام یمعنا

همان استاد « !!!نیاصال شوهر نکن ن،ینخور یشوهر ضربه روح

او  یحرفهابه  باوریرفت و فروز ب کایچند وقت بعد به آمر
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بداند  شتریآن خانم ب یدوست داشت در مورد گذشته شهیهم

 تلخ شده است. دگاهید نیباعث ا یزیو بفهمد چه چ

 

دور از بهروز باشد مصادف شده  یشیقرار بود آزماکه  یروز سه

 یآموزشگاه. تمام مدت در منزل بود. نه کار التیبود با تعط

رفتن را. وقتش را با  رونیاز خانه ب یداشت و نه حوصله رونیب

فکر کردن،  ،یمجاز یمانده خانه، فکر کردن، فضاعقب یکارها

 گذراند. کتاب خواندن، فکر کردن و فکر کردن و فکر کردن

 

 یامهایبارها و بارها پ ،یمصلحت یدر طول سه روز دور بهروز

و ندامت و...  یمانیدر مورد بخشش و گذشت و پش یفوروارد

 یراهکارها یروانشناس یهاامیپ خانمنیفرستاد و زر شیبرا

 جذب محبت همسر و مشکالت بعد از طالق و...

گل  رکیاست خانمنیزر یامهایادب در پاسخ به پ یرو از

 .کردیم دیبهروز را تنها بازد یهاامی. اما پفرستادیم
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از فروز خواست به شرکت برود تا با او  یروز سوم، عل صبح

داشته باشد. قفل را عوض نکرده بود. در طول آن سه  ییگفتگو

 ضیتعو یحوصله قفل گذاشته بود. یرا از داخل رو دیروز، کل

 یهانرده یکه رو یل کتابآن را هم نداشت. باالجبار تنها قف

در بازگشت قفل  دادمحافظ بود را عوض کرد و به خودش قول 

 کند. ضیدر را هم تعو

  

مربوط به خودش را  یکارها یکه هفتگ یدر همان اتاق فروز

 یکنفرانس نشست و به کتابخانه زیپشت م داد،یانجام م

هم آمد.  یزود عل یلیخ اتاق چشم دوخت. یگوشه یدکور

او  ؟یمن چطورم؟ تو چطور»به  یکم اش مستأصل بود.هچهر

با  فروز سکوت را شکاند. گذشت و سکوت شد.« چطوره؟

 کرد و گفت: یرو به عل یمصنوع یسمتب

 !یباهام صحبت کن یخواستیمنتظرم... م_
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 :دیکش انشیدرمیکی یموها انیم یدست یعل

ت! خونه ومدمیمن م دیمن کارت داشتم، پس با نکهیاول ا_

 دایپ نجایرو بهتر از ا ییجا چی! هستیدرست ن دمید یول

 م،یصحبت کن یاگهینکردم که دو نفره بدون حضور شخص د

 که... دیپس ببخش

 حرفش را قطع کرد: فروز

 برو سر اصل مطلب! م...متوجه_

 ؟یکن کاریچ یخوایم_

 جواب داد: تفاوتیبه ظاهر ب فروز

 تونمینم دمیردم دفکر ک یمدت هر چ نیطالق... تو ا_

 ببخشمش.

 کالفه گفت: یعل

دو روز گذشته بهروز کچلم کرده بس که زنگ  نیراستش تو ا_

اومد التماس دعا که باهات صحبت کنم از  یزد و حضور

 صلح حساب کن. ری.. من رو سف.نییپا یایب طونیخرش
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 فروز آمد: یلبها یرو یوزخندپ
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... بهش یرو رسوند غامتیپ ،یرو انجام داد تفهیخب، وظ_

 ...یمجابم کن یبگو نتونست

 شتابان گفت: یعل

ش رو هم کردم. خونه یریگیزنه از اون پاساژ رفته... خودم پ_

... بهروز به خاطر تو یداده رهن. امشب هم پرواز داره بره دب

چند شب  نیوجو کردم ااشته... پرساون زن رو کامل کنار گذ

 مادرش رفته نه اون زنه! یهم خونه

 تر شد:فروز تلخ پوزخند

 لطف کرده... منت گذاشته... _

 چیکه... نه من، نه آزاده، ه یدونی... مدمیکامال بهت حق م_

گند  نی... حاال که اومدیکدوم از بهروز روز روزش خوشمون نم

اومده بود  شبی... دمونهیپش یلیباور کن خ یرو هم زده... ول

 تیقسمم داد که راض مومدهی... جون بچه نکردیم هیگر نجایا

فرصت  هیفقط  ده،یم هتب یهم بخوا یکنم... گفت هر آوانس

از ” ینگران کنمیفروزجان... من فکر م نیدوباره بهش بده... بب
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قدرت رو بدونه و  شتریباعث بشه ب دیشا” دست دادنت

دعوا بشه  نیا دیشا باشه. تونیه زندگب شتریحواسش ب

 دی... شایشروع دوباره و اصول هی یبرا تونیعطف زندگنقطه

 حالت منفعل درآد... نیاز ا تیباعث شه زندگ

 تکان داد: یسر فروز

خوب و  یلیدو ماه آخر خ نی... بهروز ایعل تونمینم_

که نقش  یاتو همون دوره نکهیشده بود. تصور ا یداشتندوست

تو همون  کرد،یم یمن باز یشوهر عاشق و خوب رو برا هی

 یآوره... هر چبرام عذاب یلیهم بوده، خ یاگهیدوره با زن د

 کنم! ولحضورش رو قب تونمینم گهید نمیبیم کنمیفکر م

 موشکافانه نگاهش کرد: یعل

 راستش رو بگو! پرسم،یسؤال ازت م هی_

 ادامه داد: رد،یاز فروز بگ یبیتکذ ای دییتأ نکهیا بدون
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تو فکرت؟ تو ذهنت؟  ؟ینکرد انتیتو تا حاال به بهروز خ_

روزبه اومده باشه تو  ،یکه زن بهروز یدو سال نینشده تو ا

 شوهرم بود؟ یکاش فالن یخودت بگ شیذهنت؟ نشده پ

لرزان و  ییگرد شده نگاهش کرد و با صدا یبا چشمان فروز

 مرتعش گفت:

با  ستسهیشه تو ذهنم قابل مقامثال روزبه اومده با نکهیا_

 اومده تو بغلش؟ گهیبهروز که زن د

 داد: هیتک شیبه صندل یزد و به آسودگ یتیلبخند رضا یعل

و  فیزن عف هی... تو در حد خودت... در حد انتهیخ انتیخ_

االاللّه... به مردِ... الاله هیبهروز هم در حد  ،یکرد انتیپاک خ

فرصت دوباره بده...  هیهش ب یکه کرد یپنهان یجبران خطا

 وقت هست. شهیهم ییطالق و جدا یبرا

 است ادامه داد: دهیبه هدفش رس نکهیاز ا دلگرم

خونه... سنگات رو باهاش وابکن...نَسَخش  ادیامشب بهروز م_

 ... ایکوتاه ب تایرو بکش... اما نها
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 ینگاهش به گلها کردیم یسع کهیبلند شد و در حال شیجا از

 باشد، افزود: زیم یور یمصنوع

 ...یحاالها دنبال بچه نباشفقط حواست رو جمع کن حاال_

که از  یمرد دمیو شن دمید ادیحواست رو جمع کن... ز یلیخ

 یبچه تو دامن زن، برا هیشده، با گذاشتن  دیزنش ناام یهمراه

کار سرم  یلیفروز... من خ دی... ببخشدهیخودش زمان خر

 برم...  دی. باختهیر

 

کامل  نانیطالق اطم یبرا رفتیم یبه شرکت پدر عل یقتو

مطمئن  مشیاز تصم کرد،یهم صحبت م یبا عل یداشت. وقت

او مطرح شد،  گاهیگاه و ب یادآوریبحث روزبه و  یاما وقت بود.

رفت و فکر کرد:  ادهیرا پ ریافتاد. تمام مس دیته دلش به ترد

 شهیکنم، نم رونیب ممن تمام تالشم رو کردم روزبه رو از ذهن»

 هیکه  رونیاومدم ب نستایاز ا یحت گه؟یکنم د کارشیخب! چ

ش کنم. اکانت و شماره شیریگیو پ نمیرو بب جشیوقت نرم پ
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 امیوقت دستم هرز نره بهش پ هیحذف کردم  میرو از تو گوش

 یکیزیف شدیکه م یزیکردم. هر چ تیلیعکساش رو د بدم.

همون  ی! حتشهیرو نمحذف کرد رو حذف کردم! خاطرات 

نکردم. اون  یالپردازیباهاش خ وقتچیخاطرات رو هم ه

 لیتخ گهیاما بعد از رفتنش د دم،یرقصیم الشیموقعها با خ

 یتابلو ینکردم، تو بغل بهروز، روزبه رو تصور کنم! من حت

خونه نزدم که  نیا واریکه روزبه تولدم بهم داد رو به د ینقاش

کار من  نیاسم ا یعنینگهش داشتم!  انشه... ام یادآوریبهم 

من بوده؟ آخه اصال با  انتیخ یبعد رفتار بهروز کارما انته؟یخ

کجا، هر روز  گاهیخاطرات گاه و ب یادآوریهم تناسب ندارن! 

خدا لعنتت نکنه  یو رابطه داشتن کجا؟ عل یآغوشهم

 «حرفت...  نیبهم با ا یوجدان دادعذاب
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طالق مردد شده بود.  یبرا مشیدر تصم دیبه خانه که رس 

 هیتو که توج»به خودش گفت:  یاقدام ضربت کیآخر در دست

... فراموش کردن رو هم یبهروز رو خوب بلد یکردن رفتارها

بذار  گریدندون رو ج گهیچند صباح د هی... یگرفت ادی یعال
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و  اشهشده ب مونیواقعا پش دیاوضاع درست بشه... شا دیشا

 « جبران کنه!

 

تنگ و کوتاه باب دل  یدامنرا عوض کرد. نه با تاپ لباسش

که  ییاز آن لباسها و راحت. یورزش یشلوار شرتیبهروز! با ت

وقت  چیبود. بعد از ازدواج ه دهیاز ازدواجش خر شیزمان پ

 .ییجونداز کرد و صرفها. فقط پسدیخودش نخر یبرا یلباس

و دستش به سمت  دیکش اشختهیربهم یموها یرو یبرس

کرد و رژ را دوباره  یاز باز کردن آن، اخم شیرژلب رفت. پ

  گذاشت. نهیآ یجلو

آنجا را  یهم تلنبار شده یرو یوانهایآشپزخانه رفت و ل به

 یگذرانده بود. جعبه یو چا تیسکوئیمدت را با ب نیشست. ا

بهروز را همان شب به سطل  ییو دسته گل اهدا ینیریش

 داده بود. هیهد یشهردار یزباله
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 افت،ی یبدنش اندک لرزش به قفل انداختن در آمد. دیکل یصدا

 تفاوتیزد و به ظاهر ب دنیاما برنگشت و خودش را به نشن

باز  یمتعاقب صدا کرد. یکشآلود شده را آبکف یوانهایل

 بهروز آمد: یشدن، صدا

 ذره شده بود.  هی... دلم برات زدلمیسالم عز_

بهروز  کوتاه بر زبان راند. یانداخت و سالم شیبه سو ینگاهمین

از پشت او را در آغوش گرفت. سر در گردن به آشپزخانه آمد. 

 دار زمزمه کرد:کش یو با لحن دیکش یقیفروز فرو برد. نفس عم

 ذره شده بود.  هیعطر تنت  یدلم برا_

آب را بست.  ریگذاشت و ش یرا در جاظرف وانیل نیآخر

 گفت: تفاوتیب

 عطر نزدم._

 :دشیبوئیهمچنان او را در آغوش داشت و م بهروز

 ... منظورم عطر وجود خودته! دونمیم_
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 ییها از روش آدم رو شناساهمون که سگ»در دل گفت:  فروز

را با نداد. دستانش  یتیبه او کرد. اهم یوجدانش اخم« !کننیم

کرد از آغوش بهروز خارج شود. اما  یحوله خشک کرد و سع

نبود و سفت و سخت او  یبهروز باز شدن یهاقفل محکم دست

را  شیهاو سرشانه دیبوئیرا در بر گرفته بود و همچنان او را م

 . دیبوسیم زیر

بهروز لذت « بعد از هرگز»کار  نیبود از ا یگریزمان د هر

 کردی. اما آن لحظه حس مشدیآب م و قند در دلش بردیم

بروز  یتمام جلو ی. با بزرگواررودیبدنش راه م یرو یسوسک

 احساسش را گرفت و مبلها را نشان داد:

  .نیبرو بش. میبا هم صحبت کن دیبا_

گذاشته  رهیجز یکه رو یسر تکان داد و شاخه گل سرخ بهروز

 بود را به طرفش گرفت:

 یبابت خطا یمعذرتخواه یبه معنا ...زمیهمسر عز یگل برا_

 که کردم. یبزرگ
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کوتاه،  یبود که در طول مدت یگل نیسوم گل را گرفت. فروز

 در کار نبود. یاز آن گل شی. پگرفتیکوتاه از همسرش م اریبس

فنر مبل  مبل نشست. یگل را در دستش چرخاند و رو یشاخه

گذشته  یسازعمرش را کرده بود و کارش از باز در رفته بود.

بهروز هم  ندهد. زارشجا شد تا فنر دررفته آجابه یکم بود.

 لبخند زد. شینشست و شرمنده به رو شیروروبه

 

 گرفت و گفت: ینفس فروز

حرف زدم. در واقع اون باهام حرف زد و...  یامروز با عل_

بهروز،  یبهت بدم... ول گهیفرصت د هیخالصه مجابم کرد 

پات رو از  گهیبار د هی. به خدا قسم ستیندر کار  یبعد یدفعه

... شهیتموم م نمونیب زیچهمه گهید ،یکج بذار یزندگ ریمس

به  نیاز ا ،یمدل نیا یایزندگ هینکن مثل بق الیدر ضمن... خ

 نی... از اریهوات رو دارم.... نخ شتریو ب کنمیبعد حلواحلوات م
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... ینیبیز رو ماز فرو گهید یجنبه هیبه بعد  نی. از استیخبرا ن

 سؤال ازت دارم؛ چرا؟ هیفقط 
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 زد: ینیلبخند شرمگ بهروز

... یزیجوره برام عز... تو همهیبزرگوار و باگذشت دونستمیم_

م... هات رو هم دوس دارم. االنم واقعا ازت شرمندههمه جنبه

خوب  شهیشد! تو هم یجورنیشد که ا یچ دمینفهمخودمم 

 یلیدل چی... هی. هوام رو داشتی. از هر لحاظ خوب بودیبود

 هی شهیم ارمیب اهمبرا اشتب یلیکارم ندارم. هر دل نیا یبرا

و مکر زنونه. به  یبذار به حساب جهالت جوون .گهیاشتباه د

. ینش مونیپش دنتیبخش نیکه از ا کنمیم یجون خودت کار

در  گهیازت فراموشش کن... دوس ندارم د کنمیفقط خواهش م

 .میموردش حرف بزن

به طرف آشپزخانه  لیدلیبلند شد و ب شیاز جا کبارهیبه  فروز

از بهروز که چشم در چشمش نشسته  خواستیفقط م رفت.

بسپارد  یرا به فراموش انتشیخ یبود و تقاضا داشت به راحت

دوست داشت در مورد طول مدت  هم ی. از طرفردیفاصله بگ
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فکر کرد  امابهروز با آن زن، شهره، بپرسد.  یو رابطه ییآشنا

پس  که از زبان بهروز بشنود را باور نخواهد کرد. یهر عدد

خواهد  احمقانه کند،یکه جوابش قانعش نم یسؤال دنیپرس

 بود.

 ییویاتفاق سنار نیا یطول چند روز سخت گذشته، برا در

 یکار جنسصاحب یحت ایدختر شهره، دوست نکهیا ود.نوشته ب

خاطرات  افته،یعامدانه  ای یاز ازدواج، بهروز را اتفاق شیپ

 تایکرده و نها عیپول او را تطم یگذشته را مرور کرده و با وعده

به بهروز اعتماد نداشته  رالبته آنقد است. دهیبه هدف خود رس

 نیت دهد. و همرا به او امان نشیشب ماش کی یکه حت

 فاش شود!  شانیراحت، راز مگو یلیسبب شد تا خ یاعتمادیب

 برداشت و ضمن باز کردن آن گفت: نتیاز کاب یشکالت

 ای ذارمیمادرت نم یپا تو خونه ی... تا اطالع ثانوگهید زیچ هی_

 که اون باشه. ییجا
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که  یبا همان لبخند بلند شد و به طرفش آمد. شیاز جا بهروز

 شده بود گفت: یصورتش خالکوب یرو ییگو

 عشقم. یهر جور تو بخوا_

هنوز در دست فروز بود که بهروز با تمام وجود  باز شده شکالت

بهروز  شکالت از دست فروز افتاد. او را در بر گرفت و فشرد.

اعتراض او  ینه چندان آرام، آوا یاسرش را خم کرد و با بوسه

است؛  شیهاز عاشق بوسهفرو دانستیم را خاموش کرد.

. اما فروز شیهادنکر یبازعاشق عشق ش،یهاعاشق نوازش

 کیسرش را فاصله داد، مقاومت کرد. بهروز از رو نرفت. 

را پشت کمرش حصار کرد و  یگریدستش را پشت سر او و د

 دیتر از قبل. ضربان قلب شددوباره از او لب گرفت؛ محکم

 یبا وجود ممانعت ظاهر .کردیهمسرش را با تنش لمس م

رها و  یشده بود. فقط دستها دهیفروز، اندامشان در هم تن

 یبهروز منتظر بود صدا فروز نشان از مخالفتش داشت. زانیآو

دار و پرهوس همسرش را بشنود. منتظر بود کش یهانفس
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 شتری. بافتین چی. اما هندیشب او ببرنگ یهاعطش را در چشم

اشقانه کنار گوشش نجوا کرد. دستانش ع یهانغمهتالش کرد. 

فروز او را بلند  فیخف یزدنهابه پس توجهیجا کرد و برا جابه

 خواب برد. کرد و با خود به اتاق

 

بهروز نشان از آرامشش  کنواختیآرام و  ینفسها یصدا

از خودش، از بهروز،  بود. یداشت. برخالف بهروز، فروز عصبان

 تایل همسرش را پس بزند و نهانتوانسته بود کام نکهیاز ا

نکرده بود.  اشیاش شده بود. هرچند همراهخواسته میتسل

شهره را تجسم  یدر تمام طول رابطه، چهره نکهیاز ا یحت

 یگذاشتن بهروز از خانه رونیآشغال ب یکرده بود و صحنه

 ایبود که آ نیدر طول رابطه تمام فکرش ا نکهیشهره را. از ا

 ... بوسد؟یشهره را هم م بوسد،یه او را مبهروز همانطور ک
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لذت نبرده بود.  یا. ذرهشتریجسمش خسته بود، روحش ب 

 یدرد را دوست داشت. درد نیها اترتماما درد بود و رنج. قبل
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. اما کردیم حالشیو بعد ب نشستیدر جانش م زهیرزهیکه ر

عاشقانه  یهاترها از نغمهحاال... فقط عذاب بود و عذاب. قبل

ها کلماتشان. اصال نغمه بتاز فاز مث تشان،یاز ماه .بردیلذت م

 از خود رابطه دوست داشت. شیرابطه ب درآمدشیرا به عنوان پ

 رنگیدروغ و ن یرنگ باخته بود و به مشت تشانیاما حاال ماه

وزوز مگس و پشه در نظرش  یصدا ده بودند.ش لیتبد

کلمات عاشقانه از زبان بهروز بود! کاش  دنیاز شن ندتریخوشا

هفته قبلش  کی! کاش به دیفهمیحضور شهره را نم

 ! گشتیبازم

 

کرد و  هیدوش گر ریرا برداشت و به حمام رفت. ز اشحوله

 تا روحش به ظاهر سبک شد.  ستیضجه زد. آنقدر گر صدایب

گفته بود که  شیسالها هوو داشت. شانزده سال! برا مادرش

. گریکدیبه  یحسادت نیمثل دو خواهر بودند. بدون کوچکتر

 ریاندازه تحق کیو به  خوردندیاندازه کتک م کیهر دو به 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

! گذاشتیفرق نم شیزنها نیب امرزشی! شوهر خدابشدندیم

ز و درشت یر یهامعشوقه ایهزاران زن مثل مادرش بودند؛ هوو 

هم به ظاهر  دی! شازدندیو دم نم کردندیهمسرشان را تحمل م

دوش به صورت  ریو ز ختندیریدر خودشان م زدند،یدم نم

 !کردندیم شیرها هیگر

دوستانش به حسود نبودن معروف بود. در واقع آنقدر  نیب

داشت  یینفس باالبهبود و اعتماد فتهیو خودش نیبخودبزرگ

حسادت داشته باشد. فقط در مقابل  یبه کس دآمیکه عارش م

 .کردینفس نداشت. اما حاال به شهره حسادت مبهروز اعتمادبه

به  وشنش،و سبزش، به پوست صاف و ر بایز یهابه چشم

 رفتارش! یلوند

 

و  دیرا به شکم کش شینشست. پاها نیزم یرا بست. رو دوش

نش گذاشت. زانوا یدستش را دور آنها حلقه کرد. سرش را رو

وضع ادامه دهد. بهروز آنقدر ارزش نداشت  نیبه ا توانستینم
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از آن را  یکه به خاطرش، طعم تلخ حسادت و حقارت ناش

حس  بهروز بخوابد. شیپ گریدوست نداشت دتجربه کند. 

 یکه قبال برا یبا مسواک کردیداشت. احساس م یبد یلیخ

 شیفته، دندانهابه کار ر یبهداشت سیسرو یکردن درزها زیتم

 را شسته است. 

 ریشده بود، دستانش را ز داریآمد، بهروز ب رونیحمام که ب از

 شده بود. رهیسقف خ ینامعلوم رو یاسرش گذاشته و به نقطه

آنها  دنیپوش یرا برداشت و برا شیلباسها یحرف چیهیفروز، ب

 به هال رفت.

 

 یم چشا»در پاسخ به سؤال  نداشت شام درست کند. میتصم

 باال انداخت: یابهروز، شانه «م؟یدار

 هی رونیحوصله شام درست کردن ندارم... زنگ بزن از ب_

 . ارنیب یزیچ
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او  یشدهگرد یبه چشمها توجهیب کارها را نداشت. نیا سابقه

 خانمنیزر را چک کرد. اشیمجاز یرا برداشت و فضا لشیموبا

 ییو زناشو یو زندگمرتبط با زن  یهالمیمجدد متن و ف شیبرا

آنها را باز کند و بخواند، در پاسخ  نکهیفرستاده بود. بدون ا

 کیو شماره تماس  رسهم آد یعل گل فرستاد. کریاست

حتما ازش وقت »کرده بود:  هیروانشناس را فرستاده بود و توص

درسته... واسه االن تو مشاوره از نون شب  یلی... کارش خریبگ

 « ترهواجب

مشاور داشته باشد، در جوابش  شیبه رفتن پ میصمت آنکهیب

 ها و کانالها. نوشت و رفت سراغ گروه یا«باشه»

 یفاصله تیسو با رعا کیهر کدام در  دند؛یهم خواب شیپ شب

 !!!یشرع
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به کار  یکار تهنانوش یاول، طبق قرار یطول سه هفته در

نه با هم  کردند،یم فیهم تعر یبرا یزینه چ نداشتند. گریکدی

. مکالماتشان خوردیو نه دستشان بهم م رفتندیم یبه گردش

 یحت دست کمتر شده بود. کیدر طول روز از تعداد انگشتان 

 ییناهار جا یگر برایدها بهروز ظهر نکهیفروز با علم به ا
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 یالبته چند بار .گذاشتیغذا نم شیراهمچنان ب رود،ینم

راحت شد که بهروز تمام مدت در  الشیکرد و خ بشیتعق

 . رودینم یرآبیو ز ماندیاش مپاساژ، در مغازه

. شدیگذاشته م زیم یبهروز برخالف گذشته آزاد رو لیموبا

. چند بار که کردیچشم فروز اجرا م یرمزش را هم جلو یالگو

را چک کرد و  لشیبود، فروز با عجله موبا بهروز به حمام رفته

 .افتین یمورد مشکوک

 لیاسما تبد یفروش یشهره به روسر یفروش ریزلباس مغازه

 جوان!  یدختر یبا فروشندگ شده بود.

شهره  یکه از مغازه یراحت شود با تلفن الشیخ نکهیا یبرا

آدرس و شماره شهره  دیداشت تماس گرفت و از فروشنده جد

اما  خواست. دیجد یجنس و سفارش کاال ضیتعو یبهانهرا به 

 :دیپاسخ شن

 رفتن. رانیخانم از ااون _
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اما  صورتش ظاهر شد. یراحت شد و لبخند مسرت رو الشیخ

 هیرفت، بق یمیاون ممدرح»فکر کرد که:  نیبه ا یبه آن

 «کرم از خود درخته! ؟یچ ایمیممدرح

 

د که هنگام خواب، بو یوا بدهد. چند شب یگرفت کم میتصم

 یهاحمام تای! و نهاشدیمتوجه معذب بودن بهروز م

 یهادور، گذشته یهابهروز مثل گذشته ی! چند باراشیطوالن

لبخند زد و دستش  شیبه رو «اشیخوب شدن ناگهان»قبل از 

 یرا منظوردار نوازش کرد. اما فروز مشمئز شد و علنا جلو

که  یپاک کرد! رفتارچشم بهروز دستش را با پشت شلوارش 

. دست خودش زدیم ادیرا فر ینفرت از هر گونه رابطه احساس

 یاز بودن کنار همسرش لذت ببرد و از سو توانستینبود. نم

نباشد! خودش  یگریمهم بود که بهروز کنار زن د شیبرا گرید

بهروز  یوکه ر یحسادت ای رتیغ نیمنشأ ا دانستیهم نم
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بخل  ای یوست داشتن و انحصارطلبد یداشت چه بود؟ بازمانده

 ؟یرمنطقیغ

 

به سه هفته با وجود نفرت از ذات رفتار، بدون  کیاز نزد بعد

 نیکوچکتر نکهیداشته باشد، بدون ا یلیتما نیکوچکتر نکهیا

 اشییزناشو فیدهد، وظا شیاش به دروغ نمارا در چهره یلذت

وت حمام بهروز انجام داد و بعد به خل یاز سو یرا بدون اجبار

داد. قوز کرد و خودش را در  هیکنج حمام تکپناه برد. به سه

. کل آمدینم اشهیاما گر خواست،یم هیآغوش گرفت. دلش گر

لحظه دلش به حال  کی را بغض و نفرت پر کرده بود. شیگلو

 چیکه ه یبا کس یجورطفلکا چه»سوخت:  یابانیزنان خ

باشن؟ چقدر هر رابطه داشته  توننیبهش ندارن م یاحساس

وجودشون رو  یمتیبه چه ق شن؟یخودشون خرد م شیدفعه پ

و رذالت رو داشته باشه؟  یحس پست نیکه ارزش ا فروشنیم

 «کنن؟یقانع م ی! خودشون رو چه جوریچیگناه و خطرش ه
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در سرش ظاهر  یابار به صورت لحظه نیصدم یفکر طالق برا 

کم صبر کن  هی! شهیدرست م»زد:  بیشد، اما به خودش نه

 «!شهیدرست م

 

بهروز  یبدن برهنه یرو یاخواب بود، فروز ملحفه بهروز

خواب از  تا سرما آزارش ندهد. دیکش ییآن پتو یانداخت و رو

بهروز افتاد. چند  لیچشمش به موبا بود. دهیچشمان خودش پر

 یرا از رو لینکرده بود. موبا یبود که به آن سرکش یروز

رفت؛  تساپشبه هال رفت. ابتدا سراغ وابرداشت و  یپاتخت

. دیند یکرد. مورد مشکوک یها را بررستک افراد و گروهتک

. همان افراد و دیند یباز هم مورد مشکوک سراغ تلگرام رفت.

نظرش را  یبودند که بارها چک کرده بود. اسم کانال ییگروهها

کانال عرفان  دیبه نظرش رس ”قاتیدر م یخس”جلب کرد: 

حرفها  نیبه عرفان و ا زبهرو یمتعجب شد. گروه خون باشد؛

و  فیکث یکه بهروز داشت طنزها ییکانالها شتری. بخوردینم
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مستهجن بودند و مزون لباس که در رابطه با کارش بود. بازش 

پست  یس ستی. بدیپست رس نیکرد و آنقدر باال رفت تا به اول

 ویآرش کیه ب شتری... ب،یاسیس ،یزشینداشت. طنز، انگ شتریب

انداخت.  شیبه تعداد ممبرها ی. نگاهکانالشباهت داشت تا 

 گرید یانتیعدد دو ضربان قلبش را باال برد. دلش خبر از خ

 .دادیم
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 دیالحمیل#

 

 8۱قسمت#

 

کانال را باز کرد. حدسش درست بود. دو ممبر داشت  لیپروفا 

 یو مستتر برا یمخف یهم بودند. مکان نیادم که هر دو

 خاص! اریکردن با چت

 

Recentو بعد از آن  تیاد ینهیلرزان گز یدست با  act i on  را

حدسش درست است  دید یانتخاب کرد. قلبش فشرده شد وقت

دو روز گذشته  یو اصل داستان آنجاست. باال رفت و از ابتدا

 را خواند:  امهایپ

 «ه؟چطوره؟ گرم هوا»

 «انجام شد؟ کارات»

 «.دمیجوکر رو د لمیف شبید»
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 «.نشیبب قشنگه،»

 «.شهیداره خنک م خوبه،»

 «مامانم وقت دکتر قلب گرفتم. برا»

که خواهرت خوشش اومده بود،  هیسرخاب یاون ماکس از»

 «آوردم.

 «مغازه. ادیسر ب هیبگو  بهش»

 «ه؟یچ مینقشت تو زندگ یدونیم»

 «اده؟کننده لباس خانو نیتأم»

 «نامرد معرفتیب»

 «زودپز سوپاپ»

 «زودپز؟ جانم؟؟؟»

 یبشه سوپاپ بخار اضاف ادیزودپز که ز یفشار داخل ؟یدیند»

 «...شهیو مانع انفجار م کنهیرو خارج م

 «کنم؟یشما رو خارج م یبخار اضاف من»

 «خارج کن شمام؟؟؟ یمن بخار اضاف یعنی»



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 «؟یرو خوند نوههیس»

که باعث سردرد و هر  شهیجمع م یت سمتو مغز بخارا گهیم»

 «بشه. تونهیم یتنش

تا بخارات  شکافتنیبوده که سر رو م نیاون موقع ا راهش»

 «.شدهیخارج بشه، البته معموال روح هم خارج م

 «خب؟»

که من از دست همه داغونم، با حرفات  ییتو هم زمانا خب»

 «.یکنیآرومم م

 «برات تنگ شده. دلم»

 «عشقم. نطوریهم منم»

 «تو رفتم حموم!!! ادیبه  شبید»

 «کهنه شده. گهید مهوله»

 «هوله تو رو بپوشم تنگ شده. نکهیواسه ا دلم»

 «نکشتت. خدا»

 «نه هوله حوله،»



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 «دوش درسته هر»

 «هام هستم.به آموخته بندیپا من»

 «دادن. ادی ینجوریدبستان به ما ا تو»

 «برم دنبال کارا. دیبا»

 «دارم.رو هم ن شحوصله»

مسائل  نیا ریگیکه پ یریگیکن خانوم، شما حقوق م یریگیپ»

 «یباش

 یآقا استخدام کردم. االن کل کارهاشما رو به احترام حاج من»

 «به امان خدا. دیشرکت رو ول کرد

 «که شهینم نجوریا»

 «یبهروز تو چقدر با نمک یوا»

 «.شهیدلم وا م زنمیوقت باهات حرف م هر»

 «رو لبم یاریلبخند ب یراحتتو اوج نا یبلد»

 «بزنم؟ زنگ»

 «.کردمیم صحبت مبا خاله شبید»



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 «رو گذاشتن فاطمه دشیجد نوه اسم»

 «فاطمه. شمیقبل یهااسم خودش فاطمه اسم دو تا از نوه حاال»

 یبشه مگه قحط یکه چ دمیبار از عروس بزرگش پرس هی»

 هیو  نیحس هیمحمد و  هیفاطمه  هیاسمه گفت تو هر خونه 

 «الزمه. یعل

 « کردن پس؟ یچه گناه هاحسن»

 «.ادیحسن خوشم نم از»

 «کوچولوئه اسمش میلیخ آخه»

 «.رینه پ انسال،ینه به جوون، نه م اد،یبه بچه م نه»

 «.ادیسرباز کچل م به»

 «قایدق نیآفر»

 «.شنیم ختیر یب میلیخ یاونا که تو کچل از»

 «اندازه.هم پر از دست شونکله»

 « زخم یاز جا پر»

 «.دماید پیتمن چند تا حسن خوش یول»
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 «الوو»

 «؟یرفت کجا»

 «الووووو»

 «الوووووووووووو؟؟؟؟»

 « !!!خیش ای مسألة»

پاسخها  نیب ای ده،یو جواب نم کنهیم نیکه س یکس حکم»

 «آقا؟حاج هیچ گردهیساعت بعد برم کیو  رهیم ذارهیم

 « تجاوز قطعا»

 «کنم بفرستم سراغت. دایپ ”جهیمحمدب” هیالزم باشه  گمونم»

 «بگو. یبر یخوایم خب»

 «ه؟یک جهیمحمدب یتو هست یتا وقت زمیعز»

 «یاومده بود، سر ظهر یمشتر»

 «. واتساپ زنگ بزنم؟رونیرفت ب نیمت»
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مربوط  یچه کس به امیامضا نداشت و مشخص نبود هر پ هاامیپ

مثبت  کریچند است هاامیپ نیب آن. یمحتوا یاست؛ مگر از رو

زمان چتها مربوط به زمان حضور  هجده هم گذاشته شده بود.

بود مخاطب بهروز دختر  دهیبه نظرش رس بود. کیبهروز در بوت
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که در طول  ی. دختردهجوان، تنها و افسر یباشد، دختر یجوان

شده بود.  شیهایزباننیریوز و شکوتاه وابسته بهر یمدت

 یدانشگاه تاینها یرستانیدب یسال دختروبه سن هاالوگید

به  .ندیرا بب دشیجد بیرق یکنجکاو شد تا چهره .خوردیم

 شعرنوشته گذاشته بود. لیعکس پروفا یجا رفت. لشیپروفا

از اشعار فروغ فرخزاد و  مختلف ینوشتهده دوازده عکس

 . ینبهبها نیمیس

خودش نصب  لیموبا یبهروز، تلگرام او را رو لیموبا شماره با

بهروز آمده  یتلگرام برا یکه از سو تیاحرازهو یهاغامیکرد. پ

متوجه  گرفتیتا بهروز استعالم نم گونهنیبود را حذف کرد. ا

 .شدیاطالعاتش نم یدزد

 

هم ناراحت نبود.  یلیخ یقبل شوکه نشده بود. حت یدفعه مثل

 لیموبا .شدیبا خودش داشت روشن م فشیتکل ییجوراکی

معصومش در  یبه چهره یسرش گذاشت و نگاه یبهروز را باال
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 شدندیاحتماال اگر مردها هم فرشته م خواب انداخت.

را با  نشی. نفس سنگشدیم یبهروز طراح هیظاهرشان شب

 .دیتخت رفت و دراز کش گریبه سمت دفرستاد.  رونیب یآه

شد.  نیزود هم چشمانش سنگ یلیخ اشینیبشیالف پبرخ

خوانده  ییسر شده بود. جا انتیخ یانگار روحش در مقابل تلخ

ترک شدن  کیو  زیمرگ عز کی انت،یخ کیکه  یآدم»بود: 

 اشزدهشگفت ایدر دن زیچ چیه گریرا تجربه کند د لیدلیب

برده بود. ترک  یجمله پ نیا یو حاال به درست« .کندینم

 ونشیبهروز... کلکس انتیروزبه، مرگ مادرش و خ حیتوضیب

 ونیلبش آمد. روزبه کلکس یرو یکامل بود! پوزخند

 دهینو داشت. یفلز یکوچولو نیو ماش یفانتزعروسک

 ونیو محسن کلکس یشانسمرغتخم یهاسازه ونیکلکس

 داشت! یبدبخت ونیفندک. او هم کلکس
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که بهروز  ی، اما تا وقتشد داریاز برخاستن بهروز ب شیپ صبح

خانه را ترک نکرده بود، چشم بست و تظاهر به خواب کرد. از 

. رفتیم رونینداشتند، بهروز زودتر از خانه ب نیماش یوقت

از ساعت ده به پاساژ نخواهد  شیدارد و پ یکار بانک دانستیم

 رفت.

 

که گذشته بود چند بار خواست از بهروز  یاطول سه هفته در

. قاعدتا اگر دیاما نپرس« شد؟ یچ نیماش انیجر» بپرسد:

به  یمیممدرح انیالسکوت بابت جربه عنوان حق نیماش

بازپس  دیماجرا با نیمنصور داده شده بود، بعد از برمال شدن ا

از  یستپاسخ در دن،یدر صورت پرس دانستی. مشدیگرفته م

 هر آنچه به بهروز مربوط گرید یاز سو د،یبهروز نخواهد شن

 شده بود.  ارزشیب شیبرا شد،یم
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در طول کالس،  کالس برداشته بود. یرانتفاعیغ یامدرسه در

اما با به صدا درآمدن  ها داد.تمام حواسش را به درس و بچه

داشتند با هم  رفت. ”قاتیدر م یخس”به کانال  حیزنگ تفر

 سهیرا با هم مقا یخندوانه و دورهم یها. برنامهکردندیچت م

و رامبدجوان را. دخترک  یریمدمهران یگری. و مجرکردندیم

و بهروز تالش  کردیم فیتعر یریمدمهران لیو استا پیاز ت

و  ستیاصال وااااو ن یریمدمهران یداشت به او قبوالند چهره

سنگ هم اجرا  یصورت او قرار دارد اگر رو یکه رو یمیگر

 ! شودیچهره نشان داده مشود، خوش

خودش را باال  توانستینم یحسود بود! وقت شهیمه بهروز

و  هاشهی. هنرپاوردیب نییرا پا یگرید کردیبکشد، تالش م

 محسود او بودند.  شهیسوپراستارها هم هم

 

 

[ ,4/۱۱/202۱ ۱:00 AM] 
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 امیپ بیتنها رق شده بود. کطرفهی شانیدوم چتها حیتفر زنگ

اتاق  یکه برا ییهااز پرده یاپیپ امی. در ده، پانزده پفرستادیم

دوختشان انتخاب کرده  یکه برا یگرفته بود و مدل ییرایپذ

 هم نوشته بود: انیآورشان گفته بود. در پاسرسام متیبود و ق
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که انتخاب کردم عکس بندازم.  یرفت از پارچه و مدل ادمی»

 «.ادیمطمئنم خوشت م یول

ست و چه شکل و چند ساله بیمشتاق بود بفهمد رق یلیخ

مدرسه، به قصد  یساعت کار انیدارد. بعد از پا یلیشما

 کرد: پیتاشد و  یآموزشگاه سوار تاکس

 «پرده رو ول کن.»_

 «عکس از خودت بده، دلم برات تنگ شده. هی»

 جواب داد: بیرق

 «! بنگاه خلوت بود؟یچه زود برگشت»_

 «شد؟ تموم»

بهروز خبر داشت.  یهااز او از برنامه شیب بیرق زد. یپوزخند

 مهم نبود. شیبرا باشد. نیماش دیخر ریحدس زد بهروز درگ

 کرد. یریگیرا پ اشیقبل یخواسته

 «عکس بده. زودباش.»_

 «عمرا»_
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 «.نهییکه دستمه پا یلیموبا نیدورب تیفیک»

 «!یرو شکوند نمینازن لیموبا پوچوچیسر ه یالک یالک»

 کرد: پیتا عیو سر دیفروز باال پر ابروان

 «من؟»_

 «؟یک»

 «کجا؟»

 «!!اد؟ینم ادمی چرا»

 جواب آمد: مؤثر واقع نشد. اشحربه

 تیریکبیپولش رو از حلقوم خودت و اون زن ا یوقت»_

 «!ادیم ادتی رون،یب دمیکش

 یاهفته کی بهیغر کیشد. بهروز آنقدر به  نیسنگ قلبش

 صدا بزند. نوشت: یریکبید که او را اظاهرشده رو داده بو

 «بده. سیحداقل وو»_

 «رو بشنوم، دلم آروم شه. صدات»
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. لودش کرد. دیرس یسیوو یاقهیو بعد از دق دیطول کش یکم

دار و پر از عشوه صدا کش هدفونش را در گوش گذاشت. عیسر

 بود:

ماهه  هی تششیبهروز... نها یششد یچه احساسات گمیم_

تموم  ی... زودجمیعج ششهیعوض م طیا. ششرستگهید

تو واتساپ زنگ  یخوای.. م.میکنیم ی... رفع دلتنگششهیم

 ؟یرو دار طشیبزنم بهت؟ شرا

از آنکه مجدد آن را بشنود،  شیآشنا بود. پ شیصدا برا ذات

 کرد: پیتا

 «.ستیمناسب ن طینه االن شرا»_

 «بده. امیپ تو»

و غمزه را از صدا حذف لحن پرناز را گوش کرد.  سیوو دوباره

بود؛  یمیممدرح ماند. یپررنگش باق یها” ش”کرد و تنها 

 شهره! 
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خون گرم،  یپوستش به جا ریشد و احساس کرد ز سردش

شهره با آن  یچهره دارد. انیسرد جاجرود جر یرودخانه

چشمش  شیسبز پ یبایو آن چشمان ز فیو لط دیپوست سف

و دست داده بود. به ا یدیظاهر شد. احساس حماقت شد

اش اجاره مغازه یکه به راحت یمیممدرح کردیفکرش را هم نم

 رانیاش را رهن داده و به همه گفته بود از او خانه دهرا فسخ کر

باشد. انتظار  بشی، هنوز هم رق رودیم یبه دب شهیهم یبرا

را داشت.  یدانشگاه یانتظار دخترک را داشت. یگریشخص د

و محبت به بهروز باعث  ییدر امر زناشو یهتصور کرده بود کوتا

 هیقض تیماهدر  یهر چند فرق کج شدن پاالن او شده است.

  نداشت.

 

به  ینداد. اما وقت امینگذاشت و شهره هم پ یغامیپ گرید 

 آمد: غامیپ د،یآموزشگاه رس

 «چه خبره؟ نجایا»_
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 «؟یزنیخودت حرف م با»

 جواب داد: عیبود. سر نیآنال بهروز

 «.زدینه، با من حرف م»_

 :دیرس یگرید امیپ امش،یبا پ همزمان

 «چه خبره؟ موش افتاده تو کانال؟ نجایا»_

 «!!!نجاستیا بهیغر»

 

[ ,4/۱۱/202۱ ۱:00 AM] 
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لبش  یرو یتصور جا خوردن شهره و بهروز پوزخند تلخ از

بگذارد.  یامیپ یماند تا کس لیاموب یبه صفحه رهینشست. خ

مشغول صحبت شده  ی! احتمال داد تلفندینرس یامیپ چیاما ه

 گذاشت: امیباشند. خودش پ

 «فروز هستم.»_

 «.دمیسرک کش تونیتلگرام یخصوص میتو حر دیببخش»

 «تلگرام بهروز رو هک کردم. یکنجکاو یاز رو صرفا»

 انهیآش من داره یخونه یکه رو یبا جغد شتریب خواستم»

 «آشنا بشم. سازهیم

 :دیجواب رس 
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من  یتو نبودم. تو جغد زندگ یکن زندگمن جغد خونه خراب»_

 یبا هم عاشقانه زندگ می. من و بهروز چهار ساله داریبود

 «.میکنیم

 «.ستمین روزیامروز د مهمون»

 «سال قبل از تو اومدم. دو»

 «بشم. ینذاشت رسم مادرش»

 دیعروس با نکهیوسال و امزخرف سن یبهونه همون»

 «از پسر باشه. کتریکوچ

 «نه خودش. ،یانتخاب مادرش بود تو»

 «.خورهیبهم م تافهیحالش از تو و ق خودش»

 «بگو یزیچ هیبهروز؟  یالل»

 دیلرزیبغض راه تنفسش را بست. دستش م فشرده شد. قلبش

 کرد: پیتا یول

هن بساطم رو پ تونیکه ناخواسته وسط زندگ دیببخش»_

 «کردم. شرمنده
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خودش هم الل  یمن انتخاب مادرش بودم، ول ،یگیم راست»

 «بود اعتراض کنه!

 یبهروز چطور ،یبه زور برد دامپزشک شهیگربه رو هم نم هی»

 «!دونمیبا من ازدواج کرد رو نم یزورک

 «.خوامیکالم بگه نم هیبود  الل»

 «.کردیآورتون نمچندش یرو هم وارد باز من»

 کنه،یم انتیبهروز داره بهم خ دمیکه فهم یقتو همون»

 «. فاسقت نذاشت.رمیخواستم طالق بگ

 «فرستاد و به غلط کردن افتاد. واسطه»

کس  چیبه درد ه یخودت... دستمال گه شکشیبهروز پ االنم»

 شیر خی. مال بنجل بخورهی. حداقل به درد من نمخورهینم

 «صاحبش.

هر  ایتو.  شیپ ادی، برو جمع کنه لشیوسا ادیبگو ب بهش»

 «.خوادیکه م یگورستون

 «.یجنگ و جدل چیبه خودت بدون ه کنمیم واگذارش»
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 :دیرس عیشهره سر جواب

 «با حضور تو ندارم. یمن مشکل»_

 «که تا االن مشکل نداشتم. همونطور»

 «تو خونه خودت باش، منم تو خونه خودم. تو»

 شت:گرد شد و نو بیرق ییفروز از حجم پررو چشمان

 «!!!دیشما بزرگوار»_

 فیشما برام تعر یحجم سخاوت و بلندنظر نیا واقعا»

 «ست!!!نشده

 «م؟یمگه دار شه؟یم مگه»

 کرد: پیفرستاد و دوباره تا یتعجب کریاست

برش دار...  یبذارمش دم در. همراه آشغاال... خواست خوامیم»

 «تر از خودت.تر و بدبختگشنه یکیهم بده به  ینخواست

 

مانده بود. به آبدارخانه  دشیتا شروع کالس جد یساعت مین

 سیکانتر خ یچرا رو دی. نفهمختیر یخودش چا یرفت. برا
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تمام  یجیآنجا را خشک کرد و با گ یاپارچه یشد! با دستمال

 نیریرا ش یآن را در سطل زباله انداخت. با ده دوازده قند چا

. هنوز شدنوکرد تا آن را ب کیرا به لبش نزد وانیکرد! ل

 یشده بود و رو نیسنگ یسیاش از ختمام شد! مقنعه دهیننوش

 !شهیپر شده بود از خرده ش نیزم

ساعته دارم نگات  هی... کنمیم زیمن تم ورنیا ایب ؟یمست_

 نی... دستات چرا ایکنیم یکارخراب یش دارهمه کنمیم

 لرزه؟یم یجور

ش را مشت زهره همکارش زد. دستان یبه رو یساختگ یلبخند

 داد و گفت: هیتک نتیبه کاب شود. انیکرد تا لرزشش کمتر نما

  .کنمیم زیدستت درد نکنه... خودم تم_

 را جمع کرد: هاشهیشانداز خردهبا جارو و خاک زهره

. یکن یکارخراب شتریب یکه دار یاوضاع نیبا ا ترسمیم_

 !یدست و بالت رو ببر یبزن

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

[ ,4/۱۱/202۱ ۱:00 AM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 8۵قسمت#

 

 یرو یلکه کبود ادیفروز را  ،یآنجا را خشک کرد. ت یبا ت بعد

لبش را به  یرو یبهروز انداخت و لبخند ساختگ ینهیس

 . آرام گفت:دیتلخ بدل کرد. زهره نگاه از او دزد یپوزخند
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زنگ  میگیم یبرو خونه... به منش ست،یاگه حالت خوب ن_

 .رمیکالس اولت رو هم من م .انیها نتک بچهه به تکبزن

 ! امیخال

 لبانش را کش داد که مثال حالم خوب است و گفت: یالک

 یکم فشارم افتاده... تا شروع کالس اک هیممنون از لطفت... _

 ... شمیم

 شانیانداز را سر جاخاک و جارو یت نگفت. یزیچ گرید زهره

دو شکالت  فشیاز داخل ک گذاشت و دستانش را شست.

را باز کرد و در  یگریرا به فروز داد و د یکیدرآورد.  ییکاکائو

 دهانش گذاشت:

 ...ادیت ببخور رنگ به چهره_

به حال خرابش به کالس رفت. به  توجهیب را خورد و شکالت

 میکرد تا تا یکالس رفت، اما فقط وقت گذراند و زمان را سپر

 شکل. نیهم به هم یبعد یکالس تمام شود. کالسها
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 نخورده بود. ییاما از شب قبل غذا رفت،یبه خوردن نم لشیم 

 یتوان الزم برا دیبا رو شود.در خانه با بهروز روبه زدیحدس م

اصال دوست  .کردیم دایپراسترس را پ یمواجهه با ساعات

 خواستیچشم او دچار ضعف شود. دلش م ینداشت جلو

بار در  نیاول یخودش بسازد. برا یبرا یمحکم و قو یاپوسته

عمرش، تنها به رستوران رفت. ساعت هفت شب، صبحانه و 

هر قاشق چلوکباب را به زور  کرد. یکیناهار و شامش را 

وجود فقط توانست کمتر از  نیداد. با انوشابه فرو  یاجرعه

مصرف  بارکی یرا در ظرف هیبق را بخورد. شیاز غذا یمین

که  یپوشنوجوان ژنده بهاضافه را  یول خواست غذاا .ختیر

بدهد، اما منصرف  کردیم رورویسطل زباله را ز ابانیخ یسوآن

 شد.

خودش را  نهیرستوران رفت و در آ یبهداشت سیسرو به

و نزار. با تنها  ورورنگیشده بود. ب تیم هیورانداز کرد. شب

نگ داد تا از ر یرا کم شیهاکه همراه داشت لب و گونه یرژلب
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مصرف را برداشت  بارکیخارج شود. ظرف  زیانگآن حالت رقت

تا خانه  ،یشگیاتوبوس هم یرا کامل کرد. به جا اشیو ولخرج

 اسنپ گرفت!

 

واحد خودشان  ییبه روشنا ینگاه دیساختمان که رس یجلو

که از پشت پنجره مشخص بود، انداخت. بهروز آمده بود. 

انداخت  دیکل .دیآن را جو لکسیو ردر دهان انداخت  یآدامس

 و وارد راهرو شد.

. شدندیتمام نم رفتیکش آمده بودند، هر چه م ریمس یهاپله

انگار آپارتمانش به طبقه دهم منتقل شده بود. پاگرد قبل از 

حالش که جا آمد دوباره  و نفس تازه کرد. ستادیاش، اخانه

در دست گرفت  یظرف اضافه غذا را از قصد جور حرکت کرد.

زد و دنبال  هرهبه چ یتفاوتی. ماسک بدیایکه به چشم ب

محسن  «انتیخ» لب زمزمه کند. ریگشت تا آن را ز یاترانه

آدما از آدما زود » یبعد ینهی. گزدیبه ذهنش رس یچاووش
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 اوشیس« دوسِت ندارم گهیبرو د»گوگوش بود.  «شنیم ریس

. هر چه به افتیینم یآهنگ مناسب چیه شمس را هم رد کرد.

ازت  گهید» تاینها .داشتو دروغ  انتیرنگ خ دیرسیذهنش م

 لب زمزمه نمود و قفل در را باز کرد. ریرا ز نیافش «ادیبدم م

 

کمرش را شل کرد  یو مهره چیپ یکس در راهرو نبود، کم چیه

 المیخ نیع”نوسان داشته باشد. مثال  یآهنگ اندک تمیتا با ر

  ”ستین

. مصمم شد تا رنگ دیکش رونیرا از قفل ب دیباز کرد و کلرا  در

 یگرید یهر فاز منف ایاز غصه، نفرت  یاثر نینگاهش کوچکتر

به اشتباه!  یحت د؛یرسیبه چشم م یقو دینداشته باشد. با

 در دل گفت و بالفاصله زمزمه کرد: ی«اهللبسم»

 تنها باشم یتو تنها یکه ب خوادیدلم م_

 هام بپاشمو لحظهنبودنت رو ر عطر

 ازت گهید
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 عروسک این شمیپ اد،یازت بدم م گهید

 نمکیاخمو، عروسک ب ریگبهونه

 

[ ,4/۱۱/202۱ ۱:00 AM] 
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به طرف  می. مستقدیکاناپه نشسته بود را ند یبهروز که رو مثال

آن  یومصرف غذا را ر بارکیو ظرف  فیرفت و ک رهیجز

 بهروز، آوازش را قطع کرد و گفت: دنیگذاشت. برگشت و با د

فکر  یرو جمع کن، ول لتیوسا ای! گفتم بیعه... زود اومد_

 شب به بعد رو داشتم.  ازدهی... انتظار یایاالن ب کردمینم

 به اطراف انداخت و افزود: تهیفورمال ینگاه بعد

 !شهیم ری! د... پاشونینش ی! الکیکه هنوز جمع نکرد یزیچ_

 پا انداخته بود: یپا رو بهروز

 . میبا هم حرف بزن دیبا_

اش نشست. مقنعه یمبل یشانه باال انداخت. رو تفاوتیب فروز

 :دیکش اشختهیربهم یموها یرو یرا درآورد و دست

 . کنمیبگو... گوش م_

از نگاهش مشخص  یحس خاص نکهیبه صورت بهروز بدون ا و

ز با دو انگشت شست و سبابه دو طرف شد. بهرو رهیباشد، خ

 و گفت: دیلبش را دست کش
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تالش کردم شهره رو کنار بذارم،  یلیمن خ تی... واقعنیبب_

کنار بذارم... من چهار سال  تونمینشد... همونطور که تو رو نم

 تونمیبا شهره بودم. دو سال قبل از اومدن تو... تو رو هم نم

 کنم؟ دایپ تونمیتو کجا م یربونو مه یبه خوب یزن کنار بذارم.

 و خواند: دیاز حجم وقاحت بهروز خند فروز

 ور... آره؟دو تا دلبر... موندم برم کدوم ونیم_

 نیهم .کردینم ینگاه فروز به بهروز اصال نفرت را تداع نوع

 نگاه اعتماد به نفس را در وجود بهروز باال برد:

همون بهروز، تو  شمیم ... منمیماه قبل بش هیدوباره مثل  ایب_

 .ریبگ دهیهم بشو همون فروز... حضور شهره رو ند

اول لبخندش  محو باز شد. یفروز دوباره با تبسم یچهره 

 شیتمسخر صدا نکهیشد. بدون ا یکم واقعپوزخند بود، اما کم

 آشکار باشد، گفت:

 ؟یکن تیعدالت رو رعا یتونیم ؟یفرق نذار نمونیب یتونیم_

 کالمش کرد و ادامه داد: یچاشنرا  استهزا
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زن بهتر  زهیجمعه هم جا یروزها م،یذاریطرح زوج و فرد م_

 باشه؛ چطوره؟

 :دیکش اشیلخت و گندم یموها انیدر م یدست بهروز

 یمشکل یدونستیکه نم شیماهه پ هی... تو تا زمیعز نیبب_

 . شمیعوض نشده، من همون بهروز م یزی! االنم چمینداشت

 شد: یز جدفرو یچهره

سوسک تو اتاق بهنوش  هیمامانت  یبار تو خونه هی ادتهی_

که  یکرد، تو اتاقش نرفت تا وقت غیجغیج یرفته بود. کل

 زیبعد که اتاق رو تم دش؟یو کشت دیکرد داشیسوسکه رو پ

 شد! دایهم پ گهیکرد جسد چهار تا سوسک د

 خب؟_

 کنهیمتختشه، بهش فکر ن ریسوسک ز هیآدم ندونه  یتا وقت_

وقت تختشه، اون ریسوسک ز هیبدونه  یو راحته. اما وقت

خوابش رو واگذار  ی. جاکنهیش به اون سوسکه فکر مهمه

رو فرش  گهیاتاق د هیتو  رهیسوسکه و مبه خاله کنهیم
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تر از فرش بدون رختخواب راحت یرو دنی. خوابخوابهیم

 که.سوس رشیز یکنیهست که فکر م یرو اون تخت دنیخواب

 ماساژ داد: یمچ دستش را کم بهروز

 شهره رو کنار بذارم... به حضورش معتادم. تونمیمن نم_

 پا انداخت: یخاطر پا رو نانیبا اطم فروز

که  یندار یبرام ارزش گهیترکت بدم... چون د خوامیمنم نم_

 خوامیبخوام برا داشتنت تالش کنم... به شهره هم گفتم م

طالق اقدام کردم. تو  یبرا شیسه هفته پ.. من در. بذارمت دم

انداختمش.  انیش رو نبستم و به جرمدت هم پرونده نیا

 را به سالمت. ام ر،ی. شما را به خمیشیاز هم جدا م یتوافق

! هیچیشوهر نصفه، بهتر از ه هی... داشتن یکنیضرر م_

 یها موندن... چقدر از زناگل و خوشگل تو خونهدسته یدخترا

 ؟یتونستن دوباره شوهر کنن که تو بتون وهیب مطلقه و

 تکان داد: یمتفکر لبانش را جلو آورد و سر فروز
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خانم  هی یمناسب برا سیشدن ک دایحق با توئه... احتمال پ_

 کمتر از مرده. وهیب ایمطلقه 

 تمسخر ادامه داد: با

.. بذار رو جمع کن و برو. لتی... حاال وسایممنون که به فکرم_

 بسوزم و بسازم و آه بکشم! یشوهریبدر حسرت 

 به چشمان فروز زل زد: بهروز

 !یمونیتنها م_

 فروز با حسرت همراه شده بود: یصدا

 بودنه! یوقتا، تنها بودن بهتر از با هر کس یگاه_

 

 

 

[ ,4/۱4/202۱ ۱0:4۵ AM] 
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. آرام و قرار نداشت. انگار خوردیتکان م شیدر جا بهروز

انگشت به طرف  دواریگذاشته بودند. تهد رشیسنگ داغ ز

 فروز گرفت و گفت:

... درست هم یترنییکه از من پا یدونی... تو خودتم منیییبب_

با خودت  یچرا دار دونمی... حاال هم نمیشد هیقض نیمتوجه ا

 ...کنــــیلج م
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 :دیحرفش پر انیم فروز

مزخرف  جهینت نیر کن اونوقت از کجا به اصبر کن ...صب_

 ؟یدیرس

تاج کاناپه گذاشت و  یبا نخوت دستانش را باز کرده و رو بهروز

 گفت:

چون  یداریرو خودت برم خودهیخراب و ب یزیتو هر چ_

 ...نهییارزشت پا یدونیخودتم م

 نگاهش کرد. بهروز ادامه داد: یابرو گره زد و سؤال فروز

و  دهیپالس وهیم ،یداریخرد شده رو برم یهاتو غذا کتلت_

رو خودت مصرف  یخچالیته یغذاها ،یخوریدار رو ملک

 ،یداریها را خودت برمشکسته تیسکوئیب ی... تو حتیکنیم

خوبش رو  اقتیل یدونیبرا من، خودت م یاریسالما رو م

 !یندار

 گفت: ریمبهوت و دلگ فروز
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بت من به خودت رو که مح نهییشعورت پا نقدریتو ا یعنی_

گفتن گالبم که  میاز قد ؟یدونستیارزش بودن من منشونه کم

 شهیمحبت هم یمن از رو زندش،یریبشه تو آفتابه م ادیز

لذت  یتو بهتره رو بخور نکهیواسه تو. از ا ذاشتمیبهتره رو م

برتر از خودم  وتو ر نکهیوقت علت رفتارم ا چیه یول بردمیم

رو  لتیفرقه... زودتر پاشو وسا یلیدو خ نیا نیبدونم نبوده. ب

 جمع کن. شهره منتظرته!

 دستانش را از آن حالت رها جمع کرد و در هم گره زد: بهروز

 بازهیکه م یاون ...شهیبرم برام بد م نجایفکر نکن من از ا_

 . یبازنده بش خوادی. دلم نمییتو

 خانه را نشان داد: یدر ورود فروز

 !یاومد خوش. دمیشن ،یگفت_

 گفت: دواریتهد

 حرف آخرته؟ نیا_
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راحت شه،  التیبله. بله. سه بار هم بعله رو گفتم که خ بله._

 !یحاال خوش اومد

دستش را به نشانه طلب کردن جلو  د،یکش یقینفس عم بهروز

 آورد و تکان داد:

 مملکت! جیتومان وجه را ونیلیخونه... هفتاد م شیپول پ_

در سکوت  یسمت را نکرده بود. کمق نیجا خورد. فکر ا فروز

 شد؛ فکر کرد و گفت: رهیبه بهروز خ

 میست، چهار و پونصد هم حساب کنچهارده تا سکه مهیمهر_

تومن... شکر  ونیلیهفت نه تا شصت و سه م یبه عبارت شهیم

 که ندارم... ییخدا طال

انگشت دوم دست چپش انداخت و  یساده نگیبه ر ینگاه

 ادامه داد:

 تو مال منه. یکه مال توئه. حلقه نیهست. در واقع ا نمیا_

دوستام  شی. اونقدر پدمیرو هم روز محضر بهت م شهیبق

 رو راحت جور کنم.  ونیلیم شیاعتبار دارم که پنج ش
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 :دیخند بهروز

 یگیاز اونور م ،یطالق توافق یگیم ورنی... از اگهینه، نشد د_

 فالن. هیمهر

 :باال انداخت یاشانه فروز

نه نفقه... زمان  یاجاره داد یالیدو سال نه ر نیا یتو تو_

. اگه کل نایو ا یطال و جشن عروس یپول جا نیا یگفت یعروس

برام  یمشکل یاون پول رو هم بهت پس ندم، از نظر اخالق

 ی... با توافقمیکه... بگذر یازم گرفت یقدر پول دستاون نداره.

 ؟یبودن طالق مشکل دار

 زد: پوزخند بهروز

 طالقت بدم! یمفت یجورنیهم خوامینم_
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نتوانست نفرت را از نگاهش  گرید شدت خشم گر گرفته بود. از

 گفت: دیلرزیکه به شدت م ییبا صدا حذف کند.

... رونیمن برو ب یحاال از خونه .کنمیاقدام م یمن قانون ،یاک_

 حاال. نیهم
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 یرا درآورد. وقت لشیموبا فش،یبلند شد و از داخل ک همزمان

به  شماره صد و ده را گرفت. د،یبهروز ند یاز سو یتکان چیه

 مرتعش گفت: ییارتباط با صدا یمحض برقرار

من و  یقانون یمن، خونه ینفر اومده تو خونه هی الووو... سالم._

 د،ییبفرما ادداشتی... بله، د؟ینه کمکم کن. ممکرهینم رونیب

 پاسداران، سَروســـ...

را از دستش  لیکالمش در هوا ماند، چرا که بهروز موبا هیبق

خرد  لیموبا یدیسال یکوباند. صفحه واریو محکم به د دیکش

 هم خاموش شد.  لیشد و خود موبا

کرد اش نگاه شده یمتالش لیواج به موباوچند لحظه هاج فروز

پرت  ونیزیرا به طرف تلو زیم یرو یگلدان سفال کبارهیو به 

 یونیزیتلو یدیسبهروز با شکسته شدن ال ینعره یصدا کرد.

از گلدان  یاشکسته عایشد. فروز سر یکیکه مال بهروز بود 

 یپر از لبخند یو لبان فرتپر از ن یرا برداشت؛ با چشمان یسفال

 ه کرد و گفت:به بهروز نگا روزمندانهیزشت پ
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 نوش جونت..._

 ور شد. فروز داد زد:حمله شیبه سو بهروز

تو  زنمیم نویهم ،یارواح خاک مادرم دست روم بلند کن _

رو  کارنیکه ا یدونیوالش شه... مآش تافهیصورتت... ق

 !کنمیم

اش حساس است. چهره ییبایز یبهروز چقدر رو دانستیم

نثار فروز و  کیچند دشنام رک به او استپ کرد. دهیبهروز نرس

زد و آن را چپه  ییرایپذ زیم ریبه ز یلگد پدر و مادرش کرد.

 کیرا هم با  یکرد. مبل سر راهش را هم انداخت. جاکفش

زد. فروز  رونیبه وسط فرش پرت کرد و از خانه ب یحرکت، افق

و  دیآن گذاشت. چرخ یرا هم رو دیبالفاصله در را قفل کرد. کل

نتوانست  گریاش افتاد. دشده رانیو یخانهنگاهش به 

 را سر داد. هیگر یهایو ها دیکند. بغضش ترک یخوددار
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 یکه حالش بهتر شد، قفل خانه را عوض کرد. سه هفته یکم

به  یازیبود، اما تصور کرده بود ن دهیرا خر دیقبل قفل جد

 آنکهیخانه راحت شد، ب تیکه از امن الشیخ .ستین ضشیتعو

را چک کرد.  لشیرا جمع کند، موبا ونیزیتلو یهاخردهشهیش

را از  اشیمیقد لیکامال نابود شده بود. به اتاق رفت و موبا

زارع خانمکه حاج یلیکرد؛ موبا دایها پپرتوخرت یجعبه

زمان خودش  داده بود. هیوارد دانشگاه شد به او هد کهیزمان

 یمدت دیتلفن بود. با بود. اما هوشمند نبود. فقط یخوب یگوش

که  یتا وقت کرد،یم یآپ خداحافظبا تلگرام و واتس

 متیآوردن ق ادیبا به  بخرد. دیجد یگوش توانستیم

خرده  دنینثار بهروز کرد و با د یدشنام لیوحشتناک موبا

را از  کارتمیصورتش آمد. س یلبخند رو ونیزیتلو یهاشهیش

بگذارد. آه از  یمیقد لیشکسته درآورد تا در موبا لیموبا

 یبود و جا کرویشکسته م لیموبا کارتمینهادش درآمد! س

از آن بود. دوباره به بهروز  زرگترب یمیقد لیموبا کارتمیس
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 ستیرا هم در ل لیموبا کارتمیس ضیگفت و تعو ییناسزا

 روزبعدش قرار داد.  یکارها

 

فته و کفش گر فیاز لباس و ک بهروز را جمع کرد. لیوسا تمام

 یلیموبا یگرفته تا جعبه ییماهواره. از مدارک شناسا وریتا رس

 یحت که دست بهروز بود. از برس گرفته تا مسواکش.

دست آخر،  او را هم جعبه کرد. یو کتابها لمیف یهایدیس

را هم در  ونیزیتلو یو قاب شکسته هاشهیشتمام خرده

  ت.ها گذاشجعبه هیبق یو آن را رو ختیر یاسهیک

بود! قصد سکته دادن  روقتیبه ساعت انداخت، د ینگاه

روز  یبهروز را برا لیکردن وسا کیخانم را نداشت. پاحترام

 بعد گذاشت.
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دار شد و زودتر از آنچه وکالت طالقش را عهده یبرادر عل عطا

بهروز برخالف  حکم طالقش صادر شد. ردکیفکرش را م

به  ینکرده و با طالق توافق تیکه داده بود، اصال اذ یاوعده

خانه، موافقت  شیو پول پ هیالتفاوت مهرشرط گرفتن مابه

کرده بود. فروز تمام مدت حضور در محضر، تالش کرد تا 
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چشم بهروز و مادر و خواهرش، محکم و  یخودش را جلو

 درونش را آشکار نکند. یهد و ضعف و غصهقدرتمند نشان د

پرتمسخر  یهاخانم و نگاهاحترام دارشین یهادر مقابل حرف

 بهنوش تنها لبخند زد و سکوت کرد.

 یخودش را به ازا یتومان ونیلیچک چهار م یعل کهیزمان

لحن ممکنه  نیخانم با بدترالتفاوت به بهروز داد، احتراممابه

 گفت:

نمک رو تو آب یانم هنوز طالق نگرفته بعدماشااهلل فروزخ_

 خوابونده!

لب گفت و بهروز به  ریز ی«االاهللالاله» ینداد، عل یجواب فروز

 یرا به کنار یبالفاصله بعد از امضا، بهروز عل مادرش تشر زد.

 و گفت: دیکش

مقتدر و محکم فروز نگاه نکن، از درون داغون  افهیق نیبه ا_

مثال  ،ییجا ،یمسافرت هی شیروز ببر چند یشده... اگه بتون

رو که نداره  ی... کسشهیخوب م یلیپدرخانمت... خ یالیو



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

وکارش دوستاشن... هواش رو داشته خدا. تمام کس یبنده

 باش.

 پوزخند زد: یعل

من و آزاده حواسمون  ،یتو نگران خواهر من باش خوادینم_

 !التیع شیبهش هست. شما بفرما برو پ

 

به خانواده  یتوجه آنکهیآمدند، فروز ب رونیبمحضر که  از

 نیماش کهیشد. تا زمان یعل نیهمسر سابقش کند سوار ماش

حرکت نکرد،  نشستیبهنوش پشت آن م گریبهروز که د

با رفتن آنها،  مشغول نگه داشت. نیخودش را به کمربند ماش

 نیداشبورد ماش ینقاب اقتدار را از چهره کند و سر رو

 که سوار شد، سر بلند کرد: یعل .گذاشت

. تو یدیبرام زحمت کش یلیمدت خ نیدستت درد نکنه... ا_

 جبران کنم. تیشاد



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

نگاه از  آنکهیب بود. انینما یعل یو اندوه در چهره اخم

 بردارد گفت: شیروروبه

 ما... آزاده ناهار درست کرده.  یخونه میریم_

 خوامیکن... م دهایمنو پ رتی... تو مسشمیمزاحم نم گهینه د_

 کم قدم بزنم! هی

 به صورتش انداخت: ینگاهمین یعل

 هی یما. احتمال داره آزاده از سر دلسوز یخونه میریاالن م_

کم حرف  هی... فکر کنم اگه ریهم بهت بگه، به دل نگ یزیچ

  حالت بهتر بشه. یبگ راهیو بدوب یبزن

 :دیخند یتصنع فروز

 . ادیفحش دادنم نم_

 زد: یندپوزخ یعل

فوت شده  هی یبرا یواسه چ یدونی... مکنهیآزاده کمکت م_

 دادن؟ یواسه سرسالمت انیم گرانیو د رنیگیختم ممجلس

 خودش ادامه داد: د،یفروز را که د یسؤال نگاه
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... ارهیعزا رو درمدوباره اشک صاحب یهر سرسالمت_

. شنیم رشیانگار زودتر به پذ کننیم یکه عزادار یجمعدسته

 یخودش رو ط یروال عاد شونیهم نرسن، زندگ رشیتا به پذ

 .کنهینم

 مکث گفت: یسکوت کرد و بعد از لخت دوباره

 یمعمول یو به زندگ یکن یکاوریکن زودتر خودت رو ر یسع_

 .ی. توانش رو دارادهی... تو قدرتت زیبرگرد

 

. کردیم ینیسنگ اشنهیکوه دماوند در س یبه بزرگ یحجم

. مصمم بود به فشردندیقلبش را م ینامرئ ییلهاچنگا ییگو

خاطر حال آزاده، خودش را مغموم و شکسته نشان ندهد، اما 

آزاده در را باز کرد و او را محکم در آغوش گرفت،  یوقت

. آزاده پشتش را ستیرا سر داد و بلند بلند گر هیگر یهایها

 رونیاز آغوش آزاده ب یکرد. وقت یدردماساژ داد و با او هم

افتاد که مادرش  یروز ادیبهتر شده بود.  یلیآمد، حالش خ
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نکرده بود، در  هیدر آغوش بهروز گر کهیمرد. آن روز هم تا زمان

 حال خفقان بود.

 

[ ,4/۱4/202۱ ۱0:4۵ AM] 
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کدر و  یاپرده یرا با پشت دست پاک کرد. از ورا شیاشکها

سرخ بود و پرآب. دستانش را  شیها. چشمدیرا د یعل محو

خودش را گرفته تا او را به  یمشت کرده بود و مشخص بود جلو

آغوش نکشد. حال آزاده از آن دو بهتر بود. به آشپزخانه رفت. 

به فروز  وبرگشت و ر یخانگ کیک یو بشقاب یچا ینیبا س

 گفت:

جشن  دیخدا بابه  م؟یخوریغصه م میامال دار نیا نیچرا ع_

کم  تیاز سر زندگ یتیخاصیموجود ب نیکه همچ میریبگ

طالق  غیو دردناک بود که االن با ت یدمل چرک هیشده... بهروز 

 ی... درسته تا چند روز جایشده. تازه راحت شد هیتخل

زخم که خوب بشه خودت  یجا یول کنهیم تتیزخمش اذ

رو  کی.. ک! چقدر بهتر شده برات.یچقدر راحت شد یفهمیم

... تا  ختمیامروز پختم. شکرش رو کمتر از حد معمول ر نیهم

هم وقت خوردنش  ییچا ن،یشما دو تا دستاتون رو بشور

 .شهیم
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 کیو ک یاز بهروز و طالق نشد. کنار هم چا یصحبت گرید

 یسرهم یلباسها دند،یآزاده را د یسونوگراف نیخوردند، آخر

بود را با شوق بغل  دهیخر یکه خود عل یدیکوچولو و سف

 کردند و...

بعد، خدا  یبه شرکت رفت و فروز هم کم یاز ناهار عل بعد

 خودش رفت.  یبه خانه ادهیکرد و پ یحافظ

. ابدیبود تا خودش را ب یزمان خوب یروادهیپ میساعت و ن کی

شده بود.  هیو دردناک تخل نیحق با آزاده بود. دمل چرک

 تاید، آن را ناسور کند و نهامرتب با زخمش ور برو توانستیم

بود  نیهم ا گریسازد. راه د لیتبد گرید یآن را به عفونت یجا

شاهد بهبودش باشد.  نکه زخم را پانسمان کند و با گذشت زما

 .ماندیم یرد زخم باق شهیهر چند تا هم

که پانسمان زخم طالق را باز نکند  کردیچقدر تالش م هر

بود و  ریپذحد همان شعار امکانحرفها در  نی! ظاهرا اشدینم
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 شدیفارغ م سیرا نداشت. تا از تدر شیدر عمل امکان اجرا

به هر حال  .رفتندیچشمانش رژه م یبهروز و خاطراتش جلو

انسان  یاهم بر بایها خاطره زمشترک ده یدو سال زندگ

 .سازدیم

 

و آزاده پاسخ  یعل وقتیوقت و ب یهانداشت به تماس دوست

شب  نداشتند. اشییاز جدا یدوستانش هم خبر گریدهد. د

در منتظر خودش  یو آزاده را جلو یسوم که به خانه آمد، عل

باال برد و با  میتسل ی. همان ابتدا دو دستش را به نشانهدید

 خنده گفت:

 یبه سرم، عروس هاتهیگال امرز،یزارع خدابخانمبه قول حاج_

 .ترکیاز مو بار قبول. گردن من دیبگ یپسرم... هر چ

 کرد و گفت: یبا ناز اخم آزاده

 !یشوریپ یلیخ یخوبه خودت قبول دار_

 هشدار داد: یعل
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 آآزاااده!_

 و در ساختمان را باز کرد: دیخند فروز

 گفتناشم. شوریبذار راحت باشه. عاشق پ_

 به تأسف تکان داد: یسر یعل

ر نف ونیلیم یاهشتاد و خرده میشد ایبا ک نیخدا بب یا_

 !تیجمع

 گله کرد: یآزاده با مهربان رفتند،یها باال مکه از پله همانطور

 م؟یشینگرانت م یکنیفکر نم ؟یدیچرا تلفنت رو جواب نم_

 ... حسش نبود... ترکیگفتم که گردنم از مو بار_

 حالت خوبه؟_

خانه را باز  یصورتش زد و در ورود یبه پهنا یلبخند فروز

 کرد:

 تو! دییخوبم... بفرما_

به قفل انداخت و  ینگاه نفر بود که وارد شد. نیآخر یعل

 :دیپرس
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 ؟یعوضش کرد_

 کردم. رونشیآره... همون شب آخر که ب_

 مردد گفت: آزاده

 دیاگه کل وقتهیکه  یبه ما بد دیکل هی ستیفروز، بد ن گمیم_

تو فاز سکوت و  یرفت هویمثل االن  ای یخودت رو گم کرد

 سراغت! میایب میونازت نشد، بت یخبر

 زد: یلبخند تلخ فروز

 !رهیم بو نگآره، اگه افتادم مردم جنازه_

 گفت: مانهیصم یاخم کرد و عل آزاده

 زر نزن بابا!_

را درآورد. قفل  یکوچک یبوفه را باز کرد و جعبه یکشو فروز

که  یچهارپر دیگذاشت. از دو کل یرا کنار دشیو کل یمیقد

 ده داد و گفت:را به آزا یکیآنجا بود، 

 جاش خوبه! نجایهم یکی نیخدمت شما... ا دییبفرما_
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 یرا رو شیکاناپه انداخت، لم داد و پاها یخودش را رو یعل 

 یجلو شهیگفت. هم یظیغل «شیییآخ»آن گذاشت و  یدسته
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را برداشت  لشیموبا شدت. نینه به ا گریفروز راحت بود، اما د

 شد و گفت: رهیآن خ یدیسال یو به صفحه

 امشب. نیکَرَشت. هم میبر میخوایرو جمع کن، م لتیوسا_

  واسه سه چهار روز لباس مباس بردار.

و  دیبه پشت چرخ .شستیدر آشپزخانه دستانش را م فروز

 گفت:

 . امیممنون من نم_

به  یبرداشت و گاز بزرگ یبیرفت. س چالخیسر  اجازهیب آزاده

 آن زد:

 یفعلش امر .مینه... گفت جمع کن بر ای یایم دینپرس یعل_

 !یبود نه پرسش

. دیگفت و آزاده خند یی«بابا مینیب ن،یبش»صورت  یبا ادا فروز

بود و گاه رو به  یکه گاه رو به عل یفروز به هال برگشت. با نگاه

 آزاده گفت:

 . ستین زایچ نیبه ا یازیالم خوبه... نمن ح دیباور کن_
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 بردارد صحبت کرد: لشیچشم از موبا آنکهیب یعل

 کن. شهیآزاده... من حوصله ندارم... خودت توج_

 مهربان به آزاده نگاه کرد. یشادمان از داشتن دوستان فروز

 گفت: تفاوتیآزاده شانه باال انداخت و ب

 یکنیدت لباس جمع م... خوهیمن اهل عملم، نه حرف و توج_

 برات جمع کنم؟ امیمن ب ای

  

ساعت بعد در راه کرشت بودند. هوا به شدت آلوده بود و  مین

بار سفر ببندند  یادیشده بود تا افراد ز یلیمدارس دل یلیتعط

هوا، اکثر  یبا وجود سرما شوند. گرید یو رهسپار شهرها

از  فرار یکرشت، برا نینشخوش یروستا یالهایو نیساکن

 شهیبه نسبت هم اهوا به آنجا پناه آورده بودند و روست یآلودگ

آنجا  یبرا یبزرگ ازیبه تهران امت ادیز اریبس یکینزد شلوغ بود.

 . شدیمحسوب م
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مدارس حرف زدند و  یلیمدل تعط رییاز تغ ریطول مس در

به  یلینگرفتند و تمام سال تحص ادی یچیها امسال هبچه نکهیا

 و...گذشت  یلیتعط

 

زن و شوهر  ساعت از ده گذشته بود. دند،یکرشت که رس به

 بودند، آگاه از آمدنشان در را باز کردند. الیو داریکه سرا یجوان

ارتفاع  نیساختمان که با دوازده پله از سطح زم یتا ورود

کمک کردند. بعد هم  لشانیدر آوردن وسا گرفت،یم

 کردند و رفتند. یخداحافظ

آزاده  را روشن کرده بود. اتورهایقبال راد دارید. سراگرم بو الیو

 یهاسهیبه فروز که ک ینگاه سماور را از آب پر و روشنش کرد.

 انداخت و گفت: کردیجا مرا جابه ینیزمبیو س ازیپ

هم دستت  شیهمون که دفعه پ ه،یمن گفته بودم اتاق آخر_

گرم هست  نیبنگاه بنداز ب هی رو روشن کنن. اتورشیبود رو راد

 نه.  ای
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 کجا مونده؟ یساک لباسام رو بردم همونجا... خوبه، گرمه... عل_

که  یانداخت و با محبت اطیبه ح یپنجره نگاه یشهیاز ش آزاده

 گفت: زدیدر چشمانش موج م

 دیتو باغچه. درختا رو بازد رهیاول م یعل میایهر وقت که ب_

نه برگ  ا االن لختن.باال... حاال خوبه درخت ادیبعد م کنه،یم

 کنه،یدرختا رو چک م یکی یکی. تابستونا وهیدارن نه م

... کدوم شته ستدهیکدوم درخت کاله، کدوم رس یهاوهیم

 تا دونه درخت. هارچ نیبا ا کنهیداره کدوم نداره... عشق م

 !عتهیعاشق طب

 کیو از آن باال به باغچه تار ستادیهم کنار دست آزاده ا فروز

چند شاخه چوب به ظاهر  انیم رهیت یکرد. فقط انبوهنگاه 

 یقیباغچه که آالچ یانیاز قسمت م ری. به غدیدیخشک م

 سقف آن روشن شده بود. ریز یکوچک قرار داشت و المپ

 :دینگاه از باغچه بردارد پرس آنکهیب
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 کهیکنه، تار یسازرو محوطه اطیح خوادیبابات م یگفته بود_

 . نمیبیمن نم
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 یرفت. در قور نتهایکاب یچشم از پنجره گرفت و به سو آزاده

 و گفت: ختیر یمحمدخشک و گل یچا

به بکر  نجایا یقشنگ گهیبابا رو زد. م ینذاشت. رأ یعل_

بشه  یسازاگه محوطه نش،یبودنشه، به خاک بودن تموم زم

 گهید یول شهیم کیشهر. ش یساختمونا یهامثل باغچه شهیم

 اون لذت رو نداره. گفتم بهت ته باغچه، گلخونه درست کرده؟

 با شعف گفت: فروز

 نه! واقعا؟ چه خوب! _

 

. زدیبر یبردارد و چا وانیرا باز کرد تا ل ینتیدر کاب فروز

 افتاد، گفت: یاشهیش یهایچشمش به بطر

 و سرکه... مویواسه آبل دهی... جون میخوشگل یهاشهیچه ش_

 نگاه کرد: هاشهیبا اکراه به ش آزاده
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... مامان هم خورهیمشروبه... شوهر خواهرم م شهیش_

 واسه شربت.  کنهیرو جمع م هاششهیش

از دوستان.  یکی یفروز به چند سال قبل رفت. عروس ادی

ه برقرار... روزب اطیدر ح یگساریمجلس مختلط بود و بساط م

برگشت و کنار دست فروز نشست،  یرفت. وقت اطیهم به ح

 :دی. متعجب نگاهش کرد و پرسدادیم یبیعج یبو

 ؟یالکل خورد_

 زد: یلبخند روزبه

 شات! هی_

 ادامه داد: د،یناباور فروز را که د نگاه

 !خوردمیتعارف کردن، زشت بود نم_

 گفت : یبا دلخور فروز

 آهان!_

 کرد: هیتوج روزبه

 شات! هینخوردم که مست بشم... گفتم که فقط  اونقدر_
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نبود که به  یگاهیدر جا یول فروز ترک برداشت. یروزبه برا بت

اعتراض،  یبا او نداشت! تنها به نشانه یاو اعتراض کند. نسبت

جشن با روزبه  انیرا عوض کرد و تالش کرد تا پا شیجا

آزاده و  با کهیجشن، زمان انینداشته باشد. قبل از پا یبرخورد

گرفت و به  دیگرم صحبت بود، روزبه کنارش آمد. او را ند یعل

آزاده، روزبه دستش را  یهاادامه داد. وسط صحبت شیگفتگو

 باال گرفت و گفت:

 رو کار دارم.  قتیرف نیچند لحظه ا هی... من دیببخش_

 کشاند و گفت: یافروز را گرفت و او را به گوشه نیآست بعد

 ؟یکنیفرار م شده؟ چرا ازم یچ_

 زد: چپیعلرا به کوچه خودش

 . جانی... هستم همکنمیفرار نم_

 شد: رهیفروز خ یهاکرد و با دقت به چشم کیچشم بار روزبه

 !یبابت مشروب ناراحت شد_

 :دیشالش را درست کرد و از او چشم دزد یلبه فروز
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تو که  کردمیفکر م نی، داشتم به ا ستینه به من مربوط ن_

که  یپس چرا فکر نکرد یدادیم تیاهم یبه سالمت همهنیا

رفتار  هیاصال ؟ اگه  ستی... زشت ن رهیم نیکبدت از ب

دار بشه خدشه تیاجتماع یازت سر بزنه و وجهه رمعقولیغ

چه  یدیم تیبهش اهم نقدریکه ا یژیپرست ست؟یزشت ن

 اد؟یسرش م ییالب

 به چشمانش زل زد: روزبه

کبدش  ی. اونزنهینم بیبار آس هی یاهم یشات، اونم سال هی_

تو  یاگه برا یکه... ول یالخمر باشه، نه منکه دائم شهیداغون م

 !یآشت گهی. حاال دخورمینم گهیمهم هست، د

 سیاو، ترک تند یبه خواسته تشیبرخورد روزبه و اهم نیهم

 کرد. میفروز درجا ترم یروزبه را برا یتیشخص

 

از روزبه به بهروز رفت. بهروز هر  را برداشت. فکرش وانهایل

 گاریس که داشت اهل مشروب خوردن نبود. یرفتار مزخرف
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داشتند، لب به  یحساس یکبدها یاما چون خانوادگ د،یکشیم

به خودش گفت که با هر  یو لعنت دیکش ی. آهزدیمشروب نم

 .افتادیم یاخاطره ادی یزیچ

 

[ ,4/2۵/202۱ ۷:۵۱ AM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۹3قسمت#



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

رفتند.  اطیجا کردند. لباس عوض کردند و به حرا جابه لیوسا 

آتش روشن  ق،یآالچ ریبزرگ، ز یحلبتیپ کیداشت در  یعل

با  یدود کنند به راحت آنکهی. چوبها خشک بودند و بکردیم

مرغ آتش گرفته پوره و شانه تخمپاره یهاییمقوا کمک جعبه

که  ییدرختان تا جا یاآنجا نبود. فروز از پ یگرید بودند. چوب

زرد و  یبرگها انیچند چوب نازک از م کردیم یاریچشمش 

کرد.  دایرا فرش کرده بودند پ نیکه زم یادهیو پالس ینارنج

 داد زد: یعل

. قربون دستت ببرشون بذار تو خورهی. به درد نمسهیاونا خ_

خشک اونجا  خشک بشن واسه دفعه بعد. چوب نگیپارک

 تبر هم هست.  هیهست. 

بلند.  یهاپر بود از چوب ،یداریکنار سرا نگ،یپارک یانتها

و درهم را  یبلند چند متر ینازک و کلفت. فروز دو شاخه

 زمیه یاتبر آنها را خرد کرد و دسته یانتخاب کرد. با ضربه
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 تیبا قطر نها یاشاخه نکهیو از ا زدیساخت. چشمانش برق م

احساس قدرتمند  بودتبر شکانده  یانت را با چند ضربهدو س

 .دیخندیخودش م ییاحساس توانا نی! و به اکردیبودن م

که فروز خرد  ینازک یهاآمد. چشمش به ترکه نگیبه پارک یعل

 کرده بود افتاد و با خنده گفت:

 دیبا نویا ؟یکنیرو با تبر خرد م نایا یکشیواقعا خجالت نم_

 !ینجوریند. اخم کرد و شکو

کرد  میرا با دست به چند قسمت تقس یگرید یشاخه همزمان

 و رو به فروز گفت:

 سوسول!_

را نشان داد  نگیدورتادور پارک ی. علدیبا تمام وجود خند فروز

 و گفت:

دو سه بار  یست. خودشون سالاسماً مال پدر آزاده نجایا_

استفاده  نجایاز اونا من و آزاده از ا شتری. بانینم شتریب

تر هست همه چند قواره اون طرف یخال نیزم هی. میکنیم
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اونجا. منم هر  زنیریشده درختهاشون رو مهرس یهاشاخه

 مناسبو  شنی. خشک منجایا کنمیهمه رو جمع م امیب یسر

 که من عاشقشم.  یسوزوندن شیآت

کرده بود و فروز  دایتأللو پ یدر چشمان عل یزندگ برق

دوست داشت و  یلیو آزاده را خ یبود. عل دار آن برقدوست

 . کردیشادش م ،یاز زندگ تشانیرضا دنید

هم  یرفت. عل قیرا برداشت و به طرف آالچ هازمیتمام ه فروز

برداشت و نزد  واریتاشو از کنار د یکیپالست یسه تا صندل

 خانمها برگشت.

 

. خواست در آتش چوب ختیر قیرا در آالچ هازمیتل ه فروز

 رو شد:که با اعتراض آزاده روبه ازدندیب

بادمجون  خوامی... منهیشی... تازه داره به زغال مزیچوب نر_

مخصوص تو.  دمیاز گلخونه رفتم بادمجون چ کباب کنم.

 .یدوست دار یلیخ دونمیم
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 زد: یپوزخند فروز

 دستت درد نکنه... _

 کرد: زیچشم ر آزاده

 یدادیم شنهادیپ شهیهم کاینکیاشتباه حدس زدم؟ تو پ_

 !میدرست کن یبادمجون کباب

 گفت: د،یآیاز بادمجان خوشش نم نگفت

 مورد عالقه بهروز بود، نه من! یغذا_

از گور برگشته  دهیپرببرن... مزخرف رنگ ختشویشور رمرده_

 رو.

همسرش باز کرد  یرا برا یکرد. صندل یاخم دهیاز راه رس یعل

 و زمزمه کرد:

 !ایفحشش بد ستیقرار ن ؟یدار شافهیبه ق کاریچ_

 

 یبرداشت. همانطور که به ستون یبادمجان ینیاز داخل س فروز

 و گفت: دیکش خیبه س یداده بود، آن را طول هیتک
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مورد  یو غذاها هایخوراک امونیبه خاطرش تو دورهم_

 خدا. یکه... ا گفتمیش رو از طرف خودم معالقه
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گرفته شده را به آزاده داد.  خیبادمجان س نیو اول دیکش یآه

 قیکه آالچ یبه عل یگذاشت. نگاه یحلبتیپ یآزاده آن را رو

دو نباشد دوستانه آن یتا مزاحم صحبتها کردیرا ترک م

 انداخت و گفت:

دتم بود. خو ریقبول کن تقص یناراحتت کنم ول خوامیفروز نم_

 شینطوری. بهروز همنیتا شد ا یبه الالش گذاشت یلیاونقدر ل

از خودش  گهید یبود توام که ازش بت ساخته بود فتهیخودش

 یچون ارزش م،یکنیرو مغرور م گرانیکه د مییما نیادراومد. 

. آدما در ردشونیگیم وندارن، ج اقتشویکه ل میدیرو بهشون م

ن؛ دسته اول قدرشناس هستن، دو دسته گرانیمقابل محبت د

 نیا ی... براکننیو به موقعش جبران م کننیمحبت رو درک م

کنه نباخته. شعورشون  یجور آدما، آدم هر چقدر فداکار

دسته  ی.. اما برا.کنهیتشکر م یکم کمش طرف زبون رسه،یم

توهم  شتریبهشون محبت بشه ب شتریب یدوم برعکس. هر چ

 رهیطرف مقابلشون حق کننیفکر م .کننیم یپندارخودمهم
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بهروز بهش بها  تیاز ظرف شتری. تو بدهیکه به اونا بها م

 . یدادیم

 خیبادمجان به س قوس داد. نییبه پا یلبش را کم فروز

 به آزاده داد و گفت: یگرید یدهیکش

کارا، محبت و عالقه خودم رو بهش  نیبا ا کردمیفکر م_

.. بهت گفتم بود. جنبهیدم. بهروز باشتباه کر یول .فهمونمیم

 زیچ اقتیل یدونیگفت؟ گفت خودت هم م ایروز آخر بهم چ

و  ذاشتمیخوبا رو برا اون م شهیمن هم نکهی! ایخوب رو ندار

بر برتر بودن  لیدل داشتم،یبود رو خودم برم ترنییکه پا ییاونا

ا که مامانا بر دادمیرو انجام م یخودش گرفته بود! من کار

 ...دنیهاشون انجام مبچه

 :دیوسط حرفش پر آزاده

بود فروز. قانونِ شیمى  نیاز اشتباهات مهمت هم یکی قایدق_

حلّال، بیشتر از ظرفیتش حل شونده  کیمیگه اگه شما در 

میشه و اصطالحاً حل شونده رو باال  "ریس"بریزید، اون محلول 
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براشون زمان میاره... آدما هم همینن؛ اگه بیشتر از ظرفیتشون 

میارن رو صورتت. تو  االزنن و خوبیات رو ببذارى تو رو پس می

تو  فیاصال جزو وظا نیا ،یکردیم یبهروز مادر یبرا دینبا

که اسمش رو گذاشتن ازدواج هر دو طرف  یانبود. تو رابطه

خودت به خودت  دیبه خودشون احترام بذارن. تو اول با دیبا

 هم بهت احترام بذاره . تا بهروز  یذاشتیاحترام م

 گفت :  یتریدو سکوت کردن و آزاده با لحن جد هر

! کننیبا بچه رفتار م ینطوریا کننیهمون مامانا هم اشتباه م_

 یهاکه مامانه واسشون از تمام دلخواسته ییهابچه شتریب

بزرگ  یش بها داده وقتخودش گذشته و فقط به خواست بچه

و  دی! احترامش رو اونجور که باینکن یخواستیم گنیم شنیم

که تمام  مامانس یفهیوظ کننی! فکر مدارنینم نگه دیشا

گوشت خورش رو بده به بچه! شکالت خوشمزه سهمش رو 

که  نهیش رو نبمورد عالقه الینخوره بده به بچه! به نفع بچه سر

بار نکنه انگار  هیرو نگاه کنه!  شیبچه کارتون صد بار تکرار
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اندازه نگه دار که اندازه  گنیم شهیکرده! هم هریگناه کب

 !یو فداکار یتو از خودگذشتگ ینکوست؛ حت

 

نشست و  یصندل یبادمجان را هم به آزاده داد. رو نیآخر فروز

 گرفت: یحلبتیپ یرا باال شیدستها

داشته باشم.  تیخواستم زن خوب باشم. به قول مادرش زن_

 هیکه  ختمیریب مآ یشد! من تو سطل یجورنیا گهید یول

و سرعت آب  کردمیسوراخ بزرگ داشت؛ سوراخ رو کتمان م

 تا پر شه.  کردمیم شتریرو ب ختنمیر

 جا کرد و با تلخند گفت:بادمجان را جابه یهاخیس آزاده

تو  ای یزیریآب م یتو سطل دار ینیبب یتو اصال نگاه کرد _

 آبکش؟

 ده ادامه داد:شده بود آزا رهینامعلوم خ یبه نقطه ا فروز

قدم  هیازدواجت با بهروز بهت گفتم بذار  لیبار اون اوا هی_

 یدیی... تو دوی. گوش نکردایجلو، بعد تو دو قدم ب ادیبهروز ب
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که اصال  ی... اونم به سمت کسیدییدو ،یفروز... قدم برنداشت

 ...داشتیقدم از قدم برنم

دوسال را با  نیزل زده بود. انگار که تمام ا یبه آتش حلب زفرو

 گفت : کرد،یخود مرور م

ازش  یچیهمه کار کردم... ه مونیزندگ یآزاده من برا _

نتونه  وقتهیبخوام که  دینبا کردمینخواستم چون فکر م

فراهم کنه و شرمنده بشه. من تالش کردم دوستش داشته 

بازم نخواستم قبول  دمیاون عکسا رو د یوقت یباشم... من حت

 .کنمیبه خودم گفتم اشتباه م ستیخوب نکنم که بهروز 

 با آرامش گفت : آزاده

بعدش متوجه شدن  دنید انتیخ یکه تو زندگ ییهمه کسا_

دقت نکردن... به خاطر  یها وجود داشته ولکه از قبل نشانه

 نیامکان نداره همچ کردنیاعتماد داشتن و فکر م نکهیا

 .فتهیب یاتفاق
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 زودتر از خودش آمد: یاعتراض عل یصدا
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بهروز رو فراموش کنه،  ینامرد نجایا میمثال ما فروز رو آورد_

نمک رو زخمش  یداربه سرزنشش کردن؟  یتو نشست

 ؟یزیریم

 زد: ینیلبخند غمگ فروز

هر م هیکه با  نیریدو سال خاطرات تلخ و ش ،یدو سال زندگ_

که  وتریحافظه کامپ .شهیطالق از تو ذهن آدم فراموش نم

بپره! آدم احساس داره!  زیچهمه یبزن تیلید فتیش ست،ین

... اسم شهیهم وابسته م یخونگ وونیبعد از دو سال به ح

 خود داره. یجا گهیهمسر که د

 گفت: دیقیب آزاده

که  یمنطق داشته باشه... کس دیبا ی! وابستگیبس که خر_

نبود  یرفت. تموم شد و مرد و خالص... بهروز آدم یعنیت رف

 نیبش یکه ارزش مجلس ختم گرفتن داشته باشه. حاال تو ه

 خودت غصه بخور. یحماقتا ادیسر گور خاطرات نکبتش به 

 لب گفت: ریتر شد و زفروز تلخ لبخند
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کنار اومدن  برهیگفتنش  بود... زمان م یسادگ نیکاش به هم_

 باهاش..

 زد: یلبخند مطمئن هآزاد

و آدماش منتظر کنار اومدن تو  ایکه دن نهیا تیواقع_

 یزندگ تیواقع ی. تلخه، ولرنیو م کننی...  کارشونو مموننینم

 تونهینم کسچیه ،یکه دار یحال نینجات تو از ا ی. برانهیهم

 کمکت کنه جز خودت.

 

را را آورده بود. آنها  نانسهیمصرف و ک بارکی یسفره یعل

بادبزن را از آزاده گرفت و خودش  گذاشت. یصندل یرو

ابروانش انداخت و رو به  نیب یگره بادمجان را باد زد. یکبابها

 آزاده گفت:

. ارمیرفت ب ادمیداغ درست کردم باال،  ازیداغ پ ریس _

 ش؟یاریم

 به فروز نگاه کرد: یبا شرمندگ یکه رفت عل آزاده
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اوقات از سر  ی! گاههیجورنیا از آزاده ناراحت نشو... مدلش_

 .شهیشدن به شدت ترسناک م یمنطق

 تکان داد:  نیبه طرف یسر فروز

تو  یرا طور قتی. بلده حقکنهی... مراعات نمشناسمشیم_

دو  نیاز ا دی. باالخره باادیصورت بکوبه که آدم به خودش ب

 !گهید رمیدرس بگ هیسال 

 بود گفت: گداخته یهمانطور که نگاهش به زغالها یعل

 م؟یدر موردش حرف بزن یشیناراحت نم_

 نه راحت باش!_

 نگاهش را از زغالها به فروز داد: یعل

از دست  ای یتو االن بابت از دست دادن خود بهروز ناراحت_

 ت؟یزندگ کیدادن شر

 و گفت: دیخط کش نیزم یرو یبا تکه چوب فروز

واسه  م ناراحتم...کدوم... بابت دو سال عمر تلف شده چیه_

اتفاق تو  نیدارم... واسه بازتاب ام غصهمهر طالق تو شناسنامه
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 تیواقع ینگرانم... من درخواست طالق دادم، ول میزندگ هیبق

... کنهیم تمیاذ یلیخ نیاون منو پس زد، اون منو نخواست.... ا

 انتشیرو شدن خ انیجر ون. بعد از ادهیحس حقارت بهم م

نسبت بهش تو وجودم  یاقهعال چیه گهیواسه دفعه اول، د

 یدلم نخواست باهاش تلفن یمدت حت نینموند. من تو ا

 صحبت کنم. 

برعکس روزبه که خودم از قصد »کرد و در دل گفت:  مکث

رو حذف کردم تا دستم هرز  شیارتباط یشماره و تمام راهها

رو  لمیتا مدتها هر وقت موبا ی. ولرمینره و باهاش تماس نگ

 «.گشتمیازش م یامیخودآگاه دنبال پنا کردمیروشن م

 گرفت و ادامه داد: ینفس

ناراحت  فتهیم ادمیدوسال  نیوقتا که اتفاقات ا یاالنم بعض_

اتفاق افتاده و من  نی. تازه استین یرعادیغ زیچ هیکه  شمیم

 شد آخرش... ینطوریرو دارم که ا یدوسال نیا یغصه
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بلند، تل زغالها را بهم زد و  یرا برداشت. با چوب هاخیس یعل

 کرد و گفت: کنواختشانی
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. ندازهیققنوس م یافسانه ادیمن رو  شهیخاکستر و زغال هم_

 تونهی. مشهیخاکستر خودش دوباره متولد م ونیققنوس از م

 منبع الهام برات بشه!

 زد: یگداخته تلخند یلهابا نگاه به زغا فروز

فرق  یلیخ تیافسانه... افسانه با واقع یگیم یخودت دار_

 داره.

 گذاشت و گفت: یحلب یرا رو خهاینگفت، دوباره س یزیچ یعل

برون و عقد خبر بله یمن روز اول به آزاده گفتم... وقت_

تو هنوز دلت  به آزاده گفتم فروز عجله کرد. دمیرو شن عتیسر

 هم نداشـــ... یری... تقصید که به بهروز بله گفتروزبه بو ریگ

 اش را نداد:فرصت کامل شدن جمله فروز

به من نداده بود که  یاوعده چینبود. ه یزیمن و روزبه چ نیب_

کرد... بعد از ازدواجم هم تمام تالشم رو  یبخوام بگم نامرد

خوب به کار بردم. اما اون زن دو سال از من  یزندگ هی یبرا
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با اون ازدواج کنه.  خواستهیبهروز قبل از من م ر بود.جلوت

 مال من نبود. ولشممادرش نذاشته بود... بهروز از ا

 کیکرد و نگفت همسر سابقش با زنان سن باال ت یآبرودار

! فقط از روابط متعددش گفته بود. و رو اوردیتا پول درب زدهیم

 منصور.  یشدن آنها با عکسها

دوباره بحث روزبه را  ان نمناک فروز،به چشم توجهیب یعل

 :دیکش شیپ

از  میمون منتظر بودبود که همه یجور هیتو و روزبه  یرابطه_

رفت و  رانیروزبه اول از ا ی. وقتمینیبب یشما سرانجام بهتر

کرد و  یخبر رفتنش رو تو گروه داد و خداحافظ هویبعد هم 

شما  نیب میبودمون مطمئن همه .میمون جا خوردلفت داد، همه

نذاشت  یطور از گروه رفت. حتدو تا بهم خورده که روزبه اون

کدوممون رو  چی! جواب تلفن همیریبراش بگ یپارتیگودبا

تو  ی... وقتیهم تو مجاز ت،یهم تو واقع شد. بیغ هوی.. نداد.
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باور  یشده، کس یچ یدونیو نم یخبریب یگفت هیهم مثل بق

 نکرد.

 

 خیآورد. س شیلبها یرو معنایب یپرحسرت قوس  فروز

نگاه  یبادمجان کباب شده را برداشت و پوست آن را کند. وقت

 گفت: د،یرا به خودش د یعل

رو بهم القا  تیروزبه حس دوست داشتن و حما یرفتارا_

ما نبود. روزبه  نیب یخاص زیچ چیه تیاما واقع کردیم

 بهم نداده بود. یاوعده چیه وقت،چیه

 ده گفت:شتابز یعل

 بهت نگفت؟ یچی. واقعا قبل از رفتن هستیهمون رفتارا کم ن_

... روزبه میدیدیرو نم گهیها همدوقت جدا از بچه چینه.. ما ه _

. با همه مهربون بود. من واسه خودم گرفتیبا همه گرم م

 گهیبره د رانیاز ا نکهیهفته قبل از ا کی.. کرده بودم. یالبافیخ

منم  .دادیجواب نم یول کرد،یم نینداد. سمن جواب  یامایبه پ
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رو پاک کردم که دوباره بهش  اکانتشبعد از رفتنش از گروه، 

که  ییهم با بهروز ازدواج کردم تمام عکسا یوقت ندم. امیپ

 نستاگراممیا یپاک کردم. حت میروزبه توشون بود رو از گوش

تالش کردم که  یلینشم. من خ رشیگیرو پاک کردم، که پ

وقت  چیباور کن ه یزبه از افکارم پاک بشه... نشد... ولرو

نکردم.  لیمون بود، تخهمه نیکه تو گروه ب یابطهاز را شتریب

قسم  نکردم. انتیمن به بهروز اون جور که تو ذهنت اومده خ

 .خورمیم

 ریرا در هم مشت کرد و ز شیبه جلو خم شد. دستها یکم یعل

 اش گذاشت:چانه

قبول کن که اگه به  یکردیازدواج م عیسر رقدنیا دینبا_

... تو شدیبهتر م یلیاوضاع خ یدادیم یشتریخودت فرصت ب

خودت رو سرگرم  ای یریتو دلت از روزبه انتقام بگ نکهیا یبرا

 هیکه اسمش شب یبا کس یبه روزبه فکر نکن گهیتا د یکن یکی

ون . بدیکرد دواجاون بود و ظاهرش ده برابر بهتر از اون، از
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هفته با فکر باز با بهروز حرف  هی. تو اگه یفکر کن نکهیا

. ستیکه برات مهمه تو ذاتش ن ییزهایچ یدیفهمیم یزدیم

که  یازیتنها امت یدیفهمی... مدیستیمدار نهم یدیفهمیم

 !کلشهیو قد و ه افهیداره ق
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به آزاده که با  ینگاهمیچشمان فروز دوباره پرآب شده بود. ن 

و نعناداغ برگشته بود انداخت و نگاهش را به  رداغیس یظرفها

 ذرات خاکستر رقصان در هوا داد :

مادرم هولم داد به سمت ازدواج با بهروز... وگرنه  امرزیخداب_

 مجبورم کرد. یحیبه صورت تلو .خواستمیمن نم

 

 فها را درون سفره گذاشت و گفت:ظر آزاده

. یرو کتمان کن زیچهمه یفروز... تو عادت کرد نیبب_

 ی... تو دخترگرانیگردن د یندازیاشتباهات خودت رو م

... یکه بشه به ازدواج مجبورت کرد... خودت خواست ینبود

 اشتباهت رو قبول کن. تیپس ننداز گردن مادرت...مسئول

 تشر زد: یعل

 آاازاااده!_
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 به طرف همسرش برگشت: یحرص زادهآ

ما  ای دهیم بیخودش رو داره فر گم؟یمگه دروغ م ؟یآزاده چ_

 خر کنه؟ خوادیرو م

چشمش را از اشک پاک  یداخل یبا سر انگشت گوشه فروز

 کرد:

 اهلل!فکر کنم شام وقت خوردنش باشه؛ بسم_ 

 یواش زد فرو داد و به رکه به لقمه یرا با گاز بزرگ شیگلو بغض

  آزاده لبخند زد. و یعل

 

 کوتاهش برد. یموها یرا درآورد و هر دو دستش را ال شالش

بامداد گذشته  کیساعت از  پوست سرش را ماساژ داد. یکم

تخت  یرو یاملحفه شده بود. گانهیبود، اما خواب با چشمانش ب

 آن نشست و به اطرافش نگاه کرد. یلبه یرو مهمان انداخت.

و  دادیصدا م ژیقژیفرفرژه بود که ق یاتاق فقط تخت لیکل وسا

بازمانده  اتوریحدس زد راد در کنار آن. یمیو قد قری یاتوریراد
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محسوب  قهیاحتماال عت پدربزرگ آزاده باشد. یمیقد یخانه

 ! شدیم

 

 یلهیکه دور م یو نگاهش را داد به تارعنکبوت دیکش دراز

 دلش گرفته بود. بود.شده  دهیخواب تنچراغ شب یفلز

بود،  قتیاما حق بود. دهیکش شتریآزاده به قلبش ن یحرفها

اعطا  دیرا با یبیخودفر یمحض! به خودش مدال طال قتیحق

و  ادهد بیبا بهروز خودش را فر یدو سال در زندگ .کردیم

که  یآورد شب ادیبرف برده بود. به  ریهمچون کبک، سر ز

شک کرد، اما  د؛یبهروز د ینهیس یرو یخونمردگ یالکه

 یکه بهروز با موها یخودخواسته حرف بهروز را باور کرد. شب

برگشت؛  شانیلخت و پر یژل زده و آراسته رفت و با موها

شک کرد، اما دوست داشت باور کند بهروز سرش را در حوض 

 شیبرا تیدروغ از درک واقع رشیآب پارک فرو برده! پذ

 تر بود!راحت
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. بهروز انتخاب خودش بود. مادرش او را به گفتیمراست  آزاده

نه تنها در مورد بهروز، در  !یهر ازدواج داد،یازدواج سوق م

هر  داشت. یبرخورد نیهم چن اشیقبل یمورد خواستگارها

الباب دق یشان را به رسم خواستگارکه در خانه یکور و کچل

اج با و او را به ازدو شدیخوشانش ممادرش خوش کرد،یم

از  یرویمادرش طبق پ .کردیم قیخواستگار مورد نظر تشو

 یهر دختر و پسر یسنت ازدواج را تنها راه خوشبخت کی

هر  اش ازدواج او بود و دوستانش.دغدغه نیبزرگتر .دانستیم

نگران  شتریب داشت،یدوست م شتریچقدر دوستانش را ب

نداشت.  دهحیعل اصرارسر بهروز . شدیازدواج کردنشان م

بهروز را  خواستگارها بود. هیگونه مادرش مثل بقبرخورد اصرار

. به خاطر شباهت نامش به روزبه، به خاطر رفتیخودش پذ

شباهت قد و قامتش به او، به خاطر مرهم گذاشتن بر داغ 

به خودش ثابت کند روزبه  نکهیعشق نافرجامش، به خاطر ا
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گوش روزبه برسد که نکه خبر به یبه خاطر ا ست،ینشد مهم ن

 ... نکهیبهتر از تو وصلت کرده، به خاطر ا یفروز با کس

بعد  بهروز. ایفقط به خاطر روزبه بود، نه خودش و  ازدواجش

کتاب  آنکهیب .کردیهم که هر روز خاطراتش را با او مرور م

مزخرف بودن کتاب  روزبه را ببندد، کتاب بهروز را باز کرد.

به کتاب خاطرات روزبه پناهنده  شتریتا ب شد یلیبهروز هم دل

 شود.
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۹8قسمت#

 

 

نبود  یبهروز مرد کردیکرده بود. هر چند اگر خطا هم نم خطا

هم وجود  یاگر روزبه که بتواند کنار او خوشبخت شود.

 اشی. تنها دلخوشکردیم انتیباز هم بهروز به او خ داشتینم

 یکوتاه گاهچیبود که در برخورد با بهروز به زعم خودش ه نیا

 خودش نبود. ونیمورد مد کی نیحداقل در ا نکرده بود.

 

 تیکرد. مسئول زیجا بلند شد و تارعنکبوت را با دست تم از

خودش بود نه شخص  یمشترک به عهده یشکستش در زندگ
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انه رفت و دستانش را شست. به کنار به آشپزخ صدایب .یگرید

ابر  یباشد. حت یآبستن برف آنکهیپنجره رفت. هوا سرد بود ب

بارش در  یاکه بر شدینم دهیهم در آسمان د یحسابودرست 

در آسمان  یادیستارگان ز داده شود. یدیبعد نو یروزها

 شبمهینبود، ن یهوا خبر یآنجا از آلودگ .زدندیچشمک م

 یآسمان یبود که الماسها یعامل نیو ا هم نبود. یورن یآلودگ

خود را به رخ بکشانند. دلش  ییبایکنند و ز ییبهتر خودنما

رفت؛ سرش را رو به آسمان یم اطیح ایبه بالکن  خواستیم

که در آسمان  ییها. ستارهستینگریها مو به ستاره کردیم

گوش کرد و  . به خواست دلشابدیآنها را ب توانستیتهران نم

و آرام و  دیگرفت. کاپشن و شالش را پوش دهیسرما را ند

  رفت. اطیبه ح صدایب

 

وتوک ها، به هالل ماه، به تکآسمان نگاه کرد، به ستاره به

. نگاهش را به آوردندیکه سرعت باد را به چشم م ییابرها
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 را پوشانده بود. نیکه سطح زم یادهیپوس یداد به برگها نیزم

دوستدار  را دوست داشت. یزییپا یبرگها یزدن روقدم

 بود. شیامهافشار گ ریترق شکستن آنها زترق یصدا دنیشن

و  یزییپا گری. هر چند برگها دشدیم یگوشنواز یقیموس

خم شد و  .دهیبودند و نرم و پالس یزمستان خشک نبودند.

برداشت. حدس زد برگ درخت گردو باشد.  نیزم یاز رو یبرگ

کف دست.  یبه اندازه دهیبرگش بلند بود و خودش کشدم

 نیآن از ب یاز قسمتها یبود، بعض یاو قهوه ینارنج نیرنگش ب

 یآن باق یرو یرگیمو یاز آوندها یافقط شبکه رفته بود و

 یمانده بود. دوباره به خاک برگشته بود تا سال بعد در درخت

تر و نازک بار نیا دیشود. شا لیتبد گرید یبه برگ گرید

و پهن شود،  کوتاه دیشا ای شود، بشود برگ بادام. تردهیکش

 بشود برگ آلبالو.
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. کردیفکر م یاهیشده بود و به تناسخ گ لسوفیف شبنصف

که در مورد  یافتاد به بهروز و نگرش یاهیفکرش از تناسخ گ

حاضر  که در جمع دوستان فروز یبار نیمعاد داشت. در اول

و  شهیم هیبدن آدم بعد از مرگش تجز»ته بود: شده بود، گف

 یو بعد از ط شهیم دهییرو اهیخاک. بعد از همون خاک گ شهیم

مثال پلک چشم  یعنی .گهیآدم د هیاز  یجزئ شهیم رهیزنج کی

که صد  ینفر هیدست راست  یکهیچپ من از انگشت کوچ

که تو  شهیم یجورکرده درست شده؛ بعد چه یسال قبل زندگ

هم من کامل محشور بشم، هم اون آدم صد  گنیکه م یمعاد

تو ذهن ما  عادکه در مورد م ییزایچ نیسال قبل از من؟ پس ا

 « !ستین گنیم نایکه ا یجور نیپرته! حداقل اوکردن چرت

 یبازانه راضدادند، لج حیتوض گریو چند نفر د یچقدر عل هر

 نشد.

را کالس  یزیستنیبه معاد اعتقاد نداشت، د الظاهریعل بهروز

را  ایدن دیبا نکهینداشت. به ا یادهیبه کارما هم عق .دانستیم
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 هم معتقد نبود. میده لیتحو م،یاگرفته لیاز آنچه تحو باتریز

 یکه نه به معاد اعتقاد داشته باشد و نه به کارما، چه عامل یکس

از دروغ و  ؟یخورباشد از ظلم؟ از حق اشبازدارنده تواندیم

 انتیرا با خ یدختر یو شاداب یجوان نکهیاز ا ب؟یو فر رنگین

 پژمرده نکند و...
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 ۹۹قسمت#

 

مقصر بهروز نبود،  انداخت. نیزم یو برگ را رو دیکش یآه 

 یو به رو دیاو را د یدیقیمقصر خودش بود که همان ماه اول ب

چشم بست  نکرد. شتریدقتش را هم ب یحت .داوریخودش ن

. او گفتیخاص بهروز. آزاده راست م یتمام رفتارها یرو

  بود. تیگرفتن واقع دهیمتخصص ناد

 

 انیدر م مایهواپ کینگاهش را به آسمان داد. چراغ  دوباره

تر. ها پرنورتر بود و درخشندهاز ستاره کرد،یها حرکت مستاره

 شش عظمت! بدل با پوشش اصل!حقارت با پو بیفر

 یرو .دیرا د یو عل دیپله چرخبه سمت راه ییصدا دنیشن با

کاپشن را باال  پیبود. داشت ز دهیکاپشن پوش ،یرکاب رپوشیز

 گفت: مقدمهی. بدیکشیم
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 دایبرا خوردن پ یزیچ هیم شده بود؛ رفتم آشپزخونه گشنه_

رفته  نادمویفکر کردم  روشنه. قیبرق آالچ دمیکنم، د

 .میخاموشش کن

 زد: یلبخند فروز

 ؟یکرد دایواسه خوردن پ یزیچ_

از خواب  یشب از گشنگست من نصفاوهوم... آزاده حامله_

 !شمیم داریب

 یداخل بیکرمدار را از ج ییطالساقه تیسکوئیبسته ب همزمان

 کاپشنش درآورد. بازش کرد و تعارف کرد:

 اد؟یخوابت نم_

 شلوغه! یلیم خنه، بدخواب شدم. فکر_

 زمان گفت:در دهان گذاشت و هم یتیسکوئیب یعل

 !یشیراحت نم یتا نبخش_

 چپ نگاهش کرد:چپ فروز
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 دنی. تو حرف از بخشکنمیرو دارم تجربه م یعذاب عظم_

 ؟یزنیم

 افتاد: یابروان عل نیب یگره

 !یکردیم ری... قبل از اومدنم تو آسمون سمیبگذر_

 نگاهش را به آسمان داد و گفت: برداشت. یتیسکوئیب فروز

 ها وجود دارن؟ستاره نیاالن چند تا از ا یکنیفکر م_

تازه اگه  باشن. ییچند تان؟ فکرکنم صد تا نهیمنظورت ا_

هم  شتریتعدادشون ب دیشا ،یرو خاموش کن قیالمپ آالچ

 بشه.

 داد: ینگاهش را به عل فروز

دارن؟  تیها واقعستاره نیاالن چند تا از ا نهینه، منظورم ا_

نداره،  یوجود خارج گهیکه االن نابود شده، د یافکر کن ستاره

ما  ده،ینورش تازه به ما رس ،یها سال نورچون بعد از ده یول

که عمال وجود نداره. اما  مینیبیرو م یزی. چمشینیبیم میدار

 ست؟یکرده... جالبه، ن دایپ تیما موجود یبرا
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 د و متفکرانه گفت:جلو آور یلبانش را کم یعل

... مختص آسمون هم میسازیماجرا م میدار یچیاز ه یعنی_

 یلیو خ تیاهممشکل کم هی .فتهیهم اتفاق م نی... رو زمستین

 شهیبرامون م میخندیبهش م گهیکه چند سال د کیکوچ

 ! یعذاب عظم شهیکابوس! م

رفت و المپ را خاموش کرد.  قیزد. به طرف آالچ یتلخند فروز

طور که به طرف همان بود. یآنجا کاف ییروشنا یمهتاب برا نور

 گفت: یدر جواب عل رفتیپله مراه

هم داغش  وقتچیه .ستین کیو کوچ تیاهممشکل من کم_

 .  شهیکهنه نم

 

پتو را  یکناره گفت و به اتاق خودش رفت. یبه عل یریخبهشب

کرد. درست  یکوچک یبغل تخت انداخت و کرس اتوریراد یرو

از تنش  رونیب یچسباند تا سرما اتوریپتو به راد ریخودش را ز

از ابداعات  یاتوریراد یکرس به بهروز افتاد. ادشی برود.
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تا گرمش شود و  دیچسبیمزمستانها به آن  او بود! ینشدهثبت

 آن لذت ببرد.  یتا از خنک دیچسبیتابستانها به آن م

واضح و  یفکر کرد.را خراب  یکرس یشد و با غلت گرمش

تا چند ماه قبل، تا قبل از خوب  روشن به ذهنش خطور کرد.

 .آمدیچند بار روزبه به افکارش م یبهروز، روز یشدن ناگهان

صدها نکته در طول زمان، که خاطرات روزبه به آنها سنجاق 

 احساسبا  .کردندیم یتداع شیشده بودند، او را برا

اما با شوک  کمتر شد. هایادآوری نیکنار بهروز، ا یخوشبخت

 افت؛یبه شدت کاهش  هایادآوری نیبهروز، ا انتیخ دیشد

خاطرات  نیگزیچون خاطرات مشترک خودش و بهروز جا

 روزبه شده بود!
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دهد و را در ذهنش پرورش  یادست خودش بود که چه خاطره 

خاطره کار خودش بود نه  یادآوریبدهد!  دانیبه آن م

 کردیمهار م دیمهارش کند! با توانستی! پس مرناخودآگاهیضم

روزبه و  یآور گذشته را... زمانعذاب یهاکردن یادآوری نیا

روشن شد:  نشمنسوب به آلبرکامو در ذه یاجمله حاال بهروز.
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رو فراموش  یزیچ چیخودش رو داره و ه یقلب حافظه»

با  هودهیتا ب دادیبه قلب و مغزش آموزش م دیبا« .کنهینم

 گذشته عذابش ندهند. یادآوری

 یادآوریبدون  یشود؛ فروز یدیشد از فردا فروز جد مصمم

 نکهیبه خودش گفت و با تالش سر ا یریخبهشب مکرر گذشته.

  .دیفکر نکند و ذهنش را رها سازد، خواب یزیچ چیبه ه

 

آزاده، از ” فروز یشدن ندار داریب الیخ”تقه به در و  یصدا اب

 بسته گفت:چشم شد. داریخواب ب

 . دمیخواب رید شبید .شمیپا م گهیده دقه د هی_

تخت  یآزاده رو دیرفتن تشک را که حس کرد فهم فرو

 آلود گفت:نشسته است. خواب

 !یدوس دار ی. برو جان هر کشمیدم بکشه پا م ییتا چا_

 فروز کنار زد: یبا خنده پتو را از رو ادهآز



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یاقهیکه جونش به دق ی! علستازدهیساعت  نم،یپاشو بب_

 یجا گهیکردم فرستادم نون بخره، تو که د داریخواب بنده رو ب

 .یخود دار

با  کرده.بود و چشمانش پف دهیژول شیشد و نشست. موها بلند

 :دیچشم بسته پرس کیچشم باز و  کی

 ت؟سین یعل_

 .رهینه... فرستادمش نون بگ_

کمر آزاده، او را از تخت  نییبه باسن و پا شیپاهافشار جفت با

 بلند کرد و خودش هم بلند شد. آزاده اعتراض کرد:

 دارما! شهیمن بار ش یهووو_

 :دیخند فروز

 اومدم.  یزیبر ییدارم... تا برام چا نیمنم بار کوکائ_

 

 ند گفت:نشست و هدفم زیو قبراق سر م شاد
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هم از  ی. علاطیزده بود به سرم. رفتم تو ح یخوابیب شبید_

 ..خاموشش کنه. نییروشنه اومد پا قیبود چراغ آالچ دهیباال د

فروز گذاشت و  یجلو یچا یوانیزد. ل یلبخند معنادار آزاده

 گفت:

 آره، صبح گفت بهم... سرد نبود؟_

با شوهر  اشیو شبانگاه برنامهیب دارید نیبود هم نگران

خوشحال شد که  سوءتفاهم شود. کیدوستش، شروع  نیبهتر

را گرفته.  ینیچرکدل جادیا ینکرده و جلو یهم الپوشان یعل

 حلقه کرد و گفت: یچا وانیدستش را دور ل

و  جهی.. نتنشدم. تیاذ رفتمیراه م یسرد بود. ول یلیچرا... خ_

با  یتو زندگ ضعفامکردن نقطه دایهم پ شبمیافکار د یبندجمع

چال کنم... هر  جانیخاطرات بهروز رو هم خوامیبهروز بود. م

استخر  رمیتهران م میرو... بر شهیم میباعث ناراحت یزیچ

 سی... رو تدریسازبدن شگاهبرم با دمی... شاکنمینام مثبت

چهار تومن به شما بدهکارم،  .کنمیکار م شتریهم ب یخصوص
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 ای... از دننطوریهم هم ونیزی، تلوهوشمند ندارم لیموبا یگوش

رو  یمانیترور سردار سل شهی.. باورت م.خبرمیو اتفاقاتش کال ب

و  ینیاکرا یمایهواپ یو ماجرا دمیفهم ابونیتو خ یاز رو بنرها

گرفت رو تو اتوبوس از  رانیکه سپاه از ملت ا یسخت نتقاما

 دو تا مسافر؟ یصحبتها

 :دیدرهم کش صورتش را به نشانه اعتراض آزاده

 نیا ؛یزیرست، با برنامهحرفت رو قبول ندارم. انتقام آگاهانه_

کردن و دروغ  یبکاریفر نکهی! ایانسان یبود، خطا یسهو

 یمثل ماجرا میفکر کن نکهی. اما استگهید زیچ هیگفتن 

 !هینامرد یلیبوده خ یرکس آبادان تعمد نمایس یسوزشیآت

 و گفت: دینوش یچا یاجرعه فروز

! هر ستین یتصادف زیچ چیه است،یدر س" گهیروزولت م_

 "شده! یزیرکه برنامه دیافتاد، شک نکن یاتفاق

 چپ نگاهش کرد:چپ آزاده

 همه حرفاش درست باشه. ست،ین غمبریروزولت پ_
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 تکان داد: یسر فروز

 .گمیرو م مایشدگان هواپکشته هاشون!طفلک خونواده_

شد و  رهیخ شیچا وانیل یور یو متفکر به تفاله قیعم آزاده

 گفت:

کدوم  چیشکر ه یخودم گفتم اله شیپ ما،یبعد از فاجعه هواپ_

ذره صداش دراومد که ... ذرهستنیما ن یاز آشناها ایاز قربان

 هیبوده، برادرشوهر همسا مایتو هواپ یعمه علدوست نوه

... پنج نفر با چند ،یعل یشرکت بابا یمنش ییمامان، دختردا

 برام آشنا دراومدن! دست واسطه

 :دیرا نوش شیاز چا گرید یاجرعه فروز

با حداکثر هفت  نیکره زم یتمام آدمها گهیهست م یتئور هی_

 یچرته، ول یلیخ کردمی... من فکر مشنیواسطه بهم مربوط م

 چرت نباشه. دیبه نظرم اومد شا یگفت نویاالن که تو ا
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نه در مورد بهروز  گرید بحثشان را تمام کردند. یبا آمدن عل 

نگاه کردند، در  لمیفروز. با هم ف یصحبت کردند و نه خطاها

روستا قدم زدند، آتش افروختند و جوجه کباب  یهاکوچه
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 یکردند و به سگها یباز هیپسر همسا یهاسگکردند، با توله

 بودند را دادند.  ردهکه از تهران آو ییولگرد روستا استخوانها

 

 یکاناپه راحت یرو یعل شب، در هال نشسته بودند. آخر

را تماشا  یسیبیبود و اخبار ب دهیرا دراز کرده، لم شیپاها

 کردیاه مرا نگ لشینشسته بود و موبا یمبل ی. آزاده روکردیم

راک  یصندل یبر هم گذاشته، رو دهید نه،یشوم یو فروز جلو

در مورد  یسیبیخبر ب یندهیگو یو به صدا خوردیتاب م

 دیکوئ روسیمختلف در مواجهه با و یکشورها یتیامن ریتداب

 .دادیگوش م ۱۹

خبر را کمرنگ کرد.  یندهیگو یآزاده، صدا جانیپره یصدا

 بود: یمخاطبش عل

 بچه یعروس عموت عکس سونوگراف نیرو... نگ انجیا_

کپشن زده بگو چندم ماهه، آخه کوچولو  نستاگرام،یگذاشته ا

 تو راهه!
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 زد: یلبخند یعل

 مبارکشون باشه. _

 ! میها متشکرداداشت کامنت گذاشته، بچه_

بود و با  لی. آزاده نگاهش هنوز به صفحه موبادیخند فروز

 خنده گزارش داد:

منقرض نشدن  یما برا دیصرت نوشته تمام امپسرعمو نا_

 . مبارک باشه.ثمهیخاندان به م

تمام تالشش رو کرده باشه تا جلو  ثمیم دوارمینادر نوشته ام 

پدر و مادر  هیسا ری. زییما تو دی. چشم امرهیانقراضمون رو بگ

 بزرگ بشه. 

خاندان باشکوه در  کی! چشم جاننیکامنت گذاشته، نگ میمر

 ض به فرزند شماست. مبارکتون باشه!حال انقرا

با اون عظمتشون منقرض شدن،  ناسورهایزده: دا یپالیر نینگ

 خود داره. من دختر دوست دارم. یکه جا یخاندان شکوه
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خاندان  یبقا یهم جواب داده: من تمام تالشم رو برا ثمیم

همه  ز،یعز ی. پسرعموهاستیبا من ن گهید شهیانجام دادم. بق

حفظ بشه. ما  خیدر تار یتا نام با شکوه شکوه مینتالش ک دیبا

 !میتوانیم

حال تهوع فرستادن، بعدش  یپالیر تقهیو زنعمو صد مامانت

 گفتن. کیهم تبر

 

 داد: حیفروز توض یو برا دیخند یعل

تا پسرعمو و پسر پسرعمو .  زدهیسه تا عمو دارم، حدود س_

 ایدن یکوهنوزاد پسر ش هیبه پونزده ساله  کیبعد االن نزد

 ریپسر. به غ هیاز  غیاومده، در ای. ده دوازده تا دختر دنومدهین

خودشون رو بازنشسته کردن و  هیبق ثمیم نیاز من و عطا و هم

 ریشدن. حاال عمه بزرگم گ یراض یو دو فرزند یفرزندبه تک

روزا رو  نیاگه بابام ا شه؛یداده که خاندان داره منقرض م

 یبه تعداد پسرا یلیبابابزرگم خ گنی! مکردیدق م دیدیم
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و  یشوخ هیمابچه شده دست تیجنس گهی. ددهینازینسلش م

 !هاجهیها و نتخنده نوه

 خطاب به آزاده گفت: سپس

 ادمیبعدا  ترسمیبگو. م کیمنم تبر یقربون دستت، با گوش_

 بره... شر بشه!

را برداشت. وارد  یعل لیموبا ز،یم یخم شد و از رو آزاده

 خاص گفت: یشد و بعد از چند لحظه با لحن تاگرامشنسیا

 پست گذاشته! قتیشف قیرف_

 ؟یک_

 خان!نکبت_

 الیخیدر گردش بود و ب ونیزیآزاده و تلو نینگاهش ب فروز

. مشخص بود آزاده از فرد موردنظر خوشش خوردیتاب م

 . دیآینم

 گفت: زیرآمیتحق یکرد و با لحن ورکیصورتش را  آزاده
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سرش! خودش هنوز باز نشده.  ریگذاشته خ یاسپست احس_

بار  نیآهنگها به خاطرات الصاق شدند. اول یکپشن زده: بعض

آهنگ رو با  نیهم عاشق شده بودم. دمیآهنگ رو شن نیکه ا

عشقم فرستادم. االن که بعد از  یبرا ششیترجمه و شأن سرا

همون احساس  دم،یسالها دوباره اون آهنگ رو شن

که به زور از  یشقانه رو تجربه کردم. احساسعا شدهشفرامو

که اون موقع  ییرکاکائویطعم ش یحت کرده بودم. رونیقلبم ب

... مردک ریبه خ ادشیدندونم اومده.  ریهم دوباره ز دمینوشیم

 نکبت!
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 کرد: یتبسم فروز

 لود نشد؟_

ترانه  یشد. آوا ینستاگرامیا یقیآزاده پخش موس پاسخ

در هال  یآال پوگاچوا خواننده روس” سرخگل ونیلیم ونیلیم”

 یراک را از پاها یدادن صندلانداخت و قدرت تاب نیطن الیو

نه را روزبه ترا نیکرد. ا خی شیو پاها دیفروز گرفت! قلبش لرز

 !ششیفرستاده بود! با ترجمه و شأن سرا شیبرا
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 تیزمان و موقع یآورد، حت ادیرا به  نشانیب یالوگهاید

 را: شانیگفتگوها

 

خواب بود. با هدفون ترانه را گوش کرد و همزمان  مادرش

چه آهنگ  نیبب»در جواب  را خواند. رامونشیپ یهامتن

 روزبه، نوشت:« کردم دایپ یقشنگ

 «!یعشق نیهمچ هی ستین ی. باورکردنکهیرمانت یلیخ»_

 :دیجواب روزبه رس عیسر

 ومده،یخر بوده... فرض کن دختره هم م یلیآره... پسره خ»_

 «کنن یزندگ خواستنیکجا م

 کرد: پیتا فروز

 «کارناوال. یاز واگنها یکیاحتماال تو »_

 بود: نیروزبه ا پاسخ

دختر  یدمات خوشبختمق کنه،یابراز عشق م یوقت دیمرد با»_

فقط همون لحظه رو  نکهیش رو هم فراهم کنه. نه امورد عالقه
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مثل من  خواستیرو بذاره کنار... هر چند اگه م ندهیو آ نهیبب

 «شدهینم دیعشقش اسطوره و جاو گهیبا منطق فکر کنه، د

بدون دو دو تا چها تا  یعنی ،یوانگید یعنی یااسطوره عشق»

 «اب، بدون فکر، بدون منطقکتکردن، بدون حساب

 نوشت: فروز

سرخ بوده... پرنده و گل معرفتیب یلیدختره خ یول»_

 «دختر اون داستان افتادم. ادی ؟یرو خوند لدیاسکاروا

 «نه... نخوندم»_

 «.فرستمشیاالن برات م»_

کوتاه مورد در گوگل تمام شد و داستان شیجستجو یوقت

 کرده بود: افتیروزبه در از دیجد امینظرش را فرستاد، چند پ

تو  یزیچ نمیمنم برم بب یفرستیشب برام مباشه، تا تو قصه»_

 «نه ای کنمیم دایواسه خوردن پ خچالی

 «خونه مادربزرگم مثل روح من پاک پاکه خچالیخدا  شکر»



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یهاکردم که خودم پشت شربت دایپ رکاکائویش هی فقط»

د گذاشته بودم که کرده بودم. روشم چند تا پما مشیقا ییدارو

 «نکنه داشیپ

 «داره، شکمو هم هست ابتید»

 کرد: پیرا فرستاد و تا داستان

 «خوره؟یم رکاکائویش یشب کآخه نصف»_

 «.ییدستشو یبر دیبا یه یه»

 قبلش بود: امیبه پ یپالیروزبه ر پاسخ

 «اهپوستیس یمردا»_

 «پوستهاهیکه زنشون س ییبهتر بگم مردا ای»

 زد و غرولند کرد: یمادرش غلت .دیدار خندبلند و صدا فروز

 !گهیبخواب د ریبگ_

 یموجیلب، چند ا یگفت و با وجود خنده بر رو یچشم

 کرد: پیفرستاد و تا یعصبان

 «تیَتَبیب»_
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 :دیروزبه بالفاصله رس جواب

 «میمخلص»_

 «ستهم خوشمزه یلیخ اتفاقا»

زن  ایگفت  رکاکائویست را در مورد شروزبه خوشمزه دینفهم

 لیموبا یدیس! خوشحال بود که از پشت الپوستاهیس

 لب گفت: ریز .شدینم دهیاش دچهره

 دو عالم؟ ثیروح تو پاکه؟ خب_

بود، حرف را  شیلبها یکه رو یبا حفظ همان لبخند گشاد 

 عوض کرد و نوشت:

 «ش؟یخوند»_

 جهیدر مورد داستان با هم صحبت کردند و هر دو به نت یکم

کدام عاشق  چیه لدیو پسر داستان اسکاروا دختر دندیرس

 پرنده قصه بوده است. ینبودند و عاشق واقع

 

 فروز را به خودش آورد: ،یعل یصدا
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 شرهینوازه. ذخگوش یلیخ شیداره. ملود یقشنگ تمیچه ر_

 کن برام.

 

[ ,۵/4/202۱ 3:43 AM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱03قسمت#

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

جالب بود  شیفروز نشست. برا یبر چهره انهیمخف یتلخ تبسم

هم از آن ترانه لذت برده  یگریاز خودش، شخص د ریکه به غ

بود. دامن کلوش کوتاهش را  دهیاست. چقدر با آن ترانه رقص

آن آهنگ دستش  تمیطبقه سوم با ر یدر سالن خال د،یپوشیم

را در  گرشیو دست د گذاشتیم یالیروزبه خ یشانه یرا رو

. با هر چرخشش، دامنش به دیرقصیو م دیچرخیاو. م دست

فرو  الشیو او در آغوش مردخ شدیم رهیدا رفت،یم ییسو

 و... رفتیم

بود که کامال  دهیرقص یروس میمال یبا آن ترانه آنقدر

تر است. ترانه مناسب یبا هر قسمت ترانه چه حرکت دانستیم

 را کامال حفظ شده بود.

 

 یبه صندل یتکان بود. ستادهیخوردن باز اراک از تاب یصندل

بلند شده و بغل دست آزاده  شینگاه کرد. از جا یداد و به عل

. کردیم پیرا در دست گرفته بود و تا لشینشسته بود. موبا
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. دوست گذاشتیکامنت م قشیشف قیهمان رف یاحتماال برا

. اما دیشنیم قلحدا ای خواندیرا م گرانید یهاداشت کامنت

مهم است.  شیمطلب برا نیبفهمند ا یآزاده و عل خواستینم

خان در گذشته اگر آزاده شک داشت که مخاطب نکبت نایقی

متوجه نبود که  شکی. و بکردینم انیفروز بوده است، آن را ب

 الیخان را شناخته است. به خنکبت یواقع تیفروز شخص

 . دبا همسرش حرف زده بو یخودش رمز

و نگاه هر  کردندیآرام با هم صحبت م یلیخو آزاده  یعل

برخاست. شب  شیبود. فروز از جا یگوش یدیسبه ال شانیدو

 یصدا کهیبه دوستانش گفت و به اتاقش رفت. در حال یریبه خ

 انداخته بود: نیآزاده در گوشش طن

 «عاشق شده بودم... دم،یآهنگ رو شن نیبار که ا نیاول»

 :دیدل نال در

جواب  یرفت یگذاشت ییهوی یول یده بودعاشق ش یچطور»

چقدر عالمت سؤال تو ذهنم موند؟...  یدونی... مینداد هاموامیپ
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فقط من  کردمیبا قلب من روزبه؟... تاحاال فکر م یکرد کاریچ

. االن  یدیدیدوست م هیتو منو فقط  یعاشقت شده بودم ول

ج شدم... چرا یگ شتریمن بود ب شیتو هم دلت پ دمیکه فهم

فاصله  نهمهیاز من که ا یدید ی... مگه چیرفت یگذاشت هوی

 «...یگرفت

 

پس زدن نام روزبه از فکر  یبرا یادو سال گذشته، ذره برخالف

تالش نکرد. قبال شوهر داشت و اخالقا مؤظف بود  الشیو خ

ذهن و  میحر وستهیکند. هر چند پ نییفکرش تع یبرا یمیحر

 توانستیکه م یآزاد بود. زن ی. اما حاال زنکردیرا رد م الشیخ

 . شدیاندیب یزیو هر چ یبه هر کس

گل  ونیلیم ون،یلیم»ذهنش آهنگ  نهیزمشیپ یقیموس

و لبخند  رایروزبه! با همان نگاه گ ریتصو رش،یبود و تصو« سرخ

 گرم!
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انگار چند نفر آرام راه  د،یاز کوچه شن یمیمال یسروصدا

 یبه کوچه خاک یاه. پشت پنجره اتاقش رفت و نگرفتندیم

بود که تا  یبرق رچراغیپدر آزاده، ت یالیو یانداخت. جلو

نور چراغ  ریدو سگ ولگرد ز .کردیکوچه را روشن م یااندازه

. دیوسفاهیس یگریو د یاقهوه یکیشده بودند.  زانیبه هم آو

 شانیو صدا کردندیمعاشقه. پارس نم ای کردندیدعوا م دینفهم

دور هم  یل دعوا را در ذهنش کاهش داد. کماحتما بود. فیخف

 دیوسفاهیگردن سگ س ریاش را زپوزه ی. سگ قهوادندیچرخ

به  ی. و به ناگهان با پرت شدن سنگدندیبرد. هر دو زوزه کش

دار سگ یهافحش یصدا .گذاشتندطرفشان هر دو پا به فرار 

 خنده و غصه را با هم شد،یدو سگ م یکه حواله الیو داریسرا

 داریبه مردسرا توانستیبه دلش انداخت. دوست داشت م

نفر وسط عشق و حال  هی ادیخودت خوشت م»بزند:  بینه

دو تا  نیا یبازبندازه که وسط عشق تیپاراز ادیکردنت ب

 «؟یموجود خدا سنگ انداخت
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 به سالها قبل: ادشیکوچه رفت و  یبه انتها هانگاهش با سگ 
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به  مروزین کی یچند نفر از دوستان مشترکشان برا همراه

ها رفته از بچه یکیپدر محسن،  یساختهمهین یالقییخانه

 یهمراه روزبه و عل و آزاده تازه ازدواج کرده بودند. یبودند. عل

طقه و بام رفتند تا منبه پشت زبانیم شنهادیو آزاده به پ

خانه هنوز آجر بود،  یهالهپ .نندیآن را بهتر بب رامونیپ عتیطب

که بتوان به آن دست گرفت. محسن و روزبه به  یابدون نرده

هم دست آزاده را  یعل ها باال رفتند.از پله یسرعت بزکوه

ها کمکش کرد. فروز محتاط دستش گرفت و در باال رفتن از پله

وعرض گذاشت. طول کم یهاپله یوگرفت و قدم ر واریرا به د

دراز شد. سر  شیبه سو یدست هراس داشت. یکم ومراقب بود 

 چیهی. بدیو مهربان روزبه را د رایگ یهابلند کرد و چشم

دست در دست او گذاشت و خودش را به او سپرد. ترس  یحرف

 نانیاز دلش رفت و اعتماد و اطم ساختهمهین یهاو واهمه از پله

دستش  هروزب دند،یبام که رسرا گرفت. به پاگرد پشتآن  یجا

  به تشکرش زد. یرا رها کرد و لبخند گرم
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گاز » نکهیبام رفتند و به ااضالع پشت کیکیمحسن به  همراه

... رهیخوشگله مال پسر فالن وز الیتا اون کوچه اومده... اون و

 نیرگوش دادند. به سمت آخ« ته اون کوچه قرار داره... یینونوا

هم  یدو تا سگ رو الیکنار و یخاک یضلع که رفتند، در کوچه

و دخترها لبشان  دندیبلند خند اپسره .دندیرا در حال رابطه د

را درآورد تا از شکار  لشیموبا عیروزبه سر را گاز گرفتند.

 نکهیمحسن با خنده بدون ا .ردیو عکس بگ لمیها فلحظه

از  گریخل کوچه که ددا یامخاطبش را مشخص کند سگ قهوه

 کارش فارغ شده بود را نشان داد و گفت:

هم  هیا. اون سگ قهوهادهیز یسانسور یهاصحنه نیاز ا نجایا_

 شونه!سردسته

 گفت: طنتیهم با ش روزبه

داره  یعجب رنگ .هیاپس عالوه بر خودش مادرش هم قهوه_

 مادرش... 
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دت خنده ها بلند شد. آزاده که از شقهقهه بچه کیشل یصدا

 گفت: کرد،یصحبت م دهیبر دهیبر

 پسر! یادبیخدا خفت نکنه روزبه... تو چقدر ب_

اش را بهم چسباند هم با خنده دو انگشت شست و سبابه یعل

 کرد: دییو تأ

 !گنیسگه م نیرو به ا یواقع یاپدرسگ مادرقهوه_

به افراد  یشیو نما یپرسش طنت،یبا همان نگاه پر از ش روزبه

 د:نگاه کر

.. تو رنگها صحبت کردم. ییبایگفتم؟ من در مورد ز یزیمن چ_

 به من چه! یمنحرف

را  اطیبام رفتند و حپشت یو آزاده به طرف ضلع جنوب یعل

محسن و روزبه هم با هم مشغول صحبت شدند.  گر شدند.نظاره

بود.  یابیو بازار نسیزیکننده بموضوع صحبتشان بحث کسل

وست نداشت. از آنها فاصله گرفت و به که فروز اصال د یزیچ

کرد.  نگاهها را بام رفت و دوردستپشت یسمت ضلع شمال
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 یاز لبه یمتر میانداخت. ن شیپا رینگاهش را به ز ریمس

تر جلوتر آمد تا راحت یبام فاصله داشت. کمپشت یوارهیدیب

. لرزش گشتیها منگاه کند. دنبال سگ شیپا نییبه پا

 یو همزمان صدا دیسرش شنرا پشت یکس یقدمها

 روزبه را: زیانگعتاب

 عقب... خطرناکه! ایفروزااان! ب_

 و آزاده گفتند: یمحسن و عل بالفاصله

 حسن!_

روزبه  یگره خورده یابروها دنیعقب برگشت و با د به

 زد: یلبخند

 حواسم هست!_

. گره ستادیروزبه کنار دستش ا تر برداشت.به عقب یقدم و

 گفت: متیرا باز کرد و با مال ابروانش

بوم لبه پشت یسانت هی رنیم ساخته،مهیآخه تو ساختمون ن_

پخ بکنه  هی یکی یکنی... دخترم؟ فکر نمستنیمیوا
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جمعت  لیبا ب دیتو کوچه؟ اون وقت با یریسرت، با مخ مپشت

 تو فرغون... دخترم! متیزیبر میکن

به  یا کمت چسباندیجمالتش م یرا به انتها ها”دخترم”

 یکالمش مثل وصله یها”دخترم” مزاح بدهد. یگفتارش جنبه

 . فروز هم مقابله به مثل کرد:کردیلباس جلب توجه م یرو

 قاجووون!گفتم که حواسم بود... آق_

” قاجووونآق”روزبه آقاجانلو عاشق  دانستیم خودش

شکرستان  یرانیا شنیمیبا لحن کاراکتر صمد ان شیهاگفتن

 .آمدیلبش م یآن لبخند رو دنیبا شن یطیدر هر شرابود و 
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و از کنار پنجره فاصله گرفت. پرده را  دیکش یقیعم نفس

مرتب کردن  آن را مرتب کرد. یهانیانداخت و با دست چ

 اب کرد:پرت یگرید یپرده، او را به خاطره یهانیچ

 

بود. آخر شب، بعد از شام مهمانان  یآزاده و عل یعروس

و  کردندیم یکرده، خداحافظ یخوشبخت یآرزو یکییکی

تور  ینهایبود؛ با دست چ ختهی. نظم تور عروس بهم ررفتندیم

دوستانه  یجمععکس دسته یبعد از تعدادآزاده را درست کرد. 
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از او  ومحسن داد  را به لشیبا عروس و داماد، روزبه موبا

 نیدر آخر .ندازدیاز او و داماد ب یخواست چند عکس اختصاص

از فروز هم خواست تا  بیدلفر یعکس، با نگاه و لبخند

او   یآراسته یخاص به چهره یبا دقت یحت کند. شانیهمراه

آرام که فقط خودشان بشنوند، زمزمه  ییو با صدا ستهینگر

 کرده بود:

واسه خودم  یجذاب عکس اختصاص چهره نیاز ا فهیح_

 نداشته باشم!

رفتار روزبه،  نی. همیو فروز کنار عل ستادیروزبه کنار آزاده ا 

ها باال بچه یازدواج با او را در فکر همه یتصور انتخابش برا

 داشت. ینانیاطم نیچن ترهاشیخودش که از پ برد.

 

 یلتخت نشست. عالمت سؤا یلبه یو رو دیاز پرده کش دست

که  ی. سؤالدادیتمام عمرش در سرش جوالن م یبه بزرگ
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پوست سرش را ماساژ داد و  ی. کمکردینم دایآن پ یبرا یجواب

 .دیدراز کش

 

و  شدیکه گاه روزبه م ی. مرددید سروتهیب یصبح خوابها تا

از  انیو در پا کرد،یم تشیاذ کرد،یم یگاه بهروز با او شوخ

که در  ینیرزمیز یداریاتاق سراپنجره مشبک  یهانرده یال

پرت کرد!  رونیبه ب یشوخیآن بزرگ شده بود، او را شوخ

که در  یکرد. همان حس دارشیاز سقوط ب یحس شتاب ناش

و  ی. احساس کرد کالبد روحگرفتیرا م بانشیآسانسور گر

اختالف  هیاز هم فاصله گرفتند و با چند دهم ثان اشیجسم

 . دندیبه هم رس یزمان

 دهیکه د یخواب بد ینیتا حس سنگ دیلحظه طول کش چند

کنار تختش را خاموش  اتوریبود از بدنش رفت. گرمش بود؛ راد

کرد. بلند شد و به طرف پنجره رفت. هوا کامال روشن شده بود 

بلند مقابل  یتپه یرو دیاز نور خورش یرنگکم یو پرتوها
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را دور  فتشنشسته بود. پنجره را باز کرد و شال با دگانشید

از خنک؛ سرد بود. اما  شیب ی. هوا خنک بود. کمدیچیخودش پ

 ی. بوکردیآن را جبران م یکه سرما یطراوت داشت. طراوت

 .دیارزیهوا م یپرندگان به سرما یآواز صبحگاه یخاک و صدا

 یآمد و بعد هم صدا نگیدر پارک یلیروشن شدن اتومب یصدا

از خانه خارج شد  یعل نی. ماشنگیدر پارک یهاباز کردن چفت

را ببندد. از همان باال شالش  نگیشد تا در پارک ادهیو خودش پ

 یخم شد و به عل نییبه پا ی. اندکدیچیدور خودش پ شتریرا ب

سر بلند کرد و با  یاش بود، سالم کرد. علپنجره ریز قایکه دق

 گفت: ینسبتا آرام یزد و با صدا یفروز لبخند دنید

 ؟یشد داریمن ب یاز سروصدا .ریسالم، صبح به خ_

 ؟ینون بخر یریبودم... م دارینه، ب_

 یواسه ناهار... کار گردم،یتهران. سه و چهار برم رمینچ... م_

 از تهران؟ یالزم ندار یزیچ ؟یندار

 !؟یو برگرد یبر هی... چه کارمیومدیم یهمگ یگفتیخب م_
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 زد: یلبخند مهربان یعل

 ... ارزشش رو داره.رهشتیزمان ب قهیپنجاه دقفرقش چل_

شود، رو  نیاز آنکه سوار ماش شیرا بست و پ نگیدر پارک بعد

 به فروز گفت:

 اریحواست به آزاده باشه... نذار بره نوشابه و پفک بخره... و_

 هوله خوردن داره... فعال.هل

 :دیخند فروز

 .شیپ ریخ_

شد، با چشم  یفرع ابانیو وارد خ دیچیکه از کوچه پ نیماش

 گرید یهاساختمان یوارهایپشت د کهییش کرد. تا جادنبال

 نبود. یابیقابل رد گریشد و د یمخف

 

[ ,۵/4/202۱ 3:43 AM] 
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. کاپشنش را تن دیکش یرا بست و پرده را کامل به کنار پنجره

 یصبحگاه یبایز عتیبود از طب فیرفت. ح اطیکرد و به ح

 لذت نبرد. طایح

 

پا لگدکوب  ریرا ز دهیپالس یدر باغچه قدم زد و برگها یکم

بازمانده از  یوتوک برگهاتک یبا چوب بلند هدفیکرد. ب
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. احساس انداختیم نیدرختها بر زم یرا از رو زییتهاجم پا

را انجام  هودهیکار ب نی. چنان با پشتکار اکردیم دایپ یخوب

 یدرخت باق یسال گذشته رو از یاگر برگ ییکه گو دادیم

. دادینم یو سال بعد ثمر شدیدرخت سترون م ماند،یم

 خودش بودند. هیو به ظاهر مرده، شب برگیدرختان ب

درخت را  یوار به خودش قبوالند اگر برگهاو خرافات ربطیب

خودش  .شودیم هیو تجز زدیریاش مخاطرات گذشته زد،یبر

جوانه زدن و دوباره سبز  ی؛ برابهار یبرا یو آمادگ ماندیم

 دوباره... یشروع یبرا شدن.

ببرد. تمام دو  نیداشت تمام خاطراتش با بهروز را از ب دوست

 اشیزندگ یمخف تیواقع .نیریسال گذشته را. چه تلخ و چه ش

بهروز، غرورش  انتیعاشق بهروز نبود. خ چگاهیبود که او ه نیا

بودن  هودهیو ب یحس پوچ را خرد کرده بود، نه احساسش را.

را دوست داشت، با وجود  زبهاما خاطراتش با رو به او داده بود.

خاطراتش با او  یادآوریروزبه، از  لیدلیو ب بارهکیکات کردن 
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موجه و  یمرد نکهی. اافتیی. اعتماد به نفس مبردیلذت م

او را دوست داشته غرورش را  یزمان یتمام، در مقطع زیچهمه

که بهروز به قلبش زده  یزخم یبود برا یمرهم .کردیارضا م

 بود.

 یباور کرد که بهروز را برا کرد. برگیدرختها را لخت و ب تمام

 یگونهاست. به تفکر خرافات از ذهنش دور انداخته شهیهم

 قیآالچ ریز یصندل یزنان رونفسزد و نفس یخودش لبخند

 یرو یاکه گله یحواسش را داد به پرندگان کوچک نشست.

 نیبر زم کپنجره آشپزخانه نشسته بودند و نو ریز نیزم

 نییرا از پنجره آشپزخانه به پا نانهازهیشب قبل ر .زدندیم

لبش جان گرفت و محو  یبود. لبخند دوباره رو ختهیر

نامشان را  یشد که حت یکوتاه پرندگان یهادنیجه

گاهش را از آنها به پرندگان ن بارهکی. با پرواز کردن دانستینم

در دست داشت و از  یچا وانیدو ل یحاو یاینیآزاده داد. س

 را از او گرفت: ینیرفت و س شیپ .آمدیم نییها پاپله
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 .ریسالم، صبح به خ_

 ؟یشد داریب یسالم، ک_

 

 وانینشستند. فروز ل هایصندل یشدند و رو قیآالچ وارد

 شت و گفت:را برداشت و دستانش را دو طرف آن گذا شیچا

 یلی...خهیعال یلیخ نجایوقته... ا یلیدستت درد نکنه... خ_

 نیو ا شنیتیواسه مد دهیبخشه. جون مو آرامش دهیم یانرژ

 !ایبازیجور قرت

 :دینوش شیاز چا یاتکان داد و جرعه یسر آزاده

خان کدوم نکبت یفهمیم دونستمیمتأسفم. نم شبیبابت د_

 .شهیمتوجه م ی... فکر کردم فقط علهیاالغ

 :دیخند یساختگ فروز

 نیا ه؟یخان کدوم االغنکبت دمیمن فهم یکنیچرا فکر م_

 داره... یتیهمه االغ... اصال چه اهم

 :دیحرفش پر انیم آزاده
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 لومتریهزاران ک”از کامنتها نوشته بود  یکیاالغ تو جواب _

نوشته بود ” نشد. یازش فاصله گرفتم که فراموشش کنم، ول

 ”.میهم نبودقسمت ”

 :دیدوباره خند فروز

 به من داره؟ یخب چه ربط_

 نگاهش کرد: قیعم آزاده

رو... فکر  ینکبت عوض ،یعشقش تو بوده باش کردمیفکر نم_

 با ماهاست. شییش مال قبل از آشنانوشته نیکردم مخاطب ا

 تو. یعنینوشته بود با مهاجرتش، عشقش رو کنار گذاشته.  یول

زل زد.  شیچا وانیکش داد و به ل یرا کمتنها لبانش  فروز

 آزاده دوباره متکلم شد:

 تو فرستاده بود؛ آره؟ یاون آهنگ رو برا_

 یبه چهره آنکهیرا حذف کرد. ب اشیلبخند مصنوع فروز

 دوستش نگاه کند، گفت:

 ؟یبرس یبه چ یخوایم_
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. دیرا نوش شیچا یجرعه نیو آخر دیکش یقینفس عم آزاده

 لب گفت: ریز
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 ... هم خودش رو بدبخت کرد، هم تو رو.ینکبت عوض_

 روترش کرد: فروز

نگو  گهید ه،یموضوع صحبت ک دونمیم یدونیحاال که م_

بهم نداد که بخوام بابت رفتنش  یوقت قول چینکبت... روزبه ه

اه از من بود که رفتارهاشو اشتباه اشتب ازش طلبکار باشم.

 برداشت کرده بودم. 

پرت  قیآالچ رونیب یرا به فضا شیچا وانیل یماندهته آزاده

 فروز گفت: وانیکرد و با اشاره به ل

 سرد شد. از دهن افتاد... _

 و آزاده با حرص گفت: دیرا نوش شینفس چا کی فروز

بهت نداد،  یاروزبه با کالمش وعده دیاون نکبت... شا دیشا_

باهات رفتار کرد که نه تنها خودت همه  یاما غلط کرد جور

... غلط کرد تیخواستگار ادیفکر کنن امروز فرداست که ب

 یاسمت رو کنار اسم خودش انداخت سر زبونا... غلط کرد پا
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 یو جام ته شونیو باباطاهر و قدح باده و زلف پر امیخ اتیرباع

 وسط. دیرو کش

کرد و به سرفه افتاد.  ریفروز گ یدر گلو یآخر چا یجرعه

جاجرود کنار  یکوتاهشان به رودخانه کینکیبه پ ادشی

و بساط منقل و  یقیبا اسباب و آالت موس انیسدلت

 افتاد: دهیکوبکباب

کوچک آب  یپشت سد به جو یرهیرها شده از ذخ یرودخانه

گذشته  یسالها نیسهمگ یشباهت داشت و از آن صدا شتریب

کم شده بود، فشار  اریعمقش بس مانده بود. یباق یقلپقط قلپف

سوز آب نبود به استخوان یچنان که اگر سرماآبش کمتر! آن

 یبه سو یبا سه چهار قدم بدون کمک کس توانستیم یراحت

 باتریانداز زرا سمت مقابل که چشم لویپسرها ز آن برود. گرید

مثل  خواستیم .داشت انداخته بودند یسرسبزتر عتیو طب

زغال و  یسهیبردارد. ک یالهیاز رفتن به آن سو، وس شیپ ه،یبق
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شوخ و  یرا برداشت. اما روزبه با نگاه هایزا و خوراکآتش

 از دستش گرفت و گفت: اآنها ر یجد_یشوخ نیب یلحن

 شیبنداز ترسمی! میریدستت بگ یزیچ خوادیقربانت! تو نم_

 !تو آب، ناهارمون به فنا بره

! گفتیخاص م جورکیروزبه بود!  یگفتنها« قربانت» عاشق

آخر  ی” آ”که شدت  کردیتلفظ م” آ”سه ” آ” کی یانگار به جا

” ت”تا به  کردیم دایبود، بعد شدت کالمش کاهش پ شتریب

 یاگر فتحه کهی. جورگفتیقربانت را محو م” ت”. دیرسیم

 ! شدینم دهیشن دیقبل از آن نبود، شا

 اعتراض کرد: وارطنتیاسخ به روزبه، شپ در

 قاجووون!آق_

که فروز برداشته بود را روزبه در دست گرفت و با سه  یلیوسا

گام به سمت مقابل رفت. بالفاصله برگشت و نگاهش را به او 

 داد:
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!... پات رو بذار رو اون قلوه گهید ایفروزان؟ ب یکنیاستخاره م_

 سنگ...

تالش کرد پا  شود. سیخ شیپا از یارتفاع کمتر خواستیم

آب آزارش  یتر بگذارد، تا کمتر سرمابرجسته یسنگها یرو

. دستش را در رفتیدست روزبه به طرفش دراز شد، پذ دهد.

  دست او گذاشت و از رودخانه رد شد.

 دستش را رها نکرد و گفت: روزبه

واسه  دهیفروزان! جون م یدار یادهیکش یچه انگشتا_

و باباطاهر  امیخ اتیرباع ی! از اونا که براینتس یهاینقاش

رو دراز  یمثل من جام ته نوایمرد ب هی. از اونا که کشنیم

باده دستشه و هم مثل تو قدح شونیپر سویگ هیکرده، 

 رو پر کنه! یجام ته خوادیم

روزبه رنگ گرفت و با تمام وجودش  فیاز تعر شیهاگونه

 :دیا طعنه پرسانداخت و ب تی. اشکان پارازدیخند

 خوره؟یم یوسط به چه درد نیانگشتا ا یدگیخب، کش_
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 نگاهش را از فروز به اشکان داد و با خنده گفت: روزبه

که  یکه موضوع صحبت رو به اون سمت خورهیم نیبه درد ا_

 !یبکشون خوادیدلت م

که  یریتصو خت،یریروزبه نوشابه م وانیدر ل یناهار، وقت موقع

 ادشیآورد و به  ادیکرده بود را به  فیصتو شیروزبه برا

 راتریبه ذهنش آمد و گ ریروزبه هم همان تصو ایگو زد. یلبخند

 از او تبسم کرد.

 

[ ,۵/4/202۱ 3:43 AM] 
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را رد کرد و  شیافتاده در نا یچند بار سرفه کردن، قطره چا با

 گفت: یبا ناراحت

روزبه کنار اومدم اگه تو  هیاده! به جان خودم من با قضآز_

ش مخالفت کردن، خب حقم داشتن! ما ! قاعدتا خانوادهیبذار

 کجا اونا کجا؟!

از  یعل کرد،یهمون موقع که نکبت داشت رو مخ تو کار م_

فکرن! ... گفت خانواده من روشننویطرف من بهش گفت هم

ه دنبال مال و منال که با ازدواج تجارت کنن ک خوانینم

که باباش تو  شیخانواده دختر باشن... البرزشونم با همکالس

شرکت بود ازدواج کرد. پدر و  هی هیپاشهرستان کارمند دون
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بودم  دواریام یلیخ نیمادرش سنگ ننداخته بودن... واسه هم

 . تیخواستگار ادیب

 یگذاشت و با لحن ینیرا در س وانیبلند شد. ل شیاز جا فروز

 معترض گفت:

قبر خاطرات گذشته نبش نیهدف تو از ا دمیفهمیکاش م_

  ه؟یچ

 هم بلند شد: آزاده

 بهم خورد! نتونیشد که ب یبدونم چ خوامی... میفضول_

و  قیآالچ یداد به ستون کنار هیپر از حسرت، تک یلحن با

 گفت:

روزبهه، تا  کیفابر قیبه منم بگو. شوهر تو رف یدیاگه فهم_

 ده؟ینپرسحاال ازش 

 چیخودت ه سرباال جواب داد. دیازش پرس یدو بار عل یکی_

 ؟یندار یحدس

 و گفت: دیکش یقینفس عم فروز
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. بعدش چند دمشید انیسد لت کینکیبار تو همون پ نیآخر_

به  جواب نداد. یکرد، ول نیدادم. س امیبهش پ یویبار تو پ

 صدایب کرد. فقط جکتیچند بار زنگ زدم، هر دفعه ر لشیموبا

داده من رفتم فرانسه،  امیتو گروه پ دمید هوی تو گروه بود.

منم اکانتش رو از  .د. بعد هم که لفت داشهیخداحافظ واسه هم

 امیوقت دستم هرز نره و بهش پ هیپاک کردم که  میتو گوش

 امشیدنبال پ کردمیرو روشن م لمیهر وقت موبا یندم... ول

بودم.  کشیتبر امیم منتظر پازدواج کرد یوقت ی. حتگشتمیم

 بگه.  تیمامانم فوت کرد منتظر بودم بهم تسل یوقت ای

 ی... روزبه اهل الس زدن و دل به بازستین یآخه منطق_

دوست داشتن  هی دیگرفتن دخترا نبود. اون موقع فکر کردم شا

وسط، کنار گذاشته  ادیمنافع م یپا یساده بوده، از اونا که وقت

 یزیچ هی نجایعلوم شد عاشقت بوده. ام شبید ی. ولشهیم

دوست دارم  یلیخپازل کمه!  نیتعداد از قطعات ا هیمجهوله... 

 کرد! یجورنیا ییهویبفهمم چرا 
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 داد:  وارید یرو ینگاهش را به پرنده فروز

 گفتیم هاش نبود.کال روزبه اهل نقطه گذاشتن آخر جمله_

دبه  یتونیبعدا نم گهید ینقطه بذار یوقت گفتیم باز. انیپا

 انیبود... پا یبود، شوخ یبود، تعجب یم سؤالکه جمله یاریدرب

 . ذاشتیجمله نقطه نم

کرد و آرام  دییتأ شدیخارج م قیکه از آالچ یدرحال آزاده

 گفت:

 . یبود امشیتا مدتها منتظر پ نیواسه هم_

 جواب دادن صدا زد :  یهم بلند شد و به جا فروز

 آزاده!_

 جانم؟ _

. بستمیبه رفتاراش دل م دینداشت. من نبا یریروزبه تقص _

 نکن.   خشیتو دلت توب یحت

 گفت: یاز مکث کوتاه بعد

 ممنون. ییباال. بابت چا میسرده... بر_
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صبحانه را با هم آماده کردند و در سکوت مشغول صرف  زیم

 صبحانه، آزاده گفت: افتنی انیبا پا صبحانه شدند.

 ؟یچ یعنیبده قسمت  امیبه روزبه پ استخویم یعل شبید_

 یکردینه خودت رو بدبخت م یکردیو فرار نم یاگه مرد بود

 من نذاشتم.  نه فروز رو.

 :دیباال پر یفروز جهش سر

 اومده؟ شیواسه روزبه پ یمگه مشکل_

 گذاشت و گفت: خچالیرا در  ریظرف کره و پن آزاده

 یفت داد، تمام راههارفت فرانسه و از گروه ل نکهیبعد از ا_

... همه رو. نستایبرد. واتساپ، تلگرام، ا نیرو هم از ب شیارتباط

به رحمت خدا  امرزیکه مادرت خدا ب یچند ماه بعد، اون موقع

داد که روزبه حالش خوب  امیپ یرفت، البرز داداشش، به عل

 یلیو فرانسه بهش نساخته. خموده و افسرده شده و خ ستین

که با اصرار روزبه رو برده فرانسه.  مونهیپش گفتینگرانشه. م
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به عنوان دوست  یداد که عل یروزبه رو به عل دیاکانت جد

 طیعادت کردنش به شرا زوریباهاش حرف بزنه و کاتال یمیقد

دوستانه  یهابردش تو جمع یور هم هبشه. از اون دشیجد

 و... نشد... دو بار به فتهیبه دلش ب یدختر هیخودشون که مهر 

گفته  یش نامزد کرد، هر دو بار بهم خورد... به علاصرار خانواده

 زن رو بزنه. دیق خوادیبود م
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 دیالحمیل#

 

 ۱0۹قسمت#

 

 :دیجان کند تا پرس فروز

 ده؟یاز من نپرس یوقت از عل چیه_

به چپ و  یداده بود سر هیتک نتیهمانطور که به کاب آزاده

 راست تکان داد:

خانمت  پرسهیازش م ی. فقط گاهپرسهینم کسچینه، از ه_

. به عنوان پرسهینم یاز من هم مجزا از عل یحت یعنیچطوره؟ 

 !میَبه عنوان زن عل ستم،یآزاده ن

 زد: یپوزخند فروز

بعد ما دو  کنهیکدوم ماها نم چیاز ه یادی ایور دناون اون_

.. ... عقلمون کمه به خدا.میزنیش حرف مدر مورد میساعته دار

 ! میحرف بزن گهید زیچ هیدر مورد  ایب
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در مورد روزبه صحبت نکردند. چند بار  گرید ،یآمدن عل تا

آزاده خواست موضوع صحبت را دوباره به روزبه بکشاند، اما 

 کرد. تیهدا گرید یموضوع گفتگو را به سمت یعلن یلیفروز خ

 

آماده شده  یهارنج را دم کردند و گوشتب ،یاز آمدن عل شیپ

آتش روشن  قیآالچ ریز .دندیکش خیرا به س کباب چنجه یبرا

فروز به  ،یبا آمدن عل درست کردند. یزغال یکردند و چا

سر زدن به غذا آنها را تنها گذاشت و باال رفت. تا  یبهانه

خواست با  فروزلباس باال آمد.  ضیتعو یبرا یعل کهیزمان

زد و  شیاز داخل اتاق صدا یبرود، اما عل نییچنجه پا یهاخیس

 گفت: 

 امروز فردا رو؟ یفروز با آموزشگاه هماهنگ کرده بود_

 را بلند کرد: شیداد و صدا هیتک یبه چهارچوب در ورود فروز

گفتم به شاگردام  یبه منش کردم. لیدو روز رو تعط نیا آره._

اگه بشه  یول .ذارمیم یزنگ بزنه بگه. آخر ترم براشون جبران
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. باور کن خاطرات شهیخوب م یلیتهران خ میامشب برگرد

شروع بدون  هی یم برااالن آماده بهروز رو کامل انداختم دور.

 بهروز. 

. شرتیبود با ت دهیپوش یشلوار ورزش از اتاق خارج شد. یعل

آن  پیبود و داشت با ز دهیهم نصفه پوش یورزشکنگرم کی

 گفت: ی. با لبخند مهربانرفتیکلنجار م

اصرار  ست.نگران آزاده یلیشکر... مامان آزاده هم خ یاله_

 .میداره زودتر برگرد

فروز آمد.  نییها پاسر فروز از پلهوارد راهرو شد و پشت سپس

 گفت: زینگاهش کند، تشکرآم آنکهیب

... هم یدر حقم لطف کرد یلیچند روز خ نی... ایممنونتم عل_

 کمت نکنه. یهم آزاده... خدا از برادر تو،

 :ندیبب یعل یلبخند را در صدا توانستیم
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 نجای. شام هممیمونی.. تا شب کرشت م.مینکرد یکار_

اونجا شام درست  گهیتهران که د میریم یجور هی .میخوریم

 .میکردن نداشته باش

 

مشغول صحبت بود. ظاهرا  داریبا پروانه خانم سرا آزاده

آزاده شده بود و با شوق و ذوق  یخانم تازه متوجه باردارنهپروا

افتاد با  یتا چشمش به عل .گفتیم کیداشت تبر ادیز

 گفت: یخاص یو لهجه یخوشحال

 یخداوند فرزند پسر شاالیمؤنس! مبارک باشه! ا یسالم آقا_

... نیخوب یلیشما خکنه که دلتون روشن شه...  تیبهتون عنا

 واستون. کنمیتون پسر بشه... نذر مبچه کنمیسر نماز دعا م

 بشنود گفت: یکه عل یلب جور ریبا خنده ز فروز

 . نیمنقرض بش فهیآره به خدا ح_

آزاده انداخت و رو  یبرافروخته یبه چهره یخندان نگاه یعل

 خانم گفت:به پروانه
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 . نیتشکر... شما لطف دار_

رد و به واحد ک یمجدد خداحافظ ییبعد از دعا خانمپروانه

 رو به همسرش گفت: طنتیبا ش یبا رفتنش عل خودش رفت.

 !ستی! واسه پسرم خوب ن؟یحاال چرا داغ کرد_

را « بابا مینیبرو ب»و آزاده با دست حرکت معروف  دیخند فروز

 گفت: یسکوت حرص یبعد از لخت درآورد.

جلو  آوردمیداشتم کم م گهی... دنیخدا رو شکر زودتر اومد_

 الالش.استد
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 :دیکنجکاوانه پرس فروز

 ت پسر شه؟فالن دعا رو بخون بچه گفت؟یم یچ_

کرد و با خنده  کنواختیرا  یحلبتیداخل پ یزغالها یعل

 گفت:

 ادمیزمانش  فی... حدهیفقط حمام با ادرار پسر نابالغ ترس_

 نبود!

 چندش به خودشان گرفتند و آزاده گفت: افهیو آزاده ق فروز

تا من حامله  گفتی. مگفتیاولش م ینه بابا! داشت از باردار_

 شوهرم هم حامله شدن...  یو عروس خاله یجار عیشدم، سر
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 گرد شده گفت: یهابا چشم فروز

 نیبا ا یچشمرو حساب چشم روهم هیکرده بق الیخ یعنی_

! خوش به حالش، دنه؟یو کفش خر فیمگه ک شن؟یدار مبچه

 داره! یچه اعتماد به نفس

 نکهیگذاشت و بدون ا یحلبتیپ یرا رو هاکبابخیس یعل

 حضور فروز را بکند گفت: یمالحظه

زنش  یفالن دمیخانم شن گهیخونه م ادیفکر کن... مرده م_

.. واقعا ملت چقدر دلشون .میفتیازشون عقب ن ایست. بحامله

 . ننیبیم هیبق یکه خودشون رو الگو خوشه

 زد و گفت: هیتک قیآالچ یاز ستونها یکیبه  آزاده

تو  یبودم. ول دهیشن ادیمسن ز یخانما نیجمالت رو ب نیمن ا_

 هیکه مثال  نهیدارترش ا.. خنده.شدیباورم نم دینسل جد

دار شدن بچه یسه چهار سال بعد از ازدواجشون برا یزوج

اعالم  گهید یکیهفته قبلش  هیال شانسشون اقدام کردن، حا
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از رو حسادت اون باردار  نیا گنیکرده شکمش اومده باال. م

 شده.

شد  یچشمروهمو حسادت و چشم یموضوع باردار نیهم

 و مزاحشان تا آخر شب.  یاسباب شوخ

 

 یداشتند ساعت نه شب از کرشت حرکت کنند، اما وقت میتصم

  شب گذشته بود. میاز ده و ن خارج شدند ساعت نگیاز پارک

که به خودش  یشدن به تهران، فروز برخالف قول کینزد با

اش افتاد. درخود فرو شده یمتالش یبهروز و زندگ ادیداده بود 

سر کوچه  و آزاده شرکت نکرد. یعل یدر گفتگو گریرفت و د

 به فروز انداخت و گفت: ینگاه نهیاز آ یعل دندیکه رس

 حالت خوبه؟_

 :دیخند یتگساخ

 !یعال_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

عقب چمدان فروز را از صندوق یدر توقف کردند و عل یجلو

اما  اوردیدر آپارتمان ب یتا جلو شیدرآورد. خواست آن را برا

 فروز مخالفت کرد:

 ست. برو. آزاده خسته گهی. تو دبرمینداره. خودم م یوزن_

بودن را  فیمکث کرد. نخواست به فروز احساس ضع یلخت یعل

گفت و آنقدر صبر کرد تا  یرینکرد. شب به خ یکند. اصرارالقا 

هم  یفروز وارد ساختمان شد. با بسته شدن در ساختمان، عل

 رفت.

 

در  یبه طبقه چمدان را دنبال خودش کشاند تا جلو طبقه

 کردیشب بود. تالش م میو ن ازدهیساعت  .دیآپارتمانش رس

حافظ باز بود. نشود. در م هاهیباشد تا مزاحم همسا صدایب

 دیرفته بود موقع رفتن به سفر آن را قفل بزند. کل ادشی

 دیچه کرد کل هرچهارپر را در قفل در انداخت تا آن را باز کند. 

تقال کرد و ناگهان متوجه وجود صدا  شتریب .دیدر قفل نچرخ
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واحد  یدر خانه بود! مضطرب به شماره یپشت در شد. کس

طبقه را اشتباه آمده  دیبود شادر نگاه کرد؛ شک کرده  یرو

 است؛ درست بود!

در باز  کبارهیبود، به  رهیو دستگ دیکل یکه دستش رو همانطور

 کهیو شلوارک در حال حلقهنیبا تاپ آست یشد و مرد جوان

 یکه موجود یمثل کس ظاهر شد. زدیگاز م یبیس

به مرد نگاه کرد و باز به پالک واحد  ندیبیرا م الخلقهبیعج

 دهانش را قورت داد و گفت: اتی. مرد محتوستیارتمان نگرآپ

 د؟ییبله بفرما_

کرد و  دشیاشاره به کل دهیبر دهیلرزان و بر ییبا صدا فروز

 گفت:

 ن؟یکنیم کاریچ نجایمنه... شما... ا یخونه نجایا_

پشت سر مرد اول ظاهر شد و با دقت به  یگریجوان د مرد

 شد و گفت: رهیخ فروز و چمدانش دهیپررنگ یچهره
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 یکشهم اسباب روزی. دمیدیرو خر نجایا شیپ یما دو هفته_

 ...میکرد

 

[ ,۵/4/202۱ 3:43 AM] 

[Forwarded f rom [ دیحم الی]ل رقصمیم التیبا خ(_  /_  

SA)] 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۱۱قسمت#



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

را تجربه کرد که با  یآن حال مدهوش هیچند ثان دینفهم

 ییخورد و صدا یکه مرد به صورتش زد تکان یفیخف یهاضربه

 از دهانش خارج شد. معنایب

 پوش هم نگران بود. مضطرب گفت:شلوارک مرد

به نام بهروز...  یی... از آقامیسند زد شیرو دو هفته پ نجایما ا_

 . میدیخر

 :دیلب نال ریز فروز

 منه! سندش به نام منه! یخونه نجایا_

چشمان فروز گرفت. هر چند  یا آورد و جلوسند ر گرید مردِ

سند را ورق زد و  .کردیصرفا تماشا م د،یدینم زیچ چیفروز ه

 گفت:

تو خونه رو هم تو  لی... وسامیدیرو خر نجای... ما قانونا ادینیبب_

 واحد گذاشتن. نیهم نگیپارک

 :دیدوباره نال فروز
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 منه!  یخونه نجایا_

سفت و محکم  یلیاز آنها خ یکیمرد به هم نگاه کردند و  دو

 گفت:

به نام بهروز...  ییرو از آقا نجایعرض کردم خدمتتون، ما ا_

 ست،ی... شرمنده زن تو خونه نیو محضر ی. قانونمیدیخر

 . ریشبتون به خ داخل. میدعوتتون کن ستیدرست ن

بسته  شیکه قبال متعلق به فروز بود، به رو یابعد در خانه و

در ذهنش نبود جز  زیچ چی. هفکرید و بفروز گنگ بو شد.

! دانستیاست. چگونه؟ نم دهیاش را باال کشبهروز خانه نکهیا

هم در ذهن نداشت.  یادهیا چی! هدانستینم کرد؟یچه م دیبا

آب  انیدند و صبح میکه شب خواب یزدگانلیشده بود مثل س

که جشن تولد گرفتند و به  یزدگانشدند! مثل زلزله داریب

 شیپ یبادکنک و شرشره، آوار و خراب یبه جا بارهکی

 یسرش خراب شده بود و کشت یپالسکو رو چشمشان آمد.

 آتش گرفته بود.  اشیسانچ
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 یناش ی. از درد پاستادیخودش ا یچقدر پشت در خانه دینفهم

چمدانش را همانجا جا گذاشت  به خودش آمد. ادیز ستادنیاز ا

 دیدیاو را م یاگر کس رج شد.از ساختمان خا یفکر چیه یو ب

 نقدریاست که ا آمده نیبه زم یگرید یارهیاز س کردیتصور م

منگ و  نقدریکه ا ستیهنتوان ذکم ایو  رسدیگنگ به نظر م

جمله در ذهنش تکرار  کیفقط  .دیآیمدهوش به چشم م

 «!دهیت رو باال کشبهروز خونه»: شدیم

 کرد،یارش آرام حرکت مکه کن ینیبوق ماش یصدا دنیشن با

به طرفش  یپشت فرمان سمند یانسالیمرد م به خودش آمد.

 :دیپرس دیخم شده بود. فروز را که متوجه خودش د

 چند؟_

چند خونه رو »منگ به مرد نگاه کرد. از ذهنش گذشت:  فروز

 «رم؟یپسش بگ تونمیفروخته؟ م

 زد و دوباره گفت: یهیلبخند کر مرد

 چند؟_
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 ند،یبیاو را نم زدیبه مرد بود اما نگاهش داد مچشمانش  فروز

 کرد: انیمستأصل افکارش را ب

 رم؟یکنم پسش بگ کاری... چدونمینم_

آن را  یدلسوزانه جا یاز لبان مرد رفت و نگاه هیکر لبخند

 گرفت:

دخترجان. هم برا خودت  نستایوا نجای... ایستیکاره ن نیا_

 !یریگیمهم وقت مردم رو  ،یکنیدردسر درست م

. دیرا فهم« چند؟» یاز کنارش تازه معنا نیاز رد شدن ماش بعد

 کیاز  یاقهیدق ستیب انداخت. لشیبه ساعت موبا ینگاه

! یاصل ابانیتنها، کنار خوتک شب،مهیگذشته بود. ن شبمهین

 دانستیبه اطرافش انداخت. نم یفکرش را متمرکز کرد و نگاه

تماس  یبا عل خواستبود. اول آشنا ن شیبرا زیچ چیکجاست! ه

 یآوردن ساعت و باردار ادیشماره هم گرفت. اما با به  رد،یبگ

گرفت  میآزاده، از ترس هول شدن دوستش منصرف شد. تصم

 سیپل تیامن هیکند و هم در سا تیبرود. هم شکا یبه کالنتر
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 یکند کالنتر شیینبود که راهنما یشب را بگذراند. کس

کرده بود! به طرف  راموشهم کال ف صدوده را سیکجاست! پل

 دی. ترسدیبود رفت. از دور چند مرد را آنجا د کیکه نزد یپارک

 و برگشت.
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اش حداقل از ک»بود. خسته شده بود. فکر کرد:  سردش

شب رو صبح  نگیو تو پارک اومدمینم رونیساختمون ب

افتاد.  وارید یآژانس مسکن رو غیچشمش به تبل «.کردمیم

برد  لشیآژانس فکرش را به اسنپ رساند، دست به موبا یکلمه

 هوشمند ندارد! یآمد گوش ادشیکه 

 ود.جلوتر باز ب یکم یروزشبانه یارا نگاه کرد. داروخانه دوروبر

 شیآنجا خواست تا برا یبه آنجا رفت. داخل شد و از فروشنده

. ابتدا فروشنده اکراه داشت و ردیآهن اسنپ بگبه مقصد راه

زده فروز و نگاه مستأصل و سرما یچهره یاما وقت دل کرد.دل

 دنی. تا رسرفتیپذ یحیتوض چیهیب د،یاش را دملتمسانه

کرد. مشخص بود فروشنده داروخانه استفاده  یاسنپ از گرما
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 یقطور یسیوسال خودش بود. کتاب انگلسندانشجوست. هم

 قهوه کنارش. یوانیبود و ل شیرو شیپ

 دیانتظار نشست و تازه فهم یهایاز صندل یکی یرو فروز

را  شیساق پا یاند. کمرفتن دردناک شدهاز راه شیچقدر پاها

ه بود، که بر سرش آمد یبتیماساژ داد و با درک عمق مص

 دیفهمیم شتریب گذشتیهر چه م چشمانش پر از اشک شد.

 سرش آمده است. ییچه بال

گذشت. مرد جوان فروشنده از  یادیآمدن اسنپ زمان ز تا

 به طرفش آمد: شخوانیپشت پ

 رو زدن؟ لتیوسا ؟یمسافر_

 اش نقش بست. در دل گفت:چهره یتلخ رو یتبسم

م بگم شوهر سابقم خونه ؟یکنیباور م دنیم رو دزدخونه بگم»

باورت  شه؟یکرده باورت م ابونایخ لونیو من رو و دهیرو دزد

 «باشه؟ شرفیپست و ب قدرنیبشر بتونه ا هی شهیم
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 دیکشینگفت، خجالت م یزیداد. چ یحرکت سر جواب منف با

 یکه هنوز در عِده یشوهرش، کس دیناشناس بگو کیبه  یحت

است؛ که اصال او را ناموس خود  شرفیاندازه ب نیاو بود، تا ا

سرگردان باشد  ابانهایدر خ شبمهیاو ن نکهیو از ا داندینم

 ندارد. ییابا

را زد و  اشیکنجکاو دینگرفت، ق یفروشنده که پاسخ جوان

  دوباره به کتابش پناه برد.

کرد و  یآمدن اسنپ از جوان فروشنده تشکر و خداحافظ با

آنجا  یبه نمازخانه میمستق دیآهن که رسسوار شد. به راه

داشت و  ریاز قطارها تأخ یکی شلوغ. اریرفت. شلوغ بود، بس

شبانه به آنجا پناه آورده  یاستراحت و چرت یبرا یادیافراد ز

 نیزم یرو ینیپلیسید چیهیبه سالن انتظار برگشت. ب بودند.

 یتیامنیداد. حداقل آنجا از سرما و ب هیتک وارینشست و به د

آهن نگاه اعالنات راه یبه تابلو هدفیدر امان بود. ب یخالقا

به  دنیاز رس شیتا صبح شود. پ گذراندیو وقت م کردیم
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و  یروح یخستگ آمد،یاش خوابش مشده دهیآپارتمان دزد

به  فیبر علت شد و همانجا ک دیساعات گذشته هم مز یجسم

  هم نهاد. یبغل و نشسته پلک بر رو

نشد،  داریشد. ب داریب زدیم شیکه آرام به پا یکس یتکانها با

 مخاطب قرارش داد: یبود؛ تنها چشم بسته بود. خانم داریب

قطارش باالخره  قه؟یدق ستیساعت دو و ب ؟یمسافر مشهد_

 !ی. جا نموندیرس ریتأخ یبعد از کل

از جانب فروز باشد، رد شد و  یمنتظر جواب آنکهیهم ب بعد

ه به نمازخانه رفت. خلوت شده بود. بلند شد و دوبار رفت.

 افرادش مسافر همان قطار مشهد بودند.  شتریب ییگو

 خودش انداخت. یرو فیکث یو چادرنماز دیدراز کش یاگوشه

هوا سرد  اند.معلوم نبود چند صد نفر از آن چادر استفاده کرده

را بغل کرد و  فشیک بود. یچیبود و پارچه نازک چادر بهتر از ه

هم  یرو دهیهم مچاله شد تا کمتر سرما را حس کند. د خودش
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واقعا خوابش  بارنیا اماکنند،  یگذاشت تا چشمانش استراحت

 برد.
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شد ساعت از هفت صبح گذشته بود. باورش  داریخواب که ب از

 راندازیو ز پتویرا ب یزمستان یشب نخانمایمثل افراد ب شدینم

 یسپر آمدندیو م رفتندیکه افراد مرتب م یعموم یدر مکان

تا اتفاقات شب قبل و  دیطول کش یاهیچند ثان کرده باشد.

 لرزهنیکه زم یازلزله .دآور ادیرا به  اشیزندگ بیمه یزلزله

و  کردیتمام بدنش درد م آن صفر بود. شیپ یمیممدرح

لباسش  یرو یدست سفت و کرخت شده بود. شیخوانهااست

 کمتر شود، که نشد. شیتا چروکها دیکش

 

و به  دیاز سوپرمارکت خر یکیک یو بسته ریکوچک ش پاکت

با همان لباس چروک  سوار مترو شد. یقصد رفتن به شرکت عل

که  یو از دهان بز درآمده، در مقابل چشمان متعجب نگهبان

بود، وارد شرکت شد و  دهیو آراسته داو را مرتب  شهیهم

سماور  بود. امدهیهم ن یبه آشپزخانه رفت. هنوز منش میمستق
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 یوانیل ،یچا دنیرا دم کرد. تا دم کش یرا روشن و چا

سر  کند. رونیشب قبل را از بدن ب یتا سرما دیجوش نوشآب

که از دست داده بود فکر کرد.  یاگذاشت و به خانه زیم یرو

. دوست نداشت تنها دیآیزودتر از ساعت نه نم یعل دانستیم

. با شدیمنتظر او م دیبا ،دهد لیبرود و پرونده تشک یبه کالنتر

 یآقا برداشت. زیم یبه آشپزخانه سر از رو یورود کس

عامل بود. اما رفتارش به  ری. مدیبود، پدر عل یشکوه

و  یعل قیاز طر نایقیبود!  زیسحرخ آمد،ینم یرعاملیمد

فروز  دنیاو قرار داشت. با د یزندگ انیدر جر خانمنیزر

و  ختهیهم ربه افهیق و پیو آراسته با آن ت کیش شهیهم

 گفت: یسامان، در جواب سالم فروز با دلواپسنابه

 افه؟یق نیسرووضع؟ ا نیا ؟یشده خانم فرهاد یچ_

را که از شب قبل در گلو جمع شده بود را رها کرد  یبغض فروز

 در مورد آنچه بر سرش آمده بود، گفت.  و به او
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 یظرف غذا آنکهیبه او نگاه کرد. ب رتیباح یشکوه یآقا

را  لشیبگذارد، موبا خچالیکه با خود آورده بود را در  یمیرژ

 رد،یگیتماس م یدرآورد و شماره گرفت. فروز فکر کرد با عل

 گرشیپسر د یشکوه یاما اشتباه حدس زده بود. مخاطب آقا

 نیاز او خواست آب دستش است بر زم یدیود. تأکعطا ب

 . دیایبگذارد و به شرکت ب

در  افهیو ق پی. فروز را که با آن تدندیزمان رسو عطا هم یعل

و  خانه انیجا خوردند. دوباره فروز جر دند،یاتاق پدرشان د

در اتاق  یکرد. عل فیمردان جوان ساکن آپارتمانش را تعر

لب  ریزده زشوک تایو نها دیرا جو لبش یرو رفت. گوشهقدم

 گفت:

فروز رو ببر  گفتیم زدیبهروز هر روز زنگ م نکهیپس ا_

بود! منِ احمق فکر کردم  نیمسافرت حالش عوض شه واسه ا

 داره که نگرانته! یچه مرام و معرفت یتو اوج نامرد
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زده کمتر شوک اشیشغل اتیبود و به خاطر مقتض لیوک عطا

 :دیبود و پرس

 ند خونه خودت کجا بوده؟س_

دست آزاده... تو صندوق امانات بانک... همون شب اول که _

 سیشهره رو شد، سند رو گرفتم که اگه کار به پل یماجرا

بره. بعد از رفتن بهروز و  دیبگم خونه مال منه و بهروز با دیکش

که دوباره بذاره تو  یمهلت سه روزه، همون شب دادمش به عل

 صندوق امانات. 

 گفت: ینگاه کرد و عل یبه عل عطا

که نشونت دادن سند خونه  یزیچ یآره، جاش امنه. مطمئن_

 بوده؟ آخه سند که دست منه!

 گفتنیم دادنیدفتر مشق هم نشونم م هی... اگه دونمینم_

 .کردمیست، باور مسند خونه
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اتاق پدرش،  یمحدود پشت مبلها یهمچنان در فضا یعل

 :دیو پرس ستادی. به ناگهان ارفتیرو مقدم

 ؟یرو کجا گذروند شبید_
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 ش. با اسنپ. آهن، نمازخونهرفتم راه_

 داد زد: یعل

 ؟یزنگ به من نزد هی شبیچرا همون د_

 مظلوم گفت: فروز

. دمیمفهینم یچیاولش اصال حواسم نبود، منگ بودم. ه_

گذشته بود. فکر کردم  کیافتادم ساعت از  ادتی یوقت

 .. . نگران شدم آزاده هول کنه.نیخواب

 نگاهش کرد: نیبا چشمان خشمگ یعل

 واقعا که!_

 فروز را مخاطب قرار داد: عطا

 ت؟همراته؟ شناسنامه تیملکارت_

تو  ،یواریدارم. اونا خونه بود، تو کمد د نامهینه، فقط گواه_

 دارک.م فیک

 بلند شد. رو به فروز کرد و گفت: شیاز جا عطا
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. خودتم با شیقانون ینامه به من بده برم دنبال کاراوکالت هی_

 دایرو پ تییخودت. مدارک شناسا یبرو خونه... خونه یعل

 هی... ارهیشماره محضر رو درب نه،یهم سند رو بب یکن... عل

... آدرس تیکاش یدعو یبرا هاهیوجو هم بکنه از همساپرس

 مغازه بهروز و خونه مادرش رو هم بده. 

 

 ی. بدون مالحظهکردیم یرانندگ ییباال تیبا عصبان یعل

باور  گاهچیکه فروز ه ییهادشنام نیترکیحضور فروز رک

 :کردیباشد را نثار بهروز م یدر دامنه واژگان عل کردینم

کن  یبرادر ایعه.... مردکِ... اونقدر جلزولز کرد که بعهعه_

بوده که زمان  نیکنه و ال و بل واسه ا یفروز دوباره باهام زندگ

چند روز ده  نیآشغالِ... تو ا داشته باشه واسه فروش خونه...

ست، در حقش افسرده نه،یغمگ شافهیبار زنگ زد که فروز ق

 ..هم باور کردم. خرکن ببرش مسافرت... منِ  یبرادر

 گفت: ینگران حال عل فروز
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 یبازلمیف بیاگه تو هم فر ؟یکنیتو چرا خودت رو سرزنش م_

 ادی... اون ششدیوارد م گهیراه د هیاز  یخوردیکردنش رو نم

 بوده... دهینقشه کش یکالهبردار نیا یاز مدتها قبل برا

آن  یادآوریبه شب سالگرد ازدواجشان افتاد.  ادشی ناگهان

 :دیپرس یلکرد که ع یارا به گونه اشافهیزمان، ق

 اومده؟ ادتی یزیشده؟ چ یچ_

 فکر کنم تو خواب ازم اثر انگشت گرفته!_

تند  یبو ،یطوالن یبعد از خواب جهیاز احساس سرگ یاخالصه و

دستش،  ینرمه یکوچک جوهر رو یو لکه ییایمیش یاماده

 یکرد. عل فیانگشت شستش را تعر یقاعده ریز

 به بهروز حواله داد.  یگریکرد و دشنام د یاقروچهدندان

را  یکه داشت در ورود یدیفروز با کل دند،یساختمان که رس به

در را باز نکرد.  یباز کرد و باال رفتند. اما هر چه زنگ زدند کس

 مردان ساکن خانه سرکار رفته بودند. نبود. یبیعج زیچ
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 نیچهارم آخر یپله یرفتند. با قدم گذاشتن فروز رو نییپا

چشمش آمد.  یواحدش جلو نگیدر پارک اشهیاثاث پله تمامراه

بغض در  تلنبار شده بودند. بیو بدون نظم و ترت همیرو

. دیپر رونیآنها ب یاز ال یاجلوتر رفت. گربه نشست. شیگلو

بدون  لشیوسا مامبود! ت دهیچند بالش خواب یکاناپه، ال یرو

آنجا رها شده بودند. تنها ظروف  یجعبه و کارتون چیه

که  وشیماکروو دنیشپزخانه درون جعبه قرار داشتند. از دآ

با پشت  شد. ریقر شده بود، اشکش سراز یآن اندک یوارهید

چشم چرخاند  هیاسباب و اثاث نیدست اشکش را پاک کرد و ب

را  گذاشتیدرون آن م اکه مدارکش ر یمیقد یزنانه فیتا ک

 اششهیکه ش یادرون بوفه گذاشته شده بود. بوفه کند. دایپ

را از آن  اشیملرا برداشت و کارت فیک ترک برداشته بود.

 نداشت. یفیهم چندان تعر یداد. حال عل یدرآورد و به عل
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در  یوششستیآمد. پژو دو نگیباز شدن در پارک یصدا

 واریبه د وارید هیانم همساخودش پارک شد و خ گاهیجا

تند  ،یشد. بدون سالم و احوالپرس ادهیآپارتمان فروز، از آن پ

 جانب رو به فروز گفت:بهو حق
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 نیا ستین یدونکه آشغال نجایچه وضعشه؟ ا نیخانم ا_

 ...نجایا نیوپرتاتون رو گذاشتخرت

فروز افتاد، ساکت  یزدهکه به چشمان پراشک و ماتم چشمش

 کالمش کم کرد و ادامه داد: یاز تند یکم شد.

آقا بهروز گفت تا  ن؟یبذار نجایرو ا هیاثاث نیا نیخوایم یتا ک_

. کشنبهیجمعه، شنبه االنم  ن،یکنیم یرو خال نجایشب نشده ا

باشه، خودم  نجایا نایساختمون هم گفتم اگه امشب ا ریبه مد

شغاال آهمه آت ادیب یشهردار وهفت،یصدوس زنمیفردا زنگ م

 رو جمع کنه ببره!

 جواب گفت: یبه جا فروز

 ن؟ییرو آورد پا نایبهروز ا_

 رو... لیبذارن وسا نجایدو تا کارگر... شوهرت گفت ا_

 واکنش نشان داد: عیسر فروز

... خونه رو هم بدون می... طالق گرفتستیاون آقا شوهر من ن_

 من رو...  یاطالع من فروخته... خونه
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 کپ کرد و بعد مبهوت گفت: یاهلحظ هیهمسا خانم

  شه؟یمگه م_

 با پوزخند جواب داد: یعل

 فعال که شده!_

 گر گفت:رو به فروز کرد و مالمت هیهمسا خانم

 !یکردیحداقل قفل خونه رو عوض م_

 نگاه کردند و فروز گفت: گریکدیبه  عیو فروز سر یعل

 قفل رو عوض کرده بودم! _

 تکان داد: یسر هیهمسا خانم

خودش در رو باز کرد و کارگرا  دیبا کل دمیداشت... من د دیکل_

هم که اومد قفل رو واسه  دی.. صاحبخونه جدرو برد تو خونه.

 خودش عوض کرد.

 نگاه کرد و لب زد: یبه عل ریمتح فروز

 من خودم قفل رو عوض کردم. قفل نو انداختم به در._

 گفت: کوتاه با غصه یدردمند چشم بست و بعد از مکث یعل
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 دیدو تا کل ،یبد دیبه من و آزاده کل یشب که اومدپنجشنبه_

چهارم رو بهروز  دیهم دست خودت بود... کل یکی تو جعبه بود.

 دارن!  دیها چهار تا کلقفل نیا از قبل برداشته بود.

 :دیکش یآه فروز

 دهی... اون شب قفل رو خرنیکه با مامانت اومد یاون شب_

 خدا... ی.. وابوفه. یم تو کشوبودم... گذاشته بود

اش جستجو کرد و خانه دیرا به دنبال کل فشیک هیهمسا خانم

 گفت:

خونه رو هم داشت...  دیشکوند، کل لمید هیقفل محافظ رو با _

 دینگفتم. با یچیست هخودش صاحبخونه نکهیا یمن به هوا

 راش نده! نجایا ی! تا کسیطالق گرفت یکردیاعالم م

 ن گردشده نگاهش کرد:با چشما فروز

 کردم؟یم یاطالق گرفتنم رو رسانه_

 حال و روزگار فروز گفت: یمالحظهیب هیهمسا خانم
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... ستیدارقوزآباد هم ن ست،ین یانبار نجایدر هر صورت... ا_

 تیهم برا امن شه،یدار مساختمون خدشه یهم وجهه

 زایزمیچ نیا انی. بگو زودتر بستیخودت خوب ن یوپرتاخرت

 رو ببرن.

 ها رفت!پلههم به سمت راه بعد

 

 کرد و مستأصل گفت: یپله نشست. رو به عل یرو فروز

 کنم؟ کاریچ_

 :دیپشتش کشکم یموها انیم یدست یعل

 بگم؟ نانهیبواقع_

 ادامه داد: د،یمنتظر فروز را که د نگاه

اگه دادگاه هم حکم  یحت ده،یخونه در تصرف مالک جد_

... برهیخونه رو تصرف کرد. زمان م شهیبده در جا نم هیتخل

 یهر ک نجای. امیکن دایپ لتیوسا یموقت برا یجا هی دیپس با
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ته  میبذار میببر .کنمیآزاده صحبت م ی... با بابارهیو م ادیم

 کرشت. یالیو نگیپارک

فروز نشست و اشک در چشمش حلقه  یلبها یرو یپوزخند

 لب زمزمه کرد: ریزد. ز

 خودم کجا برم؟_

 دایپ ییجا هیما... تا سر فرصت  یخونه یایتو هم فعال م_

 .میکن
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۱6قسمت#

 

 یمبل یکه رو یبلند شد و سراغ چادرشب شیاز جا فروز

. دیرا د شیرا باز کرد و لباسها شیال گذاشته شده بود رفت.

ان رو برداشت. شال متناسبش از هم ییبازش کرد. مانتو

چروک بود، اما هر چه بود از لباس تنش  یکم کنارش بود.

و  فت. لباسها را در دست گردیرسیتر به نظر مآراسته اریبس

 گفت: یرو به عل

 یاونجا... تا وقت رمیآموزشگاه هست. م کینزد ونیپانس هی_

 خودم. یخونه امیکه بتونم ب

 :افتاد یگره یابروان عل نیب
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 شونیشناسیکه نم یداره با چند نفر تیامن ؟یچ گهید_

 ست؟من و آزاده درش به روت بسته یخونه ؟یخونه بشهم

رفت و  لیسراغ وسا فروز نشست. یلبها یتلخ رو یتبسم

اسباب قرار گرفته بود  هیبق یبه چمدانش که رو ینگاه

 انداخت:

 رمیم ...یدونی... خودت هم مستیهفته ن هیروز و  هیبحث _

 تون.خونه امیم یمهمون میمثل قد ون،یپانس

 خوانیکه م ادیش داره م... زمزمهیخبر ندار ایتو از دن_

کرونا... کرونا  وعیرو ببندن واسه ش ونهایها و پانسخوابگاه

بهمن و  ودوستیب ییمایپبه خاطر راه نایهم اومده، ا رانیا

 !ارنیانتخابات صداش رو درنم

 گفت: فروز

 یلیخ ری. هتل و مهمانپذستین یاال تا اون موقع... چارهحا_

تا سر فرصت بتونم  ونیپانس رمی... فعال چند روز مادیگرون درم

 کهیی. جانیرزمیاتاق تو ز هیکنم.  دایجا واسه اجاره پ هی
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پس  یکنیهم نخواد... فکر م شیش کم باشه، پول پاجاره

 گرفتن خونه چقدر طول بکشه؟

را  لشیموبا تیدر نها رفتن کرد.و شروع به راه نداد یجواب یعل

را قطع  یصحبت، گوش یگرفت. بعد از کم یدرآورد و تماس

 کرد و گفت:

دوش  هیما... لباس واسه خودت بردار،  یخونه میریاالن م_

 یدنبال کارا میفتیاستراحت بکن. من و عطا هم م هی ر،یبگ

 دیاول با ی. ولزده به سرم واسه خونه موقت تو یفکر هیخونه، 

 ..صحبت کنم. گهیبا چند نفر د

 کرد و ادامه داد: هیبه اثاث یااشاره

 .نایواسه ا زنمیامروز هم با پدر آزاده حرف م نیهم _

نگاه  یفروز نشست. با محبت به عل یلبها یرو یواقع یلبخند

 کرد و گفت:
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شده...  ادیز یلیبهت خ میکمت نکنه... بده یخدا از برادر_

خونه رو باال بکشه چرا ته حسابم  خواستیکه م شرفیب بهروز

 کرد که دو زار پول واسه االن نداشته باشم؟ یرو هم خال

 زایچ نیگرفتن و ا لیدنبال وک یپول نداشته باش نکهیواسه ا_

.. خبر نداشت عطا برادر منه، .خوادیحق پول م یاعاده .یبر

 نه؟

دادگاه طالق  انیتو جرنه... اصال از وجود عطا خبر نداشت. _

از تو به اسم  شهی. همستبهیغر لیهم فکر کرده بود وک

 یشکوه تیلی. تو ذهنش نبود فامبردمیاسم م آزادهیِ عل

 هست. 

 

تکرار  شیپ یهمان اتفاقات دفعه دند،یمنزل آزاده که رس به

کرد  یشد. دوباره آزاده فروز را در آغوش گرفت و با او همدرد

اصال وارد خانه نشد. فقط همان  یعل .ستیگر یاهیو فروز ها
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 یخداحافظ امدهیدر گذاشت و ن یکرشت را جلو یالیچمدان و

 کرد و رفت. 

 

 کرد و گفت: ییفروز را به حمام راهنما آزاده

از تنت درآد، منم ناهار رو  یخستگ یریدوش بگ هیتا تو _

 . کنمیحاضر م

اش از حمام خانه یکس نکهیآزاده از ا دانستینکرد؛ م تعارف

 ازیاما به شدت به شستشو ن شود؛یاستفاده کند معذب م

داشت. در طول سفر کرشت، حمام نکرده بود. شب قبل هم که 

و  روسیبود. احتماال انواع و اقسام و دهیخواب یعموم یدر مکان

. لباس و رفتی. پذدالنه کرده بودن شیهالباس یالالبه یباکتر

 مام گذاشت.حوله برداشت و پا به ح
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عمر جون کندم، تا بشم  هی»دوش به فکر فرو رفت:  ریز 

 یطراز دوستام، تا به خودم ثابت کنم مثل خواهر و برادراهم

شد  داشونیشهر خونه بخرم، که اگه پشمال تونمیم ونمیاع

 یرو ببرم اول سروکله یتا اومدم لذت زندگ. ارمیجلوشون کم ن

 یچچی. هرمندا یچچیشد و بعد هم... االن ه دایشهره پ
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رو  نیرزمیز هی شیپول ندارم که بتونم پول پ ی... حتیچچیه

رو  دیجد یزندگ هیبه خودم گفتم  میومدیکه م شبیبدم. د

 نقدریا دیشروع کنم. خدا باور کن منظور من از جد خوامیم

 نکهیا ؟یبهم ثابت کن یخوایرو م ینبود! چ هگید دیجد

دنبال پول بودم؟  یلیخ نکهیداشتم؟ ا ینیباالشهر نش یعقده

خون دو زدم... خروسخر کار کردم و سگ نیبودم که بودم! ع

رو  یخون اومدم خونه... حق کسرفتم آموزشگاه، شغال

باال رفتم؟ از وقت شاگردام  یکس یخونه واریخوردم؟ از د

رو براشون  شترشیهر جا از کالساشون زمان زدم، ب دم؟یدزد

رو تو  ینامرد نیهمچ هبود ک نیگذاشتم. حق من ا یجبران

دو تا  یخونه یکه االن گدا ؟یبه عنوان شوهر بذار رمیتقد

 ورنیاز ا ؟یمنو زنده گذاشت یبشم؟ واسه چ بهیهفت پشت غر

آدم رو دق ذره ور ذرهو از اون یکنیرو حروم اعالم م یخودکش

منو به  ی!! اصال واسه چ؟ی! معلومه با خودت چند چندیدیم

 نهینبود تا منو بب ایکه عمرش به دن ریپ یبابا هی ؟یوجود آورد
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وقت هوام  چیدوسِت ندارم! ه ؟یبود واسه من انتخاب کرد یچ

از االن! شهره  نمیاومدنم، ا ایو دن ی! اون از اول زندگیرو نداشت

م بوده که چشمام رو روز اول باز نکردم، خود ریرو گفتم تقص

 یلیمنه؟ خ ریقصت نمیا ؟یگیم یچ گهیبهروز رو د ینامرد نیا

 ذاشتمی! من اگه قدرت تو رو داشتم نمیلیخدا، خ یمعرفتیب

رو  مردهمیتیفروز بدبخت  هیحق  یجورنیا شرفیبهروز ب هی

 ی! سر کار گذاشتیقدرت ندار ای ،یستیمهربون ن ایبخوره! 

! باورت شده یکه به خودت اطالق کرد یصفات نیملت رو با ا

رو  یختیآدم رو مثل ارزن ر شتم هی یجورنی! همیخوب یلیخ

 ت؟ی... کجاست مهربونیهم به کارمون ندار یکار ن،یزم

 «؟یادعاش رو دار نقدریکجاست قدرتت که ا

دوش آب گم شد. سبک  ریهقش زهق یو صدا هیگر ریز زد

 هیبودم  یعصبان»و خطاب به خدا گفت:  شد. دوش را بست

حال و روز  یبفهم یستی. آدم نریگفتم، به دل نگ یزیچ

 ی. وقتیهواش رو ندار نهیبیم یوقت شهیمخلوقت چقدر پوچ م
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 یخودش بزرگت کرده بوده... وقت یبرا یعمر الک هی نهیبیم

که تو ذهنش بوده رو درست  یدیجد یزندگ یمعن نهیبیم

 «!یمتوجه نشد

 

و گره خورده بود.  چیپ فیبند ل افتاد. زانیآو فیبه ل چشمش

اش باز شود. گره باز را چرخاند تا گره فیدست دراز کرد و ل

مصراع معروف « گره»ذات مفهوم  افتاد. نیزم یرو فیشد، اما ل

گره را زان  نیا»آورد:  ادشیرا به  یاعتصام نیاز پرو یشعر

اما داستان شعر در  بود،شعر را حفظ ن هیبق «؟یگره نشناخت

گره زده  یمستمند در دستمال یرمردیپ»مغزش رژه رفت: 

گندم به عنوان دستمزد گرفت. در راه با خدا صحبت  یاندک

که خدا گره از کار و مشکالتش باز کند.  کردیو دعا م کردیم

. ختیر نیبر زم شیهاناگهان گره دستمال باز شد و گندم

 نیا ایکه خدا دیو نال دیکوب سرشبر  یمستمند دودست رمردیپ

خم شد تا هر چه در توانش  یاما وقت ؟یگره را زان گره نشناخت
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پر  یانیشده بردارد، چشمش به هم ختهیر یهاهست از گندم

 «طال افتاد... یهااز سکه

: دیشیکرد و اند زانیبرداشت و آن را آو نیزم یرا از رو فیل

مشخص  مدتیدر طوالن تو یقدرت و مهربون دی... شادونمینم»

... به یمن آخرش در نظر گرفت یهدف خوب برا هی دیبشه. شا

 اریتو هم با مع سنجم،یخودم م اریهر حال من زمان رو با مع

عجول... من  شمیم نانسادر مقابل تو منِ  نیخودت. واسه هم

گفتم که بهت  یزی... اگه چادهیصبرت ز یلیتو خ ستمیعجول ن

ت رو گله یناراحتم، ول یلیاز دستت خ .دیبرخورده، خب ببخش

 نی. اگه تا سال بعد هممیقرار بذار هی ایببرم؟ اصال ب یک شیپ

 میبهتر که راض طیشرا هی ایخودم  یموقع من تونستم به خونه

از من  گهی... اگه نشد دیقادر و مهربان کنمیکنه برسم قبول م

و ر یبسته هر صفت قشنگ و بزرگانتظار نداشته باش چشم

 نکهیا ی... برایخود دان گهیبهت نسبت دادن، باور کنم. د

رو بتونم درک کنم برام نشونه بفرست.  تیقدرت و مهربون
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. کنمیرو در موردت قبول نم یزیچ چیبدون نشونه، ه گهید

قانون کائنات، قانون کارما، قانون ادراک، قانون  ذب،قانون ج

! همون هیچ شیعاسم واق یدونیخودت م دونم،ی... من نمیاله

 «دمت گرم! ول،یرو در موردم اجرا کن. ا
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را  اشیکوچک و مسافرت ی. حولهدیهمان حمام لباس پوش در

از  نانیو بعد از اطم دیچیدور سرش پ هایوار مثل هندعمامه

 دنیبا د کردیبا تلفن صحبت م آزاده آمد. رونیب ،ینبود عل

زد و خطاب به مخاطب پشت  شیزنک به روگول یفروز لبخند

 تلفن گفت:

 دستت. یباشه... اومد. گوش_

را به فروز داد و خودش مشغول درست کردن ساالد  یگوش

سر اصل  یتا فروز خواست تعارف و تشکر کند عل شد.

 صحبتش رفت و گفت:

 ؟یبه بهروز زنگ زد شبیاز د_

 بگم؟ ینه... زنگ بزنم چ_

که اونجا داره با  یخاموشه... عطا به خاطر روابط لشیموبا_

کردن از  یکشمادرش؛ گفتن اسباب یرفته آدرس خونه سیپل
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 هاهیکجا رفتن. همسا دونستینم دیاونجا رفتن... مستأجر جد

 یشون رو گرفته. اونم آدرس. شماره صاحبخونهنطوریهم هم

 گهیم که،یتو بوت ییآقا هین اومدم پاساژ. .. منم االنداشت.

 یرو هم چک کیبوت یاجاره کرده، کل لباسا دیرو جد کیبوت

. از بهروز هم خبر نداشت. فکر کرد از طلبکاراش دهیازش خر

 .دهیهم کش محلیظاهرا چند تا چک ب هستم.

 گردنش را خشک کرد و گفت: ریحوله، ز یبا دنباله فروز

 یلیپسر جوون که خ هی ست؟یاونجا ن ن،ینفر به اسم مت هی_

 . گهیکلمات رو محکم م دیو تشد زنهیشمرده و واضح حرف م

 .نمیصحبت کردم... صبر کن بب یگیکه م ینیبا هم_

 هم تماس قطع شد. بعد

 

به  یآورد. فروز نگاه تیسکوئیگرم با ب ریدو فنجان ش آزاده

زرگ مورب ب تیسکوئیب یتعداد انداخت. تهایسکوئیبشقاب ب

 دهیاش پرلبه ییرو تیسکوئیشده بودند. ب فیدر بشقاب رد
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سالم  تیسکوئیصبر کرد تا آزاده آن را برداشت. سپس ب بود.

 خورد و گفت: ریش یاجرعه بود. گرسنه را انتخاب کرد. یبعد

 بهروز کجاست!  دونهیم نیمت_

دوباره تماس گرفت و  یزود عل یلینگفت. خ یزیچ آزاده

 داد: گزارش

 یکالهبردار یاز طرف تو اومدم و پا دیفهم یپسره وقت_

به عطا  .یپرواز داشته واسه دب شبیگفت بهروز د ونهیدرم

 نه! ایراست گفته  مینیبب رهیگفتم. استعالم بگ

 کرد: زیتم ریدور لبش را از ش فروز

 یاومد با شهره تو دب ادمی.. االن رفته باشه. رانیاز ا هیعیطب_

 یصندوق امانات هم بر یکشیزحمت م هیته بود. قرار گذاش

 ؟یسند رو چک کن

کردم رفتم صندوق امانات بانک. سند رو  ادهیتو رو که پ_

که تو  ینشده و اون دهیراحت شد که سند دزد المیگرفتم. خ
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. االن سند دست منه... تو تلگرام عکسش رو هیجعل یدید

 تو هم راحت شه! الیکه خ فرستمیواست م

 ام؟یمن االن کجا بدرد نکنه. دستت _

بهت  کنمیبا عطا هماهنگ م .امیباش تو خونه، منم االن م_

 .گمیم

تاپ او لپ یآزاده رو شنهادیبه پ ،یاز قطع تماس عل بعد

از  یبود بعد از مدتها دور یعیطب تلگرامش را نصب کرد.

در واقع دو  ام،یاما دو پ داشته باشد. یادیز یامهایتلگرام، پ

بهروز و  ییمهناز عروس دا یکینت نظرش را جلب کرد؛ اکا

 منصور. یگرید

 

در کار و  بود. لیفام یداشت. خبرگزار یجالب تیشخص مهناز

. به قول کردیجا مو اخبار را جابه دیکشیهمه سرک م یزندگ

 بود. لیبهروز، کالنتر فام

 اکانت مهناز را باز کرد. نوشته بود: اول
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 «؟یفروز جون. خوب سالم»

 «متأسفم! یلیخ ،یکه افتاده و جدا شد یبابت اتفاق فروزجان»

 لیخانم دوره افتاده تو فاماحترام از خودت دفاع کن. ایب یول»

کرده بوده، بهروز هم  دایکه فروز با شوهر دوستش سَر و سِر پ

 «طالقش داده

هم  شناسن،یکامال باور نکرده، چون همه هم تو رو م یکس»

 «بهروز رو

 «کنمیاز خودم دفاع م امیتو باشم م یمن جا یول»
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پر  یهاافتاده بود و نفس نیدور لبش چ شده بود. یعصبان فروز

خانم برخورد را از احترام نیانتظار ا دی. البته بادیکشیصدا م

از شدت خشم، صورتش  نبود. تشیدور از شخص .داشتیم

. آزاده کنارش آمد. با کردیتوجه مبرافروخته شده بود و جلب

 « شده؟ یچ»: دینگاه پرس
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صورت  یرو یتاپ را به طرفش چرخاند. اخمجواب لپ یجا به

 فیدادن کرد. ردشروع به دشنام یآزاده ظاهر شد و رگبار

 که تمام شد با حرص گفت: ستشیکلمات ناشا

 م،یت فرستاده بود رو داشتکه منصور واسه ییساعک یکاشک_

کرده!  انتیخ یاون الدنگ. بفهمن ک لیواسه فام میفرستادیم

 که سهله... انتیخ

اکانت منصور را باز  آزاده گوش نکرد. یحرفها هیبه بق فروز

آن مربوط به  خیفرستاده بود که تار ییبلندباال سیوو کرد.

منصور  دیبازد نیآخر صبح. میبود. ساعت پنج و ن هیهشتم ژانو

 .گشتیبرم خیهم به همان تار

 

 گوش داد: سیتاپ را بلند کرد و به وولپ یصدا

تو  ذارمیرو م امیپ نیفروزان... االن که دارم برات ا سالم»

رو برات  زایچ یسر هیقبلش  دی.. با.رمیدارم م فرودگاه امامم.

سر خودم وا کنم،  رو از انیجر نیا خوادیروشن کنم. دلم م
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که تو  فتهیم تیداره تو زندگ یبعد برم. اتفاقات بد ران،یبذارم ا

تو رو  یبهروز ارزش وفادار فتمبهت گ ادتهی... یخبر ندار

عکس هم از گذشته بهت نشون دادم بلکه به  یسر هینداره؟ 

برف و همه رو  ریز یاما مثل کبک سرت رو کرد ،یایخودت ب

و  یو تو قهر کرد میخاله بود یکه خونه ی... اون شبیانکار کرد

گفتم تو و  ادته؟ی... قبلش رو رونیب یوسط شام از خونه رفت

 تونیکی کاپیبا م شهیهمه و م هیصورتتون شب لیابهنوش است

تو  یطانیفکر ش هیهمون حرف من،  جا زد. یکیاون  یرو جا

تو و حضور شخص بهنوش  یملمغز بهروز انداخت که با کارت

و سند رو از  یتو رو به نام خودش بزنه. عقل کرد یخونهسند 

بهروز  که دست شوهرت بهش نرسه. یبرد رونیخونه خودت ب

اومد دست به دامن من شد که براش سند جور کنم. منم که 

و دستم باز  کردمیکار م یتو ثبت اسناد دادگستر یدونیم

 یابر دیو درخواست سند جد یگزارش گم شدن سند اصل بود.

کنم، خواستم بهت  یاول نخواستم سندساز تو رو دادم. یخونه
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. یکنیم یزندگ یدار یبا چه جونور یهشدار بدم بفهم

برا  جلو... تو امیو خودم ب یریخواستم طالقت رو از بهروز بگ

بود. پول  ی... منم دستم خالی... اما رم کردیبود فیبهروز ح

به نامم کنه، منم سند رو  نشیالزم بودم. قرار شد بهروز ماش

 یبراش درست کنم. شب رستوران، اثر انگشت تو رو پا یقانون

 هیبود. خودم براش کلروفرم ته دهکه بهش داده بودم ز یابرگه

 اره،یاگه سند رو بهش بدم دبه درم دونستمیکرده بودم. م

که  ی. کار قانونستیبند ن ییمنم دستم به جا گهیوقت داون

رو ازش گرفتم تا هر وقت سند  نیزور ماش نکرده بودم... به

حاضر شد بعد به نامم بزنه. خودم بردمشون محضر آشنا که از 

 ی. کارا رو انجام دادم، سند رو بهش دادم، ولکردیمکارا  نیا

که به من وعده داده بود و تو  ینیرو سند نزد. ماش نیماش

 من بود رو به بهنوش هم وعده داده بود. یخونه نگیپارک

بهنوش  شد. بیم غخونه نگیاز تو پارک نیهمون شب ماش

کرد  یدستشیقالش بذارم و برم کانادا. پ خوامیبود م دهیفهم
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م داشت بلند که از خونه یدیزاپاس و کل چیرو با سوئ نیو ماش

تو، تو دست بهروزه که به  یاز خونه یسند واقع هیکرد. االن 

رو به نام  یند المثننام خودش هم شده. بهنوش در نقش تو س

 یکه خودت دار یامروز برو خونه رو با سند نیبهروز زد. هم

که از  یدزد گنی.. م.اوردهین رشس ییالمعامله کن تا بالممنوع

.. من که سرم من و بهروزه. تیدزده... حکادزد بدزده شاه

 یکیخواهر و برادر  نی. ایموند. شدم چوب دو سر گوه کالهیب

نشده، تو  ریهنوز د ی. ولنیبه ماش یکیو اون  دیبه خونه رس

و  یکن تیو ازش شکا یالمعامله کنخونه رو ممنوع یتونیم

راحته، در  المی. در مورد بهنوش هم خیریپس بگ روت خونه

رو خراب کردم.  شندهیکه در حقم کرده، منم آ یمقابل نامرد

عمل خودش کنه بتونه به اسم  نهیهز دیرو با نیهمون ماش

نه االن تو به  ،یومدیتر شوهر کنه... اگه روز اول باهام راه مدخ

رو  لمیوبام دیبا گهینه من... د یمشکل دچار شده بود نیا

 «خاموش کنم. فعال.
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شده بود و دهان  سیفروز از اشک خ یتمام شد. چهره سیوو 

که به  ییباز مانده بود. فروز با صدا رتیده از شدت بهت و حآزا

 گفت: دیلرزیم هیخاطر شدت گر

چقدر ارزش داره که منصور و بهروز مثل  یخونه فسقل هیآخه _

که نبود! هر  اورانیکاخ ن دن؟یدو تا الشخور براش نقشه کش

اصل کاله هم تا  رو کاله بذارن. یکیکدوم هم خواستن سر اون 

 سر من رفته!پا کف

ها تاپ را به سمت خودش کج کرد و همانطور که اکانتلپ آزاده

 گفت: دادیو موس را تکان م کردیرا نگاه م

بهشون  دیبشنون... شا یعطا و عل دیرو با سیوو نیهم _

تر از بهروز، منصوره. مصداق کامل مثل راهکار بده... پست

ود از گور خ شایتمام آت” ته چاهه شهیکن همچاه”

. دهیبهش نرس یچیش بلند شده و آخرش هم هگورشدهگوربه

هم، خودش و اونا رو لو  دهیبهش نرس یچیکه ه نیبابت هم

من  بودیک بودیقشنگ خودش رو مبرّا کرده... ک یلیداده... خ
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خواسته گناه رو از سر خودش باز  سیوو نینبودم... مثال با ا

 کنه. 

 زد: یلبخند تلخ هیگر انیدر م فروز

 رنیبگ نتیریرو اگه پ شیبهنوش رو بگو... کل اطالعات مغز_

مغز تو آدم جلبک نیبعد ا شه،یآچهار هم نم یبرگه هی

 زور داره...  یلیاز من سهم داشته باشه خ یکالهبردار

 گفت: توریبا نگاه به مان آزاده

... سه تا دهیرو باال کش نیماش نمیرو داده... ا بشیمنصور ترت_

 هبردار خوردن به تور هم.کال ادیرذل ش

رو کور  ایکرده... چشم دن ریتو هم گره تورشون گ نوایبمن یپا_

کردنم... فقط در تعجبم  دایشوهر پ لیشوهر و فام نیکردم با ا

ماه پاک  کیبه  کیمدت نزد نیرو تو ا سیوو نیچرا منصور ا

پاکشون  دهینرس قهیکه عکس فرستاد به دق شینکرده؟ دفعه پ

اصال  هیژانو هشتک دست من نباشه. االن از کرد که مدر

 تلگرام. ومدهین
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 زد: انهیموذ یلبخند آزاده

سند بده دست تو واسه اعاده  هیخدا خواسته  نکهیا یبرا_

از  ریاونا... به غ یاون الدنگ. و بردن آبرو لیتو فام تتیثیح

 ؟یدار لشونیرو تو فام ایمهناز اکانت ک

 زیم یاش را روخوردهبه جلو خم شد و دستان گره فروز

 گذاشت:

نکرده  موومیهست. اگه ر زیعز لیگروه فام هی... ویبرو تو آرش_

 رفته بود.  ادمی. ازش کنمیباشند. به ندرت بازش م

و عطا فرستاده بود. با  یعل یمنصور را برا سیوو ترشیپ آزاده

از آنها خواست تلگرامشان را چک کنند. بعد هم  یتماس تلفن

خود بهنوش و  یحت ز،یعز لیافراد گروه فام تکتک یبرا

 نوشت: وستشیرا فرستاد و پ سیخانم همان وواحترام

 رید یلیبه تلگرام، خ یسالم. متأسفانه به خاطر عدم دسترس_

که کار از کار گذشته بود و کفتارها  یزمان دم،یرو شن امیپ نیا
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 نیا ل،یشناخت بهتر فام یبودند. فقط برا دهیبه هدفشون رس

 . شهیم متونیتقد یصوت لیاف

 را در گروه گذاشت و گفت: هاامیپ یآخر هم هر دو دست

. کننیرو هم پاک م امی. پیشیم موویزود ر یلیاحتماال خ_

در  توننیم یجور نیشون فرستادم. اتکتک یبرا نیواسه هم

 لیفام یرو تا مدتها برا بتیموردش بحث کنن. سوژه حرف و غ

 م.شوهرت جور کرد زیناعز

را به شب  ادشیداد و  توریمان ینگاهش را به صفحه فروز

در اوج  کردیاحساس م کهیسالگرد ازدواجش برد. او زمان

 یدرواقع مقدمات سقوطش به قعر بدبخت ست،یخوشبخت

بار عاشقانه در  نیآخر یکه برا یشب. همانشدهیانجام م

روز به د،یدیابرها م یو خودش را رو بردیآغوش بهروز لذت م

حکم  یاو را زودتر بخواباند تا اثر انگشتش را پا خواستهیم

 بزند! اشیچارگیب
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 لیگروه فام نیاز مخاطب یکینگذشته بود که  یاقهیدق هنوز

 لیدر جواب فا ست،یک دانستیاکانت نم یکه فروز از رو زیعز

 ! یحیتوض چیفرستاد؛ بدون ه یعکس ،یصوت
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مجلس  هیزل زدند تا عکس ظاهر شد؛ اعالم توریهر دو به مان 

 !نیاکرا ییمایسانحه هواپ لیمنصور بود! به دل میترح

و دوباره  هیاعالم ریتصو گر،یکدیزده به دو مبهوت و شوک هر

فروز بند آمد و تمام  ینهینگاه کردند. نفس در س گریکدیبه 

به  یدست انداخت. یصندل یبدنش را به پشت ینیسنگ

 و گفت: دیکش اشیشانیپ

بوده... بعد  امشیپ نیآخر سیوو نیمن... احتماال ا یخدا_

 و بعد هم بوووووم! مایهواپ آفکیت

 نگاه کرد و گفت: هیمنصور در اعالم ریبه تصو آزاده

ملت  هیعده نخبه کشته شده و  هیکنار  ادیش نیکه ا فیح_

 ساختن. دیاش غصه خوردن و ازش شهبر

 یوا ...یو کالهبردار یاونم نخبه بود؛ منتها در سندساز_

شدگان ... چقدر من بابت کشتهگنجهیآزاده، تو باورم نم
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هاشون غصه خوردم! حساب کن و خانواده ینیاکرا یمایهواپ

 !هییایاز اونا منصور بوده... عجب دن یکی

 :دیره داشت پرسکه در چه یبا همان بهت آزاده

 دلت خنک شد؟_

 هی. مردیم یو معمول پیچ انیجر هیتو  دیابدا... منصور با_

 دیتو آب... نبا یسقوط از کوه، صاعقه، خفگ ؛یعیحادثه طب

... مردن ی. اونم مثبت نه منفشدیم یامرگش رسانه یجورنیا

زالو  هیفقط  .کنهیاز من دوا نم یعده نخبه درد هیمنصور، کنار 

 ینفر مثل من کمتر دچار کالهبردار هی. شهیجامعه کمتر م تو

 .شهیم

 

و عطا  یاز بهت خبر منصور خارج نشده بودند که عل هنوز

و صحبت  یپرسسالم و احوال یو بعد از کم دندیزمان رسهم

 و عقوبت، عطا گفت: ایدر مورد دن



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 دیکه دست صاحبخونه جد یسند کردمیمن تا االن فکر م_

 هیاالن که مشخص شده اون سند هم واقع یول هیهست جعل

بهروز رو رو  یکالهبردار میبتون تیسخت شده. نها یلیکار خ

 ییدستمون به جا ستین رانیا ی. وقتمیکن شیو دادگاه میکن

 .شهیبند نم

 نیحرف آماده کرده بود. با ا نیا دنیشن یخودش را برا فروز

 وجود مضطرب گفت:

حقم نداشته باشم؟ پس به پس گرفتن  یدیام چیه یعنی_

 شه؟یم یقانون چ

 پا انداخت و با آرامش جواب داد: یپا رو عطا

 سرکار بذارمت؟ ایرک بهت بگم _

 ادامه داد: دیکه نشن یجواب

 میدر جامعه تسل یول رهیقانون در کتاب انعطاف ناپذ_

 دی. اما امکنمیپرونده رو دنبال م نی. من اشهیها مخواسته

برسه. چون خونه در تصاحب  ییجانداشته باش دستت به 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 نیمرتکب نشده. بهروز واسه هم یجرم چیهست که ه یکس

. رنیفروخت که نتونن ازش بگ متیق ریخونه رو ز عیسر

نداره که  رانیتو ا یزیچ شه،یهم بشه که م حکومبرفرض م

 بشه مصادره کرد!

چهارده  زدهیبار در طول کمتر از س نیصدم یفروز برا چشمان

نگفت. هر دو دستش را  یزیپر از اشک شد و چ ساعت گذشته

 یاش را روزانوانش و چانه یرا رو شیهادر هم گره زد. آرنجش

 گره دستانش گذاشت. 

 مبهوت گفت: یعل

سر هم کاله  یجورنیمن موندم چطور دو تا پسرخاله ا_

گذاشتن! چطور منصور به خودش اجازه داده رو زن 

مالش رو باال  ادیب نیبعد ا ره،یش مانور بده که طالق بگپسرخاله

نشد بره دنبال  یفرض کرده بوده؟ که وقت یبکشه؟ فروز رو چ

لقمه باشه! حروم دی! چقدر آدم بایبردارکاله گهیراه د هی

 رو باور کنم. یخانوادگ یشرفیحجم ب نیا تونمینم
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 زد: یتلخند عطا

رت ... تو چون دور و بایبازشرفیب نیها پره از اتو دادگاه_

 .دمید ادی... من زیکنیباور نم یدیند

 

[ ,۵/۱2/202۱ ۱2:42 AM] 
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به  یبعد از رفتن عطا، فروز کم ناهار نماند. یرفت. برا عطا

فکر کرد و رو به آزاده  دادندیکه در سرش جوالن م یجمالت

 گفت:

 تاپت استفاده کنم؟از لپ شهیم_

 تلگرام؟_

 . ارمیدرب دیبا ونینه، گوگل... شماره تماس پانس_

 گفت: یشاک یعل

 کردن؟ رونتیب نجایاز ا_

 نگاه کرد: یبه صورت عل یساختگ یبا لبخند فروز

تو بشم... کل  یکه مهمون خونه ستیصحبت امروز و فردا ن_

 دایجا پ هیتا بگردم  ونیپانس رمیشده... فعال م نیمن هم ندهیآ

 کنم...

به آزاده  ینگاه یتاپ رفت. علهم بلند شد و پشت لپ بعد

 که فروز رفته بود گفت: یریانداخت و رو به مس
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کن. گفتم که احتماال به  رونیرو از سرت ب ونیفکر پانس_

صحبت کرده، قرار شد  دی... بابا با عمورششنیم لیتعط یزود

 اونجا. تا اون موقع هم سر یشما بر ست،ین رانیا کهیتا زمان

 .میکنیم دایجا پ هی میگردیفرصت م

 کاذب گفت: یجانیبا ه آزاده

 اونجا. میریم ی. بعد از ناهار همگشهینم نی... بهتر از ایچه عال_

به  یکه گذشت، عل یکم نگفت و مشغول سرچ شد. یزیچ فروز

عنوان  دنیبا د .دیسرک کش توریمان یکنارش رفت و به صفحه

به  توجهیه فروز انداخت و بب ینگاه خشمناک «هیفروش کل»

 داد زد: شانیمترمین یفاصله

 ؟یکنیسرچ م یدار هیچ فیاراج نیا_

 جواب داد: خونسرد

به تو بدهکارم... فقط پونصد تومن تو حسابم  ونیلیچهار م_

هم  ییم حاالحاالها ندارم. جابه پس گرفتن خونه یدیهست. ام
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. تنها خوادیم شیهم پول پ ونیپانس یندارم. حت یواسه زندگ

 ...هی شیبشه پول پ تونهی.. مکه دارم. هیااضافههیکل مهیسرما

 با داد قطع کرد: یحرفش را عل یدنباله

 ؟یافتاد تهیفروش کلمن مُردم که تو به فکر _

زد و  یاشک شوق در چشمان فروز آورد. لبخند ،یعل داد

 گفت:

از تو کم  ت.باالسر زن و بچه تهیباشه و سا یعمرت طوالن_

گربه کجا  یایبازه، ح یزیخب... در د ی. ولدهیبه من نرس ریخ

 رفته؟!

 با همان لحن تند گفت: یعل

 نه؟ ایمن برادر بزرگ تو هستم _

 :ختیشد و اشک از چشمش فرو ر شتریفروز ب یلبها یانحنا

 ! یهست_

... والسالم. عه، شورش رو یکنیپس به حرفم گوش م_

 درآورده...
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سرش  گاههیگذاشت و دستش را تک زیم یرا رو آرنجش فروز

 کرد:

در  دی... ز رحمت گشایخدا گر ز حکمت ببندد در گنیم_

تو و آزاده  دونمی. مصراع اولش رو قبول ندارم، اما میگرید

 .نیهمون در رحمت هست

 آورد: یعل یچهره یرو یفروز، تبسم تلخ حرف

بال  نیا میکردیتو نم یاگه من و مادرم اصرار به ادامه زندگ_

 یاالن تو تو شدمیبهروز نم ی. اگه من خرِ حرفااومدیسرت نم

 . یت بودخونه

بهش فکر  یحت ای... یگیرو م نیلطفا دفعه آخرت باشه ا_

خودم رفتم نه اصرار تو... اگه  اریراه رو با اخت نی. من ایکنیم

 دایپ گهیراه د هی ادیاون ش یبردیتو هم من رو مسافرت نم

 عذاب وجدان نداشته باش.  یا. پس ذرهدکریم

 .افتیآزاده خاتمه  ی”ناهار حاضره”با عبارت  شانیگفتگو
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فروز  رفتند. یعل دیعمورش یبه خانه یاز ناهار همگ بعد

 شهیهم دیشبود که عمور دهیو آزاده شن یاز عل ختهیگرجسته

بود و  یهمسرش نروژ .ستیجا بند ن کیدر حال سفر است و 
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 یدو بار برا یکی یهم سال دیعمورش .کردیم یهمانجا زندگ

 ی. با پدر علنهامعموال ت آمد؛یم رانیبه ا اشینسیزیب یکارها

بودند. دو طبقه را اجاره داده  دهیسه طبقه خر یاخانه یشراکت

که  ییمبله کرده بود تا زمانها دیمورشسوم را ع یبودند و طبقه

  هست از آن استفاده کند. رانیا

 

 ی! نمایکلمه کلنگ یواقع ی. به معنایمیبود و قد یشمال خانه

نسبت  یمترمین .کیبود و نوستالژ کیبود. ش یخانه آجر بهمن

وارد  داشت. ینینشکوچه جلوتر بود. عقب یهاخانه ریبه سا

که لبه نداشت. گل هم نداشت.  دید یاکه شدند باغچه اطیح

 یداشت که وزنش را رو یکهنسال و بزرگ یتنها درخت مو

پارک شده بود.  ینیآن ماش ریانداخته بود و ز یداربست بزرگ

هم، دو  یرو یچند گلدان سفال اهیگل و گ یداخل باغچه به جا

به چشم  وهیم یکیپالست یکهنه و چند جعبه کیتا الست

راه  نیرزمیبود که به ز یزیت یپلهغچه راه. کنار باخوردیم
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شکسته. از  انیدرمیکیبود و  اهکوت نیرزمیز یهاداشت. پنجره

بود رد شدند و  یاندک یو باغچه که فضا نیماش نیب یفاصله

 غر زد: یعل

شده؟ کال رها شده به  یو آشغالدون یغربت نقدریچرا ا نجایا_

 شهیم نیرش نباشه همکه صاحبخونه باالس یاامان خدا... خونه

  .گهید

 زیت یپلهبه راه یاز آنکه وارد راهرو شوند، فروز نگاه قبل

 انداخت و گفت: نیرزمیز

 نه؟یشیم یکس نییپا_

شکسته پاسخش را داده بودند، اما  انیدر م یکی یهاشهیش

ها به پنجره یااشاره یبشنود. عل یاز زبان خود عل خواستیم

 کرد و گفت:

 .ستین یزندگ ی. جایست و انبارموتورخونه نه، اونجا_

 مش؟ینیبب شهیم_

 مهربان نگاهش کرد: یعل
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دستت باشه! حداقل تا شش  دیعمورش یصحبت کردم خونه_

 .ادینم گهیماهه د

 مستأصل گفت: یاش را دوباره تکرار کرد. علخواسته فروز

راحت  التیخ نکهیا یبرا ی... ولستین یزندگ یگفتم که... جا_

 . مینیبب میباشه. بر شه،

 

با  یفلز یدر رفتند. نییاستاندارد پا ریبلند و غ یهفت پله از

 یازبانه یبود که با چفت شانیرو شیخورده پترک یاشهیش

با چند بار فشار دادن و ضربه زدن به  یبسته شده بود. عل

 یهمان کنار در ورود زبانه، آن را باز کرد و وارد شدند.

 یاصل یاز فضا یچوب یود داشت که با دروج یموتورخانه

 یصدا و گرما ،یجدا شده بود. با وجود در چوب نیرزمیز

 کیبا عرض کمتر از  ییاز راهرو موتورخانه کامال مشهود بود.

. دندیکه در نداشت سرک کش یمتر رد شدند و به اتاقک بعد

 !یاذوزنقه یمیکاسه توالت قد کیبا  بود. ییدستشو
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 گفت: با خنده آزاده

 دهیراه داره... جون م نیروووو... به مرکز زم شییدستشو_

 با ژانر وحشت! یمیقد لمیواسه ساخت ف

 سر تکان داد: یعل

تا  نجاستیا یمستراح برازنده یهمون کلمه شتریب_

 !ییدستشو

به آنجا  یشتریو آزاده با دقت ب یعل یبه شوخ توجهیب فروز

بود و طبله  یمانیهم س شیوارهاید نداشت. یینگاه کرد. روشو

کرده! چند سوسک مرده هم در گوشه و کنار آنجا به چشم 

بلند  یوجود داشت و شلنگ وارید یرو یآب ریتنها ش .خوردیم

 حلقه شده بود. وارید یرو یارهیگ یکه رو

 

[ ,۵/۱۵/202۱ ۱۱:۵۱ PM] 
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بود با  یانبار شد. یاصل یرا رد کرد و وارد فضا ییدستشو

عرض کمتر از دو متر و طول حدود پنج متر؛ دراز و قناس. با 

گوشه شده بود و گوشه دهیپوش اهیس مانیکه با س ییوارهاید

که با  یمیقد یهاوآشغال؛ مجلهزده بود. پر از آت دکیآن سف

ه و کهن یهاکفش ختند،یریو م شدندیورق زدن پودر م
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شکسته بود و کشواش مفقود  اشنهیکه آ یتوالت زیمستعمل، م

 آن سوخته بود،... یکه چند جا یشده بود، موکت

وپرتها درآمد و خرت نیب یاز سوراخ یاورودشان گربه با

 فرار کرد و رفت. یاشکسته شهیاز ش وکنانیم

را برداشت و  یعروسک فیکثکله نیزم یخم شد و از رو یعل

 گفت:

از  دن،یرو خر نجایکه ا شیاز همون هفت هشت سال پ انیا_

نکرد که  یرو خال نجایبابا از قصد ا مونده... یصاحبخونه قبل

بودن به قصد  دهیرو خر نجایبذاره... ا ارهین یزیچ یکس

کرد واسه  زیواحدش رو تجه هیو ساختن... عمو که  دنیکوب

 موند. موند که  یطورنیهم نجایمنصرف شدن و ا گهیخودش، د

 کرد و گفت: یرو به عل فروز

 رو به من اجاره بدن؟ نجایا یبا مهندس صحبت کن یتونیم_

 آزاده جواب داد: ،یعل یجا به

 کرد؟ یزندگ نجایا شهیگرفته؟ مگه م تیشوخ_
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 نداشته باشد: یتالش کرد تا لبخندش فاز منف فروز

س . پدمیآهن خوابراه یتو سالن انتظار و نمازخونه شبیمن د_

 .شهیاهرم فشار باشه، م ی. در واقع وقتشهیم

 :دیکش شیبه موها یدست یعل

 واحد عمو... نجا؟یچرا ا_

 :دیحرفش پر انیم فروز

 ؟یکنیترم... با مهندس صحبت مراحت یجورنیبه خدا ا_

رو  چهیپلوماهی... آدم عاقل باقالیزیچ هیاگه واحد عمو نبود، _

 زنه؟یخشک سق منون کنهیول م

نگاه کند  یبه چهره کس آنکهینگاهش به دوروبر بود. ب زفرو

 جواب داد:

 تونمیراه بشه مروبه نجایا .رمیصدقه بگ خوادیدلم نم_

 ش رو بدم. آپارتمان عموت رو نه!اجاره

 کرد: یتند یعل

 افتاده! یخال نجایاز تو اجاره خواست؟ ا یکس_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 گفت: یلع لیصورتش را ملتمس کرد و با اشاره به موبا فروز

 ! من زنگ بزنم؟گهیزنگ بزن د هی_

درآورد.  بشیرا از ج لشیلب گفت و موبا ریز یاالاهللالاله یعل

خارج شد. آزاده نگاه  نیرزمیاز ز گرفتیهمانطور که شماره م

وکنار افتاده بودند انداخت و که گوشه ییبه جسد سوسکها

 گفت:

 ؟یسوسکا بخواب نیکنار ا یتونیتو م_

 :دیخند فروز

سوسکا...  نیتر از اچندش دم؛یدو سال کنار بهروز خواب_

 !هیپاشسم هیش چاره

 ! یتونینم_

 باال انداخت: یاشانه فروز

 ندارم. یابتونم. چاره دیبا_

 !یدیرس رشیچقدر زود به پذ_

 صورت فروز نقش بست: یرو یپوزخند
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با ساعت تو هجده  دیتا االن شا میو ن ازدهیساعت  شبیاز د_

.. هجده اعت گذشته باشه، با ساعت من هجده روز گذشته.س

با  شیسازگار یآدم قو یاز مشخصه ها یکیهفته گذشته... 

بودن  یقو ی. منم ادعاخوادیکه م یبه سمت رشییو تغ طهیشرا

 طمیاالن شرا که رمیبپذ دیبا دنیغر زدن و نال یدارم... به جا

 کنمیم یسع . پسگردهی... با غصه خوردنم خونه برنمنهیا

 دیجد طیفعال خودم رو با شرا کمتر حسرت گذشته رو بخورم.

 !شهیم یبعد چ نمیوفق بدم تا بب

لوله کرد و همانطور نگه داشت. به  نییش را به پالب آزاده

نگاه  یانبار زدهدکیو سف یمانیس یوارهایبه د داریچشم خر

 کرد و گفت:

 درستش کرد. شهیم یکار داره... ول یکل_
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱2۵قسمت#

 

 اشیزمستان یکه موافقت پدرش را اعالم کرد، فروز پالتو یعل

 یهاوپرتشالش را پشت سرش گره زد تا خرت را درآورد.

آزاده را به خانه رساند.  ،یعل منتقل کند. اطیرا به ح یانبار

کرده  یرا خال یداز برگشت، فروز انبارانبا جارو و خاک یوقت
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 ی. علزدیتا بر زدیم ربهطبله کرده ض یمانهایبود! داشت به س

کرد و رو  ادداشتیرا  شدیانجام م دیکه با ییاز کارها یفهرست

 به فروز گفت:

 یکرد زیرو تم نجای. ارمیفردا کارگر و مصالح بگ یبرا رمیم_

 با من! شهی! بقیندار یکار گهید

 زد: یلبخند گرم فروز

 دیبا شهیتموم م میکمت نکنه. از فردا مرخص یخدا از برادر_

 برم آموزشگاه.

رو  نجایبسپرش به من... بابا گفته تا آخر هفته شرکت نرم ا_

 درست کنم. 

 کار خونه فردا تموم بشه؟ یکنیعمرشون با عزت. فکر م_

 گذاشت: بیرا تا کرد و در ج شادداشتی یعل

که تو ذهن منه سه چهار روز  یزی. چستین که یخم رنگرز_

 . کشهیطول م
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. نه یش بذارواسه ادیز نهیوقت و هز خوادی... نمخوادینم_

بشه  یجور هینه ارزش پول خرج کردن داره. فقط  میوقت دار

هم  لمیزمان. نگران وسا نیکه قابل سکونت بشه. در کمتر

 . نگیهستم تو اون پارک

 بود. گرم یتنها لبخند یعل پاسخ

 

آزاده، سر بر  امدهین ایفروز در اتاق کودک به دن یوقت شب

داشت.  یصحبتبه هم ازیبالش گذاشت، به فکر فرو رفت. ن

را گرفت. کنارش آمد و نشست.  امشیپ نویم اشیلیدوست تخ

 نگاهش کرد و گفت: یبه گرم

اگه  یدیهوات رو داره؟ د یدید ست؟یخدا نامهربون ن یدید_

ابرمرد سر راهت قرار داده که  هیرهات کردن  تیعواق یبرادرا

 یاگه پدرت رو قبل از تولد از دست داد یدیکمکت کنه؟ د

 کنه؟یم یداره دورادور در حقت پدر یعوضش االن پدر عل

 تتیحما امرزیزارع خدابخانمهمونطور که تا پارسال حاج
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سرت  ییچه بال یبفهم یبخوا نکهیقبل از ا یدی! دکردیم

رو برات  شونیو پست یمنصور خودش مدرک نامرد اومده،

 فرستاد؟

 را داد: نویم جواب

که فرستاده بود، تلگرام  هیاگه همون هشت ژانو ده؟یچه فا_

. رمیاتفاقات رو بگ نیجلو ا تونستمیم دمشیدیداشتم و م

 ! دمشیکار از کار گذشت، تازه د یوقت

 ؟یگیم یمنصور به درک واصل شد رو چ نکهیا_

 زد و پاسخ داد: یغلت

 زی. مردن منصور چدهیهست که اول و آخر رخ م یمرگ اتفاق_

نوع رفتارش با من  یجهیکه بخوام فکر کنم نت ستین یبیعج

. تازه شهیواسه من درست نشد و نم یزیبوده. با مردنش هم چ

جور  هی... کاش مونهیم خیتو تار شهی... تا همیمرگ نیهمچ هی

 یاون  خرمگس شده... منصور یجورنی... نه اشدیسقط م گهید
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رفته مکه...  ایکه با کاروان حاج یبه باسن خر دیکه چسب

 !پدریشد ب یحاج یالکیالک

 گفت: تیبا جد نویم

بدون  نیقینه؟ به صبر خدا؟ پس  ای یتو به کارما اعتقاد دار_

... دنیهم تاوان م ایدن نیتو هم دن؛یبهروز و بهنوش تاوان م

 یو زود داره ول ری! دیشیمتوجه نم ای یشیم تو متوجه ایحاال 

 سوخت و سوز نداره. 

 پتو مچاله کرد: ریرا ز خودش

واسه  یچه سود فتنیکه من افتادم هم ب یاونا به ده برابر ذلت_

 من داره؟ 

 لبخند زد: نویم

 یمجاز یکه چپ و راست تو فضا یزشیاون جمالت انگ_

 هی دهیرخ م یگکه تو زند یهر اتفاق بد”بود؟  یچ یخوندیم

تو لحظات حساس و ”،  ”شرفتهیپ یتضاد هست و تضاد الزمه
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 طیوگرنه تو شرا شهیم دهیسنج مانیتوکل و ا یزندگ یمنف

 ”خوب که همه شکرگزار خدا هستن

 تر کرد:را مچاله خودش

... برو کنار ادیگرم درم یدست از سرم بردار... نفست از جا_

 بخوابم! خوامیم
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 ۱26قسمت#

 

 خواستیتماس گرفت. م یآمد، با عل رونیآموزشگاه که ب از

الزم هست قبل از  یزیچ ایرا به کجا رسانده و آ یانبار ندیبب

 ییبا آمدنش به ساختمان کذا ینه. عل ایرفتن به آنجا بخرد 

 مخالفت کرد و گفت:

ها. واسه پنجره برشهی. اومدم دنبال شستمیمن االن اونجا ن_

 ای. فردا شب که تموم شد باین ن.کلفت تو خونهسه تا گردن

مزخرفه که از  نره مثل اون برنامه ادتی. فقط ریبگ لیتحو

وااااووو چه ”کن و  فیتعر یکل یاومد شهیماهواره پخش م

 راه بنداز!” خوب شده

 

در آموزشگاه  یجلو ینیریش یآزاده با جعبه فرداشبش

از همان  راتییتغ با هم به خانه رفتند. ییدوتا منتظرش بود.
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شکسته جا  یگلدانها یبنفشه جا یهاگل مشخص بود. اطیح

 شهیشده بود. ش یااز هر زباله یخوش کرده بودند و باغچه عار

شده بود. از  بایز یو قاب آنها با رنگ شکالت ضیها تعوپنجره

آن  یقفل برداشته شده بود و به جا یزبانهرفتند،  نییها پاپله

جوش داده شده بود تا بتوان آن را قفل کرد،  یافقط حلقه

 که در خانه هست ببندد. یکس یبتواند در را رو یکس آنکهیب

ها در منتقل شده و تمام در مثل پنجره گرید یزبانه به سو

 شده بود. یگلکاه یمانیس یوارهاید .درنگ شده بو یشکالت

موتورخانه را پوشش  ندیناخوشا یگل، بوخوش کاه یحهیرا

 داده بود.

و شعف آزاده و  رتیگر حآنجا نظاره کیبار یدر راهرو یعل

را گرفت. بعد از ردوبدل  ینیریش یآمد و جعبه شیفروز بود. پ

 ییدستشو یکه برا یومینیدر آلوم ،یشدن سالم و احوالپرس

 گفت: جانیکرد و با هگذاشته شده بود را تا انتها باز 
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به  زیچنگ لی! از تبدیوسیکردم به دبل لشیاز فاز مستراح تبد_

 هم گذشته! سیفرنگ

به توالت  یاتوالت ذوزنقهشده و کاسه دیسف مانیس وارهاید

 یرو یتلفن یتر دوشآن طرف یکم شده بود. لیتبد یفرنگ

کنار آن قرار داده شده  یکوچک یینصب شده و روشو وارید

فرش شده و  یاساده دیسف یکهایهم با سرام سیکف سرو بود.

 درآمده بود.  بایناز اریاز آن حالت بس

 کیچشمانش پر اشک شد و تنها  یاز شدت خوشحال فروز

 کالم گفت:

 !یییییعل_

 :دیخند یعل

رو  یاصل کار ایحاال ب ؟یچقدر زرزرو شد دایجد یدقت کرد_

 . نمشیبیم کنمیم فیکه خودم ک نیبب
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اتاق گذاشته  یورود یبرا یلیشک اریرنگ و بس یاقهوه در

با لذت در را  یشده بود. مشخص بود دست دوم هست. عل

 نشان داد وگفت:

 زمان برد. یلیدر بذارم، خ نجایدوست داشتم واسه ا_

 نجایارزشش رو داره. به ا یول .خواستیم ییچهارچوب و بنا

 ... شهینم کریو پ دریهم که ب ییخونه داده. دستشو تیهو

 فروز، آزاده گفت: یبه جا بارنیا

 فرصت کم. نیتو ا یکوالک کرد یعل_

خانمها گشود. با وارد  یکرد و در را برا یشینما یمیتعظ یعل

تمام  بازماند. رتیشدن به اتاق دهان فروز از شدت بهت و ح

 ،ییپشت دستشو وارید یکاهگل شده بود و رو وارهاید

 نتی. کابخوردیلگنه به چشم م کی کنیهمراه با س ینتیکاب

 نتیکاب وارید یآن دو هم رو یباال هم کنارش بود. یگرید

 یاتاق چند طبقه رو یدر انتها گر،ینصب شده بود. سمت د

 یاپردهآن چوب ینصب شده بود و باال مترمیبا فواصل ن وارید
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کوچک  یاتاق هم کمد چوب انیشده بود. در م هیسقف تعب یرو

قرار گرفته بود، به  یساده که عمود یبا تخت یوروجو جمع

را به پاس  یخواست علی. با تمام وجود دلش مخوردیچشم م

زحماتش به آغوش بکشد. خواهش دلش را مهار کرد و به 

 گفت: شیجا

تو رو جبران کنم؟ حسابم  یلطفا نیا تونمیم یمن چه جور_

 شده. نیسنگ یلیخ
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 گرم زد: یلبخند یعل 

دادم با  یو مصالح ساختمون شهیفقط پول ش نشد. یلیخ_

.. نو کار نذارم. ومدیکه دلم ن یفرنگو توالت نکی.. با سکارگر.

کرده بود و  یرو بازساز ... بابا پارسال خونهمیرو داشت شهیبق

دعات کرد که  یمامان کل ه بود.گذاشت شونیرو تو انبار نایا

هم  کهیهم کوچ دمیرو هم د دکم نی. ایرو خلوت کرد شیانبار

. تخت رو هم مامان اصرار شهیم ازین تیزونیآو یلباسا یبرا

 ستیست معقول ن. گفت تخت خودت که دونفرهارمیکرد ب

 ستیبه استخوونت، درست ن زنهیهم نم م نیزم یرو ش،یاریب

 !یبخواب
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 و گفت: دیکش واریگل خنک دبه کاه یدست فروز

 ینبود، معنو یمنظورم حساب ماد یول دستشون درد نکنه._

بهت چقدر  میماد یشده... تا حاال بده نیحسابم سنگ یلیخ

 شده؟

 شد: یجد یعل

دادم،  یکه روز محضر به اون عوض یهمون چهار تومن_

رو خودش حساب  شهیتو خونه م ی.. بابا گفت هر خرجهمونه.

 .کنهیم

 دکیکه نام خانه را قرار بود  یبه اتاقک دراز ینگاه فروز

 بکشد انداخت و گفت:

 یزیمنم االن چ تیواقع بزرگواره... یلیخ یشکوهمهندس_

... اما یمیعبدالعظتعارف شاه شهیندارم که بخوام اصرار کنم. م

کردن... من  نهیخونه هز نیتو ا یلیمهندس خ کنمیدرک م

 خواستمیم یبشه، همونجور نهیهز نقدریا خواستمینم

 ... خدا صدبرابر بهشون بده.  نمیبش
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 حرف را عوض کرد: آزاده

 .کردنیم مانیس هیکف رو هم  یدادیم یکاشک_

 وارایکارا انجام داد... د هیهمزمان با بق شدینم فرصتش نبود._

! هم سرعت عمل، گهیبود د نیرو دادم کاهگل کردن واسه هم

 .یو حرارت یصوت قیهم بحث عا

 سپاسگزارانه گفت: فروز

رو دوست  شحهی... راکهیهم خوشگل شده... نوستالژ یلیخ_

 ست؟ین رید ارم؟یرو هم ب هاملهیامشب وس نیهم شهیدارم... م

خورده کف اتاق انداخت ترک یمانهایبه س یبا اکراه نگاه آزاده

 و گفت:

 ؟یرو اول موکت کن نجایا یخواینم_

نگران همون  تینه وقتش هست، نه پولش... واقع خوادینه نم_

فکر  .هیمتر شیاز فرشام ش یکی.. هستم. مهیچهار تا دونه اثاث

 .. بخوره. نجایش به اکنم اندازه

 به خودش داد و گفت: یقوسوکش یعل
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کردم، همون رو آوردم.  دایمامان پ یمقدار موکت تو انبار هی_

 ! گذاشتمش تو کمد.هیچیه بهتر از یول ست،کهیت کهیکمه، ت

 تشکر کرد و گفت: یفروز دوباره از عل 

رو  یضرور لیفقط وسا ؟یریوانت بگ هیزودتر  یتونیم_

 .ارمیب تونمیم

 

اصرار کرد نگذاشت  یرا خودش سفارش داد. هر چه عل شام

نگذاشت پول وانت را حساب  یکه عل نیشام نخورده بروند. هم

 اش بود. کند هم شرمنده

دوباره به خانه  یو آزاده شالش را درآورد و نگاه یرفتن عل با

موکت شده  یشکالت یتیکبر یبا موکت یورود یراهرو انداخت.

 یرا گذاشته بود و رو اشیجاکفش ن،یرزمیز یبود. همان ورود

کل راهرو را در  ینشیاز نظر ب کارشنیرا. با ا شیهافیآن ک

را بزرگتر کرده بود.  لشنزاش آورده بود و متراژ مقلمرو خانه

در موتورخانه وصل کرده بود.  یرا عل اشیسطل ییلباسشو
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نکردند! وارد اتاقک که  دایپ شیبرا یگرید یچون جا

گازش را بگذارد، شد. اجاق شینام خانه را رو خواستیم

 یگاز دو شعلهاجاق بزرگ بود. یادیآن فضا ز یبود، برا اوردهین

و در  کردیاز آن استفاده م رشادم شیکه سالها پ یزیروم

آورده و  شیرا به جا خوردیآپارتمان پاسداران خاک م یانبار

پر  یدسترا با ظروف دم نتهایگذاشته بود. کاب نتیکاب یرو

که به آن  زرشیفرخچالی یبار از کوچک نیاول یکرده بود. برا

 خوشنود شد. خوردیفضا م
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نبود  گریداشت و د زریکه در فر یگوشت و مرغ یهابسته ادی

 یهاآش، کرفس یقرمه، سبز یسبز یهاافتاد؛ بسته

 نکهی. تصور اکردیم دیخودش خر شهیکرده! همسرخ

دوباره  شوندیخانم و بهنوش ماحترام یخورده شیدهایخر

 لب گفت: ریکرد. ز اشیحرص

کنه. کرم بشه تو  جادیزخم معده و روده براتون ا شاهللیا_

 تون!تن

فرش کرده  تکهکیبزرگتر و  یمثال آشپزخانه را با موکت یفضا

شش  یفرش شانیتکه. روتکه یخانه را با موکتها هیبود. بق
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 یکه سابقا در اتاق خوابش قرار داشت را انداخته بود. لبه یمتر

کمتر  یآمده بود. عرض اتاق کم انحنا برداشته و باال یفرش کم

 از دو متر بود.

کنار هم چسبانده بود تا جا شوند:  یفیبزرگ را رد لیوسا

اتاق خواب سابقش و  یهایاز پاتخت یکیکمد، دراور،  خچال،ی

 خانمنیزر یکه در گذشته در هال خانه یچوب یتخت ساده

 شده بود. یانبار یدکور خانه راه رییقرار داشت و با تغ

تا  یچه داشت از اتو و سشوار تا رختخواب، از ظروف کنار هر

همه و همه را در  ،یاطیختا چرخ ویاز ماکروو ،یجاروبرق

ساخته شده بود،  یعل تیکه با درا یکریدروپیب یواریکمدد

 یسابقش هم جلو ییرایاتاق پذ ینبات یداده بود. پرده یجا

 در نصب شده بود. یبه جا یواریکمدد

که از دو سال  یدار تابلوفرش وار،یتخت با د نییپا یکهیبار در

سوم آن را بافته بود را گذاشت. مدتها بود  کیتنها  شیپ

گذاشته بود. فرصت  یو آن را به کنار دهیرا کاور کش شیرو
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زمانش باز بود. مصمم بود با  گریاما حاال د بافتن نداشت. یقال

ندارد،  سیتدرکه کار  ییدر زمانها یبافیو قال یاطیکار خ

  زودتر قرضش را صاف کند.

 یهیهد یتخت گذاشته بود و تابلو ریرا ز اشیسفر چمدان

خواب پاسداران بود را موقت تخت اتاق ریروزبه که دو سال ز

فرصت آن را به  نیقرار داده بود. دوست داشت در اول شیرو

بکوبد. دو سال تمام، نه دلش آمده بود تابلو را دور  وارید

 یجلو رامعشوقش  هیهد دانستیم یو نه اخالق دازدنیب

 توانستینداشت. م یمانع گریچشمش بگذارد. اما د

 یبود و برا دهیکه خود روزبه کش ییساعته تابلو وچهارستیب

 و لذت ببرد! ندیداده بود، را بب هیتولدش به او هد

 

. اکثرا عمر خوردندیبه دردش نم گرید لشیوسا شتریب

آنها را کنار  داشتند. ضیبه تعو ازیرده بودند و نخودشان را ک

از  نواتریب یکس دیگذاشته بود، شا یمخزن زباله شهردار
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! فقط دانستیم دیخودش از آنها استفاده کند؛ هر چند بع

 یسمساربه  یاندک یرا به بها خوابشسیفرشها، بوفه و سرو

المال ما یفروخته بود و از ساختمان آپارتمان پاسداران با قلب

 یکرده بود. عطا آب پاک یخداحافظ شهیهم یاز غم و اندوه برا

احتمال پس گرفتن »و گفته بود:  ختهیدستش ر یرا رو

. با کاستیو آمر رانیا یاحتمال دوست یآپارتمانت به اندازه

 یتو نظام هست .اندازمیم انیش رو به جروجود من پرونده نیا

 «!کایو آمر رانیا یدوست یحت ست؛ین رممکنیغ یزیچ چیه

 

نداشت  یکوچک تناسب یاتاق که با آن فضا یشاخهپنج لوستر

 ستمی. اتاق بدون وجود سدیرا خاموش کرد و دراز کش

. آمدیموتورخانه تا آنجا م ینسبتا گرم بود. گرما یشیگرما

گرما  نیا گذاشت،یاگر در اتاق و در موتورخانه را باز م دیشا

. کمبود آمدین صورت صدا هم م. اما در آشدیهم م شتریب

 .دیسرش کش یداد و پتو را رو حیگرما را به وجود صدا ترج



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

[ ,۵/۱۵/202۱ ۱۱:۵۱ PM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱2۹قسمت#

 

و  خچالی اتیکه عالوه بر محتو دیبه ذهنش رس مرتبهکی

کل  اند.هم مفقود شده اشیمصرف لیاز وسا یلیخ زر،یفر
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 عیو ما ییلباسشونیاز پودر ماش اشیلوازم بهداشت نتیکاب

 لیکننده گم شده بودند. نه تنها وساتا صابون و نرم ییظرفشو

 ازمو لو ینیها، ظروف تزئچند تا از مجسمه ،یمصرف

 یدلش برا شتریشده بودند! از همه ب بیهم غ اشیشیآرا

کنده  هیکه شب یسیسوخت. سرو اشیخوریچا سیسرو

! به صورت کامال بیو دلفر بایز اریبس ؛یاسیبه رنگ  درخت بود

دو دوست مختلفش بعد از ازدواجش، دو دست از آن  یتصادف

 آنآزاده و بهنوش هر دو مثل او از  آورده بودند. شیبرا

بهنوش  یهافیخوششان آمده بود. در مقابل تعر سیسرو

 هر دو را مناسبتیسکوت کرده بود و بعد از رفتنش، در جا، ب

خودش انتخاب  لیرا به م یکیمقابل آزاده گذاشته بود تا او 

 یسیسرو را انتخاب کرده بود. رنگیانگور سیکند. او هم سرو

 سیاز آن خوشش آمده بود. حاال سرو شتریکه خود فروز ب

کجا ظاهر شده است.  دانستیشده بود! م بیغ رنگشیاسی
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انم و خشود اما احترام ریخرد و خاکش سیآرزو کرد سرو

 بهنوش از آن استفاده نکنند.

خانواده بهروز را  یصفتو دون یزد و تالش کرد پست یغلت

اش گرفته بود، خانه را رها کرده فراموش کند. از خودش خنده

 .خوردیو گوشت و مرغ را م ندهیبود و غصه مواد شو

 

صفر  ریاز ز دیبا نکهی. فکر ابردیبود، اما خوابش نم خسته

اگر توانسته بود در پاسداران  .دادیارش مشروع کند آز

مادرش  یاندازهاو پس یپدر هیآپارتمان بخرد با استفاده از ارث

بود که  یاهیاول هیسرما یپنج سال زحمت و تالشش بر رو بود.

که قبال  یاخانه ساختبود.  دهیبه دستش رس گرانیبه همت د

 کردیمهمت  دی. باستیدشوار ن یلیآن کنده شده است خ یپ

 یبدون پ کرد،یرا مجدد بنا م شیآرزوها یبار خانه نیو ا

 لب زمزمه کرد: ریز آماده.
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خوب رو خودم  یزندگ هیخوب در انتظار منه...  یزندگ هی_

 یصفر. از منف ریاز ز یحت هیاول هیبار بدون سرما نیا سازم؛یم

 تومن. ونیلیحداقل چهار م

 افکارش شد: ینهیزمپشت یاز سهراب سپهر یشعر

 رود قسم، کیحباب نگران لب  به»

 که گذشت، یآن لحظه شاد یبه کوتاه و

 گذرد،یهم م غصه

 خواهد ماند یاکه فقط خاطره یآنچنان

 انندیعر هالحظه

 «تن لحظه خود، جامه اندوه مـپوشان هرگز به

  

 افتهیمشجر به داخل اتاقش راه  یهاشهیش یاز ورا یمیمال نور

. یاز نور مصنوع ازینیبود و ب یاتاق کاف ییروشنا شیوببود. کم

 یگلکاه واریبه صورتش زد. نگاه به د یرفت و کرم نهیآ یجلو

بود. برگشت و به  کیاز حد به او نزد شیانداخت. ب نهیداخل آ
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از قبر بزرگتر بود! سالها  ینگاه کرد، کم شیرو شیباز پ یفضا

، اما آن کرده بود یزندگ یداریبا مادرش در خانه سرا

در مقابل اتاقک حکم چلوکباب را داشت در مقابل  یداریسرا

 فالفل.

بازم شانس آوردم... خدا دوستم »: دیشیو اند دیکش یآه

بهم  یشیپپول چیرو بدون ه نجایا یداشت که مهندس شکوه

وار بشه. وگرنه هم خرجش کرد تا آدم ی.. تازه کل.نمیداد بش

 تونمیم یجوربودم. چه یهم راض غولهیمن که به همون ب

... بر پدرت ونشونمیرو جبران کنم؟ تا ابد مد هاشونیبزرگوار

 «!یواالخونم کردآالخون ینینب تیاز زندگ ریلعنت بهروز... خ
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در  یدیسف یرا مرتب کند. تار مو شیرا برداشت تا موها برس

که خودش را در  یبار نیفرق سرش، نظرش را جلب کرد. آخر

را  شیقلبش گرفت و موها نداشت. دیسف یبود مو دهید نهیآ

کرد.  دایهم پ گرید دیسف یجستجو کرد. سه تار مو شتریب

 یبرا ودکه در طول چند روز گذشته به او وارد شده ب یاسترس

نده بود زمان خوا یدر کتاب بود. یکاف شیکردن کل موها دیسف

 ییهمسر لو آنتوانتیملکه مار کهیفرانسه، وقت ریانقالب کب
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شهر آوردند تا سر از  دانیبه م لیشانزدهم را از زندان باست

شده بود! راست  دیسف شیتمام موها شبهکیبدنش جدا کنند 

نقش  ش،یموها یدیسف االح یول دانست؛یدروغش را نم ای

رده بود. مجدد بهروز و واضح ک شیرا برا یریاسترس در پ

 کرد و بلند شد.  ضیاجدادش را مستف

 

. به فروشگاه کردیم دیخر دینداشت. با خچالیدر  یزیچ

 نیتریخانه رفت. دستش موقع برداشتن ضرور کینزد

 چی. هکردیخرج م اطیبااحت یلیخ دی. بادیلرزیهم م حتاجیما

تش بود و پول داخل کار ادیدر خانه نداشت. مخارجش ز زیچ

 اشیتومان از شاگردان کالس خصوص ونیلیدو سه م اندک.

تا آخر ماه  دیوصول شود. با یاما معلوم نبود ک داشت. بطل

را  یبه عل اشیاز بده یتا بتواند اندک کردیخرج م یجور

در ذهنش زده شد. مصمم شد از قانون جذب  یاجرقه بپردازد.

ر که در صف خدا استفاده کند. همانطو یتناهیو قدرت ال
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آخر ماه  تا»را حساب کند در دل گفت:  دشیبود تا خر ستادهیا

تمام طلبام وصول  دیرو پرداخت کنم. با یعل یتمام بده دیبا

 بهم زنگ بزنن. یکالس خصوص یبرا یدیجد یسایک دیبشه، با

 ییبه اونا دیبا کنم. غاتیتبل دیشاگردام چند برابر بشن... با دیبا

حساب کنن...  هیزنگ بزنم و بگم تسو که ازشون طلب دارم

فرصت سرخاروندن نداشته  ذشتهکنم که مثل گ یکار دیبا

رو هم  زرمیفر کنم،یرو صاف م یعل یمن تا آخر ماه بده باشم.

شک نداشته  بخرم. دیتبلت هم با ای یگوش هی. تازه کنمیپر م

غرغره  یبار با باور قلب هیحرفا رو چهار ساعت  نیباش... ا

 «.دهیجواب م نایقی. یکنیم

 

آن  ینداشت نام خانه را رو میکه تصم یدیجد یجا یخوب

به آموزشگاه و  اشیکیبگذارد نسبت به آپارتمان پاسداران نزد

هم  یبود. به شرکت مهندس شکوه اشیرانتفاعیمدرسه غ

اش را که خورد به مدرسه رفت. در صبحانه بود. رتریمسخوش
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اعالم کرد که کالس  یحیلوبه صورت ت شیتمام کالسها

 تیکه قصد تقو یو شاگرد بزرگسال کندیبرگزار م یخصوص

. و به خودش ردیپذیداشته باشد را م یسیمکالمه زبان انگل

شاگرد  نیآموزان مدرسه چنددانش قیداد که از طر نانیاطم

 جور خواهد شد. شیبرا یخصوص

 

رکت گرفت و به ش یاز رفتن به آموزشگاه، جعبه شکالت شیپ

را  اطیدر خرج کردن جانب احت دیرفت. با یمهندس شکوه

کوچک از مهندس تشکر  یاهیاما اگر با هد گرفت،یم شهیپ

 .کردیاحساس نفهم بودن را تجربه م کرد،ینم

را انجام  شیدر آنجا کارها شهیکه هم یآنکه به اتاق یجا به

با  رفت. یبه اتاق خود مهندس شکوه میبرود، مستق دادیم

در را باز کرد و وارد شد. بعد از سالم و  ،یگفتن پدرعل دییفرماب

کرد و از لطف  میشکالت را تقد یجعبه ن،یروت یهایاحوالپرس

 مهندس تشکر نمود. یو محبتها
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 صورتش آورده بود و گفت: یرو یاز ناراحت یاخم مهندس

گفتم واحد طبقه دوم  ی! من به علیخانم فرهاد هیچه کار نیا_

 یعل ،یکن دایجا پ هیهست رو بهت بده تا سر فرصت  که مبله

تو  ی... منم به خواست و راحتیترراحت یجورنیاصرار کرد ا

پدرت... هر  یبرادرته، منم جا یاحترام گذاشتم. االنم عل

 .یاگه بهمون نگ یونیمد ادیاز دستمون برم یکمک

رو  یو برادر یکمتون نکنه. شما و پسراتون پدر یخدا از بزرگ_

اجاره  یبرا یچه مبلغ دیی... اگه بفرمادیدر حق من کامل کرد

 . شمیممنون م د،یاونجا در نظر گرفت

 کرد: یتبسم یشکوه مهندس

تو هم موقت اونجا  افتاده بود... یبرو دخترجون... اونجا خال_

خودت  یخوب برا یجا هیو  یانداز کنپس یپول هیتا  یهست

 . یوپا کندست

 شما باشم؟ نید ریز دی... من چقدر باشهیمکه ن یجورنیآخه ا_

 گفت: یصورت مهندس نشست و با شرمندگ یغم رو گرد
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و اونقدر  کردنیآزاده گوش م یبه حرفا یو عل نیاگه زر_

 طورنیاالن ا ،یکه با اون آقا ادامه بد شدنیتو نم چیپاپ

... جبران میکم کرد میتو بکن یبرا ی... ما هر کارشدینم

 !شهیاشتباهمون نم

 زده گفت:شتاب فروز

وسط  نیکس ا چیو آزاده هم گفتم. ه ی... من به علدیینفرما_

 از خودم... ریبه غ نداره ریتقص یاذره
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 دیالحمیل#

 

 ۱3۱قسمت#

 

ماسک به صورت، وارد شد. با  یکالمش تمام نشده بود که عل 

 ظاهر شد و گفت: ینیچشمانش چ یفروز گوشه دنید

امروز  دونستمیهفته رو گم کردم. نم یروزها ؟یسالااام...خوب_

 شرکت! یایم

 زد: یلبخند فروز

اومدم از مهندس تشکر کنم...  یکار فیاز وظا یسالم. جدا_

! خفه یکه تو شرکت هم ماسک زد ستیهوا اونقدر ن یآلودگ

از  شتریب ابونیخاون ماسک... امروز مردم هم تو  ریز یشیم

... اونقدرا ستشهیهوا مثل هم یروزا ماسک زده بودن... ول هیبق

  رو بخواد. ایبازسوسول نیا ستیآلوده ن
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ابروانش انداخت  نیب یگره یعلمتعجب نگاهش کرد.  مهندس

 و گفت:

... یخبر ندار ایاز دن یپنجاه سال فاصله گرفت یاز تکنولوژ_

 واسه کروناست!

 یو گوش ونیزیداد که فروز تلو حیتوض پدرش یبرا اول

کرونا و راهکار  وعیهوشمند ندارد و بعد در مورد اخبار ش

که  یفروز گفت. تمام مدت یبرا یو دورکار یاحتمال یلیتعط

بزرگ  یمهندس شکوه کردندیو فروز با هم صحبت م یعل

 انی. بعد از پاکردیم یخطدستش را متفکرانه خط ریکاغذ ز

 مهندس گفت: ،یعل یصحبتها

تاپ اتاق نه نگو... لپ گمیبهت م زیچ هی یخانم فرهاد_

... خورهیبر نم ییحذفش کرد. به جا شهیست. مکنفرانس اضافه

 هم داره...موقت ببرش خونه که... یویتکارت

 بلند شد: شیشتابان از جا فروز
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و  یماد یبار بده نکهینه نه... اصال... من اومدم تشکر کنم نه ا_

 . دیسالم برسون خانمنیبه زر کنم... ترنیرو سنگ میمعنو

حضور  یو به بهانه رفتیچه مهندس اصرار کرد، فروز نپذ هر

 از شرکت خارج شد. عیشدنش سر ریدر آموزشگاه و د

 

 فشیسنگک به دست، وارد کوچه شد. همانطور که در ک نان

دو تا از  یخدا را بابت وصول بده کرد،یرا جستجو م دشیکل

از  یکالس خصوص یهم برا گریسه نفر د اگردانش شکر کرد.ش

 یبرا دشیآموزانش با او تماس گرفته بودند و امطرف دانش

داشت اول  میتصم شده بود. شتریب اشیمال تیبهبود وضع

 زرشیو فر خچالیرا بپردازد، بعد به داد  یعل یاز بده یمین

آخر  یو در مرحله رد،یو سبک بگ ینیچ یبرسد، سپس تبلت

اول،  یبعد از شکست غول مرحله را کامال صاف کند. اشیبده

 یاجاره یخانه برا شیپول پ هیته شد؛یوارد مرحله دوم م

افکار  ستی. لاند. دوست نداشت گورخواب بمیواقع یاخانه
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 نیصدم یدر دل برا یکه آماده کرده بود را با باور قلب یمثبت

از طبقات باال در  یکی هیساشد. هم اطیبار تکرار کرد و وارد ح

با  یشتریب یگفتگو نکهیکوتاه گفت و بدون ا یسالم بود. اطیح

قبل از خروج از خانه،  او داشته باشد به اتاقک خودش پناه برد.

اتاقک کامال  یو در اتاقک را باز گذاشته بود. هوا خانهدر موتور

م شا یخورده بود. برا ییطالساقه تیسکوئیگرم بود. ناهار ب

 یبرا دیخودش را به نان و ماست مهمان کند. با خواستیم

 . کردیم یبا گوشت و مرغ خداحافظ یمدت

 یلب ترانه ریتخت انداخت. ز یو شالش را رو پالتو

در حال  ینیقبل از پخش صوت ماش یکه ساعت «یشونیپماه»

. ترانه را کامل بلد نبود و کردیبود را زمزمه م دهیعبور شن

اگر  .کردیبود را مرتب تکرار م دهیکه شن ییهاهمان قسمت

 دآن را از نت دانلو کیهوشمند داشت، حتما موز یگوش

 آمدیم شی. به ندرت پدادی. سکوت خانه آزارش مکردیم

پخش  لشیاز موبا یآهنگ ایروشن کند و  ونیزیخودش تلو
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صدا تنگ  یاما حاال که اجبار به سکوت داشت دلش برا کند.

 شده بود. 
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و نوحه در  یسخنران یصدا شدیحاضر م یاگر بودند حت دیشا

 ریش ریو دستانش را ز دیگوشش پخش شود. به افکارش خند

موتورخانه  یآب و صدا یکرد فعال از صدا یآب شست. سع

 لذت ببرد تا بعد.

. عطر خنک کاهگل که در ختیگلها راهک یمشت آب رو چند

کمرش را به چپ و راست  روحش تازه شد. د،یچیاتاقک پ

 ینهیآ یدر ذهنش بگذارد و جلو یکرد آهنگ یچرخاند و سع

 شیب دوست داشت خودش را مشغول کند. برقصد. شیزآرایم

نتوانست. خواستش را عوض کرد و بدون  قهیدو دق یکیاز 

 یکشش یباشد، تالش کرد تا حرکات هدیآموزش د وگای نکهیا

 یقیبدون موس زیچ چیمزه نداشت. ه مثل آن را انجام دهد.

اول  رفتیاز سر کار که به خانه م نیمزه نداشت. سابق بر ا

 دراز بکشد؛ اما حاال... یدوست داشت کم

که در ذهنش آمده بود انجام دهد  یو حرکت کردیاراده م دیبا

 یپنجه یرو .آوردیخودش کم م یجلو دی. نبادادیرا انجام م
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. سپس دستانش را به دیپا بلند شد و دستانش را به باال کش

را  شیپا یباعث شد پاشنه لیزنگ موبا یصدا باز کرد. نیطرف

به محض  بود. یعل خت،به آن اندا یبگذارد. نگاه نیزم یرو

 جواب دادن، گفت:

 در رو باز کن. پشت درم._

 یباز شد و عل یدیهم با کل اطیباز کرد، در حرا که  نیرزمیز در

 یبزرگ که برند فروشگاه یسهیبا چند ک خانمنیو زر

 آن بود وارد شدند.  یرو یارهیزنج

پر آمده بودند. احساس مستمند دست نکهیگرفت از ا دلش

 یرخسارش اثر گذاشت. برا یرو یحس منف نیبودن کرد و ا

 گفت: یعل خانم،نیقبل از زر یشد ول قدمشیدست دادن پ

 ؟یقدغن شده... خوب هست گهیفروزجان... دست دادن د_

امروز رفتم  نیهم نیباور کن ن؟یدیتشکر... چرا زحمت کش_

 کردم. دیخر

 جواب داد: یبا لودگ یعل
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کرونا،  نیا انیسر جر .ستیش مال تو ننشو... همه ریجوگ_

 .دیخرمردم هجوم آوردن واسه  .شنیها دارن غارت مفروشگاه

وقت مملکت  هی دمیواسه خونه خر زیزمیچ یسر هیمنم رفتم 

خبر  دونستمیشد دستمون نمونه تو پوست گردو... م لیتعط

 .دمیخرهم واسه تو  زیزمیچ یسر هی نیواسه هم ،یندار

 یاو فروز بااجازه یعل یخانم بدون توجه به صحبتها نیزر

 یکرد. عل دیو بعد هم اتاقک را بازد یبهداشت سیگفت و سرو

 را گرفت و گفت: شیهم خواست وارد شود که فروز جلو

 نیدستت درد نکنه... اول صورتحساب ا ،یدیزحمت کش_

 .کنمیرو بده بعد قبولش م دایخر

درآورد. او را رد کرد و خواست وارد خانه  شیبرا یشکلک یعل

با اخم  یو اصرار کرد. عل ستادیشود. فروز دوباره سر راهش ا

 گفت:

ش جمله رم؟یکه پولش رو ازت بگ یه سفارش داده بودمگ_

 ست؟یبرات آشنا ن
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 یخاص یو آزاده خوراک یعل یخودش برا یبود که وقت یحرف

شور  ،یو آزاده عاشق لواشک، ترش ی. علگفتیم کردیم هیته

 زهایچ لیقب نیخودش از ا یو مربا بودند. و فروز هر وقت برا

  .فرستادیسهم آنها را هم م کرد،یدرست م

 کرد و گفت: منمن

 !ستیآخه درست ن_

و  یکنیدرست م ارونهیچپ و راست واسه آزاده غذا و_

 داداش! ادیدرسته؟ برو کنار بذار باد ب ،یفرستیم

با ورودشان  وارد اتاق شد. ینگفت و عل یزیچ گرید فروز

برداشت  واریدر و د یرا از رو جانشینگاه شاد و پره خانمنیزر

 گفت: یعلو رو به 

 یلیکه بهت دادم حاللت باشه... خ یرخشکیدو سال ش_

 شده... یخوشگل شده... عال

 رو به فروز ادامه داد: بعد
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 نیرو تو ا یخوب یروزها یمبارکت باشه دخترم... به حق عل_

 یسر خونه و زندگ یبر یو خوش یو به خوب یکن یخونه سپر

 خودت.
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 یگاز گذاشت تا چا یرا رو یگرم تشکر کرد و کتر یبا لبخند 

که خودش فرستاده بود  یتخت یرو خانمنیدرست کند. زر

کوچک و کادوشده  یابزرگش، جعبه فینشست. از داخل ک

 گذاشت و گفت: یپاتخت ی. آن را رودیکش رونیب

 !هییقابل تو رو نداره... خونه نو_

 سرخ شد: یاز شدت شرمندگ فروز

تا ابد من رو  ن،یرو داد لشیوسا ن،یشما خود خونه رو داد_

 ه؟یاغهیچه ص ییخونه نو گهی... دنیخودتون کرد ونیمد

پرپشتش را با نوک انگشت مرتب کرد  یابروها نهیآ یجلو یعل

 خودش جواب داد: ریو رو به تصو

 مبالغه! غهیص_

 داد و گفت: هیتکسرش پشت نتیبه کاب فروز

 خانواده شما رو جبران کنم؟ یلطفا یجورمن چه_
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 پر غم زد و گفت: یلبخند خانمنیزر

 دیشا .دونمیمن خودم رو مقصر م ی... ولدونمیرو نم یعل_

وجدانم رو آسوده کنم. من در مقابل  یجورنیا خوامیم

 م به تو مسئولم. احمقانه یحتهاینص

 رتش نشاند و جواب داد:صو یرو یواقع یلبخند فروز

اتفاق  نیعرض کردم، ا ی... خدمت مهندس شکوهدیینفرما_

.. شما حرفاتون نداره. یشما و عل یحتهایبه نص یربط چیه

نبود.  یخوب سیمورد مطالعه، ک سیکامال درست بود. منتها ک

زحمت  یلی...خمیخالص... بگذر شهینخاله بود با خرده ش

 .دیآورد فیتشر دیدیکش

 

زود رفتند. فقط آمده بودند  یلیخ خانمنیزر و یعل

از رفتنشان فروز  شیپ بدهند و بروند. لیرا تحو شانیدهایخر

 کرد و گفت: یرو به عل د،یخر یهاسهیبا اشاره به ک
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بهم  یتکرار نشه... حس بد گهیلطفا د یدستت درد نکنه، ول_

 .دهیدست م

که  ی”به درک”وکوله کردن صورتش بود و هم کج یعل جواب

 لب گفت! ریز

 یهاسهیرا بست و چفت پشت آن را محکم کرد. ک نیرزمیز در

را باز کرد و چشمانش برق زد. دو بسته گوشت  دیخر

مرغ، تخم ییبسته هجده تا کیکرده، دو بسته ران مرغ، چرخ

برنج، انواع بنشن،  یگون کی ،یماهو تن یبسته ماکارون نیچند

و  ریاز پن ریغ بهبا حجم باال،...  دهنیو شو یانواع لوازم بهداشت

را آورده بودند.  ازشین شتریبود، ب دهیکه صبح خر یماست

دار از شکسته شدن اش و غصهخوشحال از پر شدن خانه

 شد. دهایطبعش مشغول مرتب کردن و جا دادن خرمناعت

که در نظر داشت را خورد. با وجود پر  یهمان نان و ماست شام

تا  کردیم ییجودر مصرف آن صرفه دیبا زریو فر خچالیشدن 
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را شروع  اشیعاد یرا صاف کرده و بعد زندگ یبه عل اشیبده

 کند.

به نه نشدن ساعت  توجهیرا خورد. مسواکش را زد و ب شامش

سالها  کتاب بخواند و بعد بخوابد. یخواست دراز بکشد و کم

بود.  افیدیپ خواندیبود. هر چه م دهینخر یدیبود کتاب جد

 تا مطالعه کند. دیکش رونیب یواریاز کمدد یبسته کتابچشم

سر  بود. یرستانیدبکه  یبود؛ مربوط به زمان یاضیر یمعماها

افتاد.  خانمنیزر یهیکه چشمش به هد دیدراز کش شیجا

بازش کرد. تبلت بود! دستش را  جانیبا ه فراموشش کرده بود.

خونه  خوامیگفتم م»ت: برد و خطاب به خدا گف شیموها یال

م ! خواستهگهید یکیرو پر کنم و تبلت بخرم، گفتم خودم نه 

 «!زحمتیمنم باش ب طبعاعت... فکر منیدیرو ناقص شن

خوشحال شده بود.  خچالیاز پر شدن  شیتبلت ب افتیدر از

 کی ینترنتیا یبا بسته تلیرا کارتمیس کیشارژش پر بود، 

تلگرام و واتساپش را  جانیبا ه بود. شیهم رو گانیماهه را
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فرستاد و  خانمنیزر یبلندباال برا یتشکر امیاول پ نصب کرد.

که در طول  ییامهایپکرد. بعد سراغ  افتیدر یادر جواب بوسه

 کرده بود، رفت. افتیمدت در نیا
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 نشیفرستاده بود و بعد نفر شیبرا کیدشنام رکچند  بهنوش

بهنوش خوشحال شد و  یکرده بود. از خواندن دشنامها

توانسته بود در قبال  نکهیلبش آمد. کودکانه از ا یرو یلبخند

بزند و او را بجزاند، ذوق کرده بود.  یبزرگ بهنوش، زخم ینارو

 یاقوهااش گرفت. او در قبال زخم چاز ذوق خودش خنده

 یازده بود. احساسش را گوشه فیخف ینوش، تنها لگدبه

 یسر کیبهنوش را خواند. بعد از  امیپ یگذاشت و دنباله

خانواده خودش، نوشته بود  یستهیو شا حیوق یهادشنام

با من نکرده و من  یاغلط اضافه چیگورشده همنصور گوربه

 دخترم! بعد هم بالکش کرده بود.

 به بهنوش شده بود. یچه اشارات منصور، سیآمد در وو ادشی

آن  دیبا .کردیرا پخش م سیحقش نبود آن قسمت وو دیشا

. اما در آن لحظه او و کردیم یچیقسمت مرتبط با بهنوش را ق

برجسته شده  شانیماجرا برا یقدر قسمت کالهبردارآزاده آن
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 مانیپش یاذره بهنوش غافل شدند. یناموس یبود که از آبرو

باال  یتفاوتیاز ب یا! شانهیلیارزن؛ نه خ یادانه شد، در حد

او هم بعد از لعن و  خانم را خواند.احترام امیانداخت و پ

نداشته که شوهرش را نگه دارد و اگر  تینوشته بود زن نشینفر

حاال بهروز مثل موم در  کردیدل بهروز را به خانه خوش م

 گرید یزن در آغوش گر،ید یدر کشور نکهیدستش بود. نه ا

 یمنطقیبه ب یاو هم بالکش کرده بود. پوزخند خوش بگذراند.

پسرش  یخانم زد و سراغ مادر منصور رفت. از او برااحترام

فروز او را بالک کرد. دو  بارنیچند بار. ا خواسته بود؛ تیحالل

 ادهختم منصور را فرستمجلس هیهم اعالم لیاز فام گرینفر د

 تنها مهناز جواب داده بود: لیفام هیبودند. از بق

 «من. یخدا»_

 «مطمئن باش. خورن،یرو م چوبش»

 «رفته. لیآبروشون تو فام االن»
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خانم احترام یهامنصور و بچه یدارن در مورد پست همه»

 «.گنیم

 «خصوصا بهنوش رو. ،یآبروشون رو برد خوب»

 «.ولیا»

 «.یدیمنصور رو هم که حتما تا االن فهم یماجرا»

 «براش راه انداخته بودن. یچه عزادار یوندینم»

عده نخبه کشته شده، اونم  هیشده بود چون کنار  باورشون»

 «فرار مغزها بوده.

هم کنار مغزها فرار  هاردونیشرابیرو شد که س االن»

 «.کننیم

طالقش  یجالب بهت بگم، زن سابقش هنوز حکم قانون زیچ هی»

 «بوده. ومدهین

 «بعد طالقش بده. رهیازش بگ یزیچ هی خواستهیم منصور»

 «نداده، منصور هم ول کرده خواسته بره کانادا. اونم»

 «اتفاق زنه برد کرد. نیا با»



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

بخواد به  یش و پولتو شناسنامه ادیاسم طالق ب نکهیا بدون»

 «اون منصور بده، جدا شد.

 «از منصور. برهیهم م یارث هی تازه»

 «؟یکنیم کاریچ ؟ییکجا االن»

 وابش نوشت:ج در

 «.کنمیم یجا گرفتم و دارم زندگ هی»_

در  د،ینداد. شک نداشت هر چه به مهناز بگو یشتریب حیتوض

 یسیبیب یافتخار ی. مهناز خبرگزارشودیپخش م لیکل فام

خانم از بود. و فروز اصال دوست نداشت بهنوش و احترام

 وروزش مطلع شوند.حال

  

طالقش مطلع  انیده که از جراز دوستان مشترکش با آزا یبعض

بعد از بحران »کرده و گفته بودند:  یشده بودند، با او همدرد

 «.ننیرو بب گهیبذارن و همد یدورهم هی دیکرونا با
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 ینهیآپ در مورد هزنفر ناشناس هم در واتس دو

بودند. پاسخشان را داد  دهیپرس یسیزبان انگل یخصوصکالس

 مثل گذشته پر شود. اشیکار یشد تا برنامه دواریو ام

تازه عمق  کشور و جهان را خواند. یدادهایاخبار و رو یکم

کرونا  کردیتا آن موقع فکر م وحشت از کرونا را درک کرد.

کرونا از ”بود  دهیفاصله دارد و تازه فهم رانیبا ا یلیمثل ابوال خ

 چه! یعنی” است. ترکیبه شما نزد دیپنداریآنچه شما م
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 نهیو قرنط یکشورها دورکار شتریدر اخبار خوانده بود، در ب 

هم  رانیا یاتفاق برا نیاجرا شده است. اگر قرار بود ا یخانگ

 .کردیم یفکر دی. بادادیدرآمدش را از دست م فتد،یب

ماه حضور کرونا در  دویکینبود که بتواند  یجور طشیشرا

 یلیبود خ طمئنرا تحمل کند! م ینینشخانه امدشیو پ رانیا

جهان مثل گذشته  یزود واکسن آن ساخت خواهد شد و زندگ

دانشمندان  ،یاز سال نو شمس شیتا پ نایقیخواهد شد. 

. اما تا افتندییاز کرونا م ییرها یبرا یراه ییو اروپا ییکایآمر

برسد، ماهها خواهد  رانیوه شود و به اانب دیواکسن وارد تول

کرونا تا  یبقا تینها کرد؟یم دیگذشت؛ تا آن موقع چه با
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! گفته بودند با گرم شدن هوا، خاموش بودیم دیبا بهشتیارد

 ینگاه کرد؟یم دیتا شروع سرما! اما تا آن موقع چه با شودیم

 یبه سرش زد. بنر یبه تبلت انداخت و فکر آموزش مجاز

 یآموزش حضور”با مضمون  خودش درست کرد. یبرا یاتغیتبل

و آن  ”یخصوصمهیو ن یخصوص ،یسیزبان انگل همکالم نیو آنال

 اش فرستاد.و شاگردان گذشته نشیتک مخاطبتک یرا برا

 دواریدلگرم بود. ام یلیخ اشیغاتیجواب گرفتن از بنر تبل به

که تمام  ”یشونیپماه”آهنگ  ادیبالش گذاشت. ناگهان  یسر رو

بالش  یسر از رو بعداز ظهر ذهنش را مشغول کرده بود افتاد.

 ،یشونیپبرداشت. ترانه را دانلود و پخش کرد. وسط آهنگ ماه

گل  ونیلیم ون،یلیم» آهنگ ادیداشته باشد  یربط نکهیبدون ا

 یگرید یاز هر ترانه شیآن آهنگ ب یافتاد. دلش برا« سرخ

 یصدا دنیلود و پخش کرد. با شندان زیآن را ن تنگ شده بود.

لذتبخش.  یبرهوت فکر جورکیآال پوگاچوا دچار خلسه شد. 

خوانده  یکه به روس یاوجودش فقط به ترانه یتک سلولهاتک
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 گوش سپرده بود. دانستیرا م املشک یاما معنا شدیم

با دامن  کهیخاطرات گذشته، سالن طبقه دوم آموزشگاه، زمان

که  یآورد. پست ادیرا به  دیرقصین ترانه مکلوش کوتاهش با آ

گذاشته بود و آزاده آن را لو داده بود  نستاگرامشیروزبه در ا

 را...

 نستاگرامیبعد از دو سال ا کهیدست خودش نبود زمان دستش

 یروزبه آقاجانلو شد. نگاهش برا ینصب کرد. وارد صفحه

 نیبقعوا خواستیماند. اگر م رهیروزبه خ ریبه تصو یقیدقا

انگشت کوچک  یپیتکه روزبه در خوش کردیقبول م دیباشد با

 و. اما به چشم او روزبه آقاجانلشدیبهروز هم نم

 لیبود. عکس پروفا شیمرد جهان بود. آپولو نیترپیتخوش

بود. مربوط به جشن تولد  یمیقد روزبه را خودش انداخته بود.

 . شیآزاده در حدود سه سال پ

 یبالفاصله بعد از خروج عل هماهنگ کرده بودند. یقبل با عل از

با  دهیرفتن، او و روزبه و نو هیآتل یو آزاده از منزلشان به هوا
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 ساعتمیکه در دست داشتند وارد شدند. در کمتر از ن یدیکل

 یدوستانشان آمدند، کار گرید کهیکردند و زمان نیخانه را تزئ

آزاده افتاد،  یزدهبهت یهافیق ادی .ودنمانده ب یانجام باق یبرا

 . دیاش دمهمان در خانه یاش را باز کرد و کلدر خانه یوقت

بود که  دهیپوش یرنگ یزرشک کوتاهِنیآست راهنِیپ روزبه

زده  زیبه همان رنگ ن یداشت. و کراوات یدرشت یهاچهارخانه

سرش را کج کرده و کف انگشتانش  ا،یپر از هدا یزیبود. کنار م

 بایمحو و ز یسرش کرده بود. لبخند گاههیگوشش، تک یرا باال

. عمود بودن ددوخته بو نیلب داشت و چشم به دورب یرو

کرده  جادیا یکراوات در کنار کج بودن خود روزبه تضاد جالب

 بود.

هر چقدر فروز از  داده بود. شنهادیروزبه را خودش پ ژست

 عکس خوشش آمده بود، روزبه غر زده بود که:

! ستیشده... مردونه ن یعکسش سوسول ؟یانداخت هیچ نیا_

 . کنمیپاکش م
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 فروز اصرار کرده بود: و

 قشنگه! یلیخ .لیواسه پروفا دهیعکسش جون م_

روزبه  نستاگرامیا لیپروفا ریحاال همان عکس، شده بود تصو و

 آقاجانلو.
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 ییغالبا عکسها .دیاو را د یهارا باز کرد و مختصر پست صفحه

 از پرنده و چرنده انداخته بود. اه،یو گل و گ عتیبود که از طب

 ریز یها خودش حضور نداشت. کامنتهاکدام از عکس چیدر ه

پست نظرش را به  کیچه بود. تنها به و چهها هم فقط بهعکس

 ونیلیم ون،یلیم» نماهنگاز  ریالبته به غ شدت جلب کرد.

و  ندیسر فرصت و واو به واوش را بب خواستیکه م« سرخگل

سفر ”: نیمع یاز ترانه یبود با قسمت یانوشتهبخواند. عکس

عاشق با  هی... آخه عشق شهینم دمید یبر ادمیکردم که از 

فرار  یگاه»هم کامنت گذاشته بود:  رشیز ”شهیکم نم دنیند

خودت  یاگه به ظاهر با اراده ی... حتدهیمکردن هم جواب ن

 «.تازونهیهمچنان م دهیکه تو مغزت جولون م یباشه... اون

چه »، «چه عاشقانه!»نفر هم کامنت گذاشته بودند:  چند

رو  اقتتیحتما ل» ،«؟یکه ولش کرد یمونیاالن پش« »!کیرمانت
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وقتا  نیخب، رجوع رو واسه هم» ، «شو نخور.نداشته، غصه

روزبه، دخترا قلب  دهیغلط کردم ببخش هیش چاره»، «ن.گذاشت

بود:  هکامنت گذاشت یو عل« .شنیدارن، راحت خر م یرئوف

کشتن  یعنی ،یرابطه عاطف هیفرار کردن از  یحیتوض چیهیب»

 « وجدان داره داداشعذاب شهیغرور. کشتن هم هم

 بود. شیسال پ کیاز  شیآن مربوط به ب خیتار

 

 ون،یلیم»از ترانه  یرفت و قسمت یکارپست اصل  سراغ

پست  ی. کامنتها مشابه کامنتهادیرا شن« سرخگل ونیلیم

چرا  یتو که دوسش داشت»بودند:  دهیچند نفر پرس بود.« سفر»

قسمت هم »و روزبه پاسخ داده بود:  «ش؟یکنار گذاشت

ازش فاصله گرفتم که فراموشش  لومتریهزاران ک» ،«مینبود

 « نشد یول م،کن

تو  یعوض یاون دختر که به خاطر تو فیح»نوشته بود:  یعل

 « از تو افتاد. ترینفر عوض هیچاه 
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و  ییایآر یبا نام بانو یمشابه هم، کامنت یکامنتها انیم در

آهنگ رو  نیا ادمهی»بود:  هیمسن متفاوت با بق یخانم ریتصو

. یرو دوست دار یکیبودم  دهیفهم .یکردیگوش م یلیخ

هم  ،یخواستیتو هم خدا رو م ی. ولیبکن یکار هی منتظر بودم

. تو عاشق کننیمقدر م یبرات چ ینیبب یخرما رو. نشست

و زمان رو بهم  نیمثل من زم ی. که اگه عاشق بودینبود

. اونم نه االن. پنجاه شصت یدیرسیو به عشقت م یدوختیم

 « و بسته اون زمان. یبا فرهنگ سنت ش،یسال پ

من، شما  یشهیپو عاشق زیعز یمامانا»بود:  نیروزبه ا جواب

به جنگ مقدرات  دیمن با یول ،یبه جنگ مقدرات خانواده رفت

 «ستیجدال با خدا کار من ن .رفتمیم یاله

 یفارس»، «ترجمه کن»، «دمینفهم»زده بودن:  یپالینفر ر چند

 نداده بود.  یپاسخ گریو روزبه د« شه مونیبگو حال
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گذشته  یوزبه بود. مادر مادرش. از حرفهامادربزرگ ر مامانا

دوستش  یلیروزبه خ دارد و شکموست. ابتیمامانا د دانستیم

داشت. بعد از فوت پدربزرگش و ازدواج البرز برادر کوچکش، 

تنها  رزنیمکان کرده بود تا پعمال به منزل مادربزرگش نقل

ش، او مامانا و مادر یهانباشد و پدر و مادرش تنها باشند! اصرار

 بود. یکنگوشروزبه به شدت فرزند حرف را به فرانسه فرستاد.

و باور  ستیحجت اله شیبارها گفته بود حرف پدر و مادر برا

جدال  نیا امدیجدال با خدا. و پ یعنی نیداشت جدال با والد

 . ستیاز زندگ شیو فرار آرامش و آسا یبرکتیب

 

و  دیگردنش باال کش ریز و تبلت را خاموش کرد. پتو را تا لوستر

 در دل گفت:

 هیبا  شنینم یمامان و بابات راض یدونستینامرد... تو که م_

 ییدل منو هوا یکرد جایب ،یازدواج کن یداریدختر واحد سرا

به  یاقتدا کرد التی. تو خی. تو با برادرت البرز فرق داریکرد
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خودش  تیهو یداداشت که برخالف تو جروبزه داره و برا

 یفدا شیزندگ یآرامش و خواسته ذارهیش قائله. نمارز

آرامش رو از  نیبشه. به خاطر احترام والد نیاحترام والد

گند  کهیینه تا جا ی. احترام بزرگترا واجبه ولیخودت گرفت

که من باشم... االن که  گهیدختر د هیخودت و  یتو زندگ یبزن

اشه، شوهر ب یفرزند خوب نقدریکه ا یپسر نمیبیم کنمیفکر م

 !میخواستگار یومدی. همون بهتر که نشهینم یخوب
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سه  گذشتیکه از اقامتش در اتاقک م یاهفته نیطول اول در

 .یحضور یکیو  نیدو تا آنال گرفته بود. دیجد یشاگرد خصوص

هم در محله پخش  یاطیتراکت خ .بود منیخوش شیاتاقک برا

که چند سال در آموزشگاه  ییهااز آموزه دیباالخره با کرده بود.

خانم به از آمدن احترام شیپ .کردیبود استفاده م دهید

هم مدرک  .شدیم یقبل یوردست مرب یآموزشگاه، گاه

بلد  یاطیخ ییربنایو ز یتر از آن اصولداشت و هم مهم یاطیخ

 بود. اطیخانم زارع در حد مزون زدن خحاج یفتهبود! به گ

پولساز بلد  یهنر دیبا یداشت هر دختر دهیعق نیخاله ثم

که  یاز هر هنر و دانش خواستیم وزروز مبادا! و فر یباشد؛ برا

که دامنش را گرفته  یو خودش را از فقر اوردیداشت پول درب
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به و نسبت  ستیداشت فقر نسب دهیعق بود، نجات دهد.

و  یعل یهاشده بود. دلش صدقه ریخودش فق یگذشته

اتاقک با عرض کمتر از دو متر  یحت .خواستیرا نم خانمنیزر

از  نجات دهد. طی. مصر بود خودش را از آن شرادادیآزارش م

از  شیپ خواستیبود. م نهینگران وضع کرونا و قرنط ییسو

 یااندوخته مشاغل، حداقل الوقوعبیقر یلیشدن تعط یاجبار

 را صاف کند. یبه عل اشیخودش فراهم کرده و بده یبرا

اش که از شاگردان گذشته یتومان از طلب ونیلیدو م یوقت

در پوست  یکارت به کارت کرد، از خوشحال یعل یداشت را برا

و  خچالیپر بودن  رغمیمهم نبود که عل .دیگنجیخود نم

و نان و ماست  ینیزمبیهفته تمام فقط نان و س کی زرش،یفر

 نیاز ب ار ینیزمبیمهم نبود همان س خورده بود. مرویو ن

 متیبار که به ثلث قآخر وقت تره شدهیبندبسته یهاسهیک

را به ” توانستن”بود که  نی. مهم اداشتیهست، برم یاصل

 الشیخ یهم کم نیخودش ثابت کرده بود. وجود دو شاگرد آنال
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را پر نگه  زرشیو فر خچالیود. راحت کرده ب ندهیآ یرا برا

 ریآمدند، او را فق اشانهو آزاده به خ یداشته بود تا اگر عل

 با آنها تعارف داشت، با خودش که تعارف نداشت.  .نندینب

 

 یاطیسفارش خ نیاول زنانه بود. یدامنبرش زدن کت سرگرم

شاد گوش  یتبلتش هم کنار دستش بود و آهنگ بعد از سالها.

که آن را  یکلیبده یدامن بانودوست داشت کت .دکریم

موجود  یهابدوزد که تمام پارچه بایسفارش داده بود را آنقدر ز

 گفتی. روزبه موزدبد شیتا آنها را برا اوردیدر چمدانش را ب

و  کنهیم غیخودش برات تبل ی. مشترغهیکار خوب، تبل”

 اید آموزش زبان باش کردینم یفرق” .ارهیم دیجد یمشتر

 ادیزبان ز یآموزش خصوص یاتفاق را در پروسه نیا .یاطیخ

 اشیشده شاگردان قبل یشاگردانش، معرف شتریبود. ب دهید

 . فتدیهم ب اشیاطیخ یاتفاق برا نیبودند. دوست داشت ا
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خسته  .دیکش نیبه گردنش داد و دستانش را به طرف یچرخش

 لیپارچه و وسا آنکهیبه خودش داد و ب یشده بود. استراحت

 یتایتخت انداخت و د یمربوطه را جمع کند، خودش را دمر رو

 تبلتش را روشن کرد.

 

 پولش اعتراض کرده بود: یزیوار شاتنیدر پاسخ به اسکر یعل

 «فرووووز!»_

 «بود حاال! یاعجله چه»

 «؟یندار ازیراحت باشه بهش ن المیخ»

 داد: جواب

 «آزاده خوبه؟ ؟یخوب .یسالم عل»_

 «درد نکنه. دستت»

 یدختر چیه گهیبده د یبرادر مثل تو به هر دختر هی خدا»

 «.مونهینم اورییب
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 یبخوره تو سر اون دو تا لندهور یبرادر واقع یتو یدردوبال»

 «برادرمن. یاو شناسنامه یکیکه ژنت

 «.ریبه خ جبران»

 

کسب کرده بود  دایکه جد یخبرها را خواند و بعد به عادت یکم

و  نستاگرامیکند، سراغ ا یستادگیدر مقابلش ا توانستیو نم

را نگاه کرد و لبخند زد.  رشیتصو یکم روزبه رفت. یصفحه

 ری. محو تصوکندیروزبه به او نگاه م یهاچشم کردیاحساس م

تبلتش از روزبه  یالبا یتلگرام یشنیکیفیروزبه بود که نوت

 یالحظه دید به تلگرامش برگشت. به عیسر«. سالم»ظاهر شد: 

لب  ریچشمانش شک کرده بود. ضربان قلبش باال رفت و ز

 گفت:

 دیروزبه بود؟ شا اد؟یتلگرام... چرا باال نم نگیلتریلعنت به ف_

 یباشه... مثال در مورد زبان بخواد سؤال کنه... ا گهیروزبه د هی

 بشه! تیدتا آپ کنهیجون م اد؟یخدا چرا باال نم
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آمده بود. آن را باز کرد،  شیبرا یاز روزبه نام« سالم» امیپ

روزبه بود؟ چقدر عوض شده بود!  انداخت. لیبه پروفا ینگاه

 هم چاق شده بود. یبلند. کم یشیگذاشته بود، ر شیر

به  یلیخ ظاهرا تر شده بود.و مردانه ترضیعر شیهاسرشانه

رو آمده بود. هر چه او  یروزبه خوش گذشته بود و حساب

 یبود، روزبه نشاط را تجربه کرده بود. با محبت دهیکش یسخت

روز خوب ونگاه کرد و خدا را بابت حال لیپروفا ریبه تصو قیعم

 امیروزبه بود که مجدد پ دیجد ریروزبه شکر کرد. محو تصو

 آمد:

 «یم رو بدجواب سالم ینخوا یحق دار»_

 «دادم امیبهت پ ییبا چه رو دونمینم خودمم»

 مغزش خارج شد و نوشت: یاز سلطه دستش

 «سالم»_

 «؟یخوب»

 کرد: پیجا روزبه تا در
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 «قربانت»_

 ریکرد ز یاو تنگ شده بود. سع یهاگفتن” قربانت” یدلش برا 

کند. چند بار  دیکلمه تقل نیا یلب لحن خاص روزبه را در ادا

 خاص او نشد.  شیکرد لحن و گو یرا گفت، اما هر کار ”قربانت”

 :دیزود رس یلیروزبه خ یبعد یهاامیپ

 «شده یبهم گفت چ یعل»_

 «ناراحت شدم یلیخ»

 «اوضاعت چطوره االن»

 «ادیاز دست من برم یکمک»

 جواب نوشت: یبه جا فروز

 ایعالمت سؤال،  ای یذاریهات نقطه نمتو هنوزم آخر جمله»_

 «ب.عالمت تعج

 خنده بود. فروز نوشت: کریروزبه است پاسخ

 «بهتر شدن اوضاع ندارم. یو تالش برا یجز سازگار یاچاره»_
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 هابهیبه گوش غر میاصال دوست نداشتم اخبار زندگ البته»

 «برسه.

 «داشته باشم. یصحبت اساس هیمورد  نیدر ا یبا عل دیبا»

 کرد: پیتا روزبه

 «یبگ بهیبهم غر دمیبهت حق م»_

و بعد هم  یعاطف انتیخ انیجر یوقت بهیغر نیبدون ا یول»

 «بود شونیتا چند روز پر دیرو شن یدزد

 زد و نوشت: یپوزخند فروز

 «ممنونم. تیدرداز هم»_

 شونیمن پر طیبه خاطر شرا ییآشنا ای بهیغر ستین ازین ابدا»

 «باشه.

خودم رو از آب  میگل یجور. بلدم چهستمین یفیزن ضع من»

 «بکشم. رونیب

 «تو ندارم. یشونیبه پر یازین»
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 ریاتفاقات اخ نیتو کمتر از ا خبریرفتن ب»در دل ادامه داد:  و

 «.یحاال واسه من فاز دلسوز برداشت نزده بود. بیبهم آس

 جواب داد: روزبه

 تهیروح نی. منم عاشق همیستین فیضع دونمیدرسته. م»_

 «شده بودم

 «و دوست داشتم و دارممبارزت ر هیکه روح نهیا منظورم»

 «برادر خودت بدون یرو مثل عل من»

 «برات انجام بدم یبتونم کار شمیم خوشحال»

تر شد و کلمات بزرگ و بزرگ هیبق انیدر م« برادر» یکلمه

 یبا توجه به پستها ذهن فروز را گرفت. یکامل تمام فضا

در  یروزبه، تصور کرده بود حاال که اسم کس ینستاگرامیا

از رفتار گذشته، باز آمده  مانیروزبه پش ست،یاش نامهشناسن

 باز کند. را میعاشقانه قد یتا رفع کدورت کند و باب دوست

تا چگونه با دست پس بزند و با پا  کردیم یزیرداشت برنامه

هم به جبران  اورد،یبکشد تا هم روزبه را به دست ب شیپ
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د، او را به از طرف او لگدمال شده بو نیاز ا شیکه پ یغرور

اشتباه فکر کرده بود.  یلی. اما ظاهرا خاندازدیغلط کردن ب

 نبود. مانینادم و پش اشروزبه اصال از رفتار گذشته

 و بالفاصله نوشت: تشکر فرستاد. کریجواب است در

 «خوش.شب دارم. نیآنال سیتدر گهید قهیمن چند دق»_
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و تالش  دیآب نوش یوانی. لدیرا پوش یشد و لباس مناسب بلند

که در نظر داشت،  ییکند. جا یکرد فکرش را از روزبه خال

ساخت و تبلت  یانشست. با استفاده از چند کتاب، نگهدارنده

 نیبرود، آخر مویاز آنکه از تلگرام به ا شیپ داد. یرا در آن جا

 روزبه را خواند: یامهایپ

 «تعجب( کریساعت ده شب )همراه با است» _

 «باشه»

 «گهیست دساعته کی کالست»

 «نمتیبیاز کالس م بعد»

 «خوش شب»
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کرد و  رونیتلگرام خارج شد. روزبه را هم از ذهنش ب از

 کالسش را آغاز نمود.

 یاز شهرها یکیو چند ساله بود. در  یس یمرد شاگردش

وضع  را داشت. کایرفتن به آمر یایو رؤ کردیکار م یجنوب

از زمان امتحانات  شیبود بتواند پ دواریزبانش بد نبود. ام

 را بهبود ببخشد. اشیشیاوضاع زبان انگل لتسیآ

 

کالس، تبلت را خاموش کرد و به خودش قول داد تا  انیپا با

 کهییمشغول شد. تا جا یاطیبه خ فردا سراغ روزبه نرود.

را روشن کند و به خاطر سروصدا و  یاطیخچرخ خواستیم

به  یدواریبا لبخند و ام آن شد. الیخیزمان نامناسب ب

 بودندکه با سوزن به هم وصل شده  یاشدهدهیبر یهاپارچه

وقوس به خودش داد و هوس کرد کش یانداخت. کم ینگاه

نبافته بود که چشمانش خسته  شتریب رجمین ببافد. یقال یاندک

 وابش گرفت. شد و خ
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برادر و  یکلمه بالش گذاشت. یروزبه سر رو یامهایفکر به پ با

 نکهیاصال با هم تناسب نداشتند. مگر ا ینستاگرامیدو پست ا

پستها مربوط به او نباشند! مثال روزبه سفر کرده باشد تا از 

گل  ونیلیم ون،یلیم»آهنگ  ایفرار کند  یگریعشق دختر د

و همزمان  شدفرستاده با یگریدختر د یرا برا« سرخ

گرفت  می. تصمدینرس ییباشد! عقلش به جا دهینوش رکاکائویش

و  یصحبتشروع هم یبرا یامیکرد، پ یتابیهر چقدر دلش ب

 دوباره به روزبه نفرستد.  یدوست

 

ناهار دعوتش کرده بود. اما فروز  یبعد جمعه بود. آزاده برا روز

ده، دعوت ناهار را رد و آزا یعل ینگران از احساس دلسوز

کار را  نیهم دامن را تمام کند.کرده بود و خواسته بود کار کت

پرو کامل کرد و با صاحبش  یدامن را تا مرحلههم کرد. کت
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 یبعد هم پشت دار قال .شدو آن را بپو دیایتماس گرفت تا ب

 نشست و چند رج بافت.

 ستاده بود:فر امیاستراحتش که سراغ تبلت رفت، روزبه پ زمان

 « کالست تموم شد»_

 «یستین»

 قبل نوشته بود: یمربوط به شب گذشته بود و ساعت امهایپ نیا

 «ییتنها رهیسر نم تحوصله»

 «و آزاده یعل خونه ینرفت چرا»

که گزارش  یشده بود؛ از کنکاش روزبه، از دست عل یعصبان

به، جواب به روز ی. به جافرستادیروزبه م یروز به روزش را برا

فرستاد.  یعل یکرد و برا یخودش و او را کپ نیب یامهایتمام پ

 نوشت: انیو در پا

 یبا کس میبکن در مورد من و زندگ یلطف هی! جانیعل»_

 «صحبت نکن. ممنونم.
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 یعذرخواه کریاست عیسر یحیتوض چیبود. بدون ه نیآنال یعل

 روزبه رفت و یویفرستاد و به پ یدر مقابل شاخه گل فرستاد.

 نوشت:

رو بذارم  لمیروز تعط دمیم حیترج .رهیم سر نمنه، حوصله»_

بدم.  لیرو بهش تحو یو سفارش مشتر یاطیخ یکارها یبرا

 «دارم. یبعد از ظهر هم کالس خصوص

روزم رو شب  هدفیکه ب ستمین یابرنامهیآدم ب ؟ینیبیم»

 «کنم.

هزار ده یهابهیاز غر گرانید نیمتنفرم. ا گرانید یدلسوز از»

 «و آزاده. یباشه تا عل تونهیورتر ماون لومتریک

 نیا یو معنو یماد یمحبتها کنمیم یبتونم سع کهییجا تا»

 «نباشم. ونشونیمدتشون رو جبران کنم. تا مد
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اشت عالوه بر د الیپشت دار تابلوفرش نشست. خ دوباره

 هیبا هد ،یبه عل اشیبده ماندهیتومان باق ونیلیپرداخت دو م

را با آنها صاف کند. مصمم بود  اشیدادن تابلوفرش حساب ماد
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هر چند کوتاه را به بافت اختصاص دهد تا زودتر  یهر شب زمان

 به اتمام برسد. 

به گذشته سفر کرد. مدتها بود در فکر برپا  الشیخ قاصدک

کرده بود.  هیرا ته زشیهمه چ تابلوفرش بود. یبرا یارکردن د

 اشیعکس انتخاب تابلو را هم بافته بود. ینییپا هیحاش یحت

پر دار و درخت.  یجنگل انیدر م یچوب یابود از کلبه یامنظره

که روزبه انگشتان بلند و  یادوستانه کینکیاز پ یاما وقت

و  یرا به جام تهکرده بود و صحبت  شیاو را ستا یدهیکش

کلبه  ریکشانده بود بازگشت، تصو شانیپر سوانیقدح باده و گ

را سرچ کرد. بعد از  یاتورینیم ریانداخت و تصاو یارا به گوشه

که  یمرد ری. تصوافتیجستجو عکس موردنظرش را  یکل

و قدح  شانیپر سوانیبا گ یزن یسودر دستش را به  یتهجام

دردسر  ی. با کلکردیم یمِ باده به دست دراز کرده و طلب

را عوض کرد تا نقش  یقبل یتابلو یشده برا یداریخر یهانخ

 یدار، رج بزند. آرزو داشت آن تابلوفرش را رو یرا رو دیجد
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مشترکش با روزبه بزند. اما از همان  یخانه ییرایاتاق پذ وارید

نداد و بعد هم رفت که  شیهابه تماس یپاسخ گریروزبه د ،روز

 دشیجد ریکه چند رج از تصو یفروز ماند و تابلوفرش رفت.

 به اتمام آن نداشت. یاقیاشت گریبافته شده بود و د

و آزاده برود  یمنزل عل وارید یتابلو رو نیا نکهیا دیبا ام حال

 دوچندان گرم بافتن شده بود. یو پشتکار اقیدوباره با اشت

 

خودش  یها برابه خرج داد و بعد از مدت یبازدلودست ناهار

 در قابلمه انداخت. یدم کرد و ران مرغ یغذا درست کرد. برنج

دو  یکیبود.  یدامنش را پرو کرد. راضآمد و کت کلیبده یبانو

 یگذارکوچک را خود فروز متوجه شد و آنها را نشانه رادیا

 یکنجکاو بود بداند که فروز تنها زندگ کلیبده یکرد. بانو

ه؟ پدرومادرش کجا هستند؟ ازدواج از شهرستان آمد کند؟یم

 ....ریخ ایکرده 
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 ینداد و با لبخند اشیمشتر یهایبه کنجکاو یفروز پاسخ 

حرفها و  پیت نیفروز از ا دیبانو فهم کهیآنها را رد کرد. جور

 گری. بانو رفت و قرار شد دو روز ددیآیها خوشش نمکنکاش

 .ردیبگ لیدامن آماده را تحوو کت دیایب

دامن را تمام کرد. از آن عکس گرفت و آن را کاور ر کتعص تا

 پوشاند و در کمد گذاشت. 

 تبلت را روشن کرد. یتایکه داشت، د ینیخاطر آموزش آنال به

گذاشته  امیپ ”گرانید یتنفر از دلسوز” امیبه پ یپالیروزبه با ر

 بود:

 «دستت درد نکنه»_

 «اونورتر لومتریهزار کده بهیمن شدم غر حاال»

 یدو سه بار تبلت را رو کرد نتوانست پاسخ ندهد. یکار هر

 تخت گذاشت و رفت. و باز آمد و نوشت:

 «به خدا!!! یرو دار یلیخ»_

 !!!گرفتیخناق م نوشتیرا نم نیا اگر
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روزبه را  دیجد امیرا برگزار کرد و بعد از اتمام آن، پ کالسش

 :دید

 «دونمیم»_

 «ادهیدارم روم ز قبول»

 «یهست یرم از دستم عصباندا قبول»

 «درست نبود که جواب تماسهات رو ندادم کارم»

اومدم فرانسه و با همه کات  میمیاز دوستان صم خبریب که»

 «کردم

 کرد: پیتا فروز

 «چرا؟»

 . فروز دوباره نوشت:دینرس شیبرا یشد و جواب دیبازد امشیپ

هزاران  کنند،یترک م یحیتوض چیآدما رو بدون ه یوقت»

ش با چرا و که همه چرخهیل و جواب تا سالها تو سرشون مسؤا

 «.شهینکنه شروع م
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 تیبه خودشون وابسته کردن، مسئول کهیدر مقابل کسان آدما»

 «دارن.

 «.یکرد غیدر هیرو از من و بق یخداحافظ هی یحت تو»

باز  انشونی. پایهات نقطه نذارجمله انیپا یعادت کرد تو»

 «.یسیشون رو بنودنباله یایب باشه. هر وقت دلت خواست

 «.ستمین گهیمن د یول»

دلسوز رو برام  یو آشنا یفاز مهربون گهیهم د خواهشا»

 «برندار.

سؤال چرا  یبه خودت مربوط باشه، ول یسؤال چرا رفت دیشا»

 «قطعا به من ربط داره. یاومد

 

[ ,۵/2۹/202۱ 6:۱۹ AM] 

 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱4۱قسمت#

 

. امدین شانیبرا یپاسخ چیشد و ه دیفروز بازد یامهایپ تمام

 لشیموبا یچشم به صفحه کردیبود. احساس م نیروزبه آنال

و  دیکش ی. فروز پوفکندینم پیتا یزیدوخته است، اما چ

رفت و حرصش را  یتبلتش را خاموش کرد. سراغ دار قال یتاید

 . کرد یالخ زدیکه به تابلوفرش م یمحکم یهابا گره

که روزبه جوابش  یاول یشده بود مثل همان روزها وروزشحال

در گروه  سیرا از پار اشیخداحافظ امیپ بارهکیو به  دادیرا نم
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عوض  یلب نثارش کرد. برا ریز دهیکشفرستاد. چند دشنام آب

از تبلتش پخش کرد. آهنگ پخش  یکردن حالش آهنگ شاد

   .دیاز آن نفهم یچیشد، اما ه

 

گذشته که مدارس روز بعد از  یبه سنت سالها دادیم احتمال

شود. همانطور هم شد.  لیشنبه تعط شوند،یم لیانتخابات تعط

به آزاده  یاز رفتن به آموزشگاه سر شیتا ظهر در خانه ماند و پ

 آموزشگاه شود.  یزد تا از آنجا راه

فروز از  یگزارش کامل نکهیبود. از ا یعصبان یاز دست عل آزاده

 قیدوباره تشو یارتباط یبه روزبه داده بود و او را به برقرار

 کرده بود. با حرص پرتقالش را پوست کند و گفت:

گفته مثل برادر رو  دید یشد وقت یشاک یلیهم خ یخود عل_

مردک مزخرف! از اونور فاز عاشقانه  ؟یچ یعنیمن حساب کن! 

 برادر! گهیم ورنیاز ا دارهیبرم

 برش زد و گفت: یبیر خونسرد، سبه ظاه فروز
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داد. من رو کرده بود  بیروزبه همه رو با رفتاراش فر_

خودش  الیخیو ب خوادیفکر کنن من رو م هینما که بقانگشت

 بشن.

 گفت: تریپرتقال در دهان گذاشت و حرص یپرک آزاده

 خوادیمزخرف! دلم م نیبآس بووود! خودبزرگ یلینه که خ_

 خفش کنم!

که با خودش حرف  یرا خرد کرد و مثل کس بیکر سمتف فروز

 گفت: زندیم

. گفتیدخترم م ینه... روزبه همون موقع هم به من گاه یول_

 !گفتیاگه عاشقم بود که بهم دخترم نم

عسل بابا... خودش رو  گهیهم به من م یداره؟ عل یچه ربط_

 . گهیهم عمو م

 فروز نشست و با خنده گفت: دگانید انیم طنتیش

سونو؟  ی... رفتی! راستنمیبوس بده عمو بب هیبابا، عسل_

 مشخص شد؟ تشیجنس
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و  دیمشخص شده بود کش یشکمش که اندک یرو یدست آزاده

 گفت:

پاهاش رو  نی... همچاستیوحم با حجبنه قربونش برم... بچه_

معلوم نشه... نگفت چرا گورش رو گم کرد  یچیجمع کرده که ه

 ؟ و رفت و االن چرا برگشته

 را قورت داد و گفت: بشیبرش س فروز

 هیروزبه! گفتم  الیخینگفت... ب یزیروزبه؟ نه... چ ؟یک_

 حیکردم؟ مردم از ترس کرونا ترج دایهم پ گهید یشاگرد مجاز

از راه دور آموزش  ،یحضور یمعلم خصوص یبه جا دنیم

آموزشگاه رو بذارم کنار...  دیبره با شیپ یجورنی. همرنیبگ

 درس بدم.  نیآنال یفقط خصوص

م بره بچه ذارمی. من باشم که نمشهیم لیزود تعط ای رید_

آموزشگاه رو خود مردم  یآموزشگاه، حاال مدرسه اجباره. ول

 شهیکم مشهر داره کم ؟یکرد دیخر دای... جدکننیم لیتعط

خونه  میسر رفت هی شبی... خللللووووت. دنوروزدیمثل زمان ع
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رو پنج  دیکشیساعت طول م مین شهیکه هم یریمامانم . مس

 .میرفت یاقهیدق

 تکان داد و گفت: سر

که  فمهیوظ ی. ولادیآموزشگاه ن یامروز کس زنمیحدس م_

 ؟یندار ی. کارشهیم رمیبرم... داره د

 مواظب خودت باش._
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تبلتش را وصل کرد،  یتاید نشیس آنالشروع کال یبرا یوقت

را  امیرفت و پ اشیویبود. بالفاصله به پ دهیاز روزبه رس یامیپ

 خواند:

. االنم رفتمیم دیاومد که با شیپ یطیرفتم چون شرا»_

و  رانیا میایبرگردم. نامزد دارم. قراره تابستون ب خوامینم

حق  به خودم یمیدوست قد هیبه عنوان  ی. ولمیریمجلس بگ

 «نگران حالت باشم دمیم

 و نوشت: دیبدنش لرز تیعصبان از

 گهیخانم د هیبا  ادینامزدت خوشش ب کنمیفکر نم»_

وبش مرد متأهل خوش هیبا  ادی. منم خوشم نمیوبش کنخوش

 «کنم.
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 «مبارک. تینامزد»

 «.گفتمیم کی. وگرنه زودتر تبرینداشتم نامزد کرد خبر»

من  یمیخودت رو دوست قد خواهشا، خواهشا نه خواهشا،»

 «بدون و نه نگران حالم باش.

لب چند دشنام  ریز د،یلرزیم تیبدنش از عصبان کهیحال در

به  دی. کالس داشت و بادیآب نوش یوانینثار روزبه کرد و ل

و آموزشش را  دیکش یقی. نفس عمماندیاعصابش مسلط م

 شروع کرد. 

 

. ندیاسخ روزبه را بباز کالس بالفاصله به تلگرام رفت تا پ بعد

نکرده بود. تا زمان خواب چند بار به تلگرامش سر  دیهنوز بازد

بود، اما خبردار شد که نه  امدهیزد. روزبه هنوز سراغ تلگرام ن

 لیدو روز بعد تعط یها هم براتنها مدارس بلکه آموزشگاه

و شمارش آرا نداشت.  نتخاباتبه ا یربط نیخواهند شد. و ا

 کرده بودند. یینا شروع به خودنماکرو یهاترکش
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را از راه دور  یشرکت مهندس شکوه یشده بود کارها قرار

 یشده بودند و کس لیانجام دهد. مدرسه و آموزشگاه تعط

اول  یدادن نداشت. در طول دو هفته یاطیجرأت سفارش خ

نان  دیخر یاسفند فقط سه بار از خانه خارج شد. هر سه بار برا

 ییتنها .یرها در مخزن زباله شهرداذاشتن زبالهو گ حتاجیو ما

. تنها مونسش کردیم اشوانهینور داشت دکم یادر دخمه

هر روزش با آزاده که آن هم  یریتصو یهاتبلتش بود و تماس

همه  یاو، برا ینه تنها برا یزندگ شده بود. کنواختیو  یتکرار

در  یریحس اس شده بود. زیانگکننده و ماللبه شدت کسل

تر از کرونا هر روز وحشتناک راخبا را داشت. یسلول انفراد

ها که خلوت بود و صبح خواستیدلش م .شدیروز قبل م

. اما رفتیبه پارک م یروادهیپ یبرا زدیپر نم ابانیپرنده در خ

کرده بودند که  یو آزاده او را به شدت ترسانده بودند. کار یعل

 نه خارج نشود.از خا یجز در موارد ضرور
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 بعد از چند روز نوشت: شیهاامیدر پاسخ به پ روزبه

 «شدن آدمها با عاشق شدنشون فرق داره یاهل»_

 شه،یش مخانواده یاهل شه،یخواهر و برادرش م یاهل آدم»

 «شهیاما عاشقشون نم شه،یدوستش م یاهل

 گهینفر د هیعاشق  یول ره،یاز چند نفر آرامش بگ تونهیم آدم»

 «باشه

 «نفر هیباشه و عاشق  تونهیچند نفر م یاهل آدم»

 «میو هست میهم بود یو تو اهل من»

بودن و عاشق بودن  یهست که اهل یمن اونقدر منطق نامزد»

 «رو از هم مجزا بدونه

 پاسخش نوشت: در

من چون  یروشنفکره... ول نقدریبه حالت نامزدت ا خوش»

 «پروبال بدم. بودن یاهل نیبه ا خوامیامل هستم نم یلیخ

و جواب  یرفت یخداحافظیکه ب شیدو سال پ یحت تو»

 «.یمن نبود یهم اهل یرو نداد هامامیپ



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 «خداحافظ»

 بعد روزبه را بالک کرد. و

بود که  یکرد. از خودش عصبان هیشب فروز تا ساعتها گر آن

شده است در  یموجود به قول آزاده مزخرف نیچرا عاشق چن

در  یگریزن د یاگر پا دیاو بود. شا یلروزبه فقط اه کهیحال

 چیاما مطمئن بود ه .کردیسفت برخورد نم نقدرینبود، ا انیم

نامزد و  شودیمن یو روشنفکر، راض یهر چقدر هم امروز ،یزن

 یکه عاشق مردش است و مرد خودش را اهل یهمسرش با زن ای

 خواستی. اصال دلش نمیگفتگو کند؛ هر چند مجاز داند،یاو م

 روزبه شود. یزندگ ی”شهره”

 

[ ,۵/2۹/202۱ 6:۱۹ AM] 

 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱43قسمت#

 

و  دیلباس مناسب پوش ،یزندگ یکنواختیو  ییاز تنها خسته

 نیداشت. اول نیتبلتش را درست کرد. کالس آنال گاهیجا

 شیشاپیجلسه را پ ینهیهز بود. شدیشاگرد جد یجلسه

داده بود و نوشته بود از  امیآپ پدر واتس بود. پرداخت کرده

او آشنا شده است. نام  یاز دوستانش با کالسها یکی قیطر

 یمانیعکس سپهبد سل لش،یپروفا ریو تصو یمهد اشیکاربر

با او تماس  مویفروز گفته بود ساعت پنج تا شش در ا بود.
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زبه در رو دنیو ساعت پنج بود. تماس را برقرار کرد. با د ردیبگ

اما برق شک کرد،  یاقاب تبلت، به شدت جا خورد. لحظه

 یانبوه انیمو لبخند پررنگ مخاطبش  طنتیچشمان پرش

محرز  شیرا برا اشیروزبه آقاجانلو بودن شاگرد مجاز ش،یر

تر گرم یدر پاسخ به او لبخند خواستیدلش م ییکرد. از سو

 ییاز سو اش باشد.گر چهرهدهد و ساعتها نظاره لشیتحو

 به نامزدش باز کند. انتیخ یروزبه راه را برا یبرا خواستینم

 پشت آن نبود، تماس را قطع کرد. یتعقل چیکه ه یاقدام در

 

 دیبه شالش کش یدست زدهجانیبلند شد. نگران و ه شیجا از

زنگ  یو به صدا دیآب نوش یوانیل رفت. خچالیو به طرف 

نام  داشت گوش کرد. یوتتماس ص یتبلتش که نشان از برقرار

تبلت را از آن فاصله  یبر رو یمانیسپهبد سل ریو تصو یمهد

و تماس  گذاشت شیآرا زیم یرا رو وانیل .ندیبب توانستیهم م

 روزبه را پاسخ گفت:
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 الو..._

 خنده همراه بود:روزبه با ته یصدا

 بود...  شیقراره ما پنج تا ش ؟یخانم چرا قطع کرد_

 یعنیتو تلگرام بالکت کردم  یوقت ؟یچرا تماس گرفت_

 ؟یگرفت یریباهات چت کنم. اون وقت تو تماس تصو خوامینم

 روزبه کامال مشخص بود: یلبخند در صدا طرح

! وقت کالس نیهست ی! شما چقدر عصبیاوه اوه خانم فرهاد_

کالس  انیبعد از پا قای! حواستون هست؟ من دقهارهیمن داره م

 ور کالس رو ادامه داد. از اون شهینم برم. ییجا دیشما، با

 اش را قورت داد و تالش کرد محکم صحبت کند:خنده فروز

دنبال کارتون... من با شما کالس  دیاالن بر نیاز هم دیتونیم_

 . کنمیبرگزار نم نیآنال

 شد: شتریروزبه ب یصدا یخندهته

 زیربراتون وا البرزیرو اخو شنهی... هزیشرمنده خانم فرهاد_

 !نیکرده. وقتتون رو به من فروخت
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 . دمیتون مپس دییشماره کارت بفرما ؛یاک_

 نرم شد: شیروزبه رفت و صدا یاز صدا خنده

 ؟ی... چرا بالکم کردیتر بودقبلنا مهربون_

 بدم.  حینداره توض یلیچرا. پس دل یدونیخودت م_

 شد: گوشیروزبه باز یصدا دوباره

جرم بشه. بگو...  میکه تفه هیحق هر متهم نی. ادونمینم_

 ؟یچرا... بالکم... کرد

چشمانش چند  یبرداشت و گوشه یفیخف یفروز انحنا یلبها

تا صبح با روزبه حرف  خواستیکوچک ظاهر شد. دلش م نیچ

که روزبه در جوابش  دیبگو یزیچ خواستیبزند. دلش م

د. کند که روزبه نامش را صدا بزن یکار یحت ای. دیبگو” قربانت”

 هکه روزب ی”فروزان”اسم  دنیشن یآخ که چقدر دلش برا

 یهم راض دنیشن” دخترم”به  یتنگ شده بود. حت گفتیم

 بود. 

 را کم کرد و گفت: شیصدا یسخت
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 رو من حساس بشه. خوامی... نمیتو نامزد دار_
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 شد: یجد روزبه یصدا
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 یرابطه هیمن و تو عاشقانه بشه.  یرابطه ستیقرار ن ک،ی_

! من یفرند واقعجاست هی. میمثل قد یخال یکامال دوستانه

 یشیمن م یتو هم برا ده؛یمثل آزاده و نو یکی شمیتو م یبرا

و البرز. دو، من نامزد ندارم. بهت دروغ گفتم که  یمثل عل یکی

. سه، االن ینش ارضن دچار تعوقت در مورد علت تماس م هی

. اگه بهم میوتنها حبس شدتک ،یخونه فسقل هیهر دومون تو 

 نیو قبل از تموم شدن ا میشیافسرده م ییاز تنها میاریپناه ن

. تجربه نشون میمطب روانپزشک بش یراه دیبا یلعنت یکرونا

 یدخترا برا اد،ین ونیبه م نایو ا یروابط عاطف یداده اگه پا

. اونم دختر خونگرم و دانا و سرانبهتر از پ یهمصحبت

 مثل تو. بازم بگم؟ یخوشصحبت

 یبود که قوس انحنا یکاف یینامزد نداشتن روزبه به تنها همان

اعالم  عیرا سر تشیکند. اما قرار نبود رضا شتریفروز را ب یلبها

 نرم نباشد و گفت: شیتالش کرد صدا کند.
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که  شیپ میدو سال و نمثل  ترسمیبهت اعتماد ندارم... م_

 .یجوابم رو ند یحیتوض چیبدون ه هویبازم  ،یرفت خبریب

. کم یرو هم نگه نداشت یحرمت دوست شکش،یپ یروابط عاطف

 مجدد رو ندارم. یروحموقع ازت ضربه نخوردم. تحمل ضربهاون

 . یاریمت نرفتار گذشته یبرا یلیدل چیه نکهیخصوصا ا

 :کردیوزبه غوغا مر یدر صدا شیو تشو یناآرام

که ازت دارم  یمن با شناخت ی... ولیبهم اعتماد نکن یحق دار_

تا  گمیرو بهت م میزندگ نیو راز سنگ کنمیبهت اعتماد م

 یبه کس شهیروش نم یمرد چیکه ه یراز چرا رفتم. یبفهم

 بگه...

 یصدا حبس کرد. نهیسکوت کرد و فروز نفسش را در س روزبه

انداخت و بعد  نیام روزبه در گوش فروز طنتند و ناآر یهانفس

 :شیهم صدا

م صحبت داشتم با خانواده که عاشقت بودم. یدونیخودت م_

هم  یلی. خیخواستگار یبرا کردمیم شونیو راض کردمیم
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 یتصادف هی... ی... ولیبود... ول ادیز دمیکرده بودم و ام شرفتیپ

ناقص شدم.  فت.برام اتفاق افتاد که امکان ازدواج رو ازم گر

 ؟یمتوجه هست

 :دیمرتعش پرس ییکرد و با صدا خی فروز

 م؟یعق_

 !لی... تعطمیباالتر از عق_

سرد دو هفته  یاحساس سرما کرد. احساس کرد در هوا فروز

پنجم دربند قرار دارد.  ستگاهینازک در ا یبا لباس د،یمانده به ع

 شکیرابطه را نداشت ب تیازدواج و درک اهم یاگر تجربه

مهم دوست  ست،یمهم ن نایا» گفتیو م شدیم ریجوگ

  .ستین یزیچ نیکه چن دانستیاما م «.داشتنه

 گفت: دیشنیکه خودش هم به زور م ییلب، با صدا ریز

من اصال  ؟یتصادف کرد یاتفاق افتاد؟ ک نیا یمتأسفم... ک_

 !دمیاز تصادفت نشن یخبر

 روزبه پرغصه بود: یصدا
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. دوست ندارم بهش فکر کنم و میکه اومد کینکیاز اون پ_

 ؟ی... خودت چطورمیبگذر کنم... شیادآوریخودم  یبرا

روزبه  یبودن موضوع صحبت برا ندیبه ناخوشا توجهیب فروز

 :دیپرس

 نداره؟ یزیچ ،یدرمان ،یراهکار چیه یعنی_

چرا اون موقع رفتم. االنم  یرو بهت گفتم که بدون نینچ... ا_

 تونمیشدم... م لیچون کال تعط ...یباز نکن یروم حساب خاص

 ای دهیمثل آزاده ، نو یکیمؤنثت باشم.  یاز دوستا یکیمثل 

به عنوان خواجه  تونستمیبود م میقد یایاگه دن یعنی. میمر

کاخ مشغول به کار بشم. به همه زنا محرم  هیحرمسرا تو 

تو  مین اتفاق خبر نداره... دو سال و نیکس از ا چی.. ه.شدمیم

 یتو مصر بود نکهیا یدل خودم نگهش داشتم، االنم فقط برا

قبلنا  .یکه رازدار هست دونمیم چرا رفتم بهت گفتم. یبدون

 .یبهم ثابت کرد
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 .دیرا نوش وانیآب ل ماندهیرفت و باق شیآرا زیبه طرف م فروز

کال خورده باشد، گس شده  یکه خرمالو یدهانش مثل کس

نشسته بود،  شیکه به خاطر مشکل روزبه در گلو یبود. بغض
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 اشی. دلداردیچه به روزبه بگو دانستی. نمدادیآزارش م

و خود  کردبدهد... سکوت  یواه دیبدهد، ابراز محبت کند، ام

 روزبه توانست حرف را عوض کند:

با کرونا و  یکنیچطوره؟ چه م تیحوال فعلخب، اوضاع و ا_

 ؟ینیخونه نش

 و تبلت را به گوشش چسباند: دیتخت دراز کش یرو

 یخصوص نیکه ... کالس آنال یشکر خدا، خوبم... خبر دار_

 نیدارن از ا ایچند تا شاگرد دارم. بعض یروز کنم،یبرگزار م

 ...کننیزبانشون استفاده م تیواسه تقو ینینشفرصت خونه

 ؟یکنیم کاریتو چ .می. راضستیکاروبارم بدک ن

 .لیموبا یشرکت اومده تو گوش .میمنم دورکار_

 را باال آورد و آنها را در هوا ورزش داد: شیپاها فروز

رو کارت  یکه فرستاد یپول نیشماره کارت البرز رو بفرست، ا_

 به کارت کنم.

 باهات صحبت کنم؟ دلم برات تنگ شده! یریتصو شهیم_
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 فروز نشست: یچهره یرو یلبخند

 زنگ بزن._

تبلت را با فاصله از  لباسش را مرتب کرد. بلند شد و عیسر

قاب  انیروزبه در م یخودش گرفت و تماس را وصل کرد. چهره

 تبسم کرد: شیتبلت به رو

 !یتر شد! خوشگلیچقدر عوض شد_

 !یشد یالله! حزبیگذاشت یشیعجب ر ،یتو هم عوض شد_

اش که تمام و دل فروز غش رفت. خنده دیه قهقهه خندب روزبه

 شد گفت:

 اد؟یبهم م_

 باال انداخت: یاشانه فروز

 یلی. خستین شناختمیکه من م یروزبه یافهیق افه،یق نیا_

 !یکن یرو منبر سخنران یبر یتونیم یعمامه بذار هی... هیمذهب

 .ادیاسمم رو عوض کنم. بهش نم دیروزبه آقاجانلو... با خیش_
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 ؟یرو دروغ گذاشت لتیاومد... چرا اسم پروفا ادمیآهان، االن _

 هان؟ هان؟ هان؟

 گرم نگاهش کرد: روزبه

... ی.. نگفتمادرم. ی... نام خانوادگهیمهد می... نصفستیدروغ ن_

 نه؟  ای ادیبهم م شیر

 سنت رو باال برده... _

 چشم گرد کرد: روزبه

 .جوون شدم گنی... همه مالیخیب_

 باال انداخت: یاشانه فروز

 یزالل هی... غهیدوست دارم، سه ت شتریرو ب تیقبل افهیمن ق _

 ت بود!تو چهره یو پاک

 :دیدوباره خند روزبه

که  شهیر یلونه کرده؟ جا شامیر یال لهیاالن مکر و ح یعنی_

 گذاشتم. شیتو فرانسه ندارم ر

 :دیخند فروز
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 شد؟ ینقدریا شتیر دیچقدر طول کش_

آن را به  نییو با حرکت دست پا دیکش ششیبه ر یدست وزبهر

 جلو تاب داد و گفت:

سبز  نقدریا ختمیکود پاش ر یاومدم فرانسه... کل یاز وقت _

چشم نگاش نکن، با اون  نیبا ا نگاش نکن. ریحق دیبه د شده.

 چشم نگاش کن.

و احساس خوب بهت  یهست یکه خودت ازش راض نهیمهم ا_

 . امیکشکه... االن م شهی. بقدهیم

 :دیبرگشت روزبه پرس یتخت گذاشت و رفت. وقت یرا رو تبلت

 ت!چشمم خشک شد به سقف خونه ؟یکجا رفت_

 جواب داد: یبا ناراحت فروز

پنجره موتورخونه رو باز گذاشتم  شیچند روز پ... یداربچه_

 گربه هی دمیاز اونجا. رفتم د ادیصدا م دمیهواش عوض شه، د

.. ازش خواستم کرده و گند زده به موتورخونه. مانیزا اومده

 بره...
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که باهاش حرف  یمانیبره؟ مگه حضرت سل یازش خواست_

 ؟یزد
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 یکی! خالصه دیحرفم رو نفهم نینه متأسفانه... اونم واسه هم_

مرغ  گریج کمهیپشت پنجره موتورخونه  اطیتو ح هاهیاز همسا

غذا بخوره، پنجره  رونیگذاشت براش، تا مامانه از پنجره رفت ب

 اطیهاش رو هم گذاشتم تو حسه تا بچه موتورخونه رو بستم.

وشونه گفت و شاخ یوریکم بهم در هیببردشون.  ادیکه ب

هاش رو به نوبت به دندون آخرش دو تا از بچه یول دیکش

 .ومدین گهید یمنتظر شدم دنبال آخر یرفت و رفت. هر چگ

 با خنده گفت: روزبه

گربه مونده واسه تو... االن بچه هی... مامانه رفت و گهید یچیه_

 مامانش؛ آره؟ یشد

 بخوره... دادمیبهش م زهیپاستور ریتا چند روز با سرنگ ش_

 مرغ بهش دادم با پلو.آب دیگرفتم تر لشیامروز تحو

 :دیکش یسوت بهروز
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بابا راکفلر... مردم خودشون پلو مرغ ندارن بخورن تو به _

 ؟یدیت پلومرغ مگربه

 کرد: یتبسم فروز

از  .ریشده تو ش دیش رو عادت دادم به نون ترمعده یطفل_

 کرد،ی.. االن داشت صدا م.دمیخودم بهش م یکنار غذا

 ش بود.گشنه

 ست؟تو موتورخونه_

نتونه  یاگهید یکه گربه دمیکش یرو هم تورش آره... پنجره_

 تو. ادیب

 روزبه رفت: یلبها یاز رو لبخند

 شده! ری... اسشهیم تیکه اذ یجورنیا_

 جواب داد: فروز

 ذارمشیدارم م نیکه کالس آنال یینگرانش نباش... فقط وقتا_

 ذارهینم دست و پام. یال ادیش متو موتورخونه... آخه همه
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وقتا واسه خودش  هیبق اشم و کارم رو انجام بدم.تمرکز داشته ب

 ش؟ینیبب ی... دوست دار چرخهیم اطیتو ح ایتو اتاق 

 آره._

بلند شد و با تبلت به طرف موتورخانه رفت. همانطور که  فروز

 موتورخانه گرفته بود، صدا زد: یرا به طرف فضا نیدورب

 !نجایا ایتوسکا... توسکا ب_

 یفیضع ویآمد و م رونیپشت منبع آب باز  ییحنا یاگربهبچه

را به طرف خودش  نیکرد. فروز گربه را در آغوش گرفت و دورب

 برگرداند و گفت:

 خوشگله؟_

 متفکر لبانش را جلو آورد و گفت: روزبه

 ؟یو افسردگ یدیناام... حاال چرا توسکا؟ چرا گهیست دگربه_

 ؟یکلمه مثبت نذاشت هیچرا 

 داد: شیبه لبها یتگو ساخ فیخف ییانحنا فروز
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بود که تو تلگرام بالکت  یکه براش اسم گذاشتم، روز یروز_

بد  یلی. حالم خستیتو کار ن یبرگشت گهیکردم. فکر کردم د

 بود.

 رهیاش گذاشت و به صورت فروز خچانه ریدستش را ز روزبه

 شد:

واسش بذار... توسکا رو تو ذهنت پاک کن... بذار  گهیاسم د هی_

 بذار... د،یام بذار ،یشاد

 .شهیفرض م نیوقت توه هیباشه.  خوامینم یرانیاسم ا_

( تو ی)سرگرم یچون واقعا االن هاب ،یاصال بذار هاب ،یبذار هَپ_

 شده. 

 انداخت: ییحنا یگربهبه بچه ینگاه فروز

 . نوسیجال ذارمیم کنمیاسمش رو عوض م_

 دوباره چشم گرد کرد: روزبه

 یونانی هیفکر کن  ؟یاز کجات درآورد رو نوسیخدا... جال ای_

 اد؟ی... خوشت منایسرو بذاره ابن شیخونگ وونیاسم ح
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 را نوازش کرد و گفت: نوسیگردن جال ریز فروز

... خورهیبهش بر م یرانیا هی یول خوره،یبهش بر نم یونانی هی_

قشنگه  نوسیباشه. جال یخارجک دیبوره، اسمش با نیا نیبب

جعفر که تو رو و غلوم یپشمخالخال یا... از اون اسمگهید

 که قشنگتره. یگذاشته بود یقیآموزشگاه موس یهاگربه

 :دیگذشته خند یادآوریبا  روزبه

 پسرا.  نیها ب... سوژه شده بودن گربهریبه خ ادشیآخ آره... _

 

 

[ ,۵/3۱/202۱ ۱2:2۱ PM] 
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 فروز گفت: تیدر نها به خاطرات گذشته پرداختند و یقیتا دقا 

کالس گذاشتم.  یربع فاصله زمان کیروزبه من بعد از تو با _

 .شهیشارژ تبلتم داره تموم م

کالسات  غیتبل میرانیا یها و رفقاتمام بچه نیباشه فروزان... ب_

 ؟یندار یرو پخش کردم و خواستم اونا هم پخشش کنن. کار

 ینامش از دهان روزبه بر چهره دنیه خاطر شنب یقیعم لبخند

 فروز آمد و گفت:

 .یموفق باش_

 قربانت... فعال!_
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. دیفرد روزبه را بعد از سالها شنمنحصربه” قربانت” باالخره

 شد و با خنده گفت: ترقیلبخندش عم

 !یگفت یچ دمیبگو... نشن گهیبار د هی_

 گفتم قربانت. فعال!_

 خواستینبود. دلش م ید. مدل روزبهبو یدوم معمول ”قربانت”

روزبه را موقع حرف زدن ضبط کند و بارها بشنود.  یصدا

و با لحن خاصش  زدینامش را فروزان صدا م کهیخصوصا زمان

 .گفتیم” قربانت”

 

بود با  دهیکه شن یآخر شب شارژ و سرحال بود. اثر خبر بد تا

 کیو ” قربانت” کیشده بود.  یروزبه خنث زیسحرانگ یصدا

را  اشیگرفته بود و باتر لیهم  اضافه بر سازمان تحو” فروزان”

و  یشارژ کرده بود. دو کالس مختلف با دو رده سنفول

که از روزبه  یوانفرا یهم متفاوت نتوانسته بود انرژ یمعلومات

 د،یرس انیکالسش که به پا نیگرفته بود را کاهش دهد. آخر
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ر که تبلت به شارژ وصل تخت انداخت. همانطو یشالش را رو

را در آغوش  نوسیاش را گذاشت. جالبود، آهنگ مورد عالقه

” سرخگل ونیلیم ون،یلیم” ترانه” آال پوگاچوا”نوا با گرفت. هم

و  مردانهراهنیکوچک اتاقک با پ یارا زمزمه کرد و در فض

را  نوسیجال یدستها ری. با دو دست زدیرقص ونیشلوار ر

 یصدا .دادیو در هوا تاب م چرخاندیم گرفته بود و او را

رها کرد و  نیزم یکه درآمد او را رو نوسیجال یگونهاعتراض

 رفت. شامش آماده بود. خچالیدرست کردن شام سراغ  یبرا

را  . سفرهرینان و ش دیهم تر نوسیجال ینان و ماست و نعنا. برا

 سفره گذاشت و ظرف انیرا م نوسیجال یپهن کرد. ظرف غذا

. فقط چند خوردیغذا م زیتم نوسی. جالینیخودش را در س

 دیکش یکه شد، خرناس ریبود. س ختهیسفره ر یرو ریقطره ش

 درگشاد شلوار فروز رفت.  یپاچه یال و به سمت فروز رفت.

 .دیاو مال یآورد و خودش را به پا رونیو سرش را ب دیآنجا چرخ

 و گفت: دیکش نوسیبر سر جال یفروز دست
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 دونمینم ...کنمیمن باور نم ی... ولوروئهچشمیگربه ب گنیم_

 دمیدنبالت... شا ومدیواسه مادرت افتاد که ن یچه اتفاق

اگه  دیشا .امیدرب ییمن تنهام، تو رو گذاشت از تنها دونستیم

 ی... روزانوسیجال یدونی.. م.شدمیم وونهید ییاز تنها ینبود

.. فکر کردم اگه بهت نرسم .منگهت داشت یاول از سر ناچار

دوست ندارم  یدوسِت دارم... ول گهی... اما االن دیریممکنه بم

با  دیرو خراب کنم. با عتتیطب خوامینم رم،یرو ازت بگ تیآزاد

نوع با هم دیبا ینه با آدما... هر موجود یکن یها زندگگربه

 ؟یفهمیکنه. حرفم رو م یمسلک خودش زندگخودش، با هم

. فروز آرام دیفروز مال یتر به ساق پاسرش را محکم نوسیجال

 آورد: رونیپاچه شلوارش ب یرا از ال نوسیتکان خورد و جال

بمونم ببافم. سرم پر  داریب خوامیبرو سر جات بخواب... من م_

 از فکره. 

آماده کرده  شیکه برا یرا برداشت و آن را در سبد نوسیجال

   بود، در موتورخانه گذاشت و برگشت.
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با  یکه در طول دو سال زندگ یابه اندازه تند بود. دستش

بافته بود، در طول همان مدت کوتاه  ختهیبهروز، جسته و گر

و آزاده  یقبل از تولد فرزند عل کردیم ینیبشیرج زده بود. پ

و  زدیپشت سر هم گره م کار بافت تابلوفرش به اتمام برسد.

 د.فکرش را به مشکل روزبه داده بو

 

[ ,۵/3۱/202۱ ۱2:2۱ PM] 
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روزبه بعد از رفتنش به فرانسه  یآزاده در مورد افسردگ حرف

اش خواستند او را با چند بار خانواده نکهیآورد. ا ادیرا به 

 دیآشنا کنند و او هر بار جا زده بود! به ذهنش رس یدختر

خودش  عیسر یاو ندارد. ول یبا ادعا یسببلند روزبه تنا شیر

قرص  ایآمپول  الکرده... احتما شرفتیعلم پ»جواب داد: 

مردونه خارج  بتیکه ظاهرش از ه کنهیمصرف م یهورمون

که  هیچه عدالت نیرفتارش... طفلک روزبه! آخه ا ینشه... حت

 ینجوریو سالم بچرخن، بعد روزبه من ا حیامثال بهروز صح

در مورد تماسش  دیعاشقشم... نبا نقدریکه ا بشه! طفلک من

بپرسه چرا رفت که االن  خوادیوقت مبه آزاده بگم. اون یزیچ

بگم. پس همون بالک کردنش که  یزیچ دیبرگرده و منم نبا
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. قرار هیکه آزاده از روابط من و روزبه داره کاف هیخبر نیآخر

 «بشه... شتریروابط ما ب ستیهم ن

بلند شد. آزاده بود.  یاز پشت دارقالزنگ خورد.  لشیموبا

 وچهارستیو ب یعل یاجبار ینینشخسته شده بود از خانه

 یاز عل وستهیپ قهیساعته کنار هم بودن با همسرش! ده دق

که در دوره  یباوررقابلیو غ دیجد تیکرد و از شخص ییبدگو

 ی. وقتتشده بود گفت و گفت و گف ییکرونا از همسرش رونما

 نفس گرفتن سکوت کرد، فروز گفت: یآزاده برا

وجود  تیکرشت؟ اونجا فضا بازه، مشغول یالیو نیریچرا نم_

 !نیچیپیهم نم یبه پروپا نقدریداره ا

 جواب داد: زدیم ادیفر شیکه در صدا یبا حرص آزاده

 خودشون رفتن...  نایاخانممامان_

 :دیخند فروز

برو... دو  تو... خونه خودشونه! خب تو هم یدار ییعجب رو_

... مطمئنا ناقل کرونا یدیند یاز عل ریغ یزادیست آدمهفته
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 نی... دو روز برو اونجا از انطوریهم هم نای. مامانت ایستین

 . شهی. دلت وا میایکسالت درم

 شد: تریآزاده حرص یصدا

 !رنیکارد و پن تایو شوهر آز یو شوهرش اونجان. عل تایآز_

 لیباجناق فام شه،ینم نیشما انیژ گنیکه م نجاستیاوه ا_

هست  یفکر کنم سه روز نجا؟یا یایب ی... دوست دارشهینم

 !منمینون هم نرفتم بخرم. گمونم ا یحت

شرش از سرمون کم  یلعنت یکرونا نیا شهیم ینه، ممنون... ک_

وشوهرا نصف زن یقبل از تموم شدنش رابطه ترسمیشه... م

جوجه  نی... آقا عاوضاع نیاز ا گهیبهم بخوره. خسته شدم د

. آرامش برام نذاشته. تا فتهیدنبال من راه م رمیاردک هر جا م

 زردچوبه غذا هم کار داره...به فلفل 

شد و فروز حسرت خورد  یاز عل ییوارد فاز دوم بدگو آزاده

به من  یوابستگ ینجوریرو داشتم که ا یکیکاش منم »که: 

 «گربه باشه.بچه هیداشته باشه و االن تنها نبودم که مونسم 
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و فکر فروز رفت  گفتیم یعل یهمچنان از دخالتها آزاده

روزبه هم اگر بود، اگر سالمت بود،  دیدنبال روزبه. به نظرش رس

 یاو را عاص ،یمشابه عل ییبا رفتارها نایقیاگر همسرش بود، 

 آزاده که تمام شد، گفت: یحرفها. کردیم

مامانش.  ییاز دا کردینقل قول م هیها، روزبه اون موقع_

کنه و  لیپنجشنبه جمعه رو کامل تعط یحت دیمرد نبا گفتیم

 یبرا دیمرد با گفتی. مشهی... دعواشون منهیوردل زنش بش

واسه خودش جور کنه که حداقل دو  یکار هیهم  لیروز تعط

 شهیخرد م ابش.. بمونه تو خونه اعص.رونیساعت از خونه بره ب

.. حاال االن که به خاطر کرونا، مردا زمان.و  نیبه زم دهیم ریو گ

 هیکن  ی! سعرهیناپذ زیها گرتنش نیمجبورن تو خونه باشن ا

 دستش... یبد یکار

 ؟یازش خبر دار_

 کرد زمان بخرد: یرا به آن راه زد و سع خودش
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 مامان روزبه؟ ییدا ؟یک_

 انداخت: نیآزاده طن یدر صدا یفضول روح

 ومد؟ین گهید ،یبالکش کرد نکهیبعد از ا_

 گفته؟ یبه عل یزیچطور؟ مگه چ_

احوالته... نگرانته... کاش بالکش  یایجو یلیآره... خ_

 ی... اگه دوباره تماس گرفت، شل کن... تو شل کنیکردینم

 !رونیب ادیاونم از فاز برادرروزبه م

 که در فکرش آمده بود را قورت داد و گفت: یجواب فروز

وسط؟  میروزبه رو نکش یپا م،ینبار حرف بز هیشد من و تو _

 زنه؟یمن چطوره؟ لگد م گریروزبه و فازش... ج الیخیب

 

[ ,6/3/202۱ ۱۱:۵6 AM] 
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 نستاگرامیسراغ تبلت و ا اریاختیرا که قطع کرد، ب یگوش 

 یوذره رکه ذره یروزبه را باز کرد و با لبخند لیرفت. پروفا

روزبه  نکهیروزبه را تماشا کرد. ا ریتصو شدیم انیاش نماچهره

 اریبس شیامورش بود برا ریگیسوتر پآن لومتریاز هزاران ک

 کیشر کیاو را نه به عنوان  شدی. مشدیارزشمند محسوب م

 یو پشتوانه عاطف یحام کی ،یمرد واقع کیبه عنوان  ،یزندگ

بود و خأل  یخال اشیگدر زند شهیکه هم یدر نظر گرفت. نقش
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و آزاده در  یهر چند عل .کردیآن را با تمام وجود احساس م

گذشته بود، برادرانه  اشیکه از شروع بحران زندگ یطول مدت

با  شانیتهایبودند؛ اما جنس حما کردهو خواهرانه کمکش 

 انیب یروزبه چند درجه تفاوت داشت. واژه برا تیجنس حما

مشتاق است هر چه  دانستیفقط م. کردینم دایافکارش پ

و آزاده را جبران کند و با آنها  یعل یمحبتها ترعیسر

 توانستیوقت نم چیه دانستیحساب شود؛ چرا که مکم

قابل جبران نبود.  جورهچیآنها ه حبتشود! لطف و م حسابیب

شود  نیحسابش با او سنگ نکهیاز ا ییاما در مورد روزبه؛ ابا

از کمک گرفتن از پدر و مادرش  ییابا که ینداشت. مثل کس

لذت  شیکردن به پاره تن خوندارد؛ چرا که آنها خود از کمک

 .ستیجبران زحمتشان کاف یلذت برا نیو ذات ا برندیم

لبانش  یآرام روکه آرام یآوردن مشکل روزبه، لبخند ادیبه  با

بغضش گرفت و دعا کرد روزبه  متولد شده بود، به فنا رفت.

هم توانسته  تیدر واقع دهد،یقدر که در ظاهر نشان مهمان
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دوست داشت در مورد پرونده  یلی. خدیایباشد با نقصش کنار ب

روزبه با او صحبت کند، اما چون  یو روند درمان یپزشک

 یریگیمورد را ندارد، پ نیبه گفتگو در ا یلیاو تما دانستیم

 . کردینم

 

 :دیاز روزبه رس یامیکه پبود  جیو هو ازیپوست کندن پ سرگرم

 «؟یوقت دار رم؟یتماس بگ شهیم سالم.»_

گرفت و تبلت را  یانحنا برداشت. خودش تماس صوت شیلبها

 شانه و سرش نگه داشت: نیب

 !زی! جناب سحرخریخسالم. صبحت به_

. االن ستمین زمیسحرخ نی... همچریصبح تو هم به خ سالم._

 .کنمیم رو آماده مساعت هشته. منم دارم صبحانه نجایا

 ؟یا... تو آشپزخونهادیآب م یصدا

 آب را بست و گفت: ریش فروز
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مرغ  یآره... امروز خانوووم شدم... صبح رفتم چند بسته پا_

 هم واسه خودم، هم آزاده. ش را بکشم.گرفتم، عصاره

 مگه خودش دستش چالقه؟_

 :دیخند فروز

 یلیهم خ مرغ ی... عصاره پاشهیچندشش م ینه... ول_

که آزاده باردار نبود، هر وقت  یداره... من اون موقع تیخاص

بهش... االن که  دادمیظرف هم م هی گرفتمیواسه خودم م

 هم داره...  ازین گهید

 را نازک و زنانه کرد: شیصدا روزبه

 یایب نیرزمیصبحها از اون ز یبتون یخدا شانس بده... راست_

رو  ید نیتامیو گنیه... مخوب یآفتاب قدم بزن ریز رون،یب

 از کرونا اثر داره. یریشگیپ

دستانش را خشک کرد. کارش در آشپزخانه تمام شده  فروز

 یو رو دیکش رونیب زیرا از درون م ششیزآرایم یصندل بود.
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گذاشت و همانطور که به  کریاسپ یتبلت را رو آن نشست.

 گفت: زدیدست و صورتش کرم م

 شه؟ی. ساعت چند کارت شروع م..یچشم... ممنون که گفت_

 !گهیساعت د مین_

خوشحالم...  یلی.. روزبه خکالس دارم. گهیساعت د میمنم ن_

قرض گرفته بودم رو کارت به کارت  یکه از عل یپول هیامروز بق

لطفاشون  مونهی. فقط مستمین یمقروض اقتصاد گهیکردم. د

 جبران کرد. شهینم جورهچیکه ه

 شد: روزبه نرم یصدا

مول الزم پول یزمان هیته حساب خودت مونده؟ اگه  یزیچ_

 به من بگو... باشه؟ یداشت

 به من بگو... باشه؟ یداشت رانیا یتو هم اگه کار_

صحبت کنم، ناراحت  یریوسط صبحانه خوردن باهات تصو_

 تا ظهر.  یبرم شرکت مجاز دیبعدش با ؟یشیم

 نه، راحت باش._
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برداشت و  یلباسمردانه و شالش را از سر چوب راهنیپ عیسر

  .دیپوش
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 دنینشست و تماس را وصل کرد. از د شیزآرایم یصندل یرو

 گفت: ریروزبه دهانش باز ماند و متح دیجد یچهره

 کو؟ شتیر ؟یکرد کاریروزبه... چ_

 خندان نگاهش کرد: روزبه

و بن  خیش رو از بشدم... منم همه ریپ ،یدوست ندار یفتگ_

 روزبه! خیآش یروزبه به جا یجیزدم. شدم د

 در قلب فروز شروع به پرواز کردند: شاپرکها

 دهیزحمتش رو کش یادو سال و خرده ؟یبه خاطر من زد_

 !یبود

 تفاوتیکرد و بخودش درست  ینان و خامه برا یالقمه روزبه

 گفت:

پاش کود  یانگار هفتگ یبود دهیزحمت کش یگیم نیهمچ_

 که نبود. شهیبود بابا، ر شیخوب رشد کنه! ر ختمیر یگوسفند
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 دهیاز شوهر سابقش ند یبرخورد نیچن چگاهیفروز که ه یبرا

مملو  یبا نگاه .آمدیارزشمند به شمار م اریرفتار بس نیبود، ا

 به روزبه نگاه کرد و گفت: یاز محبت و مهربان

 بگم.  تونمینم یاگهید زیونم... چممن_

 گفت: یو با لحن شوخ دینوش یچا یاجرعه روزبه

 هیکمم سردم شده! خودش  هیسبک شدم.  کنمیحس م_

 پشت سرته؟ هیکاپشن بود واسه صورت... اون چ

 سرش نگاه کرد:به پشت فروز

گلش کردن که هم خوشگل داد کاه ی! علگهید وارهید ؟یچ_

 ر شه. حاض عیبشه، هم سر

! تولدتههیهد یتابلو نییکه پا یمن بود... اون شنهادیاون که پ_

 !گمیاونو م

 شد: ریدوباره متح فروز

 ؟یبود دهیرو د نجایتو بود؟ مگه ا شنهادیگل پکاه_

 باال انداخت: ییابرو روزبه
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مد  یدورکار یوقت کردم،یم ی! بنده دورکارنیدار اریاخت_

فرستاد...  لمینجا ازش واسم فاو یقبل از بازساز ینبود... عل

 ته اتاق رو من گفتم بذاره. یو قفسه هانتیکاب یگل و جاکاه

البته  نبود. ییظرفشو نکیحواسش به س یحت یوگرنه عل

داد  ست،ینکنه، گفت وقتش  کیرو هم گفتم سرام سیسرو

که بود خوب  یاکردن. به نظر من نسبت به اون خرابه مانشیس

 جمعش کنه!تو زمان کم تونست 

 و گفت: دیبه شالش کش یدست فروز

 نجایا یلیبودن. کاهگل خ یعال شنهاداتیممنونم روزبه... پ_

 رو خاص کرده!

گذاشت و آنها را به  اشقهیچهار انگشتش را کنار شق روزبه

 طرف فروز چرخاند و گفت:

 !یگل دوست دارکاه دونستمیارادت! م_

 ؟یدونستیاز کجا م_ 

 گفت: گرفتیخودش لقمه م یه براهمانطور ک روزبه
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به محسن  ادته؟یمحسن رو  یبابا یساخته مهین یالیو_

گچ،  یداخل خونه رو به جا یوارایاز د یکی یداد شنهادیپ

 ست؟ین ادتیبشه...  یگل کنن تا سنتکاه

را در ذهن داشت، غنج  شیروزبه حرفها نکهیفروز از ا دل

 رفت:

  اومد. ادمیچرا، _

 تابلو؟ ریپشت سرت... ز هیچ ... اونینگفت_

 سرش نگاه کرد:به پشت فروز

 کیبذار از نزد .بافمی... دارم تابلوفرش میدار قال ؟یگیم نویا_

 بهت نشونش بدم.

 داد: حیبرد و توض بافتهمهیتابلوفرش ن کیرا نزد نیدورب

کم  یوقت بود علمش کرده بودم. قبل از ازدواجم... ول یلیخ_

تا قبل  خوامیمدت نشستم سرش... م نیتو ا بافته بودم ازش...

 و آزاده تمومش کنم، کادو بدم بهشون. یاز تولد بچه عل

 :دیبا دهان پر غر روزبه
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 آره؟ ه،یاتورینیم رشی... تصوکننیرودل م شه،یم شونیادیز_

 اوهوم... بذار عکسش رو نشونت بدم._

ش را اروزبه لقمه تابلوفرش آورد. یعکس الگو یرا رو نیدورب

 قورت داد و گفت:

 ! خرمشیم_

 !ستین یشرمنده... فروش_

تابلو  نیشده... ا یمن نقاش االتینکن... از رو خ تیفروزان اذ_

 مال منه!

 :دیسرخوش خند فروزان

وقت چشم طمع رو مال  چی... شما که هدهیجناب از شما بع_

 .ینداشت یاگهیکس د

 گفت: زیدآمیتهد روزبه

 و تو! دونمیمن م ،یفرش رو بده به علباشه... تو اون تابلو_

 :دیمجدد خند فروز
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هم کار  شه،یخوش گذشت... برو االن هم کالس من شروع م_

 ؟یندار یتو. کار

 زنگ بزن.  یتونست پنج به بعد آزادم. رانیبه وقت ا_

 باشه. فعال. _
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 ریش یمرغ را صاف کرد و آنها را در دو بطر یپا یهاعصاره 

 و گازش چرب شده بودند، اما ارزشش را داشت. نتیکاب .ختیر

عصاره  نیا کرد،یم یاو که در غذا پختن کوتاه یبرا

مرغ  یگوشت و مرغ غذا شود. چند پا نیگزیجا توانستیم

گذاشت تا  خچالیرا در  هیقرار داد و بق نوسیجال یجلو

و  دیجا را دستمال کشهمه خوردن به او بدهد. یبرا یجیتدر

را برداشت و با آزاده تماس گرفت.  لشیکرد. موبا زیتم

آزاده  کند. کیپ شیبرا یبطر کیهماهنگ کند تا  خواستیم

 نانیطمبودن و ا نهیدلش تنگ بود و اصرار کرد با توجه به قرنط

و  دیایدنبالش ب به یحاضر شود تا عل شان،یاز سالمت ینسب

 شام را با هم باشند.

شدن در  ینه زندان ییآنقدر شاد که گو شاد بود. فروز

اش را باال رخ داده است، نه خانه شینمور برا ینیرزمیز
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 زیچهمه» ییو نه از همسرش جدا شده است! گو انددهیکش

 اند! او خوانده یرا برا« آرومه، من چقدر خوشحالم

بلند پخش کرده بود و در  یترانه را در تبلتش با صدا نیهم

نوا با برود هم یتا بعد از قرنها به مهمان شدیحاضر م کهیحال

 فرستاد: امیروزبه پ یبرا .خواندیخواننده، ترانه را م

 «و آزاده. یخونه عل یمهمون رمیمن دارم م»_

 «دنبالم. ادیب یعل قراره»

 «.یند یامیوقت پ هی»

در مورد بعد از بالک کردنت تو تلگرام به آزاده  یزیچ من»

 «!ینکن عمینگفتم، حواست باشه ضا

چسباند و  امشیپ یبوسه و قلب به انتها کریدل چند است در

تبلت را  یتایبگذارد، د امشیآخر پ یواقع یکریاست آنکهیب

 گذاشت. فشیخاموش و آن را در ک
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را قفل  نیرزمیرا برداشت. در ز فشیو ک یبطر ،یتماس عل با

 نیکرد. قبراق و سرحال وارد کوچه شد و با چشم دنبال ماش

 که سر کوچه پارک شده بود گشت.  یعل

ماسک پنهان شده بود و خودش را به صورت  ریکه ز یلبخند با

شد و با  نیسوار ماش دادیکوچک کنار چشم نشان م نیچند چ

تعجب را  یشیبه صورت نما یعل یهاچشم سالم کرد. جانیه

 در خود نشان داد:

 !یشنگول یادیز ؟یزد یزیچ_

 :دیخند فروز

 تو؟ آزاده چطوره؟ یخوب_

! یانرژ... کوهشیفروز چند سال پ یشیم یما... دار میخوب_

که همه رو داغون کرده  یاجبار ینینشخونه نیانتظار داشتم ا

 ت از ما بهتره!کرده باشه! خوشحالم که وضع یتو رو متالش

 کنهیم تمیاز خونه اذ ومدنین رونیفقط تو خونه بودن و ب_

تونستم خودم  .دمیوگرنه من مثل گذشته دارم کارم رو انجام م
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فقط زنده  وفق بدم. یجامعه و دورکار دیجد طیرو با شرا

 !کنمیم یدارم زندگ ستم،ین

در  یکمبه نام روزبه نگفت.  یزوریدر مورد کاتال یزیکه چ البته

و... صحبت کردند تا به خانه  نهیقرنط یامدهایمورد کرونا و پ

 .دندیرس

در بر گرفتن آزاده  یکه برا یباز کردن در خانه، دستان با

با  یدو متر یانداخت و از فاصله نییباز کرده بود را پا اریاختیب

 یگذارکرد. هر دو به کرونا و فاصله یاو سالم و احوالپرس

الکل از فروز  یگفتند و آزاده با افشانه راهیدوبب یکم یاجتماع

 کرد.  ییرایپذ یو عل

 نی. با تمام وجود شاد بود و اکردیم ی. شوخدیخندیم فروز

 ختهیرآشفته و بهم دیرسیکه به نظر م یارا به آزاده یسرزندگ

ننشسته  ییرایپذ یمبلها یهنوز رو .کردیم قیاست هم تزر

 یعل آمد. رونیب امدهیانیاتاق کودک دن بودند که مادر آزاده از

قبل  یقیدقا خبر،یآزاده ب درهم مثل فروز جا خورد. ظاهرا ما
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کرد. در جواب ابراز  یپرسآمده بود! فروز مؤدبانه سالم و احوال

 گفت: ارادت فروز، مادر آزاده با طعنه

 !یماشااهلل طالق خوب بهت ساخته فروزخانوم... رو اومد_

صفر شد. سر  اشیکه سوراخ شود، انرژ یکنکمثل باد فروز

 نشست و آرام گفت: شیجا

 !دیلطف دار_
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که لبخند داشت  یابا چهره از رو بسته بود. ریآزاده شمش مادر

به لباس قرمز  یااشاره کرد،یز لبخند را منتقل نماما ابدا فا

 فروز کرد و ادامه داد:

تا چند وقت تو  شدن،یم وهیب ای گرفتنیزنا که طالق م مایقد_

دست به  دن،یپوشیم رهیت خوردن،یخودشون بودن. غصه م

عوض شده! زنا هنوز  ی... االن همه چزدنیابروهاشون نم

 یچی... انگار هیمهمون رنیاق مشون تموم نشده شاد و قبرعده

 عوض نشده!

 

خانم حرفها را فقط از امثال احترام پیت نیا دنیشن انتظار

کرده بود و  یداشت، نه مادر آزاده که سالها در کانادا زندگ
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که مادر  یزهرآلود یرهایداشت. زخم ت یروشنفکر یادعا

وجود،  نیآزاده پرتاب کرد، قلب و روح فروز را آزرد. با ا

 زد و جواب داد: یساختگ یخندلب

 انیکه شکست پا دنیکرده... فهم دایپ شیشعور مردم افزا_

شکست، آدم زنده به مرده  هیبا  ستی. قرار نستین یزندگ

 بشه.  لیمتحرک تبد

 تکان داد: یآزاده سر مادر

خانواده بدن، دنبال  لیکنن، مجدد تشک یزندگ دیبله با_

 شوهر بگردن...

 گفت: یرلب هشدا ریز آزاده

 مااامااان!_

خواب رفت. فروز به تأسف تکان داد و به اتاق یسر یعل

لبخند  .اوردیمادر آزاده را تاب ب یهانینتوانست توه

 را حذف کرد و گفت: اشیساختگ
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مردم  یمن با مشکلم کنار اومدم و دارم مثل همه نکهیاالن ا_

 ه؟یبیعج زیچ کنمیم یزندگ

 جواب داد: بایخند نازآزاده با حفظ همان لب مادر

 دیهم با هی. بقیکن یزندگ دیهم خوبه... تو با یلیاصال... خ_

بچسبن که  شونیبه زندگ یحواسشون رو جمع کنن و دو دست

 .ادین شیپ ینکرده مشکل یوقت خدا هی

 

تمام بدنش دچار لرزش شده و حال خوبش از  سکوت کرد. فروز

اگر  دیشا د،یپوشینم بایاگر لباس قرمز و ز دیرفته بود. شا نیب

اش اگر چهره دیشا رفت،یفرو م یو پوچ یدر فاز افسردگ

 شدیتوهم نم نیمادر آزاده دچار ا بود،یکننده مخسته و کسل

آزاده در  یختگیربهم لیل. دآوردیحرفها را بر زبان نم نیو ا

از آمدنشان با  شیمادر آزاده پ نایقی. دیزمان ورودش را فهم

و ارشاد  حتیبه دنبالش آمده، شروع به نص یعل نکهیا دنیفهم
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وروان آزاده را بهم که داده، روح ییدخترش کرده و با هشدارها

 بود! ختهیر

 

آزاده به آشپزخانه رفت و به حاکم شد.  نشانیب یسرد سکوت

 مادرش را صدا زد.  یچا ختنیر یهوا

و نامفهوم آزاده و مادرش به گوش فروز  یپچ عصبانپچ یصدا

 ییرایمادرش بلند شد و واضح تا پذ یکم صدا. کمدیرسیم

 آمد:

از  یدست یدست یبرف... شوهرت رو دار ریز یسرت رو کرد_

 میمطلقه! از قد یدختره نیسمت ا یدیهل م یرخواهیرو خ

داره زن  یو مطلقه بترس! چه معن وهیگفتن از دختر نترس، از ب

ه خون ادیبه خودش برسه و پاشه ب یجورنیمطلقه ا

 شگاهیاز ترس کرونا آرا میکه شوهر دار ییشوهردار؟ مازن

صورتش رو  شیساعت پ هی نیدختره انگار هم نیا م،یرینم

 اضافه تو ابرو و صورتش نداشت، چرا؟؟؟ یمو هیکرده!  زیتم
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را قورت داد. از  کردیداشت رشد م شیکه در گلو یبغض فروز

پر شده باشه تا  از پهن دینفر با هی واقعا مغز»ذهنش گذشت: 

 «بگه پشت سر هم فیسرعت اراج نیبتونه با ا

 تر شد:مادرش بلند یبند صداآزاده پشت یصدا

چون تو  ؟یکه شما دار هیفیکث دیچه د نیبس کن مامان... ا_

رو بلند کرده  گهیزن د هیشوهر  وهیزن ب هیشما،  یگیهمسا

 وهیباون زن اگه  ؟یرونیچوب م هیبا  یاالن شما همه رو دار

اگه شوهر هم داشت،  ینبود، اگه دختر خونه هم بود، حت

 ...دهچون ذاتش پست و گدا بو .کردهیکار رو مهمون

 و بلندتر شد: تریمادر آزاده حرص یصدا

و ادا  ایروشنفکرباز نیتو با ا نمیبیخام مکه من تو خشت یاون_

عه! شوهرت عه! عهینیبیهم نم نهیتو آ تیدوستنوع یاصوال

فردا ! پسهیزیهم خوب چ بره دنبالش؟ آخه عقل یرو فرستاد

 !یفهمیم تیمار چنبره زد رو زندگ نیکه زبونم الل ع
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تحمل کند. پالتواش  خانه را یآلوده ینتوانست هوا گرید فروز

برداشت؛ اما نتوانست  یکنار ورود یلباسرا از سر چوب
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را به جان بخرد. بس بود  یزودرشتیبماند و هر حرف ر تفاوتیب

بود! بس بود  دهیکوب تیزن تیهر چه مادر بهروز به سرش زن

کرده بار او  اخودش و برادرش ر قیال یهاهرچه بهنوش حرف

بود! دم  دهیر بهروز حقارت کشبود! بس بود هرچه در کنا

. ناگهان سر آزاده در حرفیو ب صدایب ستاد؛یخانه ا یورود

. مادرش به دیکش یبلند نیو ه دیآشپزخانه به سمتش چرخ

 شد.  رهیشده به فروز خدرشت یهادنبال او با چشم

پلکش لنگر  یلبه خشن شود و اشک شینگذاشت صدا فروز

 بود. رو به آزاده گفت: ادیز کردن هیگر ی. وقت براندازدیب

که انقدر از خودش اراده و جنم نداشته باشه و واسه  یمرد-

سر  ادیهم ب گهید یزنش رو ول کنه، من نه، هرک گهید یکی

 ارزش نگه داشتن نداره. یمرد نی. همچدهیراهش وا م

 رو به مادر آزاده گفت: بعد

 شوهر یدنبال شوهر بودم، دو دست یمتیاگه من به هر ق-

مثل  انتش،یبه خاطر خ نکهینه ا .دمیچسبیسابق خودم رو م
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... در ضمن اگه شما هم مثل رونیبندازمش ب میتفاله از زندگ هی

 زیابروهاتون تم شهیهم نیگذرونده بود یشگریمن دوره آرا

کنم، که خب،  زیبود. قرار بود صورت دخترتون رو هم االن تم

 .ستین گهیحسش د

آمد و  نییها پاخانه خارج شد. از پله از دهینپوشدهیپوش کفش

زنگ  لشیزد موبا رونیرا پاک کرد. از ساختمان که ب شیاشکها

 الیخیآزاده ب یخورد. آزاده بود فروز جوابش را نداد، ول

 . فروز با خودش گفت:زدی. مدام زنگ مشدینم

 . یسیآزاده بنو یرو به پا گهید یکیاشتباه  ستین یمنطق-

مادرش  یاد. آزاده شرمنده بود بابت حرفهادوستش را د جواب

فروز بغضش را قورت داد و تنها توانست  و ناراحت از رفتن او.

 :دیبگو

خونه...  رمیو بعد م زنمیکم قدم م هی... ستیحالم خوش ن_

 !میکنیبعدا با هم صحبت م
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ماسکش  توانستیم یخلوت بود. آنقدر خلوت که حت ابانیخ

بار از زدن ماسک  نیاول یبردارد. برا یرمایاز ب یرا بدون هراس

و  ینیاز قرمز شدن ب یبدون نگران توانستیبود. م یراض

 هیگر یآفتاب نکیماسک و ع ریبرافروخته شدن صورتش، ز

 نباشد.  دند،یدیکه او را م یکند و دلواپس بازخورد اندک مردم

همان  ایاش خانه کینزد یرفت. به پارک ادهیرا پ ریمس تمام

 یمکتین ی. روزدیبود. پرنده در پارک پر نم دهیک رساتاق

 هیآنکه تک یبدنش مورمور شد. به جا و سرد نشست. یفلز

تماس داشته  مکتیتا کمتر با ن دیدهد، خودش را جلو کش

زانوانش گذاشت.  یرا رو شیهاباشد و سردش شود. آرنج

تر نفس بکشد. کف هر دو دستش ماسکش را برداشت تا راحت

مادر  یداد. حرفها هیاش را به آن تکهم چسباند و چانهرا به 

 ادآوریجامعه را به او  دگاهید تیآزاده با وجود تلخ بودن، واقع

بارها در زمان  جامعه. مینسل قد دگاهیخصوصا د شده بود.

مادر آزاده را در  یاز کارمندان آموزشگاه مشابه حرفها یمجرد
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 .دادیمادرش را آزار م که ییبود. حرفها دهیشن وهیمورد زن ب

کم جواب با وجود سن ،یها با وجود مجردموقعآمد همان ادشی

 :دادیم

زنان  یجامعه، بعض یمنف دگاهید نیهم دیکنیچرا فکر نم_

که  ییتنها رو به سمت همسر دوم شدن سوق داده؟ مگه دخترا

شدن، تعدادشون کمه که  گهید یزندگ هیکن خرابجغد خونه

که با داشتن همسر،  ییزنا یحت ای وه؟یب یه زناب نیداد ریگ

از  رادیا دیکنیکمن؟ چرا فکر نم انیغمزه م گهیمرد د هی یبرا

 هیکرده؟  مشیرو وارد حر گهینفر د هیست که مرد خونواده

 گردن زن؟ نیندازیرو م رایمَرده! چرا همه تقص هیطرف قض
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 یواقعا برادرش بود. تا کس یدلش گرفته بود. کاش عل 

در موردشان بکند. چقدر سخت بود در  یفکر بد توانستینم

بدون پشتوانه و  ،یبزرگ، بدون همراه، بدون حام یایدن نیا

فکرش به دنبال روزبه  .بخواهد قد بکشد و بلند شود گاههیتک

از راه دور بهتر  زهیپشتوانه و انگ کی ،یهمراه مجاز کیرفت. 
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 طیکه باعث شده بود حالش در آن شرا یکس بود. یچیاز ه

را دچار مشکل و تنش کرده بود  یکننده که افراد عادافسرده

 خوب باشد.

زد و در  شیپا یجلو زهیبه سنگر یبرخاست و لگد شیجا از

رو  تیامثال مامان آزاده... زندگ فیاراج الیخیب»ت: ذهنش گف

تالش کن با نوع رفتارت  یباش و اگه عرضه دار یقو بکن.

در حد جامعه کوچولو اطراف  یجامعه عوض بشه، حت دگاهید

 «خودت رو.

 

ورم کرده  شیدرد و پشت پلکها شیکف پاها دیخانه که رس به

رد و به خاطر فشار به ک یبافندگ یکم غذا داد. نوسیبود. به جال

به روزبه پناه ببرد و  خواستیچشمانش آن را رها کرد. دلش م

مادر آزاده که  یجز حرفها یزی. از هر چدیو زمان بگو نیاز زم

کرده  هیکه گر دادیم نشانآزارش داده بود. اما پف چشمانش 

 فیاست. و اصال دوست نداشت روزبه بفهمد که او آنقدر ضع
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غصه خورده و اشک  نقدرینفر ا کیحرف  بوده که به خاطر

روزبه به چت  دانستیم که چشمانش ورم کند. ختهیر

کال خواهد  ویدیو یو تقاضا شودیقانع نم یو صوت ینوشتار

 روزبه و چت را بزند.  دیآن شب ق یگرفت برا میکرد. پس تصم

 یخال وارید یکاهگلها یآب رو یدو سه بطر یحوصلگیب با

آن  حهیاتاقک را پر کرد. را یر کاهگل فضاکه عط یکرد. جور

عطر کاهگل را به درونش  قیعم یهاحالش را بهتر کرد. با نفس

 یفرستاد و احساس کرد روحش تازه و شاداب شده است. کم

 کند. نگاه انیبه جر تریکه اعصابش آرام شد، توانست منطق

نبود؛ اما نه با آن  حسابیب یلیمادر آزاده خ یحرفها دیشا

 دیتنها به دنبالش آمده بود، شا یعل نکهیزبان تلخ. ا

 چیباشد. ه انتیمنحوس خ یشروع رشد نطفه توانستیم

بستر آن  دی. نباستین انتیچه زن چه مرد، مصون از خ ،یانسان

زبان مادر  یتلخ ها،حرف نیاما تمام ا شود. ایمه یکس یبرا
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او، بعد از  به دور از چشم توانستی. مکردینم هیآزاده را توج

 رفتنش به آزاده هشدار بدهد. 

به  یاشدهسرگرم کرد و با جوراب گلوله نوسیخودش را با جال 

را قطع  شانیباز لش،یموبا یصدا شد. یبازتوپ با او هم یجا

 !یکرد. آزاده بود! پشت در! همراه عل

کرد و نه آنها  یادآوریمادر آزاده  یاز حرفها یزیفروز چ نه

گرفته بود را  یکه عل یخودشان آوردند. کباب یبه رو یزیچ

 واناتیح یو نقش همدم نوسیکنار هم خوردند و در مورد جال

 انسانها صحبت کردند.  یدر زندگ

که  ییمقابل تابلو یعل کرد،یفروز سفره شام را جمع م کهیزمان

 رهیموجود در قاب خ ینصب شده بود، رفت و به نقاش واریبه د

 شد.

. زن و دادیسر نشان مرا از پشت یمواج و زوج ناآرام و یایدر

 یبودند! باد موها مرد جوان در آرامش در ساحلش نشسته

کرده بود. زن  لیتبد یبه افق یزن را از حالت عمود شانیپر
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زن  یمرد گذاشته بود و مرد دستش را دور شانه یسر بر شانه

نظر از  یذات نقاش حلقه کرده، او را به خود چسبانده بود.

نقاش  کیآماتور است نه  کیباال نبود. مشخص بود اثر  یهنر

 ریومرد در تصوو آرامش زن عتیطب یاما تضاد ناآرام .یاحرفه

و  Rحرف  ینقاش نییپا یامضا مشهود بود. یبه خوب

آن هم سال  خیتار عالمت سؤال دور آن بود. هیشب یارهیمداین

 . دادینود و پنج را نشان م

حدس  که به تابلو داشت، انداخت. یو دقت یبه عل ینگاه فروز

 یبه هر حال عل .ستیاست نقاش آن اثر ک دهیفهم یعل زدیم

فروز اصال دوست  او آشنا. یروزبه بود و با امضا یمیدوست صم

نداشت حرف به نقاش و روزبه و گذشته بکشد. چون در آن 

و  گفتیم خنبا روزبه هم س دشیاز ارتباط جد دیصورت با

آن قطع رابطه رخ داده  شیچرا دو سه سال پ دندیپرسیآنها م

در قبال رفتارش آورده و فروز دوست  یحیو روزبه چه توض

 کند. ینداشت در مورد آن صحبت
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خودش  یدر مورد تابلو به رو یزیچ یبود که عل خوشحال

 . اوردین

 

 

[ ,6/۷/202۱ ۱۱:۱3 AM] 

[Forwarded f rom [دیحم الی]ل رقصمیم التیبا خ] 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۵۵قسمت#



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

افراد  اقیکوچکش آورد. در مورد اشت خچالیچند تا پرتقال از  

از  یحت نکهیصحبت کرد و ا نیآنال یکالس خصوص یبه برگزار

 سیتدر یچند نفر برا رفتیهم که م یاشاگردان مدرسه نیب

برخالف عموم  نکهیداده بودند. و مهمتر از آن ا امیبه او پ

 است. گذاشتهن یبد ریوکارش تأثکسب یجامعه، کرونا رو

 

 چیه نکهیوانمود به ا را گرفته بود. اشیکردن انرژ یباز نقش

 ختهیر یاشک چیشکسته نشده، ه یدل چیگفته نشده، ه یحرف

و آزاده هم  ینشده،... تمام توانش را گرفته بود. مطمئن بود عل

 خسته شده بودند. کردن ینقش باز نیاز ا

بالش گذاشت تا چشمانش  یزود سر رو یلیاز رفتن آنها، خ بعد

کند و  ستشیبود خواب بتواند ر دواریرا ببندد و بخوابد. ام

. سروتهیب ی. خوابهادیحالش بهتر شود؛ اما نشد. کابووس د

مهدکودک را  یهااز بچه یکی یهاکهنهکه لباس دیمادرش را د
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 یهاکهنه اقتتیتو ل” فتکه گ دیبهروز را د .پوشاندیبه او م

اش کرد شهره مسخره ”توئه. یدوم برازندهجنس دست مردمه.

روز  هیبشم.  کیحاضرم شوهرم رو باهات شر یاگه بخوا”که 

توقف کرد و راننده با لبخند  شیجلو پا ینیماش” روز تو. هیمن، 

داشته  تیزن اگه زن”خانم گفت احترام” چند؟” دیپرس یهیکر

رو بدم  یعل”دیآزاده دورش چرخ” .مونهینم شوهریباشه ب

 یروزبه عروسک کور و کچل ”م؟یازش استفاده کن یکیبهت شر

 یبازخودم اسباب ونیبرات از کلکس ایب”به سمتش انداخت 

 ”چقدر قشنگه! نیآوردم. بب

 

. دیاز خواب پر یتنگدر خواب تنگ شد و از شدت نفس نفسش

از ته  توانستیبود. نم افتهیدهم کاهش  کیبه  اشهیحجم ر

و آنجا  رفتیم هاهینفس بکشد. انگار دَمَش تا دم در ر اشهیر

. چند بار تالش کرد تا توانست از ته خوردیبست مبه بن
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 وستهیپ .دکن یدل خال یبکشد و عقده ینفس افراگمشید

 و جبران مآفات کرد.  دینفس کش

 نیرزمیگذاشت و پنجره کوتاه ز شیپا ریرا ز شیزآرایم یصندل

آن  سرد به صورتش خورد و حالش را جا آورد. یرا باز کرد. هوا

بود.  دهیرا بست و لوستر را روشن کرد. خواب از سرش پر

تبلتش را روشن کرد و  هدفیب نداشت. یبافیقال یحوصله

 یهاقصد کانال ززد. ا یگشت یمختلف تلگرام یهاکانال انیم

بخندد.  یتازه شود و کم اشهیرا انتخاب کرد تا روحطنز و هجو 

بود رها شود.  دهیکه د یسروتهیب یهاخواب یتا از حال وهوا

 فرستاد: امیگرم خواندن طنزها بود که روزبه پ

 «یداریتو ب»_

 «یتو خواب ندار دخترم»

 روزبه رفت. نوشت: یویخندان به پ یرا بست و با لب کانال

 «سالم.»_

 «زده به سرم، اومدم نت. یخوابی. بدمیپرخواب  از»
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 «؟یداریچرا ب تو»

 کرد: پیتا روزبه

 «و آزاده خوش گذشت یخونه عل»_

 «بودن خوب»

شش ابرقهرمان بودم  شنیمیان ”مکسیب”ربات  دیخر دنبال»

اما  ونمیدارم واسه کلکس مکسیالبته سه چهار تا عروسک ب

داره جنسشم  هم دماسنج خورهیباحاله هم تکون م یلیخ نیا

 «سهندونه هیاندازه  هینرم و ارتجاع لیمثل پاست

 صورت فروز آمد و نوشت: یرو یلبخند

اختراع شدن تا مفهوم نوشته بهتر  یباور کن عالئم نگارش»_

 «!!!شنیتموم نم ،یبشه. ازشون استفاده کن

 «؟یونتیهنوزم دنبال گسترش کلکس تو»

 کرد: پیتافرستاد و  یآفتابنکیع یموجیچند ا روزبه

 «کنمیبودم دارم بزرگش م رانیا کهیتر از زمانپرقدرت»_
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داشتم حداقل سه برابر  رانیکه تو ا یونیبه اون کلکس نسبت»

 «شده

 «فازه نیاونم تو هم یدوست بلوچ دارم از اقوام دور مادر هی»

 «کنهیجمع م تیکبرجعبه»

 «مختلف یکشورا از»

 «داره تیجعبه کبر هزارتاسه»

 «کنهیرو درک م ونریکلکس هی اقیاشت ونریکلکس هی فقط»

 «یراست»

 «کردن پیشدم از تا خسته»

 «بزنم زنگ»

 

[ ,6/۷/202۱ ۱۱:۱3 AM] 
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۵6قسمت#

 

خود فروز در  رد،یبگ یریاز آنکه روزبه تماس تصو قبل

گرفت. سر و وضعش مناسب تماس  یپ تماس صوتاواتس

معمول آغاز محاوره، روزبه  ینبود. بعد از صحبتها یریتصو

 گفت:

تو  ادی کردم،یدوست بلوچم صحبت م نیامروز داشتم با ا_

 یاگه بخوا ؟یبر تیدنبال خانواده مادر یخوایافتادم... تو نم
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آشنا  مختلف بلوچستان یتو شهرها دارم. ادیز لیدوست و فام

 . کننیم یمادرم سراوان زندگ یهنوز دو تا از عموها دارم.

 

از ازدواج پدر و مادرش گفته بود.  یابه دوستانش شمه قبال

از جانب برادرانش به پنج  ایبوده،  نینگفته بود مادرش کپرنش

به  یبرادر بزرگش در سفر”سکه فروخته شده. گفته بود 

پدرش  یاو را برا مادرش، از او خوشش آمده و یروستا

و  کرده غهیپدرش ص یکرده. همانجا مادرش را برا یخواستگار

 یدروغ نگفته بود، تنها با کلمات باز” او را به تهران آورده!

 اتیعمل»آنها را کم کرده بود. مثل عبارات  یکرده و بار منف

داعش و  یبرا یکه اول« طلبانهشهادت اتیعمل»و  «یانتحار

، «شهادت» ایو  شودیاستفاده م هاینیفلسط یبرا یدوم

 ما،یصداوس یدر خبرها هک «دنیبه هالکت رس»و « باختنجان»

 انیحادثه ب کیشدگان ارج و قرب کشته زانیبسته به م

 . شودیم
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 روزبه به خودش آمد: یصدا دنیشن با

و بعد از  یکن دایرو پ تیاقوام مادر یتونیم ه؟یهان؟ نظرت چ_

 !شونینیبب یسفر بر هیکرونا 

 

 ادیز اشیبه خانواده مادر اشیمنف اریکرد احساس بس تالش

 نباشد: انینما

که نسبتش  امرزیندارم. مامانم خدا ب دنشونیبه د یاقیاشت_

وقت  چیبود و ازشون خاطره داشت، ه ترکیباهاشون نزد

 یگاه کشیش نشد. فقط دلش واسه برادر کوچدلتنگ خانواده

مامانم هم مثل  یگفتم بهت؟ بابا ...یلیاونم نه خ شد،یتنگ م

مامانم رو  یبچه درست کرده بوده... وقت یریخودم سر پ یبابا

برادر سه ساله هم داشته که مامانم ازش  هیفرستادن تهران 

بوده. فکر کنم همون  لی. اسمش اُزمائکردهیمراقبت م

خودمون باشه. مادرش سرزا رفته بوده، پدر مادرم هم  لیاسماع

 لیدلتنگ ازمائ یبعدش مرده بود. مامانم فقط گاه که چند ماه
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بزرگش کرده؟  یشده و ک گجور بزرچه نکهی. نگران اشدیم

 مردم ندارن.  هیبا بق یشون برام فرقمن که همه

 مامانت؟ یهمون داداش کوچولو یحت_

 زد: یلبخند تلخ فروز

موقع کوچولو و نازن... شک ندارم همون داداش  هیهمه آدما _

 یاز فرهنگ جامعه یرویقلچماچ شده که به پ هیاالن  کوچولو

. به نهیبیشون، خودش رو به خاطر نر بودن برتر از زنها مبسته

تو  دوارمی. البته امکنهیم ریو دختراش رو تحق گهیزنش زور م

 دی. هر چند بعاشهسال فرهنگشون بهتر شده ب یس نیا

 . دونمیم

... میشو با هم بر ادهی... پواشتری کمهیخانوم...  یاووو_

 !خورهیها... داره بهم برمپدربزرگ منم بلوچ بوده

که بهت بربخوره...  زنمیحرف نم لهیمن در مورد قوم و قب_

. تو رانی... پره تو ازنمیدارم در مورد فرهنگ خاندان حرف م

 یهستن که فرهنگشون پسرساالر ییهاتهران، خانواده نیهم
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فرهنگ به نفع مرداست، در  نیهست. چون ا یهمسرو کودک

 درتهم ق .کننیم یستادگیا یلیهم خ رشییمقابل تغ

عوضش کنن؟  دیدستشونه، هم فرهنگ به نفعشونه، چرا با

من، تو همون  یدرضمن، در مقابل امثال خانواده مادر

 یهم بودن و هستن که به مدارج باال ییبلوچستان دخترا

داده شده. همه بهشون  دونیم یعنی دن،یرس یو شغل یعلم

به بلوچ نداره که  یداره. ربط نییجا فرهنگ باال و پا

 .گمیخودم م ی. من دارم از سهم خانواده مادریگرفتجبهه

رو کمک من حساب  ،یکن داشونیپ یبه هر حال اگه خواست_

 کن. 

 :دیخند فروز

 ممنون._

 

[ ,6/۱3/202۱ 2:۱۷ AM] 
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۵۷قسمت#

 

کدومشون رو ندارم.  چیه دنیچشم د»و در دل ادامه داد:  

هفتاد و چند  رمردیپ هیمادرم که خواهرشون رو به  یبرادرا

هم  رنیگیازم نم یمن که سراغ یاز برادرا یساله فروختن، حت

روشن! کنن من رو هم بف دامیاصال اگه پ دیترن! شامزخرف
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من چقدره؟ اگه قرار بود من رو هم بفروشن چند  متیق یراست

 «شد؟یم متمیتا سکه ق

زد به  زیگر اشیخانواده مادر انیرا عوض کرد و از جر حرف

 روزبه و گفت: ونیکلکس یگورهایفاکشن

 نه؟ ای یرو بخر مکسیاون ربات ب ی... تونستمیبگذر_

 یهار مورد عروسکد یمورد عالقه روزبه بود. تا ساعت موضوع

هر کدام صحبت کرد.  یهاتیکه داشت و قابل یمکسیمختلف ب

افتادند و  دنیکش ازهیدست آخر هر دو به خم کهییتا جا

 غش کردند! دن،یخواب یکردند و به جا یخداحافظ

 

 ییکه قرار بود به تنها یدیمانده بود. ع دیبه ع یساعت چند

کند و نه  لیال را تحوداشت تا در کنار او س یبگذراند، نه مادر

را آماده  نیسهفتبخرد و سفره هیکه به عشق او هد یهمسر

تلف کرده بود را  شیکه پا یگاه بهروز و دو سال عمرگه سازد.
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 کردیو تالش م کردیم نثارش یلب دشنام ریز .آوردیم ادیبه 

 فکرش را از او رها کند.

 !یباشند، مجاز را کنار هم لیداده بود سال تحو شنهادیپ روزبه

فروز شده بود تا سفره  یبرا یازهیروزبه، انگ یمجاز بودن

 .اندازدیب نیسهفت

 یهیبا حاش یاترمه انداخت. نیزم یرا رو ترمه

همسر اولش آن  ایکه مربوط به پدرش بود و گو شدهیدوزسرمه

که مادرش، بعد از فوت  ییزهایبود. از معدود چ دهیرا خر

بود.  دهینخر یماه واسان با خود برداشته بود.ل یالیپدرش، از و

 لی! وساز؟قرم یکه گربه داشته باشد را چه به ماه یاخانه

و تبلتش را روشن کرد. به  دیترمه چ یرا بر رو نیسسفره هفت

که انجام  ییکارها زیعادت هر روزه با روزبه تماس گرفت و از ر

ر دو تنها بودند ه بود. نطوریگفت. روزبه هم هم شیداده بود برا

. کردندیاستقبال م یاز هر موضوع گریکدیصحبت با  یو برا
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کردند و به قول روزبه  فیتعر گریکدی یهاسفره ییبایاز ز یکم

 گفت: جانیفروز با ه بارهکیهم نان قرض دادند و به به

تونستم صحبت  یبا مهندس شکوه شبی... باالخره دیراست_

اجاره  تونمین درآمد دارم و ماصرار که اال یکنم. بعد از کل

 تومن اجاره بدم! هی یرو بدم و فالن و بهمان، گفت ماه نجایا

 چشم گرد کرد: ادیبا تعجب ز روزبه

 چه خبره؟ ؟یفسقل نیرزمیتومن؟؟؟ واسه اون ز ونیلیم کی_

 گفت: یباال انداخت و با ناراحت یاشانه

من بود. پونصد تو یماه تی... منم تصورم نهانهیها هماجاره_

 دمیحدوده... شا نیمنطقه هم نیتو نت سرچ کردم اجاره ا یول

 ممنوعه! یکش! البته االن به خاطر کرونا اثاثشتریب

حساب  گنی... از اونا که مهیآدم تاجر مسلک یمهندس شکوه_

وسط  ادیحساب کتاب ب یبخشش به خروار. اگه پا نار،یبه د

مو رو از  ای خشهبیکال م ای. ستیحرفا ن نیو ا فیاهل تخف

 . کشهیماست م
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 تخت نشست و گفت: یتبلت را برداشت و رو فروز

داشتم، مهندس  ازیشده بودم و ن خانمانیمن ب کهیاون موقع_

بعد  برادرش رو بهم بده. یکرد و خواست خونه مبله یبزرگوار

 هم ازم نگرفت. الیر کیکرد و  یرو برام بازساز نجایهم که ا

عمال منبع درآمدم هست رو هم اون برام گرفته.  که یتازه، تبلت

خودم  یبه رو هیبدم نامرد رو نجایاجاره ا تونمیاالن که م

 .ارمین

 هی یفکر بودم بهت بگم بعد از بحران کرونا، بر نیمنو بگو تو ا_

 نیبا ا که آفتاب داشته باشه. یریخونه بگ یوحسابدرست یجا

 ...یگیم یکه دار یااجاره

 

[ ,6/۱3/202۱ 2:۱۷ AM] 
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 :دیحرفش پر وسط

 نجایاز اجاره ا شتریرو بچسبم که ب جانیهم یدو دست دیبا_

و  شیتازه هر جا بخوام برم مسأله پول پ پرداخت کنم. تونمینم

 هم هست! میدیتنها نماجاره به زن

 به اتاقک انداخت و با خنده ادامه داد: دارانهیخر ینگاه

نگاش  دیبه چشم موقت نبا گهیموندگار شدم. د نجایگمونم ا_

 .ستین یاچاره .ادیخوشم ب نجایاز ا دیکنم. با
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 گفت: یجد یلیخ روزبه

 تیواقعا هم خونه دائم ،ینگاش کن یبه چشم دائم یاگه بخوا_

مطمئن  یول ،یازش لذت ببر ییاونجا یتکن تا وق ی. سعشهیم

منم هستم. خودم  .یبهتر بر یجا هیزود  یلیخ یتونیباش م

 دارم. یبانکحساب رانیتو ا یم ولفرانسه

 :دیخند فروز

 پرصفر!  تیبانکحساب ،یعمرت طوالن_

 : دیابروانش انداخت و پرس نیب یگره روزبه

 نکرده؟ یغلط چیعطا ه_

 حذف شد: یجیز تدرفرو یلبها یرو لبخند

 مهیماهه همه جا ن هی .ختیرو بهم ر زیکرونا همه چ نیا_

 یرسما شروع شده... با کل دیع التی. االنم که تعطلهیتعط

 رانیا یوقت ی. ولرهیتونست حکم جلب بهروز رو بگ یدوندگ

حکم جلبش به چه  ست،یبه نامش ن رانیهم تو ا یزیچ ست،ین
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. کنهیم یره زندگدا یخبر دارم دب خوره؟یم یدرد

 !دهیمنو باال کش یی! انگار نه انگار که تمام داراوخوشخوب

 :دیکش یقینفس عم روزبه

 وخوشه؟خوب یاز کجا خبر دار_

از عروسا...  یکی تو تلگرام در ارتباطم. الشونیاز فام یکیبا _

منصور رو پخش کردم  سیوو لشونیبهت گفتم که تو گروه فام

 امیمان بهروز هم تو گروهشون پو آبروشون رو بردم؟ ما

گذاشته که فروز خودش خونه رو به عنوان باج به نام بهروز 

 یهم باهاش تبان رکرد تا پسرم طالقش بده بره با منصور. منصو

 پسر من رو ببره. یرو گذاشته که آبرو سیوو نیکرده بوده ا

حق نشسته! منصور پودر شد و پسر من داره  یخدا جا یول

 توپ شده. یلیو وضعشم خ کنهیم نسیزیب یدب وخرم توخوش

نگفته که دم خروس از  یزیچ یلیهم به حرمت فام یکس

 ؟یخوریمبعد قسم حضرت عباس  رون،یدهنت زده ب

 تر کرد:ابروانش را محکم نیگره ب روزبه
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مگه قسمت اولش رو  ؟یش رو باور کردخب تو چرا حرف ننه_

 رو راست بگه؟ یبراست گفته که قسمت دوم و مربوط به د

 قوس داد و گفت: نییلبانش را به پا فروز

ها آدم بدا تاوان ها و افسانه. انگار فقط تو قصهدونمینم_

پرتقال هم آب هی خورن،یمال مردم رو م تیتو واقع .ننیبیم

تو  نمیروزبه؟ حاضرم نصف عمرم رو بدم، بب یدونیروش! م

داشتم، حاضر بودم  ! اگه پولدنیدارن تقاص پس م ایدن نیهم

 ! ارهیسر بهروز ب ییبال هیکنم  ریآدم اج

سقف و  یکم بلند شد و همراه تبلتش راه رفت. شیاز جا روزبه

 خچال،یآب از  یوانیداد و بعد از برداشتن ل شیرا نما واریدر و د

 گفت:

 ینیاز ا شتریعمر تو ارزشش ب ی. ولدمیبهت حق م شییخدا_

... می.. بگذرص اون نامردا بشه.تقا دنیهست که بخواد صرف د

 ... ی... راستمیدر مورد اونا حرف نزن لیدم سال تحو

 خنده ادامه داد: با
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و خوردن  ییکرونا نهیقرنط نی! تو اشهیالبرز داره بابا م_

دار از دستشون در رفته و ناخواسته بچه جات،یفراوون گرم

 شدن. 

 :دیهم خند فروز

رو هم  ایلیرو ناخواسته برد، خ ایلی... کرونا خی... الهیآخ_

 !ی... چشمت روشن، عمو شدارهیناخواسته م

شد به  رهیرفت. خ شیروزبه زودتر از لبها یهااز چشم خنده

صورتش  یرو ورکیتلخ و  ینگفت و تنها تبسم چیفروز و ه

 یموقع شوخ شهی. روزبه همدیفروز حرف دل او را شن نشاند.

و  شنوندیدخترها نم کردیفکر م یکردن با پسرا، وقت

کرد. یاستفاده م ادیعمو به عمه ز لیاز تبد ستیحواسشان ن

 حاال خودش...
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 بزند و فکر روزبه را عوض کند. یحرف خواستیم دایشد 

وحشتناک  متیمهم نبود. از ق شیصحبت برا موضوع

با »که به آزاده گفته بوده  یو پوشک گفت و از عل رخشکیش

بده، هم  ریهم بهش ش ره،یبگ هیش داآدم برا بچه متایق نیا

طبقه  هیاز پسر همسا« !ادیتر درمصرفهش رو بشوره بهکهنه
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جان خر گفت که بعد از دعوا با مادرش، او را مامان ییباال

خطاب کرده بود. از شاگردش گفت که با اعتماد به نفس باال در 

با تلفظ غلط استفاده  یسیاز کلمات انگل ،یمکالمات فارس

 ...کندیم

لب روزبه آورد تا روزبه اعالم  یگفت و گفت و لبخند رو آنقدر

 کرد:

نمونده... برو سر سفره  لیبه سال تحو شتریب قهیدق کی_

سمت  رمی. بذار تبلت رو بگمنیشی. منم سر سفره منیبش

 ...ونیزیتلو

نشسته  نیسهفتاطراف سفره یاماهواره یاشبکه انیمجر

 . گفتندینرفتن م یدنیددینکردن و ع یبودند و از لزوم روبوس

و نود و نه، روزبه تبلت را به  صدیو س هزارکیآغاز سال  با

 فروز فرستاد و گفت: یبرا ییهوا یاطرف خودش گرفت. بوسه

 مبارک! دتیع_

 و گفت: دیبه شالش کش یقرمز شد. ناخودآگاه دست فروز
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تر امسال برات از سال قبل و قبل شااهللیتو هم مبارک... ا دیع_

منحوس هم زودتر از سر  روسیو نیشر ا شااهللیبهتر باشه... ا

 شه. یعاد یمون کم بشه، زندگهمه

دوباره  یز سرما. تا قبل اشهیتا خرداد تموم م تیانشااهلل... نها_

رو چک کن.  لتی... فروزان... برو موباسازنیهم واکسنش رو م

گفتم  یرو نقد تیدیع برات اومده باشه. یزیوار امکیپ هی دیبا

 بفرستند.

 گفت: یو با ناراحت دیاش کشبه گونه یدست فروز

بهت که گفتم کارام افتاده رو غلطک.  ه؟یچه کار نیروزبه! ا_

  نبود. زیوار نیبه ا یازین

 :دیخند روزبه

 ...هیدیع نمی... ایپا مرد هی... تو دونمیم_

 :دیحرفش پر انیم فروز

 ... حاال ادامه بده!یزن قو هیزنم...  هیمن _

 کرد و ادامه داد: دشییبا حرکت سر تأ روزبه
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 ؟یدیم یدیبهم ع یخب... تو چ_

 تبلت: یزل زد به صفحه فروز

 . کنمیم متیدتق یرو حضور تیدی... عرانیا ایب_

 شد: طانیش روزبه

 بوس؟ هیبغل و  هی_

 :دیخند

 شو!گم_

 شد: یجد روزبه

داشته باشه... من بهت محرم  رادیا یاز نظر شرع کنمیفکر نم_

 .شمیمحسوب م

 حرف را عوض کرد: فروز

 ؟یشماره کارت منو از کجا آورد_

 رو! یشکوه یداره علخدا زنده نگه _

 :دیپرس مهیسراس فروز

 من و تو... دوننیو آزاده م یاالن عل یعنی... یوا_
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... ختمیر یدیناشناس برات ع هیبه عنوان  کنهینچ... فکر م_

 رو خودم مشخص کنم؟ میدیدراز... عبابالنگ هی

 متبسم گفت: فروز

 تابلوفرش؟_

 هی الحسابی. علرمشیازت بگ تونمیم رانیا امیاون که ب_

 ه آقاجون گفتنات.آقاجون بهم بگو که دلم لک زده واس

داد و با خنده  شیو مرتبش را نما دیسف یدندانها فیرد فروز

 گفت:

 قاجووون! آق_

 داد: هیتک اشیصندل یو به پشت دیبا لذت خند روزبه

االن  نیآقاجون گفتنت... دلم باز شد... فروزان... تا هم یفدا_

سال  خوامیگفتم م نایابه مامان باهات چت کردم. یهم قاچاق

کال  ویدیباهاشون و دیبا گهیبا دوستم باشم. االن د لیحوت

 مبارک. تا بعد. دتیع کنم.

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

[ ,6/۱3/202۱ 2:۱۷ AM] 

[Forwarded f rom [دیحم الی]ل رقصمیم التیبا خ] 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱60قسمت#

 

آن ظاهر  یرو یعالمت لوباتر را به شارژ وصل کرد. تبلتش

از طرف  یزیوار امکیرفت. پ لشیسراغ موبا شده بود.
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ناراحت شد تا  شتریتومان بود! ب ونیلیروزبه پنج م یندهینما

 یدهایاز خر زرشیفر به آن مبلغ نداشت. یازیخوشحال. ن

غلطک افتادن  یبعد از رو ،یهنوز پر بود. آخر به تازگ ،یعل

 شیرنگ گوشت و مرغ را به غذا اش،یزندگ یاوضاع اقتصاد

مرغ و تخم ینیزمبیاز آن فقط س شیافه کرده بود. پاض

را  یعل یدهای. خرریبا ماست و پن داد؛یم لیرا تشک شیغذا

و آزاده  یخود عل کهیزمان یروز مبادا! برا یگذاشته بود برا

گرفتن  لیک بار تحوی یاهفته یبرا تی! نهاشدندیمهمانش م

 اش! معده

نداشت.  یالهیوس یش جااالزم داشت، اما خانه یادیز لیوسا

 ایطال  ونیلیفرصت با آن پنج م نیگرفت در اول میپس تصم

 خانه، از آن پول استفاده کند. ضیدالر بخرد تا به هنگام تعو

 

که به شارژ وصل بود با آزاده  یرا کنار گذاشت و با تبلت لیموبا

پاسخش را داد.  یآزاده، عل یبه جا گرفت. یریتماس تصو
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 دیدر سال جد یو شاد یسالمت یگفت و آرزوسال نو  کیتبر

گفت، اما فروز  کیهم تبر یعل اش کرد.او و خانواده یبرا

 اقلحد ست؛ین یشگیقبراق هم یعل ،یاحساس کرد عل

نبود! صحبتش را کوتاه کرد و  لیرفتارش متناسب با سال تحو

 گفت:

 ست؟یآزاده ن_

 رو... یکم حالش گرفته است! االن گوش هیچرا هست! _

تماس  ییزناشو یاختالف و دعوا کیوسط  نکهیبا تصور ا فروز

 گفت: عیگرفته است، سر

 ...ـیندارم... فقط خواستم تبر شی... کارخوادینه، نه... نم_

را با  اشینیب کهیمتورم، در حال ییآزاده با پلکها ،یعل یجا به

فروز  تبلت ظاهر شد. یدر صفحه کرد،یم زیتم یدستمال

 :دیپرس مهیسراس

 شده آزاده؟ بچه؟ یچ_
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اش برجسته یهاگونه یو اشک رو دیآزاده جوش یچشمها

 :دیبار

 کرونا گرفته! نیزر... ماماننیزرمامان_

 اش زد:به گونه یاضربه فروز

 ! حالش چطوره؟بیغرامام ای_

 گفت: یبا ناراحت رفت. یعل یو رو دیتبلت چرخ یصفحه

 ستیخون ن کروناست، سرطان ن؟یکنیچرا شلوغش م_

وسط!  دیکشیرو م بیغرامام یو پا نیکنیوحشت م یجورنیا

 

 :دیهراسان پرس فروز

 حالشون چطوره؟ مارستانن؟یاالن ب_

 ی! تا االنش اصال جورستیست... حالشم خوبه، بد نخونه_

 ژنیکپسول اکس یحت ایشدن،  یبه بستر  اجیکه احت ستین

 داشته باشه!

 اعتراض آزاده آمد: یصدا
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 ؟یمراقبش باش یبر دیبا یگیگه حالش خوبه، پس چرا ما_

! یچه عروس دلسوز»محو زد و در دل گفت:  یلبخند فروز

چقدر مادرشوهرش رو دوست داره! خوش به حالشون ... 

 «!یخصوصا نفر سوم، عل

 شد. مخاطبش آزاده بود نه فروز: رخمین یعل ریتصو

 باشه...  ششیپ دینفر با هی نکهیواسه ا_

 همراه بود: هیزاده با بغض و گرآ یصدا

به مراقبت ندارم؟  ازیحالم، ن نیچرا تو؟ خب عطا بره... من با ا_

 میتی ومدهین ایم دنکنم؟ بچه کاریمن چ یریخودت کرونا بگ

 بشه؟

 داد زد: فروز

 .ریزبونت رو گاز بگ_

که نگران  نی... اکردمیفکر م یهه منو باش چ»در دل گفت:  و

 «مادرشوهرش! خودش و شوهرشه، نه
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 رو به فروز کرد و گفت: یعل

 شتری... بزنهیم نیعطا انسول تو رو خدا منطقش رو؟ ینیبیم_

شون کوچهاز  یمراقب خودش باشه. مامان گفته حت دیاز من با
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 گهیوقت خانم م... اونرهینکرده نگ یخدا وقتهیرد نشه که 

 عطا بره مراقبت از مامان.

چند دوره  ش،یهم تا چند ماه پ یآمد مهندس شکوه ادشی

راه بدنش چندان روبه یدفاع ستمیکرده بود و س یدرمانیمیش

 :دیپرس عیسر .ستین

 مهندس کجاست؟ حالشون چطوره؟_

 روزی... دنیشرکت، چند روز رفته بود قزو یارهابابا به خاطر ک_

 داشیهم که اومد مامان بهش گفت بره خونه عطا... اون طرفا پ

 نشه.

 :دیدوباره نال آزاده

تو  یو هر چ وهیمحالش خوبه؟ من سوپ و آب یگیمگه نم_

... نیزرمامان یتو ببر بذار پشت در خونه کنم،یآماده م یبگ

 فقط داخل نرو... 

 همسرش، رو به فروز گفت: یبه جا زیآمنیتوه یا حرصب یعل
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 یفرزند فیوظا یتونی... تو مشهیحرف من رو که متوجه نم_

 !؟یبد حیرو براش توض

 متفکر گفت: فروز

 ؟یریگیچرا پرستار نم_

 فهمنیتو نت بود زنگ زدم. تا م یخدمات یبه هر چ روزیاز د_

شد،  دایپ یگه کس! حاال قرار شده ازننیطرف کرونا داره جا م

 بهم بگن!

 آمد: نیفنیآزاده همراه با ف یصدا

نداره...  دهیفا ادیپرستار هم ب گهیاونجا... د یتو پات رو بذار_

 خونه مامانم! رمیخونه من م یایناقل... ب یشیم

 به تأسف تکان داد و گفت: یسر یعل

 بانیغرشام لیرو؟ لحظه سال تحو مونییسال نو ینیبیم_

 خونه! تو میداشت

 ریس یگرید یبود، اما حواسش جا یفروز به تبلت و عل نگاه

 ،یعل یآمده بود تا محبتها شیکه پ ی. به فرصتکردیم
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عطا را جبران کند  یو حت یمهندس شکوه خانم،نیزر

همه پزشک و پرستار و خدمه  نیا». فکر کرد: دیشیاندیم

 ضیمر ...کشنیزحمت م هاییواسه کرونا مارستانایدارن تو ب

کنم،  تیرو رعا یریشگیو پ ینشدن! اگه اقدامات مراقبت مه

بعد از  تشی! نهاستین یبشه، طور ممی... طورشهینم میطور

ازم مراقبت  خانمنیهمونجا، زر مونمیم خانمنیبهبود زر

 «م.تا سالم شم و تنها برگردم خونه کنهیم

 مصمم زد و گفت: یلبخند

 !رمی... من میبر خوادیتو نم_

 

کفش  کیاصرار کرد و مانع شد، فروز پا در  یچه عل هر

 حرف دلش را گفت: تیگذاشت و در نها

آزاده الزمه... مهندس  شیاالن حضور تو پ ،یعل نیبب_

نکن.  یقدر لجباز نی... پس اتوننیو آقاعطا هم که نم یشکوه

 اونجا. امیبه مامانت زنگ بزن بگو من دارم م
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 یفداکار خواستیفروز م یطرف از مستأصل مانده بود. یعل

 یکه عل یزیچ اندازد،یاو به خطر ب یرا به جا اشیکند و سالمت

پچ آزاده هم از آن طرف پچ یصدا یی. از سوخواستینم

 یاز آنکه عل شی. پکردیم قیتشو رفتنیکه او را به پذ آمدیم

 فروز گفت: رد،یبپذ

 ییاین .بندمیچمدونم رو م گهیساعت د میتا ن تیمن نها_

نباش. منم مثل  یزی... نگران چرمیم رمیگیدنبالم، اسنپ م

 خواهرت، اصال فکر کن پرستارم. 

 لیچند دست لباس و وسا عیهم تبلت را قطع کرد. سر بعد

را در  اتشیکرد و محتو یرا خال خچالیرا برداشت.  اشیشخص

چه کند. آنقدر بزرگ  نوسیبا جال دانستینم گذاشت. یسبد

 دانستیرها کند. م اطیدر ح غذایکه او را ب نشده بود

دارد و از  یبالکن بزرگ و دلباز ،یشکوهآپارتمان مهندس

با غذا دادن به گربه در  یمشکل خانمنیبود زر دهیآزاده شن

زمستان درآمده بود.  یهوا هم از آن سوز و سرما بالکن ندارد.
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کرده  لیه تبدگرب یو پارچه به خانه تیونولیکه با  یاوهیمجعبه

و با  دیآن کش یرو یزیکهنه و تم یبود را برداشت. پارچه

به دنبالش آمد،  یعل یآن را محکم کرد. وقت یقفلسنجاق

را در  یخچالیکارش تمام شده بود. چمدان و سبد 

 یرا در سبد مخصوصش رو نوسیعقب گذاشت. جالصندوق

 رفت. یگذاشت و به منزل مهندس شکوه شیپا
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کرد. حالش خوب بود  یاز آمدن فروز ابراز شرمندگ خانمنیزر 

بود،  دهیشن ییکرونا مارانیو نسبت به آنچه فروز از اوضاع ب

 یهاو سرفه رمقیب چشمان ده،یپر یرووبهتر بود. رنگ یلیخ

نبود؛ به هر حال کرونا بود نه  یدور از انتظار زیهم چ یگاهگاه

 کروناز! 

که به اتاق  یرا در بالکن گذاشت. بالکن نوسیآغاز جال در

فاصله گرفته بود. نوک  نیراه داشت و دو طبقه از زم ییرایپذ

 یبلند و ستبر داخل کوچه تا تو یزیدرخت تبر یهاشاخه
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 نوسیوآمد جالرفت یبرا یریمس توانستیه بود. و مبالکن آمد

 به خارج از خانه باشد.

 

 یهاو نگاه زیتمسخرآم یهابه خنده توجهیب ر،یطول مس در

داده بود که  حیتوض نوسیجال یبرا ،یعل هیعاقل اندر سف

آنجا  یهاکند و اگر هم خواست با گربه یآنجا زندگ دیبا یمدت

خودش! به محض آنکه  یزندگدوست شود و برود دنبال 

رفت.  یاشاخه یزد و رو یرا در بالکن گذاشت، جست نوسیجال

دور و بر را نگاه کرد. اما دوباره برگشت و در سبد خودش قرار 

 گرفت.

عادت  دیبا برد و مستقر شد. یچمدانش را به اتاق سابق عل

 یصورتش بگذارد و ساعت یماسک را رو وستهیکه پ کردیم

 .  دیرا بشو شیتهاسه بار دس

البته نفس  زد؛یهم خارج از اتاق خودش ماسک م خانمنیزر

تالش داشت به  نکهی! ضمن اداشتیو آن را برم آوردیکم م
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کردند! هر  میرا تقس هایبهداشت سیسرو نشود. کیفروز نزد

 یالکل ضدعفون یرا با افشانه زدیدست م خانمنیکه زر ییجا

را انجام  یریشگیوانستند اقدامات پت کهییو تا جا کردندیم

 دادند.

کرده بود را  دیخر یکه عل ییدست به کار شد. کاالها فروز

پخت و  نیدم کرد. سوپ بلدرچ لیو زنجب نیدارچ یچا شست.

 را مرتب کرد. ختهیهم ربه یآشپزخانه

کنار  یهوا هیکه داخل اتاق بود دستگاه تصف یمادام خانمنیزر

به هال،  اشیگاهو با آمدن گاه کردیدستش را روشن م

 تا هوا کمتر آلوده شود. کردیجا مدستگاه را هم با خود جابه

 

داده بود.  هیهال به بالش تک یراحت کاناپه یرو خانمنیزر

فروز  .دینوشیم یجرعه چا ماسکش را برداشته بود و جرعه

 یهم در آشپزخانه سرگرم جدا کردن گوشت از استخوانها

 سوپ بود. یبرا نیچبلدر
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 یگرفت و رگبار اشینیدهان و ب یرا جلو شیبازو خانمنیزر

 شیتا گلو دینوش یاش که تمام شد، دوباره چاکرد. سرفه سرفه

 که توان نداشت گفت: ییگرفت و با صدا یتازه شود. نفس

غذا واسه خودم  هیمادر... جون نداشتم  ینیبب تیاز زندگ ریخ_

تا امروز نذاشتم بفهمه که نخواد تو  رو هم یدرست کنم. عل

. شهرام رو به زور قسم نجایا ادیب ره،یقرار بگ تیمعذور

خونه.  ادیب خواستیبره. م خواستیفرستادم خونه عطا. نم

 کرد بره اونجا.  شیزنگ زدم عطا، خودش راض

 شده را به سوپ اضافه کرد و گفت: شیر یگوشتها فروز

 .دیکرد یکار درست_

اثر گذاشته بود. صورتش سرخ و  خانمنیر زرظاه یرو تب

و  دینوش یچا یادوباره جرعه جان شده بود.چشمانش کم

 گفت:
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 ابتیو ناغافل د ییهویم، بعد از جدا شدن خانمش، عطا بچه_

داشت  زیپره هینداشت! خوب بود...  یگرفت! قبلش مشکل

کردن.  زونیشد تا قندش رو م یبستر مارستانیفقط... دو روز ب

 از درون پوک شده! یراهه، ول ظاهرش روبه

گذاشت و  زیم یرا رو وانی. لدیکش یاپیپ قینفس عم چند

 ادامه داد:

 !یام کردمادر... شرمنده یخسته شد_

حرف رو! اونقدر شما و مهندس و پسراتون به  نیا دیینفرما_

از  یاذره تونمیبکنم نم یکه هر کار نیمن لطف داشت

 براتون؟ ارمیست. بکنم. سوپ آمادهمحبتهاتون رو جبران 

 گرفت و گفت: قیعم ینفس خانمنیزر

 ی... تو دختر بامحبتکشهینم لمی، نه االن م زمیممنونم عز _

. میفاصله داشته باش شتریب نیبش ییرای... برو تو پذیهست

 سرپا! یخسته شد
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دور از  یمبل یو رو ختیخودش ر یبرا یچا یوانیل فروز

 نشست. همانطور که ماسک به صورت داشت گفت: خانمنیزر

 مبارک. دتونیع یراست_
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موقع،  نیسال بعد ا دیع یتو هم مبارک... به حق موال عل دیع_

 !یخودت باش یسر خونه و زندگ

 زد: ورکی یتلخند فروز

که بشه  ستین یآقاعطا حکم بازداشت اون نامرد رو گرفته ول_

من اگه  ی. خونه و زندگدیکش رونیپول خونه رو از حلقومش ب

داشتم  شیبه بازساز دیام شتریب رفتیم نیو زلزله از ب لیتو س

تا االن به بازپس گرفتنش... خدا عمر بده به شما و مهندس 

 میخونه و زندگ فعال. نیرو بهم داد نیمرزیکه اون ز یشکوه

 شده اونجا!

 هم چسباند و گفت: وار بهنوک انگشتانش را مرکل خانمنیزر

نشه،  رونیو یامن دلم روشنه... تا خرابه یچرا... ول دونمینم_

 شانی... به قول مادرشوهرم، تا پرشهیکنارش پر نم یچاله

کرد تو و اون ازخدا  فینشود، کار به سامان نرسد... آزاده تعر

 شرفیزن اون ب ینبوده... تا وقت یزندگ تونیزندگ خبر،یب

فکر  گهینفر د هیکنار  رومروشن و آ ندهیآ هیبه  شدینم یبود
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بار مشکالت خم  ریشاخه تازه و نورسته درخت ز هی... مثل یکن

. مثل یموندیم دهیبه همون شکل خم کمو کم یشدیم

اما حاال مثل اون شاخه قطع شده  هزاران زن تو نسل من...

درخت  هی یو بش یبزن شهیر یتونیقلمه. م هی یشی. میمونیم

خوب  یزندگ هی! به دیمرد جد هیکنار  یربخو وندیپ ای،  دیجد

خونه مهمه. به قول شهرام  ی. فضاستیفکر کن. خونه مهم ن

 !شترهیب houseاز  homeارزش 

 :دیخند فروز

رو دارم  homeنداشتم. االن نه  homeدرسته، من قبال هم _

 رو!houseنه

 ابروانش انداخت: نیب یگره خانمنیزر

ضربان  تمیضربان قلبه... ر تمیمثل ر یو آهنگ زندگ تمیر_

باال  یصاحبش مرده... زندگ یعنیخط صاف  هیقلب اگه بشه 

آدما  بهایفراز و نش نیداره... تو هم بیداره، فراز و نش نییپا

 .شنیبزرگ م
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رو  زایچ یلیخخانم.  نیه ، خودمم کم اشتباه نداشتم زردرست_

 یلیخ نمیبیم کنمیفکر م یبودم. وقت شیخودم باعث و بان

 یتجربگیرو از سر ب زایچ یلی. خیداشتم تو زندگ یالیخخوش

 یسر هیگرفتم... من از چند وقت قبل هم متوجه  دیند

ر کنم باو منخواست یبهروز شده بودم. ول یرعادیغ یرفتارها

بودن موهاش  سی... خنهیس یرو یزنگ خطر. کبود یعنی نایا

تو  یمهربون شدنش... حت هوینصف شب اومد خونه...  یوقت

. اشتباه دمیچتاش با شهره به بنگاه اشاره کرده بود، من نفهم

از کنارشون رد  یالیخو خوش یبه راحت دیخودم بود، نبا

 . شدمیم

 و گفت: دیته دل کش از ینفس ادیز یبا سخت خانمنیزر

جور زنگ  هیبشه  دایآدم پ یها هر وقت تو زندگنشونه یبعض_

مشترکت  یچقدر از زندگ کنهیهم نم یخطر و هشداره، فرق

خاطر به زایچ یده سال... بعض ایماه  کیگذشته باشه. 

تجربه  شیهست، که گذر زمان و افزا یو خام یتجربگکم
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 هرو اگه به موقع متوجاز نکات  ی. اما بعضکنهیدرستش م

و  شهیکه بهش بها داده نم یکیمثل زخم کوچ شهیم مینش

بشه به  لیبه مرور بزرگتر بشه و تبد تونهیم شه،یپانسمان نم

اثرش  یتا درمان بشه. گاه ادیدر ب دیکه فقط با یدمل عفون هی

حواست جمع باشه که از  دی. فقط بارهینم نیهم کامال از ب

به موقع  یحرف ای یوقتا اگه کار یگاهزمانش نگذره چون 

بعدها فقط  دیکه با میخوریم یرینباشه ضربه جبران ناپذ

 نداره. یادهیفا گهیو د میافسوسش را بخور

 

[ ,6/۱۵/202۱ ۱2:۱0 PM] 
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 ر تکان داد:متفکرانه س فروز

 ی. جامونهیم وارید یلبه یمثل راه رفتن رو ییزناشو یزندگ_

 میبش لیراست متما ایبه چپ  یادیکم ز هیمانورش کمه. 

و  طیمثل من با تفر ای ینیبا افراط و بدب ای. حاال میکنیسقوط م

 !یالیخخوش

را کنترل کند. با  شیهاسرفه کردیم یخانم سع خانمنیزر

 شمرده گفت :  هآرامش و شمرد

 ادی... کننیرشد م یچهل سالگ یها تا سن سفروزجان... آدم_

گرفتن تو  ادیرا  که  ییزایاون چ واشیواشی... بعدش رنیگیم
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 شهیتنش هم یبه قول نکهی... اکنهیم دایثبات پ شونیزندگ

هم  یهست... آسون یهم هست .... سخت یهست، خوش

بهتر  رو هایو خوش مینکنتر ها رو سختسخت نکهیهست... ا

سخت.  یروزها یبرا میبساز یازهیو ازشون انگ میدرک کن

 نایخوبه... ا یلیخ میریبگ ادیکردن رو  یمفهوم درست زندگ

 دیگرفت، با ادیکردن  کتهیکه بشه با د ستنین ییزایواقعا چ

... یخانوادگ طیقرار گرفت... مح تشیش کرد و تو موقعتجربه

که دور و بر  ی... کسانیشعور... محل زندگ... التیتحص زانیم

که رد  ییهاافتاده و چالش یکه تو زندگ یآدم هستن و اتفاقات

 یگرفتن دار ادی... تو هنوز فرصت کنهیکمک م یلیخ میکنیم

و به جا ازشون  یریبگ ادیرو خوب  هانیفروزجان... اگه ا

رو  .نی. خودت رو بازنده نبیکنیم یبهتر زندگ ،یاستفاده کن

. شهیبهتر م یلی. حتما حالت خیکه هست ش،با شرفتیبه پ

 یطالق رو ط یزود پروسه احساس یلیخ یتونست کهنیهم

 نشونه قدرتته.  ،یکن
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 لب آورد: یتلخ رو یلبخند فروز

 کسچیبرام شد مثل دستمال نجس. ه انتشیبهروز با خ_

 که دوباره استفاده کنه. کشهیدستمال توالت نجس رو آب نم

 گرفت و گفت: یمجدد نفس خانمنیزر

 یدارم، مطمئنم روزها مانیو قدرت اراده تو ا ییمن به توانا_

 . یدار شیرا در پ یخوب یلیخ

 جواب داد :  یبه آرام فروز

 .دوارمیممنون. ام _

. فکرش رفت دینوش یچا یاو جرعه دیکش نییرا پا ماسکش

با روزبه  تمتونسیاگه هنوز زن بهروز بودم، نم»: نکهیدنبال ا

به  دیامیو ب یو خال خشک نطوریهم ی. حترمیارتباط بگ

تو اون اتاقک، با روزبهِ تو تبلت رو  ی! من زندگندهیازدواج در آ

 یو چند متر تادبا بهروز تو اون آپارتمان هف یبه زندگ

 گهی. پس دبرمیازش لذت م شتریو ب دمیم حیپاسداران ترج

به دست  یبرا شهیبخورم... همهام رو دادهغصه از دست دینبا
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 ای ،یبپرداز یانهیهز هیبراش  دیبا یخوایآوردن اونچه که م

که از دست دادم، تجربه و  یزیچ ی. منم در ازایمعنو ای یماد

 «به دست آوردم! یمجرد ایمشترک  یبه زندگ یبهتر دگاهید

 :دیرا در ذهنش شن نویم یکه تمام شد، صدا فکرش

 !!!ترکهیه که منگ نمیقمارباز اگه ا_

 

کرد، از شهرام که  فیاز خودش تعر خانمنیآخر شب زر تا

بار  نیکه اول اشیسالگ زدهیبرادرزاده دوست پدرش بود. از س

و  یواشکی یو به او دل باخت. از نگاهها دیمهندس جوان را د

که  یدوستانه. از شانس یدر مهمان یزیپر از حس گناه و آبرور

به  ازینبودن و ن بلددرس  یهااز بهانهشوند.  هیباعث شد همسا

از درس دادن شهرام. از  بعد. یداشتن در سالها یمعلم خصوص

هر  یکه شهرام پا یاعاشقانه یدل باختن شهرام. از شعرها

 کیزی. از عشق و عالقه خودش به فنوشتیم نشیجلسه تمر

 یهیشان باز کرده بود... از بورسشهرام را به خانه یکه پا
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... ایتالیاو به ا یبارهکیرفتن  میدولت به شهرام و تصم ییاهدا

و  یبرنامگیش... از بخود یشکستگو دل یاز افسردگ

اش... اش و اصرار خانوادهپسرعمه ی... از خواستگارشیفیبالتکل

اش دستش که عمه یاز پادرهوا گذاشتن شهرام... از انگشتر

 یاکه بهانه کیزیسؤال ف دنیپرس یتالش برا نیکرد... از آخر

و وَال  ... از به هولندیتا شهرام انگشتر را در دستش بب اشدب

او... از عقد  یاعجله یافتادن شهرام... از خواستگار

 ...ایتالیو رفتنش به ا رشیالسعیسر

 

و نفس گرفت و دوباره  دینوش یو گفت و سرفه کرد و چا گفت

 گفت.

 

 

[ ,6/۱۹/202۱ ۱۱:۵0 AM] 
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استراحت و خواب به اتاقش رفت، فروز  یبرا خانمنیزر یوقت

 یماسکش را برداشت و نفس راحترفت.  یهم به اتاق عل

که از طرف روزبه  ییامهای. تبلتش را روشن کرد و پدیکش

 بود را خواند: دهیرس

 «یستین»_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 «یرفت کجا»

 «بر خورد رفتم بهت»

 «شمیان منگر دارم»

 «بخون یاقاسمیرو با لحن ثر نیا»

 

نوشت. و در  آمدهشیپ طیو شرا خانمنیزر یماریاز ب شیبرا

 کرد: پیتا انیپا

باهات داشته  یریچت تصو خوامیهستم نم نجایفعال تا ا»_

 «.یداشته باشم. فقط نوشتار

متوجه  یزیو آزاده چ یتبع اون علو به خانمنیزر خوامینم»

 «بشن.

 شد: نیآنال عیسر روزبه

 «وسط یتو چرا خودت رو انداخت»_

 «یدخترش»

 «یعروسش»
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 «یخواهرش»

 «یجون خودت رو به خطر انداخت یکه رفت یکارشیچ»

 «کنهیتو داره سوءاستفاده م یدوستهم از نوع یعل»

 ابروان روزبه را تجسم کند. نوشت: نیگره ب توانستیم

برام  یزیاز هر چ نی. اشهیم هیعوضش حسابم تسو»_

 «تره.مهم

 «خوب بودن؟ نایامامانت»

 «به زحمتت نبودم. یهم ممنون. راض اتهیبابت هد ،یراست»

 کرد: پیبا فروز، روزبه تا همزمان

 «رانیا ادیاواسط بهار ب یقراره برا مییدا»_

بهش  یکه بد یکن تا اون موقع تابلوفرش منو تموم کن یسع»

 «ارهیبرام ب

 کرد. امشیپ مهیضم طانکیش یموجیچند ا و

 خنده فرستاد. نوشت: کریکرد و است یتبسم فروز
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شده قرار خوب آدم رو در مقابل کار انجام ادیخوشم م»_

 «.یدیم

 «.کنمی. تالشم رو مچشم»

مامانا دست  ای! چشمت روشن! تازگینداشت ییتو که دا یراست»

 «به کار شده؟

خنده و چشمک  یموجیهم چند ا امشیپ یانتها متقابال

 کرد. مهیضم

 خنده فرستاد و نوشت: کریاست روزبه

باهاش دارم  یخوب یمامانم رو گفتم رابطه کهیکوچ ییدا»_

 «ستفرانسه

 «!یقهر یت بذار. کال با عالئم نگارشنقطه آخرجمله هیبابا »_

 «د؟یشهر هی تو»

 کرد: پیفرستاد و تا طانکیش کریروزبه است 

 «هیزبامال دختراست سوسول یعالئم نگارش»_

 «بوده یپرسش میخبرکه جمله ارمیدبه درب تونمیم ینجوریا»
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 «ستمدرسه مگه»

 «تزیاریب یتو شهر ساحل ییدا کنمیم یزندگ هیپلمون من»

 «زنمیدو بار بهش سر م یکی یسال»

 «هیایداشتندوست مرد»

 «شیوبکم قمیپسراشم رف با»

 کرد: پیتا فروز

 «فرش تموم بشه.تا اون موقع تابلو دونمیم دیبع»_

 «؟یومدین رانیچند سال ا نیتو ا خودت»

 «؟یایب یخواینم»

 «یلعنت یکرونا نیکه خورد به ا رانیا امیب دیع یقرار بود برا»_

 «امیبشه ب یک ستین معلوم»

 «گهید یکنیمراعات م یهست اونجا»

 «و... کنندهیو ضدعفون ماسک»

 «مواظب خودت باش یلیخ»

 «یکردیم حسابهیتسو گهیجور د هی یرفت یکرد اشتباه»
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 یکه رو یروزبه غنج رفت. با تبسم یهاهیدلش از توص فروز

او را داد و  یهاینگرانبود، جواب دل شیهاتک سلولتک

 کرد.  یخداحافظ

بود. احتماال اگر حرف  دهیآرام خواب زد. خانمنیبه زر یسر

 .شدیهم نم یتنگدچار نفس زدینم
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بد  یلینداشت. حالش خ یبه پرستار یمبرم ازین خانمنیزر 

. شدیگرفته م دهیاز تب و سرفه ناد ینبود، البته اگر ضعف ناش

و مرتب  گرفتیم وهیو آبم کردیفروز فقط غذا درست م

و را به . و اگذاشتیم خانمنیگرم در دسترس زر یدنینوش

. اما ابدیبدنش کاهش  یتا دما کردیم قیگرفتن تشودوش

. همان خواستیخودش را م یخسته شده بود. دلش خانه

اش بود اتاقک را خانه دهی! تازه فهمنیزم رِیپله زاتاقک هفت

آنقدر بودن  خانمنیاما زر و به آنجا دلبسته شده است. داندیم

 یتلفن یهابود و در تماسو برجسته کرده  یینمااو را بزرگ

دوست جوانش گفته بود که  ینهاقوام با غرور از حضور دلسوزا

 او را تنها بگذارد. آمدیدلش نم
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کند.  یبا او باز یغذا بدهد و کم نوسیبالکن رفت تا به جال به

 ردیکمتر حرف بزند، تا نفسش نگ گفتیم خانمنیهر چه به زر

. آنقدر کردیکار خودش را م باز هم یول کرد،یبه ظاهر قبول م

 خانمنی. زرشدیکه دوباره نفسش تنگ م زدیحرف م

با او  یصحبت. از همگفتیصحبت بود. چرت و پرت نمخوش

صحبت شدنش، عامل . اما دوست نداشت با همبردیلذت م

که به  خانمنیاو شود. تنها راه ساکت کردن زر یتنگنفس

 بود.دور کردن خودش از او  د،یذهنش رس

 

مرغ را که از خانه آورده بود در ظرف مخصوص  یجگرها

 زد: شیدر بالکن گذاشت و صدا نوسیجال

 پسر؟ ییکجا نوس؟یجال_

رفت و مجدد صدا  یزیدرخت تبر یهاوبرگشاخه نیب نگاهش

 زد:



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

گربه  هی یای... ننوووسییییبرات غذا آوردم... جااال نوس؟یجال_

 ! خوردشایم ادیم گهید

 آمد: خنده یچه صداداخل کو از

رو  یبذار ینکرد دایپ نیاز ا ترنی!! آخه اسم سنگنوس؟یجال_

 گربه؟

بود و سرش را  ستادهیبالکن، کنار درخت ا نییشد. عطا پا خم

 به طرف او باال گرفته بود. 

 مبارک.  دتونیع ن؟یسالم آقاعطا... خوب_

  ؟یما؟ خوب یتو هم مبارک... با زحمتا دیسالم... ع_

 د؟یای... باال که نمتشکر_

 را نشان داد: دشیخر یهاسهیک عطا

 رو بهت بدم.  نایتو راهرو ا امیچرا م_

کرده شما  دیتأک ی... علنییپا ندازمی... االن طناب مدیصبر کن_

 .دشونینیبب زنمیرو هم صدا م خانمنی... زردیایتو ساختمون ن

 .ستمین یباور کن من اونقدر زپرت_
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قبل  خانمنیعطا به داخل رفت. زر یجمله انیاز پا شیپ فروز

از صدا زدن فروز، خودش به بالکن آمد و از آن باال 

فروز که با طناب برگشت،  پسرش رفت. یصدقهقربان

عطا  یفروز برا یهایو مهربان هایداشت از خوب خانمنیزر

تا  ختیریم شیقلم شتر که در غذاها ی. از عصارهگفتیم

 یهاوهیباال برود. از آبم خورد،یکه م ییاندک غذا تیخاص

که داشت و به  ییشنوااز گوش .گرفتیم شیکه برا یاتازه

و نفسش  کردیاز شبها که تا سرفه م .کردیگوش م شیحرفها

 ...گشتیفروز باال سرش ظاهر م شد،یتنگ م

 اتیو لبن وهیم یهاسهیانداخت. ک نییطناب را با خنده پا فروز

 و گفت: دیباال کش یکی یکیرا 

 !دیکشیدر مزرعه رو دارم، از چاه آب م یحس حنا دختر_

 کنار چشم عطا ظاهر شد و گفت: یینهایبه صورت چ لبخند

 !گهید نهیبدون آسانسور هم یمیخونه قد_

 نگفت و فقط لبخند زد. یزیچ فروز
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 ل،یهوله! پفک و پاستسبک بود؛ تنقالت و هله سهیک نیآخر

 مادر و پسر گفت: یحرفها نیلواشک و آلوچه! آن را باز کرد و ب

 نینفرستاد یرو اشتباه نایمضره... ا ضیآدم مر یکه برا نایا_

 باال؟

 رو به فروز کرد: عطا

 ت سر نره.رو واسه تو گرفتم... حوصله نایا_

 با مادرش گفت: صحبتش یدنباله و

اگر بفهمه اومدم  دونمی... مکنهیم یریگها بهونهبابا مثل بچه_

 .یلوسش کرد یلیخ یی... خداکنهیقهر م اوردمشیو ن نجایا

نخواست در صحبت مادر و پسر حضور داشته باشد.  فروز

 گفت: نییرا برداشت و رو به پا هاسهیک

 فعال خداحافظ._

 فت:دست تکان داد و گ شیبرا عطا
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که  یالزم بود واسه خونه زنگ بزن به من... تو اتاق یزیچ_

استفاده  یتونیو کتاب هست. م یدیس یدارم هم کل نجایا

 .یکن

را شست و  دهایکرد و به داخل خانه رفت. خر یفروز تشکر 

کارش که تمام شد،  خودش قرار داد. یهر کدام را در جا

 یست و با شرمندگکاناپه نش یکنان آمد. روسرفه خانمنیزر

 گفت:

 . شستمشونیخودم م یذاشتیتو زحمت مادر... م یافتاد_

رو  ی... چییشما خودت منبع کرونا»در دل گفت:  فروز

 و به زبان آورد: «؟یکن زیتم یخوایم

 براتون درست کنم؟ رعسلینکردم... ش یکار_

 

تبلتش را روشن  اد،یو با ذوق ز دیدمر دراز کش یتخت عل یرو

 یهمان روزبه مجاز یحت روزبه تنگ شده بود. یلش براکرد. د

 گذاشت: امیپ تبلت. توریداخل مان
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 «؟یسالم.خوب»_

خودش را  رش،یتصو دنیروزبه رفت تا با د لیبعد سراغ پروفا و

 شد و جواب داد: نیزود روزبه هم آنال یلیخ آرام کند.

 «نیزمرانیبزرگ ا نگلیتیدرود بر فلورانس نا»_

 «یخوب»

 «حالش چطوره یعل مانما»

 «خودت یخونه یبر یک یکنیم فکر»

 «برات تنگ شده دلم»

 «یحداقل صوت ای ،یریارتباط تصو یبرا»

بگن دلم برات تنگ شده  یبه یک خوانیوقتی م فرانسویا»

 «... یعنی تو از من گم شدیTu me manquesمیگن

انگار یه  یکه وقتی نیست یتو وجودم حل شد یاونقدر یعنی»

 «که از وجودم گم شدهتی

 «واقعا کار من از گفتن دلم برات تنگ شده گذشته االن»

 «Tu me manques شده»
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کش آمد و  شیهاقهیفروز تا کنار شق یلبها یلبخند رو یانحنا

 چشمانش از هضم محبت روزبه نمناک شد. نوشت:

 «؟یمنو به جنون برسون یخوایحرفات م نیتو با ا»_

چقدر دوست دارم و به حضورت که منم  یدونیم خودت»

 «معتاد شدم.

حذف  نجامیا یرو تا وقت یریو تصو یارتباط صوت گمیم اگه»

بفهمه من و تو با  خانمنیزر خوامیکه نم نهیواسه ا م،یکن

و آزاده. بعد  یعل دنیفهم شهیم خانمنیزر دنی. فهممیهم

چرا  ش،یکنن که دو سه سال پ یریگیپ خوانیو آزاده م یعل

 «رتباط کات شد که االن وصل بشه؟ا نیا

 «.زهیت یلیگوشاش خ خانمنیزر»

 «قبول دارم»_

 «به نظرت احترام گذاشتم نمیهم واسه»

 «از خودت بگو خوب»

 نوشت: فروز
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 نیا .شهیدوباره شروع م نمیآنال یاز فردا کالسها ،یچیه»_

 «کرده بودم. لیتعط دیچند روز رو واسه ع

 یچقدر به همون خونه فسقل دمیهمتازه ف نکهیا گهید زیچ هی»

 «عادت کردم. ینیرزمیز

رو برام  یبودن، اون راحت ریبا وجود بزرگ بودن و آفتابگ نجایا»

 «نداره.
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 «.کنمیصحبت م یزیهم در مورد هر چ خانمنیزر با»

 «بود که نیهم ا ونروزمید یصحبتها ماحصل»

که کرد، تو دو سال  یو اختالس یاز اون دزد یجدا بهروز»

 «.دیصدمه د یلیبا من خ یزندگ

 گهینفر د هیباشه و وجود  یاگهیکس د شیآدم دلش پ نکهیا»

 «عذابه. یلیرو کنارش تحمل کنه، خ

تو چشم من رفت،  میعذاب بهروز که دودش مستق نیا مقصر»

 «مادر بهروزه.

خودش  یخودخواه یق و عالقه پسرش رو فداعش اگه»

 «.فتادیاتفاقا نم نیاالن ا کرد،ینم
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 پیو بعد تا سدیرا بنو شیاجازه داد تا فروز کامل حرفها روزبه

 کرد:

 «حرفت رو قبول دارم یااندازه تا»

 «صد در صد نه»

بهروز هم مقصر بود... دختر چهارده ساله نبود که به زور  خود»

 « ونندشسفره عقد بنش یپا

واسه  یول رمیبپذ تونمیرو واسه دختر م یاجبار ازدواج»

 «رهیپسر... اصال تو کَتَم نم

 فروز نقش بست و نوشت: یلبها یرو یپوزخند

مادرش  م،یپروسه طالق و دادگاه بود ریاون اواخر که درگ»_

که شوهرت  یکردیم یکار هی یداشت تیبهم گفت تو اگه زن

بهروز رو واسه  یکه نتونست یدبو عرضهیجذبت بشه. تو ب

چند  بمیرق نکهیشکست. به ا یلی! دلم خیخودت نگهش دار

اومده بود کار ندارم.  یعشق نهیشیسال از من جلوتر بود و با پ

سوسک  هیسوسک چاه فاضالبه... شما  اقتیل گهیم خانمنیزر
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. اگه یسرسبز و قشنگ، بهش ظلم کرد یجا هیتو  اریرو ب

 دایچاه فاضالب پ هی رهیشته باشه دوباره مانتخاب دا ییتوانا

ارزش باغ و بوستان رو کم  نی. اکنهیم یو اونجا زندگ کنهیم

تو باغ و  یبه زندگ جبورم یلیکه به هر دل ی. سوسککنهینم

. چون باغ و بوستان کشهیهر لحظه عذاب م شه،یبوستان م

 «.ستین عتشیطب یبرا

 د:کر پیتفکر فرستاد و تا کریاست روزبه

 «بگم یچ»_

 «میبگذر»

 «چطوره پسرتگل»

 «نوسیجال»

 عی. سردیبه گوش فروز رس خانمنیتند زر یهانفس یصدا

 نوشت:

 «من رفتم. ست،یحالش خوش ن خانمنیزر»
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آمار  از او فاصله گرفت. عیرا داد و سر خانمنیزر یدارو

داشت باال  خانمنیزر یهاکم آوردن ژنیو اکس هایتنگنفس

استفاده کند.  ژنیاز کپسول اکس شدیالزم م دیشا .رفتیم

تماس گرفت.  یعطا نماند. خودش با عل ای یمنتظر تماس عل

که خودش  ه،ن ای ردیخاموش بود. دودل بود با عطا تماس بگ

 عطا گفت: ،یزنگ زد. بعد از سالم و احوالپرس

کرده چرخگوشت زریتو فر ینیبب یندازینگاه م هیفروزخانم  _

رفته بود. اگه الزمه  ادمینه؟ مامان گفته بود بخرم،  ایهست 

 !ارمیاالن برم بخرم ب

فروز صدا  خانمنیو زر یبار بود عطا او را به سبک عل نیاول

 . کردیصدا م یموکل او را خانم فرهاد کیمثل  ترشی. پزدیم

 برود گفت: زریسراغ فر آنکهیب فروز

 هی دیاگه بتون یول... یبعد دی... حاال تو خرستین یازین_

 خوب.... یلیخ دیکن هیته ژنیکپسول اکس

 حرفش را قطع کرد: یعطا با نگران 
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 که مامان حالش خوب بود! شیساعت پ هی... اخدای_

تره... راحت المونیباشه خ ژنیاالنم حالشون خوبه... اگه اکس_

 بدن...  هیباشند که کپسول کرا ییفکر کنم شرکتها

 جواب داد: عیسر عطا

 بفرستن. گمیاشه باشه. االن مب_

 

آمد. هر چه فروز  ژنیکپسول اکس کیزود عطا همراه با  یلیخ

 رفتیبگذارد، نپذ نییگفت که کپسول را همان پا فونیپشت آ

را دو طبقه باال آورد. با ظاهر  نیکنان کپسول سنگوهنو هن

فروز  تر،نییپا یدر پاگرد لدیش کیشدن عطا با دو ماسک و 

 گفت:

 دی... شما رفتدیوقت ناقل نباشم گرفتار بش هیتو که  رمیمن م_

 تو. برمیکپسول رو م امیم

 گفت: دهیبر دهیبه کمرش زد و بر یدست عطا

 تو. ارمشی... میتونیو بدباره... تو نم نیسنگ یلیخ_
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با هم  ییرفت و سر کپسول را گرفت. دو تا نییها را پاپله فروز

و  خانمنیگونه زرجان و التماسکم یآن را تا هال آوردند. دادها

. کپسول را کنار دیایباعث شد عطا جلوتر ن شیقسم دادنها

کنار  یمبل یرفت. رو ییرایکاناپه گذاشتند و عطا به سمت پذ

 ریکه ز یبا لبخند فروزتازه کرد.  یپنجره نشست و نفس

 بود گفت: یماسک مخف

 زهیلیاستر یلیخ نجایا د؟ینمون شهیآقاعطا... م دیببخش_

 .ستین
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که  ییزد و پنجره را باز کرد. با صدا یرا کنار ییرایپرده پذ عطا

 بودنش را نداشت، گفت: لیوک یهازمان تیجد

فرتوت نزار  هیو مامان از من  ی... علشهیم لیاالن استر_

آب  وانیل هی... کارت دارم... شهینم میت ساختن... طورواسه

 ؟یدیبهم م

آشپزخانه و هال  نیآشپزخانه بود. به ستون ب کینزد فروز

 گفت: یداد و جد هیتک
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 ... سؤال بعد؟ریخ_

اش، خنده یو ماسک تنها صدا لدیش ری. از زدیخند عطا

و نه  شدیم دهید شیناراحت نشدنش بود. نه لبها شگرینما

. با دادیکنار چشمانش نشان م ینیچ ،لدیش یانعکاس نور رو

 که بازمانده خنده در آن بود گفت: ییصدا

 نواست؟ین نجایا_

که مشخص بود  ییاز داخل اتاق با صدا خانمنیفروز، زر یجا به

 تمام توان او را گرفته است گفت: 

جون خودش رو به خطر  یآره، منم عمرسعدم... فروز الک_

فاتحه تمام زحمات و  یبازاحساسات هیننداخته که تو سر 

... پاشو برو خونه خودت آب بخور... خوش یرو بخون شیفداکار

 به سالمت...  یآمد

باال  میبلند شد و دو دستش را به نشانه تسل شیاز جا عطا

 گرفت:
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م سر رفته بچه زدن نداره مادر من... به جون خودت حوصله_

و از  کنهیم یریگها بهانهمثل بچه زیر هیتو اون خونه... بابا هم 

! خواستم ی... رفته تو فاز مادرشوهربازرهیگیم رادیا یزیهر چ

 کم دلم باز شه.  هی

 گرفت و گفت: ینفس خانمنیزر

برو مادر...  ...شهیدلت باز شه، نفست مثل من بسته م یایم_

 برو قربونت برم. 

رفت و در همان حال با مادرش  یبه سمت در ورود عطا

 رو به فروز گفت:کرد.  یخداحافظ

 ن؟ییپا یایب یتونیم_

کرد و با فاصله از عطا  شیرا پ یتکان داد. در ورود یسر فروز

 واریو به د ستادیا دیکه رس نییعطا به پاگرد پا رفت. نییپا

 یو وزنش را رو ستادیداد. فروز هم در پاگرد باالترش ا هیتک

 گفت: دیبگو یزیاز آنکه عطا چ شینرده انداخت. پ

 !دینگرانشون بش دیکه بخوا ستیشون خوبه... خطرناک نحال_
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که  دمیشن یخبر هی یاتفاق یلی... راستش خستمینگران ن_

 خوشحالت کنه... دیشا

 یکه حامل خبر خوب یبه کس هیشب شیعطا برخالف ادعا لحن

گوش  شیو با دقت به حرفها ستیباشد نبود. فروز به او نگر

و  دیکش شیموها یرو یدست را برداشت. لدشیعطا ش کرد.

 گفت:

کرده بودم.  تیمن از طرف تو از خواهرشوهر سابقت شکا_

 تمیشکا مهیتو رفته بود محضر رو هم ضم تیکه با هو یلمیف

 کرونا و دادگاهش... موند.  نیخورد به ا کرده بودم.

 یخبر داشت که عطا برا یحت .دانستیرا م نهایا

ده و تالش کرده بود اقدام کر نیالمعامله کردن ماشممنوع

 ینقد مهیکه به نام بهنوش بود را به عنوان جر ینیحداقل ماش

دوم در گور  فیفرار کرده بود. متهم رد یدزد اصل .ردیاز او بگ

 .دیرسیمسوم  فیبود و تنها دستشان به متهم رد دهیخواب
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کرونا جرمش ثابت نشده و  وعیکه او هم با ش یمتهم

 گفت: زدهجانی. هگشتیخودش م یراست براراست

 خب؟_

المعامله بشه و رو داده بودم که ممنوع نیپالک ماش_

 تصادف کرده... نیاون ماش روزیباشه. د گردیپتحت

 زد: یپوزخند فروز

 یعنیشده!  لیقراضه تبدهم به آهن نیاالن اون ماش یعنی_

نداره که بخواد به  یزیاگه بهنوش متهم هم شناخته بشه، چ

 ده! درسته؟ب مهیعنوان جر

 

 

[ ,6/۱۹/202۱ ۱۱:۵0 AM] 

 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۷0قسمت#

 

 تکان داد: یسر عطا

 لیرخورده به گارد نیتو جاده شمال به خاطر سرعت باال ماش_

 راننده یرو دوباره سرپا کرد، ول نیبشه ماش دیو معلق زده... شا

 و همراهش رو نه!

 یشد و ناخودآگاه دستش را رو رهیمبهوت به عطا خ فروز

 اش گذاشت:گونه

 ش بهنوش بوده؟راننده_
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شوهر سابقت اتفاق افتاده... خواهر نیا شیآره... دو روز پ_

 قطع نخاع شده و مادرشوهر سابقت لگنش از دو جا شکسته.

به او جلب  شتریلب گفت، توجه عطا را ب ریکه فروز ز ی”یوا”

ها سر کرونا، مثل ژله کنار نردهبه بهداشت و  توجهیکرد. فروز ب

 یقیداد و نفس عم نییپله نشست. ماسکش را پا یخورد و رو

رنگش مثل  یصورت یبود و لبها دهی. رنگش به شدت پردیکش

 شده بود. دیسف وار،یگچ د

 ادامه داد: عطا

. نیبه اسم ماش یاپاره... در واقع آهننگهیاالن تو پارک نیماش_

 شهر.تو قائم نن،مارستایخودشون هم تو ب

 گفت: دیلرزیکه به شدت م ییبا صدا فروز

لگن  ی... شکستگکشهیم یخانم... چه دردبنده خدا... احترام_

درد و رنج دخترش  دنیطرف، د هیوسال سن نیخودش تو ا

 !گهیطرف د هیهم 
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نگفت. فروز هر دو آرنجش را  یزیسرش را تکان داد و چ عطا

 ریز ش،یموها یستانش را الگذاشت و کف د شیزانوها یرو

پله بود، اما خاطرات راه ینییپا ینگاه فروز به پله شال برد.

 شیجلو چشمانش نما یینمایسلمیخانم و بهنوش مثل فاحترام

 محضر،! خصوصا روز آخر. روز طالق در شدیداده م

پرتمسخر و  ینگاهها آورد. ادیرا به  فشانیو اراج هاییگواوهی

 نوش را... به زیرآمیتحق

 

 که سرشان آمده بود، نبود. ییبه بال ینبود. اصال راض خوشحال

 یکالهشان را بردارد، با احساساتشان باز یدوست داشت کس

نبود بهنوش  یکند... اما راض ابانشانیکوچه و خ یکند، آواره

شود.  نیلچرنشیاز دست بدهد و و شهیهم یرا برا اشیسالمت

با هر بار  لگنش، یدا از شکستگخانم جنبود احترام یراض

که  یو روز، عذاب بکشد. عذاب دخترش در آن حال دنید

 بود. ” خالدون هایف هم”نداشت و  یانیپا
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 را از پله به عطا داد و گفت: نگاهش

تره تا بشن... به نظرم مردن راحت یجورنیا خواستمیمن نم_

ونا که ا ی! عذابیو سالمت ییتوانا ییهویاز دست دادن 

 یجورنی... من اشترهیکه به من دادن ب یاز عذاب کشن،یم

 . خواستمینم

 از آن لحظه نداشت جواب داد: شیکه تا پ یتیمیبا صم عطا

 ینکن به خاطر آه تو بوده... سرعت باال الینشو... خ ریجوگ_

.. و مهارت کم راننده بوده، که نتونسته جمعش کنه. نیماش

 دن؛یرو از دست م شونیمتصدها نفر تو جهان سال یروز

 هیشون چوب خدا رو خوردن؟ نه... شون ظالم بودن؟ همههمه

... در حال حاضر، شهیحادثه باعثش م هی ،یانگارسهل هیاتفاق، 

معصوم هستن و  یمذهب اتیکه طبق روا یاز چند نفر ریبه غ

 ایرو خواسته  یکه دل ستین یمرتکب نشدن، کس یگناه چیه

 ییهاظلم هی ییوقتا هیمون باشه... همه ناخواسته نرنجونده
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که سر  ییدوره مدرسه رو بنداز دور... بال فیاراج نی... امیکرد

 شهیما رخ بده م یاگه برا مونه ه،یعذاب اله ادیکافرا م

 !یاله شیآزما

خودش مطمئن بود تصادف با  شینگفت؛ اما پ یزیچ فروز

نه اتفاق! بهنوش بوده، کارماست  یکه مزد کالهبردار ینیماش

از جانب بهنوش، حکم  نیقبول آن ماش دیبه نظرش رس

 سوزاندنش را داشته است.  یبرا زمیه یآورجمع

 برداشت و ادامه داد: واریرا از د اشهیتک عطا

که  کردمیم یمجازات کنم، شک نکن کار خواستمیمن اگه م_

سر مجرم  ییبال هیمال برگرده؛ بعد اول اصل پول به صاحب

 ینداره... تصادف اون دختره برا یادهیفا یجورنی. ادمآوریم

نکرد...  یخب، خدا از من نظرخواه ی. ولشهیآب نموتو نون

 بشه که نشد. خنکدلت  کمهیخبر  نیبودم با ا دواریفقط ام
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به آپارتمان برگشت. کپسول  سالنه رفت و فروز سالنه عطا

قدم  کیکنان،  یتات یرا تات یکه کودک یرا مثل کس ژنیاکس

، حرکت داد و آن را به  کندیم یقدم چپ همراه کیراست و 

بود. نفسش باز  دهیرنگش پر خانمنیبرد. زر خانمنیاتاق زر
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 نیرا افتتاح کرد . زر ژنیتنگ شده بود. درجا کپسول اکس

را  ژنیماسک اکس ق،یچند نفس عم دنیخانم بعد از کش

گرفت.  اشینیب یرا جلو ژنیاکس یلوله شیبرداشت و به جا

 نیزم یکنجکاوانه از فروز که در راهرو با فاصله از او رو

 :دیداده بود، پرس هیتک وارینشسته و به د

 عطا در مورد من کارت داشت؟_

عطا »سؤال  یشده شیرایو خانمنیحس کرد سؤال زر فروز

که عطا گفته بود،  یاز تصادف شیهست. برا« داشت؟ کارتیچ

آنقدر مبهوت خبر  خانمنیکه داشت. زر یگفت و از احساس بد

چند لحظه  یرا برا دنیکشنفس اغراقیتصادف شده بود که ب

 ارضشکه ع یتنگبعد هم بدون توجه به نفس فراموش کرد.

 کرد: یشروع به سخنران شد،یم

 نهیکه بب نطوری... اادینفر ب هیسر  شهیکه م هیعذاب نیبدتر نیا_

هم از دستش  یکار چیکشه و ه یاش داره زجر مگوشهجگر
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وسط  نیاز گناهش ا شتریمادر دختره... ب چارهی... بادیبرن

 شکنجه نبود. نیتحمل ا شیشعوریمجازات شد. مجازات ب

دست دور آنها انداخت و  د،یرا به شکم کش شیپاها فروز

 یزانوانش گذاشت. سر یاش را روغل کرد. چانهخودش را ب

 تکان داد و گفت:

بدون  یاگه کالهبردار یمادر بهروز از همه مقصرتر بود... حت_

اطالع اون انجام شده باشه، بازم اون بود که چپ و راست تو 

 نیاون بهروز رو به سمت ا .کردیگوش بهروز خونه، خونه م

... االن که خوب فکر خانمنی.. راستش زرهول داد. یکالهبردار

. اصال ستمیواسشون. خوشحال ن سوزهیدلم نم گهید کنمیم

شوکه شدم...  شتریب .ستمیناراحت هم ن یول ستمیخوشحال ن

 یپرتقال هم روش... ولآب هیحق من رو خوردن،  کردمیفکر م

پرتقال خون شده و از همون حق و آب نمیبیاالن دارم م

به عدالت خدا شک کرده بودم... انتظار . ..رونیگلوشون زده ب

! هیجور هی... االن حالم ادیدرب شونداشتم در جا از دماغ



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

پنجاه  که پنجاه یاندارم! کلمه فشیتعر یبرا یاکلمه

 یهاتازه رگه م؟یرو با هم داشته باشه، دار یو ناراحت یخوشحال

 ؟یاکلمه نیهمچ میباشه... دار شیبهت هم قاط

 ش را تکان داد:سر خانمنیزر

 یزود تاوان ظلم یلی... باز در مورد تو خیگیم یچ فهممیم_

 شیپ ی... گاهدیکه بهت کردن رو پس دادن و خبرش بهت رس

خدا  کننیهمه فکر م کهیو بعد... زمان گذرهینسل م هی ادیم

رو  شیصورت گرفته و تالف یظلم نیهمچ هیرفته  ادشی

 .رهیگیورت م... مجازات صایگذاشته واسه اون دن

 هیبا  یحت ایشده بودن،  یجورنیا گهید یسانحه هیاگه تو _

حادثه بوده،  هی کردمیتصادف کرده بودن، فکر م گهید نیماش

با  نکهی. اما اادیب شیپ تونهیم یهر کس یاتفاق که برا هی

 هیتصادف رخ داده، برام  نیا یالمعامله کالهبردارحق نیماش

 از کارما!نشونه  هیست... نشونه

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 خانمنیزر یتنگفروز را بابت نفس الیخ ژنیاکس کپسول

که به اتاق موقت خودش  یآسوده کرده بود. به اتاق سابق عل

تبلتش را روشن کرد تا با روزبه صحبت  شده بود رفت. لیتبد

ها دچار آمده بود و بدنش مثل معتاد نییکند. روزبه خونش پا

 بود: ذاشتهگ امیبود. پن نیشده بود! آنال یدرد و گرفتگ

 «سالم فروزان»_

 «برم شرکت دیاومده با شیپ یکار هی»

 «کنم دیفروشگاه خر رمیسر م هیهم  بعدش»

 «هیپلاومده مون مییدا پسر»

 «نجایا ادیدعوتش کنم ب دیشام با یبرا»

 «میمشترک باهم راه بنداز نسیزیب هی خوادیم»

 «بشم کیباهاش شر لمیما منم»

 «نشو نگرانم»

 «خونمیبذار اومدم م امیپ»

 و طنز گذاشته بود.  یخبر یفوروارد امیهم چند پ بعد
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دوست نداشت اتفاقات مربوط به تصادف و احساسش را  فروز

عمق  توانستی. با نوشتن نمدی. دوست داشت بگوسدیبنو

 یدلش برا نکهیاز ا یاحساسش را به روزبه منتقل کند. جدا

 ه بود. روزبه هم تنگ شد یصدا و چهره

خانم داشت. فقط احترام لیاز مهناز، عروس فام امیپ چند

 .لیافراد فام یاز صحبتها ییهاشاتنیعکس بود. اسکر
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 منصور و بهروز نوشته بود: یهااز خاله یکی

افتاده. تصادف  خواهرم و دخترش یبرا یبد یلیاتفاق خ»_

 «.دیکردن... براشون دعا کن

که عطا داده بود را نوشته  ییخبرها ه،یپاسخ به سؤاالت بق در

را  ”ریکبجوشن” یو دعا”  ...بیجیامن”ختم  شنهادیپ هیبود. بق

آشنا نبود،  شیبرا اشینفر، که نام کاربر کیداده بودند و 

 نوشته بود:

 «شمال. نیرب نیپانش گنیهمه دارن م نیآخه ا»_

 «ه؟یچه کار ییاوضاع کرونا نیرفتن تو ا شمال»

شوهر مهناز باشد، خواهر دیکه حدس زد با گرینفر د کی

 داده بود: امیمنظوردار پ
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گفته بود بهروز  امرزیکه منصور خداب ینیبا همون ماش انایاح»_

 «زنش را باال بکشند، تصادف نکردن؟ یبه بهنوش داده تا خونه

 جواب داده بود:منصور  یخاله

 «به ما نداره. یربط چیه نایا»_

 «کرده. کاریچ یک دونهیخدا م خود»

 یلیخ میتهمت نزن یسرمون به کار خودمون باشه و به کس ما»

 «بهتره.

 فرستاد.  ینیغمگ یموجیتنها ا ها،شاتنیپاسخ به اسکر در

درجا آزاده خوشحال و  کرد. یآزاده کپ یها را براتمام عکس و

با او  اشیدر مورد تضاد احساس یتماس گرفت. کم زدهنجایه

 صحبت کرد و گفت:

حرفا... گور پدر بهنوش و بهروز و احترام  نیاز ا میبگذر_

 وروجک؟ ؟یعل ؟یخانم... خودت چطور

قلدر و  ی... وروجک هم گمونم پسره! از اون پسرامیخوب_

 بوکس اشتباه گرفته... سهی! شکم من رو با کییدعوا
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 زد: یا تمام وجود لبخندب فروز

 روشن! از انقراض دراومدن! یخانم عل... چشم عمهجووونمیا_

 در مورد بچه صحبت کردند و فروز گفت: یکم

بره  تونهیدارم. ازش بپرس م یزحمت واسه عل هی... یراست_

خونه پدرشوهرته...  نیرزمیمن... منظورم همون ز یخونه

رو  نیرزمیقفل در ز دیکل ره؟ایبره هدفون من رو برام ب تونهیم

با هدفون  شه،یدوباره شروع م نمیآنال یهاداره! از فردا کالس

 ترم!راحت

تا  خواستیهدفون را م ".یچقدرم راست گفت"دلش گفت  در

صحبت با شاگردانش  یراحت با روزبه صحبت کند. وگرنه برا

 به هدفون نداشت. ازین

 ریدل س کیشب،  و فروز به خودش وعده داد که رفتیپذ یعل

با روزبه،  یصحبتهم یبا روزبه صحبت خواهد کرد. وعده

شادش کرده بود. قبراق و سرحال ماسکش را زد. پشت گوشش 

ماسک  یدر اثر استفاده مداوم از ماسک، زخم شده بود. بندها
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 شیهارا با کش اسکناس از پشت سرش محکم کرد تا گوش

که  خانمنیآمد. رو به زر رونیاز آن ناسور نشوند. از اتاق ب شیب

 گفت: کردینگاه م ونیزیدر اتاق خودش تلو

باهاتون صحبت کنه، نذاشتم. گفتم  خواستیآزاده بود... م_

 ... سالم رسوند...شهیبه حرف، نفستون تنگ م ردتونیبخواد بگ

 به فروز انداخت: یانگاه سپاسگزارانه خانمنیزر

 زنگ زد بهم...  شیربع پ هی_

که گفته بود،  یزده از لو رفتن دروغ مصلحتتخجال فروز

 کرد: یمالحرفش را ماست

 لتونیم یاگهید زیاز سوپ چ ریعه... نگفت بهم... شام به غ_

 درست کنم؟ کشهیم

درست کن. من  یزیچ هیخودت  یبرا ینه مادرجان... ول_

... کنهینم رتیسوپ س ،یهمون سوپ بسّمه... تو جوون

واسه خودت  یاتابهچند تا کبابکرده هست... چرخگوشت

 درست کن...
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آورد و  وهیبود آبم دهیکاناپه دراز کش یکه رو یخانمنیزر یبرا

هال روشن بود. در  ونیزیتلو پرک کرد. وهیخودش م یبرا
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 یداشت، رو دید ونیزیکه به تلو ییرایقسمت پذ نیدورتر

 یلیرا فراموش کرده بود! خ ونیزیتلو تینشست. ماه یمبل

 یاموجود در هر خانه یکیالکترون یلهیوس نیوقت بود با ا

خبر از  زدیم خانمنیکه زر یاکرده بود. هر شبکه یخداحافظ

. دادیمختلف م یکرونا و آمار وحشتناک آن در کشورها وعیش

و  یکاری... آمار بافتگانیبهبود ان،یشدگان، مبتالآمار کشته

 ...یرکود اقتصاد

 ینسب میشبکه نظرش را جلب کرد. خبر از ترم کی سیرنویز

از  ،یقطب یهاخیاز کاهش آب شدن  داد،یازن م یهیسوراخ ال

 شتریب یخبر از باردار .ستمیانسان به اکوس بیشدن آسکم

 .دادیم یعیطب یهادر معرض انقراض در پارک واناتیح

نکرده بود  صدآنها را ر یکه مدتها بود انسان تماشاگر ییپارکها

توانسته بودند  ا،یباح واناتیبودند! ح افتهیآرامش  واناتشیو ح

 کنند.  دمثلیبه دور از چشم ناپاک انسانها، عشق بورزند و تول

 گفت: خانمنیبه زر خطاب
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ز ا ریدردسر شده... به غ یلیآدما خ یکرونا فقط برا نیظاهرا ا_

نفس راحت  هیدارن  واناتیتا ح جانیب عتیاز طب هیآدما، بق

از خونه ما شده موجب  رونیب یشدن زندگ لی! تعطکشنیم

 آرامش و استراحت اونا!

اش را به طبق معمول نوک انگشتان دو دست بازشده خانمنیزر

 گفت: لسوفانهیفهم چسباند و 

باورش  یک ما رو گرفتار کرونا کرده... نیزم نینفر دمیشا_

و رنسانس  یمثل قرون وسط کمیو  ستیتو قرن ب شدیم

آدما  آدماست. یتو نابود عتیرخ بده؟ باور کن نفع طب یپاندم

خرابش  گهید یدرست کنن، از ده جا انیرو م یزیهر چ

 ...نیش همنمونه .کننیم

عطا  ریزنگ و ظاهر شدن تصو یبه خاطر صدا خانمنیزر کالم

 ماند. آن نصفه توریدر مان

 

 را برداشت و گفت: فونیآ فروز
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 سالم آقاعطا._

 ن؟ییپا یایب یتونیسالم، م_

 االن.__

 خانمنیکه زر دیبه اتاق رفت تا لباس مناسب بپوشد. شن فروز

از اتاق  یو سوپ بخورد! وقت دیایبه پسرش اصرار کرد باال ب

 را گذاشت و رو به فروز گفت: فونیآ خانمنیآمد زر رونیب

 ؟یکنیبچه داغ م نیسوپ واسه ا الهیپ هیشم مادر... فدات _

 تو اتاق خودم! رمیمن م

 کند: هیگال ،یتالش کرد بدون حس منف فروز

 یآب بهشون ندادم که خدا وانیل هیمن  ست؟یخطرناک ن_

 وقت...اون اد،ین شیپ ینکرده مشکل

 یسوپ داغه، جوش زده، پنجره هم تمام مدت باز بوده. طور_

 م سوپ دوست داره!ه... بچشهینم

 یکرد و با لحن شوخ یرا ضدعفون فونیالکل آ یبا افشانه فروز

 گفت:
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پسربچه  هی تینها کنهیبچه، آدم فکر م نیگیم نیهمچ_

 !هیرستانیدب

 زد: یلبخند مهربان خانمنیزر

 س.بچه شهیبچه واسه پدر و مادرش هم_

 بعد به اتاقش رفت و در را بست. و

را باز گذاشت و به آشپزخانه رفت.  خانه یدر ورود فروز

از داغ  شیگذاشت تا داغ شود. پ ویسوپ در ماکروو یاکاسه

کنار در بالکن  ،ییرایعطا را به پذ .دیشدن آن عطا رس

 یبه کنار مهیدر بالکن را باز کرد و پرده را ن کرد. ییراهنما

الکل  یافشانه اداشته باشد. اول ب انیجر شتریتا هوا ب د،یکش

 کرد و بعد هم با سوپ. ییرایعطا پذ از

باز کردن  یهم در ضلع مقابل عطا نشست و برا خودش

 سرصحبت گفت:

 ن؟یخوب هست_

 ست!خوشمزه یلیخ ؟یختیسوپ ر نیتو ا یقربانت... چ_
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 جان!نوش_

 یکنار دستش هدفون بزرگ یکیپالست سهیخم شد و از ک عطا

 گذاشت و گفت: زیم یدرآورد و رو

 ... هدفون خودم رو برات آوردم.یون الزم دارگفت هدف یعل_

 به زحمتتون نبودم... ممنون. یراض_
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به  یفیضع یویم یدر بالکن تکان کرد و صدا کینزد یپرده

 . دیگوش رس

 زد: یچشمک عطا

 !دسهیاُقل_

 فت:به سمت بالکن ر فروز

 ن؟یرو از کجا آورد دسی... اقلنوسیجال_

را در آغوش گرفت. همانطور که او را  نوسیخم شد و جال بعد

 بود گفت: نییو سرش پا کردینوازش م

 دلم؟ زیبرات عز ارمیگشنته؟ سوپ ب_

 عطا جواب داد: نوس،یجال یجا به
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 . خورمیست. تموم شه بازم م... سوپش خوشمزهیمرس_

سوپ در دهان  یباال رفته به عطا که قاشق یبا ابروها فروز

برق  افتاده بود، نگاه کرد. نیو گوشه چشمانش چ گذاشتیم

 یاست مخاطب جمله قبل دهیفهم دادیعطا نشان م یهاچشم

را در  نوسیجال .اوردیخودش ن یخودش نبوده! فروز به رو

 مخصوصش را برداشت و گفت: یبالکن گذاشت. ظرف غذا

 .ارمیتا برم برات غذا ب یذاریپا تو خونه نم_

سوپ در ظرف  یرا شست. کم شیآشپزخانه رفت و دستها به

آن را داغ کند، ظرف را در  آنکهیو ب ختیر نوسیمخصوص جال

 دوباره به آشپزخانه رفت و دستانش را شست. بالکن گذاشت.

 سرش آمد:عطا از پشت یصدا

 یسواس. وشهیتو... پوستت داغون م یشوریچقدر دست م_

 ؟یهست

 :ردیخواست کاسه را از عطا بگ فروز

 .زمیبراتون بر نیشدم... بد یجورنیکرونا اومده ا یاز وقت_
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اش را پر کرد نداد و خودش سر قابلمه رفت. کاسه یتیاهم عطا

 و گفت:

 بود که بهش زهر شوکران دادن؟ یهمون نوسیجال گمیم_

 متعجب گفت: فروز

 اون سقراط بود!_

گذاشت و آن را روشن کرد. به  ویا در ماکرووکاسه ر عطا

 داد و گفت: هیتک نتیکاب

 کشتش؟ زهیمست با ن یسرباز روم هیبود که  یآهان... اون_

و  لسوفیبود نه فپزشک  نوسیبود... جال دسیاونم ارشم_

 !دانیاضیر

 سر کار رفته است. دیفهم دیچشمان عطا را که د طنتیش

 اعتراض کرد:

 .کنمیشما فکر م یو حرفامنو بگو دارم ر_

 زد: یلبخند گرم عطا

 !شدیکفران نعمت م کردمینم تتی... اذیبامزه تعجب کرد_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 هم تبسم کرد: فروز

 !نیشد هیشب یلی... نگاهتون... خیعل نیلحظه شد هی_

 باال انداخت: یاشانه عطا

 !ترمپیتخوش یمن از عل ی... ولمینسبت دور با هم دار هی_

 رفت و به طعنه گفت: رونینه باز آشپزخا فروز

 !شترهیهم ب تونیبر منکرش لعنت... تواضع و فروتن_

مبل کنار بالکن  یسوپ به دست، از کنار فروز رد شد و رو عطا

 هم زد تا زودتر سرد شود و گفت: ینشست، سوپ را کم

 مامانم چطوره؟ نفسش بهتر شد؟_

 خوبن!_

 ای ؟یاب کردانتخ ییرو خودت تنها نوسیاسم جال نیا گمیم_

 کمکت کرد؟ یکس

 چپ نگاهش کرد:چپ فروز

 !یقشنگ نیچشه؟ به ا_
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وجه  متفاوت شده بود. لیداده وکعصا قورت یبا عطا عطا

 :دادیرا نشان م اشیطبعو شوخ طنتیش

هم  سرونیارسطو. س دسیرو بذار سقراط ارشم ایاسم بعد_

 قشنگه. روش فکر کن. 

اومد تو  یاگهید یبه... اگه گرشنهادتونیممنون از پ_

ش رو گذاشت واسه من، موقع شناسنامه موتورخونه و بچه

  .رمیگیگرفتن حتما ازتون مشاوره م
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 سوپ خورد: یقاشق عطا

و هلن  رزایماهللتیعشق داشتم، اسماشون عناجفت مرغ هی_

کوب رو گربه خورد. هلن هم از ترس سنگ رزایماهللتیعنا بود.

 زیسنگ مرمر قرن هی م،یبراش قبر کند یاونم مرد... با عل کرد.

 میخوش گذروند یکل روش به عنوان سنگ قبر... میهم گذاشت

هم  یم بود، علساله ازدهی... من ده نشونیبا مراسم تدف

 ش بود. هشت سالههفت

و هفتم و چهلم  یسم خاکسپارهمچنان از مرا عطا

. حرص خوردیو فروز حرص م گفتیو هلن م رزایماهللتیعنا
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 خانمنیاز زر یرا به خاطر پرستار اشیسالمت نکهیاز ا خوردیم

 یو مهندس شکوه یابتید یبه خطر انداخته بود تا عطا

به خاطر همسر باردارش، از کرونا دور  یو عل شدهیدرمانیمیش

 ینشسته بود و قصه طشیبه شرا تفاوتیعطا ب اما بمانند،

 .کردیم فیننه تعرکلثوم

 یگذاشت و به جا زیم یکه سوپش تمام شد، کاسه را رو عطا

 داد و گفت: هیمبل تک یبلند شود و برود به پشت نکهیا

 ؟یدیاتاقم؟ کتابام رو د یرفت_

 یمخف یتعارف را کنار گذاشت. حرصش را پشت لبخند فروز

 :کرد و گفت

رو ازتون  دهایو با طناب خر نیساختمون اومد یظهر تا پا_

آب دستتون ندادم  وانیل هی یتو خونه، ول دیعصر اومد گرفتم.

و  نینشست نجایساعته ا هینداشته باشه... االن  یکه آلودگ

 ! نیخوریشام م نیدار

 :دیخند عطا
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 !غذاستشیپ ست،یسوپ شام ن_

 بلند شد و گفت: شیچپ نگاهش کرد. عطا از جاچپ فروز

 االن... رمی! میهست یو وسواس ریگسخت یلیتو خ_

 گفت: یجد فروز

 ... وگرنه واقعا خونه خودتونه.گمیواسه خودتون م_

 به طرف در رفت و گفت: عطا

که از ترس  شهیحاال حاالها وبال گردنمونه... نم روسیو نیا_

 مواظب خودت باش! .مینکن یمردن زندگ

 

گرم و پرمحبت به فروز که داشت  یشمانبا چ خانمنیزر

لبخند محو و  .ستینگریم کرد،یآشپزخانه را مرتب م

داده  هیکاناپه تک یآمده بود. به دسته شیلبها یرو یمعنادار

ربا به آهن یبود و نوک انگشتانش را مثل دو قطب مثبت و منف

 یست راحت واربا بلوز و شل ی. حتدادیو فاصله م زدیم گریکدی

 که به تن داشت، مشخص بود، باکالس است. یشادگ
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 یخوریو با قاشق چا ختیخودش ر یماست برا یاالهیپ فروز

 گفت: خانمنیرو به زر ذره شروع به خوردن آن کرد.ذره

 د؟یخوریم_

 جان!نه، نوش_

 اد؟یخوابتون نم_

قبر بهم فشار  یوارایمثل د واراشیاز اون اتاق خسته شدم. د_

 ؟ینیشیم.. ن.ارهیم

 یاش برادهنده اجازهگفت نشان خانمنیکه زر ی«ینیشینم»

آشپزخانه  رهیبود. به ناچار از پشت جز یسخنران کیشروع 

گذاشت و نشست.  ییظرفشو نکیبرداشت و کنار س یصندل

 خانمنیزر یتنگرا بابت نفس الشیخ ژنیوجود کپسول اکس

 یراحت بود که اگر آرامش و نیراحت کرده بود. تصورش ا

 دهد؛یرخ م ترعیشود، روند درمانش هم سر شتریب خانمنیزر

 کردن باشد! یولو پرحرف
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و از زمان  شدیشروع م نشیآنال یروز بعد کالسها از

 می. پس تصمشدیباالجبار کم م خانمنیبا زر اشیهمصحبت

تا زمان نفس کم ” آزاد یگفتگو”فرصت  نیگرفت در آخر

ازه حرف زدن بدهد و خودش هم به او اج خانمنیآوردن زر

 مشتاقانه به خاطراتش گوش کند.

 

 یو باردار شیپسرها یاز کودک یساعتمین خانمنیزر

باران تهران گفت. گفت و گفت تا پراسترسش در دوران موشک

 خودش خسته شد و رفت تا بخوابد.

 

[ ,6/23/202۱ ۱۱:0۹ AM] 
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 دیالحمیل#

 

 ۱۷6قسمت#

 

 یمثل نوجوان زد. یزیآمطنتیفروز لبخند ش خانمنیرفتن زر با

جنس مخالفش  اش با دوستاز خانواده انهیکه بخواهد مخف

 هدفون به دست به اتاقش رفت.  رد،یارتباط بگ

 یماسک رو ی. جادیکش یرا برداشت و نفس راحت ماسکش

را  اشینیب یصورتش خط انداخته بود. با نوک انگشتانش رو

وافر تبلتش را روشن کرد. لباس مناسب  یجانیژ داد. با هماسا

. کرم و رژلب زد. بلوتوث هدفون را وصل کرد و سراغ دیپوش

 روزبه رفت. 
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چهره روزبه خسته بود، اما چشمانش  زنگ وصل شد. نیسوم با

 :زدیبرق م

  ؟یفروزان. چطور دیسالااام بر خورش_

 رفت؟ شیپشرکت خوب  یکارها ؟یسالم. ممنون. تو خوب_

 یچه کار خوب ؟یو احوالت چطوره؟ مامان عل بد نبود... اوضاع_

 !یهدفون زد یکرد

خانواده بهروز افتاده بود و از احساسات  یکه برا یاتفاقات از

و  خانمنیزر یمتناقض خودش گفت؛ از حرفها

روزبه در سکوت به  که مهناز فرستاده بود. ییشاتهانیاسکر

 :دیپرس منتظرهریگوش کرد و غ شیحرفها

 نیهم فتادیاتفاق م نیخود بهروز هم ا یفروزان؟ اگه برا_

 ؟یاحساس رو داشت

اون  ایروزبه ، منصور و بهنوش و مادرش  یدونینه. م_

نقش داشته  یکالهبردار نیکه تو ا یاگهیمحضردار و هر کس د

نسبت به من نداشتن... نون و نمک من رو خورده  یتی، مسئول
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کالهبردار بود. به  نتشونیشون، شغلشون، طمرام یبودن، ول

 گرفتیهم سر راهشون قرار م یاگهیمن، هر کس د یجا

.. اما بهروز شوهرم بود. نسبت به من .داشتنیکالهش رو برم

ش هستم. شرعا و اخالقا من هنوز تو عده داشت. تیمسئول

بهم نفقه  دیمن مسئوله و با یهنوز نسبت به اوضاع اقتصاد

 کردیدرم م و در به دیکشیخونه رو باال م بهیغر هیگه بده... ا

 بیبا من کرد بهم آس بهروزکه  یصدم کار کیبه اندازه  دیشا

و تو  دمیچرخ ابونایکه تا صبح تو خ یاون شب اول .شدیوارد م

 انتشیخ سال گذشت. هیواسه من  دم،یآهن خوابنمازخونه راه

دزدا  نیرفتارش... ب نیاکنم، اما  هیخودم توج یرو تونستم برا

 د،یم رو باال نکشهست. بهروز تنها خونه مرامیهم بامرام و ب

 یبرام باق یالیصفر. ر ریمن رو برد ز رو مقروض کرد. نم

 یاتفاق چینامرده. ه یلیخ نمیبیم کنمیفکر م ینذاشت. هر چ

 تاوان کارش بشه.   تونهینم

 کرد و گفت: یاقروچهدندان روزبه
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 جا کرد.جابه لومترهایرذالت رو ک یشوهر مرزها هیوان به عن_

رو  نیا تیشدم. قابل یکرده، روان کاریبرام گفت چ یعل یوقت

 داشتم اگه جلو روم بود از ماتحت دارش بزنم!

پلکش را با چند بار پلک زدن  یاشک لنگر انداخته گوشه فروز

 و گفت: دیرا باال کش اشینیپاک کرد. ب

 ؟یگفت یکه داعش به مجلس حمله کرد چ یعاون موق ادتهی_

 ؟یگیحرفا زدم... کدومش رو م یلیخ_

 یداعش یکه مهاجما نهیداعش ا یتر از حملهدردناک یگفت_

بخوره  یآدم از خود نکهیدردناکه! ا یلیخ نیبودن. ا یرانیا

 زور داره! یلیخ

 دیروزبه ظاهر شده بود. با ترد یدو ابرو نیب یعمود یخطوط

 :دیپرس

 ؟یاحساس رو دار نیات هم همنسبت به خانواده_

 :دیتلخ خند فروز
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 اریکل خانواده من مادرم بود و همسرم. که هر دوشون به د_

 رفتن...  یباق

پدرت  یگفت ادمهیها... منظورم خواهر و برادراته، عمو و عمه_

کرده بوده...  میقبل از تولد تو فوت کرده. ارث رو هم تقس

 از تو و مادرت نگرفته. یپدرت سراغهم بعد از فوت  یکس

 

 

❤️❤️❤️❤️❤️ 
 ز؛یعز دوستان

ازش  شمیداره، ممنون م ییآشنا یبه زبان هند نجایا یکس اگه

 بده.  امیبهم پ

 

 .ارادتمند

  دیالحمیل#

@l i l i um1001 
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 متفکر گفت: فروز
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 گهید یکیدر قبال من نداشتن.  یافهیدگان خدا وظاون بن_

تاوان  دیدار شده، اونا که نبامعرکه گرفته و بچه یریسر پ

که سهم ارث من رو  نیداداششون رو بدن... فقط هم ایباباشون 

... بخشمشونیازشون طلب دارم و نم نیکامل ندادن، بابت هم

 .ستمین فتهیب نواسشو یاتفاق بد نکهیبه ا یاما ابدا راض

 ؟یاصال تا حاال دنبالشون رفت ؟یکن داشونیپ یدوست دار_

 زد: یدوباره تلخند فروز

 یلیکه رفته بودم آپارتمان پاسداران، ته دلم خ یاون موقع_

که تونستم بدون  ننیشن و بب دایبشن. پ دایدوست داشتم پ

 .. اونا خودم رو باال بکشم. تیحما

 گفت: زدهرتیح روزبه

 !یازشون متنفر یگفتیها مموقع اون ادمهی_

 به حرف روزبه گفت: توجهیب فروز

 به گوشت خورده؟ شیاسم برند گرما_

 هست؟ یچ_
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 اش گذاشت:چانه ریدستش را ز فروز

ها برند کارخونه پدرم بوده... دوست ... اون موقعاتورهیراد_

پسرا بزرگ  یسال قبل از تولد من، وقت یلیخ گفتیمامانم م

خوب شد...  یلیخ شونیکارخونه، اوضاع اقتصاد شدن و رفتن

بابام.  هیاول هیدر واقع همت پسرا اوضاع رو درست کرد با سرما

شدن محصولشون  داون همه واسه برن یوقت دمیبهشون حق م

سهم بدن.  دهینوزاد تازه از راه رس هینخوان به  دن،یزحمت کش

کارخونه بارور کردن  شون نبوده.متوجه یمشکل یاز نظر قانون

 شیهم کار پسرا بوده نه بابام. پس االن برخالف چند سال پ

رو که مادرم رو هم قبول نداشتن،  یکه من دمیبهشون حق م

. ستمیها ازشون متنفر نمثل اون موقع گهیکنار گذاشتن. د

اگه  یکنم. حت داشونیپ تونمیبرند م نیهم یبخوام از رو

مدت هم  هی باشه. هتونیسرنخ م هیفروخته شده باشه هم باز 

 داشونیفکر کردم پ یداده بود برم دنبالشون. ول ریبهروز گ

خبر ازم نگرفتن،  هیهمه سال  نیا یوقت دمیبگم؟ د یکنم چ
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قبول ندارن.  یشاوندیبه خو یحت ای یبه خواهر رومن  یعنی

 دنشونید یبرا یلیدل دونستمیاون موقع که خودم رو موفق م

اصال  گهیندارم و بازنده شدم که د یچینکردم. االن که ه دایپ

 رو بشم.باهاشون روبه خوامینم

 جواب داد: عیروزبه سر 

 ایاوضاع کرونا که اقتصاد همه دن نی... تو ایستیتو بازنده ن_

رو  متیهم قرض قد ،یاریفلج شده، تو هم خرج خودت رو درم

به  دیآدما توش موندن! تو با نودیکه صد ی... کاریصاف کرد

صفر شروع  ریاز ز نهیاوضاع قرنط نی... تو ایت افتخار کنخود

 .ستین یکردن کار هر کس

 فروز نشست: یلبها یرو یلبخند

و مهندس  ی... نقش علیدیممنون که بهم اعتماد به نفس م_

 !یرو هم کال محو کرد یشکوه

 گفت: تفاوتیاش را خاراند و بچانه ریز روزبه
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... تو هم که هم پولشون رونیباونا اومده  نیدست خدا از آست_

. حساب یهم محبتشون رو جبران کرد ،یرو پس داد

 !حسابیب

 فاز صحبت را عوض کرد: فروز

 خوش گذشت؟ ؟یدیرو د تییپسردا_

کرد و از  فیکه درست کرده بود تعر یاسوخته یتزایاز پ روزبه

هر دو ماسک  یاول مهمان نکهیو ا فرزاد. یهاانداختندست

 تیرا رعا یبهداشت یهاپروتکل یجد یلیداشتند و خ

بدون ماسک،  یموقع خداحافظ یو آخر مهمان کردندیم

 را بغل کردند! گریکدی

 

[ ,6/26/202۱ ۱۱:20 PM] 
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نگاه  ونیزیهال نشسته بود و تلو یکاناپه یرو خانمنیزر

 یمبل یکنار در باز بالکن رو ییرایپذ . فروز هم در سالنکردیم

کوچولو را که از کتاب شازده خواستینشسته بود. م

اول  یصفحه یعطا برداشته بود، مطالعه کند. رو یکتابخانه

دل ربود از من نگارم... »نوشته شده بود:  بایز یکتاب، با خط

... یعطاشکوه»آن نوشته شده بود:  ریو ز «یکاشک یجان ربود

 « ۹6بهار 
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 دانستینوشته شده بود! م یشترینگار با ضخامت ب یهکلم

احتماال بعد »سابق آزاده نگار بوده است. حدس زد:  یاسم جار

عطا رو بهش پس داده. چه  از طالقشون نگار کتاب امضا شده

 «هم بوده، جناب عطا خان! کیرمانت

قبل،  یرا ورق زد و شروع به خواندن کرد. در طول سالها کتاب

با  کرد،یکوچولو را خوانده بود. اما احساس مازدهچند بار ش

  .فهمدیداستان کودکانه را م نیا شتریسن ب شیافزا

 گفت: جانیبا ه خانمنیمطالعه بود که زر گرم

 عطاست! نیماش یصدا_

 یبود! به طرف اتاق عل دهینشن ییصدا چیزد. او ه یلبخند

اتاق  به تن کند. با پوشش مناسب از یرفت تا لباس مناسب

به بالکن  خانمنیزر آمد، اما هنوز عطا زنگ نزده بود. رونیب

فروز رو به  .کردیرفته بود و داشت از آن باال، کوچه را نگاه م

 کرد و گفت: خانمنیزر

 ن؟یاشتباه کرد_
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 :دیبه طرفش چرخ خانمنیزر

 ییروخونه روبه دارینه، اشتباه نکردم. عطاست. داره با سرا_

 باال.  ادیم ب. در رو بزن بچه..زنهیحرف م

ظاهر  توریمان یعطا رو ریاز آنکه فروز در را باز کند، تصو شیپ

دکمه را زد، اما عطا مجدد زنگ زد. فروز  یحرف چیهیشد. ب

 را برداشت و گفت: یگوش

 سالم آقا عطا!_

رو از مامان  لچهیب یکشیزحمت م هیسالم فروزخانم... _

 ن؟ییپا یاریب یریبگ

کرد و  یکوتاه احوالپرس یلیرفت. عطا خ نییبه دست پا لچهیب

 گفت: یبا ناراحت

از  هاششهیشده، ر یافق یبغل هیشمشاد تو باغچه همسا هی_

ساختمون رو زدم،  یتک آپارتمانا... زنگ تکرونیخاک زده ب

هم  ریبگو! مد رساختمونیبه مد گنیشده... م یجورنیگفتم ا

 گهیگفتم م ییروتمون روبهساخ داریرفته سفر! به سرا ست،ین
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! ستین هاهیبه باغچه همسا یدگیمن رس فیوظاتو شرح

انجام بده.  یکار اخالق هیتراول بهش بدم که  هیداد  شنهادیپ

. بحث پولش نبود، ومدیمنم از ذات رفتار و برخوردش خوشم ن

خودم دست  دمید .دیطمع رسگدا صفت و خون یلیبه نظرم خ

 درستش کنه! ادیب یزنگ بزن شهردار گهیبه کار بشم بهتره! م

 رفتند. گفت: هیبا عطا همراه شد و به طرف باغچه همسا فروز

هوا خورده و خشک  اهیگ شهیکه ر ادیبخواد ب یتا شهردار_

 شده!

 

کند. با کمک  ترقیشمشاد را کامل درآورد و گودال را عم عطا

 آب کرده نگیکه از پارک یفروز آن را مجدد کاشت و با ظرف

به  یکارشان که تمام شد عطا نگاه کرد. رابیبود، آن را س

 شمشاد انداخت و گفت:

مرد جوون  هیرو  داریدرخت سپ شهیبچه که بودم هم_

 ساله. شیبچه پنج، ش هیشمشاد رو هم  دم،یدیم
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 با لبخند گفت: فروز

 هی ن؟یکردیرو هم سالمند تصور م دمجنونیالبد درخت ب_

 !دهیسالمند با پشت خم

 زد: یعطا برق شمانچ

زن بودن،  وهیم ی... درختانطورهیهم قای... دقازیده امت_

 هستن، مرد... باریکه تو سطح شهر هست و ب ییدرختا

 :دیمؤدبانه خند فروز

دادن به  یانسان تی... هونیداشت یابامزه یبندمیچه تقس_

 درختا... جالبه.

 غرق در خاطراتش گفت: عطا

سوسول و اواخواهر بود، درخت چنار مرد  هیدرخت افرا برام _

و  خوشیالک ی... کاج و سرو هم مرداختیریمرد شلخته و ب هی

 .غمیب یعل

 حرف عطا را گرفت: یدنباله فروز
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بوته  هیبچه که بودم  ساخته بودم. تیهو اسی یمن فقط برا_

تمامش  دادیگل م یوقت بود. اطمونیبزرگ تو ح یلیخ اسی

.. فراموش کرده بودم تو ذهنم عروس بود.. دیزرد و سف شدیم

 چقدر قشنگه! یبچگ یایکه دن
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. عطا در همان دندیرس نیتا به ماش داشتندیهم گام برم کنار

 حال گفت:

 . حالش خوبه؟رمیبگ یمامان سفارش داده بود ماست محل_

نداشتن... اما اگه شما از  یتنگخوبن... امروز نفس یلیبله، خ_

بهتره... به هر حال  نیکن کیوعلدور باهاشون سالم نیهم

 هم شرط عقله .  اطیهستن و احت یماریهنوز ناقل ب

 برداشت و به دستش داد: نیظرف ماست را از داخل ماش عطا

 چشم فروزخانم... چشم..._

لکن طبقه دوم انداخت و با به با یماست را گرفت، نگاه فروز

نشان داد.  یجنگ متیظرف ماست را مثل غن خانمنیزر دنید

باال آمد. هنوز  یکی یکیها را کرد و پله یبا عطا خداحافظ

 ییظرفشو نکیدر بالکن بود. ظرف ماست را در س خانمنیزر
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در  لچهیب ذاشتنگ یگذاشت تا بعدا آن را غسل کرونا دهد. برا

 که گفت: دیرا شن خانمنیزر یرفت. صدابالکن به آن سو 

 مادر... برو خدا به همرات. ینیبب ریخ_

 بعد رو به فروز گفت: و

چرا تموم شد بهم  ،یخوریو م یتو که ماست دوست دار_

 هیواسه  نکهیا شهیم شجهینت یکنیتعارف م یوقت ؟ینگفت

 نی... البته حکمت اومدنش انجایقلم ماست، عطا رو بکشونم ا

 و ثواب کاشت درخت رو ببره.  ادیه واسه ماست ببود ک

 جواب داد: یبه شوخ فروز

 هی یکارفکر کنم ثواب کاشت مجدد شمشاد از درخت_

 کوچولو کمتر باشه!

بخواد مثل  دونستیاگه بهروز بود افت م»در دل ادامه داد:  و

. عطا انگار نه شدیرد م تفاوتیباغبون، خاک رو گود کنه! ب هی

 «باشه. نیپلیسیباد دیبا شیاجتماع تیو شخص لهیانگار وک
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★★★ 
 

را باز کرد. بعد از دو  نیرزمیداخل قفل انداخت و در ز دیکل

صورتش  یرو یظیاش بود. لبخند غلدلتنگ خانه ،یهفته دور

. اگر عطا چمدان به دست پشت سرش کردیم ییخودنما

تا عطا کنار رفت  .فرستادیم یبود به خانه سالم بلند ستادهینا

 ادیرا فر محبت یکه مثل نگاه عل یهم وارد شود. عطا با نگاه

 شاد فروز نگاه کرد و گفت: یبه چهره زدیم

 چند وقت... نیا یخسته شد_

 جواب داد: محترمانه

 !شهیخود آدم نم یجا خونه چیخب... ه یخسته نشدم... ول_

 باال یاکم شد. فروز شانه ینگاه شاد و لبخند عطا اندک فاز

 گفت: تفاوتیانداخت و ب

 رو خونه بدونم. نجایا رفتمیپذ گهید_
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 یرو بعد از بازساز نجایتو؟ ا امیب شهی... میهم عال یلیخ_

 !دمیند

 نِیگفت و در اتاقک را باز کرد. عطا با تحس یدییبفرما فروز

 کرد. فیموجود در اتاقک تعر گونهعتیاز روح طب ،یشینما

 خواب فروز نشست:تخت یروگذاشت و  نیزم یچمدان را رو

 رفتنیبود که آدما صبح م شیقشنگ شده... اگه چند ماه پ_

حاال فعال  بد نبود. یلیمتراژش خ خونه، ومدنیسرکار و شب م

 بهتر...  یجا هیتا  یینجایچند وقت موقت ا

 دستانش را شست و گفت: فروز

به  .کردیم تمیاذ یلیبودنش خ قوارهیو ب یکیکوچ لیاوا_

اتاق. مثل قبر فراعنه.  هیقبر بزرگ و جاداره تا  هی ومدیرم منظ

 گهیاما االن دشدم.  یگورخواب سلطنت هی کردمیحس م

 باهاش ندارم.  یمشکل
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فروز  گفت و هر دو ساکت شدند. ی”دور از جون”در جواب  عطا

تخت  یعطا رو یکند و برود ول یمنتظر بود عطا خداحافظ

 .کردیبافته شده نگاه م مهیننشسته بود و به تابلوفرش 
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 یزد که هر کس یخیفروز لبخندِ  به سکوت گذشت. یقیدقا 

آن را  یعطا هم معنا .شدیآن م ی«گهیبرو د» یمتوجه معنا

 و بلند شد: دیفهم

 ؟یندار ی. کاررمیم گهیخب، من د_

 .نیدیمت کشزح_

 :دیرا پوش شیهارفت و کفش نیرزمیبه طرف در ز عطا

 تو؟ ارمشیب ایبمونه  اطیهمون ح نوسیسبد جال_

 بشه...  یخونگ خوامیبمونه... نم اطیهمون تو ح_

 مهربان نگاهش کرد: عطا

 .یدار تینسبت بهش مسئول شده. تیاهل ینخوا یبخوا_

... تو فکرمه رمیبگرو ازش  عتشیطب خوامینم یدرسته... ول_

مال من نباشه... واسه  یکنم بهش غذا بدم، ول یباهاش باز

 خودش باشه.

 باال آمد. برگشت رو به فروز و گفت: نیرزمیپله از ز کی عطا
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رفتار رو داشته باشن  نیهم گهیاگه آدما هم نسبت به همد_

هم  رِیهم باشن، اما اس یِ . اهلشهیقشنگ م یلیخ یزندگ

 باهم بودن رو انتخاب کنن. ،یآزاد نینباشن. در ع

 زد: هیبه چهارچوب در تک فروز

 !دیکنیم یبا کلمات باز_

 با کلماته! یکارش باز لی... وکدیشا_

 اشقهیچهار انگشت دست راستش را خم کرده و کنار شق بعد

 به آن داد و گفت: یچرخش

 خدانگهدار. _

 خداحافظ._

 

از آمدن به  شیپ .کرد یرا خال شیدهایخر سهیک اد،یذوق ز با

او را به فروشگاه  ”هیخال خچالتی” نکهیا یخانه، عطا به بهانه

را در  حتاجشانیبرداشته بودند و ما یبرده بود. هر کدام سبد

فروز کارتش را درآورده  کهیبودند. دم صندوق، زمان ختهیرآن 
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کرده و  یدستشیرا حساب کند، عطا پ شیدهایبود تا خر

داده بود. اصرار فروز جواب نداده  یتصدکارت خودش را به م

 برداشته و گفته بود: یبود و عطا فاز جنتلمن

 بت؟یتو ج یآقا همراهته دست کن هی یداره وقت یچه معن_

را مجدد در سبد گذاشته و  لیتمام وسا ک،یش یلیفروز هم خ 

عطا کوتاه  جتایمربوطه بگذارد. نت یهاخواسته بود در قفسه

 را حساب کند. دشیبود فروز خودش خر آمده و اجازه داده

 

گذاشت و  یبود را در بشقاب دهیکه خر یاصبحانه کیذوق ک با

قرار داد. با روزبه تماس  کیک یرا رو یچند شمع کوچک رنگ

ها را روشن کرد. با ظاهر شدن گرفت و همزمان شمع یریتصو

 یرا جلو کیرا خواند و ک” تولدت مبارک”روزبه، آهنگ  ریتصو

. دیرا د وزبهها چهره خندان رشمع یرقصاند. از ال صورتش

شروع به فوت کردن کرد و  ن،یبه لنز دورب کترینزد یروزبه کم
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هر دو به  ها را خاموش کرد.محکم شمع یفروز خودش با فوت

 و فروز گفت: دندیبودنشان خند” و چلخل”

 تولدت مبارک!_

 مونده باشه! ادتیتولدم  کردمی.. فکر نمتشکر._

 گذاشت: یرا کنار کیلبخند ک با

 دیع یبه بهانه نی... من هر سال شونزده فروردنیدار اریاخت_

 ؟ی. خوب دادمیم ینیریبه همکارام ش

 ... چه خبر؟ریبه خ دنیقربانت... رس_

 ... هنوز چمدونم رو باز نکردم. دمی... تازه رسیسالمت_

 گفت:و  دینوش یاکه کنار دستش بود، ذره یاز فنجان روزبه

 رسوندت؟ یعل_

. همه ومدیسر هم ن هی یمدت عل نینه عطا منو رسوند... تو ا_

عطا  یبه جا ی. انگار دور از جونش، علکردیرو عطا م دایخر

 مراقب خودش باشه. شتریب دیکه با هینیداره و انسول ابتید
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فنجان را  یروزبه نشست. با تأن یلبها یرو یورکی لبخندِ 

 کنارش گذاشت و گفت:

 ه؟یچه جور پسر_
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 جواب داد: تفاوتیانحنا داد و ب نییرا به پا شیلبها یکم فروز

و عصا  خی کردمیکه فکر م یزی... برخالف چهیپسر خوب_

و  شهیم یمیصم ی... وقتگهید یِ. داداشِ علستیداده نقورت

... مهربون و دلسوز یخود عل شهیم ذاره،یرو کنار م یرودرواس

 و خونگرم!

 و خواند: دیخند روزبه

 مبارک بادا! شااهللیبادا بادا مبارک بادا... ا_

 دار کرد:خنده یاخم فروز

 زنک نشو. خاله یآدما نیتو رو خدا مثل ا_

 !یدار اریزنک؟ اختخاله_

کمرنگ کرد.  داد و لبخندش را هیتک اشیصندل یبه پشت روزبه

 شد و ادامه داد: یجد
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 دیخر یمدت هر روز عطا به هوا نیچرا تو ا یتعجب نکرد_

 یرفتی... خبر دارم منهیبب اومدیاونجا؟ مادرش رو که نم ومدیم

 . اومدهی... باال نمیگرفتیرو ازش م گهید یداینون و خر نییپا

 مبهوت گفت: فروز

 خانمنیر دفعه هم زر... هگهیرو بده د دهایخر اومدهیخب، م_

 بهش بگه! رفتیم ادشی یزیچ هی

با  یو خود عل یبوده که مامان عل نطوریا لیگمونم فقط اوا_

مهندس  یبهانه بکشونندش اونجا... بعد خودش به گفته

دم در خونه  ومدهیم کردنیتنبون ولش ممثل کش یشکوه

 مامانش!

 شد: شتریفروز ب یزدگبهت

 ؟یارتباطدر  یتو با مهندس شکوه_

با هم صحبت  شیهفته پ هیاز قول باباش گفت...  ینه، عل_

 جور خواست گِراد بده. هی میکردیم

 کرد: یمخف ربطیب یاسترسش را پشت سؤال فروز
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 گرا؟ ایگراد _

گزارش  یگرا غلط مصطلحه. اصلش گراد دادن هست، به معنا_

طرف مقابل... خواست آگاهم کنه که اگه  تیدادن موقع

و تو  زنهیم گهید یکیکنم، زودتر بجنبم. نجنبم  یکار مخوایم

 !برهیرو م

قلب فروز از استرس باال رفت. هر چه منتظر شد روزبه  ضربان

 :دینگفت. به ناچار پرس یزیچ گرید

 ؟یگفت یتو چ_

و  نیایعطا و تو بهم م کنهی. گفتم اگه فکر مهیگفتم فکر خوب_

 چرا که نه؟ ن،یشیخوشبخت م

 فروز باالتر رفت: قلب ضربان

 من ازدواج کنم؟ ستیواقعا برات مهم ن_

 صورتش نشاند: یگرم رو یلبخند روزبه
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ازدواج خوب و موفق! اونقدر  هیتوئه!  یمن خوشبخت یآرزو_

... یخوشبخت و خوشحال بش خوامیدوسِت دارم که فقط م

 خوشبخت بودن کنار من نباشه. نیاگه ا یحت

سکوت کرد و  یقف شد. لختفروز در اوج تالطم، متو قلب

 سپس گفت:

 هیمن  یتو رو کنار بذارم. چون تو برا دیاگه من ازدواج کنم با_

 ی. نه مردی. خاصیستیو آزاده ن یمثل عل یدوست معمول

 یو نه از نظر اخالق کنهیبا من قبول م شیحضور تو رو تو زندگ

 درسته.

 کرد: دییتأ روزبه

 .میکات کن دیدرسته... اون موقع با_

 کرد و محتاط گفت: یمنمن فروز

 نکهیبه آخر رابطمون فکر کردم... به ا یلیچند شب خ نیا_

 !میو به هم محتاج میدیچقدر بهم آرامش م

 خواند: کیتمیکرد و ر یتبسم روزبه
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به خواب... مثل گندم به  وونهی... مثل دمیهم محتاجما به_

 !میهم محتاجزار به آب... ما به... مثل شورهنیزم

مرتعش شده  یکه کم ییو با صدا دیبه گردنش کش یدست فروز

 بود، ادامه داد:

 !کنمیتو بغل م الیبالش رو با خ وقتایبعض یمن حت_

 روزبه محو شد: یلبها یلبخند رو بازمانده

به رابطه با من فکر  ؟یمرد دوست دار هیتو من رو مثل _

 شهوت؟ یاز رو ؟یکنیم

 ت:سر تکان داد و آرام گف فروز

 .هیزیغر ازین هیشهوت _

 

[ ,6/28/202۱ ۷:28 AM] 
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 رفت و گفت: شیموها انیم صالیروزبه با است یدستها

مثل سوار شدن قطار  یمجاز یدوست داشتن تو فضا_

 ییش آدم رو به جاته یول ده،ی. بهت لذت مهیشهرباز

 .رسونهینم

شد. تمام  رهیروزبه در تبلت خ یچشمها مصمم به فروز

 جسارتش را جمع کرد و گفت:
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 شهیم کنن،یکرده که دختر رو عمل م شرفتیعلم اونقدر پ_

 یمشکل تو هم با عمل و جراح .کنهیازدواج م رهیپسر و م

... من به بودن در کنار تو و ستی... نشد هم مهم نشهیدرست م

 !میهم راض دنتیبغل کردن و بوس

رفت. چند  رونیب نیدورب دیبلند شد و از د شیاز جا روزبه

دور  یحوله یکه از آنها آب رو سیخ ییبعد با موها قهیدق

 و بدون انعطاف گفت: یجد یلیبرگشت. خ ختیریگردنش م

رابطه تموم شده رو دوباره وصل کردم ازت  هی نکهیبابت ا_

 ...دادمیم امیبعد از طالقت بهت پ دینبا .خوامیمعذرت م

 شتابان گفت: فروز

رو از  یزیچ میاگه نتونست... میکن یمدت با هم زندگ هیبذار _

 ونیبه خودمون مد می. اما اگه امتحانش نکنمیدست نداد

 ... روز...میشد
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تبلت رفت و  یروزبه از رو ریرا کامل نگفته بود که تصو روزبه

مفصل  یو عصب دیکش یقیتماس قطع شد. فروز نفس عم

 شکاند.انگشتانش را 

 

که  یرو رفت. کمکه داشت قدم یمحدود یشد و در فضا بلند

 لیبه عکس پروفا یگذشت، دوباره سراغ تبلتش آمد. نگاه

 ینهیزمبا پشت شیریب ،یسلف یعکس روزبه انداخت.

 کرد: پیبود. تا نیاتاقش. هنوز آنال یواریکاغذد

 «روزبه، من اگه... نیبب»_

هم محو شد. روزبه  نیوان آنالروزبه حذف و عن لیپروفا عکس

 بالکش کرده بود!

 

 کرد،ینم ی. روزها را زندگگذشتیم یگریپس از د یکی روزها

 افکارش به دو بازه یفروز در محدوده یزندگ خی. تارسوزاندیم

 نیو پساروزبه! در آغاز شاروزبهیشده بود. پ میتقس یزمان
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تک و چهار بار به تک ستیب یپساروزبه، روز یروزها

 یامیپ شیبرا بهروز نکهیا دیبه ام زد،یسر م شیرسانهاامیپ

 یگذاشته باشد و هر بار دست از پا درازتر تبلت را کنار

 .گذاشتیم

بود. پاساژها  افتهیمردم کاهش  نیب یاجتماع یگذارفاصله تب

 یهایمهمان .رفتندیکم سر کارشان مباز شده بودند و مردم کم

برگزار  یاخانوادهدو یهاده بود اما جمعبزرگ هنوز برقرار نش

بودنش، خودش را  روسیامکان ناقل و ی. فروز به بهانهشدیم

که  رفتیم رونیاز خانه ب یزماندر خانه حبس کرده بود. تنها 

انجام دهد.  یدیخر ایها را در مخزن بگذارد و زباله خواستیم

 یذارا هم نداشت. فقط غ نوسیبا جال یباز یحوصله یحت

 نیرزمیو به ز گذاشتیرا در ظرف مخصوصش م نوسیجال

با آزاده کم  اشیریتصو یهاتا تماس کردی. تالش مگشتیبرم

شاد بودنش کمتر  شیکردن و نما یباز لمیف نباشد تا مدت زما

 شود.
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دوم پساروزبه، بارها دستش رفت تا در  یدر آغاز هفته 

بگذارد؛  یغامیروزبه پ یکه بالک نشده بود، برا ییرسانهاامیپ

که کرد پس دادن  یخواست دلش را گرفت. تنها کار یاما جلو

حساب البرز آقاجانلو که پول بانک شماره قیبود. از طر یدیع

 ونیلیافت و پنج میشده بود را  زیاز آن به حسابش وار یدیع

فرستاد  یعل یرا برا شیف ریکرد. تصو زیرا به حساب البرز وار

 و نوشت:

عکس رو واسه روزبه بفرست. البرز که  نیحمت بکش از هی»_

به  ریتأخ یقاعدتا از طرف روزبه بوده. با کل .شناسهیمن رو نم

بانک بفهمم  قیاز طر تونمیاومد که م ادمیتازه  التیخاطر تعط

 کریدر پاسخش فقط است یعل« کرده. زیپول به حسابم وار یک

 فرستاد. کیال

 

[ ,6/30/202۱ ۱۱:۱۷ AM] 
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کنترل دستش  نکهیا یدوم پساروزبه، از نگران یآخر هفته در

بکند، مثل سه سال  دیکند که نبا یرا از دست بدهد و کار

را حذف کرد.  اشیقبل یهاامیهمه جا اکانت روزبه و پ ش،یپ
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 یهایحذف کرد و مثل دخترکان چهارده ساله نشست به ها

 کردن. هیگر

 

دور و  یهاخروشان خاطرات گذشته یمدت در رودخانه تمام

خاطرات او را در خود غرق  انی. گاه جرکردیشنا م کینزد

ساعتها به  هاوانهیکه همچون د آمدیبه خود م ی. زمانکردیم

 یوپا زده بود. گذشتهمانده و در گذشته دست رهیخ یانقطه

 !زبهرو یه گذشتهبهروز و دوبار یروزبه، گذشته

 

 دهیکه خر ییهاجگرمرغ یاز بسته یمین حوصله،یو ب کسل

بگذارد. او  نوسیجال یدرآورد تا در ظرف غذا خچالیبود را از 

 رفت،ینم نییپا شیعزادار احساس و قلبش بود و غذا از گلو

 نکرده بود گرسنه بماند. یکه گناه نوسیجال

گذاشت.  اطیقدم به حباال آمد و  نیرزمیبلند ز یهاپله از

و  دیکش ییوویفروز م دنیبود. با د وارید یلبه یرو نوسیجال
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 دیفروز مال یآمد. خودش را به پاها نییپا واریاز درخت کنار د

 گفت: رلبیکرد. فروز خم شد و بغلش کرد. ز یگرو عشوه

 ندارم... یباور کن حس باز یت سر رفته... ولحوصله دونمیم_

نوعات سرگرم شو... آدما ندارم... برو با همرو  یکارچیحس ه

 ارزش وابسته شدن رو ندارن... باور کن!

که کنار باغچه افتاده بود نظرش را  یکوچک و فانتز یعروسک

 یوود تیاز شخص کپارچهیو  یسانتپنج یجلب کرد. عروسک

 نیزم یرا رو نوسیجال. ”یبازداستان اسباب” شنیمیان

رفت و به خوردن  شیظرف غذا هم به طرف نوسیگذاشت. جال

 مشغول شد. 

را برداشت. فکرش رفت به  یخم شد و عروسک وود فروز

 یفلز نیو ماش عروسک ونیکه روزبه کلکس شیسالها پ

تن. گرفته تا بن وینوکی. از پیکارتون یتهایشخص داشت. یفانتز

 دیخر یهم برا ینیمبالغ سنگ. ندرالیگرفته تا س یتیاز سرندپ

 شیسه سال پ .کردیپرداخت م ونشیکلکس یهاعروسک
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دارد.  یفلز نیعروسک و چهارصد ماش صدیبالغ بر س گفتیم

 کیاز شرکت ولوو را  یتراکتور یماکت ده سانت گفتیم

پول  یبرا یاست. زحمت چندان دهیتومان خر ونیلیم

مشغول بود و قدر پول  یدارهیپدرما فی. به شغل شردیکشینم

تعارف نداشت. به  یبا کس ونشیلکس. سر کدانستیرا نم

اش خواسته در بار پسرخاله کی گفتیم بودند. ستهجانش ب

را بردارد؛  یخاص نیرا باز کند و ماش شیهاعروسک یبوفه

سر بچه زده که نه تنها پسرخاله، که پدر و مادرش  یچنان داد

را  یتا مدتها روابط خانوادگ دنیگرخ نیبودند. و ا دهیهم گرخ

  نش کرده بود.دچار ت

 دهیبا روزبه در ارتباط بود فهم یکه مجاز یطول مدت کوتاه در

را با خودش به فرانسه برده و آنجا بسطش  ونشیبود که کلکس

به عرض ده پانزده  ییهاشهیضلع اتاقش را با ش کیداده است. 

آن گذاشته بود.  یبرا زین یاشهیش یسانت طبقه زده بود و در

از  یبعض گفتیم دشموزه بود. خو هیسازش شبدست نیتریو
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دارند.  ییباال متیهستند و ق ابیکم شیهاو عروسک نهایماش

آمده که  ونشیکلکس یبرا یتا به حال چند مشتر گفتیم

بوده است، اما  زیانگباال و وسوسه اریبس شانیشنهادیمبالغ پ

 یاگر کس به جانش وصل بودند. هانیها و ماشآن عروسک

ها و عروسک تواندیش را بفروشد، او هم مچشم تواندیم

 را بفروشد. شیهانیماش

 

پله راه یورود یلبه یکرد و آن را رو زیرا با دست تم عروسک

به  ینگاه بود. هیهمسا یپسر نوباوه یگذاشت. احتماال برا

که سرگرم غذا خوردن بود انداخت و دوباره به  نوسیجال

 پناه برد. اشییتنها یدخمه

 

[ ,6/30/202۱ ۱۱:۱۷ AM] 
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تخت دراز  یوصورتش را شست و روتمام، دست یحوصلگیب با

شده بود  دهیکه کنج سقف تن ی. به تار عنکبوت کوچکدیکش

را تباه  وهیکه از درون م یمثل کرم ،یبرنامگیشد. ب رهیخ

 ندهیآ چیه رفتیپذیم دیبا .کردیداشت نابودش م کند،یم

 فیتعر یدیجدخودش پِلَن  یبرا دیبا با روزبه ندارد. یمشترک

 یاز صبح تا شب در اتاقک بماند و چند ساعت نکهی. اکردیم
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 یحوصلگیو ب یداشته باشد و بعد از سر تنبل نیکالس آنال

اش بدهد و بخوابد و منتظر به خورد معده یسرسر ییغذا

با  یبود. فرق یجیمرگ تدر باشد، گرید یدیطلوع خورش

به  دانستیم دیانداخت. بع رامونشیبه پ ینداشت. نگاه یزندان

شده است،  هیتعب انیزندان هیتنب یکه برا یجز سلول انفراد

 حیچند تفر دیبا فضا ساخته شده باشد. زانیبا آن م یزندان

وجود کرونا باعث شده بود  .کردیم دایخودش پ یکوچک برا

 شیکه برا یخاطردوستانش و فراغ یواقع دارید ینتواند رو

در گوشش زمزمه  نویم ی. صدادحساب کن کردند،یم جادیا

 «کنه، جز خودت!حالت رو خوب  تونهینم یکس»کرد: 

و  نیاتاقش افتاد، اول یکه پشت پنجره یکوچک یهیسا

 ! نوسیشد؛ وجود جال ادآوریرا به او  حشیتفر نیترساده

 زد: داد

 ... صبر کن!امیاالن م_
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رو تو دامنت  نوسیخدا جال»دوباره در گوشش نجوا کرد:  نویم

 یو سرگرم حیتفر ییبار کرونااوضاع کسالت نیگذاشت که تو ا

زد.  نویبه م یلبخند« کن! یناشکر ی... بعد تو هیداشته باش

 یباز نوسیبا جال یرفت. کم اطیو به ح دیلباس مناسب پوش

 هیپسر خردسال همسا یوقت ی. حتکرد و پشت او را ماساژ داد

 نوسیهم با توپش آمد، از حضورش استقبال کرد و با او و جال

 شد.  یبازهم همزمان

را در ذهنش  یکاریفکر سبز اطیح یگوشه یبه باغچه ینگاه

 یاهداف ،یمجاز یدر فضا شرفتیاز پ ریبه غ دیپرورش داد. با

 ینیرفةالعکوچک که به ط ی. اهدافکردیم فیخودش تعر یبرا

آموزش دروس مدرسه به  نوس،یبا جال ی. مثل بازابدیتحقق 

سخت و خوشمزه و در  یپخت غذاها ه،یپسرک همسا

 ادی! به خودش قول داد که نام و یکاشت سبز مدتیوالنط

رنگ کند و هر لحظه خاطرات او را در روزبه را در فکرش کم

 ذهن نشخوار نکند. 
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ش مشخص کرده بود رو به خود یکه برا یحیزنگ تفر زمان

 نمانده بود. اشیبعد نیبه شروع کالس آنال یزیبود و چ انیپا

را به او سپرد و  نوسیکرد و جال یخداحافظ هیبا پسرک همسا

 گفت:

 ایت بمدرسه فیو مامانت اجازه داد با ک یاگه دوست دار»_

 «درسات رو باهات دوره کنم. ن،ییپا

از پنجره  هینم همسادهد، خا یاز آنکه پسرک پاسخ قبل

 سپاسگزارانه گفت: یدوم با لحنطبقه

پدرام رو بفرستم  ی! کیخانم فرهاد شهیباعث زحمتتون م_

 ن؟ییپا

 

که  یاشاخهبالش گذاشت و به لوستر پنج یرا رو سرش

 یدلش برا شد. رهیکوچک نداشت، خ یبا آن فضا یتناسب

با او بر  که هنگام چت کردن یجانیه یروزبه تنگ شده بود. برا
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با او در  یصحبتکه از هم یلذت یبرا شد؛یوجودش غالب م

 حش! به حضورش معتاد شده بود و حاال روافتییقلبش راه م

بود. روزبه آگاه از  ری. اما به شدت از او دلگکردیدرد م

نبودش چقدر  دانستیترکش کرده بود. م د،یشد یوابستگ

 خواستیهر چقدر مبه او رفته بود.  توجهیو ب زندیم بیآس

 .شدیکند، نم رونیروزبه را از ذهنش ب

 

[ ,۷/3/202۱ 3:34 AM] 
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چشمش  یاز جلو یدر مغزش زده شد و حجاب یاناگاه جرقه به

خود روزبه دلتنگ نبود! دلتنگ مود و  یبرداشته شد؛ او برا

. دلتنگ محبت کردیاش مهبود که با روزبه تجرب یاحساسات

 ی. حتخواستینم گریرفتن و آمدن روزبه را د نیبود و عشق. ا

 گهیکه د کردبا دلش  ی. روزبه کارگشتیاگر دوباره بازم

که عاشقش  یزمان یدلش برا یعاشقش باشد ول توانستینم

و نام روزبه را از  ادیمصمم شد که  شتری! بشدیبود هم تنگ م

 آنکهیب افتاد،یتا چشمش به تبلتش م ذهنش پاک کند. اما

 ییامهایاز روزبه در آن وجود داشته باشد، تک به تک پ یامیپ

دوباره و دوباره  الشیرا در خ دگذاشته بو شیکه در گذشته، برا

 میپاک نشده است. تصم یامیپ چیه یی. گوکردیم یروخوان
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 ترهاشیگرفت قدم به قدم خاطرات را در ذهنش پاک کند. پ

خوانده  یپنوتراپیه ای زمیپنوتیدر مورد خوده یمطلب ییجا

 یپنوتراپیدست به ه دیبه جنون نرسد با خواستیبود. اگر م

 ایو  یر ناخودآگاهش را از خاطرات روزبه تهیضم دی. بازدیم

بود،  دهیتختش دراز کش یهمانطور که رو .کردیحداقل کم م

وافر آنها را حذف  ننایآورد. و در ذهنش با اطم ادیها را به چت

را در ذهنش پاک کرد.  یریو تصو ینوشتار یهاکرد. تمام چت

” دخترم”  ایو ” قربانت” انیبهنگام ب روزبه بیلحن خاص و دلفر

 ون،یلیم”روزبه، آهنگ  نستاگرامیرا پاک کرد. صفحات ا

 ”...گل سرخ ونیلیم

 

 که آرام ییهاکه تمام شده بود، هر دو گوشش از اشک کارش

 یشده بود. اما حس خوب سیبودند، خ دهیرام از چشمش جوشآ

اند. رنگ شدهکم شیخاطرات روزبه برا کردیداشت. حس م

روش، روزبه  نیباور برساند که با ا نیخودش را به ا خواستیم
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بودن  فیضع از به دروغ. یحت شوند؛یاز فکرش پاک م ادشیو 

 تیش را تقوخود دیبا در مقابل عشق روزبه خسته شده بود.

 .کردیم

 .کردیروز آخر ناراحتش م یاز همه اعتراف عاشقانه شیب

دار کرده بود. از که غرورش را خدشه یبود از اعتراف مانیپش

اعتراف باعث شد آخر  نیهم»: گفتیبه خودش م گرید ییسو

نکردم  یمعلوم شه. پس کار بد فمیداستان زودتر رخ بده و تکل

 «که بهش گفتم.

 

 اشیاز زندگ یناخودآگاه بخش ریضم یپاکساز نیروز، ا چند تا

. مصمم کردیهر روز خاطرات را مرور و آنها را پاک م شده بود.

 نیاز حسش به روزبه وجود دارد به ا یاثر کهیبود تا زمان

از شب قبل در خود احساس  شیو هرشب ب ادامه دهد. تیفعال

 . کردیامر م نیدر ا تیموفق
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. خواب مادرش را دیاز عرق، از خواب پر یناش یسیشدت خ از

که  سروته،یب یخوابها یبود. چندان واضح نبود. از سر دهید

 ادیاز خوابش را به  ییفکر کرد تا قسمتها ندارند. یامیپ چیه

 اسی یمهدکودک بود با بوته اطیآورد. مادرش بود، ح

وز که فر یلوفرشبود که با مادرش در مورد تاب نی... ثمشیبایز

خودش را  .کردیداشت صحبت م یاتورینیو طرح م بافتیم

مادرش  .زدیمهد با جمع دوستانش ساز م اطیکه در ح دید

رو واسه  یکیو  یاگه تو شوهر کن»: کردیکنار گوشش زمزمه م

 نی. بخوامیاز خدا نم یچیه گهیمن د یخودت داشته باش

 «ردت؟یبگ ادیب شهینم دایپ یکیپسرا  نیهم

. وسط ساز یقیشد به سالن آموزشگاه موس لیهد تبدم اطیح

احسان مادر فروزه... تازه »خرما پخش کرد. گفت:  یزدن، عل

ها را مادرش را نگاه کرد. زنده بود. داشت نرده« فوت کرده.

و  ندیبیخواب م دانستی. در خواب مدیکشیدستمال م

. کرد لشمادرش فوت کرده. جلو رفت تا مادرش را بغل کند. بغ
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آمد و از  رونیشد به بهروز. با نفرت از آغوشش ب لیمادرش تبد

 .دیخواب پر
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تنها نکته  به ساعت انداخت، اذان صبح را گفته بودند. ینگاه

وقت بود  یلیمادرش بود. خ یکردن برا راتیواضح خوابش خ

... نطوریهم هم راتیمادرش نرفته بود. خ دنیزهرا و دبه بهشت

. غذا و کردیآموزشگاه زبان کمک م کینزد یترها به واکسقبل

کرده در چرخ وشتبسته گ کیبار،  کی ی. ماهدادیپول نم

« احسان مادرمه»و با گفتن جمله  گذاشتیم رهیت یکیپالست

و  زیر یها. دغدغهنهادیم یکار واکس یجعبه یآن را رو

حاصل از کرونا او را  ینینشسامان و خانهنابه یدرشت، وضع مال

اش گذاشت مادرش غافل کرده بود. در برنامه یبرا راتیاز خ

مادرش را  راتیخ یچند ماهه طلببرود و  یعصر سراغ واکس

غافل  یشدن آموزشگاه او را از واکس لیکند. تعط مشیتقد

 کرده بود. 
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مترو  ستگاهیتا ا ادهیانه درآمد. پروشن شد از خ یکه کم هوا

 یخلوت بود. فروشنده زهرا سوار شد.رفت و به قصد بهشت

نداشت و سکوت بر آن حاکم بود. تا خود  یگرددوره

از  شب قبل را جبران کرد. یزهرا چشم بست و بدخواببهشت

 یهاقطعه یزهرا ممانعت نکردند. براورودش به بهشت

 اول کنار قبر مادرش رفت. .شدینمانجام  یریسختگ تریمیقد

مادرش نبود خوشحال شد. اگر بود  نکهیبار از ا نیاول یبرا

. غصه او را خوردیغصه او را م د،یاز دستش برآ یکار آنکهیب

و باز  .داشتیاو را به اندوه وام شتریب شیو با حرفها خوردیم

 !یمنف ی! دور تسلسلخوردیغصه اندوه او را م شتریب

 

را شستشو داد. به اسم فرشته  یقبر ساده و خاکستر گسن

سنگ حک شده بود، چشم دوخت. مادرش  یکه رو یفرهاد

او  ینداشت. پدرش برا یااز ازدواج با پدرش شناسنامه شیپ

 یخودش. و اسم انتخاب یشناسنامه گرفته بود. با نام خانوادگ
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نام  زکه مادرش نشان داده بود استفاده ا یخودش! تنها جسارت

جا خودش را پرشتا پرشتا بعد از فوت پدرش بود. دوباره همه

 یواقع یلینشد فام ریگیوقت پ چیکرده بود نه فرشته. ه یمعرف

 یزن نکهینداشت. تصور ا شیبرا یتیمادرش را بپرسد. اهم

حقوق  نینداشته باشد و از اول تیشناسنامه نداشته باشد، هو

بود  دواری. امدیگنجینم اشلهیمحروم باشد، در مخ یشهروند

دختران آن منطقه و  طیو وام ازدواج شرا ارانهیحداقل به خاطر 

فکر کرد اگر  نیکرده باشد. به ا رییتغ یمناطق مشابه کم

او،  ریو تقد شدیپدرش فروخته نم یبرا یزیمادرش به کن

بود، اکنون چه  نیتولد در همان منطقه کپرنش ،یفروزان فرهاد

در سر  ییداشت؟ چه آرزوها ییهاغدغهداشت؟ چه د یروزگار

 کرد؟یرا دنبال م یو چه اهداف پروراندیم

را به خاطر  برزیبار برادر بزرگش فر نیاول یو برا دیکش یآه

 خواند و گفت: یامادرش دعا کرد. فاتحه دیخر
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کامال کنار  دیجد طیبهتره... با شرا یلیفقط اومدم بگم حالم خ_

 اومدم. نگران من نباش. 

زارع خانمزارع رفت. حاجخانمحاج دنینشست و بعد به د یمک

کم از مادرش نبود. سنگ قبر  به گردنش حق داشت. یلیخ

زارع دست  نیرینام ش یاش را شست. روو درخشنده یمشک

خانم زارع نام انتخاب کند، حاج یبرا خواستی. اگر او مدیکش

 زارعمنخا! حاجی. فرشته ملکوتگذاشتیاسمش را فرشته م

نبود، از بهشت آمده بود و مطمئن بود در بهشت هم  ینیزم

 خواند و بلند شد.  شیبرا یاخواهد کرد. فاتحه یسکن

. به سمت رفتیاو هم م دنیآنجا نبود. اگر بود د نیثم

قبرستان.  نینشانیرفت. قسمت اع یخانوادگ یهامقبره

 زهرا!بهشت اورانین

 

 یبرا یاو از آنجا فاتحه تادسیا هایپشت در آرامگاه فرهاد 

کرد و  زیاز در را تم یکوچک شهیپدرش خواند. با دستمال ش
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اش را اطراف چهره شیصورتش را به آن چسباند. با دستها

روح  نکهی. تصور اندیو داخل را بهتر بب فتدیگرفت تا نور ن

 ند،یبیم یکمضح افهیپدرش از داخل مقبره او را با چه ق

 یلیداخل را شمرد، خ ید. تعداد قبرهالبش آور یرو یتبسم

جا  دترهایجد یداخل آرامگاه برا گریبودند. احتماال د ادیز

بودند. آفاق،  یسنگها را خواند. اکثرا فرهاد ینداشتند. رو

 شیهاعزت، محمود، نادره... قاعدتا عموها و عمه ،یغالمعل

 فرزندان عمو. دیشا ایبودند. 

سنگها  یفروغ و فرامرز را رو و برزیفر یبود که نامها خوشحال

به  یا. به هر حال خواهر و برادرانش بودند. عالقهدیند

نداشت، اما دوست داشت هر جا هستند سالمت  دارشانید

 باشد.  یباشند و عمرشان طوالن

 

 

[ ,۷/۵/202۱ ۱2:0۷ AM] 
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صورتش را از  عی. سردیسزنانه، به گوشش ر ییقدمها یصدا

. با تعجب به او شدیم کیبه آرامگاه نزد یفاصله داد. زن شهیش

 نگاه کرد و گفت:

 شما؟_
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 رخسارش نشاند: یشتابزده رو یلبخند

 رهگذر... رهگذر کنجکاو..._

 یکه در دست داشت، در ورود یدیسر تکان داد و با کل زن

در  یبار از ورا نیاول یرفت. برا یمقبره را باز کرد. فروز کنار

 کیتا از نزد افتیینم یفرصت گرید دیباز به داخل نگاه کرد. شا

 سر قبر پدرش برود. اما...

 

آن را شستشو  آنکهیرفت. ب هایرفرهادیاز غ یکیکنار قبر  زن

اعالم حضور کرد! به  دهد نشست و چند ضربه به سنگ زد.

را نگاه  زده اوبود و مات ستادهیاز مقبره ا رونیفروز که ب

 گفت: کردیم

 مادرمه. _

 از فرصت استفاده کرد: فروز

 یتو فاتحه بخونم؟ مشکل امیمنم ب شهیخدا رحمتش کنه... م_

 ست؟ین
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ماسک،  ریفکش از ز زیسر تکان داد و با حرکت دادن ر زن

 . خواندینشان داد دارد فاتحه م

که زن باالسرش بود رفت و  یوارد شد. اول سر قبر کس فروز

 واریقبرها و در و د هیبه بق یخواند. بعد با کنجکاو یاهفاتح

 کوتاه گفت: ینگاه کرد. با تبسم

 بودم!  دهیمقبره رو ند هیتا حاال داخل _

 گفت: یزد و به شوخ یلبخند زن

 قبول! ارتیز_

 :دیدارد. محتاطانه پرس یداشت بفهمد با زن چه نسبت دوست

 هستن؟ التونیهم فام نایا هیبق_

 را نشان داد: یفرهاد یمعلقبر غال زن

 !شنیهام مپدرمه... اونا هم عموها و عمه_

بود که زن نشان داد. زن  یی”اونا”از  یکی اهللفضل

نکرد. تنها در دل به  دایپ یاژهی! احساس وشدیم شیدخترعمو

پوزخند زد. دو دخترعمو، دو نفر که دو نسل  ایدن یمسخرگ
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 گریکدیه آگاهانه کنار ن ،یسرشاخه داشتند، اتفاق کیقبلشان 

که دخترعمو با  دانستیم یزیچ نکهیاز ا قرار گرفته بودند.

کودکانه  دانست،یسال بزرگتر بودن نم ستیوجود حداقل ب

 احساس غرور کرد!

پدر زن،  یبرا ش،یعمو یقبر پدرش نشست و برا یبلند یرو

اما  د،یقبر پدرش را با آب بشو خواستیفاتحه خواند. دلش م

تولد و وفات پدرش انداخت و در  خیبه تار ینبود. نگاه یمنطق

دوخت. فکرش را  شی. چشم به دخترعمودیکش یدل آه

آشنا در  یابهیبا غر ییکرونا امیوسط هفته آن هم در ا کردینم

 رو شود.مقبره روبه

  

وصل بود رفت. آن را آورد و قبر  واریکه به د یسراغ شلنگ زن

شست. کف مقبره آب راه افتاد و  پدر و مادرش را با فشار آب

 کرد: یذهن فروز لودگپس نویشد. م سیهمه جا خ
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با  م،یشی. ما خم مکنهیبا ما فرق م داراهیقبر شستن ما یحت_

صاف  نایا م،یدیسطل آب، قبر رو غسل م هیکف دست و 

 !کننیم زیو با فشار آب سنگ را از خاک تم ستنیمیوا

بودند! اما  شیلهای! فامدیهم بشو قبرها را هیشد تا زن بق منتظر

جلو رفت و  آب را بست و خواست شلنگ را جمع کند. ریزن ش

 گفت:

 !رمیبگ هیآب رو بق هیمن  نیهم دل دارن... بذار ایطفل نیا_

 

همه  یبود گرفت. سرسر شیکه دخترعمو یرا از زن شلنگ

کرد و قبر پدرش را با دقت شست. خم شد و  سیقبرها را خ

 یهایحکاک یکه ال ی. تمام گرد و خاکدیکش آن دست یرو

 یبو عت،یطب یخاک نم خورده، بو یکرد. بو زیسنگ بود را تم

آب را  ری. شدیچیپ هایفرهاد یدر مقبره خانوادگ یسرزندگ

 . دیکش یقیماسک نفس عم ریو از ز بست
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 :دیو پرس اوردیبه او نگاه کرد. طاقت ن رتیح با زن

 ش؟یشناسیم_

 وفات انداخت و گفت: خیبه تار ینگاه فروز
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 دیاومدم. از کجا با ایآقا فوت کرده، من دن نیکه ا یسال_

 بشناسمش؟

 سر تکان داد و گفت: زن

... بهیغر هیکردن قبر  زیبا دقت و وسواس تم یجورنیآخه ا_

 ه؟یبه نظر خودت منطق

 بلند شد و گفت: وزفر

 مقبره شدم! نیجذب ا نی...  واسه همهیمنم فرهاد یلیفام_

 کرد: کیچشم بار زن

رو قبر  ی... چرا زوم کردنجاستیا یهمه قبر فرهاد نیا_

 اهلل؟عموفضل

برد و  فشینگران شد. دست به ک شیاز شک دخترعمو فروز

 چشم زن گرفت و گفت: یرا درآورد. آن را جلو اشنامهیگواه

 هست فوت کرده...  یاهلل بوده. چند ماهاسم پدر منم فضل_ 

 «هست! یو پنجاه ماه صدیس صد،یحدودا س» در دل گفت:  و

 مکث کرد و ادامه داد: یکم
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از قبرا نوشته  یکیرو  دمیشدم! از پشت در د یاحساسات _

 شدم! یجور هی یاهلل فرهادفضل

. خوردیبه چشم م شیهنوز در صورت دخترعمو دیو ترد شک

 کرد: شتریرا ب شیحرفها ازداغیپ

از  یکیکه اسمش مثل اسم  نمیرو بب یمن هر وقت کس_

. در مورد پدرم... چند ماه کنمیروش تمرکز م کانمه،ینزد

لحظه حس کردم سنگ قبر  هیترکمون کرده!  ستین شتریب

 پدر خودمه!

 صورتش انداخت: انیدر م ینیتأثر چ یاز رو زن

مدل  نی. منم سابقه اکنمیدرک م ...گمیم تیتسل ،یآخ_

 .. شدن رو دارم. یاحساسات

کرد. دوست  یزود خداحافظ یلیآمدند، خ رونیمقبره که ب از

را به جان  تشیخطر برمال شدن هو شتر،یب ینداشت با گفتگو

 بخرد. 
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بود. دلش  یاتفاق جالب شیهمخون، برا کی ل،یفام کیبا  دارید

 فیتعر شیجالب را برا یماجرا نیرا ندارد تا ا یگرفت که کس

 امدهیروزبه به ذهنش ن نکهیزود خوشحال شد. ا یلیکند. اما خ

بود. اگر  یخوب یلیخ ینشانه د،یبگو شیاتفاق را برا نیبود تا ا

که چرا  خوردیافسوس م عدو ب دیرسیاول روزبه به فکرش م

که  ستین یچرا کس نکهیکند، با ا فیتعر شیکه برا ستین

 تفاوت داشت! اورد،یب ادیکند، و بعد روزبه را به  فیتعر شیبرا

 ظاهر شد. با خنده نگاهش کرد و گفت: شیروروبه نویم

 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم_

بعد  یژکوند بود. اما کم یتنها لبخند نویم یبرا پاسخش

 گفت: زدهجانیه

 ست.العادهفوق شرفتمیهم نبود. پ شبمیتازه تو خواب د_

 

 نیبود. و ا یده بود و از خودش راضجواب دا ناتشیتمر

 هیخودش هد یبرا دیخودش! با تیبود؛ رضا زیچ نیترمهم
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 نیتریمترو به خانه، از و ستگاهیبازگشت از ا ری. در مسدیخریم

دو دست تاپ و شلوارک راحت و  دیکرد. خر دنیها دمغازه

بودند  دهش یمیراحتش همه قد یهاآزاد دلش را باز کرد. لباس

را نو  زشیکم همه چکم دیبا داشت. ینوساز کیبه  ازیو ن

 . از افکارش گرفته تا پوشاکش!کردیم

 

 شیاز عطا برا یامیو آن را روشن کرد. پ میتبلت را تنظ گاهیجا

 امیفرستاده بود. پ امیپ ادیآمده بود. در طول دوران پساروزبه ز

 یشعر، خبر، طنزها یفوروارد یهاامیپ ،یتشکر و قدردان

. اما فرستادیمرتبط م کرینه... فروز هم در پاسخ استمؤدبا

 نبود. نوشته بود: یبود، فوروارد دهیکه از عطا رس یامیپ نیآخر

 دیم خرخونه یبرا میروز با هم بر هی یسالم. فرصت دار»_

ست. لنگه به هست لنگه یکاسه بشقاب ندارم. هر چ م؟یکن

 «؟یایبخرم. م یغذاخور سیخانم، سرو هی یقهیبا سل خوامیم
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 یهااگر روزبه آگاهش نکرده بود، باز هم خودش از پست یحت

و  یادب یهاامیپ نیچپ و راست عطا متوجه شده بود که در ا

 مستتر نهفته است. یو طنز، هدف یخبر

 ییپستها انیکه در ذهنش بود را با جستجو م یامیجواب، پ در

 کرده بود فوروارد کرد: رهیذخ وشیکه در آرش

رنج  یکه در حال حاضر از شکست عشق دینشو یعاشق کس»_

است و از شما به عنوان چسب زخم استفاده  یاو زخم برد؛یم

 «خواهد کرد!

 شاگردش رفت و کالسش را شروع کرد. یویهم به پ بعد
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 نوشته بود: عطا انداخت. یویبه پ یکالس، نگاه انیپا با

 «تو؟ ایحکم چسب زخم رو داره؟ من  یاالن ک»_

 «رفته. مینگار از زندگ رفتمیپذ گهیکه د من»

 «.کنمیفکر م دیجد یزندگ هینبودش کنار اومدم و دارم به  با»

که اون نامرد  ییهایبازشرفیبا اون ب دونمیم دیهم که بع تو»

 «.یه باشبازم دوسش داشت سرت آورد،
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مدت بدون دخالت  هیکه  میاونقدر عاقل و بالغ هست جفتمون»

و  میخوریبه درد هم م میدیاگه د م،یدادن احساسات با هم باش

 «.میدر موردش فکر کن یوقت جداون م،یفتیاز چاله تو چاه نم

 «دنبالت؟ امیب یک حاال»

 

 یاش گرفت. زخم شکست عاطفعطا خنده یامهایخواندن پ از

به چسب زخم  ازینبود که ن یزیهروز به او زده بود اصال چکه ب

داشته باشد. در همان کرشت خودش، خودش را درمان کرد و 

بهروز کارش از چسب  یاقتصاد انتیشد. اما خ میزخمش ترم

بود.  همجروح شد یزخم گذشته بود. بدنش از داغ کالهبردار

 یردش برا که یاهیبخ .شدیم هیبخ هیال هیال دیتمام بدنش با

. تازه شانس آورده بود به همت ماندیبدنش م یرو شهیهم

گذاشتند،  ارشیکه مَسکن و تبلت در اخت یخانواده شکوه

 یو دردش را کم ردیها را بگعفونت زخم یتوانست جلو

 دهد! نیتسک
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که از روزبه خورده بود، نگران  یادوباره یاز شکست عشق او

بد هم خودش بود، نه روزبه!  حس نیمقصر ا. دیدیبود و آزار م

دوست  کیمجددش گفت که مثل  ییروزبه همان آغاز آشنا

 شد و... ریاو حساب کند. او جوگ یمؤنث رو

بود  نیا میحکمت ورود مجدد روزبه به زندگ دیشا»کرد:  فکر

 یبازجنبهیمن ب .امیتر کنار براحت دیجد طیکه با شرا

قبول کنم که  دی. بابرداشتم یعشق و عاشق پیریدرآوردم و ت

اگه  نفس از دست رفته من رو برگردوند.اومدن روزبه اعتمادبه

کردم. اما مهم االن یدق م الیو فکر و خ ییاز تنها ومد،ینم

. االن هم خودم، گردهیهم برنم گهیهست که روزبه رفته. د

مرده... تو محو  کنمی. فکر مکنمیدارم روزبه رو خاک م

. خواهان دمیفق بودم. بازم ادامه ممو شیوبخاطراتش کم

رو رد کرد و  یکی یکه بشه از نظر زمان ستیموجود ن شهیهم

اگه عطا رو ردش کنم  دیشا. رفتیچند ماه بعد همون رو پذ

به  یهم در کار نباشه. مرد خوب یبعد سیبره. و ک شهیواسه هم
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 یکننده کرونا رو با دوستدوره کسل نیا ستی. بد نادینظر م

 نیازدواج... تو ا شنهادیبدون در نظر گرفتن پ کنم.عطا پر 

روزبه  شهیواسه هم تونمیم نمیبب زنمیمدت خودم رو محک م

نه. اگه نتونستم اشتباه زمان  ایکنم  رونیرو از فکر و ذهنم ب

با عطا  یو جد دیجد یو وارد رابطه عاطف کنمیبهروز رو نم

سر سابقش رو ... البته اگه عطا هم تونسته باشه همشمینم

 یمشترک ندهیفردا اگه من و عطا آپس نکهیفراموش کنه. نه ا

 ادی دیمن و بهروز... با ینگار بشه مثل شهره زندگ م،یکرد دایپ

. زورنیکاتال گرانیخودم بشم. د یزندگ یخودم معجزه رمیبگ

بشن و  زوری... اگه تونستن کاتالیبهروز، روزبه، عطا، هر مرد

توانش  ایکنه، چه بهتر. اگه نبودن  دایپکمک کنن روحم ارتقا 

 «.کنمیرو نداشتن خودم نمردم... خودم روحم رو درمان م

 چشمش با اکراه گفت: شیپ نویپاسخ بدهد که م خواست

دو رابطه عاشقانه  نیحداقل شش ماه ب گنیروانشناسا م_

 ماه هم نشده! هیفاصله باشه، واسه تو 
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 پاسخ داد: مصمم

که زمان  یاما من رو خودم کار کردم. کارماه نشده،  هیآره _

من با کار کردن رو خودم  داد،یدر طول شش ماه انجام م دیبا

 انجام دادم... نگران نباش. 

 

 کرد: پیتا

 «جمعه خوبه؟»_

 «چهار و پنج؟ ساعت»

لبش آمد.  یرو یلبخند د،یعطا که رس یدییتأ پاسخ

ورود هر کننده شده بود که و کسل کنواختیآنقدر  اشیزندگ

 وان،یاز انسان گرفته تا ح اش،یبه زندگ یدیفرد جد

 . اوردیبه بار ب شیبرا جانیه توانستیم
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به خودش،  زیانگجانیروز ه کی یجمعه را با لذت وعده تا

 کهی! از زماندیخریم ینیریکه ش ییکرد. مثل زمانها یسپر

را  ینیریقطعه ش نیاول کهیرا داشت تا زمان ینیریش دیقصد خر

آن را در دهان  یو خوشمزگ ینیریش گذاشت،یدر دهان م
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 ییخطا یکه در کودک ییهامقابل زمان. نقطهکردیاحساس م

و  دیفهمیمادرش م ی. از زمان بروز خطا تا وقتشدیمرتکب م

 . کردیا احساس مر هیعذاب تنب کرد،یم شهیتنب

پدرام،  یامدرسه فیو مرور تکال نوسیبا جال وستهیپ یهایباز

بودند که  یمدتاهداف محقق شده کوتاه ه،یپسرک همسا

. کردندیم قیرا هر چند اندک به وجودش تزر تیو رضا یشاد

بهتر شده  یلیقبلش خ یهفته کینسبت به  اشیحال روح

 یقال ارفرش، باز هم پشت دتابلو ریبه تصو توجهیب یحت بود.

از تولد کودک آزاده  شیپ نکهیا دی. به امبافتیو م نشستیم

 دهد. هیتمام شود و بتواند آن را هد یو عل

کرد تا نام روزبه را در ذهنش پاک  نیتمر شتریروز جمعه ب تا

نام را کم و اندک کند.  یکند. نتوانست. فقط توانست بار عشق

 ایبا نام آزاده  یاز نظر عاطف شیبرا آنقدر کم که نام روزبه

 نداشته باشد.  یتفاوت دهینو
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نسبت به  یشتریو با صرف زمان ب دیدقت باال لباس پوش با

 شیهاکرونا فقط چشم لیکرد. هرچند که به دل شیآرا شهیهم

. خودش بود. شدیماسک پنهان م ریصورتش ز هیبود و بق دایپ

ورژن  نیترپوشخوشو  نیباتریخودش را عوض نکرد، اما ز

خواست تا  وعطا زنگ زد و از ا یگذاشت. وقت شیفروز را به نما

 به خود انداخت. نهینگاه را در آ نیآخر د،یایسر کوچه ب

داد و خانه را  هیهد رشینفس به تصواز سر اعتمادبه یلبخند

 ترک کرد.

 

بود و با نوک کفش  نییداده بود. سرش پا هیتک نشیبه ماش عطا

. متفکر به کردیم یبازیبود باز نیزم یکه رو یازهیبا سنگر

سر بلند  د،یزنانه را که شن یهاقدم یپا ی. صدادیرسینظر م

کرد و با  یصورتش نشست. سالم یآرام رو آرام یکرد و لبخند

 دیاش باال کشچانه ریبه فروز نگاه کرد. ماسکش را از ز نیتحس
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زد، او هم در  نیاشم رهیفروز که دست به دستگ و منتظر شد.

 سمت خودش را باز کرد و همزمان سوار شدند.

 یکرد و وقت فیفروز تعر یمانتو ییبایاز ز یمیگرم و صم یلیخ

 و گفت: دیکش نیاز سر تحس یخودش آن را دوخته سوت دیشن

... اون روز که زهیریهنر م هیآزاده گفته بود از هر انگشتت _

 .ایوارید نی. از ایبافیهم م یقال دمیت داومدم خونه

 :دیخند فروز

بزرگ شدم.  یدست یتابلوفرش... خب من تو آموزشگاه هنرها_

 . بهیرو بلد نباشم عج زایچ نیاگه ا

 فرمان را چرخاند و گفت: عطا

 دختر مستقل و خودباور... خب کجا برم؟ هی_

دختر که از دور خودش رو  هی»تنها تبسم کرد و نگفت:  فروز

 کانشیشون داده و فقط خودش و نزدخودباور و مستقل ن

نفسش تابع بهبراش مهمه و اعتماد گرانیچقدر نظر د دوننیم

 ریتصو هی. خودم رو شبمونهینم جورنیا ی. ولستهیحرف بق
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هستم و  یقوکه  قبولونمی. خودم به خودم مکنمیتو م یذهن

 «.هیهستم و بهتر از بق بایخودباور. ز

 

وز داد، با هم صحبت کردند؛ از که فر یبه آدرس دنیرس تا

 شتریاز کساد شدن بازار کار ب ،یبهار زیپاک و تم یهوا

 ریباور تهران، از ترامپ و تأث رقابلیکم و غ کیمشاغل، از تراف

 ...رانیمردم ا شتیبر مع کایانتخابات آمر

صحبت بود و خوش فروز لذتبخش بود. یبا عطا برا مصاحبت

صحبت  رگذاریدار. تأثخش یندکبم بود و ا شیآگاه. تن صدا

 لیوک کیمثل  کرد؛یم انیکلمات را محکم و واضح ب کرد؛یم

 !دسترهیچ زبده و

مشخص بود او هم  شتر،یو ب شتریب یعطا به گفتگو اقیاشت از

 .بردیبا فروز لذت م یصحبتاز هم
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از  گریکدیدوش شدند. دوشا ادهیرا پارک کرد و پ نیماش عطا

نداشتند،  یکه خلوت بودند و اکثرا مشتر ییهامغازه یجلو

 گفت: مقدمهیعطا ب گذشتند.
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 سیرو هم برد. سرو لشیهمسر سابقم که رفت تمام وسا_

که تو اون چند سال استفاده شده بود،  یدستدم یغذاخور

ش ن داده بود، جهاز من بود. همهبود که مامان به م یاون

که بابا  ینبود شده بود. تو اون مدت یکیبود  یکیشکسته بود و 

االن شده  همن بود از اونا فقط دو تا بشقاب مونده بود ک شیپ

پلو  دیبا یخورم تو خورشخونه ادیب ی! در واقع اگه کسیکی

 بخوره !

 مؤدبانه گفت: فروز

 ه؟یپس دست به ظرف شکوندنتون عال_

 سر تکان داد: عطا

ظرفا  ومدمی... میترنیسنگ یتو کار نکن گفتیملس... نگار م_

 افتادیاز اون باال م وانیل هی شدیم یچ دونمیرو جمع کنم نم

  .شدیم ریخرد و خاکش

 ها بردارد گفت:مغازه نیترینگاهش را از و آنکهیب فروز
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موقع دعوا که  دیهست ییبوده... فکر کردم از اونا یپس سهو_

 !شکوننیظرف م

 .بیکرد و نه تکذ دیینگفت. نه تأ یزیچ عطا

 عطا گفت: دندیها را که دمغازه تمام

کدوم به نظرت جالب  چیه م،یدیهزار مدل گل بشقاب د_

 م؟یبخر ومدین

 متعجب جواب داد: فروز

 !نیبپسند دیبپسندم؟ شما با دیمگه من با_

آوردم؟ من اگه تو  یتو رو واسه چ یکرد الیزرشک... پس خ_

... حاال اومدمیداشتم که دنبال تو نم قهیکاسه بشقاب سل دیخر

 نظرت رو نگرفته؟ یزیچ

 به چند مغازه قبل کرد: یااشاره فروز

 خوشم اومد! یلیطرح خ هیچرا... از _

نشانش  نیتریرا پشت و یسیرا چند مغازه برگرداند و سرو عطا

 داد:
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 قشنگه! خوشم اومد. به نظرم نیمن از ا_

 دوخت و گفت: سیچشم به سرو عطا

 به نظر منم نظرت قشنگه!_

 

بخرد، فروز  یخورفقط بشقاب و خورش خواستیم عطا

 سیسرو خواستیکامل بردارد. عطا م سیمجابش کرد که سرو

 سینفره بخرد، فروز دوباره مجابش کرد که سروشش

 یغذاخور سیعطا فقط سرو تر هست.نفره مناسبدوازده

از همان  یخورست مرغ کیفروز مجابش کرد  خواست،یم

 طرح را هم بخرد!

را  سیو پول سرو اوردیکارتش را درب خواستیعطا م یوقت

 حساب کند، غر زد:

 یگذاشت یچ نیبب م،یدو تا دونه کاسه بشقاب اومد یبه هوا_

 مون!تو کاسه
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رو بود، جواب سالمند و خنده یفروز، فروشنده که مرد یجا به

 داد:

 شیکاراشون رو پ استیس نی... خانما با همگهید نهیهم_

 .دیازشون استفاده کن یو خوش ی... به خوببرنیم

کرد و کنار گوش فروز،  یبا لبخند و تکان دادن سر تشکر عطا

 نجوا کرد: رلبیآهسته و ز

 ؟یت الزم ندارواسه خونه یزیتو چ_

 کرد: یتبسمش را مخف یتلخ فروز

 لیهم نداره! وسا دیدونه بشقاب جد هیخونه من جا واسه _

 ! هیواریخودم همه تو کمد د

نگفت.  یزیعطا ظاهر شد و چ یدو ابرو نیب یخط عمود چند

. از اورندیب نیجا بگذارند و ماشرا همان شانیدهایقرار شد خر

 در مغازه که خارج شدند، فروز گفت:

وان  هیدوست دارم  م؟یبر ترمنییپا ابونیچند تا خ شهیم_

 بزرگ بخرم! یکیالستپ



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 نگاهش کرد: ریمتح عطا

 لگن هم نداره! هی یحموم اونجا که جا ش؟یبذار یخوایکجا م_

 پاسداران شکست. نگیتو موتورخونه... وان داشتم... تو پارک_

  شه؟یجا م_

 را نشان داد و گفت: یبزرگ یبا باز کردن دستش، اندازه فروز

ال منبع آب گذاشته هست، فکر کنم قب یخال یفضا هیآره... _

 آب گرم هم هست. ریبودن... راه فاضالب هم داره... ش
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و خوشحال بود.  زدهجانیمغازه که شدند، فروز به وضوح ه وارد

در آب و  یوراز تصور غوطه د،یبزرگ وان را د یزهایسا یوقت

شد و عطا از  شتریدر آن، برق چشمانش ب یس سبکاحسا

 برق چشمانش تبسم کرد. دنید

 انتخاب رنگ، فروز رو به فروشنده گفت: سر

 .کنهینم ی... برام فرقستیرنگش مهم ن_

 ادامه داد: یتفاوتیخطاب به عطا با ب و

 ست بشه؟ خوادیم یتو موتورخونه با چ_
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 رو به فروشنده گفت: عطا

 !دیاریرو ب شیآب زیسا نی... از همیآب_

چهارخانه  یمردانه راهنیکه رفت، فروز با اشاره به پ فروشنده

 :دیعطا، پرس یاسرمه یو شلوار فاستون یآب

 د؟یدوست دار یشما آب_

به لباس خودش انداخت. انگار تازه رنگ آنها را  ینگاه عطا

 متوجه شده بود. جواب داد:

 یحموم خونه یهاکیمرنگ سرا ی. ولادیاون رو که خوشم م_

 نشه! یمنگلفردا حموم گلبردار که پس یزیچ هی. هیمن آب

نداد و سرش را به طرف  ی. جوابدیفروز دو یبه چهره خون

را  رنگیکرد و وان آب یچرخاند. عطا تبسم یکیپالست یظرفها

هم  یکیچند ظرف دردار پالست گرفت. لیاز فروشنده تحو

 و رو به فروز گفت: دیخر

 ارم؟یرو ب نیبرم ماش یستیمیوا نجایا_

 . مینه با هم بر_
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دسته آن را  کیرا درون وان قرار دادند و هر کدام  ظرفها

خلوت پا گذاشتند. آنقدر خلوت بود که  یروادهیگرفتند و در پ

عطا  را گرفته بودند. روادهیعرض پ ،یکس یبدون مزاحمت برا

ها. شاد و مغازه نیترینگاهش به فروز بود و فروز حواسش به و

کرده بود.  دیندرت خر ه. بکردینگاه م نهایتریسرزنده به و

ظرف  دیجز خر یگرید تیبود که اولو یجور طشیشرا شهیهم

 هیهم داشت، هد یداشت. هر چه ظرف فانتز یو لوازم فانتز

 ازدواجش بود.

 و گفت: دیکش نییچانه پا ریماسکش را تا ز عطا

 دایدرد بخور پ به زیچ هی نی... ببریز نینفسم گرفت ا_

 !یینودوست بخرم... خونه هیواسه  هیهد هی دیبا ؟یکنیم

 یجلو .دیاشاره به ماسک کرد و عطا آن را باال کش فروز

 را نشان داد: یستالیکر یخوروهیو م ستادیا یامغازه

 چطوره؟_

 !یعال_
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در وان گذاشتند و  یکیپالست یرا هم کنار ظرفها یخوروهیم

هر »کرد:  یزیررفتند. فروز در ذهنش برنامه نیت ماشبه سم

شد که بتونم  یجور طمیوقت خونه رو عوض کردم و شرا

 یلی. خخرمیرو م نیهم نیع امیمهمون دعوت کنم، حتما م

 «خوشگل و باکالسه.

 

قرار دادند و  نیعقب ماش یدر صندل گریکدیرا با کمک  وان

هم گرفتند و خسته را در صندوق عقب. ظرفها را  لیوسا گرید

 شدند.  نیسوار ماش یطوالن دیخر کیاز 

کمتر صحبت کردند.  ،یبرگشت به خاطر خستگ ریمس در

شد، که از فلش پخش ” بابک افرا” یشاد و طنزگونه یصدا

 :خواندیم لب فروز آورد. یرو یلبخند

 کم با خودت عشق و حال کن هی»

 ها رو چال کنو استرس غم

 سؤال کن یاز خودت ه نینش
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 …شهیم یکه بعدش چ 

 !شهینم یچیه چون

 و دالر و ولش کن طال

 …غصه رو کاهگلش کن در

 و شلش کن! ریسخت نگ گهید

 !گهیبسه د بابا

 !؟…گهیم یدل چ نیبب 

 …سر کن و یبه خوش عمروُ

 و جوش و کمتر کن و... حرص

  «…رو رها کن ایدن

 به فروز انداخت و گفت: ینگاهمین عطا

 یآهنگ رو گوش کرد... نصف رازها نیبار ا هی یساعت دیبا_

 ست.ترانه نیکردن تو ا یشاد زندگ

 :دیبه طرفش چرخ یکم فروز
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طنزآلود رو گوش  یآهنگا پیت نیا دیبخوا ادیبهتون اصال نم_

 .نیبد

 عطا مقعر شد و گفت: یلبها

 گوش بدم؟ یچ ادیبهم م_

 !یو اب وشیدار ...یلیساالر عق ون،ی... هماانیشجر_

 :دیصدادار خند طاع

م گوش بدم. حوصله یپیت نیا تونمیچرا؟ اتفاقا من اصال نم_

از هر کدوم  ،یکه گفت ییهاخواننده نی.. از هم.رهیسر م

 انیشجر نکهیرو دوس دارم. اما به صرف ا یخاص یهاآهنگ

 !تونمیخونده، آلبومش رو گوش بدم، نه... اصال نم

و از نظر  لیاص یکه صداها نهیا لیوک هیانتظار من از  دیشا_

  رو. هانیارزشمند رو دوست داشته باشه. بهتر یاصول کار
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 به فروز انداخت: یدنده را عوض کرد و نگاه کوتاه عطا

که  هیواسه من، اون نیبهتر ه؟یچ نیبهتر کنهیمشخص م یک_

اگه  یذهن منه. حت یارهایزش خوشم اومده و مطابق با معمن ا

 زیچ هیجامعه مزخرف باشه. بعد هم  یبه نظر داورا و حت
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 لی. وککننیم یباز یمختلف یهانقش ی... آدما تو زندگگهید

. تو زمان تهآدمم که شغلم وکال هی. من ستیبودن تمام من ن

عطا  شمیمخارج از اون  رم،یم لیوک نیپلیسیتو جلد د ،یکار

تو زمان  ؛یو منطق شمیم یجد یخودم! تو زمان کار ،یشکوه

آلود آهنگ طنز شم،یم یاحساس کنم،یم یشوخ یرکاریغ

هجو و مثبت  یاگه جاش باشه از شوخ ی... حتدمیگوش م

 . ارمیهجده کم نم

آخه  ی. ولیهست دهیآدم اتوکش هی شهیمنم فکر نکردم هم_

... مثال یکنیفرق نم بودنت لیبا ورژن وک یلیخودت هم خ

و  یاشلوار پارچه دمی... من هر دفعه شما رو ددنتیلباس پوش

 دمیوقت ند چی. هی. رسمیبود دهیمردونه پوش رهنیپ

با  وهوا که سرد بود هر دفعه شما ر ای. یبپوش نیو ج شرتیت

 نه کاپشن.  دمیدیکت و پالتو م

 :دیخند عطا



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

. پوشمی، اسپورت نمبشه کهییخب، آره، قبول دارم من تا جا_

 نی. ابرمیباشه... خودم لذت نم یبه خاطر کالس کار نکهینه ا

 ...گهید ستقهیدوس دارم. سل پیاز اون ت شتریرو ب یپیت

 

 به فروز نگاه کند گفت: آنکهیسکوت شد و عطا ب یکم

 ؟یشیاز زمان نگار بگم، ناراحت م م،یقبل یاگه از زندگ_

 نه راحت باش. _

 یعنی. لی. به عنوان وکمیو دادگاه با هم آشنا شدمن و نگار ت_

و  میدیرو د گهیهمد یو رسم نیپلیسیباد یهمون چهره شغل

 یلیویلیق نیمن اول یول دونم،ی. نگار رو نممیجذب هم شد

عمر  هی، واسه ”دل”ورق  نیاول دنیرفتن دلم بود. در واقع با د

 یراهروهاهم تو  مونیددوره نامز شتریدادم. ب” حکم” میزندگ

 یدادگاه گذشت. عاشق اقتدار و محکم بودنش شده بودم. وقت

بدون  شهیکه هم یسقف، من انتظار داشتم نگار کی ریز میرفت

 طونیدختر ش هیبودمش، بشه  دهید یلبخند و خشک و جد
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 یدخترا. حت یمثل ذات همه اره،یدرم یبازوونهید یکه گاه

اون انتظار داشت  هستن. اما یدکه تو جامعه خشک و ج ییاونا

باشم.  نیپلیسیو باد یمن تو خونه و خارج از محل کار هم رسم

خودمون، رو کاناپه  میخودم، تو حر یمن دوس داشتم تو خونه

لم بدم، دوس داشتم ته قابلمه رو نون بکشم، دوس داشتم 

ظرف ماست رو با انگشت بخورم، دوست داشتم پرتقال  یکناره

پوست بکنم، دوست داشتم  نکهیا یرو چهار قاچ کنم به جا

 یخرد کنم، دوس داشتم آهنگها نکهیرو گاز بزنم، نه ا بیس

 یدوست داشتم برا رو گوش بدم. یو گروه بمران یحجاز نایس

... نگار از دستم حرص  ران،یا یسفر برم شهرها و روستاها

باکالس  ذاشت،یبتهوون و موتزارت م ی. سمفونخوردیم

ل تو، با ورژنِ باکالس من ازدواج کرده به قو ای. شتدوست دا

اثر  هیبرگرفته از  وارید یرو یبود. نگار دوست داشت تابلو

سر در  یزیمعروف باشه که من از همون اصلش هم چ

 یاسما نیرو از ا مونندهی. دوست داشت اسم بچه آآوردمینم
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د یپاگشا و ع یبه مهمون کهیدوس داشت زمان م،یبذار یخارجک

ساالد  من کراوات بزنم، من دوس نداشتم. میریم یدنید

و  شدیاضافه م ونزیمااه، اگه بهش سساه گفتیرو م یرازیش

 جهینت نیزود به ا یلیبه! خبه گفتیم یامیساالد م گفتنیم

که دوسش داشت  یاون عطا شکوه ،یعطا شکوه نیکه ا دیرس

. نه من خواستم ستمین کردیم دایو کنارش احساس خوب پ

 نوریکنه. از ا یزندگ یوض بشم و نه اون خواست با من واقعع

مشترک  ینگار که تو زندگ یکار تیبا جد تونستمیهم من نم

 یشناخت نکه،یشد که رفت. خالصه ا نی. اامیهم داشت کنار ب

تو ذهنت هست رو بذار کنار. از صفر  لتیوک یکه از عطا شکوه

 و دوباره منو بشناس.
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وقت  یلیآمد خ ادشی نگفت. چیتکان داد و ه یفروز فقط سر 

 کرده بود: فیتعر اشیآزاده از جار شیپ

آووکادو هست  میبگ میباور کن اگه آب کرفس رو بهش بد_

. فقط دنبال اسم و مارک و بِرنده! از کنهیم فیو تعر خورهیم

 نویپاچکال ییایتالیا یپاچه رو به اسم غذات که اگه کلهاوناس



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

رو  هیکاف ،ی. به قول علبرهیو لذت م خورهیجلوش، م یبذار

رو واسه داشتن  ودشوقت نگار خپا مارک بذارن، اون سنگ

شب تو  هیداره واسه خودش...  ی... عالمکنهیپا هالک مسنگ

و  یبازگردو داشتن از اشونییو عطا و پسردا یعل ،یمهمون

سنگ و هفت یواریدخیاز ب گفتن،یم شونیزمان بچگ یبازلهیت

از  یکه چرا عطا تو بچگ خوردیکردنشون، نگار حرص م یباز

انگار  کردیبا چندش به مردا نگاه م نیهمچ کرده. ایباز نیا

 دهیبار عطا پاش ضرب د هی... کردنیم یتو لجن باز گفتنیم

روز اجبارا  هی رفت،یاش. کفش پاش نمبود، آتل بسته بودن بر

 یهایچرم ییدمپا نیرفته بوده دادسرا. حاال از ا ییبا دمپا

 کرد! کارینگار چ یدونینم یبودا... ول دهیپوش کیش

 

شدت باور نکرده بود و گذاشته بود به حساب  نیفروز به ا و

آزاده. چرا که آزاده به شدت عطا را دوست داشت  ”یبازیجار”

او از  .دانستیم ادیعطا را هم از سر نگار ز یتار مو کیو 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

نخواهد  یحدس زده بود که ازدواج نگار و عطا دوام شیپ یلیخ

 .دیانجامخواهد  ییداشت و به جدا

و  بود. یسر هم نگار طالق گرفت. اگر چه طالقشان توافق آخر

 یفشار عصب نیو هم دید بیعطا بعد از رفتن نگار به شدت آس

باعث شد قند خونش از کنترل خارج شود و سر از  یحتو نارا

 درآورد.  مارستانیب

 

تفکرات خودش خارج شد.  یفروز از دامنه ن،یتوقف ماش با

 انداخت. دانیوسط م یفردوس یبه اطراف و مجسمه ینگاه

 زد و گفت: یبپرسد، عطا چشمک یزیقبل از آنکه چ

 هی .میورعصرونه با هم بخ هی شهیم یول ست،یوقت شام ن_

 !رهیشام رو بگ یعصرونه که جا

که عطا نشان  یاخانهشد. به سمت سفره ادهیزد و پ یلبخند

دوشادوش هم قدم برداشتند. عطا دوباره متکلم شد و  دادیم

 گفت:



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

رمضون افتاده بود تو  اون موقع که ماه ش،یسال پ یلیخ_

ند چ .رفتمیکوتاه بود، کالس کنکور م یلیزمستون و روزها خ

 ستگاهیبه ا دمیرسیم کهیزمان بود. نجایتا کوچه باالتر از ا

از  یکی .شدیو وقت افطار م گفتنیاتوبوس، اذان مغرب رو م

 ییچا ینیچند تا س یخونه با لباس محلسفره نیهم یکارگرا

... کارش  یدونی. مگانیرا کرد؛یمسافرا پخش م نیو ب آوردیم

داشت؛  یخوب یلیاثر خ یلنداشت و یادیز یارزش ماد دیشا

سرد... بعدها چند بار خواستم به جبران  یزبون روزه، هوا

هر  نجا،یا امیکه خورده بودم با دوستام ب یگانیرا یهاییچا

 یفردوس کینزد دمیاالن د .نشدشد که  یزیچ هیدفعه 

 تیفیک دوارمی. فقط امنجایا میایفرصته که ب نیبهتر میهست

 غذاش خوب باشه. 

 ر جواب گفت:د فروز

که پونزده شونزده سال  یچه جالب... حساب کن اون بذر_

خونه به بار سفره نیا یتو ذهن شما کاشته شد، االن برا شیپ
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عوض شده  نجایا تیریاز اون موقع تا االن مد دیشا .نهیشیم

 خونه تو ذهنتون مونده.اسم و مکان سفره یباشه، ول

 ی«اوهوم»ودند. عطا ب دهیخانه رسسفره کیبار یورود یجلو

 یبه سو دییبفرما یگفت و به احترام فروز دستش را به نشانه

 پله دراز کرد.راه

 یرو خلوت بود. یادیخانه زکه انتظار داشتند، سفره همانطور

را درآورد،  شیهاکفش آنکهیکنار حوض نشستند. عطا ب یتخت

 نییماسکش را پا هم انداخت. یرا دراز کرد و رو شیپاها

گذاشت و  یپشت یلبه ی. دو دستش را هم باز کرد و رودیکش

 گفت:

خود  یبرا ی... خلوت بودنش به نفع ماست. ولشیییآخ_

  .شمیمجموعه ناراحت م
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اطراف نگاه کرد و  یتخت نشست و به فضا یلبه یرو فروز

 گفت:

 .ادیم زیهم هست. به نظر تم یدنج و قشنگ یجا_

 سر تکان داد و گفت: عطا
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 من برم. یبرو دستات رو بشور، اومد_

لبش به خورد تمام رژ رفت. یبهداشت سیبه سرو فشیبا ک فروز

دستانش را که  از آن نمانده بود. یماسک رفته بود و اثر

شش کش ماسک پشت گو یکرد. جا دیلبش را تجدشست، رژ

 ماساژ داد و بازگشت.  یرا کم

 خواندیکه م ییعطا منو را درآورد و چهارزانو نشست. کفشش

 را کنار دستش گذاشت و گفت:

 واسه منم سفارش بده.  ،یخواست یهر چ_

 ن؟یبخور یمیرژ یغذا دیاحتماال شما نبا گمیم_

 و گفت: ستادیصاف ا عطا

 . کم غذا بخورم دیمراعات دارم و با یسر هیفقط _

 به منو انداخت و گفت: ینگاه یسرسر فروز

 م؟یبخور یاشتراک ؟یزید هیبا  میریکباب بگ هی یموافق_

 زد: یبشکن عطا

 بانو. مییامر شما عیما مط_
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 کرد: دیرا صدا زد و غذا را سفارش داد. فروز تأک شخدمتیپ

بعدش  قهیده دق س،یبا دو تا سرو نیاریرو ب یزیلطفا اول د_

 .نیاریکباب رو ب

 

 بود. امدهیمخلفات را که آوردند، هنوز عطا ن ینیو س سفره

 یالهیو پ خوردنیفروز سفره کوچک را پهن کرد. بشقاب سبز

 ی. صدانطوریها را هم همآن گذاشت. دوغ انیرا م یترش

شدنش را  کیو نزد دیبه طرفش چرخ دیعطا را که شن یهاقدم

با آن  که یالزد. دستم شیبه رو یگر شد. عطا لبخندنظاره

را در سطل کنار حوض انداخت و  کردیرا خشک م شیدستها

 نشست.  شیرو رو به

 

از آنکه  شیبه آن انداخت و پ ینگاهعطا زنگ خورد.  لیموبا

 جواب دهد، رو به فروز گفت:

 دوست جونته!_
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چشم به فروز دوخته بود، خطاب به آزاده  کهیبعد در حال و

 گفت:

شد؟...  یچ ،ی... چمیشام بخور مینوز، اومدجانم آزاده؟... نه ه_

خودم بشناسمش.  دی... تقلب نرسون، باهییقرارمون فقط آشنا

... غذا رو گهی... گفتم باشه دی... باشه... اکنطوریبه فروز هم هم

 ...فعال، خداحافظ.م؟یشاممون رو بخور یدیآوردن، اجازه م

 شیجا در یگذاشت. کم بشیرا قطع کرد و آن را در ج لیموبا

 کی. دیباال کش یجا شد و از سر زانو پارچه شلوارش را کمجابه

 یقرار داد و آرنجش را رو یرا افق یگریو د یرا عمود شیزانو

 گفت: یگذاشت. به شوخ شیزانو

 !یمشد... مدل داشادیب طیبه مح دیطرز نشستن با_

 کرد: یتبسم فروز

 .ایوطمثل ل ؟یرو هم با مشتت بشکون ازیپ یخوایالبد م_

 !هیمدل نشستن کاف نی. همشهینه بابا دستم اوف م_
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قطعه نان در نقش  کیفروز بود. فروز با  یعطا به کارها نگاه

را گرفته بود و آب آن را در دو کاسه  یزیظرف د ره،یدستگ

آن جدا  یاهاینخود و لوب یآبگوشت را از ال ی. دنبهختیریم

عطا  یجلواز ظرفها را  یکیگذاشت.  ینیکرد و داخل س

 گذاشت و گفت:

 . دییبفرما_

 نان خرد کردند و عطا گفت: دیتر یدو برا هر

 قبولت دارن. یلیخ یآزاده و عل_

از آنها را با  یکیدو سه تکه نان در ظرفش انداخت و  فروز

 قاشق برداشت:

 اونا بود؟ شنهادیپ_

بودم که حرفشون  لیخب، خودمم ما یهم اونا، هم مامان... ول_

 نیاول یدادن، ول شنهادیکه پ ینبود ینفر نیردم. اولرو قبول ک

 که قبول کردم. یهست ینفر
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از  یگرینگفت و قاشقش را به دهان برد. تکه نان د یزیچ فروز

اش انداخت. در کاسه گریرا خورد و دو قطعه نان د شیدهایتر

 گفت: یفروز، به شوخ یعطا با اشاره به ظرف غذا

 ؟یکنیم یریگیماه_

 . شهیم ریخم آب بکشه، ادیز ادیخوشم نم_

خشکه!  یخوریم یکه تو دار ینینرم باشه، ا دیبا دیریت_

 آب! یچوب رو هیشب

 اتیبا اشاره به محتو یتکان داد و متقابال به شوخ یسر فروز

 ظرف عطا گفت:

 زده شده!طوفان یایدر هیشما هم شب یغذا_

را در ظرفش گذاشت  رفتیکه به سمت دهانش م یقاشق عطا

 وار خواند:و دکلمه

  یدل ما رفته مهمان_

 …یطوفان یایدر کی به

 پارو نزد، وا داد!  دیبا
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 داد! ایدل رو به در دیبا

 …بردت هر جا دلش خواست یم خودش

 …هر جا برد بدون ساحل همونجاست به

 ال انداخت:با ییابرو فروز

 ن؟یقشنگ بود... چقدر باورش دار_

 راند و گفت: یادهانش را با زبان به گوشه اتیمحتو عطا

در حرف صددرصد قبولش دارم، در عمل که بشه همون باور و _

 شصت هفتاد درصد.  ن،یقی

 کرد و ادامه داد: یرا خال دهانش

 دادگاه طالقت ازت خوشم اومد... انیتو جر_

 :دیپرحرفش  انیم فروز

 خوشت اومد؟ میچرا؟ از چ_

 تکان خورد و چهارزانو نشست: شیدر جا عطا

. نه به خودش نه یبه اون نامرد بگ یحرف زشت دمیند نکهیاز ا_

 گفت،یکه مادرش م یاتیدر مقابل چرند نکهیمادرش و هم ا
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خودت رو نشون  یمقتدر و قو نکهی.. از ا.یمثل نکردبهمقابل

خانواده  یمن سالها تو دادگاههابه ظاهر...  یحت ،یداد

که دو نفر در  دمیرو د ی. موارددمیمختلف رو د یهاپرونده

طرف  کی نکهیاز هم جدا شدن، اما ا گهیاحترام به همد نیع

جاش  چیکنه و مادرش چرند بگه و طرف مقابل به ه انتیخ

رفتار نشون دهنده  نی. ادمیحساب نکنه و جواب نده، کم د

 آدمه.  ی و خودباورنفس باالاعتمادبه

 و گفت: دیخند فروز

 لیدل دی... شا؟یکنیاشتباه نم ؟ینفس؟ خود باوراعتمادبه_

 بوده! یاگهید زیسکوتم چ

 ؟یمثال چ_

مثال  ایشأن اون فرد کنم... نخواستم خودم رو هم نکهیمثال ا_

 نخواستم با جواب دادنم خوشحالش کنم!

 دوستانه نگاهش کرد: عطا
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... بعد از اون ه؟یجز خود باور یزیرفتار چ نیا فیخب... تعر_

 یزن و مرد نداره، هر آدم ،ی... هر آدمیخونه، هر زن یماجرا

برسه و خودش  رشیزود به پذ نقدریا تونستیتو بود نم یجا

آدم بتونه  یبحران طیتو شرا نکهیوفق بده... ا دیجد طیرو با شرا

 یتو تونست نکهی... استین یکار هر کس ره،یبگ میدرست تصم

 شتریب ینسب یلیحاکم بر جامعه و تعط یبا وجود رکود اقتصاد

فقط  یکن شرفتیزود، در حد و اندازه خودت پ یلیمشاغل، خ

 چکیکه مثل پ یی... متنفرم از آدماادیآدم سوپرتوانا برم هیاز 

تا بتونن رشد کنن. از خودشون  چنیپیم گاههیتک هیدور 

شده،  ادیمردا هم ز نیتعدادشون ب ...نابستهندارن... و یزیچ

 .چیه گهیزنا که د

 زد: ینیلبخند غمگ فروز

نکنه. سخته بدون داشتن  یرو بدون حام یزن چیخدا ه_

آدم سرو بشه، بلند بشه، شکوفا بشه... من اگه تونستم  ،یحام

و پدرتون برخوردار بودم.  یعل تیاز حما ستم،یخودم وا یرو پا
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 نکهیق و دادگاه خونه رو بدون اطال یشما... کارها نطوریهم

 . نیانجام داد د،یریاز من بگ یانهیهز
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رو از آب  متیگل یتونستیو بابا هم نبودن تو م یاگه عل_

... من یبود ونی... خبر دارم تو فکر اجاره پانسیبکش رونیب

 یقائلم. زنا یادیتوانا و مقتدر احترام ز یاخانمه یبرا

 نکهیحرف تو حرف شد... قبل از ا گفتم،یداشتم م خودباور...

 یاومده بود ول شمازت خو ،یمامان و مواظبش باش یخونه یایب

و آزاده  یعل شنهادیپ ینه اونقدر که بخوام بهت فکر کنم. حت

طبع عتچقدر منا دمید یوقت یگرفته بودم. ول دیرو هم ند

با  یرو خواست یمحبت بابا و عل یکه حت یو بلند نظر یدار

 نکهیخوشم اومد. ا یلیازت خ ،یاز مامان جبران کن یپرستار

 هی. به عنوان یباش یکس نید ریاز نظر محبت ز یحت ینخواست

 یاون مدت که خونه ی. ولیزن، برام ارزشمند شد هیانسان، نه 

به  شهیکه حس کردم م دمیازت د ییرفتارا هی ،یمامان بود

از  یبهت فکر کنم. بعض یعنوان همسر و مونس زندگ

 هیفقط  دمی. ددمیمورد نظرم رو تو وجودت د یهامشخصه
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باگذشت و  یهست یی. بانویستین بزرگاحترام و  انسان قابل

معاش باال. فکر با عقلو خوش تیبا درا نطوریمهربون... و هم

 ست،یکردن ن یلبرداشتن و د یزن بودن فقط زنانگ

 !دمیرو د اشیلیداره... که تو وجود تو خ یادیز یهامشخصه

 عطا، تنها گفت: یدر جواب نطق طوالن فروز

 نظر لطفتونه._

 چند قاشق خورد و دوباره گفت: عطا

هست که تو فکر ازدواج و  ی... چند وقتگفتمیداشتم م_

که  یهر مورد نداشتم. یجرأت کاف یفراشم... ول دیتجد

. کردمیو برهان ردش م لیدر جا تو ذهنم با دل شدیم شنهادیپ

 واگذار کردم. ییزدم و به اون باال ایدست آخر دلم رو به در

باشم رو  هکه بتونم کنارش آرامش داشت یکیبهش گفتم خودت 

 یوکالتت رو برا دیزنگ زد و گفت با یفرداش عل سر راهم بذار.

... نجایو زدن اومدم تا امنم بدون پار دار بشم.عهده ییجدا

داد...  ایدل رو به در دیپارو نزد، وا داد... با دیخالصه که... با
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هر جا دلش خواست... به هر جا رفت بدون  بردتیخودش م

  ساحل همونجاست.

 

 گلگون شد. اما با خنده گفت: یفروز کم یچهره

فکر  گهیقرار بود بدون دخالت دادن احساسات در مورد همد_

از  شتریکه ب یکنیم یکار یگیم یکه شما دار یجورنیا. میکن

 !رنیو منطق، احساسات قدرت بگ لیدل

 برداشت: خوردنیزد و چند پر سبز یچشمک عطا

کنه به درد  کیکه نتونه با کالم احساسات زن رو تحر یمرد_

که دارم  ییرادای... باالخره در مقابل اخورهیم واریجرز د یال

چهار تا حسن بهت  دیبا یشیبعدا متوجه م ای یدونیوتو هم م

 نه؟ اینشون بدم 

تخت،  یکباب رو ینیو گذاشتن س شخدمتیشدن پ کینزد

 حرفشان را خاتمه داد. 
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 یهایمانده بود. عطا دوباره ژست لوط دهیکوبگوشت هنوز

 کرد: طنتیو ش دیرا کوب یزیجامد د اتیرا گرفت. محتو یمیقد

 داده... گنج قارون! بودن بهم دست  نیاحساس فرد_

 زد: یلبخند فروز

 دنیو آزاده آبگوشت خوردم، موقع گوشت کوب یبار با عل هی_

 جمله رو گفت. نیهم هم یعل

 از منه... یالگوبردار_

 دهان فروز گرفت: کیدرست کرد و نزد یالقمه بعد

 خدمت شما..._

 با دست آن را گرفت و تشکر کرد. فروز

هم تمام  دهیکوبگوشت یند و وقتظرف لقمه گرفت کیهم از  با

 شد، فروز گفت:

 شدم... کباب موند واسه شما.  ریس گهیشکر... من د یاله_

 زد: یتلخند عطا
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کم  دیبا یتو خوردنش... ول آوردمیاگه به خودم بود کم نم_

... دست خودت رو ابتیو د ییغذا میبخورم به خاطر رژ

 .بوسهیم

ش ... چارهستین یمشکل ... االن هممیدادیکاش سفارش نم_

 بار مصرفه. ناهار فرداتون جور شد.  هیظرف  هی

 

 

 

[ ,۷/۱2/202۱ ۱2:0۱ PM] 
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۹8قسمت#

 

 اشیمختلف دادگاه یهاکه شدند، عطا از پرونده نیسوار ماش 

 نیسر بد جا پارک کردن ماش هیدو همسا یکرد. از دعوا فیتعر

از آنها به خاطر اتالف وقت که منجر به قر  یکی تیو عصبان

 یشده بود. کار یگرید یپا یو شکستگ یکی نیشدن در ماش

 یبود برا هباعث شد تیدر عصبان یریگمیکه به خاطر تصم

شلوغ  یدر دادگاهها یروز عالف نیبا چند ،یمعطل قهیچند دق

 زین نیسنگ یاهیرو شود و دو خطر مواجهه با کرونا روبه

 بپردازد. 

 بودن علت دعوا گفت: هودهیتعجب فروز از عبث و ب انیم در
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 یلیخ شد،یکارتون از برنامه کودک پخش م هیبچه که بودم _

 یامزرعه هی یهادونه از کلم هیهر روز  یخرگوش هیجالب بود. 

ارتش  هیهاش نجات کلم ی. صاحب مزرعه براخوردیرو م

کرد، تمام  رونیزرعه رو واستخدام کرد. ارتش اومد، خونه و م

 ریبسته دستگ کتآخر خرگوش رو  برد، دست نیکلمها رو از ب

. اگه نهیهم اشهیدادگاه هم قض یکرد و برد. نود درصد دعواها

ازش  کیحق کوچ هی ده،یفحش شن هیکه  یاز همون اول اون

 یپا کهیامثالهم، حواله بده به ناخن انگشت کوچ ایشده  عیضا

نه  نه،یبیم شترینشون بده، نه خسارت ب یدچپش و نخواد خو

پول و وقت و آرامشش از  لیطو و ضیعر یبه خاطر دادگاهها

... البته شیشونیرو پ ادیبرچسب قاتل م انایو نه اح رهیم نیب

گذشت رو ندارن، سودش هم تو  نیمردم ا شتریخوشبختانه ب

 !رهیم الیما وک بیج

فروز  نگه داشت.و چند پالک باالتر  دیچیداخل کوچه پ به

 گفت:
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هر دفعه هم من  .دهیرخ م ادیز جانیپارک ا یدعوا سر جا نیا_

 .کنمیاز آخر و عاقبتش وحشت م

 شد: ادهیپ نیاز ماش عطا

  .گهید مینون بخور دیهم با الیباالخره ما وک_

سرش آمد.  جلوتر رفت تا در را باز کند. عطا هم پشت فروز

و  ردیرگشت تا وان را از عطا بگکه شدند، فروز ب اطیوارد ح

 الیو او را بفرستد برود که متوجه شد خ دیبگو یریبه خ شب

 بود و گفت: ستادهیپله اراه یجلو آمدن به خانه را دارد.

 دستم شکست... زودتر درو وا کن._

 

چه  نندیاگر بب گرانید نکهیبه ا ییگرفت بها میتصم درجا

از  یبود و قلبش او را جدا یندهد. عطا انسان موجه ندیگویم

در را باز کرد و  .پنداشتیم نیمثبت و مت ،یبحث خواستگار

به موتورخانه رفت. وان را  میکنار رفت. عطا وارد شد و مستق
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آب و راه رآبیش به یآنجا گذشت و با نگاه یمانیس نیزم یرو

 کف موتورخانه گفت:

تورخونه باشه پنجره مو ادتیگرمم هست. فقط  نجایخوبه... ا_

 نداشته باشه.  دید یرو ببند

نگاهش به درون وان  گفت. یابود و باشه ستادهیدم در ا فروز

غذا  بارمصرفکیو ظرف  ستالیکر یخوروهیم یافتاد. جعبه

 درون وان بود. اعتراض کرد:

 ؟یرو چرا با خودت آورد نایا_

گذاشت و  یجاکفش یرا رو یخوروهیآنها را برداشت. م عطا

 گفت:

که  یخال. دستخوامیدوست م هی یینوگفتم که واسه خونه_

 ت.خونه امیب شدینم

 گفت: یبا لبخند به شوخ فروز

 ! دستت درد نکنه. یهم هست قهیبا سل_
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 یاتاق باز بود، عطا بدون تعارف وارد شد و ظرف غذا را رو در

 گذاشت: نتیکاب

 یباشه برا م،ریروزه بگ تونمیفردا اول ماه رمضونه... من که نم_

 تو. یسحر

اندازه سه چهار روز برنج  یظهر غذا درست کردم. از تنبل_

 درست کردم که...

 :دیحرفش پر انیم عطا

برنج بهم بده ناهار فردام  ریکفگ هیپس قربون دستت، فقط _

 دیکباب نبا هیاز  شترینصف. من ب جور شه. کباب هم نصف

 بخورم، تو هم که غذات کمه.

عطا را انجام  یرا باز کرد تا خواسته خچالیدر  اقیبا اشت فروز

داشت؛ شراکت. عطا اهل کالس گذاشتن  یدهد. احساس خوب

 نی. کامال دوستانه و اکردیرفتار م لهیپ لهیشینبود. با او ب یالک

به او  یبود و آرامش خاص کیو اخالقش نزد هیبه روح یلیخ

 .   دیبخشیم
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[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 

 

 

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#
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 ۱۹۷قسمت#

 

رو از آب  متیگل یتونستیو بابا هم نبودن تو م یاگه عل_

... من یبود ونی... خبر دارم تو فکر اجاره پانسیبکش رونیب
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 یقائلم. زنا یادیتوانا و مقتدر احترام ز یخانمها یبرا

 هنکیحرف تو حرف شد... قبل از ا گفتم،یداشتم م خودباور...

 یاومده بود ول شمازت خو ،یمامان و مواظبش باش یخونه یایب

و آزاده  یعل شنهادیپ ینه اونقدر که بخوام بهت فکر کنم. حت

طبع چقدر مناعت دمید یوقت یگرفته بودم. ول دیرو هم ند

با  یرو خواست یمحبت بابا و عل یکه حت یو بلند نظر یدار

 نکهیخوشم اومد. ا یلیازت خ ،یاز مامان جبران کن یپرستار

 هی. به عنوان یباش یکس نید ریاز نظر محبت ز یحت ینخواست

 یاون مدت که خونه ی. ولیزن، برام ارزشمند شد هیانسان، نه 

به  شهیکه حس کردم م دمیازت د ییرفتارا هی ،یمامان بود

از  یبهت فکر کنم. بعض یعنوان همسر و مونس زندگ

 هیفقط  دمی. ددمیت دمورد نظرم رو تو وجود یهامشخصه

باگذشت و  یهست یی. بانویستین بزرگاحترام و  انسان قابل

معاش باال. فکر با عقلو خوش تیبا درا نطوریمهربون... و هم
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 ست،یکردن ن یداشتن و دلبر یزن بودن فقط زنانگ

 !دمیرو د اشیلیداره... که تو وجود تو خ یادیز یهامشخصه

 ، تنها گفت:عطا یدر جواب نطق طوالن فروز

 نظر لطفتونه._

 چند قاشق خورد و دوباره گفت: عطا

هست که تو فکر ازدواج و  ی... چند وقتگفتمیداشتم م_

که  یهر مورد نداشتم. یجرأت کاف یفراشم... ول دیتجد

. کردمیو برهان ردش م لیدر جا تو ذهنم با دل شدیم شنهادیپ

 واگذار کردم. ییزدم و به اون باال ایدست آخر دلم رو به در

باشم رو  هکه بتونم کنارش آرامش داشت یکیبهش گفتم خودت 

 یوکالتت رو برا دیزنگ زد و گفت با یفرداش عل سر راهم بذار.

... نجایمنم بدون پارو زدن اومدم تا ا دار بشم.عهده ییجدا

داد...  ایدل رو به در دیپارو نزد، وا داد... با دیخالصه که... با

هر جا دلش خواست... به هر جا رفت بدون  دتبریخودش م

  ساحل همونجاست.



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 گلگون شد. اما با خنده گفت: یفروز کم یچهره

فکر  گهیقرار بود بدون دخالت دادن احساسات در مورد همد_

از  شتریکه ب یکنیم یکار یگیم یکه شما دار یجورنیا. میکن

 !رنیو منطق، احساسات قدرت بگ لیدل

 برداشت: خوردنید و چند پر سبزز یچشمک عطا

کنه به درد  کیکه نتونه با کالم احساسات زن رو تحر یمرد_

که دارم  ییرادای... باالخره در مقابل اخورهیم واریجرز د یال

چهار تا حسن بهت  دیبا یشیبعدا متوجه م ای یدونیوتو هم م

 نه؟ اینشون بدم 

خت، ت یکباب رو ینیو گذاشتن س شخدمتیشدن پ کینزد

 حرفشان را خاتمه داد. 

 یهایمانده بود. عطا دوباره ژست لوط دهیکوبگوشت هنوز

 کرد: طنتیو ش دیرا کوب یزیجامد د اتیرا گرفت. محتو یمیقد

 بودن بهم دست داده... گنج قارون!  نیاحساس فرد_
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 زد: یلبخند فروز

 دنیو آزاده آبگوشت خوردم، موقع گوشت کوب یبار با عل هی_

 جمله رو گفت. نیهمهم  یعل

 از منه... یالگوبردار_

 دهان فروز گرفت: کیدرست کرد و نزد یالقمه بعد

 خدمت شما..._

 با دست آن را گرفت و تشکر کرد. فروز

هم تمام  دهیکوبگوشت یظرف لقمه گرفتند و وقت کیهم از  با

 شد، فروز گفت:

 شدم... کباب موند واسه شما.  ریس گهیشکر... من د یاله_

 زد: یتلخند عطا

کم  دیبا یتو خوردنش... ول آوردمیاگه به خودم بود کم نم_

... دست خودت رو ابتیو د ییغذا میبخورم به خاطر رژ

 .بوسهیم
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ش ... چارهستین ی... االن هم مشکلمیدادیکاش سفارش نم_

 بار مصرفه. ناهار فرداتون جور شد.  هیظرف  هی

 

 

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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 اشیمختلف دادگاه یهاکه شدند، عطا از پرونده نیسوار ماش 

 نیسر بد جا پارک کردن ماش هیدو همسا یکرد. از دعوا فیتعر

از آنها به خاطر اتالف وقت که منجر به قر  یکی تیو عصبان

 یشده بود. کار یگرید یپا یو شکستگ یکی نیشدن در ماش

 یبود برا هباعث شد تیدر عصبان یریگمیه به خاطر تصمک

شلوغ  یدر دادگاهها یروز عالف نیبا چند ،یمعطل قهیچند دق

 زین نیسنگ یاهیرو شود و دو خطر مواجهه با کرونا روبه

 بپردازد. 

 بودن علت دعوا گفت: هودهیتعجب فروز از عبث و ب انیم در

 یلیخ شد،یدک پخش مکارتون از برنامه کو هیبچه که بودم _

 یامزرعه هی یهادونه از کلم هیهر روز  یخرگوش هیجالب بود. 

ارتش  هیهاش نجات کلم ی. صاحب مزرعه براخوردیرو م

کرد، تمام  رونیاستخدام کرد. ارتش اومد، خونه و مزرعه رو و
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 ریبسته دستگ کتآخر خرگوش رو  برد، دست نیکلمها رو از ب

. اگه نهیهم اشهیدادگاه هم قض یدعواها کرد و برد. نود درصد

ازش  کیحق کوچ هی ده،یفحش شن هیکه  یاز همون اول اون

 یپا کهیامثالهم، حواله بده به ناخن انگشت کوچ ایشده  عیضا

نه  نه،یبیم شترینشون بده، نه خسارت ب یچپش و نخواد خود

پول و وقت و آرامشش از  لیطو و ضیعر یبه خاطر دادگاهها

... البته شیشونیرو پ ادیبرچسب قاتل م انایو نه اح رهیم نیب

گذشت رو ندارن، سودش هم تو  نیمردم ا شتریخوشبختانه ب

 !رهیم الیما وک بیج

فروز  و چند پالک باالتر نگه داشت. دیچیداخل کوچه پ به

 گفت:

هر دفعه هم من  .دهیرخ م ادیز جانیپارک ا یدعوا سر جا نیا_

 .کنمیت ماز آخر و عاقبتش وحش

 شد: ادهیپ نیاز ماش عطا

  .گهید مینون بخور دیهم با الیباالخره ما وک_
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سرش آمد.  جلوتر رفت تا در را باز کند. عطا هم پشت فروز

و  ردیکه شدند، فروز برگشت تا وان را از عطا بگ اطیوارد ح

 الیو او را بفرستد برود که متوجه شد خ دیبگو یریبه خ شب

 بود و گفت: ستادهیپله اراه یجلو را دارد.آمدن به خانه 

 دستم شکست... زودتر درو وا کن._

 

چه  نندیاگر بب گرانید نکهیبه ا ییگرفت بها میتصم درجا

از  یبود و قلبش او را جدا یندهد. عطا انسان موجه ندیگویم

در را باز کرد و  .پنداشتیم نیمثبت و مت ،یبحث خواستگار

به موتورخانه رفت. وان را  میشد و مستق کنار رفت. عطا وارد

آب و راه رآبیش به یآنجا گذشت و با نگاه یمانیس نیزم یرو

 کف موتورخانه گفت:

باشه پنجره موتورخونه  ادتیگرمم هست. فقط  نجایخوبه... ا_

 نداشته باشه.  دید یرو ببند
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نگاهش به درون وان  گفت. یابود و باشه ستادهیدم در ا فروز

غذا  بارمصرفکیو ظرف  ستالیکر یخوروهیم ی. جعبهافتاد

 درون وان بود. اعتراض کرد:

 ؟یرو چرا با خودت آورد نایا_

گذاشت و  یجاکفش یرا رو یخوروهیآنها را برداشت. م عطا

 گفت:

که  یخال. دستخوامیدوست م هی یینوگفتم که واسه خونه_

 ت.خونه امیب شدینم

 :گفت یبا لبخند به شوخ فروز

 ! دستت درد نکنه. یهم هست قهیبا سل_

 

 یاتاق باز بود، عطا بدون تعارف وارد شد و ظرف غذا را رو در

 گذاشت: نتیکاب

 یباشه برا رم،یروزه بگ تونمیفردا اول ماه رمضونه... من که نم_

 تو. یسحر
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اندازه سه چهار روز برنج  یظهر غذا درست کردم. از تنبل_

 درست کردم که...

 :دیحرفش پر نایم عطا

برنج بهم بده ناهار فردام  ریکفگ هیپس قربون دستت، فقط _

 دیکباب نبا هیاز  شترینصف. من ب جور شه. کباب هم نصف

 بخورم، تو هم که غذات کمه.

عطا را انجام  یرا باز کرد تا خواسته خچالیدر  اقیبا اشت فروز

داشت؛ شراکت. عطا اهل کالس گذاشتن  یدهد. احساس خوب

 نی. کامال دوستانه و اکردیرفتار م لهیپ لهیشینبود. با او ب یلکا

به او  یبود و آرامش خاص کیو اخالقش نزد هیبه روح یلیخ

 .   دیبخشیم

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 

 

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 

 

 

 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 ۱۹۹قسمت#

 

. با دید وارید یرو یکارش که تمام شد، عطا را متوجه تابلو 

. به طرفش برگشت و کردیقت و موشکافانه به آن نگاه مد

 گفت:

 تو ذهنش بوده.  یطوفان یایتابلو هم شعر در نیگمونم نقاش ا_

وزش  ،یمواج و طوفان یایهم نگاهش را به تابلو داد. در فروز

دست دور  ننده،یو پشت به ب ایکه رو به در یباد و زوج دیشد
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 دی. بعگرفتندیرامش مهم انداخته بودند و از هم آ یشانه

روزبه به هنگام خلق آن اثر به آن شعر فکر کرده  دانستیم

 باشد. گفت:

 ... دی. شادونمینم_

 برود. دیکه با دیپا کردن فروز را متوجه شد و فهم به پا عطا

 به که با هم گذرانده بودند تشکر کرد و شب یبابت زمان خوب

 گفت و رفت. یریخ

 

را عوض  شیهاو لباس دیکش یز نفس راحترفتن عطا، فرو با

به عدد نه با هم مسابقه  دنیرس یساعت برا یهاعقربه کرد.

زود آزاده تماس خواهد گرفت  یلیخ دانستیم گذاشته بودند.

بگذارد. چرا که  ماتشیاز حاال او را در روند تصم خواستیو نم

مجددش بود  تناو از اصل مشکلش که بازگشت روزبه و رف

تخت جمع کند،  یرا از رو شیهالباس آنکهینداشت. ب یخبر

عطا  فکر کردن زمان بخرد. یرا خاموش کرد تا برا لشیموبا
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را  یو فروز عل بود. چه در ظاهر و چه در رفتار. یعل هیشب

 دهیمدت از عطا د نیکه در طول ا یاقبول داشت. چهره یلیخ

صفات  ش،یهاتهو با مرور دانس تبرداش یکاغذ بود، موجه بود.

 کاغذ نوشت. یعطا را رو

الوکاله حاضر شده بود وکالتش را نبود، بدون حق یپولک

 دار شود.عهده

و سفسطه را هم  یکارحراف. مغلطه یو کم بود. سخننیریش

هم داشت.  یطبعگو نبود. شوخوپرتخوب بلد بود. اما چرت

 آور نبود.کننده و ماللکسل

عد از طالق و رفتن نگار، سر از بود، آنقدر که ب یعاطف

هنوز هم نگار را عاشقانه دوست  دیدرآورده بود. شا مارستانیب

کتاب  یرو یداشته و فراموشش نکرده باشد. شعر عاشقانه

 داشت.  کشیکوچولو نشان از طبع رمانتشازده

 ن،یبلد بود چگونه احساسات زن را با صرف کالم و تحس 

 قلقلک دهد.
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بعد از  نکهیبود. ا گرانیلطف د یاهل تالف نبود. فراموشکار

 یبرا ،یخانه خاصسفره گانیرا یهایسالها، صرفا به جبران چا

را  گرانیداشت که لطف د نیشام به آنجا رفته بودند نشان از ا

 .ستیو رو ن چشمیو ب کندیفراموش نم

هوله در به هله ازشیبود، از ن زیبود، حواسش به همه چ مهربان

باز موتورخانه. آنقدر مهربان که  یتا پنجره خانمنیزر یخانه

باکالس  یِ را به وجهه اجتماع هیکاشته شدن شمشاد همسا ازین

نرفتن آن اقدام کرده  نیاز ب یداده بود و برا حیخودش ترج

 بود.  

 یانسان متوکل بایخودش داشت. تقر یبرا یفلسف یاعتقادات

 بود.

عطا به  دگاهید ستود،یدار را ماقت نیو ا دانستیرا مقتدر م او

 تیکه زن ی. زندانستیاحترام مقابل یاو مثبت بود؛ او را زن

خانم انگ نداشتن آن را از طرف احترام شهیکه هم یزیچ دارد؛

 خورده بود.  
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از  یخاصش، نگران ییغذامیو رژ ابتید یماریب نها،یکنار ا در

 نییپا ایباال  ی، قند خونش طور ادیب شیپ یاگر اختالف نکهیا

 مارستانیشود که کنترلش از دست برود و کارش را به ب

 یسرد شدن رفتار جنس یرو ابتیبود د دهیشن نکهیبکشاند. ا

اگر با عطا  نکهیا ایبود.  گرشیضعف دنقطه گذارد،یفرد اثر م

ارتباط و  یرو تواندیاختالف م نیدچار مشکل شود، ا ندهیدر آ

بگذارد،  یاثر نامطلوب زیآزاده نو  یو رفاقتش با عل یدوست

که  یگرید رادی. اشدیعطا محسوب م یبرا یگریضعف دنقطه

 شد؛یبود که به روزبه هم وارد م یرادیهمان ا گرفت،یبه عطا م

تراز نبودند. در هم یو اقتصاد یخانوادگ تیموقعاز نظر  نکهیا

که باعث شد بهروز را دو سه سال قبل  یلیواقع همان دل

و  یخانوادگ طیشرا یممکن است هر مرد کردی. فکر مردیبپذ

وکار بودنش را بر سرش بکوبد، اال بهروز با آن خانواده  کسیب

 عتادکه همان بهروز با وجود پدر م دیو داغانش! اما د درب
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خواب و مادر گداصفتش، دائم او را خرد و موادفروش و کارتن

 . کردیم ریتحق
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 .رقصمیمالتیباخ#

 دیالحمیل#

 

 200قسمت#



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 

 ریاز تحق یاو در گذشته، با نگران در ذهنش زده شد. یاجرقه

عمال با تفکر  نده،یاز جانب همسر آ ،یکسیشدن به خاطر ب

 یرو دیدر مورد آن، همان رفتار را جذب کرده بود! با ادیز

 نیاز ب را در خودش یکسیحس ب نیا دی. باکردیخودش کار م

از طرف  نایقیباشد.  ریعطا اهل تحق دیرسیبه نظر نم .بردیم

او آشنا شده بود و با علم به  یو آزاده کامال با گذشته یعل

 نهاده بود. شیندارد پا پ یااو خانواده نکهیا

 

روزبه!  ادیمشکل، خودش بود. خودش با  نیاما بزرگتر و

که با عطا بود،  یلبش آمد، در تمام طول مدت یرو یلبخند

 چیه کرد،یروزبه نگاه م ینقاش یعطا به تابلو کهیزمان یحت

بود. برخالف زمان بهروز که آب  امدهیاز او به ذهنش ن یاخاطره

  و عقد. ینامزد یدر روزها یحت افتاد؛یروزبه م ادی خوردیم
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دوران پساروزبه را به دوران  تواندیشد که م دواریخودش ام به

روزبه را بدون فاز عاشقانه در  ادیزند و اسم و  وندیپروزبه  شایپ

ها انسان نرگس، محسن و ده ده،یمثل اشکان، نو .اوردیذهن ب

 آمدند و رفتند.   اشیدر زندگ یاکه دوره یگرید

 

داد.  رییرا متناسب با آن تغ اشیآغاز ماه مبارک برنامه زندگ با

چند کالس  وستهیو سپس پ دیخوابیبعد از سحر تا ظهر م

 .شدیم داریو افطار ب دیخوابیدوباره م کرد،یبرگزار م نیآنال

و تا  کردیبرگزار م نیو دو سه کالس آنال خوردیم یرینان و پن

 .ماندیم داریسحر ب

را  گریکدیهر شب اگر  گرفته بود. شیروزبه را برا یجا عطا

 یزیو در مورد هر چ کردندیبا هم چت م دند،یدینم یحضور

روند  نیا یبه ادامه شانیهر دو اقیاشت .کردندیصحبت م

 .برندیمعاشرت لذت م نیهر دو از ا دادینشان م
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. شدیتر مرنگروز کم روزبه در خاطر فروز روز به ادی

 یخودش را بررس خواستیکه م کردیبه او فکر م ییهازمان

وسواس نه؟!!  ایامروز به روزبه فکر کرده است  ایکند که آ

 نیهم نویم اشیلیگاه از دوست تخکرده بود. گه دایپ یفکر

با  یامروز وقت» دیبار که از او پرس نی. آخردیپرسیسؤال را م

 ادی کردمیباغ پدر آزاده صحبت م یعطا در مورد زردآلوها

وار نگاهش شماتت نویم« نه؟ ایافتادم  شیروزبه و خاطره بچگ

 کرد و گفت:

هم بدون فاز  ادیب اد،ی... خودش تو ذهنت نمبه خدا یاوونهید_

 شنیمیان یمثل لرد دراکوال یشد .ادیاسم م هیفقط  ،یعاطف

بالبالبال که  گمیم یمن فقط وقت گفتیکه م ایلوانیهتل ترانس

 گفتم بالبالبال...  یبگم من ک خوامیم

 :دینال فروز
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ون هنوز تو ذهنم باشه و مثل زمان ا ترسمی... منویم ترسمیم_

بشم و خودم عذاب بکشم.  یاخالق انتیمردک، مرتکب خ

 .ستیمطمئن شم که ن خوامیم

 کنارش نشست: نویم

تو فکرت.  ومدیروزبه م ،یدیدیتو چون از بهروز عشق نم_

به  یست، قبل از افطار هکه چون تشنه و گشنه یدارمثل روزه

که روزه  ی. اما حالت عادکنهیفکر م یدنیو نوش یخوردن

. ی. تو عطا رو دوست دارکنهیهم در مورد اونا نم یفکر ت،سین

وسواس  نقدری... ایکنیعالقه و محبت رو تجربه م یکنارش دار

 یکنینگاه م وارید یرو یتو االن که به تابلو نینشون نده... بب

تابلو رو  نییپا یامضا گهید اد،یتو ذهنت م یطوفان یایفقط در

روزبه  یراحت فاز عاطف التیخ ن؟یبهتر از ا لی! دلینیبینم

 هیصرفا  ادیب یزیتو مغزت پاک شده. اگر هم چ شهیواسه هم

... روز هیعطا مرد خوب .یبدون بار عاطف خاطره هیست... خاطره

. شهیم شتریروز ارزش فکر کردن در موردش داره برات ب به
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نخش رو  دیفقط با رون،یروزبه از فکرت رفته ب یومیبادکنک هل

 وسواس نشون نده. نقدریرهاش کن و ا .یرها کن

 کرد: دییرا تأ نویلب فروز آمد و م یرو یلبخند

به  بافمیکه دارم تابلوفرش رو م دایجد ی... حتیگیراست م_

عطاست!  هیطرح تابلو شب یمرد رو یچقدر چهره ادینظرم م

نخش رو ول  دیتمام فکرم شده عطا... روزبه کامال رفته، فقط با

 ولش کردم. خالص. . ..ایب کنم.

در ذهنش  یبه قصد بررس ینام روزبه را حت گریآن شب د از

خاطرات  یرو یتالش کند، غبار فراموش آنکهیو ب اوردین

اش را پوشاند. البته که حضور عطا مثل ساختمان در گذشته

خاطرات روزبه  ینشاندن رو یبرا یادیگردوخاک ز ،ییحال بنا

 .کردیم دیتول

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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پلو پلو درست کند. عدسعدس خواستیم اشیسحر یبرا

غلبه کرد و از خانه به  اشیبدون ماست مزه نداشت. بر تنبل

تا  یزوال بود. ساعت رفت. آفتاب رو به رونیماست ب دیقصد خر

و پا  دیصورت کش یوبه خاطر کرونا ر یافطار نمانده بود. ماسک

 وندایه .ودخلوت ب شهیبه کوچه گذاشت. کوچه برخالف هم
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آرام در کوچه در حرکت بود و  آرام ییبایز یصدف یآب یآزرا

. نوجوان که کردیها نگاه مآن با دقت به پالک خانه یراننده

 یصدف یو شش آب ستیدو یزارع هم مدت خانم بود حاج

به همان رنگ  ینیماش یروز کردیها آرزو مداشت. آن موقع

تر بود. اصال مهم شیبرا نیاشاز برند م یصدفیبخرد. رنگ آب

 یآب"اش،بخرد چه برسد به رنگ مورد عالقه ینینتوانست ماش

به آن رنگ در کمدش  یو کفش فیک شهی؛ اما هم"یصدف

به  تفاوتیزد و ب یلبخند اشینوجوان یروزها ادیداشت. به 

 یماست انتخاب کرد و جلو یارکت رفت. ظرفبه سوپرم ن،یماش

 یآن را حساب کند. همزمان مرد ینهیرفت تا هز شخوانیپ

 :دیوارد سوپرمارکت شد و پرس انسالیم

کوچه.  نیوچهار به من آدرس دادن تو ا... پالک پنجاهدیببخش_

 نداره! شتریب یتا پالک س نجایا یول
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د را به آن نوشته شده بو یکه آدرس رو یکاغذ همزمان

کاغذ را عقب و  یکرد. کم زیفروشنده داد. فروشنده چشم ر

 جلو کرد و رو به فروز گفت:

 نیهم نیبخونم. شما نگاه کن بب تونمی... نمستین نکمیع_

 ست؟کوچه

و کوچه و پالک  ابانیکاغذ را نگاه کرد. بعد از اسم خ فروز

 ! هینماش هم آجر بهمن ،ینوشته شده بود سه طبقه شمال

 یساختمان ،یآجربهمن یآن کوچه با نما یسه طبقه شمال هاتن

 .کردیآن سکونت م نیرزمیبود که در ز

 عابربانکش را به فروشنده داد و خطاب به مرد گفت: کارت

سه  هی،  نی، کوچه رو درست اومد مهیپالک قد نیاحتماال ا_

 هم اواسط کوچه هست.  یطبقه آجربهمن

فروز هم ظرف ماست را کرد و رفت.  یتشکر انسالیم مرد

 نیکه سوار ماش دیاش رفت. مرد را دبرداشت و به طرف خانه

خانه نگه داشت. انتظار داشت مرد  یشد و جلو یصدفیآب
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 ادهیپ نیاما مرد از ماش را بفشارد. یشود و زنگ ادهیپ انسالیم

 .کردیدر را باز م دینشد. چشم دوخته بود به فروز که با کل

شد. خواست در را ببندد، اما کنجکاو و نگران  اطیفروز وارد ح

 :دیپرس انسالیاز رفتار مرد م

 ن؟یبا کدوم طبقه کار دار_

 جواب گفت: یو به جا دیکش نییماسکش را پا مرد

 ؟یخانم فروزان فرهاد_

 متعجب سر تکان داد: فروز

 خودم هستم. شما؟_

 جواب داد: ریتأخ با

 !یفرامرز فرهاد_

 

و به مرد که از  ستادیشده ا مسخ دهد.نشان  یواکنش نتوانست

تا توانست  دیطول کش یکم نگاه کرد. شدیم ادهیپ نیماش

که از  ینام برادرش است. عکس یپردازش کند فرامرز فرهاد
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او فرامرز  بود، مربوط به قبل از ازدواج مادرش بود. دهیفرامرز د

 .کردیدر ذهن تصور م یفرفر یساله با موها یس یرا مرد

 بزند گفت: یبه رسم ادب، لبخند نکهیا دونب

 نم؟یرو بب تونییشناسا ممکنه کارت_

 یحاو یفیبغل کتش کرد و ک بیبا آرامش دست در ج مرد

 فیدستان فروز به هنگام گرفتن ک به سمتش گرفت. نامهیگواه

اهلل در فرزند فضل ی. آن را باز کرد و نام فرامرز فرهاددیلرزیم

مرد چشمش را نوازش کرد. در دوران  از همان یکنار عکس

 لیرا تخ ادرانشبا خواهر و بر دارشید یبارها صحنه ینوجوان

 لمیو ف ترکیرمانت یگریاز د یکیکه  یالتیکرده بود. تخ

که به  یدارید یو سرد یبه خشک کی چیبود و ه تریهند

 بود، نبود. وستهیپ قتیحق

 

 یچیولدارش، هدر مقابل برادر پ نکهیاش گرفت از اغصه 

 یجلو دار،ید نینداشت. آرزو کرد کاش چند ماه قبل بود و هم
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بابت سکونت در  .دادیساختمان آپارتمانش در پاسداران رخ م

 .دیکشیدو در پنج خجالت م ینیرزمیز

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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 ت:گف دیلرزیکه به شدت م ییصدا با

من شوکه شدم...  دور از انتظار بود. یلیراستش اومدنتون خ_

 خب...

 ادامه داد: یتصنع یو با تبسم دیکش یقیماسک نفس عم ریز از

 کنم؟  کاریچ دیخب... من االن با_

 نگاهش کرد: یبا مهربان فرامرز

 !نمیصورتت رو بب ،یاول اون ماسکت رو بردار شهیم_

 فت:خواست فرامرز عمل کرد و گ طبق

 !دیدادیکاش از قبل اطالع م_

کنم کجا  یریگیفقط پ خواستمی... منجایا امیقرار نبود ب_

 !یهست

 پنهان گفت: یاباال داد و با طعنه ییابرو فروز

 !دیلطف کرد_

 :دیادب پرس یسکوت شد و فروز از رو یکم
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 فیاروپا... تازه تشر دیبودم مهاجرت کرد دهیاز مادرم شن_

 ران؟یا دیآورد

اش شده بود... تعارف تنگ خانوادهدل یلیبله.... خانمم خ_

 تو؟ امیب یکنینم

 تمام لبخند زد: ییپررو با

 ... ریخ_

. فروز هر چه فکر دیچشمانش گرد شد و بالفاصله خند فرامرز

بش به وباب محاوره و خوش که من دیبه ذهنش نرس یکرد حرف

بود  یعل اش،یبرادر واقع ی. اگر جادیبرادر نوظهور بگو نیا

صحبت کردن  یسوژه برا تیاهمیب زیاز صدها چ توانستیم

و نه  میقد یمهریکند بابت ب هیگال خواستینه دلش م .ابدیب

زبانش به  یحت .ریدوست داشت درد دل کند از اتفاقات اخ

. دیچرخیهوا هم نم و و کرونا و آب کیتراف یتکرار یگفتگوها

 شنده سوپرمارکت سر کوچه نداشت.با فرو یفرق شیفرامرز برا

بود. انتظار داشت  ییماورا یزیتصورش از برخورد با برادرش، چ
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و  قیعم یبه صورت محبت ”کشهیم وخون، خون ر”عبارت 

 لشیدر قلبش ظاهر شود که نشده بود! به ساعت موبا لیبدیب

 گفت: یعاد یلینگاه کرد و خ

 من برم؟ نیدارن یافطاره... اگه با من کار کینزد دیببخش_

 

نگاه فرامرز رنگ  احساس،یبود و ب بهیچه نگاه فروز غر هر

 و محبت داشت: ییآشنا

افطار رو با هم  م،یبا هم صحبت کن نیتو ماش یایب یتونیم_

دوست دارم باهات  یدیاومدم و منو د نجایحاال که تا ا م؟یباش

 حرف بزنم!

 ستش گفت: تکان داد و با اشاره به سطل ماست در د یسر فروز

 . گردمیخب... برم اریبس_

که  یدر را ببندد، به خانه رفت. خدا را بابت لباس خوب آنکهیب

به تن داشت شکر کرد. قبل از رفتن حوصله عوض کردن شلوار 

با همان  یرا نداشت. حت نیبا ج اشیقرمز خانگ ونیر
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 یبود. اما وقت دهیرا پوش اشیشمی یمانتو یشلوارخانگ

غلبه و  اشیطلبنگ تو ذوقش زده بود، بر راحتر یناهماهنگ

 کرده بود. ضیآن را تعو

 یگذاشت. سراغ پوشه خچالیماست را شست و در  عیسر

رفت و آن را برداشت. حال که قرار بود با  یمیقد یعکسها

و چه  افتییصحبت م یبرا یموضوع دیبرادرش صحبت کند، با

اشت فرامرز از آنها؟! اصال دوست ند یبهتر از کودک یموضوع

بر سرش گذاشته بود خبردار  شیپا که بهروز تا کف یکاله

در گوشش  نویم یصدا شدیاز خانه خارج م یشود. اما وقت

 گفت:

شده... محکم  یچ دونهیم یعنیکرده  دایرو پ نجایا نکهیا_

رخ بده... تو  تونستیم یهر کس یبرا یکالهبردار نیباش... ا

 . یمستقل .یستیرت هم نبراد ازمندی. نیستین فیضع

در انداخت و همزمان به عطا زنگ زد.  یرا در زبانه قفل

 پاسخگو نبود.
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 شد و رو به فرامرز گفت: نیماش سوار

 یالیمادرم بهم داده بود. از آلبوم و م،یعکس از قد یسر هی_

 لواسون برداشته بود.

خودش و فرامرز  نیآنها را ب نیدتریرا درآورد و جد عکسها

 ت.گرف

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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 هم به رخسار برادرش نگاه کرد و گفت: یبه عکس و کم یکم

 هیعوض شده، شب یلیعکس خ نیتون نسبت به اچهره_

 . نیپدرتون هم نشد

هم به عکس نگاه کرد. آن را از دست فروز گرفت و  فرامرز

 لبش نقش بست: یروآرام  آرام یلبخند

. میبا هم رفت یکه همگ یسفر نیجنگل گلستانه. آخر نجایا_

 برزی، زن فر امرزیخانم خدا ب دهیعکس رو فر نی. انهیسه ماش

 یشوهر فروغ داشت با چوبها امرزیگرفت. آقا فتاح خدا ب

سمت چپ  ی. دقت کنکردیدرست م شیآت یزده جنگلنم

و  دین روز دست فرشهمو ادمهی. ینیبیعکس رد دود رو م

کوچولو تاول  هیسوخت و  شیآت یهابا جرقه امرزیفرشاد خداب
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دوباره رفت سراغ  دیدرآورد اما فرش یبازیزد. فرشاد کول

 گفتیو م دیدویچوب مثل مشعل گرفت دستش. م هیو  شیآت

 !ریبه خ ادشیکرده!...  زشیکوه ر

از خاطره فرامرز نشست. از  یصورت فروز هم تبسم یرو

 «.امرزیخداب یده بار گفت ،یدو کالم حرف زد»فکرش گذشت: 

 کرد: انیب گرید یعکس را پس داد و فکر فروز را با کالم فرامرز

بگه خدا  دیدائم با گهیآدم خاطره م یباال، وقت رهیسن که م_

 .امرزیب

 جواب داد: منظوریب فروز

 ییهابا آدم ایکه اصال خاطره نداشته باشه ،  نهیبازم بهتر از ا_

خاطره داشته باشه که دو ماه بعدش ندونه کجا هستن و چه 

 !کننیم

 آمدیرا روشن کرد و همانطور که از پارک درم نیماش فرامرز

 گفت:

 حرف آماده کردم... راحت باش.  نیبدتر از ا یخودم رو برا_
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 کتمان کرد: عیسر فروز

. ..یفرهاد یآقا دینیگفتم. بب ینداشتم... کل ینه، من منظور_

هر  از شما و خواهر و برادرتون نداشتم و ندارم. یتوقع چیمن ه

 یعنیشه... خانواده خودش و خانواده یمسئول زندگ یکس

که به  یاونم از زن ،یهمسر، فرزند، پدر و مادر. خواهر ناتن

 !ستیجزو خانواده ن دنشیخر یزیکن

را  نیماش یسکوت کرد. فروز سکوت حاکم بر فضا فرامرز

 فت:شکاند و گ

 هیما از  گهیجاش م هی ن؟یدیرو د یحاتمیعل« دالنسوته»_

بوده، مال  ی. تنور شما عقدستحدهیاما تنورامون عل م،یریخم

خودم رو تو نقش بهروز  دمش،یدی! هر وقت میاغهیما ص

 داره، نه؟. خندهدمیدیم یوثوق

 

را حرکت داد. در ذهن فروز  نینگفت و ماش یزیچ فرامرز

 دایبداند فرامرز چگونه او را پ خواستیشده بود. م طوفان به پا
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فرامرز هم  بپرسد. یزیدوست هم نداشت چ کرده است.

که فکرش  دادیابروانش نشان م نیسکوت کرده بود و اخم ب

 :تاست. باالخره فرامرز لب باز کرد و گف ریدرگ یلیخ

نداشتم باهات صحبت کنم. فقط اومدم  الیراستش امروز خ_

اومد... اصال  شیپ یبدون برنامه قبل زینم. همه چک داتیپ

از کجا شروع  دونمیندارم واسه حرف زدن... نم یذهن یآمادگ

 کنم. 

 کمکش کرد: فروز

 ران؟یا دیآورد فیتشر یک_

اسمت رو من انتخاب کردم؟ از اسمت  یدونی... مشیدو روز پ_

 ؟یهست یراض

 مؤدبانه جواب داد: فروز

که شما تو شناسنامه گرفتن واسه من  بله مادرم گفتن. گفتن_

از پول  یظاهرا قسمت خونه. دیتو خر نطوری. همنیکمک کرد

 ... ممنون.نیخونه رو هم شما داد
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 زد: ورکی یلبخند فرامرز

برم، به مادرت گفتم اگه  رانیاز ا خواستمیهمون موقع که م_

ام بزرگت حضانت تو رو بده به من. مثل دختر نداشته خوادیم

 نداد. تیبود. مادرت رضا ی. فرخنده همسرم هم راضکنمیم

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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 سرش را کج کرد: یکم فروز

که چند سال حسرت  یبوده... زن یرمنطقیغ یلیحرفتون خ_

خاطر به نیش دور کناز بچه نیخواستیمادر شدن داشته رو م

که مادرم قبول  هیعیبهتر بچه؟! طب یو زندگ یادرفاه اقتص

 . مادر داشتن بهتره.ترمینکرده... البته من هم االن راض

 

 کرد و گفت: دییبا حرکت سر تأ فرامرز

. شهیبودم هم رتیگیپ رهات نکردم. یمن ازت دور بودم... ول_

 جلو.  امیخودم ب تونستمینم یلیدال هیراستش به 

 گفت: تفاوتیب فروز

و خودش رو با  ارهیبچه دم درم نیفردا اپس نکهیخبر دارم. ا_

و طلب ارث نداشته  کنهیم سهیخواهر و برادرا مقا هیبق

 کند و انداخت دور. دیدندون خراب رو با نکهی... اکنهیم
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 متعجب نگاهش کرد: فرامرز

رو گفته؟ المصب )المذهب( کلمات رو ضبط کرده و  نایا نیثم_

 نت داده!تو و ماما لیتحو

 :دیخند فروز

 .کردیم فیرو برام تعر زیچهمه اتیبا جزئ امرزیآره، خداب_

 شد؟ امرزیهم خداب نیعه، ثم_

 باال کرد: نییسرش را پا فروز

کرد که از قبل از  فیتعر اتیرو با جزئ زیهمه چ یآره... جور_

مجدد ارث  میتا شب دعوا به خاطر تقس دونمیاومدن مادرم م

 بابا.  یل و سکتهو وکالت بالعز

بالعزل را از قصد گفت، خواست فرامرز بداند که او  وکالت

اند. در امانت کرده انتیارث امانت بوده و آنها خ میتقس داندیم

 کیبا مخاطبش  نکهیکرد از ا انیبابا را ب یکلمه یاما وقت

شد؛ حس  یجورکیبابا داشت دلش  ینسبت با کلمه

 !یخونحس هم... یشاوندیخو حس ت،یمیصم
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 یدر قلبش ظاهر نشده بود، اما کم لیبدیو ب قیعم محبت

 وجودش را قلقلک داد.

 

 بدون لبخند گفت: فرامرز

 هی. شدمیهماهنگ م برزیبا فروغ و فر دیمن تنها نبودم... با_

 کهیکه... ارزش کارخونه بابا زمان نهیا یبدون دیکه تو با یمطلب

نبود. ما  یکی ره،یازمون پس بگ خواست کهیبه نام ما زد با زمان

 یحت .میداده بود شرفتشیو پ میبود دهیخر دیجد یدستگاهها

 برزیکه... فر میبود برزیمن و فر زنهکه به ناممون ب نیقبل از ا

که اونجا رو کارخونه  میبود برزیمن کمتر، من و فر شتریب

 بابا .میرو برند کرد ”شیگرما”کارگاه بود، ما  هی. قبلش میکرد

کارگاه بابا  برز،یقبل از رفتن من و فر .کردیکار م یسنت وهیش

 میکرد یرو کا میش دادتوسعه میسه تا کارگر داشت، ما که رفت

هم که خواست ازمون پس  یروز پنجاه نفر اونجا کار بکنند.

کارگرا  ک،یو اتومات دیجد یدستگاهها دیبه خاطر خر ره،یبگ
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 هیکه بابا  نهیال بزنم مثل انشده بودن. بخوام برات مث شتریب

. ارزش میداد لیتحو ارشوریبه ما داد، ما کنسرو خ اریخ زیجال

 ؟یکجا؟ متوجه حرفم هست ارشوریکجا و خ اریخ متیو ق

 زد و در جواب گفت: یلبخند معنادار فروز

اما به نظر  قبول دارم. یاو تا اندازه فهممیحرفاتون رو کامال م_

قبل  یو شما و خواهر و برادرتون، حت شما تمام اموال پدر من

 یالیو هیفقط  د،یشما و برادرتون به اون کارخونه بر نکهیاز ا

قلهک  یلواسون بوده؟ قبل از ورود شما به کارخونه، بابا خونه

با سه تا کارگر رو نداشت؟ قبول...  هرو نداشت؟ همون کارگا

... نیکرد لیتبد ارشوریرو به کنسرو خ اریشما و برادرتون خ

محصول.  هیکارگاه بود که شد برند  هیقبل از شما اسم  شیگرما

بوده که چون قانونا به  یاریخ هیهم بوده!  یاریخ هیاز اول  یول

... من ت. در هر صوردیهم ازش به من نرس یزینام بابا نبود، چ

ندارم. خدا صد برابر بهتون بده.  یکس ییبه دارا یداشتچشم
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... من رو از می... بگذرادیخوشم نم از احمق فرض شدن هم یول

 د؟یکرد دایکجا پ
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 یو فشار دستش رو افتی شیفرامرز افزا دنیکشسرعت نفس 

داد و  رونیکامال مشهود بود. نفسش را پرصدا ب نیفرمان ماش

 گفت:

 اذانه! کیآش؟ نزد ای یرخویم میواسه افطارت حل_

 .کنهیبود فرق نم یهر چ_

 

خلوت  یدر پارک یشطرنج زیبعد، هر دو، دو طرف م یکم

 یاذان بودند. با بلند شدن صدا یصدا دنینشسته و منتظر شن

رفت، دهانش را شست و  یآبخور ریاکبر، فروز به سمت شاهلل

را در سکوت خوردند.  مشانیفرامرز نشست. حل یرو رو به

عالمت  ازفروز پر  یفرامرز متفکر و مغموم بود و چهره یچهره

 سبز شده شیاز کجا وسط زندگ کبارهیفرامرز به  نکهیسؤال. ا

و نه سال  ستیبه ب کیکرده؟ بعد از نزد دایاست؟ از کجا او را پ

 یبردارکاله یاز ماجرا زند؟یگذشته را شخم م یبا چه هدف
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و روز او تا چه حد مطلع  از حال بهروز تا چه اندازه خبر دارد و

 است؟

 

را جمع کرد و در  الهیکه تمام شد، فروز هر دو پ مشانیحل

که با فالسک دوره افتاده بود و  یسطل زباله انداخت. از پسرک

 متیق آنکهی. بدیبا نبات خر یچا وانیدو ل فروخت،یم یچا

ردن خو یبود. نه اهل چا دیکه از فروز بع یآن را بپرسد! کار

! فقط دلش ندک دینکرده خر متیبود و نه عادت داشت ق

دوست نداشت  چشم فرامرز راحت خرج کند. شیپ خواستیم

 شود. دهیو مستمند د ریبه چشم فرامرز فق

 

که  یبار وقت کیاش صحبت کرده بود. عطا در مورد خانواده با

رد  کردیم غیرا تبل شیکه برند گرما یلبوردیاز کنار ب

متعلق  نیمحصول، سابق بر ا نیبه او گفته بود که ا شدند،یم

 ریگیعطا پ دیبه کارخانه پدر و برادرانش بوده. فکر کرد شا
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 نیا یبرا یلی! اما هر چه فکر کرد دلافتهیاو را  یشده و خانواده

آن خانواده  یریگیاو را به جستجو و پ ی. عطا حتافتیکارش ن

 دییرا زده بود را تأ دشانیکار فروز که ق نکرده بود. قیتشو

 کرده بود!

کرده بود. با  یرا معرف شیاز عطا به روزبه هم برند گرما ریغ به

کرده  قیاش تشوخانواده افتنیروزبه او را به  نکهیتوجه به ا

 یو مکانش را به او معرف افتهیبود، احتمال داد او فرامرز را 

شدنش  افتهی یبرا یگرید لیاز روزبه، دل ریکرده باشد! به غ

 .کردینم دایپ الها،توسط فرامرز آن هم بعد از س

بهروز بود. که اصرار  شناختیرا م شیکه گرما ینفر نیآخر

و طلب ارث  ابدیاش را بهم به فروز داشت تا خانواده یادیز

 یشده باشد، امر دایفرامرز از جانب بهروز پ نکهیکند. تصور ا

و ارث  یاده فرهادبه خانو یدیرو به محال بود. اگر بهروز ام

 بزند. بیبه ج یشتریتا پول ب کردیم شهیداشت، صبر پ
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که هم آدرسش  روزبه بود. ز،یم یرو ینهیسه گز نیغالب ب ظن

 .شناختیرا م شیو هم گرما دانستیرا م

 

زنگ خورد. عطا بود. عذرخواه از  لشیخوردن، موبا یچا ضمن

 ریگیو پ .دهیشنرا ن لشیزنگ موبا یخواب بوده و صدا نکهیا

و در  ستین شهیاالن فروز کجاست که صدا مثل هم نکهیا

 !چدیپیم یگوش

 چشم به فرامرز دوخت و با لبخند، خطاب به عطا گفت: فروز

برادرم محسوب  یاکه از نظر شناسنامه ییبهت بگم با آقا_

 شه؟یباورت م خورم،یم ییاومدم پارک و دارم چا شهیم

تا توانست حرف فروز را پردازش چند لحظه سکوت کرد  عطا

 گفت: رتیکند. با بهت و ح

 ؟یشدن؟ از کجا؟ چه جور دایت پخانواده_
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 ییچا می. داردونمیسؤاال رو نم نیمنم هنوز جواب ا_

بدن که چرا، از کجا و به چه  حیکه بعدش برام توض میخوریم

 کردن!  دایمن رو پ یلیدل

گذاشت.  زیم یرو را شیچا وانیزد و ل یفیلبخند خف فرامرز

 فروز در پاسخ به عطا که گفت:

 شت؟یپ امیب یخوایم_

 داد: پاسخ

 .دمینه ممنون. حتما بهت خبر م_

 ریرا قطع کرد و به صورت فرامرز زل زد . دستش را ز یگوش

 اش گذاشت و گفت:چانه

 دایاز کجا منو پ ن؟یمنو بد یجواب سؤاال دیخوایخب، نم_

  ن؟یکرد

 

 

[ ,۷/20/202۱ 3:۵8 AM] 
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شطرنج  زیم یپا انداخت و هر دو ساعدش را رو یپا رو فرامرز

 بدنش کرد: گاههیتک

وقت رهات نکرده بودم... از دههاهزار  چیگفتم که... من ه_

بودم. تو رو سپرده بودم  رتیگیپ ران،یورتر از ااون لومتریک
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کارا بود...  پیت نیم... اهل ادخترخاله ز،امریخداب نیریدست ش

از زنان خودسرپرست. ازش خواستم هوات رو داشته  تیحما

مهدکودک بزرگ  تو تیهشت سالگباشه... خبر داشتم تا هفت

واسه  نیری... شنیریآموزشگاه ش یو بعدش هم رفت یشد

رو  نییاون پا خواستی. مخواستینم داریآموزشگاهش سرا

. من اونجا رو ازش اجاره کردم و گفتم تو و یبکنه کالس آشپز

از حقوق مادرت رو من  یقسمت یاونجا. حت دیمادرت بر

جلو. به  امیب میمستق خواستمینم نکهیفقط به خاطر ا دادمیم

 یزنا هیگفتم فرشته و دخترش با من، تو به بق نیریش

فروغ و  خواستمیکمک کن. نم یکه دوست دار یخودسرپرست

 شیراحت بود. رازدار المیخ نیریبشن. از ش حساس برزیفر

بهش  نکهیبعد از ا امرز،یزبونزد بود. از اونور هم فرشته خداب

شد و  یگفتم تو رو بده به من ببرمت با خودم خارج، از من شاک

تون و که اومدم خونه یبار نیآخر کمکم رو قبول نکرد. گهید

ل رو داد پول گذاشتم کنار تشکچه، پو شهیموقع رفتن مثل هم
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 ستیگفت بچه من گدا ن نرم بهش سر بزنم. گهیدستم و گفت د

! رمیتو رو ازش بگ دیترسی. میدیبهش صدقه م یایم یکه ه

فکر  یترس رو به جونش انداخته بود، ول نیا یک دونمینم

روت  امیب یفردا تو بزرگ شدکه پس دمیدارم پول م کردیم

 داشته باشم!  تیمالک یادعا

 

 نیریخانم ش حاج کردیکرده بود. فکرش را نم هنگ فروز

 یهوا یدر تمام زندگ شهیکه هم یکوکاریو ن ریّزارع، زن خ

برادرش  نیاز آست دانست،یم” دست خدا”آنها را داشت و او را 

نسبت  کیزارع  خانم حاج شدیآمده باشد! باورش نم رونیب

 با او داشته باشد. یلیدور فام

را از چند  یداریود و حدود حقوق سراشده ب یرستانیدب یوقت

 یلیکه چرا حقوق مادرش خ کردیدرآورده بود، تعجب م یآگه

 که چرا حاج کردی! تعجب مستیداریاز حقوق سرا شتریب

او و مادرش را دارد!  یکارمندانش هوا هیاز بق شیخانم زارع ب
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 نیسنگ یاعبهخانم زارع ج حاج یخانه، وقت دیزمان خر یحت

رو با  نایا»به دستش داد و گفت:  زیر زیر یالهاپر از ط

متعجب شد « .دمیسالها خر نیمامانت در طول ا یاندازهاپس

انداز که چطور مادرش توانسته آن مقدار پول ماه به ماه پس

زارع  خانم با حاج شهیهم یو نوجوان یکودک یکند. در دوره

 دیخر شیخانم زارع برا اجح .رفتندیلباس م دیخر یبرا

 شهی. همکردیو بعد پولش را از حقوق مادرش کم م کردیم

کمتر از  یلیخ شیلباسها نهیکه چرا هز کردیتعجب م

  .زدندیلباس م یهست که رو ییهاکتیات

 

مطابقت داشت.  شیوبکم شیهافرامرز با دانسته یحرفها

. کردیم فیو فروغ تعر برزیفر یاز فرامرز سوا شهیمادرش هم

 یخانه در ته تهران، چه در شناسنامه گرفتن برا دیرچه در خ

فرامرز کمک  ،یزندگ یبرا وقتیو ب وقت یدهایاو و چه در خر

 ادیبه  دیشیاندیبه گذشته م شتریکرده بود. حال که ب یانیشا
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 یلیمادرش از مهاجرت فرامرز به خارج از کشور خ آوردیم

 نیش به ثمبار مادر کیآمد  ادشی ی. حتکردیم ادیخوشحال 

 گفته بود:

خانم ترس نداشتم. اونا از خداشون بود و فروغ برزیاز آقافر_

 ادیآقافرامرز ب دمیترسیم نشه. داشیکه فروزان سمتشون پ

 راحت شد! المیرفت خارج خ ببره. رهیم رو ازم بگبچه

 

 

 

[ ,۷/23/202۱ ۱۱:۱۱ PM] 
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خودش را  ی. به زحمت جلودیدر چشمان فروز جوش شکا

همون دخترخاله  ایخانم زارع در واقع حاج»: دیگرفت تا نگو

 دیکه با یاز ارث یشما قسمت یندهیشما، به عنوان نما نیریش

 ذره به من دادن تا شما احساس مال رو ذره شدیبه من داده م

... من و مادرم هیلا... عدیوجدان نداشته باش و عذاب یخورمیتی

 «...هیقشنگ استی... سمیکردیهم دعاتون م

که  یخانم زارع زارع بدش آمده بود. حاج خانم از حاج لیدلیب

را  اشیو تمام زندگ کردیم شیستا سهیقد کیاو را در حد 

 شیب یکه گاه او را حت یزارع خانم حاج .دانستیاو م ونیمد
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اش الگو و اسوه شهیکه هم یکس .داشتیاز مادرش دوست م

 خانم حاج یدوز و کلکها بیفر یعمر کردیبود! احساس م

 را. شیهایاکاریر بیزارع را خورده است. فر

 

به فرامرز  یبود که حرف درشت نیدلش شکسته بود و نگران ا 

 بلند شد. شیگفت و از جا ی«دیببخش»لب  ریز .دیبگو

به فرامرز  توجهی. بدیکش قیصورتش را آب زد و چند نفس عم

زانوانش گذاشت. سر  یرا رو شینشست و آرنجها یمکتین یرو

 . شد رهیخ شیپا یجلو یهازهیانداخت و به سنگر ریبه ز

را در کنارش متوجه شد. سر بلند کرد و به  یکس نشستن

چشمش،  ریز یبه چروکها. ستیفرامرز نگر یجوگندم یموها

رخنه کرد بود  شیصدا که در ی. با غمشیپلکها یبه افتادگ

 گفت:

دار باشه، خودش تو نفر باباش کارخونه هیزور داره  یلیخ_

 بزرگ بشه... تازه با صدقه و منت برادرش! یداریسرا
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مرتعش و  ییبا صدا فروز نشست. یشانه یفرامرز رو دست

 لرزان گفت:

 نبودم... اگه بودم... رانیمن ا_

 :دیحرفش پر انیم فروز

خودتون.  یخونه نیبردیمن و مادرم رو م دیبود رانیاگه ا_

 رو بکنه... منم اون دوروبر برا خودم بپلکم. تونیمادرم کلفت

فرد بذاره و  اریرو در اخت یسخته قانون ثروت .دمیبهت حق م_

از سهم  یلیباور کن من خ یاون شخص بتونه ازش بگذره... ول

 نهیال برات هزتو رو که اومده بود تو مالم، تو اون چند س یواقع

 کردم.

 زد: یپوزخند فروز

 بهتون بده!  ریخدا عوض خ_

. مستأصل دیبه صورتش کش یبلند شد و دست شیاز جا فرامرز

 گفت:

 در حقت کر...  یایشوهرت چه نامرد دمیشن_
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 :دیحرف فرامرز پر انیآشفته م فروز

چرا اومد  نیدونیکرد؟ اصال م یچرا در حقم نامرد نیدونیم_

و کارم!  کسیب دونستیم نکهیازدواج کرد؟ واسه ابا من 

 یاگه حقم رو بخوره، کس دونستیندارم. م یحام دونستیم

 .رونیرو ندارم که بره حقم رو از حلقومش بکشه ب

 دوباره نشست: فرامرز

 همه دخترا، برادر دارن؟_

که اشتباه خودش را  دانستینداد. خودش هم م یجواب فروز

 سکوت کرد و با بغض گفت: ی. کماندازدیم یگریدارد گردن د

از حد توانم پر شدم.  شی... امشب بیفرهاد یآقا دیببخش_

و هم خودم  دیبگم، هم شما ناراحت بش یزیچ هی ترسمیم

 دیمنو برسون شهینداشته باشم. م یبعدش احساس خوب

 م؟خونه
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خواهرش انداخت و آرام  یدوباره دستش را دور شانه فرامرز

 گفت:

در امانت کردم و تمام سهمت رو بهت  انتیمن خ نکهیا دیشا_

ش رو بود که اگه همه نیداشته. حکمتش ا یحکمت هیندادم 

 بود. دهیش رو باال کشاالن اون نامرد، همه ،یداشت

 

[ ,۷/23/202۱ ۱۱:۱۱ PM] 
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 رخ فرامرز شد: به زد و رخ یچرخ مین فروز

اصال اون  ن،یآشغال منو دور ننداخته بود هیاگه مثل  دمیشا_

اگر هم  ایمن...  یتو زندگ ادیب دادینامرد به خودش اجازه نم

چقدر از  دونمی.. نم.دادیکار رو نم نیبه خودش جرأت ا ومدیم

شب تا صبح  هیمن  نیدونیم دونمی... نمنیمن خبر دار یگزند

 یمن چند روز انگلِ زندگ نیدونینه... م ایسر کردم  ابونایتو خ

هستن  بهیپشت باهام غر هفت یکیدو تا دوست که از نظر ژنت

 کنمیم یکه دارم زندگ ییواسه جا نیدونینه... م ایبودم 

ماه  کی نیدونینه... م ایهستم  بهیبزرگمرد غر هیلطف  ونیمد

پخته و ماست اموراتش رو گذرونده  ینیزمبیمن با س یمعده
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بار رو آخر وقت از تره ینیزمبیهمون س نیدونی... مهن ای

لحظه  نینه... االن... در ا ایسوم بشه  کی متشیکه ق دمیخریم

خودم  یقرض دارم نه حت یالیکه کنار دست شما نشستم، نه ر

حساب کردم... چه  هیرو تسو . همهدونمیم یکس ونیرو مد

 هی یدر حد خودم پره و برا میبانک ... حسابیچه معنو ،یماد

داره  یزمان هی یزی... هر چکنمیم یزیرخونه بهتر دارم برنامه

رو نداره.  ییاون کارا گهی. از وقتش که بگذره دیفرهاد یآقا

 میتو بچگشده. من  اتیکرده، مثل نون ب خی یمثل غذا شهیم

مردم  یهابچه یهاکهنهداشتم که مادرم لباس ازیبه اون پول ن

داشتم که حسرت  ازیبه اون پول ن ینوجوون تورو تنم نکنه. 

 ازیبه اون پول ن یرو داشتم. تو جوون رونیب یخوردن غذا

 گرانید یکهنه لیوسا دمیکشیداشتم که از خودم خجالت م

فود فست یغاتیتبل یهاکتمن ترا نیدونیرو استفاده کنم. م

و مثل  زدمیرو برش م تزاهاشیو پ کردمیرو جمع م

اتاق؟  واریبه د زدمیم هاشهیعکس هنرپ ایپستال کارت



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

رو گز  ییاروپا یکه شما کشورها یاون موقع نیدونیم

بود که  نیمن آرزوم ا ن،یرفتیم یحیتفر یو سفرها نیکردیم

 نم؟یرو بب رازیش دیجمشجهان اصفهان و تختنقش دونیم

 هیبود که با قطار  نیا میبچگ یهایاز فانتز یکی نیدونیم

 یاز آرزوها یکی نیدونیبرگردم؟ م مایو با هواپ برممسافرت 

. یفرهاد یآقا هیبوده؟ فقر نسب یرفتن به شهرباز میبچگ

من براشون شاهانه  یبچگ یهزاران بچه بودن و هستن که زندگ

نسبت به خودم، نسبت به اون من  ی. ولشهیهم محسوب م

بودم. نسبت به  ریو نداشتم فق داشتمیم دیکه با یزیچ

که پولش رو برام گذاشته بودن انجام بدم و ندادند  یحاتیتفر

 بودم. ریکه انجام بدم فق

 

چشمانش را با  یزده گوشهکه تمام شد، اشک جوانه شیحرفها

از  شتریب دانستیم یبهتر از هر کس پشت دستش پاک کرد.

 دیپول، مادرش فرهنگ استفاده از پول را نداشت. افق د
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 فراتر نرفته بود. یلیخ ینیسال کپرنش یمادرش از همان س

هم با  زنداشت و به فرو یمادرش ارتفاع چندان یسقف آرزوها

را  شیگفتار و رفتارش اجازه ارتفاع دادن به سقف آرزوها

را  لمیهمان ف یقتو دانستیرفتن را حماقت م نمای. سدادینم

غذا خوردن را  رونی! بکندیپخش م مایصداوس گریچند وقت د

مبلغ  سومکیبا  یوقت ،ینابخشودن یو گناه دانستیاسراف م

 یوجود لیدر خانه همان غذا را خورد. پتانس توانیم تزایپ

باعث شده بود  نیهم دیقدر بود. شامادرش همان

ببرد. مادرش  دیخر یخودش او را برا شهیزارع همخانمحاج

از آنکه پولش را نداشته باشد، فرهنگ استفاده از پول  شتریب

 ریتأثداشتند، تحت لیاگر چهارتا فام دیرا نداشت. شا

 دیافق د رند،یگیم گرانیاز د یرارادیکه افراد غ ییهاآموزه

 .شدیم عیمادرش هم وس

با را  اشیرا ببخشد. مگر آنکه کودک هیبود فرامرز و بق محال

ها و مگر آنکه حسرت .گرداندندیبه او برم یرفاه اقتصاد
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محبت از جانب پدر و خواهر و برادر که تمام  یهاعقده

که از نظر  یزی. چبردندیم نیرا فرا گرفته بود، از ب اشیکودک

 محال بود. یزمان
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 به فرامرز نگاه کند گله کرد: آنکهیانداخت و ب نییا پار سرش

و  نیاز ارث رو خرجمون کرد یمقدار کهنیهم نیکنیفکر م_

حقوق برامون در  هیو  نیبرامون جور کرد یداریمسکن سرا هی

 یزندگ هیخانواده و  یمعنا نیتونست ه؟یکاف نینظر گرفت

و  یلیفام ینینشمفهموم شب نیتونست ن؟یرو بهم بد یمعمول

و مجلس ختم  یجشن عروس د؟یرو به من بفهمون یدنید دیع

 یرو؟ دوستام تو مدرسه از مسافرت خانوادگ دیو بازد دیرو؟ د

از مسافرت داشتم نه خانواده و  یمن نه درک کردن،یم فیتعر

دوستام غبطه  یخانوادگ یبه دعواها ی! من حتلیفام

دراز  گرانید ی... ما دستمون جلود؟یشیمتوجه م خوردم،یم

و  کیکوچخودمون رو  شهیشما هم ندهیجلو نما ینبود، ول

 . عزت من و مادرم براتون مهم نبود.میدونستیم ریحق
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 یانداخته و سکوت کرده بود. وقت نییسرش را پا فرامرز

از داخل  را بلند کرد. اشدهیفروز تمام شد، گردن خم یحرفها

شکش را خشک از ا سیدرآورد و صورت خ یدستمال بشیج

 کرد. 

 یهیاشک فرامرز، دلش گرفت. به قول آزاده، گر دنیاز د فروز

 ی. حتزندیزن روح مخاطب را آتش م یهیاز گر شتریمرد، ب

 . آرام گفت:بهیمرد غر

بحث رو... دوست نداشتم  نیا می... گفتم که تموم کندیببخش_

 .نیناراحت بش

اندک دستمال به باکالس با دو فشار  یلیرا خ اشینیب فرامرز

 کرد و گفت: زیچپ و راست تم یهاپره

 !یحق دار یبگ یهر چ_

ور شده در کوتاه فرامرز، آب بر آتش شعله یجمله نیهم

 یزیفرامرز زد و چ یبه رو یواقع ی. لبخندختیوجودش ر
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کرد و  یروشیخواهرش، پ یلبخند واقع دنینگفت. فرامرز با د

 ن را فشار داد و گفت:آ یدست فروز را در دست گرفت. اندک

بگم از قصورم  ی... هر چستیمهم ن لشیکردم. دل یمن کوتاه_

جا  یلینشده. هنوز خ سالتیتو هنوز س ی... ولکنهیکم نم

 واسه پروبال دادن به آرزوهات و به تحقق رسوندنشون. یدار

 

دستان  یو حواس فروز رفته بود به گرم کردیصحبت م فرامرز

که  یدستان یمحرمش بود. گرم نیترمسن که محرم یمرد

که داد  دید شیرورا روبه نویسالها از داشتنشان محروم بود. م

 هی... تو هم نستایوا ینیزمبیمثل س یجورنیهم»: زدیم

و نه  ستیکم دست برادرت رو نوازش کن... ب هیبزن،  یحرکت

بدون  یآدم چقدره؟ تا چند سالگ یعی... عمر طبشیسال نداشت

هفتاد  تینها ؟یکن یزندگ یخوایم یدرد کهنسالضعف و بدن

مونده. چون تا االن  تیعمر و سالمت شتریسال. نصف ب
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به بعد هم نداشته  نیاز ا یست لج کناحمقانه شینداشت

 «!شیباش

 یریخون بگبزنم تو دهنت خفه خوادیدلم م»جوابش گفت:  در

ش پا هیمنو تباه کرده... االن که  ی... بچگیزر نزن نقدریا

داره که ارثش رو باال  یخواهر هیاومده  ادشیگوره لب

 «.دهیکش

آدم »از برخورد فروز ناراحت شود، جواب داد:  آنکهیب نویم

رو ازش گرفتن و تو اتاق  دیخورش نکهیعاقل به خاطر ا

برق رو هم  کنهیحبسش کردن، با خودش لج نم پنجرهیب

 «خاموش کنه...

... نوخانووومیم ست،ین یدهن لمیف یزندگ»کرد:  یاخم فروز

کرده؟ اولش فکر کردم  دایم رو پ... از کجا خونهالیخیرو ب نایا

از  گهیم نیا یکرده ول داشیپ شیاسم گرما یروزبه از رو

. بعد از فوت کردهیزارع من رو رصد م خانم و زمان حاج یبچگ

با من نداشته. االن  یارتباطرشته  چیه گهیزارع که د خانم حاج
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جدا  دوننی. فقط مکنمیم یکجا زندگ دوننیدوستامم نم یحت

 یخانواده شکوه دونن،یآدرس من رو م کهیشدم. تنها کسان

که تو  ییاون دخترعمو میاگه فرض کن یهستن و روزبه. حت

 ینام یفروزان فرهاد هیتو گروه اعالم کرده  دم،یزهرا دبهشت

 ینجوریو ا دمیاهلل بوده رو امروز دفضل مکه اسم پدرش ه

 «ازم نداشته! یبه من افتاده باشه، آدرس ادشیدوباره فرامرز 
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 و گفت: دیکش رونیرا از دست فرامرز ب دستش

 ن؟یکرد دایم رو پکنجکاوم بدونم از کجا خونه_

 به دستان فروز کرد: ینگاه فرامرز

 رانیا ومدمیبودم. هر وقت م رتیگیپ شهیتم که همگف_

پاسداران رو ازت داشتم  ی. آدرس خونهدمتیدیم ومدمیم

 بهم داده بود... نیریش

 :دیحرفش پر انیم فروز

 ن؟یبود دهیمنو قبال د_

که  دیچیم یابرنامه هی نیریش ران،یا ومدمیآره، هر وقت م_

داشت من با تو ... فرشته دوست ننمتیدور از چشم مادرت بب

بار که اومدم  نی... آخردیترسیداشته باشم... گفتم که م دارید
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بسته رو  هی نکهیا یخودم اومدم دم در آموزشگاه به هوا ران،یا

 ست؟ین ادتیبه خانم زارع...  یبد

 به چپ و راست تکان داد. فرامرز ادامه داد: یسر فروز

خودت  ... مطمئن بودمستیفرشته حالش خوب ن دونستمیم_

... تو ذهنم بود بعد از دارمونید نیدم در. اون شد آخر یایم

بذارم تنها  خواستمیجلو و ببرمت فرانسه. نم امیفوت فرشته ب

 المیمن احمق خ ،یگفت ازدواج کرد نیریش یوقت ی... ولیبمون

 ...یبابتت راحت شد. فکر کردم سروسامون گرفت

 و ادامه داد: دیکش یقینفس عم 

 رو بهم دادن. نجایشده و آدرس ا یچ دمیشن هاهیاز همسا_

 یهیهمسا داریاز سرا یآورد عل ادیبه  فکر کرد. یکم فروز

 کرده بود.  هیوانت کرا ییروروبه

 صحبت شد: یکنندهفرامرز شروع دوباره

سرت آورده و من اصال  ییچه بال شرفیاون ب دمیفهم یوقت_

. وسط صحبت دمیخبردار نشده بودم، از خودم خجالت کش
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و  أسیمخاطبم هر لحظه انتظار داشتم بگه فروزان از شدت 

 رگش رو زد! یدیناام

 :دیناخودآگاه خند فروز

 زدن؟ ! حاال چرا رگیهمه راه خودکش نیا_

کم رنگ کرد و کم یفروز تبسم یخنده دنیبا د فرامرز

 تبسمش محو شد:

اگه . جهیزدن به دنبال شکست راو رگ یما خودکش لیتو فام_

بعد از دو  نکهی... ابهیشکست بخوره و رگش رو نزنه عج یکی

 زهیانگیو ب دیو ناام یدوباره سرپا بش یتونست یاپیشکست پ

 یستین فیضع نکهی. ایکرد دایبرام ارزش مضاعف پ ،ینشد

. بابا کردیم تخار. اگه بابا زنده بود، حتما بهت افنهیقابل تحس

  اخته.خود س یمحکم بود؛ آدما یعاشق آدما

قصد  آنکهیب صورت فروز را پوشاند. تیاز سر رضا یلبخند

داشته باشد، صرفا به خاطر دور کردن فرامرز از بحث  تیمیصم

 :دیکه خورده بود، پرس ییهاشکست
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 ران؟یا نیآورد فیتنها تشر_

 نگاهش کرد: یمیگرم و صم فرامرز

اومدم؛ خانمم زن  کمیگفتم که... با فرخنده و پسر کوچ_

 .یشیحاال بعدا باهاشون آشنا م .هیبخو

 

 یدارهاید یعنیحرف فرامرز  نیبه وضوح جا خورد. ا فروز

 یچه برخورد دانستی. نمردیهم صورت بگ یو خانوادگ یبعد

! سکوت ردیگارد بگ ایخوش نشان دهد  ینشان دهد. رو دیبا

به  لشیزنگ موبا ینگفت. صدا یزیکرد و در پاسخ به فرامرز چ

از  یقیبود که دقا اشیاز شاگردان مجاز یکی. دیدادش رس

 ! ست؟ین نیبداند چرا او آنال خواستیکالسش گذشته بود و م

 یکالس عذرخواه یبرنامهیشاگردش بابت کنسل کردن ب از

بلند شد و  لیبه ساعت موبا یکرد. بعد از قطع تماس، با نگاه

 رو به فرامرز گفت:
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 میکالس بعد گهید ساعت کی... من یفرهاد یآقا دیببخش_

 م؟خونه دی. ممکنه منو برسونشهیشروع م

 هم بلند شد و با اشاره دست او را به رفتن دعوت کرد: فرامرز

 یلیخ یفرهاد یفرامرز؟ آقا ایداداش  یبهم بگ ادیدلت نم_

 . ستبهیغر

 معنادار جواب فرامرز را داد. یبا سکوت و لبخند فروز
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 شدند و فرامرز گفت: نیماش سوار

 کی بایتقر دهیساده نشون م یدودوتا چهارتا هیراستش _

که قبل از  یقلهک و کارگاه روز اول بابا، اون یپونزدهم از خونه

رفتن ما تو کار، بابا داشت، از سهم تو اومده تو سهم من... من 

 نیسوم بود. تفاضل ا کیحقم  کهیدر حالدو پنجم ارث بردم، 

ندارم. من  یفروغ کار و برزیپونزدهم... به فر کی شهیدو م

خودم رو باهات صاف کنم. سهمت از کارگاه رو  یبده خوامیم

 مونهیم خرج کردم. تیکه تو بچگ ییبا پوال رمیگیمعادل م

قلهک... اونجا پونصد و ده متر بود. سهم  یپونزدهم خونه کی

آپارتمان  هیو چهار متر.  یس شهیو که اومده تو مال من مت
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 یشیم یبرات رهن کامل کنم، راض یهفتاد هشتاد متر

 م؟یش حسابیب

مکث،  یگرد شده نگاهش کرد و بعد از کم یهابا چشم فروز

 گفت:

چکها رو به  فتهیزنه دوره م ن؟یدیرو د یکشسگ لمیف_

اگه همون  ننیبی... طلبکارا هم چون مکنهینقد م سومکی

... شنیم یراض ادیدستشون نم یزیچ گهید رنیرو نگ سومکی

 نینکردم که االن بخوا یمن رو ارث بابا حساب ،یفرهاد ینه آقا

براتون دم  مجلوم و من نیاستخون از ارث بابا بنداز کهیت هی

خودتون باورتون بشه تمام  شیتکون بدم و شما هم پ

. نینکرد یخورمیتی و نیحقوق خواهرتون رو دادوحق

سهم شما بوده،  یسال سهم من قاط ونهستیب نیهمونطور که ا

 رونیخودم رو از آب ب میبه بعد هم باشه... من بلدم گل نیاز ا

و نه احمق فرض  خوامیشما رو م یدوستبکشم. نه احساس نوع

 شدن از طرف شما رو...
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 و گفت: دیدندان گز ریلبش را به ز فرامرز

 !یطمع کن دیبهتر باشه! نبا چیدک از هفکر کنم ان_

 را بلند کرد: شیآشکار صدا یبا حرص و خشم فروز

 نهوستیبعد از ب یخوایم یاومد ؟یفرض کرد یمن رو چ_

 ت،یتو زندگ ومدیداشتم و تو سود سهم من م ازیسال که من ن

 ؟یریبگ تیو عوضش حالل یذره از سهمم رو بهم صدقه بد هی

خونه، نه پول  هی شهیخونه، خودش م هی یسال اجاره نهوستیب

چه  یکنخودت فکر  شیپ یخوایرهنش... البد بعدش هم م

دوزار  یخوایم یمدرک چیکه بدون ه یهست یانسان بزرگوار

ما را  ر،یکار... شما را به خجلو من! من نه گدام نه طمع یبنداز

  به سالمت.

 رفته بود. قرمز شده بود و سرعت تنفسش به وضوح باال فرامرز

 و گفت: دیلبش را گز یشتریبا فشار ب

 نیاز ا شتریکردم... ندارم ب یگذارهیسرما یکار هیمن تازه تو _

 بدم.
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 کرد خودش را آرام کند و گفت: ی. سعدیکش یقینفس عم فروز

کردم؟ شما  یزیمن دنبال شما اومدم؟ از شما طلب چ_

. دیرو بکن تونیگذارهیکنار خواهر و برادرتون، سرما دییبفرما

بتونم کمکتون کنم؛  دی... شانیبهم بگ نیاگر هم پول الزم داشت

به بعد رو  نجایاز ا خوامی... مازمندیباب صدقه و کمک به نمن

 !نیبرم. لطفا نگه دار ادهیپ

دهد.  حیتوض شتریرا نگه داشت و خواست ب نیماش فرامرز

 شد. ادهیپ نیاز ماش یکوتاه یفروز گوش نکرد. با خداحافظ

 

چنان با  کرد. هیراه رفتنش تخل یرا با سرعت باال حرصش

شروع به  ده،ینرس قهیکه به دق داشتیسرعت و محکم گام برم

. ماسکش را ستادیسرعتش را کم کرد و ا نفس زدن کرد.نفس

گرفت. حرصش کم نشده بود، تازه  یو نفس دیکش نییپا

 زد. زنگه عطا را درآورد و ب لشیموبا کرده بود. دایپ شیافزا

تا با هم  دیایبه دنبالش ب تواندیآدرس داد و از او خواست اگر م
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ساعات بعد با آنها  یکه برا یصحبت کنند. سپس با دو شاگرد

آنها را کنسل  یآموزش یکالس داشت تماس گرفت و جلسه

را  یگوش نداشت. سیتمرکز الزم جهت آموزش و تدر کرد.

 دایسود پ نمیا»غر زد: لب  ریانداخت و ز فشیدرون ک

 «شدنشون... سه تا شاگردم رو از دست دادم.

 

[ ,۷/23/202۱ ۱۱:۱۱ PM] 
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 یپا انداخت و عصب ینشست. پا رو یلیتعط یمغازه یلبه یرو

 از مچ پا آن را تکان داد.

 یاقتصاد یداشت. تمام کمبودها و آرزوها یبد یلیخ احساس

فرامرز که  یمتن حرفها یقیبا موس اشیدوران کودک

چشمش آمده  یاو سوءاستفاده کند جلو تیاز وضع خواستیم

 یبه بها خواستیکه داشت م یطیبه خاطر شرا نکهیا بودند.

 .دبگذار یشرعو سر او و خدا کاله ردیاو را بگ تیرضا یاندک

 

مغازه که  کیبود. در  رستانیبه گذشته رفت. دوم دب ادشی

گذاشته و  عهیود یمبلغ فروخت،یم شدهیگلدوز یتابلوها

 لیشده را تحودوخته یکارها یسفارش کار گرفته بود. وقت

و  یلیاسرائیبن یرادهایدار شروع کرد به گرفتن اداد، مغازه
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از  یمین واستخ ”یابچه یلیتو هنوز خ” نکهیا انیبا ب تاینها

 دیخر یه او بدهد. پول را براکرده بودند را ب یکه ط یمبلغ

به او چشمک  یامغازه نیتریها پشت وچرم که ماه ییپالتو

مانده  یاز پول گلدوز یمین یتنها به اندازه الزم داشت. زدیم

 یپالتو برسد. اما در اقدام دنیبه حد خر اشیبود تا موجود

تابلوها  یکه آنجا بود را رو یکاتر انه،احمق دیشا ایجسورانه 

 ییدار بهامغازه ادیبه داد و فر آنکهیو آنها را پاره کرد. ب دیکش

رفت، هم  نیاز ب اشعهیهم پول ود دهد، از مغازه خارج شد.

پالتو را بدست  نکهیکه گذاشته بود و هم ا یوقت و چشم

شود  استثمار ازش،یبه خاطر ن نکهیاز ا نشد. مانی. اما پشاوردین

 انجام دهد. خواستیکه فرامرز م یبود. کار زاریب

 

کرد.  شیصدا نیافکار گذشته بود که عطا از داخل ماش غرق

او و فرامرز گذشته بود را  نیسوار شد و بالفاصله هر آنچه ب
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 شدیتر مکه لحظه به لحظه متعجب یاعطا با چهره کرد. فیتعر

 گفت: یبه شوخ تیفروز را گوش کرد و درنها یحرفها انیتا پا

 عاشق اعتماد به نفستم...  توئه. تیحکا یالو پز ع یخال بیج_

 یزیدهم اون چ هی خوادیآخه مردک فکر کرده من گدام م_

خدا هم  شیو پ رهیبگ تیکه حقم بوده رو بهم بده و ازم رضا

وجدانش  یول رمیازش نگ یچیه دمیم حیسربلند باشه... ترج

 رو هم راحت نکنم. 

 شد: یفرو رفت و جد لیدر جلد وک عطا

رو ازش  نی... همیازش ندار ی... تو که مدرکیاه کرداشتب_

 !یچیبه از ه ی. کاچیگرفتیم

 زد: یپوزخند فروز

برد. سود که  نیامشبم رو از ب نیمردک سه جلسه کالس آنال_

 ضرر هم بهم زد.  چ،ینرسوند ه

 گفت: یزد و با لحن دلبر یلبخند عطا
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 هامخدریشد در رکاب عل یقیسودش رو به من رسوند، توف_

 ... کدوم پارک برم؟نیآنالارث و کالس یباشم... گور بابا

 

قدم زدند و با هم صحبت کردند. عطا از  گریکدی یشانه به شانه

 کرد و گفت: فیتعر اشیدوره نوجوان

 یآپارتمان تو دربند زندگ هیسالم که بود تو  زدهیدوازده س_

موم ت یاومده بود، با عل ینیبار که برف سنگ هی. میکردیم

. هم میدرست کرد یبرفو آدم میبوم رو پارو کردپشت یبرفا

کرده  زیتم نهیبوم رو مثل آو هم پشت میکرد حیو تفر یباز

بهش گفتم  رساختمون،یمد ی. عصرش رفتم دم خونهمیبود

 بوم رو پارو کردم پولش رو بده! پشت

بهت  ی! پول چیکرد یباز یبرو عطاجان... تو رفت»: گفت

 «بدم؟

 یبعد که دوباره برف اومد، با عل یهفته یگفتم باشه. ول منم

بومشون رو با دختر و پسر اونا پشت ییروآپارتمان روبه میرفت
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ناز و  یلی. دختره هم خمیخوش گذروند یو کل میپارو کرد

 !ریخبه ادشیخوش گذشت.  شتریبود، ب طونیش

 

[ ,۷/2۷/202۱ ۱2:00 PM] 
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مدل نشستن خشک شده بود، دستانش را به باال  کیاز  کمرش

 ی. به جاچاندیو خودش را مثل گربه به چپ و راست پ دیکش

. دست دراز کرد و دیبلند شود، همانطور نشسته دراز کش نکهیا

و  دیباسنش چرخ یروتخت برداشت.  یتبلتش را از رو

مدت کوتاه بود.خنک  نیتخت گذاشت. زم یرا رو شیپاها

تا  نیآزاردهنده نبود. تبلت را روشن کرد و کمرش را از زم

حرکت را انجام داد  نیفاصله داد. چند بار ا توانستیم کهییجا

آپ مدل نشستن دچار کمردرد نشود. اول سراغ واتس کیتا از 

 ربعکیبا فواصل  ییامهایفرستاده بود. پ امیرفت. عطا چند پ

با او. نوشته  دارشید نط به قبل از زمامربو یاقهیدق ستیب

 بود:

 «؟یومدین»_

 «؟یاومد»

 «؟یدینرس»

 «؟یکال هنوز»
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 «.یدل بکن از داداشت، مردم از فضول گهید ایب بابا»

 دار فرستاد.قلب یکریو است دیلبخند را در آغوش کش شیلبها

فرستاد.  یعذرخواه کریو است دیشاگردش را هم د یهاامیپ

 شیداشت. سر جا دیجد یاز مخاطب یامیت. پسراغ تلگرام رف

 ینطوریا کرد. گاهشهیتک نیزم یو دو آرنجش را رو دیچرخ

 . کردیم دایتبلت پ یرو یشتریتسلط ب

را باز کرد و به  لشیپروفا ریفرامرز بود. تصو دیجد مخاطب

 ییبایبود و ز ستادهیا یچمن سبز مخمل یعکس فرامرز که رو

 د،یکشیبه رخ م شتریرا بپشت سرش  یِایدر یرنگ آب

در  را تصور کند. یساحل چمن توانستینم .ستینگر

. با یسنگ تینها بود،یم یاماسه دیتصوراتش ساحل با

به نظرش چمن  بود. ایکنار در یعاشق ماسه فراوان. یهاصدف

 !یرواقعیسورئال بود و غ ریوسط کو اچهیمثل در ا،یکنار در

 را باز کرد. هاامیگفت و پ یا«چه خنک و مسخره»لب  ریز

 نوشته بود:
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 «سالم فروزان. سالم خواهر گلم.»_

 «هستم. فرامرز»

 تتیاز وضع خواممینم ناراحتت کنم. خواستمینم»

منم که  منم. خوادیکه االن کمک م یاون سوءاستفاده کنم.

بهم  یتونیکه م یدارم. کمک ازیوجدانم به کمکت ن یراحت یبرا

به  خوامیم کنم. تتیکوچولو حما هی یاجازه بد که نیا یبکن

کنم.  تیحما زتا ،یندار یخوب تیبرادر االن که وضع هیعنوان 

 دیقدره. شا نیتوان من در هم یول کمه. دونمیم ره،ید دونمیم

. یکمک کن یبه من اقتصاد یکه تو بخوا ادیب شیروز هم پ هی

تو نفر به عنوان پدر  کیبه هر حال من و تو اسم 

 .میباش تیاهمیب میتونیمون هست. در مقابل هم نمشناسنامه

 تونمیو اگه م .نمتیباز هم بب مهست رانیا یدوست دارم تا وقت

هست  یهر چ ندارم. یزیچ نجایمن ا برات انجام بدم. یکار

خونه رهن کنم که از اون  هیبتونم برات  تیست. نهافرانسه

مدت  نیدوست دارم تو ا .ونریب یایب ینمور و فسقل نیرزمیز
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با هم  م،یهم نبود شیکه پ ییهستم به جبران سالها رانیکه ا

. من و تو و فرخنده. اصال برات دعوتنامه میبر فرتمسا هی

خوشت اومد و موندگار  دیفرانسه. شا یایسفر ب هی فرستمیم

بهت سهام  تونمیکه خودم دارم م یتو شرکت یای. اونجا بیشد

 دونمیم شغل تو همون شرکت بهت بدم. هی تونمیبدم. م

کرد.  تررو به ندهیآ شهیگذشته رو جبران کنم، اما م تونمینم

 «مشتاقم نظرت رو بدونم.

از  شیبلند ب امیکوتاه و پ امیدو پ نیشده بود و ب تیاد امشیپ

 یفرامرز برا دادینشان م نیا بود. یزماناختالف ساعتمین

 کرده و وقت گذاشته است. فکر  یلیخ امینوشتن آن پ

 

 واریتخت نشست و به د یوار روبلند شد و آدم شیجا از

داد. زانوانش را باال آورد و آنها را به  هیسرش تکپشت یکاهگل

 کرد: پیکرد. تا لیتبلتش تبد یبرا یگاههیتک

 «.یفرهاد یسالم آقا»_
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عرض کردم. من دو ماه قبل، بالفاصله بعد از اون  خدمتتون»

رو  زیداشتم. االن همه چ یبد یلیاوضاع خ یاتفاق کالهبردار
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عادت کردم و هم به  دمیجد طیروال افتاده. من هم به شرا

که مثل کوه پشتم بودند، تونستم اوضاع  یالطف خدا و خانواده

شما  یاقتصاد نتم ازمندین )درحد خودم( داشته باشم. یخوب

موندم ابدا به خاطر پولش  نیرزمیز نی. اگه هنوز تو استمین

 یبانکوگرنه حساب .یکش. به خاطر کروناست و منع اثاثستین

در حد خودم( دارم. به  کنمی)باز هم عرض م یانداز خوبو پس

خودم اجاره  یدر حد آپارتمان قبل یآپارتمان تونمیم یراحت

 «کنم.

که  دانستیم یگریگرفت. خودش بهتر از هر کس د اشهخند

 نداشت! اتی. اما دروغ که کنتور و مالکندیدارد غلو م

 داد: ادامه

 دیشما... البته اگر بخوا یاقتصاد تیاز بحث خونه و حما نیا»_

. من کنمیاستقبال م د،یسهم من رو از ارث کامل پرداخت کن

که  یزیچ دار شما رو.نه صدقه و لطف منت خوامیسهمم رو م

 نیو نشد. سود ا شدیبهم پرداخت م دیبا شینه سال پ وستیب
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و  دید پرداخت کنی! که خب شما نداربخشمیمدتش رو هم م

. اصال بحث حالل کردن و گذشت کردن ستمین رشیگیمن هم پ

. همونطور که تا حاال رهاش کرده بودم و کنمیرهاش م .ستین

 «بهش فکر نکرده بودم.

 و... یعاطف تیمورد حما رد»

من همونقدر جالب و  یبا شما برا دارید ،یفرهاد یآقا دینیبب

فالن آدم  تون،یگیبود که به شما بگن تو همسا زیانگجانیه

 هیش شبچهره ای با شما داره. یمشابه یکیژنت یفاکتورها

و  دنیاز د دیتونیمادرتونه. همونقدر که م ایپدر  یچهره

با  شیچهار پنج نسل پ یکه تو شجره خانوادگ یبا کس ییآشنا

که  منم همونقدر ذوق کردم. د،یشما مشترک بوده، ذوق کن

نداشتم،  یلیوقت فام چیکه ه یمن یبرا شمیالبته منکر نم

 ریجوگ یهند یهالمیمثل ف هویبخوام  نکهیا ینبوده. ول زیناچ

 «.ستیخبرا ن نیاصال از ا ر،یبردارم، خ” برادرجانآه”بشم و فاز 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 گهیدو بار د یکی د،یهست رانیا یبد نباشه تا وقت دیشا»

رو احمق،  گهیهمد میبخوا نکهیبدون ا م،ینیرو بب گهیهمد

از  میبخوا نکهیبدون ا .میبدبخت و مفلس فرض کن ایکار و طمع

دور. نه  ی. مثل دو آشنامیاریب ونیبه م یصحبت یمسائل مال

 «د؟یتمثل خواهر و برادر. متوجه منظورم هس

گذاشت. دستانش را  یپاتخت یرا خاموش کرد و آن را رو تبلت

 لب گفت: ریپشت  گردنش در هم گره زد و ز

غسل پاک شدن از گناه  فشیبعد از هزار سال وجدان کث_

 الیبا خودش فکر کرده؟ خ یکرده! اونم تو ماه مبارک... چ

  اد؟یکوتاه م یخورمیتیسر  یراحت نیکرده خدا به هم

 

به اذان صبح مانده بود.  یساعت میو ن دهیدم کش وپلعدس

و از عطا  یخورد و بعد از نماز، فکرش را از فرامرز خال یسحر

 .دیپر کرد و خواب
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مسجد چند کوچه باالتر  یاذان ظهر که از بلندگو یصدا با

 یتاید یقبل از هر کار شد. داریاز خواب ب شد،یپخش م

کرد. فرامرز جواب داده  را روشن و تلگرامش را چک لشیموبا

 بود:

 «باشه.»_

 «.یلیجور ما هر»

 «دنبالت. امیجمعه مشب یبرا»

 «از افطار. بعد»

 «؟یموافق»

 داد: جواب

 «.ریسالم، روزتون به خ»_

 «.ستین یمشکل»

. دیکرده بود خند پیکه تا «ستین یمشکل»به عبارت  خودش

 دوست داشت از موضع باال با فرامرز برخورد کند.
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کنجکاو  یعطا یخودش و فرامرز را برا یاز صحبتها یاخالصه

 یمشکل»به  د،یفروز را شن یحرفها یعطا وقت فرستاد. ریگیو پ

 رشیبا برادرش و پذ متیو فروز را به مال دیخند یکل «ستین

 کرد.  قیاو تشو یمحبت عاطف
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را  اشیمجاز یاز افطار پنجشنبه شب، تمام کالسها بلق

 یکرد و حت شیآرا شهیاز هم شتریب یبرگزار کرد. با دقت

که  یمانتو و روسر نیترکی. شدیرا سشوار کش شیموها

را  اشیسانتپاشنه پنج یهاداشت را آماده کرد. کفش

تخت گذاشت و در  یمتناسبش را رو فیک کننده زد.براق

 کرد.  کوریرا مان شینهاخنا تینها

به محض تماس  ساعت بعد از افطار، آماده و منتظر بود. مین از

که داشت، دوش گرفت و  یعطر نیگرفتن فرامرز، با بهتر

گام برداشت و به  نهیاش خارج شد. آرام و با طمأناز خانه عیسر

رفت.  زدیفرامرز که چراغ م یبایرنگ و زخوش یطرف آزرا

شهال که  یشمانو چ یگندم یبا موها درویو سف یتپل یخانم

کنار راننده  یماسک پنهان بود، در صندل ریاز صورتش ز یمین

نشسته بود. حدس زد خواهرش فروغ باشد. فرامرز به پشت 
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. خم شد و از داخل در را به احترام فروز باز کرد. فروز دیچرخ

 گفت و سوار شد. ی”اهللبسم”در دل 

 

دنش، فرامرز و خانم همراهش محض نشستن و سالم کر به

 یلیهمزمان به پشت برگشتند و پاسخش را دادند. فرامرز خ

 کرد: یخانم همراهش را به فروزان معرف کیکالس

 فرخنده همسرم... _

 بعد به همسرش نگاه کرد و ادامه داد: و

که رو تابِ مهد کودک بهت  ییاون دختر کوچولو شهیباورت م_

 نم شده باشه؟بزرگ و خا نقدرینشون دادم ا

خانم همراه فرامرز اشتباه بود.  تیفروز در مورد هو حدس

 !یگریانتظار داشت خواهرش همراه فرامرز باشد نه شخص د

 پرمحبت به فروز نگاه کرد: یبا چشمان فرخنده

ها، آدما متوجه گذشت زمان و ماشااهلل... با بزرگ شدن بچه_

 دخترم؟ ی.. خوب.شنیشدن خودشون م ریپ
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دادن لبها که فقط کش یادب زد. لبخند یاز رو یبخندل فروز

 :شدینم دهیماسک د ریبود. که قاعدتا از ز

 ن؟یتشکر... شما خوب هست_

 یکدام حرف چیتشکر کرد و سکوت حکمفرما شد. ه فرخنده

سکوت، فرامرز به منظور  یبعد از کم گفتن نداشتند. یبرا

و باال رفتن  ابانهایخ ینام بعض رییرابطه با فروز از تغ یبرقرار

به  شیکه سه سال پ یفرهنگ مردم نسبت به گذشته و سفر

 بالداشتند، صحبت کرد و فروز و فرخنده هم دن رانیا

 را گرفتند. شیحرفها

 

باز با فرامرز  یدر فضا یزیبه خودش آمد که دور م یزمان فروز

 یو به حرفها خوردیو نسکافه م کیو فرخنده نشسته بود، ک

 یخانواده” گفتهیمورد پدرش که با ذوق و افتخار مفرامرز در 

شروع ” ف”مصر همه اسمامون با  یویما مثل خاندان خد

ظاهرا نه تنها فرزندان و  .بردیو لذت م کردیگوش م ”شهیم
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” ف”ها و تنها داماد خانواده هم اسمشان با ها، بلکه عروسنوه

 .شدهیشروع م

 یهاعکس دنیکه از د تگفیقبل به فروز م یساعت یکس اگر

باورش  کند،یفرخنده، استقبال م لیفرامرز در موبا یخانوادگ

و سال  در مورد سن یخودش حت ،یاما در کمال ناباور !شدینم

 یاکه کامال چهره نیفرد یو پسر کوچولو نیفرزاد و فرد

سؤال  ست،ین یرانیداشت و مشخص بود مادرش ا ییاروپا

تا با فرامرز و  کردیادامه داد. تالش مو بحث و گفتگو را  دیپرس

که ممکن  یزیمراوده داشته باشد. چ یهمسرش بتواند ساعت

 رخ ندهد.  چگاهیه گریبود د

سر فرخنده بود و با لذت به عکسها  کیکه سرش نزد همانطور

 یمرد جوان داد،یفرخنده گوش م حاتیو به توض کردینگاه م

نشست.  زشانیور مد یخال یصندل یرو ،یامقدمه چیهیب

فروز صاف شد و متعجب نگاهش کرد. مرد ماسکش را درآورد 

 گفت: یمیصم یلیو خ
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 نیهمچ هی دونستمی... من اگه مزمیفروزان عز به... عمهبه_

دوستام چپ و راست  ذاشتمیدارم نم یگریجوون و ج یعمه

 کنن! ضیم رو مستفعمه
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 شدیباورش نم مرد جوان نگاه کرد. یمایبه س زدهرتیح فروز

نسبتش با او  نقدریاست ا که کنار دستش نشسته یمرد جوان

 اش باشد! محرمش باشد!باشد! برادرزاده کینزد

 انحنا برداشت و گفت: شیلبها ریتأخ با

ته باشم، اما تا بزرگ داش یهاخواهرزاده و برادرزاده هیمنطق_

بهم دست داد!  یری... احساس پشهیحد بزرگ باورم نم نیا

 انگار با عکس قبول نکرده بودم. 

دست دادن، مشت بزنند.  یمشتش را جلو آورد تا به جا مرد

نگذاشت. مرد بامحبت نگاهش کرد و  جوابیفروز مشتش را ب

 گفت:

 نوه.  نی. آخرمیتغار تازه من ته_

 کرد: یسرش را معرفبا عشق پ فرامرز

ست. هنوز من و فرخنده ی... سرجهازکمیفرهود... پسر کوچ_

 . کنهیم یبا ما زندگ
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 دنبال حرف پدرش گفت: فرهود

به  رشونیکار شدن، ت به و بابا به عشق دختر دست مامان_

کار  ییکه االن اومدم، جا دیسنگ خورد و شدم من... ببخش

 شد... پوزش! ریداشتم و د

تمام وجود از گفتار و کردار برادرزاده جوانش لذت  با فروز

برخورد مهر فرهود  قهیبا همان چند دق کردی. احساس مبردیم

با  یبود. کم یخونهم حس هم دیبه دلش نشسته است. شا

 یو چه ورزش خواندیدرس م یاچه رشته نکهیفرهود در مورد ا

ر که د فتگپ زد. در مورد خودش هم گ کند،یرا دنبال م

زبان  سیخوانده است، اما شغلش تدر تیریدانشگاه مد

 . شودیاست و از آن خسته نم سی. عاشق تدرستیسیانگل

 که تمام شد، فرهود رو به فرامرز و فرخنده گفت: حرفش

ته صورتش! ژستاش! حالت لبخند  ست؟یفرنوش ن هیشب_

 زدنش!

 سر تکان داد: یدییتأ فرامرز
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 ... با هم دارن ینسبت هیباالخره _

کنجکاوانه  .ستیفراموش کرده بود فرنوش دختر ک فروز

 :دیپرس

 ه؟یفرنوش ک_

 جواب داد: فرامرز

 .برزیدختر فر_

 گفت: یحرف پدرش به شوخ یدر ادامه فرهود

 ش؟فروزان به برادرزاده ای دهیش کشاالن فرنوش به عمه_

انداخته بود. شباهت  هیصورت فروز سا یرو یاندوه یهیسا

 یخانه یرا به مهمان ادشیفروز و فرنوش  نیشده ب عنوان

او و بهنوش انداخت.  نیشده بخانم و شباهت کشف احترام

 شده بود.  شیهایکه سرآغاز مشکالت و گرفتار یشباهت

 :دیخواهرش شد و پرس یچهره یمتوجه گرفتگ عایسر فرامرز

 شده؟ یزیچ_
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ر زد. تا دست به تظاه لبش آورد. یرو یساختگ یلبخند فروز

 زیم یجلو آمد و هر دو ساعدش را رو اشیصندل یلبه یرو

 بدنش کرد: گاههیتک

خدا کنه تا شب اسمها و نسبتها تو ذهنم بمونه و با هم اشتباه _

 !شهینکنم. همه با فر شروع م

کرده بود. به اسم  یهمه را قبال به او معرف نی. ثمگفتیم دروغ

 ن،یظاهرا بعد از اخراج ثم . به جز فرهود کهشناختیهمه را م

 آمده بود. ایدن

 :دیخند الیخیب فرهود

 ...ایتازه دو تا از فرا اوت شدن اون دن_

 به جمع انداخت و فرامرز گفت: ینگاه یسؤال فروز

 ی... هر دوشون خودکشبرزیفر ی... پسرادیفرشاد و فرش_

 کردن!
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زدن در آمد که قبال فرامرز گفته بود رگ ادشی فروز

 یو با ناراحت دیچهره در هم کش بوده است. جیشان راادهخانو

 گفت:

 و خانمش... طفلک فرنوش! برزیطفلک آقا فر_
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 به همسرش تشر زد: فرخنده

 حرفاست؟ نیگفتن ا یآخه جا_

 ت:به حرف فرخنده باحسرت گف توجهیب فرامرز

رو از دست داد.  زشیداداش تو کمتر از چهار ماه سه تا عز_

 نابود شد. کمرش خم شد داداشم... 

 یبرا برزیفر دادیفرامرز نشان م یهادادادشم گفتن داداشم،

 دارد. ییباال گاهیفرامرز جا

 و ادامه داد: دیکش یآه فرامرز

شد.  جیرا یلیخ لیو رگ زدن تو فام یدوره خودکش هی_

و فرشاد بود. پسر فروغ، دو  دیفرش یش هم با خودکشسرآغاز

بود. به هر  یتیعمو، پسر عمه... خالصه بد وضع یتا دخترا

 . زدیباال چشمت ابروئه، رگش رو م یگفتیم یجوون و نوجوون
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و رو به فروز  یخواست فضا را عوض کند. زد به در لودگ فرهود

 گفت:

شد  شیگرماکل کارخونه  عوضش خوش به حال فرنوش شد._

برم  هیمامان نظرت چ گمیمال تک دختر خانواده... م

و چند سال از من بزرگتره هم  ستیب نکهیا ش؟یخواستگار

ست... مگه نه فروزان؟ مهم عشق و عالقه !ستیاصال مهم ن

بهت نگم عمه؟ آخه اصال بهت  یشیتو که ناراحت نم نمیبب

 !ادینم

 مهمان کرد: یرا به لبخند شیلبها فروزان

 یحرفا نزن... حت نیاز ا یول صدا بزن... یدوست دار یهر چ_

 .ی. مطمئنا خبر داردگاهمید نیخورده هم. من زخمیبه شوخ

 گفت: یانداخت و بعد از مکث نییشرمنده سرش را پا فرهود

 ؟یکن داشیپ یکرده... نتونست کاریچ شرفیبابا گفت ب_

 ...می... بگذریرفته دوب_

 :دیرو به فرامرز پرس سپس
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 خانم؟خواهرتون چطوره؟ فروغ_

جا خورد. آخه  یلی. خنمتیبهش گفتم قراره امشب بب خوبه._

 بودم. رتیگیسالها پ نیا دونستینم

 به پدرش گفت: جانیرا درآورد و با ه لشیموبا فرهود

کنار فروزان چند تا عکس خوشگل ازت بندازم، شب  ایبابا ب_

 !یونت رو بدپز خواهر جَو نستاگرام؛یتو ا میبذار

 مؤدبانه گفت: یبا لبخند یعاد یلیاز فرامرز، فروز خ قبل

گذاشته بشم.  نستاگرامیکه بخواد تو ا ستین یوجود من علن_

منم وجود دارم؟ به عنوان عمه، خواهر  یدیفهم یخود تو ک

 پدرت؟

 زیم یرا رو لشیموبا یحرف چیهیو ب دیلبش را گز فرهود

 :گذاشت. فرخنده رو به پسرش گفت

 نستاگرامیو ا بوکسیتو ف دیانداخته شد که نبا یهر عکس_

حداقل اونور عکسش  بره... پاشو چند تا عکس از فروزان بنداز.

 .میرو داشته باش
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را برداشت. همزمان فرامرز بلند شد و  لشیدوباره موبا فرهود

آورد و کنار سر  نییفروز قرار گرفت، سرش را پا یپشت صندل

اش انداخت. دستش را دور شانه داشت.خواهرش ثابت نگه 

. دست ستادیفرهود بلند شد و کنار برادرش ا شنهادیفروز به پ

به خودش فشرد.  لوکم او را از پهفرامرز دور کمرش نشست. کم

 یینمایسلمیفرهود مرتب عکس انداخت و فکر فروز به ف

ها به خاطر عکس انداختن که بچه یاصحنه رفت.« مادر»

 .کنندیم یو آشت رندیگیهم قرار م کیدنز یجیتدر

 

 گفت: زیآمطنتیش یافکار خودش بود که فرهود با لحن غرق

 !شهیتو عکس قشنگ م ؟یداداشت رو ببوس یخواینم_

 لب داشت، گفت: یکه به خاطر عکس رو یبا تبسم فروز

دست دادن رو قدغن کرده چه برسه به  یبهداشت جهان_

 !دنیبوس

 :دیخند فرهود
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رو وسط  یسازمان بهداشت جهان یپا یبوس بد یخواینم_

 نکش!
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 یخنده رفت؛ فرامرز خم شد و رو یآغوشفروز به هم لبخند

فروز  و او را محکم از پهلو به خود فشرد. دیشالش را بوس

و خودش را با درست کردن  زده از برادرش فاصله گرفتخجالت

 شالش سرگرم کرد. 

انداختند و  ییتارا با فرخنده و فرامرز سه یبعد یعکسها

 چهارنفره. یها را سلفعکس نیآخر

 انداختن که تمام شد، فروز رو به فرهود گفت: عکس

آپ شماره تماس منو دارن. عکسا رو تو واتس یفرهاد یآقا_

 .شمیممنون م یبرام بفرست

 زد: یپوزخند فرهود

 !کنهیصدا نم یجورنیبرادرش رو ا کسچیباور کن ه_

 ادامه داد: د،یو سکوت معنادار فروز را که د لبخند

 .فرستمیشب عکسا رو برات م ،یاک_
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اسنپ آن را  شنیکیبه ساعت تبلتش انداخت و اپل ینگاه فروز

 باز کرد. رو به فرامرز و فرخنده گفت:

بود.  یزیانگ، شب خوب و خاطره... خبمهیو ن ازدهیساعت _

 برم! گهیمن د دییممنون. اگه اجازه بفرما

 اخم کرد: عیسر فرامرز

 .متیرسونیبذار کنار اونو... م_

 رفت. نیبلند شد و به طرف ماش شیاز جا و

 

 داد: شنهادیفرهود به پدر و مادرش پ که شدند، نیماش سوار

خونه تا  دیتا زودتر بر... بهتره شما دو خوابهیفروغ زود معمه_

 رسونمیمنم فروزان رو م ن،یگزارش آنچه گذشت رو به عمه بد

 .گردمیو برم

و به  رفتندیپذ گریکدیبه  یو فرخنده با تبادل نگاه فرامرز

فرامرز و  د،یفهم دهیفروزان نپرس فروغ رفتند. یسمت خانه
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فروغ  یهستند در خانه رانیا یاش احتماال تا وقتخانواده

 فروغ بودند. ی. حداقل آن شب خانهکنندیامت ماق

 اریبازش بودند، بس یکه در فضا یشاپیفروغ به کاف منزل

 یشش کوچه فاصله داشت. محلهپنج تایبود. نها کینزد

بود.  کرد،یکه خودش اقامت م یاخواهرش در مجاورت محله

همان اتوبان  فاصله داشت. ییپل هوا کیاتوبان و  کیفقط 

 سدو محله به وجود آورده بود. کال نیب یله طبقاتفاص کی

 باالتر بود. اریفروغ بس یمحله

قرار داشت که  یسه طبقه جنوب یفروغ در ساختمان یخانه

 یبازساز یبود و مشخص بود به تازگ یسانتآجر سه شیَنما

 ادهیهر چهار نفر پ دند،یساختمان که رس یاست. جلو شده

 یت. فروزان بعد از تشکرشدند. فرهود پشت فرمان نشس

 لوج یکه با آنها گذرانده بود، خواست صندل یدوباره بابت شب

برادرش کنار  شد. دهیکه توسط فرامرز به آغوش کش ندیبنش

 گوشش نجوا کرد:
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 و کرونا... یگور پدر سازمان بهداشت جهان_

 نهی. فروز نفسش را در سدیفروز را بوس یهر دو گونه سپس

 یلیاو هم فرامرز را خ یرارادیتند و غ یحبس کرد. با حرکت

آمد و رو به فرخنده  رونیاز آغوشش ب عی. سردیکوتاه بوس

 گفت و سوار شد.  یریخ به شب

 رغمیشده و عل یبود که احساسات یدست خودش عصبان از

با برادرش خواهرانه رفتار کرده بود. قرارش با  اش،یقبل میتصم

به  قیعم یو نفس دیکش نییپنجره را پا نبود. نیخودش ا

 فرستاد. شیهاهیر

 را شکست و گفت: نیماش یسکوت حاکم بر فضا فرهود

 سند بذارم! امیاطالع بده ب یضامن خواست_

 ادامه داد: ورکی یبا لبخند د،یمتعجب فروز را که د نگاه

از دست  یبره کالنتر خوادیشده که م یکس هیشب تافهیق_

 کنه. تیخودش شکا

 :دیزد و به طرف فرهود چرخ یتلخند فروز
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 من؟ یجا یخودت رو بذار یتونیم_
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 واکنش نشان داد : عیسر فرهود
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که االن تو توش  یتو برزخ خوادیابدا... اصال هم دلم نم_

 هیبق من و ی.. بابا.دنینبخش ای دنیباشم. بخش یگرفتار شد

 نیریشتو رو به خاله نکهیا ینکردن... حت یکم در حقت نامرد

سپرده بوده و حواسش به حقوق و درآمد مادرت بوده، جبران 

موقع درست و  ون... اگه ارث تو رو همشهیکه کردن نم یکار

 کارا نبود. نیبه ا یازین دادن،یو کامل م یحساب

 به حرف افتاد: فروز

 یتا حاال جمع یدرک کن یتونیر... مو ارث به کنا یبحث مال_

 ستیمن تا ب یدونیمثل امشب رو تجربه نکرده بودم؟ م

دوستانه رو  یهایها و مهمونکردم جمع دایکه اجازه پ یسالگ

چقدر از  یدونینداشتم؟ م یاز مهمون یتیذهن چیتجربه کنم، ه

رو  کاروکسیب یاش کلمهطرف همسر سابقم و خانواده

 دم؟یشن

 اش انداخت:عمه یمایبه س ینگاهمین دفرهو

 امشب بهت خوش گذشت؟_
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 !دیبود. جالب و جد یتجربه جالب_

 داد: ابانینگاهش را به خ فرهود

شرکت  یخانوادگ یتو مهمون ینتونست یلیتا االنش به هر دل_

 هیو بق یکن یبازبه بعدش با خودته... با خودت لج نی... از ایکن

به خودت و برادرت  ای یباش نعمت محروم نیعمر هم از ا

 . ینعمت رو بد نیفرصت استفاده از ا

 داد و گفت: هیتک اشیاز پهلو به صندل فروز

اون رو  کهیمعاشرت کرد، در حال یکیبا لذت با  شهیچطور م_

االن هم  نیکه هم یغاصب ؟یدونیغاصب حق و حقوقت م

استخوون بندازه  کهیت هی یکاربیخرم کنه و با فر خوادیم

طرف پدرت و خواهر  هیبشم. از  زیهمه چ الیخیجلوم تا من ب

از  م،که بهم کردن دوست ندار یو برادرش رو به خاطر ظلم

 داریپدرت رو هم ندارم. تو اون د یناراحت دنیطاقت د یطرف

 شیآت گرمیکرد، ج هیحرفام گر دنیپدرت از شن یاولمون وقت

 فیک یلیخ گمی... نمدیخندیم یامشب وقت نیهم گرفت.



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یپارادوکس احساس نیا .شدمیخوشحال م یول کردم،یم

 اعصابمو خرد کرده!

 

چپش را  یپنجره گذاشته و سبابه یلبه یآرنجش را رو فرهود

و  دیکش ی. دنده را عوض کرد. کالفه پوفدیکشیگوشش م ریز

 گفت:

که بابا و عمو و عمه در  یاومدن تو و نامرد ایدن انیجر یوقت_

با منقاش  .شدمیم وونهیداشتم د دم،یم دادن رو فهمحقت انجا

 هی هویشده که  یکه گذشته چ رونیب دمیزبونش کش ریاز ز

باورم  ظاهر شده. یالترجیمجیساله با اج ونهستیخواهر ب

داشت  یرادیهر ا ظرمکه به ن یمهندس فرامرز فرهاد شدینم

واسم، صفات مثبتش بود  نیبارزتر شیدوستلیو فام تیانسان

 .ادیتو زرد از آب درب یجورنیا

 که به سکوت گذشت، فرهود وارد فاز دوم صحبتش شد: یکم
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. هیشرکتش رو گسترش داده، دستش واقعا خال یتازگبابا به_

 و کمال بهت بده، اما نداره که بده. داره پولت رو تمام الیخ

اش رو بهت که وعده یهمون شهیکامل خودش رو بتکونه م

که بتونه  کنهیم دایامکان رو پ نیفرانسه، ا یایا اگه بداده. ام

دادنت  بیفر الی. بابا خهکن یهم سهمت رو بده، هم برات برادر

 رو نداره.

 زد و گفت: یپوزخند فروز

رو  یفکر و نظر کس دیخوایاگه م گفتیداشتم، م یدوست هی_

و با هم  دیریدستش رو بگ د،یسو بشاول باهاش هم د،یعوض کن

چند قدم  ی. وقتدیقدم بردار خوادیکه م یریون مستو ا

 دیو برگرد دیکم دور بزنو جلب اعتماد شد، کم دیکرد دشییتأ

متد  نیهم زا ی. تو هم داردیخوایکه خودتون م یاون سمت

 !یکنیواسه من استفاده م
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 واکنش نشان داد: عیسر فرهود

 تونهیفرانسه م یای. بگمیرو دارم م تینه به خدا... من واقع_

 جبران نداره.  یجا برا نجایجبران کنه. ا

 من افتاده؟ ادیهمه سال  نیشده بابات بعد از ا یحاال چ_
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 و سرش را به تأسف تکان داد: دیکش یآه فرهود

 ی. گفت سر بحث مالدمیازش پرس شبیسؤال رو د نیهم_

هم وجدانش بهش تلنگر  یوقت کرده،یم هیخودش رو توج

ها از ما بچه شیکه پ یقشنگ یاز ترس آبروش و وجه زدهیم

. اما چپیبه کوچه عل زدهیخودش ساخته بوده، خودش رو م

خودش رو  تونهینم گهید ،یمشکل شد نیاالن که تو دچار ا

ما  شیهم خودش خواست دستش پ گهیکنه. از طرف د هیتوج

 یجا برا گهیبرگشت نداشته باشه... د یراه برا گهیو بشه که در

امکان پرداخت قرضش رو هم نداره مگر تو  ینداره. ول هیتوج

از  جاهیفرانسه، تمام سهمت رو  یایگفت اگه ب شبیفرانسه! د

 دهیرو م پولتذره ذره از سود شرکت  ،یای. ندهیسهام شرکت م

که  نهیصرف با ا آپارتمانه. هیهم پول رهن  شیتا تموم بشه. اول

 اونجا. یایب

 داد و گفت: هیتک اشیکامل به صندل فروز
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هم بهش نداره تو  یکه اعتماد گهینفر د هیآدم عاقل با طناب _

چهار تا دوست دارم که بتونم  شغل دارم. نجایمن ا .رهیچاه نم

دارم که مثل چشمام  قیباهاشون معاشرت کنم. دو تا رف

نفر رو دارم که مثل نامزد دارم بهش فکر  هیدوسشون دارم. 

 ...کنمیم

 کنان گفت:خنده یو با شوخ دیحرفش پر انیم فرهود

نامزد ارزش موندن رو داره، خصوصا تو  یهمه رو بنداز دور ول_

 !رهیزن بگ شهیخر م یدوره که کمتر پسر نیا

 .دیچپ نگاهش کرد و فرهود بلند و صدادار خندچپ فروز

 کوتاه گفت: ید از مکثو بع دیخند

... دمتیند یمعمه نکهیا دنیخوب شد قبل از فهم گمیم_

 دایروت کراش پ نایقیتو هم خوشگل،  نگل،یوگرنه من که س

 نیصدم یو باقاال بار کن... برا اریخر ب گهیوقت دو اون کردمیم

 . خوردمیم یبار شکست عشق
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کنترل  را رفتیکه داشت به استقبال قهقهه م یاخنده فروز

 کرد و گفت:

 د؟یهست رانیا ی... تا کباززبونیا_

مدت تو رو با بابا  نی... بتونم تو اگهیسه چهار هفته د تیتا نها_

که  ییبدم و دلت رو نرم کنم، جبران تمام فحشا یقلبا آشت

 ام؟یاز پسش برب یکنیفکر م ...شهیم دمیبراش خر

 دوخت: ونریرا کم کرد و چشم به ب شیلبها یانحنا فروز

 من؟ یجا یخودت رو بذار یتونیاول... م یسر نقطه میدیرس_

 نگفت. چیه گریزد و د یتلخند فرهود

 

شد، دست  ادهیپ نیاش رساند. از ماشفروز را به خانه فرهود

 گرم گفت: یفروز گذاشت و با تبسم یشانه یرو

داشت.  ازی... بابا واقعا به حضورت نیممنون که امشب اومد_

وقت من به . اونیایبا خودت به نفع بابا کنار ب یبتون رمدوایام

 ...ارمیم مانیچرب و نرمم ازبون
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حرفش را ادامه دهد، فروز در  نیاز ا شیاز آنکه فرهود ب قبل

 پاسخ گفت:

بحث رو تموم کن... حساب تو و برادرات  نیا کنمیخواهش م_

ته! عمهاز حساب پدر و عمو و  یِنسالت واسه من جداهم هیو بق

خودم رفتار کردم.  لیخالف م یلیهم خ جاشنیتا هم

 . ریخبهشب

 کوچولو.... عمهریخبهشب_

 

زد.  هیو به در بسته تک ستادیرا که پشت سرش بست، ا در

از جدال گذشته و حال، از  دها،یو نبا دهایروحش از کشمکش با

 خسته شده بود.  ینزاع بخشش و تالف

فرهود  نیوشن شدن و دور شدن ماشر یتا صدا ستادیا آنقدر

 رفت. نیرزمیسالنه به ز و بعد سالنه دیرا شن
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 دانستیاما م داد،یرا نشان م شبمهیمانده به ن یکم ساعت

 عطا و آزاده هر دو مشتاق به دانستن آنچه گذشت هستند.

آپ با هر دو تماس را عوض کند، در واتس شیهالباس آنکهیب

کادر  کیو آزاده در  یبرقرار کرد. در واقع هر سه. عل یریتصو
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از احساسش گفت. از عکس  .گرید یبودند و عطا در کادر

زدنها و گرم فرامرز و از مخ یو نگاهها ها، از بوسهانداختن

 فرهود.  یهاوعده

 یرا فدا ندهیآ نکهیکردند و ا قیتشو دنیسه او را به بخش هر

هست لذت  رانیا یگذشته نکند و از حضور برادرش تا وقت

 !یچیبه از ه یکاچ نکهیا تیو در نها .ردیبگ یببرد و انرژ

 

را عوض کرد. پشت دار  شیهاگذاشت و لباس یرا کنار تبلت

 :گفتیعطا فکر کرد. عطا م ینشست و به حرفها یقال

که تحمل  ییتو ؟یبرس یبه چ دنیبخشبا ن یخوایاالن تو م_

به خدا و  یواگذار کن یخوایم ،یاشک برادرت رو ندار دنید

فردا برادرت پس ادیدلت م اد؟یدلت م ز؟یعقوبت روز رستاخ

 یکرده؟ اونم برادر عیکه از تو ضا یعذاب بکشه به خاطر حق

 هیراه دور  زکه ا یو درصدد جبرانه؟ اونم برادر مونیکه پش

روز برام روشنه بعد از مرگ  نیوات رو داشته؟ عکوچولو ه
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... به خودت و ایاالن کوتاه ب نی... خب، همشیبخشیبرادرت، م

 ! نیخواهر و برادر باش موندهیباق یروزها نیاون فرصت بده! تو ا

برخورد اول فرامرز و  یهاعطا فکر کرد. به وعده یحرفها به

ورد نخست، فرامرز فرهود. در برخ یهاقول با نقل شیهاتناقض

تا باز هم او را  او را بخرد. تیکرده بود تا با حداقل، رضاتالش 

دهد.  بیارث در گذشته فر یواقع زانیاز م یبه خاطر ناآگاه

 زیفرهود، چ یهاقول . اما نقلدکار خوانده بواو را طمع یحت

از پول بگذرد و  توانستیمستأصل بود. نه م .گفتیم یگرید

را  اشیکودک یهاگذشته و حسرت یهایکاست نستتواینه م

 فراموش کند.

 

را از آب پر  یبرخاست. کتر یکرد. از پشت دار قال یچا هوس

که  گشتیم یگاز گذاشت. دنبال در کتراجاق یکرد و آن را رو

. اول فکر کرد خوردیتکان م شیپا ریز نیاحساس کرد زم
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ح آب مواج درون به سط یاست، اما با نگاه دچار توهم شده

 در سرش پژواک شد!” زلزله”منحوس  یکلمه یکتر

آشپزخانه در خودش  یگوشه عیو سر دیکش یغیج ناخودآگاه

ذهاب در  بم، زرند و سرپل یکه از زلزله ییهامچاله شد. صحنه

درآمد. مرگ را  شیچشمانش به نما یبود، جلو دهیها درسانه

روح فروز همراه با آن و  دیلرز نی. زمدیخودش د یقدم کیدر 

قطع شد. اما  عیکوتاه بود و سر یلیخ نیتکان خورد. لرزش زم

 باشد. یاصل یزلزله یهشدار برا توانستیم

 

 یدر قبر شد،یبه اطرافش نگاه کرد. اگر خانه آوار م هراسان

 لی! شتابان موبایسلطنت ی. قبردیگردیدفن م یبزرگ و اشراف

انداخت.  فشیت و آنها را در کتخت برداش یو تبلتش را از رو

 دهیخر تیسکوئیو ب کیروز قبلش از فروشگاه چند بسته ک

و  رودیسر م اشهافطار تا سحر که حوصل نیبود تا در فواصل ب

 ریز د،یخر یسهیبخورد. آنها را با همان ک رد،یگیدلش بهانه م
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 خچالیرا برداشت. عجوالنه سراغ  سهیتخت گذاشته بود. ک

 انداخت. سهیهم در ک یآب یخرما و بطر یرفت. بسته

 

[ ,8/8/202۱ ۱2:۱۱ PM] 
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 یهادکمه آنکهیو ب دیلباسش پوش یرا رو اشیدستدم یمانتو

 الشیزد. خ رونیسر انداخت و از خانه ب یرو یآن را ببندد، شال

پشت در را  است. قفل فشیراحت بود که عابربانکش در ک

شد.  اطیکرد و وارد ح یمرتفع را با سرعت ط یهاانداخت و پله

نداد. همانطور  یتیافتاد. اهم اشیملبه شناسنامه و کارت ادشی

 یاز خانه لیتکاپو و تعج یصدا دیدویکه به سمت در م

گرفت به  می. وارد کوچه شد و تصمدیرسبه گوشش  هاهیهمسا

بود، برود. چند  کیبه آنجا نزد که یطرف پارک بزرگ و معروف

سبز کوچک سر راهش بود، اما احتمال داد در صورت  یفضا

به اطراف پرتاب شوند و آن  مانساخت یهانخاله لرزهنیزم

 نباشند. منیباز ا یفضاها

درها  یکییکینگذشته بود. تازه  لرزهنیاز زم قهیدق کی هنوز

و نامتعارف به  یبا لباس خانگ شتریب هاهیو همسا شدیباز م

 تیرؤ یبا لباس رسم شهیکه هم یاهی. همساآمدندیکوچه م

زانو بچه به  یسوراخ و شلوارک باالسوراخ رپوشیشده بود با ز
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را به عجله  مسرشه ادیبغل وارد کوچه شده بود و با فر

 یاش گرفته بود. کمتر کسدر اوج ترس، خنده .خواندیفرام

 بودند. یخال. اکثرا دستهمراه داشت فیو ک سهیمثل او ک

 

شب بهم نصف کیبه  کیو سکوت ساعت نزد یخلوت تصور

 شیبه شدت افزا ابانیدر خ نهایشده بود. تعداد ماش ختهیر

 . دادیرا م یآت قیدر دقا فیخف یکیتراف دیبود و نو افتهی

را درآورد تا به عطا زنگ بزند.  لشیحال هروله کردن، موبا در

و متوجه زلزله نشده باشد. هنوز شماره نگران بود خواب بوده 

که به  ییظاهر شد. با صدا لشیموبا ینگرفته بود که نام عطا رو

 نبود، جواب داد: وستهیخاطر هراس و شتاب پ

... ؟ی... خوبیالو... عطا... اومدم زنگ بزنم... تو زنگ زد_

 ؟ییکجا

 چیعطا مثل زمان وکالتش بود؛ رسا و محکم. انگار که ه یصدا

 یاکنندهنگران یحادثه چیرخ نداده است و ه نیدر زم یلرزش
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به  شیاز صدا یاحساس منف گونهچی. هستیدر شرف وقوع ن

 :شدیفروز القا نم

 رون؟یب ی... از خونه زدزمیسالم عز_

 ؟ییسمت پارکِ... تو کجا رمیآره. دارم م_

دنبالت.  امیم دارمیبرم نی. ماشرونیب امیاالن از خونه دارم م_

 پارک، کنار ساختمونا و درختا نرو! برو وسط. کنار حوض. یترف

عطا  هیمجدد، دلش از توص یدر اوج اضطراب از زلزله فروز

راحت شد که به  الشیبود و خ کیغنج رفت. منزل عطا نزد

گفت و به خاطر بوق  یا. باشهردیگیعطا کنارش قرار م یزود

 اد:کرد و تماسش را جواب د یخداحافظ عیسر یخطپشت

 بله؟_

 :دیفرامرز به گوشش رس یصدا

 رون؟یب یالو فروزان؟ اومد_
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دو نفر  نکهیدلش غنج رفت. در اوج استرس زلزله حس ا مجدد

را به  یحواسشان به او بوده، شاد ،یبحران طیدر آن شرا

به  زیانگهراس یرا در شب یکرد. خوشبخت قیوجودش تزر

م که به سبب نر یبه گذشته، با لحن توجهیب .دیآغوش کش

 شده بود، جواب داد: دهیبردهیرفتنش، برسرعت راه

 سمت پارکِ... رمی... دارم مرونمیسالم داداش... بله... ب_

همونجا. فروزان... برو سمت حوض... کنار  میایخوبه... ما هم م_

 . ریبلند هم فاصله بگ یهاساختمونا نرو... از درخت

 اش گرفت و گفت:فرامرز و عطا خنده حتیشباهت نص از

 چشم داداش!_

داداش خوشش آمده بود. به نظرش  یاز تلفظ کلمه چقدر

ساخته نشده است. ” داداش”تر از آهنگخوش یکالم دیرس

 مجدد دلش غنج رفت. دیجواب فرامرز را که شن

 آقربون دختر._
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رفتن در تماس را قطع کرد. فروز در همان حال راه فرامرز

شتابان و نگران، رو به  یکه پر شده بود از آدمها ییهاکوچه



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 یگفت. شاد ی«دستت درد نکنه، واقعا ازت ممنونم»آسمان 

 را با هم داشت. بیمه یابروز زلزله یو نگران زیحضور دو عز

 

ود. داشت ب لیبه سال قبل افتاد. بعد از ظهر روز تعط ادشی

نگاه  یینمایسلمی. بهروز هم در هال فکردیرا مرتب م نتهایکاب

در مجاورت  یساختمان یگودبردار لی. به دلکردیم

. فروز متوجه لرزش دیلرز فیکوتاه و خف وارهایآپارتمانشان د

درون  لیفپف لبهروز مث دی. ددیبهروز را د ینشد، فقط تکاپو

سرعت و قدرت در را باز کرد  نیو با آخر دیجه شیقابلمه از جا

که به  یو شلوارک یرفت؛ با همان رکاب نییها پاو با شتاب از پله

را که به جانش بسته بود، با خودش  لشیموبا یتن داشت! حت

آن  یبرا یلیبهروز بود و دل یگونهمبهوت رفتار هراس نبرد!

آرامش  یکه جناب بهروز از رو قهیچند دق از. بعد افتیینم

 یخودش شد و باخجالت بابت لباس نامناسب یمتوجه سوت هیبق

واهمه از زلزله باعث  دیکه به تن داشت، به خانه برگشت، فهم
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دوستش شده بوده است. چقدر و جان زیآن رفتار همسر عز

شوهرش، در لحظات سخت او را رها کرده  نکهیشد از ا ریدلگ

بود حاضر نشده  ینجات خودش بود آنقدر که حت تشیبود. الو

 کند. اریبا صدا زدنش، او را هوش

 

 ازیو راز و ن شیایپل هوس ن یباال رفت. رو ییهواپل یهاپله از

رو به  آنکهیوضو داشته باشد، ب آنکهیبا خدا به سرش زد. ب

 ایمقدس قرار گرفته باشد، و  یدر مکان آنکهیقبله باشد، ب

 نگونهیسرعتش در راه رفتن را کم کند، در دل ا آنکهیب یحت

کرد.  دایممنونم که فرامرز منو پ»را عبادت کرد:  شیخدا

ممنونم که قبل از  .یممنونم که عطا رو سر راهم قرار داد

اومدن  یکه قلبم آماده بشه برا یاومدن عطا، روزبه رو برد

حذف  میرو از زندگ زیچهمهیممنونم که اون بهروز ب عطا.

بود، صد سال . اگه به خودم یجورچه ستیمهم ن ،یکرد

. زدمیو دم نم کردمیرو تحمل م هروزاز ب یو نامهربون یمحلیب
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بابت  کردینم یاگه کالهبردار دیشا یجسارتش رو نداشتم. حت

وجدان  و عذاب دمیدیخودم رو مقصر م یهم گاه انتشیخ

سراغم و  ومدی. اگه االن زن بهروز بودم، نه فرامرز مگرفتمیم

 یارزش نیخود بهروز هم کوچکتر نه عطا رو داشتم. داشتن

نداشت. شک  زیبا مترسک سرجال یفرق چیه چوننداشت. 

ندارم اگه االن زن بهروز بودم، اصال حواسش به من نبود که 

نه؟ تو دستگاه رنده  ایکه هستم امن هست  ییجا ایکجام و آ

... اجدادم رو جلو یمنو خداجون... پوستم رو کند یانداخت

دمت گرم که االن  یدو ماه اول، ول یکیتو اون  یچشمم آورد

اون  کنمی... ممنونتم. احساس ممیراض طمیخوبه... از شرا جام

ش رو کردم آزاده بهت گفتم و گله یکه تو حموم خونه یگره

به  یاعتصامنیمثل همون داستان پرو ،یباز کرد یکه اشتباه

وجود عطا و برادر... شکرت  ی. طالدهیطال رس انیهم

 «خداجون!
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 یمنته یابانهایباال رفته بود. خ تیازدحام جمع .دیپارک رس به

 یجاپارک کار آسان افتنیداشتند و  ینیسنگ کیبه پارک تراف

 یخوب یبتوانند جا کیدر دل دعا کرد عطا و فرامرز هر  نبود.

تعداد آدم را  نی. مدتها بود اابندیب نشانیپارک ماش یبرا

 ادشیقبل از کرونا.  یهاوزبود. شده بود مثل ر دهیند جاکی

 درآورد. یکرد و ماسک فشیآمد ماسک نزده است. دست در ک

که با عطا و فرامرز قرار داشت.  ییجا به طرف حوض رفت.

آب حوض را باز کرده به خرج داده و راه تیمسئول پارک درا

ناکرده  ی. اگر خدارفتیم نییکم داشت پابود. آب حوض کم

حاضر را  تیآب، جمع یهاموج داد،یرخ م یگرید یزلزله

 نبود. یجالب زیاصال چ یکه در شب سرد بهار کردیم سیخ

 کیمقابل نزد یکه از سو دیبه حوض، فرامرز را د دهینرس

و با نگاه او را  دیچرخیو آن طرف م طرفنی. سرش اشدیم

رفت، فروز  لشیدست فرامرز که به طرف موبا .کردیجستجو م

 با تکان دادن آن، داد زد:دست بلند کرد و 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 داداش!_
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رخ  ییبایبه ز شیلبها یماسک نزده بود. تولد لبخند رو فرامرز

که  یتیجمع انیاو هم دست بلند کرد و هر دو از م کرد. انیع

د. فرامرز رفتن گریکدیبودند، به طرف  شتریاطراف حوض ب

خودش را در آغوش  ل،یدلیب یآغوش گشود و فروز با بغض

 داد. یبرادرش جا

 

لب  ریو ز دیشال خواهرش را بوس یفرامرز سر خم کرد و رو 

آمد،  رونیزمزمه کرد. فروز که از آغوشش ب ی”شکر یاله”

 شی. فروز با بازوشدیم دهیتبلور اشک در چشمان فرامرز د

 دهیماسک د ریکه از ز ید زد. لبخنداشکش را پاک کرد و لبخن

و فقط حالت چشمانش را عوض کرده بود. از داخل  شدینم

را درآورد و به فرامرز تعارف کرد؛  شیماسکها یبسته فش،یک

برداشت و دور گوشش  یکیآدامس! فرامرز  یمثل بسته

بودند و به  ستادهیهم ا یروروبه اهویپره یانداخت. در سکوت
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فروز گذاشت.  یشانه ی. فرامرز دستش را رودکردنیهم نگاه م

 آن را فشرد و دوباره زمزمه کرد:

 صدهزار بار شکر.  یشکر...اله یاله_

هر دو سر برگرداندند و او که  د،یفرخنده که به گوش رس یصدا

 . دندیرا د آمدیداشت به طرفشان م

خواهر و برادر... کنار حوض هم که  نیراه انداخت یهند لمیف_

 آهنگ فقط کم داره!  هیهست، 

 گرم رو به فرخنده گفت: یبا لبخند فروز

 سالم... فرهود کو؟_

 

شدن  دهی. بغل کردن و بوسکردندینگاهشان م یادیز افراد

توجه ممنوعه بدل گشته بود و جلب یماهها بود که به فعل

فروز و فرامرز کم  ی. افراد زوم چشمانشان را از روکردیم

ورق با شلوار اسلش، شق یرمردینگاه پ ینیکردند؛ اما سنگ

عصا به دست که  یرزنیو پ ییپوست و دمپاکاپشن، کاله
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 یبود و پاها دهیپوش یاقهوه یبافتبلند و شال ییپالتو

مچ پا بود،  یتا باال شیکه بلند ینخ یدامن ریاش از زبرهنه

سر فرخنده بودند و . پشتدادیفروز را آزار م شد،یم دهید

. مشخص بود که هر چه دم دستشان شدندیم کیم نزدآراآرام 

  اند.زده رونیو از خانه ب انددهیپوش شانیلباس خانگ یبوده رو

 در جوابش گفت: فرخنده

 دایرو پارک کنه. فرامرز زودتر اومد که تو رو پ نیرفت ماش_

 کنه.

فروز بود و او را معذب  یهمچنان رو رزنیو پ رمردیپ نگاه

 ابدیب یخال یمکتینداد. چشم گرداند تا ن یتی. اهمکردیم

را درآورد و با عطا تماس گرفت. با  لشی. موباافتین نند،یبنش

آمده  دیرخسارش پد یکه به خاطر مکالمه با او رو یلبخند

 بود، گفت:

 تو؟ ییالو... عطا... من االن کنار حوضم... کجا_
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ک مونده برسم بهت. جاپار ابونی... سه چهار تا خکیتو تراف_

 . امیم ادهیپ ذارم،یرو م نیکنم ماش دایپ

 ؟یو آزاده خبر دار یو عل نایا از مامانت_

 قهیتا ده دق تیکردم... نها دایآره... اونا هم رفتن پارک... پ_

 .شتمیپ گهید

 گرفت: یشتریتبسمش رنگ ب فروز

 منتظرتم._

 

خسته شد.  ستادنیگذاشت. از ا فشیرا در ک یگوش

منتظر شد تا اول  بلند حوض انداخت. یلبه یرا رو اشینیسنگ

. ننشستند! رو به نندیفرامرز و فرخنده که بزرگتر بودند بنش

 فرامرز و فرخنده گفت:

هوا زودتر گرم بشه، تو  میهوا چه خنکه! امسال که عجله دار_

 .میموند یفاز سرما و خنک



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 دهیپوش شیخانگ شرتیت یکه رو یکنخواست گرم فرامرز

 ورد:بود را درآ

 بپوش! نویا ایب_

محبتها بود. تمام وجودش غرق لبخند  جورنیا یتشنه فروز

داشت.  ازیبه آن ن شتریشد. اما امتناع کرد. برادر مسنش ب

 گفت:

 د؟ینیشیممنون. نم خواد،ینه، نم_
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 و گفت: کنار دستش نشست فرامرز

کنار  نجای... امیشِستیم نیرو زم میآورده بود راندازیکاش ز_

 حوض سرده!

به  ادشی حوض کنار دست برادرش نشست. یلبه یهم رو فروز

 نیعقب ماشدر صندق راندازیز کی شهیگذشته افتاد. هم

 لیقراضه تبد یاپارهبه آهن تایبهنوش و نها نیبهروز که به ماش

  .گذاشتیشده بود، م

 در جواب همسرش گفت: فرخنده

 فرار! می! اومدمیومدیکه ن کینکیپ_

 :دیرو به فرخنده پرس فروز
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 ن؟یندار راندازیز نیتو ماش_

نگاهش  نیبذره ریکه تمام مدت فروز را ز یرزنیرو به پ فرخنده

 :دیگذاشته بود، کرد و پرس

 ن؟یدار راندازیز نیخانم... تو ماشفروغ_

ا واکنش نشان داد و صاف نشست. به هگرفتهمثل برق فروز

شد. آب دهانش خشک شد و ضربان قلبش به  رهیخ رزنیپ

امکان نداشت! بعد از  ترکیرمانت نیاز ا داری. ددیرس ستیدو

و  ستادیحوض سر خورد و ا یلبه یاز رو یرزمانیتأخ هیچند ثان

 همراهش سالم کرد. رمردیمؤدبانه رو به او و پ

از  ری. به غشتریب یبا دقت بارنید کرد. اظاهرشان را رص دوباره

 کیش داشت، ادشانیز لیپوشش ناهماهنگ که نشان از تعج

 ریهر دو ز ی. چهرهدیبودن پالتو و کاپشنشان به چشمش رس

که فاز  شدیم دهید شانیماسک پنهان بود. فقط چشمها

او را  انهیگراکنکاش شتری. بدادیرا نشان نم یمحبت و دوست

 . زیآمتا محبت ندستینگریم
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 سهیپل اشیخودش نگاه کرد. شلوار خانگ یبه لباسها یالحظه

شدن در خارج از خانه را داشت.  دهیپوش تیقابل بود. بایو ز

 ییبا رنگ دمپا یاتفاق یلیمانتو و شالش هم ست بود و خ

که به پا داشت، هماهنگ شده بود. ظاهرش  ییهایروفرش

 برازنده بود. 

اش . دست دور شانهستادیند شد و کنار دستش اهم بل فرامرز

 گفت: رمردیو پ رزنیانداخت و خطاب به پ

 یبرا گهی... که دیاهلل فرهادتابوت فضل یزنگوله پا نمیا_

 شده؛ خواهرمون فروزان. یخودش خانم

 کرد: یبه فروزان، آنها را معرف رو

که فروغ  یهم اومده بود خونه برزیو فروغ... امشب فر برزیفر_

 زلزله شد!

 سرش گفت:نگفت و با اشاره به پشت یزیچ فروز

 فرهود اومد!_

 



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

که  رفتیپذیداشت حضور فرامرز را به عنوان برادر م تازه

که  یکرد! خواهر و برادر ییو فروغ هم رونما برزیزلزله از فر

را نه در گذشته و پنهان، و نه در حال و  یمهر و محبت گونهچیه

 داده بودند. آشکار به او نشان ن

 کانشینزد نیترکیاستقبال از فرهود از جمع نزد یبهانه به

سختش بود کنار  اش رفت.برادرزاده یفاصله گرفت و به سو

اش . رو به عمهدیاش را درنگ چهره یدگیآنها باشد. فرهود پر

 گفت:

 گهی... بابا فکر نکنم ددمتیدیم نایتر از اشجاع ؟یدیترس_

 یخال سسسیییییبوده که پ نیزم یباد معده هی .فتهیب یاتفاق

 . شهینم یشد و تموم شد رفت. طور

 کرد و در جواب گفت: یتبسم فروز

مزاج نرسه باشه و کار به اجابت یگیکه تو م ینیخدا کنه هم_

 .دارهیرو برم رانیگندش کل ا یکه در اون صورت بو

 :دیخند فرهود
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خواهر و  یکیاون  چشمت روشن! یبابا خوشم اومد... راستنه_

 !یدیبرادرت رو هم د

 سر تکان داد: فروز

 یخونه ومدیم برزیفر دیامشب با نیهم ؟ینیبیشانس ما رو م_

تو شب  هایاز فرهاد یی! رونمانجایا ومدنیم ییفروغ و دو تا

 !شدینم نیاز ا ترکیزلزله... ش
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 رو به مادرش داد زد: فرهود

 .میورمن و فروزان اون_

کرد.  تشیفروز را گرفت و به طرف جدول دور باغچه هدا مچ

 جدول نشستند و فرهود گفت: یکهیبار یکنار هم رو

فروغ قبل از اومدن ما زنگ زده بود  شد. عمه یاتفاق زیهمه چ_

عمو هم اومده  کرده. دایو گفته بود بابا تو رو پ برزیبه عمو فر

کرده؟  دایو تو رو از کجا پ هیچ انیبود که از بابا بپرسه جر

 که زلزله شد! کردنیداشتن بحث م

 گفت: ینگاه کرد و خبر هایبه جمع فرهاد فروز

 ناراحتن! یلیشدن من خ دایاز پ_



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 کتمان کرد: فرهود

نه... جاخوردن... انتظارش رو نداشتن بابا ازت خبر داشته _

 .یشده باش دایباشه و پ

 زد و ادامه داد: یپوزخند

رفته بوده!  ادشونیمعرفتا، کامال شاهکار باباشون رو  خوش_

 من گرم! یباز دم بابا

به داشتنشون  یاقیاز طرف من بعدها بهشون بگو منم اشت_

 ندارم. 

 حرف را عوض کرد:  فرهود

... ده لیاز پشت موبا ،یبه بابام گفت نیکه تو ماش یاون داداش_

دهن ژوکر تا کنار گوشاش باز  نیسال جوونش کرد. دهنش ع

روت اثر گذاشته  نقدریحرفام ا شدیشده بود... خودم باورم نم

 باشه!

 چپ نگاهش کرد:چپ فروز
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 ری! تأثیفرهود فرهاد یجا کردرو جابه یفتگیخودش یمرزها_

 زلزله بود! هیچند ثان

 وله کرد:ل نییبه پا یرا کم اشینییلب پا فرهود

چند تا ضربه بهش  کننیشکر رو که پر م یشهیش یدید_

االن تو هم  شه؟یو جا باز م کنهیم زشیشکر ر یهادونه زننیم

 با زلزله تو دلت جا باز شده! 

خطاب  .گشتیفروز به اطراف بود و با چشم دنبال عطا م نگاه

 به فرهود گفت:

 دایزمان کش پ که انگار دهیرخ م یلحظات یمن گاه یتو زندگ_

 هیچند ثان نی. همشهینم یط یو معادل زمان معمول کنهیم

هفته فکر کردن بود. حس کردم  کیمن اندازه  یبرا لرزهنیزم

 یلیخ یسادگ نیراز که در ع هی راز بزرگ برام روشن شده. هی

 درکش کرد. دیباداد.  حشیبا کلمه توض شهیو نم ستدهیچیپ
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 نی. اهل عرفان و ادراک و استینبرام مهم  هیرازت چ نکهیا_

که خواهر و برادرات رو  نهی. مهم استمیجور تفکرات ن

 !یدیبخش

 به طرفش برگشت: عیسر

 کردم. ینکن... من فقط با پدر تو آشت نییوسط دعوا نرخ تع_

خودش اومد  نکهیکوچولو درکش کردم و هم ا هیچون هم 

 .. از اون دوتاست. یدنبالم. حساب فرامرز جدا

دست تکان داد و به فرهود  شیبا ذوق برا د،یرا از دور د طاع

 گفت:

 . گردمیبرم_

 

کولش بود  یو بزرگ رو یارهیدا یاستقبال عطا رفت. حجم به

 در دست داشت. با خنده نگاهش کرد: یراندازیو ز

 ک؟ینکیپ یمگه اومد ؟یچادر با خودت آورد_

 خورد: ینیچشمان عطا چ یگوشه
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تو چادر بساط  طلبهیهوا سرده. م دمیدبود.  نیتو ماش_

 ؟ینشسته بود ششیبود پ ی... اون پسره کمیکن

... بالفاصله بعد از تو فرامرز زنگ یم فرهود فرهادبرادرزاده_

 زد و...

که  یو فروغ گفت. از راز زندگ برزیتماس فرامرز و حضور فر از

 شدن فرامرز. دهیزلزله درک کرده بود و از بخش هیبا چند ثان

 گفت: وارنینگاهش کرد و تحس یبا شگفت عطا

من رو  یخوای... خب، نمیشد دلهکیخوشحالم که با خودت _

 !کننیبد دارن نگاهمون م ؟یکن یت معرفبه خانواده

منم  ،یعطا... تو چادر آورد گمی... مششونیپ میریاالن م_

و  میکن یبازخاله یایآوردم. م تیسکوئیو ب کیچند تا دونه ک

 تو چادر؟ میشون کندعوت

 یعطا با مهربان رفتند،یم هایکه به طرف فرهاد همانطور

 نگاهش کرد:

 ؟یتونی! میخواهر و برادر بزرگت رو هم بگ دیبا_
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بودند!  دهیرس هایفرهاد ینداد، چون به محدوده یپاسخ فروز

از فروز، خود عطا محکم و با صالبت خودش را رو به جمع  شیپ

 کرد: یخصوصا فرامرز معرف

هستم. نامزد خواهرتون  ی... عطا شکوهریسالم. شبتون به خ_

 فروز. 

وراندازش کردند. فروز  دارانهیسالمش را دادند و خر جواب

 کرد: یافراد را معرف

رشون برادرم آقا فرامرز، همسرشون فرخنده خانم... پس_

 فرهود... و خواهر و برادر بزرگشون.

 کرد و گفت: یبا عطا احوالپرس فرامرز

 درسته؟ د؛یفروزان هم باش لیوک دیشما با_

  فروز هم هستم. لیبله من وک_

 !دیکارتتون رو بد شهیحتما با شما صحبت کنم. م دیبا_

 ساک چادر را از دستش درآورد: یبندها عطا
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. فروز بعدا اوردمیپول با خودم ن فیک ی... حتستیهمراهم ن_

باز کردن چادر  یبرا جانی.. هم.فرستهیآپ مبراتون تو واتس

 خوبه؟

 

 هیو سپس به بق برزیکه باز شد، فروز ابتدا به فروغ و فر چادر

و هوا خنک بود. بودن در  دیوزیم یتعارف کرد. سوز سرد

از آن گذشت. مثل  شدیبود که راحت نم یشنهادیچادر پ

قوه درون چادر نشستند و با چراغ واررهیدا یمیستان صمدو

زلزله را  سترسشان اهمه جا را روشن کردند.آن شانیلهایموبا

 و گردش شده بود. حیتفر طیمشابه شرا طشانیداشتند، اما شرا

 

 یدرآورد و بعد از ضدعفون فشیالکل را از ک یافشانه فروز

 یسهیپس کخودش آن را وسط گذاشت. س یکردن دستها

را کنار الکل  وانیآب بدون ل یخرما و بطر یبسته ها،یخوراک

 قرار داد و با خنده گفت:
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 .نقدرهی... وسع ما همگهید دیببخش_

را  یاحساس شانیهاسکوت کرده بودند و چشم برزیو فر فروغ

. فرخنده از کردی. فرامرز با لبخند به افراد نگاه مدادینشان نم

 فیآورده تعر یاه خودش آب و خوراکفروز که همر تیدرا

 که: کردیم تیو فرهود، فروز را اذ کردیم

بوده...  یکه حواست به خوراک ییمعلومه از اون شکموها_

 که فرار کنه. نهیوگرنه تو اون بحران آدم فقط دنبال ا

 از خودش دفاع کرد: فروز

 میو زنده موند میفکر کردم اگه از زلزله جون سالم به در ببر_

 . میرینم ی. از گشنگمیواسه خوردن داشته باش یزیچ هی

 به حرف افتاد: فروغ

 .دمیسبزا رو آورده بودم... امروز نوبرونه خر کاش گوجه_

 گفت: یو فرهود به شوخ دندیخند همه

  ک؟ینکیپ میعمه، باورت شده اومد_

 دنبال حرف فرهود گفت: فرامرز
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. با میبودجوش آورده اگه به کاش هست، کاش فالسک آب_

 و نسکافه.  بگیت

 دوباره گفت: فرهود

دور  میکردیم یباز ثیخبو هفت میکاش ورقا رو آورده بود_

 شیباز مینیبب میکردیرو هم چک م دیهم. تازه داماد جد

 چطوره؟

 :دیخند عطا

 هستم در خدمتتون..._

 با خنده گفت: ختهیآم جانیبا ه فرهود

هر وقت  گفتیم یجد یلیفرزاد داداشم، قبل از ازدواجش خ_

طرف مقابل رو تو  ویکیاول طرزفکر و آ د،یازدواج کن دیخواست

ازدواج کرده که فرق خشت و  ی. االن با کسدیبسنج یباز

 هم بدونه! خوادینم دونه،یرو نم زیشنیگ

که جنبه  یتیاهمیب یحرفها هیبق یصحبت، راه را برا نیهم

 برزیاز فر ریرد. به غداشت را باز ک یگذران سرگرم شدن و وقت
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 های. فرامرز از بازکردندیگفتگوها شرکت م نیدر ا هیو فروغ، بق

کرد. از  فیخودشان تعر یدوره کودک یهایو سرگرم

 حاتی... وسط توضیگردوباز ،یواریدخیب ،یبازلهیسنگ، تهفت

هم در گفتگوها شرکت کرد. همانطور که  برزیفرامرز، فر

 یگردوباز یز اصول و شگردهاا دیچرخیهمه م نینگاهش ب

 یگردو سوزن ،یباز نیا یجنس گردو برا نیبهتر نکهیگفت و ا

 هست!

 

[ ,8/8/202۱ ۱2:۱۱ PM] 
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فرامرز و  شدند. دهیکش یبه خاطرات کودک یاز اصول باز کمکم

گفتند و از  شانیهاطنتیاز ش جانیهم فروغ با ه یو کم برزیفر

که فروز  یخاطراتشان از گذشته، و از پدر ومادرشان. خاطرات

 یبود و با تمام وجود تشنه دهینشن نیوصفش را از ثم

مادرش هم در آن  یبه آنکه حت توجهیبود. ب دشانیشن

 خاطرات نبود. 

از کنار  ی. اگر کسکردندیصحبت م نیریو فرامرز ش برزیفر

که  دیشنیرا م یفرد جانیپره یصدا گذشت،یچادرشان م

 شکی. و بشدیقطع م گرانید یخنده کیبا شل شیحرفها

 اغیو ا یمیصم اریافراد حاضر در چادر با هم بس کردیتصور م
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هم  کنارکننده، آنطور زا و نگرانتنش طیهستند که در آن شرا

 !دندیخندیو م گفتندیم

 

از  رونیبکه عطا به  یبه چهار صبح بود. با سرک کینزد ساعت

متوجه شدند اکثرا پارک را ترک کرده و به منازل  د،یچادر کش

 هیو تک ینیجا نش کیاند. خسته شده بودند از خود رفته

 ”ادینم شیپ یخطر شاالیا” نکهیسرد. با گفتن ا نیندادن و زم

از عطا و فروز تشکر کردند و  هایآمدند. فرهاد رونیاز چادر ب

صحبت فروغ و  یرو یاحافظبه منزلشان رفتند. موقع خد

از فروز  یوقت یرو به عطا بود تا فروز. حت شتریب برزیفر

کردند نه نامش را گفتند و نه عنوان خواهر را. فقط  یخداحافظ

و  کنندیم یرا با هم ط یریمثل دو همسفر که مس”. خداحافظ”

 .پرسندیرا نم گریکدینام  یو حت کنندیصحبت م
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را تا  راندازیچادر را جمع و ز رگیکدیو فروز با کمک  عطا

قدم زدند. هر دو خسته بودند و  گریکدیکنار  نیتا ماش کردند.

 و گفت: دیکش یاازهی. فروز خمآمدیخوابشان م

 ممنون عطا._

 بابته؟_

 ششونیپ ییبابت اومدنت و تنهام نذاشتنت. سختم بود تنها_

 راحت شدم.  یلیخ ،یباشم. تو که اومد

 زد:خسته  یلبخند عطا

بود. نه تنها  دیمف یلیتو خ یبرا یاجبار یزلزله و دورهم نیا_

هم  گهید یبا اون دوتا ختی ،یراحتتر شد کتیبا داداش کوچ

 باز شد. 

 نگفت.  یزیکرد و چ دییبا حرکت سر تأ فروز

 عطا شروع کرد: دوباره

 تو. یخونه یشد که اول اونا اومدن مهمون نیترش اجالب_

 کرد: دییدوباره تأ فروز
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آدما به  یکیمشکالت و مصائب باعث نزد گهیم یاوهوم... عل_

نفر، خواهر و برادرا و  هیتو مراسم فوت  شهی. همشهیهم م

 یو اگه آشت کننیم یاگه با هم قهرن، آشت یمتوف کانینزد

 نی. ادوننیرو بهتر م گهی.. قدر همد.شنیم تریمیهستن، صم

 ما. هواس یاجبار قیهوا هم شد توف یزلزله و سرد

. دندیگرم و نرم را فهم یجا یو تازه معنا دندیرس نیماش به

 را روشن کرد و گفت: نیعطا ماش

که رخ داد و خسارت نزد و  یااما از زلزله. ادیمسخره به نظر م_

  .امیراض یلیفقط ترسوندمون خ

بود و حس  نیخواب سنگ یبرا شینگفت. پلکها یزیچ فروز

عطا  دند،یدر منزل فروز که رس یوجل صحبت کردن نداشت.

 گفت:

بمون تا  داریب ایبخور بخواب،  یسحر ایچشمات پرِ خوابه... _

. حاال هر شب یمونیخواب م ،یچرت کوتاه بزن هی یسحر. بخوا

 شد خوابت گرفته! یجورنیامشب که ا ،یبود داریتا سحر ب
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 کرد.  دییدوباره با حرکت سر تأ فروز

 و به طرفش برگشت: را پارک کرد نیماش عطا

هم بخواب که  رونیرو هم بذار دم دستت... با لباس ب لتیموبا_

 . یفرار کن یشد، بتون نکرده دوباره زلزله یاگه خدا

او هم  نکهیبر ا دیگفت و با تأک یا”باشه”گرم  یبا لبخند فروز

کرد و به خانه  یمواظب خودش باشد مجدد خداحافظ یلیخ

 رفت.

 

[ ,8/۱4/202۱ ۱:0۵ AM] 
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را  شیشده بود، اما حس باز کردن چشمها داریخواب ب از

راحت بود که  الشینداشت. خ ینداشت. روز جمعه بود و کالس

چشمش را باز کرد  یگوشه یواشکیزمان دارد.  دنیخواب یبرا

 خواب از دیترسیم انداخت. لشیبه ساعت موبا یو نگاه

دوباره چشم بست و در  دوازده گذشته بود. چشمش فرار کند.

. تمام اتفاقات شب قبل را در ذهنش مرور کرد. دیچرخ شیجا

از سحر! جزو پر  شیپ یبعد از افطار تا ساعت یاز ساعت

. البته هنوز مقام شدیمحسوب م شیزندگ یزمانها نیدادتریرو

اش را در بود که از کرشت آمد و خانه یاول با همان شب
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ابانها راه یدر خ هدفیکه ب ی. همان شبدید یگریتصاحب د

 آهن سر درآورد. راه یرفت و از نمازخانه

 

چند ماه  کردیشد. احساس م رهیباز کرد و به سقف خ چشم

تجربه آورده است. احساس  شیچند سال برا یبه اندازه ر،یاخ

 یط واریرتیپدور تند افتاده است و ام یرو اشیزندگ کردیم

روزبه،  یو صدا سری. طالق از بهروز، آمدن و رفتن بشودیم

از حضور عطا به  ماه کیاز  شترینامزد شدن با عطا... هنوز ب

به او وابسته  دایاما شد گذشتینم اشیعنوان نامزد در زندگ

 یماد ازیشده بود. نه، وابسته نبود، دلبسته بود. که وابسته از ن

را هم  یدلبستگ نی. اوج ایمعنو ازین و دلبسته از دیآیم

 تجربه کرده بود. شبید

 

. در ادیز اریعطا نبود؛ اما دوستش داشت، بس یدلباخته عاشق

. خسته شده کردیم تیو احساس امن گرفتیکنارش آرامش م
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به  نکهیمرد بجنگد. خسته شده بود از ا کیمثل  نکهیبود از ا

زن  کیته باشد. او زدن نداش هیتک یبرا ییجا ،یهنگام خستگ

داشت؛  یو حام بانیبه پشت ازیبود. ن فینبود، ظر فیبود؛ ضع

را با او قسمت کرد  یبتواند بار زندگ کهی. کسیعاطف یحام کی

مرد  کیمثل  توانستیم ییهم جلو بروند. تنها یو پا به پا

گاه به گه کرد،یاقتضا م عتشیمبارزه کند، اما طب یزندگ یبرا

 یمرد تیامن یهیکند و در سا هیامن تکمحکم و  یانقطه

با کمک گرفتن از  یحت ایرد ینفس بگ میمهربان و فه

 شود.  یزندگ نگیمجدد وارد ر اتشیتجرب

 

بود، که به  یرینظیتجربه ب اشیواقع یدر کنار خانواده حضور

و فروغ  برزیبه فر یاژهیزلزله آن را حس کرده بود. حس و منی

اما  خوشحال بود. دارشانیبود که از د نیا تینداشت. اما واقع

کرده بود و احتماال در  دایاش ارادت پبه فرامرز و خانواده
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با آنها  یمجاز یدر فضا کردیم وسنبودند، ه رانیکه ا یاندهیآ

 و احوالشان باشد.حال  ریگیچت کند و پ

فرامرز  یداده شده از سو به ارث وعده هایاز فرهاد فکرش

اما حال  .شدیندیخرس نگرفته ب نیبه پوست تخواسیرفت. نم

از ارث به شرط آنکه  یبا اندک گریبود، د دهیکه گذشته را بخش

 فرض نشود، مشکل نداشت.  خوردهبیاحمق و فر

 

بروز  یرا از تخت فاصله داد و بلند شد. شب قبل از نگران بدنش

 بود.  دهیمجدد زلزله با ساپورت و بافت خواب

. صورتش دیکش شیبه موها یست و برسرا ش وصورتشدست

را زمزمه کرد.  ”یطوفان یایدر” یلب دکلمه ریرا کرم زد و ز

 یپارو نزند و در مورد خانواده فرهاد گریداشت او هم د میتصم

زند و مطمئن باشد به هر جا رفت، ساحل  ایدل به در

 همانجاست. 
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 ی”روز خوش” امیتبلتش را روشن کرد. پ یتاید دیو پرام شاد

 شیناشناس برا یاکه از شماره یامیعطا فرستاد و پ یبرا

 فرستاده شده بود، را باز کرد.

 

[ ,8/۱4/202۱ ۱:0۵ AM] 
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 یرو .دیکه فرستاده بود، فهم ییهاعکس یبود. از رو فرهود

 زده و نوشته بود: یپالیاش با فرامرز رعکس دونفره کی

 «.نستاگرامشیعکس رو گذاشت تو ا نیامروز بابا ا»_

خودش رو  یول ژه،یخوشم اومد. باپرست یلینامزدت خ از»

 «.رهیگینم

 «و مامان هم ازش خوششون اومده بود. بابا»

 

فرامرز را گذاشته بود. دلش  نستاگرامیا جیهم آدرس پ رشیز

با فرامرز  برزیفروغ و فر نیکه ب ییاز حرفها خواستیم

 ایبداند آ خواستی. دلش مشدیدوبدل شده بود، خبردار مر

هر  ر؟یخ ای اندرفتهیپذ یآنها هم مثل فرامرز او را به خواهر

 بود. رفتهینپذ یچند خودش آنها را به خواهر و برادر

 کریفرستاد، همراه با است یها شاخه گلو عکس هاامیپاسخ پ در

اک کرده بود تا را پ نستاگرامشیسپاس. بعد از آمدن عطا ا
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روزبه نرود و عکسش را رصد نکند.  جیمرتب سراغ پ

را فالو کرده بود و نه فالوور داشت.  یکه نه کس ینستاگرامیا

 ستین الشیروزبه در فکر و خ گریراحت شده بود که د الشیخ

 نستاگرامیا بدون رصد روزبه را دارد. نستاگرامیو توان داشتن ا

مرز رفت. مشتاق بود واکنش فرا جینصب کرد و در جا به پ

 را بخواند.  گرانید

 نیمن و خواهرم فروزان، هم»فرامرز کامنت گذاشته بود:  خود

 «!ییهویاالن 

 نیبا ا نداشت کامنت را فرهود نوشته است، نه فرامرز. شک

عکس و نوشته، از  نیلبش آمد. با ا یرو یوجود لبخند

 شده بود.  ییحضورش رونما

 واند:ها را خکامنت هیبق

 «جون روشن!مثل خواهرته؟ چشم فرخنده ؟یچ یعنی»

 «سبز شده باشه؟ ییهویکه  زهیسحرآم ایلوب مگه»

 «خواهر تا حاال کجا بوده؟ نیا»
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 «شد؟ داشیپ شبیزلزله د تو»

 «اهلل.فضلگرم حاج دمش»

 «ه؟یراستک دتونه؟یخواهر جد واقعا»

 «د؟یتگرف یاانید شیشد... آزما یویجم ت یاالیسر هیشب»

. قبر ی! اومده بود مقبره خانوادگشناسمیدختر رو م نیا من»

نام پدرشه و باباش تازه اهلل رو شست. بهم گفت همعموفضل

 «! چه باحال شد.دونستمیمرده! پس دخترعموم بوده و نم

 تعجب و قلب فرستاده بودند. کریهم است ینفر چند

 بود:که شک نداشت فرهود است، جواب داده  یرونیپسرا

کرده بوده و  غهیرو ص یخانم هیبابا قبل از فوت، ظاهرا حاج»_

. به خاطر خجالت از کنهیفوت م یاون خانم باردار بوده که حاج

االن  .کننینم یخواهرشون رو علن یحاج یهاحرف مردم، بچه

نداشته  تیبراشون اهم هیاونقدر بزرگ شدن که حرف بق گهید

 «باشه.

 ه بود:نفر جواب داد کی تنها
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 نیبه ا هفتاد و چند سال، یسن نیانگیشکر با م یاله بازم»

نداشته  تیکه حرف مردم براشون اهم دنیرس یبلوغ فکر

 «چشمک( کریباشه! )همراه چند است

تجربه  را فالو کند. یکس آنکهیآمد. ب رونیب نستاگرامیا از

با  نستاگرامیا یگذشته نشانش داده بود که نشستنش پا

را حذف  نستاگرامشیو بلند شدنش با خدا. اخودش هست 

 یهاضربه یآن تلف نکند! صدا یپا هودهیکرد تا وقتش را ب

او را  نوس،یجال یهیشدن سا داریبه پنجره اتاقش و پد یجانکم

درآورد و از  خچالیرا از  نوسیجال یتبلت بلند کرد. غذا یاز پا

 هیهمساآمد. پس از آن با پدرام، پسر کوچک  رونیب نیرزمیز

شب قبل با مادر پدرام  یکرد و در مورد زلزله یبازتوپ

 صحبت شد.هم

 

[ ,8/۱4/202۱ ۱:0۵ AM] 
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کرد و  یخداحافظ هیاز همسا لش،یزنگ موبا یصدا دنیشن با

از فروز خواست امروز که  برگشت. فرامرز بود. نیرزمیبه ز

هر چه  بروند. ییندارد، آماده شود تا با هم جا نیکالس آنال

 کجا، سرباال جواب داد.  دیپرس
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فرامرز زنگ زد و گفت  یعطا خبر داد و حاضر شد. وقت به

را قفل کرد و پا به کوچه  نیرزمیزود در ز یلیپشت در است، خ

 گذاشت. 

 شیپا ریبود که دو بار گذشته هم ز یعروسک یهمان آزرا سوار

 تنها بود، بدون فرخنده و فرهود.بود.  دهید

 یخوشحال شد و لبخند دنشیبرادرش نبود، اما از د دلتنگ

 صورتش نقش بست. یرو یواقع

سالم کرد و کمربندش را  یمحض سوار شدن، شاد و پرانرژ به

بست. فرامرز هم با لذت نگاهش کرد. جواب سالمش را داد و 

شبورد به طرفش دا یاز رو یابرگه ،یکوتاه یبعد از احوالپرس

 گرفت و گفت:

رو خودم  شونهیرو بخون. بق دمیکه کنارش ستاره کش ییاونا_

 نترنتیرو از تو ا شیسر هیرو  نای... اومدیخوشم ن کردم. لیفِ

از آشناها که تو بنگاه امالک  یکیرو هم  شیسر هیدرآوردم، 

 !یشون نوساز هستند و خالهست بهم داده. همه
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هر کدام  یتراژ و طبقه و مبلغ رهن. جلوخانه بود با م آدرس

 نیاز ا یتعداد واحدها و نکات ،یانبار نگ،یپارک طیهم شرا

از ده مورد بود که فقط چهار مورد  شینوشته شده بود. ب لیقب

 فرامرز رد شده بودند.  دیاز د هیدار بودند و بقآن ستاره

 

حس  فرامرز سر حرفش بود و قدم اول را برداشته بود، نکهیا از

و  دیچیفرامرز از کوچه پ شد. یدر قلب فروز جار یقشنگ

 گفت:

کدومش  نیبب .مینیبیکه آدرس دادن رو م ییجاها نیا میریم_

 ضی... فرخنده مخالف تعومیسیبهتره، همون رو قرارداد بنو

 یزود قراره بر یلیخدا خ دیتو که به ام گهیست، مخونه

و زحمتش کار  هیاثاث اسباب ییجا. جابهیشکوه یآقا یخونه

 د،یجهاز جد هی ،نو لی. وسایجهاز بخر دی. باستین یاعاقالنه

رد  دی. اونا رو بایکه خونه اون قرمساق برد ینه همون جهاز

 یجا هیاز  خوادیدلم نم گمیمن م یجلو چشمت نباشه. ول یکن
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 دیجد یخونه نیاگه قراره تو ا یخونه شوهرت. حت یبر نییپا

 ییجا. ارزش جابهیو بر یبد لیبعد تحو یباشدو ماه  یکیفقط 

پول رهن ذره  نیخودت، با هم یو زندگ ونهسر خ یرفت رو داره.

رو باهات صاف  میکم بده. تا کمیکنیرو عوض م لتیذره وسا

 کنم.

 تیاش گرفته بود از ذهنتر بود! خندهفرامرز موافق دید با

 نگفت. یزی! اما چاشهیزیفرامرز در مورد جه

 

 یکیکدام مورد قبول واقع نشد.  چی. هدندیچهار خانه را د هر

در کنار  یگرینور مناسب نداشت و ساختمانش دراز بود. د

 شیو سروصدا یقرار داشت و فرامرز به خاطر شلوغ یکالنتر

صاحبخانه محسوب  اشیواحد کنار هیهمسا یکیردش کرد. 

و  کردیناپاک فروز را کنکاش م یو تمام مدت با چشمان شدیم

از  یکارو کتک کیرک یهادشنام یخانه هم صدا نیدر آخر

 .دیرسیبه گوش م ییواحد باال
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که گذاشته بودند،  یاز وقت جهینتیغروب شده بود. ب کینزد

داده بود با توجه  شنهادیپ فرامرز فروز را به خانه رساند و رفت.

ور را بدون حض نیبه آزاد بودن وقتش، خودش موارد بعد از ا

وقت فروز هم خانه را در صورت پسند شدن، آن ند،یفروز بب

که فروز هم  .سندیبنو ردادبعد قرا دیو اگر او هم پسند ندیبب

 .رفتیپذ

 

گرفت  یریتا افطار مانده بود. اول با عطا تماس تصو یساعت مین

فروز را  ینکرد و فقط حرفها یو گزارش داد. عطا اظهار نظر

 کرد. دییکه رد شده بودند را تأ ییهاخانه لیو دل دیشن

 

[ ,8/۱4/202۱ ۱:0۵ AM] 
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 فروز گفت: یحرفها انیاز پا بعد

 نکهیا ریگیزنگ زده بود به من و پ یاگه بهت بگم فرامرز ظهر_

 ؟یگیم یکنم، چ کاریچ خوامیم

 و گفت: تفکر ابرو در هم گره زد یفروز به نشانه 

 ؟یکن کاریچ ویچ_
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 وستشیبدونه چقدر احتمال ازدواجمون و پ خواستیم_ 

 ای میبدونه واقعا نامزد خواستیوجود داره. م رانیموندنت تو ا

 نه. ای میتو فکر مهاجرت هست نکهی. و امیرل زد

 و متفکر نگاهش کرد: رهیفروز خ 

سه اونور جا وا نکهیش از اهمه رونیب میامروز هم که رفت_

اگه  نکهیصحبت کرد. ا نایو ا شترهیو آرامش ب ادهیز شرفتیپ

 شهیم نیو شغلم تأم دهیمن برم اونور، از سهام شرکتش بهم م

 یسهام شرکت ادیبود که دلش نم نیکالمش احرفا... لُب نیو ا

و پولش رو  فروشهب بهیکرده رو به غر یزیرهیکه خودش پا

باشم. حاال با  کشیا شربرم اونج دهیم حیواسه من بفرسته. ترج

 .شهیسهمم م کنهیکه خودش ادعا م یهمون درصد

 کرد: کیعطا چشم بار 

که فرامرز  یزیچ نیاحتمال هست که پرداخت سهمت با ا نیا_

 ریگ یطول بکشه... گمونم فرامرز تو برزخ فکر یچند سال گهیم

طرف هم دلِ  هیسهمت رو بده، از  خوادیطرف م هیکرده، از 
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عقل  دیشا ز پولش رو نداره. ممکنه وسطاش جا بزنه.کندن ادل

 با رفتن باشه.

 شانه باال انداخت: فروز

اونجا دارم، نه زبونشون رو بلدم،  یکه نه دوست یبیمملکت غر_

 نسیزیاز ب فرامرز دارم، رفتنش اشتباهه. یبه حرفا ینه اعتبار

 .ارمیسر در نم یزیهم که چ

 ر گفت:داو خنده یساختگ یعطا با اخم 

 وسط بووووق! نیمنم که ا_

 :دیخند

 !یزیچقدر عز یدونی... خودت مدیینفرما_

 خودش را لوس کرد: یابه طرز کودکانه عطا

 لیدال نینه به خاطر ا یبه خاطر من نر دینوموخوام... تو با_

 ... اصن من قهرم!یکه آورد یامسخره

 :دیبه قهقهه خند فروز

 م؟یبا هم بر ییدوتا هینظرت چ_
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 یزندگ یبرا یمسافرتمون... ول نیبعد از کرونا، اول ،ییدوتا_

پرونده  رانیاز ا شتری. کجا برم بخورهیبه درد من نم یدائم

. جاستنیداشته باشه؟! پول واسه من هم تیدعوا و شکا

و اون  یو بابام. کنار عل . کنار مامانجاستنیآرامش هم

 فروز! گمی... مشومدهیانیوروجک دن

 جانم؟_

 شد: یدرآمد و جد یعطا از فاز شوخ یهرهچ

 میمحضر و بعدش هم بر میبعد از ماه رمضون بر هینظرت چ_

با  دنیخونه د نیتو هم ا گهیخودمون؟ د یسر خونه و زندگ

 کنار؟ هان؟ یفرامرز رو بذار

 . با تبسم گفت:دیپوست فروز دو ریز یقشنگ حس

! میکنیم بهم فکر میماه نشده که دار کیهنوز  ست؟یزود ن_

 . میشناسیرو خوب نم گهیهنوز همد

 سر تکان داد: یجد عطا
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رو کامل  گهیهمد میسقف نر کی ریتا ز یکنیفکر م_

 م؟یشناسیم

هم  گهیمدت د هیاجازه بده  ی... ولیحرفت رو قبول دارم... ول_

... بذار تابستون شهیم یهولکهول یلیخ یجورنیبگذره، بعد. ا

چهار تا آدم دعوت  م،یریبگ یمهمون هیبشه، کرونا تموم بشه 

 بعد! م،یکن

 شد: شترینگاه عطا ب تیجد

 فیو کرونا حاال حاالها تموم نشد... اون وقت تکل میاومد_

 ه؟یچ

را مرتب پشت سر هم  شیهانما زد و پلکدندان یلبخند فروز

 :دیباز و بسته کرد. عطا خند

ول فقط تا ا یشد... ول یگوشم مخملباشه بابا... پشت_

 تابستون... 

 ممنون. _
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 یمظلوم به خودش گرفت و با لحن سوزناک یدوباره چهره عطا

 گفت:

اومدم  نکهیشبا بالش بغل کردم... از ا نکهیخسته شدم از ا_

خوردم...  ییچا ییتنها نکهی... از اومدیاستقبالم ن یخونه و کس

 که مجبورت کرد! شهیخب نم یول

 :دیسرخوش خند فروز

 !ـــزمـــــــــیعز_

 و... زمیعز_

 و عطا هم ادامه داد: دیمجدد خند فروز

... فعال بتازون تا نوبت من بشه... دارم یتو بگ یو هر چ زمیعز_

 برات!

 نگفت. خود عطا ادامه داد: یزیو چ دیدوباره خند فروز

 دارم برات؟ یچ یپرسینم_

 سرش را به چپ و راست تکان داد: فروز

 نچ!_
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 یصندل یفروزپزش را رو یهاخرما و سمبوسه یحاو سبد

عقب کنار فالسک عطا گذاشت و خودش جلو نشست. با 

 عطا کمربندش را بست و گفت: یاشاره

 م؟یخب، قراره کجا بر_

بکر و خاک  مهین عتیدلم واسه طب ؟یموافق یجنگل با پارک_

 ستنیهم ن منیتو شهر... ا یشده... خسته شدم از پارکها تنگ

 !فرهنگیمردم ب یاز شلوغ

 و خنده گفت: یو با لحن شوخ دیبه طرفش چرخ فروز

هست...  یانهیهست... قرنط ییآره واال، انگار نه انگار کرونا_

 م،ی... حاال ما نامزدهیشلوغه انگار روز عاد نیپارکا همچ

تو خونه ماستشون رو بخورن...  ننیبش دیبا هی... بقمیمجبور

 کنن واسه امثال ما! یپارکا رو خال

 آمد و گفت: ییو ابرو چشم به فروز انداخت. ینگاه عطا

 بنداز! کهیباشه فروز خانووم... تو هم ت_
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 اشیصندل ی. از پهلو به پشتدیبه طرفش چرخ شتریب فروز

 داد و با ناز گفت: هیتک

 ان؟یش میبر_

 .میخوبه ، بر_

چند تا دونه  هیو آزاده؟  یخونه عل میسر بر هیقبلش  یتونیم_

 یلیمن رو خ یهاسمبوسه براشون آوردم. آزاده سمبوسه

 دوست داره.

 صورت و نگاه عطا بدجنس شد: فرم

هم  نیشد یفردا که جار خدا کنه پس گمیباشه... م_

و تاپ  پیبه ت نیو نزن نیهمو داشته باش یهوا طورنیهم

 !گهیهمد

 نجایانشااهلل از ا .میهفت ساله دوست من و آزاده حداقل شش_

نخوان ما رو با هم  هی. البته اگه بقمیمونیبه بعد هم دوست م

 فرق بذارن. نمونیکنن و ب سهیمقا
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 خواستیکه م یارا چرخاند و به راننده نیفرمان ماش عطا

 راه داد و گفت: رد،یسبقت بگ

 رقابلیچند تا داماد غ ایعروس، چند تا  نیفرق گذاشتن ب_

 یکی جهیدر نت کنه،یچون ذات خود آدما با هم فرق م اجتنابه.

.. مثال من و باجناق سابقم... اون .ادیم ترنییپا یکی ره،یباالتر م

خانم  من آقا رضا و اکرم کرد،یپدرجون صداشون م مادرجون

باجناقم تو  ایش... برو تا ته ریبگرو  نی. همکردمیصداشون م

که بزرگترا هم  هیعیمن نه... طب شد،یمسافرت همراهشون م

جا  ذاشتن،ی... در واقع اگه فرق نمذاشتنیفرق م نمونیب

 داشت به باجناقم بر بخوره.

 سر تکان داد: فروز

تو  خوادیاصال دلم نم واسه من. هیخوب یلیآزاده دوست خ_

 .دایب شیما پ نیب یشدنمون کدورت یجار انیجر
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بود و عطا وارد کوچه  کطرفهی. دندیو آزاده رس یعل یکوچه به

مقابل ظاهر شد و  یاز سو وتایسوار بر تو یشد. پسر جوان

جانب راه عطا را سد کرد. عطا چراغ زد تا پسر راه را باز بهحق

عقب  نداد. عطا دنده نیبه ماش یتکان تیاهمیکند، اما پسر ب

از کنارشان رد  وتایرفت. تو ینگیپارک یورود یگرفت و جلو

به  ایتکان بدهد و  یبزند، دست یچراغ آنکهیشد و رفت. رفت ب

 تشکر کند.  یقیهر طر

 بارنیکه ا دیایب رونیب نگیپارک یخواست از جلو عطا

 به ورود ممنوع را با سرعت باال وارد شد و شاخ یوششستیدو

 نگیپارکوارد  خواهدیو اشاره زد م ستادیعطا ا نیشاخ ماش

 داد زد: وششستیعطا که از کنارش رد شد، راننده دو شود.

 !مونیازگل م_

 گفت: یجد یلیبالفاصله خ عطا

 ... خوشبختم.یشکوه عطا_
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 نام مرد بوده است. مونیازگل م ییجواب داد که گو یجور

 یرو یمات شد، بعد لبخند محو یا. مرد لحظهدیفروز خند

به دشنام مرد،  تفاوتیعطا هم ب شد. نگیلبش آمد و وارد پارک

 ادامه داد. رشیمتبسم به مس

 

 

 

[ ,8/۱4/202۱ ۱:0۵ AM] 
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 ادشیاما  کرد،یعطا. او را نگاه م رخمیشده بود به ن رهیخ فروز

راه  گرفتیقرار م یطیشرا نیاده بود که اگر در چنبه بهروز افت

هم نثار مادر و خواهر  ستیناشا یچند ناسزا چ،یه دادیکه نم

 یکار یعنی. رساندیم ضیو اجدادش را به ف کردیطرف مقابل م

 .فتدیدعوا به راه ب ایبدهد و  اهطرف مقابل ر ایکه  کردیم

 گفت: کوری یو با لبخند دیبه طرفش چرخ عطا

 ؟یدیند پیت خوش_

منعطف  نقدریا گرانیو برخورد با د یتو رانندگ شهیهم گمیم_

 ؟یهست یجورنیا شتمیکه من پ ییفقط زمانا ای ؟یو باگذشت

 و جواب داد: دیبه قهقهه خند عطا



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

اوقات اگر چه  یکه گاه دمیدرک رس نیهر دو... راستش به ا_

سه اگه گذشت نکنه و بخواد به حقش بر یحق با آدمه، ول

 یهمون ناظم یماجرا شهی... مرهیهدر م شیوقت و انرژ شتریب

مدرسه  اطیو دور ح رهیگیآموز رو مکه گوش دانش

آموز دانش یپا پا به شهیخودش هم مجبور م .چرخونهیم

. دارم ستمین طورنیا شهی.. البته همرو دور بزنه. اطیح یهینبت

 .کنمیرو خودم کار م

 نیمثل عطا با ا یمرد دیبه نظرش رس متفکر نگاهش کرد. فروز

 تواندیرا م یهر زن ،یو مشخصات اخالق یریپذانعطاف زانیم

 خوشبخت کند. پس چرا نگار از او زده شد و رفت؟ 

 

 یساختمان عل نگیدر پارک یرا جلو نیماش یاز سر ناچار عطا

 و آزاده پارک کرد و رو به فروز گفت:

 به حرف زدن! ینی. نشایب عیسر_

 آزاده آماده کرده بود را برداشت و گفت: یکه برا یظرف فروز
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 .امیزود م_

 

آزاده  یهاهیها را داد. گالدر سمبوسه ینرفت، همان جلو داخل

. به دیرا شن شیهاو کم تماس گرفتن یمعرفتیبه خاطر ب

 یهر کار»پاسخ داد و به حرف آزاده که گفت:  یتشکرات عل

رگشم، هم برادر شوهر دسته بز ی... هم جارفشهیوظ کنهیم

از  فشسمبوسه، ظر ی. به جادیخند« گلم رو دادم دستش.

 رفت.  نییپا یپر شد و همراه عل دیع ینخورده دست لیآج

 یپرسشد تا با برادرش سالم و احوال ادهیسوار و عطا پ فروز

بود. در دوران  دهید گریکدیو عطا را کنار  یکند. بارها عل

که  یدر دوران پاسداران. یخانه یهم ماجرادادگاه طالق و بعد 

وقت به  چیه در آن گم بود. اسمنیآنقدر سمن داشت که 

بلندتر بود و  یدقت نکرده بود. عل گریکدیشباهت آن دو به 

بود  یکیپشت بود و کم شانیهر دو یتر. موهاعطا چهارشانه

 شینبود، پ یچیه یبه سو کینزد یاندهینبود؛ که در آ یکی
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گرد با  یابود. چهره هیشان هم شبفرم چهره. فتریم

گرفتن. واضح بود  شگونین یبرا دادیپر که جان م ییهاگونه

 برادر هستند.

خوشبخت بودند که  یسمبل زوج شیبرا شهیهم یو عل آزاده

. آزاده تا قبل شدیم یبا عشق و آرامش سپر شانیزندگ شتریب

از  یبه خوب شهیهم ،یعل یاجبار یکرونا و دورکار نهیاز قرنط

آزاده  یبرا یشوهر خوب ی. مشخص بود علکردیم ادی یعل

 است.

مشترک هم  یاگه عطا از نظر اخالق تو زندگ»خودش گفت:  با

که  ینی... فقط اشهیم یشوهر خوب شکیباشه، ب یعل هیشب

 «خوبه، چرا نگار نتونسته تحملش کنه؟! نقدریا

 

زده بودند  هیود! اطالعبسته ب دند،یرس انیپارک ش یورود به

 است. لیپارک تعط یکرونا تا اطالع ثانو وعیکه به خاطر ش

 غر زد: فروز
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 شیپ یمشکل گهیکه د ادیز یهاآزاد با فاصله یآخه تو هوا_

درحال  یآرتیست. مترو و بتو شهر غلغله یها. پارکادینم

 !بندنیرو م یجنگل پارک انیانفجاره، بعد م

 کرد: هیتوج عطا

. رنیگیم نجایرو ا شونیبزرگ خانوادگ یهایمهمون هایلیخ_

 .یفاطم اسی میریمعنا نداره... م ادیباز و فاصله ز یفضا گهید
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هم بسته بود! عطا از رو نرفت.  یفاطم اسیبوستان  یورود

 یکه جنب ورود یابانیرا کنار خ را برداشت و آن راندازیز

 یهاپر از درختچه و بوته یدانیم شیرو بوستان بود و رو به

 ینگهبان وسکیک سوترنیمتر ا نیسرسبز بود، پهن کرد. چند

کرده  طراقا یتیپرجمع لیسوتر، فامبود و چند صدمتر آن

 را پهن کرد و گفت: راندازیبودند. عطا ز

 ستیو کور ن نباشه، هم سوت خوبه، هم خلوته که خطر کرونا_

گُله جا  هی... پنجاه نفر تو نیزا بشه... اون خانواده رو ببکه وهم

کدوم هم ماسک ندارن...  چیاطراق کردن. چفت هم نشستن، ه

 یکار تونهیآزاد نم یباز و هوا یباشه فضا ضیمر نشونیب یکی

 کنه... 

 با خنده گفت: فروز
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ش ... نمونهشهیمنتقل نم کینزد یو دوستا لیکرونا از فام_

 .میزنیماسک نم میهم که هست شیخود ما دوتا... پ

 آمد و گفت: ییو ابرو چشم عطا

جلسه... باشه  هیتو  کهیت نیباال... شد دوم رهیآمارت داره م_

 فروز خانوووم؛ باشه.

 بحث را خاتمه داد.  یبا لبخند فروز

 

را شستند و  شانیکه همراه آورده بودند دستها یآب یبطر با

را آوردند. عطا  یچا سبد شام و فالسک وه،یسبد م الکل زدند.

اذان  شوازیآهنگ پ یرا روشن کرد و وقت لشیموبا یویراد

و اکبر اذان که به  اهلل ی. صداختیر یچا وانیپخش شد، دو ل

فاصله  یو عطا کم راندازیآب از ز یوانیفروز با ل د،یگوش رس

 سفرش برگشت و گفت:هم شیگرفت، دهانش را شست و پ

 بخورم.  یزیبا دهن نشسته و مسواک نزده چ شهیچندشم م_

 و خرما گفت: یزد و با اشاره به چا یلبخند عطا
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 اهلل...بسم_

 

ها برداشتن سمبوسه ی. فروز رویافطار کرد و عطا همراه فروز

ها را شدهحساس شده بود. حواسش بود که تمام بدشکل

به شکلشان نداشت. از همان  یکار خودش برندارد. اما عطا

به  توجهیب داشت؛یشده بودند، برم فیکه رد ییسو

. اما فروز سرعت خوردنش را با شانیبدفرم ای یفرمخوش

تا دو بدشکل  دادیم رییتغ یبه شکل سمبوسه بعد هتوج

 سر هم برندارد.پشت

 

و دل فروز را شاد کرد. به  فیها تعرسمبوسه یاز خوشمزگ عطا

 گاههیو دستش را تک نیزم یو آرنجش را رو دیلو دراز کشپه

بود،  دهیپوش یخاکستر یست طوس یورزش سرش کرد. لباس

 یو برازنده بود. به فروز که چا لیشک اریکه به چشم فروز بس



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

سر پشت یانقطه بهنگاه کرد و بعد بالفاصله  ختیریدوم را م

 شد: رهیسبز پشت نرده خ یفضا انیاو م

 . دمیروباه د هینم فکر ک_

اون  دمی. شنادیکه روباه نم ناییپا نیا ؟یکنیروباه؟ اشتباه نم_

 !دهیبع نجا؟یا یباالها هست، ول

 داغ را در دست گرفت: یچا عطا

براشون کامل  تیتو پارک نره و امن یآدم یوقت ده؟یچرا بع_

 !گایهست، ن پشونیاک هی دونی... عه تو اون منییپا انیباشه م

 بلند شد و صاف نشست. جانیاز ه عطا خود

 را نشان داد و گفت: شانیرو شیپ دانیم انیم یانقطه

... چشماشون مثل گربه برق دمیحداقل سه چهارتاشون رو د_

 . زنهیم

 :دیها را دهم روباه فروز

 دهیوحش روباه ند چه خوشگلن... تا حاال خارج از باغ یواا_

 .. خطر ندارن واسمون؟بودم.



 VIP_ROMAN@ لیال حمید میرقصم لتبا خیا

 EXCHANGE GROUPاز گروه  یکار

 هیبه ما ندارن!  یاونا کار م،یاونا خطر نداشته باش یاما بر_

از  یبعض گفتی... میحوال نیموکل داشتم قصاب بود تو هم

 ی... غذانجایا ارنیگوشتاشون رو مقصابا، آخر شب آشغال

و  یتو شهر ذات وحش یهاهم مثل گربه نجایا یروباه. روباها

 م شده. ک نشونشده، قدرت شکار کرد لیتعد شونییخو درنده
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 گفت: گشتیها مهمانطور که با چشم دوباره دنبال روباه فروز

بودم  دهی... من شنیکه گفت ییدمشون گرم قصابا_

 .ایبه کباب فروشنیگوشتا رو مآشغال

 ...شهیم دایجور آدم پهمه یتو هر صنف_

عوض بشه... واسه خودش، نه  وونیح عتیبده طب یلیخ یول_

شده، عادت کرده از من غذا  نطوریهم هم نوسیما... االن جال

ش که کنه. گشنه دایعرضه نداره خودش بره غذا پ ره،یبگ

 .ندازهیراه م ویومیپشت پنجره، م ادیم شهیم

 سرش گذاشت: ریدوباره به پهلو لم داد و دستش را ز عطا
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دنبال غذا... ممکنه  رهیخودش م یباشه، تو نباش داشته ازین_

 التیخ یکنه، ول دایآشغال غذا پاز تو سطل ای رهیموش بگ

 ... شهیتلف نم یراحت از گشنگ

را دراز کرد و  شیداد و پاها هیتک راندازیبه جدول کنار ز فروز

 هم انداخت: یرو

آدم هم تا گره و  یکه سهله، تو زندگ وونیاون که آره... ح_

هم که  ی. وقتکنهیمبارزه نم اد،ین شیپ ازیتا ن اد،ین شیضاد پت

اوقات آدم پوست  یخب، گاه یول .کنهیمبارزه نکنه رشد نم

 برطرف بشه. ازیتا رشد کنه و ن ندازهیم

از  شتریشد، خودش ب نیگزیرشد کرد و پوست نو جا یاما وقت_

 شتریتو االن فروز چند ماه قبل رو ب .ادیخودش خوشش م

 االنت رو؟ تیشخص ای یبول دارق

 باال انداخت: یاشانه فروز

 یها. فقط جنبهشهیکه عوض نم تهای... شخصدونمینم_

 . شهیمختلفش رو م
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 کرد: دییبا حرکت دست تأ عطا

 ازین یعوض شه، وقت طیشرا ی... وقتگمیها رو مهمون جنبه_

جنبه  هیداشته باشه  لیکه پتانس یفرد قو اد،یب شیپ دیجد

. فرد دهیو رشد م دهیرو نشون م شیوجود ینشده کشف

قانون  عت،ی... مشابه همون قانون طبشهیهم نابود م فیضع

 دیط جدیکنه و خودش رو با شرا یبتونه سازگار ی. هر کنیدارو

  .کنهیو ژنش رو به نسل بعد منتقل م مونهیوفق بده، زنده م

 داد:عطا نگاه کرد. عطا ادامه  یمتفکر به چهره فروز

سه سال  تیاز شخص شتریب یلیاالنم رو خ تیمن شخص_

االنم رو  تیشخص شیاگه سه سال پ دیقبول دارم. شا شمیپ

 . دادیرخ نم میاز مشکالت تو زندگ یلیداشتم خ

 و گفت: دیرا نوش شیچا فروز

 .دادیرخ م دشیجد یسر هی_
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خود  ست،ین یبدون گره و مشکل که زندگ یآره... زندگ_

انسان  نشی... هدف از آفرحاصلیب یروزمرگ شهی! مهیمردگ

 به کماله نه درجا زدن.  دنیرس

 با خنده گفت: فروز

 خوامیراه ننداز... نم یبحث فلسف یدوست دار یجون هر ک_

نه کالس منطق و  حیتفر میفکرم رو به چالش بکشم... اومد

 فلسفه. 

 .دیاش را نوشکرده خی یکرد و چا یتبسم عطا

 

دور مانده  عتیوقت بود از طب یلیبود. خ یمفرحخوب و  گردش

 و درخت و سبزه داشتند. نیاز زم یبه کسب انرژ ازیبودند و ن

و  کردیم یبازگشت، هر دو ساکت بودند. عطا رانندگ ریمس در

. دست دیشیاندینگار از عطا م ییفروز دوباره به علت جدا

 زد و رو کرد به عطا و گفت: ایآخر، دل به در

 ؟عطااا_
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 جان عطا؟_

از  یذهنم رو مشغول کرده. تو و نگار سر چ یلیخ یسؤال هی_

 ن؟یهم جدا شد

 انداخت: شیبه سو ینگاهمین عطا

 ...یبه زندگ کسانیگفتم که بهت... عدم تفاهم... عدم نگرش _

 !کردهیم تتیکه اذ ییاونا ؟ینگار برام بگ یاز اخالقا شهیم_

 گفتم قبال._

 !شتریب_

 عطا ظاهر شد: یرودو اب نیب یاخم

... یزن من بوده... تو هم قراره زن من بش یزمان هینگار _

از خودش دفاع  ستیزن سابقم رو که ن یرادایا ستیدرست ن

رو هم که اون  ییدوره... اونابه یتو بگم... از مردونگ یکنه، جلو

 ی... راز مگودوننیبود که همه م ییزایبهت گفتم چ یسر

 مورد نپرس! نیدر ا یزیچ گهیا هم د.. لطفنبود. یخانوادگ
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بست و فروز به ناچار با  یگرید یهر کنجکاو یراه را برا عطا

 بحث را خاتمه داد. یلبخند
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عطا »نام  دنیساختمان انداخت و با د یرو یبه تابلو ینگاه

لب آورد و  یرو یلبخند «یدادگستر کی هیپا لیوک یشکوه

بار نبود که به دفتر وکالت عطا  نیپا به داخل گذاشت. اول

بود که به عنوان نامزد نه موکل، پا به  یبار نیاما اول رفت،یم

آوردن  ادیبا به  ماشکالت بخرد، ا خواستی. مگذاشتیآنجا م

 یطرح خاتم یبه جعبه یعطا، منصرف شده بود. نگاه ابتید

از  شیجعبه ب یکه در دست داشت، انداخت. ذات الکچر

خشک  وهیعطا م دانستیآن جذبش کرده بود. م یمحتوا

 .دیایخوشش ب اشهیبود از هد دواریدوست دارد و ام

دفترش هست. اطالع  کیعطا تماس گرفته و گفته بود نزد با

پا  یبا هم باشند. وقت یتا ساعت رودیم دارشیداده بود که به د

حوصله بود و کم انسالیم یکه مرد یه دفتر گذاشت، منشب

که دفتر را  شدیو آماده م کردیرا خاموش م وترشیداشت کامپ

 دانست،یعطا م ابقفروز که او را موکل س دنیبا د ترک کند.

 و اعتراض کرد: دیکش زشیدست از مرتب کردن م
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 خانم االن چه وقت اومدنه؟_

 سالم کرد و گفت: ییخوشرو با

 ششونه؟یپ یبا خودشون هماهنگ کردم... کس_

به در  یاغرولند شده بود، تقه هیکه تماما شب یاافهیبا ق یمنش

صادر شود، در را باز  یاصبر کند تا اجازه آنکهیاتاق عطا زد. ب

 کرد و گفت:

با خودت هماهنگ کرده... منم دارم  گهیاومده م یخانم هی_

 خداحافظ. .رمیم

مملو از تعجب از رفتار  یبود و با نگاه تادهسیا یسر منش پشت

گذاشت.  زیم یرا رو لشیوارد اتاق شد. عطا موبا یمنش

گرم  یصورتش بود را به لبخند یرو یامیکه به خاطر پ یاخنده

برخاست و از او استقبال کرد. بعد از سالم  شیداد. از جا وندیپ

 زیم یرو یبه جعبه یارهاشا رامون،یو تعارفات پ یو احوالپرس

 کرد و گفت:

 ... یدیزحمت کش_
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 قابلت رو نداره... _

 کرد: یتصنع یاخم عطا

 ؟یرو چرا خاموش کرد لتیموبا_

 :دیخند

 مرد! از بس که شارژ ندارد.  لیموبا_

 :دیهم خند عطا

ش معرکه بود... ”مادر” لمیف رو. یحاتمیعل امرزهیخدا ب_

 ورا؟ نیا. از ستین نجایهم ا لتیشارژر برا موبا یبدبخت

آن نشست.  یلبه یو رو دیمبلش جلو کش یخودش را رو فروز

 گفت: جانیبا ه

 دایپ خواستیفرامرز م یعنی خواستمیکه م یاباالخره خونه_

  .سنی. قراره فردا قرارداد بنودمیشد. رفتم منم د

 فروز زد: یبه خوشحال یلبخند عطا

 مبارک باشه... خوب؟ مشخصات؟_
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ساختمان دوازده واحده تو  هیتو  یمترآپارتمان شصت  هی_

نتونسته بودن براش مستأجر  یکش. به خاطر منع اثاثهیاریاخت

 یمونده بود. صاحبخونه از دوستا یکنن و چند ماه خال دایپ

موافقت کرده فرامرز آپارتمان رو موقت چهارماهه  .برزهیفر

 ساختمونش... میکن دشیتمد لیرهن کنه و در صورت تما

گاز توکار  هی اده،یز نتاشیداره... کاب یست. نور خوبنقشهخوش

بالکن کوچولو هم داره. خوابش بزرگه...  هیهم داره، پنج شعله! 

 نداره! یکار چیبه ه ازین زه،یهم تم یلیکفِش پارکته. خ

بلند  شیتر شد. از جافروز پررنگ جانیعطا به خاطر ه لبخند

 :گفت رفتیم رونیاز دفتر ب نکهیشد و ضمن ا

 م؟یاثاث ببر میفردا بتون یکنیفکر م_
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را به خاطر دور شدن عطا بلند  شیراحت لم داد و صدا فروز

 کرد:

فرامرز گفت منم  فردا صبح قرار بنگاه گذاشتن. یآره، برا_

امشب همون چهار تا دونه  نیهم کنم. لیتعط دیبرم... فردا با
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فردا که قرارداد نوشته شد،  کنم،یبشقاب رو جعبه م کاسه

 !برمیم لهیامضاش خشک نشده، وس

 :دیعطا از دور به گوش رس یصدا

کنسل کنم.  تونمیانشااهلل... من فردا تا دو و سه دادسرام. نم_

 رو بذار واسه بعد از چهار. یکشاسباب

رو  لتیتو موبا ؟یدیخندیم یورجاون یخوندیم یچ گمیم_

 !گمیم

بنفشه و استعمالش... و طنز در مورد روغن کاتوریکار یسر هی_

 . کهیو شصت و  صدیبردار بخونش... رمزش هزار و س

عطا  یگوش نکهیوجود فروز را فرا گرفت. ا یتیرضا احساس

عطا را برداشت.  لیممنوعه نبود! دست دراز کرد و موبا شیبرا

اپ روشن شد و همان واتس یوارد کرد، رورمز را که 

 و گفت: دی. خنددیکه عطا گفته بود را د یکاتوریکار

 ارن؟یها رو از کجاشون درمسوژه نیملت ا_

 . جوانیقبلش رو هم بخون... تو همون گروه وکال یبرو طنزها_
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و بعضا مثبت  یاجتماع یرا هم خواند. طنزها یقبل یامهایپ

 هجده. 

 یخودش بفرستد. به صفحه یا خواست برار امهایاز پ یکی

دنبال خودش گشت.  نیمخاطب نیاپ رفت و بواتس یاصل

شده بود. احتماال  ویدوست آزاده س ینامش فروزان فرهاد

 امینداده بود. پ رشییکرده بود. تغ ویکه روز اول س یهمان نام

 یارهبگذارد که شما زیم یرا رو لیرا فرستاد و خواست موبا

 امیرند. سه پ اریو بس نامیب یاشماره لب کرد.نظرش را ج

 لیشماره موبا»با  امشیپ نیخوانده نشده داشت. که آخر

 شروع شده بود. « کار وا... ؟یرو دار یجاسم رحمان

 

بود که چند فر مو  یپرتره زن انداخت. لیپروفا ریبه تصو ینگاه

که آمد قبال آزاده گفته بود  ادشیبود.  انیکنار صورتش نما

که به خاطر شروع شدن  دهیخر یرند اریبس لینگار شماره موبا

از حد متعارف  شیب ،”زدهینهصد و دوازده، دوازده، س” آن با 
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نگار گفته  گفتیم پرداخت کرده. نهیبابتش هز

پخش شد و  رانیاول از مخابرات ا یکه سر ییهالیموباشماره”

اون شماره  صاحب دهیشروع شده بود نشون م ازدهیبا نهصد و 

 کیکه سال هفتاد و شش، هفتاد و هفت  هیباکالس واقع هی

 ”تومن بابتش داده. ونیلیم

شماره مطمئن بود  ینگار را در ذهن نداشت، اما از رو یچهره 

 زیم یرا رو یارسال شده از جانب نگار بوده است. گوش امیکه پ

 دهیگذاشت و به فکر فرو رفت. چشمش از بهروز و شهره ترس

 لیگرفتن شماره موبا ینگار برا نکهیا کردیاحساس م .بود

 یشروع یبرا ستیاآورده صرفا بهانه یبه عطا رو یخاص

او که داشت مراحل  یبود برا یزنگ خطر نیو ا دوباره.

 .کردیم یط ییبه عطا را با سرعت باال یدلبستگ

 تیسکوئیقهوه و بشقاب ب ینیعطا به خودش آمد. س یصدا با

چرخانش  یصندل یگذاشته بود. خودش هم به جا زیم یرا رو

 فروز بود نشست: یروکه روبه یگریمبل د یرو ز،یپشت م
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 . خورمینکردم... من خودم تلخ م دایظرف شکر رو پ_

اش را عطا فنجان قهوه نگفت. یزیزد و چ یساختگ یلبخند

 برداشت و گفت:

 هی ادیب دیبا انیزیتبر نیمثل ا یکیگاه  گه شون؟یخوند_

 ؟ی.. خوبشه. نیتأم یمجاز یماه کاربرا هیبگه، خوراک  یچرت

 خوبم!_

 :دیقهوه نوش یاجرعه عطا

 !دهیکم رنگت پر هی_

برد و فنجانش را برداشت. آن را به لبش  شیدست پ فروز

فنجان را مجدد  آمد روزه است. ادشی کبارهیکرد و به  کینزد

 نگفت.  یزیگذاشت و چ ینیس یرو
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حواسش به ماه مبارک هم  گرفت،یچون خودش روزه نم عطا

 قهوه دم کرده بود! ینوازنبود. و به خاطر او و مهمان

 اشاره به فنجان کرد: عطا

 ...شهیسرد م_

 اش را تمام کرد و گفت:داد تا عطا قهوه اجازه

 م!روزه_
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با تأسف سرش را تکان  .دیلحظه مات شد و بعد خند چند عطا

 داد و گفت:

ست. رنگت واسه روزه یدگینبود... پس پر ادمیشرمنده، _

 چقدر مونده تا افطار؟

 برم خونه. رسمیمونده... م یدو ساعت_

 . میدَدَر دودور... افطار با هم میریعمرا... با هم م_

 برداشت: اشیمبل کنار یرا از رو فشیک

 و خبر خونه رو بهت بگم. نمتیسر بب هینه عطا... فقط اومدم _

 هم کار دارم. یکل ساعت بعد از افطار کالس دارم. هی

 خب زنگ بزن کنسل کن. _

 شارژ نداره. لمیموبا_

 قهوه را برداشت و گفت: ینیبلند شد. س شیاز جا عطا

 .رسونمتی. بعدش مکنمیرو جمع م نایمن االن ا_

 !ستمیتت نبه زحم یراض_
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و کوله  از دم در به طرفش برگشت و فقط صورتش را کج عطا

 و درون مبل فرو رفت. دیکرد. فروز خند

 

 یبالش گذاشت. برا یسرش را خاموش کرد و سر رو یباال برق

تا ظهر بخوابد. برخالف  توانستیکار داشت و نم یلیروز بعد خ

بخوابد داشت قبل از سحر هم  میکه گذشته بود تصم ییروزها

داشته باشد. هر چند  یکشاسباب یبرا یکاف یتا روز بعد انرژ

کردنش را  یبندتهقابل بس لیتمام وسا ییشب به تنهاهمان 

 رفته بود. ییجاجابه شوازیجعبه کرده و به پ

 

مطمئن  شتریب گذشتیم شترینگار افتاد. هر چه ب امیپ ادی

 یالباب آشتدرخواست شماره تلفن فتح امیپ نیکه ا شدیم

! احتماال یو مهربون یخوب نیعطا به ا»است. از ذهنش گذشت: 

. تازه دهیاالن که نگار ازش جدا شده، تازه قدرش رو فهم

 دهیفهم زه... تارهیپذتیعطا چقدر جنتلمن و مسئول دهیفهم
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عطا  برگرده. خوادیشده و دلش م مونیکرده و پش یچه حماقت

غم ترک کردن نگار، کارش  هم که اونقدر دوسش داشته که از

 کاری... اگه عطا بخواد برگرده بهش من چدهیرس مارستانیبه ب

از اونور هنوز  ده،یش رو نشون مبا حرفاش عالقه ورنیکنم؟ از ا

تو فونبوکش گذاشته! ” ، دوست آزادهیفروزان فرهاد”اسمم رو 

 کردیبهم فکر م یلیمستقل نذاشته! اگه خ تیهنوز برام هو

 ی. واکردیش رو حذف م... حداقل آزادهدادیم رییتغاسمم رو 

سرم... اگه  یکه! فدا رمیبه فنا م گه؟یضربه د هیخدا... دوباره 

 صاالن مشخ نیهم گه،یبهروز و شهره د هیفردا بشه قراره پس

حضور من تو  تِیاگه عطا تو معذور یبهتره... حت یلیبشه خ

هنوز تو قلبش باشه،  ینگار رو به ظاهر بذاره کنار، ول ش،یزندگ

 نوی... استمی... آخه من که تو قلبش نخورهیبه درد من نم گهید

 «!یبرام درست کرد ییخدا عجب ماجرا یاز کجا بفهمم؟! ا
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که با عطا گذرانده بود.  یزیانگاز نگار رفت به عصر دل فکرش

فرکانس رنگها، کارما،  رامونیزدن در پارک، صحبت پقدم

 د،ینسل جد یهابچه یگستاخ ن،فویوحشتناک آ متیق

 روشنفکر...  نیوالد یبخاریب

 اعتناینبود که بتوان ب یزیعطا چ یرپوستیو ز فیظر یمحبتها

عطا باور نکرده بود  نکهیاش گرفت از ااز کنار آن گذشت. خنده

ربط داده بود. و  یگرید زیرنگش را به چ یدگیست! پرروزه

نگفته بود، اما افطار  یزیقهوه را هم به همان! چ دنیننوش

در  یجلو یوقت وبود؛ بعد هم معجون.  دهیجگر خر شیبرا

 رسانده بودش گفته بود:

من فردا  . زود بخواب.لیامشب خودت رو خسته نکن با وسا_

سه سوته با هم همه رو جمع  نجایا امیساعت چهار م تینها

 !تیموقع نی. خسته نکن خودت رو تو امیکنیم

از  شیب دانستی. خودش مرفتیا غنج معط یاز محبتها دلش

 است.  دنیمحتاج محبت د گرانید
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 یشده ویاسم س ادیعطا، دوباره  یهامحبت یادآوری وسط

از بازگشت او افتاد. آنقدر  شیهایخودش و نگار و دلنگران

 دو گشت تا خوابش برد.آن رامونیفکرش پ
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فروز  یهایبه نگران یگرید یاز انعقاد قرارداد، تازه غصه پس

فرامرز و  یپا ،یکشمجبور بود به خاطر اثاث نکهیاضافه شد؛ ا

او  کهیباز کند. در حال نشیرزمیاحتماال فرخنده و فرهود را به ز

در آن  اشیاوضاع زندگ دنیدل نگران آمدن برادرش و د

فرامرز در  بود، هیو اثاث بابو نداشتن اس یمترده دراز نیرزمیز

 :کردیمورد صاحبخانه صحبت م

. تو رانیاومد ا کایانقالب از آمر لیاوا .شناختمیطرف رو م _

کنه،  یگذار هیسرما شدیکس حاضر نم چیزمان جنگ که ه

 یهااز محله لیاواو ساز.  بابا اومد شروع کرد به ساخت نیا

ساز شده تو برج گهیاالن د کم اومد باال.وع کرد، کمشر ترنییپا

 شهر... شمال

فروز  یکه صاحبخانه یمرد یدر مورد تکامل اقتصاد فرامرز

چطور آپارتمان شصت  کردیو فروز فکر م کردیبود صحبت م

اثاث  دیاش بگورا پر کند؟ چطور به فرامرز و خانواده یمتر
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به کمکشان داشته  ازین یکشاسباب یندارد که برا یچنانآن

 باشد!

 یرشد اقتصاد زیآنال دیکه ساکت شد، فروز فهم فرامرز

که به سکوت  یاست. کم دهیرس انیاش به پاصاحبخانه

 گذشت، فرامرز گفت:

پدرمون دراومد. فکر کنم  م،یداشت یکشاثاث شیما دو سال پ_

 ایکنم بسه  هیکردم... حاال خاور کرا هیکرا ونیسه تا کام

 رم؟یبگ ونیکام

 و من گفت: با من فروز

 لمیوسا شتریبهروز، ب یکالهبردار انیراستش من بعد از جر_

بود مجبور شدم  کی. چون جام کوچیرو فروختم به سمسار

 .ارمیرو ب میضرور لیفقط وسا

 آنکه نگاهش کند، گفت: یب فرامرز
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 ده،ی... احتماال سمسار هم مفت ازت خریکرد یاکار عاقالنه_

انبار  هی یکه تو اون اوضاع تازه بر شدی. نمینداشت یاارهچ یول

 !یکن هیهم کرا

 گفت: یعرق بود، وقت سیتنش خ فروز

 جا کردنه. وانت هم قابل جابه هیبا  لمیکل وسا ن،یهم یبرا_

آمد و حواسش  اشیشانیپ یرو یاخم کرد. رییرنگش تغ فرامرز

 و گفت: دیلبش را گز یداد. گوشه ابانیرا به ظاهر به خ

 رم؟یوانت بگ ،یرو جمع کن لتیاالن وسا نیهم یتونیم_

 . رمیگینه داداش ممنونم ، خودم م_

 ؟یکنیتعارف م_

 کتمان کرد: عیسر فروز

 . گمیم یترم. جدراحت یجورنینه به خدا... ا_

 .افتینگفت و گفتگو همانجا خاتمه  یزیچ فرامرز
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را  لشیز، موباو رفتن فرامر نیشدن از ماش ادهیمحض پ به

 امدنیبابت ن الشیبه عطا گزارش داد. خ جانیدرآورد و با ه

 یرفتن به خانه یراحت شده بود و شاد نیرزمیفرامرز به ز

برده بود. متقابال عطا هم از  نیهمه  استرسش را از ب دیجد

خوشحال شد،  ندموردنظرش را  بسته بود یقرارداد خانه نکهیا

 گفت: کیو بعد از تبر

 ...زشیتم میریداره کارگر بگ ازین ای زهیش تمنهخو _

رو جمع کردم.  لیوسا شبی... دلیوسا دنیو آماده چ زهیتم_

 م.االن آماده آماده

نزن ... صبر کن کارم تموم  لیگفتم دست به وسا شبیخوبه د_

 . رمیگیشد وانت م

گذاشت و  یجاکفش یرا رو فشیک شده بود. نیرزمیوارد ز فروز

 گفت:

رو از پاسداران آورد  لمیکه وسا یونم... شماره اون وانتممن_

 داره، دعا کن پاکش نکرده باشه. یرو عل نجایا
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 کنم. دایپ گهید یوانت هیزنگ بزن بهم  هی ینکرد داشیپ_

 برم، فعال.  دیببخش فروزجان... با
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پاسداران  ییروواحد روبه داریتماس گرفت و وانت سرا یلع با

 یهاو عطا لباس یقبل از افطار رزرو شد. تا آمدن عل یبرا

را  زرشیو فر خچالیو  دیچیپ یرا در چادرشب اشیکردنزانیآو

عطا  یافتاد. از وقت وارید یرو یکرد. چشمش به تابلو یخال

 «یطوفان یایدر» یهدکلم تیگفته بود نقاش آن تابلو با ذهن

مضمون همان  ادیتابلو  دنیآن اثر را خلق کرده، او هم با د

نقاش آن تابلو. اما صالح ندانست حال  ادینه  افتاد؛یدکلمه م

عشق عطا در قلبش جوانه زده و رشد کرده بود، آن  گریکه د

با  یچشمش باشد. خصوصا که شک نداشت عل شیتابلو پ

از جانب روزبه  هیآن هد بود، دهیآن فهم یپا یامضا دنید

 هست.

آن را کنار  یبرد. وقت رونیبرداشت و آن را ب واریرا از د تابلو

گذاشت، قلبش به  یشهردار یبه مخزن زباله کیدرخت، نزد

از باز  شی. پدینشود تا خانه دو مانیآنکه پش یدرد آمد. برا

که  یمخزن زباله انداخت. پسرک یبه سو ینگاه اطیکردن در ح
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با فشار پا تابلو را از  هک دیرا د کردیجمع م یافتیباز یزهایچ

قاب جدا کرد. بوم شکسته شده را در مخزن زباله انداخت و 

گذاشت. قلبش  اشیدست را در چرخ شیبایقاب سالم و ز

 به دل ییالنه کرد. بها شیدر گلو لیدلیب یفشرده شد و بغض

ه بود اش نداد. همانطور که اشک در چشمش حلقه زدگرفته

بار  نیآخر ی. براختیگلها آب رکاه یوشاد گذاشت و ر یاترانه

 یو خودش را برا دیرا به مشام کش نیرزمیگل زعطر کاه

 آماده کرد. دیجد یاخانه

 

هم  نویتا حواس خودش را از تابلو پرت کند. م کردیم تالش

 نهیکه داره ا یحُسن نیکم بهتر یلهیوس»کمکش کرد و گفت: 

 یخانه دمانیچ یو بعد برا« .دردسرهیآسون و ب یشککه اثاث

 . آنقدر فکرش را پرت کرد تا واقعا پرت شد!دینقشه کش دیجد
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 یبه خانه لیوسا عیسر یلیخ و عطا یعل ینظارت دلسوزانه با

جعبه هم در  نیمنتقل شد. اذان مغرب را که گفتند آخر دیجد

 قرار گرفت. دیجد یهال خانه

هم بماند و دور هم  یود. اصرار کردند وانتب دهیخر میحل عطا

 یرا شست، فروز و عل شیو رو دست یافطار کنند. تا وانت

فرش به  یفرش را باز و آن را موقت پهن کردند. لبه یلوله

 رونیبا دست آن را به سمت ب یسمت باال تاب برداشته بود. عل

 تا زد. آن را فشرد و گفت:

 یلبه نیبذار رو ا نیسنگ لهیا وسچند ت هیسه روز  ایبعداً دو _

بوده، شکل  واریفرش رو د یفرش درست بشه... چند ماه کناره

 گرفته!

 

زنگ در، در واحد را باز  یصدا دنیگفت و با شن یاباشه فروز

 ایخرما و زولب ،یچا ینیبود. با س یواحد کنار هیکرد. همسا

ست گفت و عطا که کنار د رمقدمیو خ کیتبر هی! همساهیبام
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فروز آمده بود، همراه او تشکر و بابت سروصدا و مزاحمت 

 و شوهر! زن کیکرد! مثل  یعذرخواه یکشاسباب

 

 نیخوشحال بود که اول یعل بار مصرف نشستند. کیسفره  دور

هست و مهمان  یخورده شده در آن خانه افطار ییغذا یوعده

 .دانستیو بابرکت م منیخوش اریرا بس یافطار نیهم دارند. ا

و فروز با  کردندیو با هم صحبت م خوردندیم میحل مردان

 یبایو ز یصدف افیدام ینتهایبه کاب قیعم یلبخند

 یهانتیاز کاب شیهانتی. کابکردیآشپزخانه و گاز توکار نگاه م

که  دیبود. فقط شن ترلیو شک باتریپاسداران هم ز یخانه

 گفت: یوانت

رو گرفتم. اصال تو  یخونه قبل ینشون آقایخوب شد از عل_

 .امیتون کجاست که بخوام خودم بذهنم نمونده بود خونه
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 یخانه هیهمسا داریتعجب کرد. اگر سرا یالحظه فروز

به  یرا در ذهن نداشت، پس چه کس نیرزمیپاسداران آدرس ز

 فرامرز آدرس او را داده بود؟

 شد و گفت: رهیخ یبه وانت مات

  ن؟ینداد ییآقا هیآدرس من رو به  ش،یدو هفته پ یکیشما _

نبود. چطور  ادمینه خانم... من آدرس خونه شما رو _

 بدم! ینشان یبه کس تونستمیم

از  یدیمبهوت به عطا نگاه کرد. عطا فکرش را خواند. تأک فروز

 :دیپرس یوانت

بود از شما آدرس  ومدهین یکس یعنی. ینه، خونه قبل نجایا_

 ره؟یبگ

 نه!_
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نگاهشان کرد. عطا و فروز مبهوت و گنگ به هم  یسؤال یعل

 یزیچ”عطا و فروز  ،یعل” شده؟ یچ”نگاه کردند. در پاسخ به 

ادعا  نکهیاز فرامرز و ا ،یگفتند. و بعد از رفتن وانت ی”ستین

است  افتهیفروز را  یخانه اههیوجو از همساکرده بود با پرس

 کردند. فیتعر
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را دراز  شیداد. پاها هیتک واریو به د دیخودش را عقب کش یعل

 گفت: یتفاوتیهم انداخت. با ب یکرد و رو

 داتیکه پ نهیکرده؟ مهم ا داتیاز کجا پ کنهیم یچه فرق_

 کرده!

 سهیرا در ک میمصرف حل بارکی یهاسفره و ظرف فروز

 ت:انداخت و گف

آخه فرامرز ادعا کرد تا زمان رفتنم به خونه پاسداران از _

زارع باشه، آدرسم رو داشته.  خانم ش که حاجدخترخاله قیطر

تو رو ندادم. تا  یآدرس خونه بابا یمن اونجا به کس ؟یبعدش چ

اون  یرو رو به داریوانت سرا قیاز طر کردمیحاال فکر م

آدرس  هیبود از در و همساکرده. به من گفته  دامیساختمون پ

 هی. ستیپازل ن نیا یقطعه کاربرد هی نمیبیگرفته... االن م

 ییزایچ هیفرامرز  کنمیاحساس م ینطوری! النگهیکار م یجا

 و اعلم! اللّه ؟ی. با چه هدفکنهیم یرو داره مخف
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 دوباره گفت: یعل

 !اتیو با تمام جزئ زیبه ر زیازش دوباره بپرس. ر شیدیخب د_

 گفت: یهم در ادامه حرف عل طاع

 ؟یکه بهش نداد ییتا حاال امضا_

که در هال خانه بود رفت.  ییها و ظرفهابه طرف جعبه فروز

نبات  چند شاخه هیهمسا ینیکرد و داخل س دایظرف نبات را پ

 درشت گذاشت و گفت:

 نینه... اونم فرامرز چک داد، ب جانیاز قرارداد رهن هم ریبه غ_

 خونه قرارداد نوشته شد! من و صاحب

به  یبرخاست. دست شیاز جا یاکننده با لبخند دلگرم عطا

 و گفت: دیشلوارش کش یچروکها

 .میکه نگرانش بش ستین یمهم زیخب پس چ_

 ادامه داد: یرو به عل و

 آزاده کجاست؟_

 خونه مامانشه. _
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کمک کنم... تو برو  لیوسا ییجاتو برو... من هستم واسه جابه_

 ه تنها نباشه.آزاد

آمد و آرام رو به برادرش  یعل یلبها یرو یاانهیموذ لبخند

 گفت:

من برم تو  ؟یکنیدَکَم م یعــــــــــــــــــه؟! دار_

 داداش! یدییچا ؟یتنها بمون

و  خچالی اتیکه محتو یازد. جعبه دنیخودش را به نشن فروز

شپزخانه آنها به آ یدر آن بود را برداشت و به بهانه زرشیفر

 یاما تمام حواسش از باال رفت تا جلو چشم دو برادر نباشد.

  بود. ییرایکانتر آشپزخانه به پذ

آرام که به ساق  یابود. با ضربه ستادهیا یکنار دست عل عطا

 زد، و خندان گفت: یعل یپا

 !کتریکوچ یبزرگتره، ک یرفته ک ادشی... نمیگمشو بب_
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و  یکه شد بحث بزرگ جانیعــــــــــــــــــه؟! ا_ _

 موندمیکه خودم کار دارم، و گرنه م فیراه افتاد؟ ح یکیکوچ

 تو خونه.  ادیب طونیمن ش یجا ذاشتمینم

 بلند شد و رو به فروز داد زد: شیجا از

 من برم؟ ؟یبا من ندار یکار_

 ... به آزاده سالم برسون.یعل یدیزحمت کش_

 

نبات را با مراتب  یحاو ینیرا بدرقه کرد. س یتا دم در عل فروز

عطا که  دنیبا د داد و برگشت. هیبه همسا یسپاس و قدردان

اش را تا آرنج تا زده بود و داشت مردانه راهنیپ ینهایآست

 زد.  یلبخند گذاشت،یم نتیکاب یرا رو ویماکروو

کند و ظروف  زیرا تم هانتیدستمال برداشت، تا داخل کاب چند

به نظافت نداشتند.  یچندان ازیبودند و ن زی. کامال تمندیرا بچ

 ظرف را آورد و گفت: یهاعطا جعبه

 نتا؟یتو کاب یبنداز لهیاول ف یخواینم_
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 گرفتم جا به لهیبعد که ف نم،یچیرو م نایاالن که ندارم. فعال ا_

 . کنمیجاشون م

 غر زد: رلبیز عطا

 متنفرم! یکاراز دوباره_

 .ستین یاچاره_
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که  یستالیکر یخوروهیتنها م شدند. دهیزود ظرفها چ یلیخ

 یاش آورده بود را به عنوان دکور روخانه یروشنعطا چشم

 ییاگذاشت. همان ترمه رهیجز یشده رو یدوزسرمه یترمه

 یرو قیعم یخندلواسان برداشته بود. لب یالیکه مادرش از و

 آمد و رو به عطا گفت: شیلبها

 شد! کیش. نجاستیا ستالیکر نیا یدستت درد نکنه... جا_

 

سر  کیبلند شد.  شیولو شده بود، از جا یتخت خال یرو عطا

آن را فروز. تخت را به اتاق  گریتخت را عطا گرفت و سر د

 خواب بردند و عطا گفت:
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 یآنچنان ییکه کارا یظرف دکور هیدرک کنم چرا  تونمینم_

مثال  یخانم بشه؟ ول هی یباعث خوشحال تونهیهم نداره م

 اتاق خوا.... سیسرو

 بالفاصله جواب داد: فروز

توپ  هینفر دنبال  کیو  ستیچرا ب دمیهمونطور که من نفهم_

 یجانیو ه کننیو چند صدهزار نفر هم تماشاش م دونیم

 !شنیم

 فوتبال؟ نیزمتو  ستنیدو نفر ن وستیب انایاح_

 تکان داد: یسر فروز

رو  کنای. داور وسط و بازدوئنیبانا که دنبال توپ نمدروازه_

 گفتم.

 زد: یلبخند عطا

فرش به چشم  یپارکته. کم نجایخوبه ا گمیقانع شدم... م_

 . ادینم

 لخته! یلی. خخرمیفرش م هی رمیفرصت م نیتو اول_
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 گفت: عیسر عطا

 !ستین شتریه که بما هی. شهیم فی... حاینخر_

. دیماساژ داد و صالح را در سکوت د یچپش را کم یشانه فروز

 نشست و گفت: یتخت چوب یلبه یعطا رو

 م؟یصحبت کن یحوصله دار_

 !میآره صحبت کن_

پارکت چهارزانو نشست و  یسرش انداخت. روبه پشت ینگاه

 داد: هیتک واریبه د

 خب بگو._

 طونیسقف باشن، ش کی ریزن و مرد نامحرم تنها ز گنیم_

 .نشونیب ادیم

 باال انداخت: ییابرو یبا زرنگ فروز

 یطونیش چیباشه، ه یمثل عطا شکوه یاگه مردش، جنتلمن_

 .ادیسقف نم ریز

 :دیبه قهقهه خند عطا
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 بغلم... ریز یهندونه بد ی... خوب بلددهیپدر آمرز یا_

 جا شد و گفت: جا به شیعطا که سبک شد، در جا یخنده

من و تو به هم نامحرم  ستیگذشته درست ن یاز شوخ یول_

 !میبمون

 لبش را حذف کرد: یلبخند رو فروز

برو... با من  یکنیاگه احساس گناه م ست؟یدرست ن شیچ_

 سقف نباش!  هی ریز

 شد: یجد عطا

با  یرخصت بد یخوایم یک ؟یتو با ازدواجمون مشکل دار_

 ؟یخواستگار میایب یخانواده رسم

 ؟یاالنمون مشکل دار تیوضع نیتو با ا_

 انداخت و آن را تکان داد: گرشید یرو پا شیپا یعصب عطا

 شهی... نمستمیمعلومه که مشکل دارم... بابا مردَم، شلغم که ن_

باهاش ازدواج کنم، کنارم  خوامیکه دوسش دارم و م یدختر
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 چیوجودم شده باشه هورمون... بعد ه یباشه، منم سر تا پا

 ه بتونم بغلش کنم، نه ببوسمش، نه بچلونمش، نه...نکنم. ن یکار

 :دیحرفش پر انیم فروز

 خب حاال... یلیخ_

آشپزخانه  ریآب از ش یوانیرفت. ل رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 زد. هیتک ییظرفشو نکیو به س دینوش

. سرش را بلند کرد و با نگاه دیعطا را شن یهاقدم یصدا

 هینه شد، مقابل فروز به کانتر تکدنبالش کرد. عطا وارد آشپزخا

کانتر  یو رو دیداد و با فشار دستانش خودش را باال کش

 شد به صورت فروز و گفت: رهینشست. خ

 ؟یاز دستم ناراحت شد_

 کرد: کتمان

 نه!_
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در قبال  شهیدروغ و کتمان را هم نیآمد هم ادشی بالفاصله

 یسدر چیاش هگذشته یبهروز داشت. اگر قرار بود از زندگ

 هم نبود! دنیکشنفس ستهیشا رد،ینگ
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 نقض حرف قبلش را گفت: بالفاصله

دوست داشتنت  کنمیناراحت شدم... حس م یلیچرا... خ_

 ای... ییتنها ای... یهاست که گفتصرفا بر اساس همون هورمون

بود که بدون دخالت  نی. ما قرارمون روز اول ا..ازیجور ن هی

ماه  کی ی! هنوز حتمیکن یابیرو ارز گهیدادن احساسات همد

 ما نگذشته... یجد ییاز آشنا

 کرد: کیچشم بار عطا

 ست؟یتو هنوز دلت با من رضا ن_

من  ی... ولیهم خوب یلی... خی... راستش تو خوبدونمینم_

کم زمان  هی دیم. باشد نیشکاک و بدب زیچنسبت به همه

زخم روحم راحت بشه، هم  میبابت ترم المیبگذره تا هم من خ

 راحت بشه. المیاز جانب تو خ

 و آشفته، دستانش را در هوا تکان داد: ختهیربهم عطا
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 ؟یشد نیکه بهم بدب یدیاز من د یرفتار_

 یشکستن برسد را با جرعه آب یتا به ورطه رفتیکه م یبغض

 نه باال انداخت. یا به نشانهقورت داد. سرش ر

 را باال برد: شیصدا عطا

 ه؟ی... پس دردت چدهیدِ... پدرآمرز_

 هیتک واریو د نتیکف آشپزخانه ولو شد. به سه کنج کاب فروز

 زد و با بغض گفت:

 ؟ینگار رو دوس داشت یلیتو خ_

 یآمد و رو نییکانتر پا یاو هم از رو جا خورد. عطا

 سطح که شدند، گفت:هم نه نشست.کف آشپزخا یهاکیسرام

 .گهیزنم بود آره... آدم زنش رو دوس داره د یتا وقت_

شد و  رهیخ شیپا یجلو کیسرام یرو یفرض یابه نقطه فروز

 زمزمه کرد:

 بهروز منو دوس نداشت! یول_

 تند گفت: عطا
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حساب  دیبود... تو آمار آدمها نبا یاون که نقطه خارج از منحن_

 بشه!

 :دیعطا زل زد و پرس یلند کرد. به چشمهاسر ب فروز

 ؟یشه و بخواد برگرده چ مونیاگه نگار پش_

 ؟یترسیم یاز چ_

رخ داد دوباره رخ بده... از  میقبل یکه تو زندگ یاتفاق نکهیاز ا_

 .گهید یشهره هینگار بشه  نکهیا

که به  یکم شد. رهیبه صورت فروز خ یهر حرف یبه جا عطا

 سکوت گذشت گفت:

گه مرد پست و نامرد نباشه، دست خود زنه که شوهرش رو ا_

 حفظ کنه! 

 و با بغض گفت: دیدر چشمان فروز جوش اشک

جنبه کم  نیبا اون مردک تو ا یمن تو زندگ یکنیتو فکر م_

 گذاشتم که...

 داد زد: یعصب عطا
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با اون  تیاز زندگ ادیبس کن... ساکت شو... اصال خوشم نم_

 !یحرف بزن اروی

رفت.  رونیاز آشپزخانه ب تیبلند شد و با خشم و عصبان بعد

 بدنش کرد. گاههیدستش را تک کیفرش رها نشست و  یرو

افتاده  شیکردنها تیزنتیخانم و زناحترام یحرفها ادیفروز 

و  دیشد. زانوانش را به شکم کش لیهق تبدبود. اشکش به هق

 یو بنا ذاشتگ شیزانو یدستش را دور آنها حلقه کرد. سر رو

 جا دوباره داد زد:نهاد. عطا از همان ستنیگر

م .. قسمت اول جملهنکن.  یو زار هیگر نقدریفروز بس کن... ا_

 ... یدیفقط قسمت دوم رو گوش م ،یشنویرو نم

که حضور عطا را کنار خودش  کردیهق مهمچنان هق فروز

ن با لح اش قرار گرفت.شانه یاحساس کرد. دست عطا آرام رو

 قبلش نداشت گفت: یقهیبه داد دق یکه شباهت یاطنزگونه

 ی. کارشمیمردونه وارد عمل م ،یبه جون خودت اگه بس نکن_

 بگه سالم استاد! ادیخودش ب طونیکه ش کنمیم
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ر بلند کرد و با پشت به استقبال خنده رفت. س هیوسط گر فروز

را پاک کرد. عطا با عشق و محبت نگاهش  شیدست اشکها

 کرد و گفت:

... یفکر کن یکه با اون مردک داشت یایدوست ندارم به زندگ_

 درکم کن!

 مظلوم سر تکان داد: فروز

 مونیبگه پش ادیب یبهم ندار یاالن که تعهد نیاگه نگار هم_

 ؟یگیم یبرگرده چ خوادیشده و م

 !ارمتونیبجا نم ؟یجنابعال گمیم_

 یمگه از عشق نگار قند خونت به حد ؟یمگه دوسش نداشت_

 ؟یشد یبستر مارستانیباال نرفت که ب

صورت  یکرد و سرش را جلو آورد. در ده سانت یتبسم عطا

 فروز نگه داشت و گفت:

باال رفت. از فکر شکست...  یقند خونم از شدت ناراحت_

برنده بودم... عادت به  یتو زندگ هشیفروز... من هم یدونیم
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فکر باختن باعث شد قند خونم بره  باختن نداشتم و ندارم.

 باال.  رهیقندم داره م کنمیباال... االنم دارم احساس م

 زده واکنش نشان داد:شتاب فروز

 همراهته؟  ؟یبزن دیبا نیانسول م؟یکن کاریچ دیبا_

 :دیخند عطا

... فقط حواست باشه با ستین یمشکل خواد،ینم یزینه، چ_

 ریگ گهیهم که د نیباال، انسول رهیقندم م ،یمن دعوا راه بنداز

 !یخود دان گهیرو دستت. د فتمی... مادینم

 فروز آمد: یلبها یرو یلبخند

 گر!سوءاستفاده_

 برخاست و دست به طرف فروز دراز کرد: شیاز جا عطا

 ارادتمندم!_

کشش و فشار او از جا دست در دست عطا گذاشت و با  فروز

عطا دستش را رها نکرد و با حرکت نرم شستش  بلند شد.

 پشت دست فروز را نوازش کرد و گفت:
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 یطعم تلخ شکست تو زندگ کباریبهم اعتماد کن. ما هر دو _

دلم  م،یدوباره تکرارش کن میخوایو نم میدیمشترک رو چش

 یقشنگ یایدن میکرد دایکه پ یاتیبا استفاده از تجرب خوادیم

 .میبا هم بساز

. بر احساسش غلبه افتی انیپوست فروز جر ریز ییبایز حس

بکشد. عطا  رونیکرد و خواست دستش را از حصار دست عطا ب

پشت دست فروز نشاند و  عیکوتاه و سر یاسر خم کرد. بوسه

  از او فاصله گرفت.

زد.  یعطا به سرخ یفروز سرعت گرفت و رنگ چهره تنفس

 گرفت و آرام گفت: نتیتش را به کابفروز دس

 نمونده...  گهید یکار ؟یبر شهیم_

خجول زد و  یپشتش برد. لبخندکم یموها انیدست م عطا

 گفت:

 ..بهتره برم. گهید کنمیآره، منم فکر م_
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. فروز هم به دیرا پوش شیهارفت و کفش یطرف در ورود به

 دنبالش آمد و گفت:

 ایتشکر کنم... خونه بهتره  یحضور یشکوه از مهندس دیبا_

 شرکت؟

 در را باز کرد و با خنده گفت: عطا

 ؟یگل پسر نیهمچ هیبابت ساخت _

 تأمل لبخندزنان جواب داد: یپس از اندک فروز

که  ییتشکر بابت زحمتا یهدف اصل یاونکه که صد البته... ول_

 مدت براشون داشتم... نیتو ا

دنبالت، با هم  امیا مواسه فرد کنمیهماهنگ م زم،یباشه عز_

 .نایا خونه مامان میبر

به دور دهانش  یشد. دست رهیچشمان رنگ شب فروز خ به

 لب گفت: ریو ز دیکش

 باشه طلبت!_
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استفاده از  یو دهانش، به جا ینیب یماسک رو میتنظ با

 نییها را پااش پلهکرده کنترل احساسات فوران یآسانسور، برا

 شد. فروز پنهان  دیرفت و از د
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زد. دستش را باال آورد و با  هیدر را بست و به آن تک فروز

عطا  یبوسه یبر جا یابوسه .ستیگرم به آن نگر یتبسم

 شنیحواسش باشد، دستش را در همان پوز آنکهینشاند و ب

 شیآرا زیم نهیخواب رفت. چشمش که در آ نگه داشت. به اتاق

پشت دستش را از لبش  اش گرفت.به خودش افتاد، خنده

 تخت انداخت.  یفاصله داد و خودش را رو
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 ینهایبه چ یخانه را نبرده بود. نگاه یهاپرده یقبل مستأجر

دوقلو و منظم پرده انداخت و خواست در مورد نگار و 

عطا  کردیفکر کند. اما نتوانست. به هر طرف نگاه م اشینگران

عطا قلقلک دادن  .دیدیدستش م دنیحال بوس را در

که  هماو را بلد بود؛ او  یو روح یجسم یازهایاحساسات و ن

 !یقلقلک

فکر نکند جز  یزیچ چیبست و به خودش اجازه داد به ه چشم

 کی. یتفکر و دلنگران یفردا و فرداها را داشت برا عطا. یبوسه

نگاه گرم و پر عطا،  یبوسه .گذراندیخوش م دیامشب را با

که از  یاترانه ینهیزم دستانش را با پشت یعطشش و گرما

 مغزش تکرار شد: دربود  دهیعطا شن نیافرا در ماش بابک

 کم با خودت عشق و حال کن هی»

 ها رو چال کنو استرس غم

 سؤال کن یاز خودت ه نینش

 …شهیم یکه بعدش چ 
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 !شهینم یچیه چون

 و نگارو ولش کن طال

 …رو کاهگلش کن غصه در

 و شلش کن! ریسخت نگ گهید

 !گهیبسه د بابا

 !؟…گهیم یدل چ نیبب 

 …سر کن و یبه خوش عمروُ

 و جوش و کمتر کن و... حرص

  «…رو رها کن ایدن

 



 

۱۸۴    

 انجام   را   ی کشاثاث   یکارها   یهیبق   و   گذاشت    لشیموبا   در    یآهنگ .   برخاست   شیجا   از    یپرانرژ   و   شاد

  .کرد   پهن هال در   را داشت   که   یفرش   تنها    و    دیکش   دستمال را   ها پارکت   انیپا   در   . داد

 به   و    نشست   فرش   یرو. کردیم    دایپ   اکو   خانه    در صدا که   یخال آنقدر   . بود ی خال   و    لخت یادیز خانه

 :نوشت    فرامرز   ی برا   .زد   آپواتس   به    یسر   و   برداشت را    تبلتش.   داد   هیتک   وارید

 «.سالم»_

 «ن؟یخوب»

 «(یقلبچشم کریاست   چند    همراه. )شد   تموم   یکشاثاث»

 «ممنونم»

 :نوشت.   کند   مکاننقل   عطا   یویپ به    فرامرز   ی ویپ   از   تا    شد یلیدل   عطا،    »سالم« امیپ

 «سالم»_

 «.شد   تموم    کارا   همه »

 «.نکنه    درد   دستت»

 «.ی کرد   کمکم   یلیخ»

 :نوشت   عطا    هم  بالفاصله.   دیرس   جوابش در    د«یینفرما   مضمون»شرمنده   با   ی بانمک   کریاست

 «خوبه؟ حالت»_

 :داد   پاسخ   داشت،   سر    در   که    ”ی ”عال جواب یجا    به

 «.خوبم»_

 «.اونجا   م یریم   افطار   فردا   یبرا   کردم،   صحبت   مامان   با»_



 «.یاخسته»

 «.نچرخ   نترنتیا   تو   یالک»

 «.جونبچه   بخواب   ریبگ»

 :داد   جواب

 «.ادینم    خوابم»_

 «.خوابمیم   اونور   از.   مونمیم    دار یب   سحر   تا   معموال»

 «.برو   ادی م   خوابت   تو»

 «؟یدار   دادگاه   فردا»

 :نوشت   و   فرستاد ازهی خم  کریاست   چند  عطا

 «.ده   ساعت   سحر،کله   آره،»_

 «.زم یعز   ریخ به   شبت»

 «.بخواب   من   فکر   با»

 :نوشت    انه یموذ   و   بست    نقش   فروز   لب  یرو    یلبخند

 «.نمینب   کابوس    تا   کنمیم فکر   قشنگ   و   خوب  یزایچ   به»_

 «.خوششب»

 :زد   فروز یقبل   ام یپ   به    یپال یر   عطا

 «خوش   شب. گفتم   رو نی هم    منم»_

 .شد   لیتبد   د یبازد   نیآخر   به   بودنش    نیآنال   عالمت    و

 



 ی هاگره  به   ی فلز  یشانه  با  زدن   ضربه.  ندانست  صالح  اما  ببافد   تابلوفرش خواست. آمدینم  خوابش

 و   نگار  فکر  دوباره  .شدیم  ی نییپا  طبقه  ه یهمسا یبرا  مزاحمت   باعث   و  کردیم  جادیا  صدا  شده  زده

 در  آزاده  ی حرفها.  شد بزرگ   و  کرد  رشد   و   دیچرخ  و   دیچرخ ذهنش  در  عطا  از   ییجدا  ی برا  لشیدل

 از  آزاده  .آورد  ادی  به را  آن  از  بعد   چه  و   عطا  با  شدنش   نامزد   از  قبل   چه  نگار،  و   عطا  ت یشخص   مورد

 دنبال  به   فقط  که یکس  .پنداشتیم  پرمدعا  و   نیبخودبزرگ  دایشد  را  او.  آمدینم   خوشش  نگار

 بار،   کی  آمد   ادشی. زهاستیچ  جور نیا  و   مارک  و   برند  دنبال  فقط.  است  ی الک  گذاشتن   کالس

 :بود  گفته   نگار  و  عطا   مورد  در   آزاده  کرد،یم  یزندگ  بهروز  با  هنوز  کهیزمان

...  خهی  و   سرد  ی لیخ  نگار.  باشه  شده  شونییجدا یاصل  عامل   خوابشوناتاق  یسرد   کنمیم  فکر   من_

 بود،  اومده  تنها   نگار ن، یزرمامان  خونه   یمهمون  تو ...  گهید  دارم   خونه تو  رو شنمونه...  عطا  برعکس

 ی برخورد  از  برخوردشون.  اومد  فرودگاه  از  میمستق  نگار،   و   تهران  از  یدور  هفته  ه ی  از  بعد  هم  عطا

 .بود  سردتر   دارم،  باهاش   خونه   اد یم  ی عل  که  شب   من   که

 !داشتن  یر یدلگ  دیشا ای!  کرده  ا یح  د یشا  خب_

...  سرده  کدوم داره،  محبت   رفتار   و   نگاه  کدوم   فهمم یم ،یشوهردار  سال  پنج  از  بعد  گهید_

 نیزرمامان  هم   دفعه   هر !  میبخواب  مردونه  زنونه   کردیم   اصرار  نگار   دفعه  هر مسافرت  میرفتیم

 هال تو هم بابا  و   خودش...  عطا  و  نگار   به   اتاق  هی  داد،یم  ی عل  و  من   به  اتاق  هی.  کردیم  مخالفت 

 رو  چراغ  خوادیم  گفتیم   نیزر  مامان  که  بعد  ساعت  هی  اتاقشون،   تو  رفت یم  عطا .  دنیخوابیم

 کردیم  ی سع  هم روز  طول  در .  کردیم  سرگرم   لشیموبا  با   رو  خودش ...  رفتیم  نگار  کنه،  خاموش

 ابت ید  عطا  شد   مشخص   نکهیا  از   بعد...  عطا  به   بده  رو   ذره  هی  دم یند  حاال  تا .  باشه  باز  اتاقشون  در

 ش یپ  خوابشوناتاق  یبرا  ی مشکل  که   بره  هم ستیسکسولوژ  ه ی  شیپ  داد شنهاد یپ  بهش  یعل  داره،

 لمیم   و  ن ییپا  ادیب  توانم  اگه   من  گفت  و   کرد  بار  ن یآخر  و  بار   نیاول  یبرا گفت؟  ی چ  یدونیم.  ادین

 !نداشته  هم  یکاهش  چی ه   متأسفانه   که ...  شهیم  مونی زندگ  نفع   به  تازه   بشه  کم

 



 ی زندگ  تو چون  بوده،  نگار  شوهر  که  ی زمان  عطا  ”نکنه  که  بود  کرده  نگران  را  فروز   هاحرف نی هم 

 کج   رو  پاش   اگه  که   بشه؟  زده  ازش   نگار   که  کرده  یکار   و  گذاشته  کج   رو پاش  آورده،  کم  ییزناشو

 تفاهم  عدم   از  بار  ه ی  فقط  که   عطا.  ستین  یعاطف   ی گزارهیسرما  جور چی ه  ستهیشا  باشه  گذاشته

 ی چ  طالق  علت  بپرسم  نگار   از   دیبا...  گهی نم   خودش منافع  برخالف   ی زیچ...  زد  حرف  نگار  با  یاخالق

 ”نه؟  ای  برگرده  خوادیم   و   شده  مونی پش  که  درسته  من  احساس  ایآ  و  بوده

 

 [17:20 26.02.21] ,شیرایو

 آنجا  از   و  رفت  آزاده  یصفحه  به .  کرد  نصب   نستاگرامیا  بار  ن یصدم  یبرا  ، یناگهان  یم ی تصم   در

 یق یعم   نفس .    ماند  ره یخ  ج یپ  مشخصات   و  لی پروفا  ریتصو  به   لحظه  چند. افتی  را  نگار   ی صفحه

 .ردیبگ  ی حقوق  مشاوره وقت  نگار   از   بعد  روز  یبرا تا   برداشت   را  دفترش  تلفنشماره  و   آدرس  و  دیکش

 اشخانواده و  فرامرز  دارید  به  که  ی پیت  همان با  برازنده،  و   کیش  .گرفت  یمنش  از   را  میتا  نیآخر

 دفتر   از  او  از  قبل   نفر  تا ماند  منتظر  و   کرد  پرداخت  را  مشاوره  ینهیهز.  رفت نگار  دفتر  به   بود،  رفته

 .شود  خارج 

 کوچک   و  یاشهیش  یااستوانه  در   یسرخگل شاخه  مودت   ابراز  منظور به .  بود  نرفته  ی خال  دست

 .گذاشت  ز یم  یرو  را  اشهیهد  و   کرد  سالم   شد،  اتاق  وارد   مضطرب  یلبخند  با   .بود  برده  شکشیپ

 ی موها.  بود  دهیپوش  یرسم  شلوارمانتو.  رفتیم  انتظارش   که  همانطور  داشت،  آراسته  یظاهر   نگار

 یها ناخن  و   حی مل  ش یآرا.  بود  انینما  یکم  رنگش  ی اسرمه  یمقنعه کنار  از   اششده  تیال

 زش یم  یرو.  بود  باکالس   و  مرتب   ز ین  کارش  دفتر.  بود  افزوده  اشیآراستگ  به  اش شدهشیژل

 باال  ییترازو  با  را   دستش  کی  که   یافرشته.  خوردیم  چشم   به   عدالت   یفرشته  از  یبرنج  یسیتند

 .بود  آورده  ن ییپا  ی ریشمش  با را  گرشید  دست   و  گرفته

 :گفت  و   کرد  تشکر   گل  بابت   موقر   ی لبخند با  نگار

 هست؟  یمشکل چه...  دییبفرما...  خب...  دیکرد  لطف_



 :مطلب  اصل  سر  رفت   عیسر  و   کند  جان .  بود  انداخته  جانش   به   استرس  نگار،   ی باکالس  و  وقار

 یبرا  و  هستم  یعطاشکوه   نامزد   من...  نداره  یحقوق  مشاوره   و  وکالت   به  یربط   من   اومدن  راستش_

 .دمیرس  خدمت   شما،   از  ش ییجدا لیدل  دنیفهم  و   عطا  شتریب  شناخت 

 :گفت  بعد  و  کرد   سکوت  ی اهیثان  چند . ماند  فروز  ی چهره مات  نگاهش  و  شد   محو  نگار   موقر   لبخند

 ن؟ ی شد  آشنا  هم  با  ی چطور_

 .سابقم  همسر  از طالق  یبرا...  بود  لمیوک_

 :گفت  آرام  لب   ر یز  و  داد  تکان   د ییتأ  ی نشانه  به   را  سرش. داد  باال  را  شی ابروها  نگار

 !نطوریا  که_

 :دیپرس  دوباره

 ن؟ ینامزد  وقته   چند_

 برام...  هست  یجنتلمن و  ت یباشخص   مرد  نظر  به  عطا ...  البته  شی جد  طور   به...  ماه  کی  کینزد_

 ن؟ یشد  جدا  ازش   شما   که   داشته  یرادیا  چه  که  سؤاله

 کامال  اش یکالباس  رژ   به   آغشته  ی لبها لرزش  و  بود   دهیپر  یآشکار   صورت  به   نگار  یچهره  رنگ

 :گفت  و  زد   ضربه زیم  ی رو  ک یتم یر  جواهرنشان، ی انگشتر  به  نیمز یانگشتها  با.  بود  مشهود

 گفته؟   ی چ خودش_

 :کرد  ی مخف  آن  پشت  را  اضطرابش   و  زد   یلبخند

 یمردونگ  از  و  کنه   صحبت  موردش   در  نداره  دوست  گفت ...  دیشناسیم  رو  عطا   من  از  بهتر  که   شما_

 کردن  دایپ  یبرا  که   نهیا...  بزنه  حرف بوده،  همسرش نیا  بر  سابق   که  یکس  سر   پشت  بخواد  دوره  به

 !شدم شما   مزاحم  سؤالم  جواب

 :گفت  طعنه به  و   زد  ی پوزخند  نگار



  !متشخص   و  آقا   چه_

 : داد  ادامه  و

 .بزنم  حرف  سرش   پشت  بخوام  ادبه  از  دور   به.  بگم  گذشته  از  یز یچ  من   نخواد  دلش  هم  عطا  دیشا_

 دیشا  که   کرد  فکر خود با.  رفت  فرو  بود  کرده  اش احاطه  که   یمبل  حجم در  و   نگفت  یز یچ  فروز

 به   منتظر .  کرد  کنترل  را  اضطرابش   و   دیکش  قی عم   نفس .  آمدیم  نجایا  به  د ینبا  اصال  و  کرده  اشتباه

 قبلش  هیثان چند حرف برخالف  نگار  و  نشد  یطوالن  انتظارش .  کند  صحبت دوباره  او  تا   کرد  نگاه   نگار

 :گفت  و   کرد  صحبت  به  شروع

 تنها  من   حال  هر به...  دیکن  لیتکم  من  قیطر  از   رو   اطالعاتتون  دیبخوا  که  دم یم  حق   بهتون  البته_

 ادی نم   بدم  حال هر به....  تره  کامل   یلیخ هامدانسته  و  بودم  شونیا  همسر  مقام  در   که  هستم  یکس

 نیپلیسیباد  ی چهره  هی   که   اونا  از...  متظاهره  آدم ه ی  عطا   من   نظر  از....  کنم منتقل   بهتون  هامویآگاه 

 ماب جاهل یلوط ه ی.  معناست  تمام   به   لومپن هی  شونیواقع  ذات  یول دنیم  نشون  خودشون  از

 لباس   تو   یحت... کردم  آدمش  من...  ارهی درم  اداشو  فقط  نداره  نیپل یسید  واقعا...  دارن  درون

 یی دمپا  با   بود  خودش  به   کنه،  کاریچ  و   بپوشه  یچ  دیبا  کجا   گرفت  ادی  من با  زد، یم  لنگ  دنشمیپوش

 ...دادگاه  رفتیم

 :داد  ادامه  نگار.  کرد  نگاه   نگار   به   بادقت  فروز

 کردن،  حراج رو  بنجلشون  ی جنسا  دستفروشا  د یدیم  جا   ه ی  اگه...    داشت  ادیز  کالس یب  رفتار_

 الش یخ نیع  اون  ره،ی م  آبرومون  نتمون یبب  یکی  اگه   که  خوردم یم  حرص  من!  کردیم  نگاه  رفتیم

 ...نبود

 نی زم  رو بود  انداخته  راندازیز  ی جنگل پارک  بود  برده   بود  برداشته  منو   نه،  ا ی  شه یم  باورتون  دونمینم 

 قرمز   رژ   برام  ه یهد  عنوان  به   بار  هی...  بگذره  خوش  بهشون  واالمقام   تا   کنم  شمیهمراه  داشت  توقع

 خونه تو واسم  زنم  دارم  دوس  من  که  بود  داده  ر یگ  بعد...  زننیم قمرا  ننه که  نایا  از...  قرمززز!  دیخر

 .بزنه  قرمز   رژ



 :زد  لب  آرام  و   دوخت سقف  گوشه   به  را  نگاهش

 .دهیم   عذابم  شمیادآوری  یحت_

 بستن آتل  و  یدگیدضرب  خاطر  به  دادگاه  در   عطا  دنیپوش  یی دمپا  انیجر. بود  گرفته   اش خنده  فروز

 و  نشود  انی ع  اشخنده تا گرفت   گاز  داخل  از   را  اشگونه.  بود  کرده  فیتعر  ش یبرا  آزاده  قبال  را  شیپا

 :گفت

 داره؟  ییرادایا  چه  گهید  یکالسیب  از  ریغ  به_

 

 

 [17:22 26.02.21] ,شیرایو

 :گفت  باشد  شده باز   نگار  درددل  سر  انگار

 سقف  ه ی  خواستیم   دلش .  بود  مشخص   کاراش  تمام   تو   یول   آوردینم   زبون  به...  بود  مردساالر_

 دوست...  بزنم  باال  ازش   که ...  کنم  رشد  اون  از  شتر یب  نتونم  که  باشه   داشته  وجود  باالسرم   شه یهم 

 شد یم  شی حسود  .شدمیم   برنده  سخت  پرونده  ه ی  تو   شدیم   شیحسود...  باشم  ترنییپا  ازش  داشت

 برام  چرا مثال   که  دادیم  ر یگ  یالک  یزایچ به  آورد یم  کم  یوقت...  بودن  موکالش  از  شتریب  موکالم

 سرجاش  رو  لشیوسا   وقت  چی ه   خونه   یتو....زن  نه   گرفته   آشپز  انگار!  ی نکرد   درست  ی م یرژ  غذا

 نداشت،   من  خانواده به  ی محبت  چ یه .  بود  اونور  نوریا  جوراباش و  ر یگناخن  خدا شهیهم .  ذاشتینم 

 اومدینم   من  خانواده با.  کردیم  گله   و  خوردیبرم  بهش  دیدیم  مشابه  رفتار   اونا  از  ی وقت  یول

 کردم، یم مخالفت  باهاش   هم   یوقت...  بشم  سفرهم شخانواده با  کردیم  اصرار   یول  مسافرت،

 !شکوندیم لهیوس  و  انداختیم  راه  یکشعربده

 :شد  گرد  فروز   ی چشمها

 شکنه؟ یم  له یوس  عطا  کنه؟یم  یکشعربده  عطا_



 :داد  تکان  سر  نگار

 ما   مگه   فرستاده،  براش   هی بامخورشت مامانش  چرا کردم  اعتراض  نکهیا  سر  نه؟   ادینم   بهش_

 دو  یپالتو   برداشت  یچی ق!  نیزم  خت یر  رو  بود  رهیجز  رو   ظرف  ی چ هر انداخت  دست  میاگداگشنه

 .کرد  پاره  رو  بودم  دهیخر  تازه  که   میتومن  ونیلیم

 ی دیتأک.  بزند  سر  رفتار  ن یا  متشخص   و  موقر ی عطا  از  شد ینم   باورش .  بود  مانده   باز   دهانش  فروز

 :دیپرس

 کرد؟   دعوا  هیبامخورشت  هی  سر_

 بفرستن   غذا  اد ینم   خوشم  بودم   گفته...  خانمنیزر  به   هم   خودش  به   هم بودم،  گفته  بهش   قبال  آره،_

 برامون  نگیتریک  از  می زنیم  زنگ...    میبخور  میباش  نداشته  غذا  میاچارهیب  بدبخت   ما   مگه ...  خونمون

  اونم...  آشغالسطل  ختمی ر  رو   غذا  چشمش   جلو   منم  فرستاد،   غذا  مادرش  چندم بار   یبرا  ... ارنیب  غذا

 .درآورد  ی بازوونهید  و   سرش  به  زد

 

 موقر  ی عطا  نداشت  انتظار  هم  باز   کنند،ینم   راتیخ  حلوا دعوا  وسط  داشت  دهیعق  نکه یا  وجود  با

 :گفت  زدهبهت.  باشد  زده  ییکارها  ن یچن به  دست

 داره؟   ش کارنامه تو   کارا  نمونه   نیا  از   بازم  ا ی  بود  بار   هی  همون   فقط_

 :انداخت  فروز  به ی نییپا  به  باال   از  نگاه   نگار

 جمع ...  آخر  یدفعه  شد همون  کنم؟   تحمل  رو  یرفتار   ن یتوه   نیا  بار   دو  که  باشم  ی زن  ادی م  من  به_

 !ندادم  تی اهم   افتاد  کردن  غلط  به  هم  چقدر  هر ...  پدرم  ی خونه رفتم  کردم

  :داد  ادامه  نگار.  داد  نشان  دن یشن  مشتاق  شتریب  را   خودش  فروز

 داشتم  بعدش  یروح   حاالت و  طالق   نه یزم در  که  ییهاییدانا  و   شغلم  به  توجه   با   که  نهیا  قتیحق_

 به   شتریب  کردم  فکر  چقدر  هر ی ول  بشه  تنگ   عطا  یها یخوب یبرا  دلم   ممکنه  کردمیم  ینیبشیپ



 ابونی خ  وسط  نکهیا.  ام یب  کنار   بودنش   کالسیب   و  عطا   یرفتارها   با  تونمینم   که   دم یرس  نیقی  نیا

!! مگه؟  شه یم  ی چ  خوادیم  دلم   گفت یم  زشته   نکن  گفتم یم  بهش   یوقت  و بخوره  بالل  خودش   یبرا

 عطا.  میداشت  باهم  یبهتر  ی زندگ  کردیم جمع  رفتاراشو نیا  اگه  دیشا.  کنم  تحمل  تونستمینم   واقعا

 .میبود  خوشبخت باهم   ی لیخ  نبود   نکاراشیا  اگه .  نبود  من  یارایمع  مطابق  ی ول  نبود   یبد  مرد

 

 یبرا  یحیتلو  طور به   یول  گفتیم عطا  یهایبد  از .  داشت  وجود  تناقض   نگار   ی هاصحبت  در

  .کردیم  ییدلتنگ   ابراز  ز ین  شیهایخوب

 :دیپرس  را  اشیاصل  سؤال  فروز

 ؟ یمجاز تو  ی حت مختلفش؟  ی هادرجه  ؟ یچ   انت یخ  اهل_

 :گفت  تفاوتیب  نگار

 .بودم  نشده  متوجه   یخاص  ز یچ من...    دونمینم _

 از   که  ییرادهایا  بود  لیما  نگار  انگار.  است  نهفته  حرف یکل  نگار   جواب نی هم  در  کرد   احساس  فروز

 رو   دستش  یول  دادهیم  انجام  هم   را   خطا  آن  عطا  انگار   که  دهد   نشان  یجور  هم   را   دهیند  عطا

 !نشده

 

 [17:23 26.02.21] ,شیرایو

 :کرد  مطرح  را  اش یدلنگران  اصل

_       ن؟ یستین  مون یپش  نیشد  جدا  نکه یا  از  شما    

 :بزند  را حرفش تا  گرددیم   کلمات   دنبال   بود  مشخص .  کرد  مکث  یکم  نگار

 یکل  میباش  هم   با  بخواد  و   میخواستگار ادیب  هم   دوباره  اگه...  نداره  رو  شدن مون یپش  ارزش   عطا   نه،_

 از  بعد.  داره  نگهم  کرد  تالش یلیخ...  داشت  دوست  منو   یلیخ عطا...  ذارمیم  براش   شروط  و  شرط



 مدت  هی  که   االن  دیشا...  درآورد  مارستانیب  از  سر   و  باال   رفت   قندش   بود، شده  بد  حالش  هم  رفتنم

 دیشا...    کنار  بذاره  رو رفتارا  ی سر  ه ی  که  باشه،  ده یرس  یجینتا  هی  به خودش  با  بوده  من   از  دور

. کردم  کار   عطا   رو   ی لیخ  من...  بوده  اشتباه  رفتاراش  یبعض   و   بود  من  با  حق  که  باشه  دهیفهم 

 ...شناسمش یم

 اقرار  هی قض   نیا  به   ستین  حاضر  اصال   یول  است مانیپش  ییجدا از  نگار   که  کرد  فکر   خودش  با  فروز

  : گفت  و  شد   بلند  جا  از...    کند

  . نیکرد  یبزرگ  کمک   ممنون_

 : گفت  را  ی انیپا  جمالت نگار

 اره، یب  نییپا  کلفت  هی   حد در   رو  تو   ستین  مهم برات   اگه  ست،ین  مهم  برات  رفتارا  نیا  اگه   شما _

 شوهر   بشکنه،   لهیوس   و  بندازه  راه  ادیفر  و  داد  تیعصبان  وقت   ستین  مهم  برات   اگه...  هیخوب  مرد

 موضوع   ن یتریاصل  هی قض   نیا  و  بخواد  رابطه   ازت  راست   و  چپ  یه  خورهینم   بر  بهت  اگه...  هیخوب

 قابل  زه،یرینم  بهم  اعصابت  مزخرف  و  پ یچ  کیموز   دن یشن  از  اگه...  هیعال هم یلیخ باشه،   شیزندگ

 گوش  هاشیحراف  و   هایوراج  به   ساعته  چهار و  ستیب  ی تونیم  و   یدار  مفت  گوش   اگه...  کردنه  فکر

 !هیالدهیا  مرد  هم ی لیخ  نه؟   که  چرا...  یبد

 

 :گفت  و   آورد  چهره   به  روح یب  یتبسم.  بود  گرفته  را  سؤاالتش   پاسخ   فروز

 .نیکرد  بهم  ی بزرگ  کمک.  ممنونم  هاتونییراهنما  از_

 و   کرد  پرت   ز یم  یرو  آرام  را  بود   گرفته  دست  در  هدف یب  که   یخودکار.  دیلرزیم  نگار   یدستها

 :گفت

  .کنمیم  خواهش _

  .بود  دادن  تکان  سر  تنها  نگار   پاسخ .  شد  خارج  دفتر  از  ی کوتاه   نگهدار”  ”خدا با  و  کرد   باز  را   در  فروز



 اونقدر  نگار   »خوشبختانه: گفت  خودش   به  خطاب   و   کرد  نگاه   نهیآ  در  اشچهره به  آسانسور  در

 به   یاخالق  یتفاوتها  نیا  به  باتوجه  بخواد  دونمیم  دیبع  که   هست   عاقل و  ن یببزرگ  خود و  مغرور

 سر   از  هم   ش یناراحت...  شد  ناراحت  عطا   الوقوعبیقر  ازدواج  بابت   ندارم  شک  ی ول...  باشه  رجوع  فکر

 اون  احتماال...  زده  لطمه   غرورش   به  ش، یخواستگار  بره  مجدد   نشده  مونی پش  عطا   نکهیا...  غرورشه

  «!نقشه  سر  از   نه  بوده  یواقع  هم   خواستن  تلفن  شماره  امیپ

 و  گلیب  گل   یشکسته  شاخه  ک ی  نگار  دفتر  یپنجره  ر یز  نی زم  یرو   گذاشت،  ابانی خ  به   پا  یوقت

  .نبود  ورودش   هنگام  به   که   بود  شده  ختهی ر  سرخ   گل  گلبرگ  هاده

 سوار  و  رفت   ابانیخ   گر ید  یسو  به   و  «!شده اختراع  آشغال  سطل  کالس؛  با   »خانم: گفت  دل  در

 .شد  یتاکس

 

 [23:37 26.02.21] ,شیرایو

 :گفت  نی روت  یصحبتها از  بعد   و  زد   زنگ  عطا   به

 خونه   میبر  هم  با  نجایا  ایب  شد،   تموم کارت.  نشستم  وکالتت   دفتر  یرو به  رو  سبز   یفضا   تو   من_

  .مهندس

 اونجا؟  چرا_

  .خونه برم  گه ید  کنه ینم   صرف .  داشتم  کار  رونیب_

 .باشم   شتیپ  گه ید  ساعت  مین  کنم  فکر...  باشه_

 از  چرا  که   خورد حسرت.  کرد  متمرکز   نگار  یحرفها یرو   را  فکرش   و  گذاشت  فشیک  در  را   تلفنش

 نگار  مشکل  ن ی»بارزتر: کرد  فکر .  کند  یبررس  را  آنها  بتواند  تر راحت  تا  نکرده  ی بردارنت  شیصحبتها

 االن .  دمید  رو   عطا  لومپن  ورژن  ،ییآشنا  قرار  ن یاول  تو   خونه، سفره  تو   من!  کالسه  و   ژیپرست  عطا   با

 جلد   خود   نه.  بده  نشون  رو  ش یواقع  خود که  کرد  رو  رفتارا  اون  قصد  از  نمی بیم  کنم یم  فکر  دارم  که

 ی راحت  اوج  تو   نظرم  به.  دم ید  رو   ش یخودمون و  راحت  ورژن   هم ی فاطم   اسی  بوستان   تو.  رو  اشکرده



 ی موارد!  یلییییخ...  کنهیم  فرق   باهم   ی لیخ  نگار  و   من  ژ یپرست  کشخط. داره  رو  متانت   و   وقار   هم

... یبعد  مورد...  نیا  از  نی ا!  هست هم ندیخوشا من  یبرا  شه یم  نگار   یناراحت  باعث   قسمت   ن یا  تو  که

 خوشش  دارم  کردیم   فکر  که  یاستقالل  و   نفس  به   اعتماد  خاطر به  من   از  گفت  عطا ...  یساالر   مرد

 کش خط همون  با  باز  احتماال   نمیا...  خوریسر   تو   دختر  هی  دنبال  گردهیم  مردساالر  هی...  اومده

 هر  که   شهینم   باشه،   خاص غذاش   دیبا  داره  قندمرض  که   ییعطا  خب،...  شده  یریگاندازه  ،   متفاوت

 حاال تا چون که  یشلختگ  ی بعد  مورد.  کنم یبررس  شتریب  د یبا  رو  نیا...  رهیبگ   غذا  رونیب  از  روز

 شتریب  دیبا  نمیا...  نطوری هم   هم  نشیماش.  بود  مرتب  دفترش   ی ول.  بدم  نظر  تونمینم   نرفتم  ش خونه

 اشاره  بهش   بار  هی عطا   خود که  بود   یانکته  همون  نیا...  گرانید  با   رابطه  مورد  در...  بشه  یبررس

 یلیخ همسرش   خانواده  با   رفتارش  که   گفت  خودش عطا...  بوده  نگار با   حق نجایا  احتماال.  کرد

 متفاوت  ششیپ  سال سه  منش   با  منشش   و  داده  ت یشخص   رییتغ  که   گفت  خودش...  نبوده  دوستانه

...  نیا  از  نمیا...  خب... بود  یشاک  هم  قبلش  سال  سه  ی عطا  ت یشخص   از  یحیتلو  صورت   به...  شده

 هر...  ستین  اغماض  قابل  جوره  چ یه  مورد  دو  نی ا!  شکوندن  لهیوس  و  یکشعربده ...  بععععععد  مورد

 درآورده،  آشغالسطل  از   سر  فرستاده  براش  ژهیو مادرش   که   ییغذا  نهیبب  ی وقت  باشه   یآدم  هر  چند

 هم  با  که   یبار   نیاول...  ذهنه  از  دور   عطا   واسه  بشکونه،   ظرف  بخواد  نکهیا   اما...  رهینم   صدقه   قربون

 ،یشکن یم  ظرف قصد از  کردم   فکر  من  گفتم  یوقت   ش، خونه  واسه  ی غذاخور  سیسرو  د یخر  میرفت

 تو   ادی م  زورش  بشه،  ی عصبان  اگه  که  مرداست  اون  از  یعنی!  گفته  راست  نگار  یعنی!  نگفت  یچیه 

 با   رفتارش  نوع  مثل  هم   رفتارش   نیا  از  تونهیم .  کنهیم  ی خال  رو   خودش  ب یتخر  با   و  دستش

 به   هم   شه یم  باشه؛  کرده  درک  رو   کارش  یبد   عمق  خودش  و  باشه  شده  مونی پش  نگار  خانواده

 من...  بشه  دقت   دی با  یلیخ موضوع  نیا  رو!  نایا  و  نکنه   م یعصبان  خواستیم  که   بده  حق  خودش 

 «!ندارم   رو  کردن  جمع شکسته  ظرف  حوصله 

 :گفت   و  داد  تکان   سر  تأسف  با  و   نشست  سبز  ی فضا  یمحدوده یلبه  یرو   نو یم  تفکراتش،   وسط

 ؟ یشکوند   گلدون  با   رو  بهروز  ی تومن  خدا   ونیزیتلو  یزد   رفته  ادتی  رو   خودت_

 !شکوند  رو من  لیموبا  اون  اول!  کردم  خوب_



...  داده  انجام  رو   خز   رفتار نیا  مقابل  در   عطا   که کرده  ی کار  ه ی  نگار  دیشا...  فهم  ز یچ  آدم  آقربون_

 ...العملعکس  و   عمل  بحث  همون 

 :دیکش  ی قیعم   نفس   فروز

 نداره  دوس  نگار  نکهیا  به  علم   با  خانم نیزر  نکهیا...  ذهنم  تو   اومد   گهید  ز یچ هی  االن  تازه...  دیشا_

 به   ییغذا  نظر   از  حداقل رو عطا  خواستهیم  ییجورا  هی...  کردهیم   رو  کار   نیا  عطا،   واسه  بفرسته  غذا

 !کنه  وابسته  خودش 

 :داد  جواب   نویم  دوباره

 دو  اون  تو   مگه...  بخوره  ناسالم   ی غذا  احوالشض ی مر  بچه  سوزه یم  دلش!  مادره  ؟ یگی م  چرت  چرا_

 عطا  به  بده   یبود  پخته  تو  که   ییغذا  از  خانم نی زر  ی دید  کم  ، یبود  خانم نیزر  ی خونه که  ی اهفته

 ببره؟   ای  بخوره

 :زد  زل   نویم  محو   صورت   به

 ست؟ ین  مامانش   به  ش یوابستگ  و   عطا  کردن لوس  بحث   یگیم  یعنی_

 ی پا  رو   پسراش  که         کرده  ی کار  ی اقتصاد  مسائل تو  که   ی شکوه   مهندس   یکنیم   فکر  تو_

 نیزر  ذارهیم  کنن،  تجربه   رو  درآوردن  پول  لذت  و  زحمت   یبچگ  از  و  ستندیبا          خودشون

 کنه؟  لوس  رو  پسرها           خانم

 :داد  گره  هم  در  را  ابروانش  فروز

 به   وابسته  نکهی ا  یعنی  کرده،یم  اجبار   رو اشخانواده با  مسافرت   یوقت...  ینیبخوش  یادیز_

 !شهخانواده

  .انداخت  آمد یم  عطا   که   یریمس به  را  نگاهش   عطا،  دارخش  و   بم  یصدا  دنیشن  با

 م؟یبر!  سالاام!  کنهیم یاخم   چه زده  پ یت  خانم  اوووه،_

 :داد  جواب و  زد   یلبخند. کرد  باز  را  ابروانش  گره



 .میبر...  ینباش  خسته .  سالم_

 

 [22:50 27.02.21] ,شیرایو

 :گفت  و  برداشت  فروز  کنار   از  را کوچک  ومیترار   و  کرد   دراز  دست   عطا

 ؟ یر یگیم  کاکتوس  تو   برن،یم گل  دسته  ی خواستگار رنیم  مردم_

 :کرد  نگاهش   چپ  چپ  فروز

 ...کاکتوس  نه   هستن ساکولنت  نایا  اوال_

 !نخانواده هی  از  شونهمه...  کنهینم   یفرق_

 یلییییخ که  یشکوه  مهندس  یمحبتها   از  تشکر  واسه  ام یم  دارم ...  امینم   یخواستگار  بنده  ایثان_

 .دراومده  آب   از  شما   پدر   یاتفاق

 :گفت  و  کرد  ینیریش یجعبه  به   یااشاره  عطا

 ی ابو  یملوکانه  الطاف   ییخدا البته...  بود  بس   یاشهیش  گلدون  ن یهم  ؟یگرفت   چرا   ینیریش  گهید_

 رو  دادهینم   کسونش  کس  به  که   گلش   دسته  پسر...  ناستیا  از   شیب   یلیخ یستهیشا  ،یگرام

 یدونیم  داشتم؟  ییخواستگارا   چه   یدونیم...  بازار  ی کساد  نیا  تو  اونم...  سمتت  داده  هول   خودش 

 !گه ید  یدونینم   کردم؟  رد  رو   ییشنهادایپ  چه

 :دیخند  فروز

  ...افتادم  ابوعطا  آواز  ادی  یگرام  یابو  یگفت_

 :انداخت  باال   ییابرو  عطا

 .نداره  یشوخ  یکس با   من  اسم  سر...  بگو  نویا مامانم   جلو   ی دار  جرأت_

 ...دارن  دوست  ژهیو  هم رو  خودت ...  داشتن  دوست  یلیخ یبچگ   از  رو  اسمت   گفتن  بهم...  دونمیم_



 .رفتندیم  که   یریمس   به   گرشید  چشم و  بود  وم یترار  داخل  ی هاساکولنت  به  چشمش  کی  عطا

 :گفت  و   کرد  حذف   کالمش   از  را  ی شوخ  و   طنتیش

 بالغ   مرد   هی  من   رهی م  ادشی...  کنهیم  یناراحت  جادیا  یگاه   مامان   داشتن  دوست  نیا  متأسفانه_

 نکهیا  از   بعد  خصوصا  .هست  خوراکم و  خورد   نگران  هنوزم!  سن  سال  هشت  و   یس  حدود   با   هستم

 رو زیچ فالن  نخور،  رو   زیچ فالن  نکنه   سفارش   نزنه   زنگ  که  ستین  یروز .  گرفتم  ی عصب  ابتید

 .بخور

 !گهید  مادره !  هیعیطب   ،یدار  هم  ابتید  و   یکنیم  یزندگ  تنها   تو   چون خب_

 ”خورشت  یدعوا  به  فروز   فکر   .کرد  سکوت   و  شد   منصرف  اما  د، یبگو  یز یچ تا کرد  باز   دهان  عطا

 برات...  خانم نیزر  »طفلک:  گفت  الشی خ  در.  افتاد  بود،  شده   اشییجدا  و نگار  قهر  باعث   که   ه”یبام

 انداخته   تیزندگ تو  ییدعوا  چنان   کارش   نیا  با  بشه،   لیتعد  قندت   مثال   که  فرستاده   هی بام  خورشت

 «!یدرآورد  مارستان ی ب  از  سر  که

 :گفت  ن یماش  در کردن  باز   حال در  که   چرا. بود  دهیشیاند  دعوا  همان به   هم عطا  کرد   احساس

 یگاه  کنه یم  یسع  خوره یم  غذا  رونیب  داره  روز  هر پسرش   نه یبب  باشه  ی زن  هر  دیشا...  دونمینم _

 ؟ یکنیم  کار ی چ  یباش  تو...  بخوره  ناسالم   ی غذا  کمتر   که بفرسته  غذا   شبچه  واسه

 :گرفت  عطا  از  را  وم یترار  و  شد  سوار

 خودم ،   شینگران  با  که  نشه  نگران  مادرم  هم بشه،  نی تضم   سالمتم   هم که  کنم یم  ی آشپز  خودم_

 !زمیبر  بهم

  ...بده  انجام  رو   کارا  یسر  هی  همسرش  داره  انتظار  رهیگیم  زن که  یمرد_

 !یمجرد  که   گفتم  االنت   یبرا  من_

 :کرد   روشن  را نیماش  عطا

 ؟ ی کنیم  کاریچ ؟یچ   باشه   متأهل  مرد  اگه_



 مرد؟   همسر؟ مادر؟  ؟ یگاهیجا  چه   در_

 !همسر_

 :گفت  و  بست  را  کمربندش   دقت  با

 غذا  و  کنه   ینیریش  خود  شوهرش  واسه   مرتب گه ید  نفر  ه ی  ادیب  خوشش  ی زن  چی ه   کنم ینم   فکر_

 مادرانه   یمنطق   ینگران  به   کار  نذاره  خودش  د یبا  هم طرف نیا  از  یول... مادرش  یحت...  بفرسته

 نگران  مادر   نداره  یل یدل  گه ید  کنه،   درست   همسرش یبرا  مناسب   یغذا  مثال   زن  خود   اگه.  برسه

 باشه   شه یم  پخته  کمتر  که   خاص  ی غذاها  وقتها یبعض  اگه  البته   .کنه  دخالت   فرستادن  غذا  با  و  بشه

 !باشه   نرمال  مادر   محبت  که  گرده یم  بر  نهایا  تمام   و   خوبه هم  ی لیخ  که

 :دیکش  ی قیعم   نفس  عطا

 ؟ یگرفت  یچ  ینیریش...  میبگذر_

  .گهید  هی بام  ایزولب  رن؟یگیم یچ ینیریش  یافطار   واسه  رمضون   ماه_

 !بخورم  بتونم  منم   یگرفت یم  یز یچ هی  کاش_

 :کرد  ی شوخ  فروز

 خرما؟  شهد  با  اونم  خوبه؟  ییطال  ساقه_

 :زد یینمادندان  لبخند عطا

 !یندازیم  دست  منو خوب...  دهیآمرز  پدر  یا_

 

 [21:40 28.02.21] ,شیرایو

۱۹۲     

 :گفت  و  گذاشت زیم  ی رو  را آن.  گرفت  فروز  از   را  ومیترار  خانم نیزر



 رو؟   خودت  یداد  زحمت  چرا... نکنه  درد  دستت_

 یشکوه   مهندس   و   شما لطف  از  تشکر  جهت  صرفا... شیدرو  یتحفه  ستی سبز  برگ...  نداره  قابل_

 .نیبود  داده  خونه بهم  مدت  نیا  که

 :گفت  و  نشست   مبل   یرو   مهندس

  ...آخر   روز   تا   یداد  اولش   روز  از   رو  ش اجاره...  دخترم  ی بود  نَنِشسته  مفت_

 :برگشت  یشکوه مهندس  طرف  به  فروز

  تینها  نیداد  بهم بهایب  و  ن یکرد  زیتجه  رو اونجا  عیسر  داشتم  من   که  یتیموقع  اون  تو  نکهیا_

 .کرد  جبرانش  شه ینم   هم   جوره  چ یه ...  بود  تونیبزرگوار

 :دیپرس  و  کرد   عوض  را  حرف   فروز د،یبگو  کرونا   دوره  یپرستار  از   خواست  خانم نیزر  تا

 دش؟یذاریم  ی خال  د؟ یکن  کاریچ رو  اونجا  دیخوایم_

 :کرد  ی تبسم   مهندس

 .رفت   اجاره  روزید_

 !نعععع_

 .خانمش   ی هنر یکارا  و  ی سازمجسمه  کارگاه  ی برا  کرد  شاجاره  دوم  طبقه  مستأجر_

 :آمد   رونیب  آشپزخانه   از  د،ی جنبیم  که   یدهان  با   عطا

 ...اجاره  یورود  ه ی  بشه  کردینم  نگاش  ی کس  که  ینیرزمیز  اون  شد  باعث   فروز   عمال  پس_

 ز یم  ی رو  از  را  ی عابربانک  کارت   خانم  نیزر.  کرد  همسرش  به  یااشاره  و   زد  ی لبخند مهندس

 :گفت  و  گرفت   فروز  سمت   به  و  برداشت  ونیزیتلو



  اونجا  واسه   اجاره  هی یکرد  اصرار   خودت چون...  رهیبگ  اجاره   ازت  خواستینم   اول  روز  از  شهرام_

 ه ی  واسه  شی پ  پول  بشه  بهت،  میبد  شد   که  یمبلغ  ه ی  که   بود  نیا  خودمون تو  قرارمون .  کرد  مشخص 

 !خودته  یامانت  تومن  چهار نیا...  مادر  ایب...  شد  ی طور  نیا  و  خواست برات  خدا  که...  بهتر  ی جا

 با  و   گرفت  مادرش  از  را کارت  عطا  سر،  آخر.  کرد  اصرار   شتریب  خانم  نیزر کرد،  امتناع   فروز  چه  هر

 :گفت  خنده   و   یشوخ

 یگوش  هی  م یریم  رمضون  ماه  از  بعد...  نداره  خوب  لیموبا  فروز ...  رو  دست  کف   چرک نیا  من  نیبد_

  .میخریم

 توریمان  در   آزاده  و  یعل   ریتصو  شدن  ظاهر   و  در  زنگ یصدا اما  کند،   مخالفت  خواست   دوباره  فروز

 :دیبگو  ی جد یلیخ مهندس   شد  باعث  فونیآ

 .کنه  دا یپ  ادامه  ندارم  دوست...  تموم  گهید  بحث  نیا_

  .زد  پدرش   حرف  به   یدییتأ  مهر  فروز فیک  یکنار   ب یج در  کارت  دادن  قرار  با  هم  عطا

 

 یکم   داشت،  دارید  فروز  با   که  یقبل  روز   چند  به  نسبت.  شد  خانه  وارد  خودش  از   زودتر  آزاده  شکم

 .بود  شده  قلنبه  و   گرد.  بود  کرده  ورم

 :کرد  نجوا  و   آورد  فروز  گوش  کنار  را سرش  عطا

 دم یم  قلت  میبر  میبخوا  جا  هر...  یباش  شده  یشکل  نیا  تو   کنم یم  لیتخ  دارم!  شده  نمک   با   چقدر_

 !یبر  راه  خوادینم   گه ید...  نیزم  رو

 .کرد  یپرساحوال  آزاده  و  ی عل  با  و  داد  قورت  را  اش خنده  فروز

 



 به.  رفت  آشپزخانه  به  ی خودمان و  راحت   بود،  کرده  کسب  هفته  دو  آن  طول  در   که   یعادت  به  فروز

 نظر   اظهار   بود،  کرده  درست  خانم نی زر  که  یفرن  و   زردشله  مورد   در.  دیکش  سرک  گاز  یرو  ی قابلمه

 :گفت  و  کرد

...  یرنگ   یرنگ  و  خوشگل  ی لیخ  هم  سخته،  هم  ن یهم   واسه...  داره  فر  و قر   یلیخ افطار  یسفره _

 .نیانداخت  زحمت  تو  رو   خودتون یحساب

 :کرد  تعارف   خانم  نیزر

 .نکردم  یکار_

 یصندل  تک   یرو   و   برداشت  قدم   سالنه  و نی سنگ.  ختیر  جو   سوپ خودش  یبرا  یکم   آزاده

 :گفت  و  شود  سرد  زودتر   تا   زد هم  را  سوپ .  نشست  آشپزخانه

 !سخته...  رمینم   بار  ریز  من  م،یبد  ی افطار  یمهمون   داره  دوس   ی لیخ  ی عل...  ادهیز  هم  اسرافش_

 :گفت  خانم  نیزر  به  رو   و  خورد  سوپ  یقاشق

 .خوبه  ش هیبق...  مامان  کمه   نمکش _

 :داد   جواب کند  نگاه   عروسش  به  آنکه یب.  کردیم  آماده  را  ها بشقاب  خانم  نیزر

 !ورم   شده  بدنت   تمام ...  کردم  درست نمک   کم  تو  خاطر   واسه_

 :گفت  یشوخ  به   و  گرفت   مادرش   از  را  بشقابها  و   آورد  جلو   دست  رهیجز  ی سو  آن  از  یعل

 .نکنم  گمش  هوا  رفت   ببندم،   آزاده  ی پا  به   نخ  هی  قراره_

 :گفت  و  داد  نشان  خانم  نیزر  به   را  دستش   غصه   با  آزاده

 !رهی نم   دستم   گهید  انگشترام  از   کدومچی ه ...  بادکنک  نی ع  شدم   ؟ ینیبیم  مامان_

 :گفت  کوتاه   خانم  نیزر

 !یشد   ترخوشگل_



 :داد  جواب   ییرایپذ  یسو آن  از  ی شکوه مهندس  و

 !بخره  برات  د یجد  انگشتر   هی  بگو   بهش...  ست؟کارهیچ  یعل_

 ی عل  به  رو .  دیچیم  زیم   ی رو  و   گرفتیم  را...  یسبز   خرما، ر،یپن  کره،  یها یدستشی پ  فروز  از   عطا

 :گفت

 !یکن  آزاده  دست   حلقه  یجا  یبخر  بچه  ی النگو  هی  دیبا...  داداش  گذشته   انگشتر  از  کار_

 :گفت  ناز  با   و  کرد  نازک   چشم  گوشه  آزاده

 .کنهیم  تمیاذ  یکاف  اندازه  به  داداشت!  گهید  نکن   ممسخره...  یبد  یلیخ...  عطااا_

 :داد جواب   فروز   عطا،   از   شیپ

  ...خدا  به   یشد  بانمک   ه؟یچ  مسخره_

 :گفت  همسرش  به   رو.  انداخت  آن  یرو   را  وزنش و  ستادیا  رهیجز کنار  یعل

 ما  به  اونا  ی ول  م،یرسینم   اونا  به   ما...  شهیم  هم ما   نوبت...  کنن  تتیاذ  دارن  دوست  چقدر  هر  بذار_

 !رسنیم

 

 دلش   در  قند  کرد،یم   ن یتزئ  بادام  خالل و  نیدارچ   با   را  زردها شله  یرو  داشت،   که  همانطور فروز 

 انیجر پوستش  ریز   را  یخوب حس باشد،  شده  تپل  و   چاق  ی باردار  خاطر  به   نکهیا  تصور   .شد  آب

 .کرد  تیریمد  را  پهنش  و  پت  لبخند   و  داد  نشان  کارش  گرم   را  سرش.  داد
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 :گفت و  کرد  ی عل  یبرجسته  شکم  به  ینگاه .  انداخت  فی حر نی زم  در  را   توپ  عطا



 داداش؟   ی چندم  ماه...  رونیب  زده کرده،  ی دردهم  یعل شکم  شده،   حامله  آزاده_

 :کرد  یجواب حاضر خانم نیزر ،یعل  از  قبل

 !کرده  گم  ماهشو   مبچه_

 :گفت  کاذب   یجانیه  با.  گذاشت  شکمش   یرو دست   و   زد  ی لبخند  یعل

  !زد  لگد   آخ_

 :گفت  برادرش  به   رو  و گذاشت  ز یم  سر   هم را  یبعد   یها یدست  شی پ  عطا

 .بابا  مثل  یشد...  یشیم  فاجعه   یدار...  یاریم شکم   ی دار  بد  شییخدا_

 :دیخند  قهقهه   به   یشکوهمهندس

  .بنداز  کهیت  خوادیم  دلت   جور  هر...  باشه...  خان عطا  جناب   باشه_

 :گفت  ی فکاه   یافسوس  با  آزاده

  .داره  ربگیا  ما   شوهر   دارن،  پککسیس  مردم   یشوهرا_

 :کرد  بلندتر  را  ونیزیتلو یصدا  آزاده  حرف به  تفاوت یب  یعل

 گه؟ یم  اذون  زودتر   کانال  کدوم_

 :داد  جواب  ی جد یلیخ خانم  نیزر

 ...بگه  اذان  برات  ی شکوه   شهرام گمیم  مادر،   کن  اراده  تو_

 

 عطا .  کردیم  نگاه  آشپزخانه  در  حاضر   افراد  به  لذت   با   و  بود  نشسته   زیم  صدر  در  ی شکوه   مهندس

 :کرد  زمزمه  و  زد   یلبخند   یعل  .داد  نشان   را  پدرشان   ی چشمک با  و   کرد  یعل  به   یااشاره 

 فیک  بابا   و  مامان  م،یهست یم ی صم   و   میکنیم  یشوخ   م، یشاد  که  ماها...  خدا  به   کنهیم  عشق  داره_

  ...کننیم  رو  ایدن



 :داد  ادامه  یعل.  کرد  د ییتأ  سر   حرکت  با   عطا

 مامان ...  شده  راحت  واست  الشونیخ گه ید  ،یکرد  دایپ  خودت  واسه  رو  یک ی  هم  تو  نکه یا  خصوصا_

  .خوردیم  تو غصه  یلیخ

  .گذاشت  ز یم  ی رو  را  ها وانیل  و   داد  تکان سر  مجدد   عطا

 یجمع در  حضور   از  لذت   با.  دیشنیم  را  شانمکالمه  یراحت  به.  نداشت  آنها  با   یاد یز  یفاصله  فروز

 ز یم  سر   تا  داد  عطا به  هم   را   زردشله  ی هاالهی پ  داشت،یم   دوست  اریبس  را  ش یاعضا  تک تک  که

 .بگذارد

 نکرده  تجربه را  شکل  ن یا  به  هیرایپیب  و   ساده  یها یشوخ   و  ی م ی صم  و  یخانوادگ یجمع  در   حضور 

 ن یاول  همان  در.  بودند  نکرده  صحبت  خط  کی  از  ش یب  هم  با  وقت   چی ه   بهنوش   با  خودش .  بود

 انشانی م  یگفتگوها .  او  از  بهنوش   نه   و  آمد   خوشش بهنوش  از   او  نه  بهروز،  با  عقدش   از   بعد  برخورد

 کی  افراد  بود  جالب شیبرا.  رفتینم   فراتر   «ی مرس  »ممنون،   از  شکیب   نبود،  متلک  و   طعنه  اگر

 بدون  کنند   یشوخ  .شوند   ناراحت  هم دست  از آنکه یب  ندازند،یب  دست  را گر یکدی  توانندیم  خانواده

 تو   یینعمتها  »چه :  گذشت  دلش   از.  ابدی  خاتمه   دعوا  به   آنکهیب  کنند   مزاح.  شود  جادیا  یرنجش  نکهیا

 نه...  نهیا  شه، یم  عمر   شیافزا  باعث   گن یم که  یرحم  ی صله اون!  خبرمیب  ازش   من   و   هست جهان

 فرد  ی وقت.  هست هم   یمنطق...  بخوره  حرص   دیبا  دائم  فرد  که   متلک  و   استرس  پر   ی هایمهمون  اون

 «.فتهیم  قیتعو  به   شدنش  ریپ  و   کنهیم  ترشح شتر یب  هورمون بشه،  شاد

 

 ی سرباز  خاطرات  از  ی شکوه   مهندس .  شد صرف   حاضر   افراد  مختلف  ی حرفها انیم  در   افطار

 در  ی هخامنش  سرباز نقش   در   رفتن   رژه  خاطر  به   او  یاجبار   گذاشتن   شی ر  از  .کرد  فیتعر  برادرش

 رخ   محله   در  ارشد،  برادر  نبود  در   او  و  نبود  برادرش   کهیزمان  از...  ساله پانصد   و   دوهزار  یجشنها

 !کرد  خود آن  از   را  هیهمسا دختر  خانم  نیزر  دل   و  اندینما
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 ژهیو  الیسر  یشکوه  مهندس   و   عطا  و   یعل  کنار  در  و   بود  گذاشته  کمرش   پشت   کوسن   چند  آزاده

 جور   و   جمع را  افطار  ی هاظرف  آشپزخانه   در  هم  خانم نیزر و  فروز.  کرد یم  نگاه  را  رمضان  ماه

 عطا   به  لذت  با  د، یچیم   ییظرفشو  ن یماش  در  را  فیکث  ی بشقابها  کهی حال در  خانم،  نیزر.  کردندیم

 :گفت  فروز  به   رو و  کرد  نگاه

 برق   چشماش   شده، باز  صورتش   کنم یم  حس ... بودم  دهیند  ی جورنیا  رو مبچه  بود  وقت   یلیخ_

  ...یزندگ  برق...  زنهیم

 در .  کرد  نگاه  بود،   لشیموبا  به   یگرید  و  ونیزیتلو  به  چشمش  کی  که   عطا  مرخ ین  به   لبخند  با  فروز

 :گفت  و  کرد   کج  یکم   را   سرش  و  داد  خانم   نیزر   به  را   نگاهش  «!شهشهیهم  ن یع  نکه ی»ا:  گفت  دل

 .نیگیم  شما  که   باشه  ی طورنی هم   شااهللیا...  دونمینم _

 :رفت  قاشقها  سراغ  هم   خانم  نیزر.  دیکش  دستمال   را گاز  فروز

...  مهربونه  و   خوب  واقعا...  نه...  بگما  رو   نیا  پسرمه  چون نکهیا  نه...  ناستیبهتر  ستهیشا  عطا   مبچه_

  .خورد هم رو  بودنش   خوب  ن یهم  چوب

 :آورد  زبان   به  بلند  ییرایپذ  اتاق   از  یعل  را دلش   حرف اما.  نگفت  یز ی چ  و   کرد  ی تبسم   فروز

 چشم به!  مادرمن!  نتیبلور  یپا   و  دست  قربون گفتیم  شننه  رفت، یم  باال   وارید  از  سوسکه  بچه_

 !هیعل  لعنةاهلل ای  م یشیم  السالمهیعل  همسرامون  چشم   به   ینیبب  دیبا.  امامزادن  پسرات   شما

 :داد  جواب بالفاصله  خانم  نیزر

  .گفتم  رو   عطا...  نکردم  نظر  اظهار  تو   مورد  در  من_

 :دیخند  آزاده.  انداخت  باال  ییابرو  زیآم طنتیش  یلبخند   با   عطا

 !برجکش   تو   یزد خوب  مامان،  گرم  دمت_



 :کرد  ونیزیتلو  به   را  شیرو   یشینما  یاغصه  با  یعل

 ...ندوست  منو یشکیه ! شمیم  معتاد   رم یم  من_

 :گفت  خانم   نیزر   به   رو  ی شکوه   مهندس

 !گه ید  ن یایب  آشپزخونه؟  نیا  نشد   تموم_

 :کرد  تیهدا آشپزخانه  رونیب  به   را  فروز   دست،  حرکت   با   خانم  نیزر

  .ارمیب  وهیم  نیبش   برو...  گهید  شد   تموم_

 خودش کنار  را   فروز  چشم  حرکت  با.  کرد  جا جابه دونفره  مبل  یرو را  خودش و  خورد  یتکان  عطا

 :کرد  نجوا  و   شد  محبت   و   عشق  صورتش   تمام   عطا .  نشست  کنارش   فروز   .کرد  دعوت

 !ی شد  خسته_

 :کرد  زمزمه   تر آرام  فروز

 ...نکردم  یکار_

 ارم؟ یب  برات  ه یبام  ایزولب_

 !نکنه  درد   دستت  نه،_

 :گفت  لب   ر یز  عطا

 ؟ یکنیم  تعارف_

 :گفت  بلند  عطا  و  دیخند  فروز .  گرفت  خودش   به   تهوع  حال   حالت  یعل  فروز،   پاسخ   از  قبل

 !گذاشته   جا ما   دست  بغل  رو  گوشش!  کوووفت_

 :گفت  و   کرد  فروز  به  رو   یگر یموذ  با  یعل

 ز یم  رو  از   شهینم   خم  یعاد   حالت   نیا.  نداره  یثان  که   ه یتنبل...  هیجورنیا  شهیهم   نداره  ورت   الیخ_

 !کن  باور!  دستش  بده رو   ییچا ادیب  زنه یم  صدا ویکی...  برداره  رو  ش ییچا
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 هر ای  و   دهد  انجام  یحرکت  هر   کرد یم  احساس .  بود  شده   معذب  عطا  دست  کنار   نشستن  از  فروز

  .است  گرفته   قرار  همه   ن یبذره  ریز  کردیم   احساس.  کنندیم  دقت  آن  به  همه   د، یبگو  عطا  به   یحرف

 را  موز   و  کند   پوست  ی طول  صورت  به  را  آن  از  ی م ین.  برداشت  ز یم  یرو   از  ی موز  و   شد  خم  عطا

 طرف به  را  آن   یحرف چ یه یب  و  زد   موز یهاسیاسال  از   یکی  به   یچنگال. زد  برش   پوستش   داخل

 هم  با  یدونفر.  برد  دهان  به   را  آن  و   گرفت  را  چنگال محو  ی لبخند  با   کالمیب  هم  فروز .  گرفت  فروز

 .بود  کرده  قطعه قطعه  را آن  عطا   دوباره  که  یبیس بعد  و   خوردند را  موز  کی

 

 مورد   در  صحبتشان  موضوع .  شد  صحبت   مشغول  پدرش   با  عطا   خوردند،یم  وه یم  که  همانطور

 یعل.  داد  ه یبق  به   عطا  و   مهندس  از  را   حواسش فروز.  بود  مهندس   دوستان  از  ی کی  ی حقوق  مشکل

 با   و  نشست  آزاده  کنار ی عل  یجا  خانم نیزر.  بود  رفته   یبهداشت  سیسرو  به   احتماال.  بود  شده  بیغ

 و   هالباس  تا   خواست   هم   بعد.  دیپرس  اشامدهین  ا یدن  ینوه  یها زدن  لگد  آمار  از  جانیه 

 و   آزاده  و  رفت   اتاق   به.  دهد  نشانشان  را  بود  دهی خر  گذشته  در   شی هانوه  ی برا  که  یی هایبازاسباب

 ،پسرانه  و  دخترانه  یها لباس  کیبهکی.  کرد   باز   را  یچمدان.  بروند  دنبالش   تا زد  صدا  را  فروز

 مورد  در   و  داد  نشان  فروز  و  آزاده  به  وذوق شوق  با  را  بود  گذاشته  آن   در  که ییهاعروسک  و  ها نیماش

 قبال  آزاده  ظاهرا .  داد  حی توض  شده،   یداریخر فروشگاه  کدام  و   سفر  کدام  از   که  کدام   هر  خچهیتار

 را  لباس   فالن  بود  شک دوبه   خانمنیزر  که   بار  دو  یکی  چون .  بود  دهید  را  چمدان آن  اتیمحتو بارها

  .دادیم را  آن   درست  پاسخ   آزاده  است،   دهیخر سفر  کدام  از

 :گفت  و  داد یجا  چمدان در  دوباره  را ل یوسا  لذت  با  خانم نیزر



 آرزوم   منم...  گهید   خب   یول...  دارهخنده  یل یخ  نداره  ت یماه   هنوز   که ی کس  یبرا  کردن  دیخر_

  ...بوده  شدن  مادربزرگ

 :گفت  فروز   به  رو.  کرد شتریب  را  کمرش   قوس  و  زد   کمرش   به  یدست  آزاده

 ...نجایا  ان یم  که   ییهابچه  به  داد  ه یهد  مامان  رو  ی دید  که  یی نایا  نصف  حداقل  تازه_

 :داد  ادامه  خانمنیزر به  رو  بعد

 دختر  به   شیداد  بود؟  سال  سه  دو  سن  واسه  ه؟یپفپف  ادته؟ ی  رو  ه یصورت عروس لباس  اون  مامان_

 !دنبالشه  چشمم هنوز من...  ایثر

 :شد  بلند شی جا از  و  داد  هول   تخت  ر یز  را  چمدان  خانم نیزر

 .رمیگیم  برات نم یبب...  مشابهش  هست_

 :گفت  فروز   و  شدند  خارج  اتاق   از  ی نفر  سه 

 ؟ ی کن  پسر  تن   ی پفپف  لباس  یخوایم !  شد  پسر  ت بچه  که  تو_

 .بود  خوشگل  چقدر  یدونینم !  شهیم  که   قه یدق  هی  حد  در!  کردم  تنش   دیشا...  حاال_

 

 را  ونیزیتلو  ی هاشبکه  عطا  و  کردند یم  صحبت  شرکت  مورد  در  مهندس   و یعل  شدند،   که   هال  وارد

 به   شیابرو  دو  نیب ی کور  گره  و   بود  رفته  هم در  یواضح  شکل   به  عطا   ی هااخم.  کردیم  نییباالپا

  .دیلرزیم  شیلبها   و   بود  شده  برافروخته اشچهره. خوردیم  چشم

 درهم   یچهره تازه  و انداخت   عطا  به   ینگاه   یعل   شده؟«   »چش: دیپرس  یعل  از   چشم اشاره  با  فروز

 «دونمی»نم :  گفت  کالمیب  صورت   همان  به.  دید  را  او

 :گفت  آرام   و  نشست  قبلش   ی جا سر  فروز

 شده؟   یزیچ_



 !نه_

.  زدیبر  ی چا تا   رفت آشپزخانه  به  آزاده  .گذاشت  دهان   در  و  برداشت  ز یم  ی رو  از  ی اهیبام  فروز

 «دونمی»نم :  داد  جواب   اشاره   با  یعل  مثل  هم فروز  »چشه؟«:  کرد  اشاره  فروز   به  خانم نیزر

 بود  نگذاشته  زیم یرو  را   آن  هنوز .  گرفت  او  از  را  ی نیس  و  برخاست   یعل  آمد،  یچا   ی نیس  با  که  آزاده

 :گفت  فروز   به  رو   عطا   که

 .دارم   کار  ی کل  فردا  من...  میبر  شو  حاضر  پاشو_

 :انداخت  ساعت   به  ینگاه   ی شکوه   مهندس

 .بعد  نیبخور  رو  تونییچا...  بابا  شبه   سر  تازه_

 :گفت  پدرش   به  رو   و  زد  اشاره  بود  نشسته  همچنان که  فروز   به   دوباره  عطا

  .گذشت  خوش  ی لیخ...  مخسته...  بابا  نه_

 و   برداشتند  را  بود  فروز  ی سحر  و  عطا   یفردا  ناهار  یبرا  که  ییغذا  ظرف  دو   معمول  تعارفات   از  بعد

 .شدند   خارج  خانه   از

 

 :گفت  فروز  شدند،   که   نیماش  سوار

 ...بدجور  تافهیق  هوی  عطا؟  اومده  ش یپ  یمشکل_

 :گفت  خشم با  و   برگشت   طرفش  به   کند  کنترل   را  آن  خواستینم   گر ید  که   یتیعصبان  با   عطا

  نگار؟  ش یپ  ی رفت  امروز  تو_

 :داد را  جوابش ی عاد  ی لیخ  اما.  رفت  باال   دعوا  شروع  ینگران  از  فروز  قلب  ضربان

 .تو  شتریب  شناخت   واسه  رفتم...  آره_



 تک تک  در  خشم وجود  اما  نکرد،   بلند  یل یخ را  ش یصدا.  بود  شده  ن ی خشمگ و   تند عطا  لحن

 :افتییم   شیافزا  گفتیم   که  جمله   هر  با   و  بود  دایهو کلماتش 

 غلط  تو ...  من  سابق  زن  ش یپ  ی رفت  یکرد جایب  تو ...  نگار  ش یپ  یرفت  یکرد  اشتباه  ی لیخ  تو_

 !گروه ی هابچه  تمام   دهن   تو  یانداخت   رو  من   اسم  یکرد

 تکان  بود  داده  نی ماش  به   عطا  که  ییباال  شتاب  با  تا   گرفت،   ن یماش  داشبورد  به  را  دستش   فروز

 :برگشت  عطا  طرف  به  کامل.  نخورد

  ...بشه  شتر یب  رفتارات  و اخالقا  از  شناختم   که  رفتم...  کن  صحبت   درست_

 نداره؟   منو   دنید  چشم که  سابقم   زن  سراغ  یرفتیم  اد  دیبا  آدم   همه   نیا_
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 :بود  شده  تند   هم  فروز   یصدا

 گذاشتن؟   بالش  ه ی  رو  سر   تو   با  شب   آدم   همه نیا  کردن؟   ی زندگ  سقف  هی   ریز  تو   با  آدم   همه   نیا_

 نوک   با .  شد  یاصل  ابان یخ  وارد   داد  نیماش  فرمان  به   که  ی دیشد  چرخش   با   و  زد   یپوزخند   عطا

 :گفت  و   زد  ضربه   فروز  یبازو  به   سبابه  انگشت

  .گفتمیم  بهت   خودم...  ید یپرسیم  خودم   از...  یکرد   جوابسؤال  یرفت  هم   رو   اونجاهاش  تا   پس_

 !اد یم  دردم  نکن...  نپرس  ی چیه   س ی ه   یگفت   آوردم  رو  تیقبل  ازدواج  اسم  تا بار  هر  که  من_

 :کرد  بلند  را شیصدا عطا

 کرد؟  سؤال اونا  از  رفت  بشه  که  دارن یقبل  ازدواج  مردم   همه _



 نکنم؟   استفاده  چرا   کرد  استفاده  گهید  یکی  اتیتجرب  از  شه یم  ی وقت  یول  نه،_

 : کرد  شتریب  را   انگشتش  ضربات  فشار   و  بلند  را  ش یصدا عطا  دوباره

 همه به  خودش   توهمات  با   که  یکس  نه...  بگه  راست   که  کنن یم  استفاده  ی کی  اتیتجرب از  آخه_

  .کنهیم  یپاشسم  و   چسبونهیم  انگ

 :گفت  و  کرد  بلند   را  ش یصدا.  کرد  دور  خودش  از   را  عطا   انگشت  ،دست  حرکت  با  فروز

 ی طفل  اون  ضمن در.  کنم  جدا هاشمغرضانه  از  رو  راستاش   حرفاش   نیب که  رسهیم  عقلم  اونقدر_

  ...نکرد  ییبدگو  سرتپشت  هم

 :کرد  نگاهش  قروچهدندان  و  خشم   با   عطا

 گفت؟   یچ_

 :گفت  مسخره  به

 !بگم   تو  واسه رو   حرفاش امیب  باشه  یاخالق  و  درست   نکنم  فکر_

 :کرد  اعتراض  فروز .  داد  ادامه  افتضاحش  یرانندگ به  و  کرد نگاهش  تر نیخشمگ عطا

 !کن  یرانندگ  درست !  یکنیم  تصادف_

 :گفت  ملتمسانه  فروز  .داد  ادامه  یرانندگ  وهیش  همان  به   و  نداد  یجواب عطا

 مگه؟   شده  یچ بگو   باش  آروم  خدا رو   تو...  یکنیم  مونچارهیب  باال  ره یم  قندت  االن_

 :سوزاند  آمپر   عطا

  !من  ازدواج  کیتبر از  شده  پر   گروه  تمام  شده؟   یچ   شده؟   یچ_

 :کرد  آرام   یکم   را  ش یصدا  فروز

 نفهمه؟  یکس  یخواستیم  مگه!  حاال؟ شده  ی چ  مگه   خب_

 :زد داد  دوباره  عطا



 اسمش   داره،  به   نه  باره،   به   نه!  باشه  شده  پر   جا همه نکردم،   یکار   هنوز  ی وقت  ادیم  بدم_

 !ادگارهیعمو

 :گفت  شکستهدل  فروز

 !بخوره  بهم  د یشا  یبگ  یخواستیم.  مینکرد  ازدواج  یبد  ح یتوض  یخواستیم  خب_

 :کرد  عوض  را نیماش  دنده  یحرص  عطا

  ...گفتمیم  دیبا  آره_

 :انداخت  تکه  فکر،   بدون  فروز

 آره؟ ،یباش  اونم  با   زمانهم  که نفهمه   نگار   یخواستیم_

 !فروز   نگو  پرت   و   چرت_

 :کرد  بلند  را  ش یصدا  فروز

 ...و  د یکن  ردوبدل  هم  با  تلفن شماره  یمجاز   تو  که_

 :گفت و  برگشت   طرفش  به   عطا

  خودت؟ واسه  ی گیم  ی چ  ؟ یچ_

 : کند   صحبت آرامش   با   کرد  یسع  فروز

 . خواستیم رو  یکس  شماره   بود  داده  امیپ  بهت  دمید _

  :گفت  و  کرد  نگاه   فروز   به  ر یتحق  با   عطا

...  میسیبنو  یادگاری  میخواستیم  یک  وارید رو   باش   رو   ما...  یباش  ریحق نهمهیا  کردم ینم   فکر_

 گروه   تو..  .خواسته  رو   دادستان  ه ی  تلفن شماره  من   از  نگار   چرا   که  ینیا دنبال  تو   رفته،   من   یآبرو

 تازه   دونستنیم...  دادم  انجام   رو  کارات   طالقت  واسه  و   یبود  سابقم  موکل  دونستنیم  همکارام، 

 !نگذشته   تعده  شدن  تموم   از  ی لیخ  هنوز دونستنیم!  یشد  جدا



 :داد  ادامه  تر یحرص  و   انداخت  فروز یپا   یرو   را  لشیموبا  بعد

 !کنن   من   بار   ییحرفا چه   شده   باعث  تیکارندونم  نی بب  بخون...  بخون  بفرما_

 :شد  اشک  پر   چشمانش   فروز

  .کردمینم  فکر   نطور یا  موردت  در  اصال...  عطا  یکرد  دمیناام_

 :بود  واضح   عطا   پوزخند

  .طورنی هم   منم ...  یتفاهم   چه_

 .م خونه  رم یم   خودم کن   ادهی پ  نجایهم   منو_

 فروز   جمله  دنیشن با .  بود  لبش  کنار   اشسبابه  انگشت  و   بود  داده  هیتک  شه یش  به   را  آرنجش  عطا

 :گفت و   کرد  نگاه   او  به  چپچپ

 ...سررهیخ یدختره... رسونمتیم  خودم ...  شب  وقت  ن یا  نکرده  الزم_

 

 و   یعصب  ی هاپف  مرتب  عطا   و  د یجو  را  لبش   و  داد  قورت  را  بغضش   فروز  د،یجد  ی خانه  در   یجلو تا

 در  .انداخت  ساختمان  ی ورود  در  قفل  به   دیکل  و  شد   ادهیپ  ی کوتاه   ی خداحافظ با  فروز   .دیکش  کالفه

   .دیشن  را   عطا  ن یماش  آف کیت  یصدا بست،  سرش   پشت   که  را

 [01:27 04.03.21] ,شیرایو
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 و  نشست  پارکت   یرو  رون یب  لباس همان  با.  کرد قفل   سرش  پشت   را  در  و شد  دش یجد  ی خانه  وارد

 یعصبان  عطا   دست   از  آنقدر.  کرد  نگاه  بود  شده  دهیپوش  ی متر  شش   یفرش با   تنها  که   ی لخت  سالن   به

 اشیزندگ  از   را  او  خواستیم   دلش  اصال.  شود آرام   تا  اوردیب  سرش   ییبال  خواست یم دلش  که  بود

 :کرد  زمزمه   لب  ریز. کند  حذف



 .کرد  حساب  روت   بشه   یستین  آدم...  کنار  ذارمت یم...  یرمنطقیغ اخالقیب  ادبیب  مردک_

 مقام   در   داشت  دوست.  بود  گرفته   درد   عطا  انگشت  زیآمنی توه  و  محکم ضربات  خاطر به  شیبازو

. زد  عطا   ی بازو  به  ضربه   چند  مشت  با  الش ی خ در  .شود  راحت   تا   کند کبود   را  عطا  ی بازو  یتالف

 از  را  فکرش   کرد  یسع .  دیکش  ی قیعم   نفس  و بست  چشم .  رفت  باال  قلبش  ضربان اما  نشد،  سبک

 تر آرام  وقت  هر.  نشود  یمنته  عطا   به  که   یزیچ  هر. کند  فکر   ی گرید  یزها یچ  به   و  کند   ی ته  عطا

 زمان   در   یر یگمیتصم   و   بود   یعصبان  یادیز.  کند فکر  برخوردش  ینحوه  و عطا  ی رو  توانستیم  شد

 که   ی باد  مبل  کی.  فرستاد  ی باد  مبل   کی  دیخر سمت   به   را  فکرش .  دانستیم  احمقانه   را  ت یعصبان

 پر  را خانه ی فضا  هم .ردیبگ  توانستیم  هم   گلدان  چند .  کند  نگاه  را   تبلتش  و  بدهد   لم آن  یرو

.  کرد  زانیآو  یلباسچوب  سر   را  مانتواش.  شد بلند  شی جا  از.  دیبخشیم   روح   آن  به   هم و  کردیم

 را  بود  گذاشته   سحرش  یبرا  خانم نیزر  که  یظرف.  رفت  آشپزخانه   به   کند،  عوض   را   لباسش  آنکهیب

 کی  کنار   در.  داشت  پلو یسبز  یکم .  انداخت  خچالی  به   ینگاه .  بود  گذاشته  جا عطا   ن یماش  در

  .باشد  سحرش  یغذا  توانستیم  مروین

 یجا   به .  کند  پاک   را ششیآرا  خواست و  دیکش  شی موها به  یبرس.  رفت  ش یزآرایم  ینهیآ  یجلو

 اتمام   از  بعد   .دیکش  شی لبها  به   را  آن  و  برداشت  را  لبش رژ  یاشتباه   بردارد، را   کنندهپاک  و  پنبه   آنکه

 ت یوضع  نیا  در   را  او  عطا  اگر  شکی ب!!!  است  بوده  یگر ید  زیچ قصدش   که  شد  متوجه   تازه  زدن  رژ

 خودش به  یفحش.  چرخاند  را رفتیم  عطا  سمت  به  داشت  که   را  فکرش .  دیخندیم  او  به  دیدیم

 و  داد  ه یتک.  نشست  تختش  ی رو  و  برداشت  را  تبلتش . افتاد  یباد  مبل دیخر فکر  به  دوباره  و  داد

 چند .  ابدیب   را  موردنظرش   مبل  مت یق   تا  شد  کاال یج ید  تیسا وارد.  کرد  دراز   را  ش یپاها

 سراغ  و  گذاشت   یکنار  را  مبل   و   کاالیج ید.  شد  ظاهر   تبلتش   ی باال  مختلف  افراد  از  کشنیفینوت

 :بود  داده  ام یپ  قبل ی قیدقا  یعل.  رفت  تلگرام

 «بود؟  شده   چش  عطا»_

 «شده؟  ناراحت  من  یها یشوخ  از»

 :داد  جواب



 «.نداره  تو   یها یشوخ  به   یربط  نه،»_

 «.نداشت  امشب جمع  و  خانواده به  ی ربط.  بود  کرده  ناراحتش  ییحرفا هی  دوستاش،   گروه  تو»

 :بود  فرامرز   طرف  از که  رفت   ی بعد  امیپ  سراغ

 «فروزان  سالم»_

 «.شوهرت  با.  کنم  دعوتت  خواست ازم  برزی فر  فطر،  دی ع  ناهار  واسه»

 «.زنه یم  زنگ  بهت  فرنوش  ا ی  خودش حاال»

 «.فردا  احتماال »

 «.فتهین  خطر  به  ی سالمت  ت یامن  باشه،  باز   فضا   که  بده   یمهمون  خوادیم  لواسون  یالیو  تو»

 :نوشت.  بود  نیآنال

 «آقافرامرز  سالم»_

 «هستن؟  ایک»

 :آمد  ام یپ  بعد   و  شد   ظاهر  نگیپیتا  زیا  فرامرز   یجمله

 «.فرامرز  بگو   ای  داداش  بگو  ای»_

 «.ستکوچه  سر  بقال  آقافرامرز»

 :کرد پیتا  و  زد   ی لبخند  فروز

 «!داداش  چشم»_

 :دیرس عیسر  فرامرز  ی بعد  امیپ

 «.فروغ  یدخترا  با  برزی فر  دختر   و  میخودمون»_

 «.میشینم   شتریب  نفر  ستیب  پونزده»



 «.میخوریم ناهار  اط یح تو.  خوبه  هم  هوا بزرگه،  اط یح»

 «.یبش  آشنا  خانواده  با  اول  گام   تو   خوادیم  برزیفر»

 :نوشت.  بود  رفتهیپذ  را  او حضور   هم  برزیفر  پس .  آمد  فروز  لب  یرو   یلبخند

 «.می رسیم   خدمت  کرد،   دعوتم  برزیآقافر  اگه  و  کنمیم  صحبت عطا  با   حتما»_

 تلفن شماره  مسأله  دی »نبا:  گذشت  دلش  از.  افتاد  جروبحثشان  ادی.  گرفت دلش  فرستاد،   که  را  امیپ

 نگار  یرو   مجدد مانور  قصد  عطا  ندارم   قبول  هم  خودم ی حت  ی وقت  کردم؛یم   مطرح   رو   نگار   خواستن

 نحس   شبح   یانگار  !بود  حقم  حرف  نیا  از   بدتر!  نگو”  پرت   و  ”چرت   بشنوم  عطا  از  بود  حقم !  داره  رو

 ه ی  رو  عطا   چرا .  وجودمه  تو  ی قبل  نفر  برگشت  و  انت یخ  از   ترس  و  شده ذهنم  ینهیزمپس  شهره 

 مقصر   نگو”  پرت  و  ”چرت  دنیشن  سر   بهروز؟  بهروز  و   عطاست  عطا   یوقت  کردم،  فرض  گهید  بهروز

 ینیچسخن  خاطر  به  اونم  ده،یشن  همکاراش   از  که   یفیاراج  خاطر   به  نداره  حق  عطا   اما   بودم،  خودم

...  کرده  ی خال من   سر  رو  تش یعصبان  ده، ینرس  نگار  به   دستش.  بدونه  مقصر  رو   من   نگار،   یزیانگفتنه  و

 داشت؟   عجله  مونرابطه  شدن   یرسم   یبرا  بار  چند  عطا   خود  یوقت  بمونم،  ی مخف  دیبا  چرا   اصال

 به  از ین  عطا  هم   دیشا  ...هم دیشا  .برم  یمهمان به   عطا  همراه  و   میکن  یآشت  هم  با  دفطر ی ع  تا  دیشا

 ”.ستین  قبول  قابل   رفتارش  نیا.  باشه   داشته  شتریب  یبررس
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 :کرد  تبلتش  جمع  را  حواسش   فرامرز   جواب

 «.نمت یبیم   دیع  پس»_

 «ریخ به  شبت»

 :داد  جواب



 «خوششب»_

 

 م یتصم   و   کرد  نصب   نستاگرام یا  بار  ن یکم ی  و  هزار  ی برا.  کند  رصد   را   نگار  نستاگرامیا  زد  سرش   به

 را  ش ینستایا  نام  که   شهیهم  برخالف.  کند  تیری مد  را   آن  از  استفاده  زمان آن،   حذف یجا  به  گرفت

 گذاشت؛   اشصفحه یرو را  خودش نام  بار   نیا  گذاشت،یم  شده  فیرد  هم کنار   و  ی اتفاق  حروف

 با  رفتن   کافه   شب به   مربوط  داشت،  تبلتش   در   خودش   از  که   ییهاعکس  تنها   .یفرهاد فروزان 

 صورت   تنها   برش،   با  و   کرد  انتخاب   را  هاهمان از  ی کی.  زلزله از  قبل  یساعات   بود؛  فرامرز  خانواده

 بعد   و  کرد  فالو   را  آزاده  و  یعل  اول  افت، ی  تیهو که  جشیپ.  داد  قرار   جشیپ  لیپروفا  در   را  خودش 

 مرتبط  او   به  که   یز یچ.  دیکش  آن  به  یسرک  و  کرد  دایپ  آزاده  ی فالوورها  انیم  از  را نگار  جی پ  .را  عطا

 ی فالوورها  جزو عطا  نه  و   بود  عطا  ی فالوورها  جزو  نگار   نه   .کرد  باز  را   عطا  ج یپ.  بود  نگذاشته  باشد

 غالبا   هم  عطا  ی هاپست  .بود  مسخره  و   لیدلیب  هم   خودش  نظر   به  که   آمد  لبش   ی رو  یلبخند   .نگار

 .داشت  وکالت   و  قانون  و   کار  رنگ

 به   گذشته  عادت  فقط  اما.  بود  روزبه   عکس  دنی د  یبرا  کردیم   باز  را  یعل  ج یپ  گاه   هر نیا  بر  سابق

 یپستها.  کرد  فالوو  را  فرهود   و   فرامرز  ج یپ  برود،   روزبه  ج یپ  به   آنکهیب !  اقشیاشت  نه   آمد،   ادشی

.  دادیم   نشان  را  درخت  و  دار   و  عت یطب  غالبا   بود،   خودش  حضور اعالم  که   ی آخر  از  ر یغ  به  فرامرز

 !خودش  وسالسنهم  افراد  با   عموما  بود؛  ی دورهم   ی هاعکس  که  فرهود  یپستها   برعکس

 

 به  ی سر  گرفت  میتصم .  فرهود  و  فرامرز  آزاده،  ،یعل  عطا، :  بودند  نفر  پنج   ش یهانگیفالوو

 ل یفام  از   کرد،یم  دنبال  هم با   را  فرهود  و  فرامرز که   یکس  هر  قاعدتا.  بزند یشنهادیپ  ی هانگیفالوو

 .ندیبب  را  لیفام  افراد  یچهره داشت  دوست.  بود  یفرهاد  خاندان

 راهن یپ  با   یمرد ر یتصو  آورد؛   بند   را  نفسش  آشنا   یریتصو  یشنهادی پ  ی هانگیفالوو  صدر   در

 ا،یزهدایم  کنار   و  بود  زده  رنگ   همان  به  یکراوات که   یزرشک  درشت  چهارخانه  کوتاهنیآست  یمردانه

 !آقاجانلو  روزبه بود؛   کرده  سرش  گاههیتک  گوشش  یباال  را  دستش



 !بودند   کرده  فالوو  را  او  سه هر  فرامرز   و  فرهود   ،یعل

 

 صدر   در   نه  اما   ند،یبب  ها یشنهادیپ  جزو  را  او  داشت   انتظار .  شد  رهی خ  روزبه  لیپروفا  به   هیثان چند

 !مشترک   نگیفالوو  سه  با   نه  و!  موارد

 فرهود .  کرد  باز   را  روزبه یفالوورها   ست یل  شیپرتشو  و   مضطرب.  بود  کرده فراموش  را   دنیکش  نفس

 !برز یفر  ن،یفرد  فرنوش،  فرزاد،!  افتی  آنجا  هم گر ید  یفرهاد  چند  چ،یه بودند  عضو   که   فرامرز  و

 اما  داشت،  مجهول  کی  تنها   شی رو  شیپ   یمعادله. ماند  همانطور   و   برد  ش یموها  ی ال  دست

 .شد   رهیخ شی رو  شی پ  ی صفحه به  مجدد   و  داد  قورت  را  دهانش   آب!  کند  باور   را  آن  توانستینم 

 

 :نوشت  و شد  او  رکتیدا  وارد  یتعقل  چ یهیب.  بود  نیآنال  روزبه

 «؟ی هست  یک  تو»_

 «؟ی کنیم  کاری چ ها یفرهاد   یجایپ  تو»

 :آمد  سؤالش   پاسخ   تا   د یکش  طول   قهیدق  چند  اما.  شد  نیس  جا  در  امش یپ

 «فروغ  خواهرت  ینوه »_

 چه  خواهر  و   چه  یعنی  نوه  د یفهم   تا   خواند  را فروغ”   خواهرت  ی ”نوه  یا کلمه  سه   عبارت  بار   چند

 !دارد  یمفهوم  چه  کلمه  سه   نیا  مجموع  و!  ستیک  فروغ  و  دارد  ییمعنا

 روزبه   ی بعد  امیپ  کهیزمان   تا .  زد  زل  ی اکلمه  سه عبارت   نیا  به   چقدر  دینفهم .  گذشت  چقدر دینفهم 

 :شد  ظاهر 

 «آپواتس  تو  ایب»_

 «بدم  ح یتوض  برات  دیبا»
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 روزبه   تا   شد   رهیخ تبلتش  ی صفحه  به   و  رفت آنجا  به .  بود  کرده  بالکش  آپ واتس  در  روزبه   خود

 را شیموها  شانه ساعتهاست   بود  مشخص.  بود  خته یربهم  روزبه  ی موها.  گرفت  ی ریتصو  تماس

 کنج  نی غمگ  یلبخند  و   بود  رشیتصو  به  روزبه  نگاه.  بود  نگران  هم خودش. است  نکرده  نوازش

 :کرد  شروع  را   صحبت روزبه. لبش

 !نمتیبیم  حجاب یب  باره  نیاول!  یشد  خوشگل_

 شال  بود   کرده  فراموش  که   بود  شده  شانیپر  آنقدر.  رفت  شی موها  سمت به   ناخودآگاه  فروز  دست

 یاز ین  و  است   محرمش فروغ”  خواهرت  ی ”نوه  که  آمد   ادش ی  .ندازدیب  شیموها   ی رو  را اشیشگ یهم 

 :زد  جوانه چشمش در  اشک  .ندارد  حجاب  به

 !یدونستیم  تو_

 :داد  تکان  سر  ن یغمگ  روزبه

 .دمیفهم   نکه یا  محض   به...  کردم  کات   نی هم   واسه_

 :بست  نقش لبش  یرو یلبخند   و  شد اشک  از  پر   فروز  چشمان 

  .خوردم  غصه  خاطرت به   چقدر...  بود  دروغ  یگفت  که   یتصادف و  تیمعلول  اون  که   شکر  یاله_

 :بود  مشخص  هم   روزبه  چشمان  در  اشک  برق

 !ی نشد  که  ی بش  المیخ یب  که   بگم  یدروغ  نیهمچ  شدم   مجبور .  بگم  بهت  رو  اصلش   خواستمینم _

 :افتی  راه فروز   یهاگونه  یرو  اشک

 ؟ یجور   چه  ؟ی دیفهم   یک_



 بابا  و   مامان  با  موردت  در  که   بود  ی وقت  چند...  میبرگشت  انی لت  سد  کینکیپ  از   که  یروز  اون_

 رانیا  از  من   رفتن   واسه  هم  اونا.  کردمیم  کار روشون  داشتم  نبودن،  یراض ...  بودم  کرده  صحبت

 شونیینها  تیرضا و   موافقت  تا   و  بودن  شده نرم...  بودم  دواریام  ی لیخ  اما ...  کردنیم  کار  داشتن

 رو  فرامرزییدا  یبچگ  از  بودم،  گفته  بهت...  رانیا  بود  اومده   موقع  اون  فرامرزییدا  .بود  نمونده   یلیخ

 خواستیم .  خواهرت بود؛  مامانا   خونه .  داشت  دوس   منو   ژهیو  شه یهم  اونم  .داشتم  دوس  یلیخ

. نذاشتم  ادته؟ی  ان؛یلت   سد  ک ینکیپ  همون  از  بودم،   دهیرس  راه  از  تازه   منم.  ییجا بره  رهیبگ  آژانس

 ی زندگ  مامانت  با   نشیرزمیز طبقه  تو که  بود  ی سابق  آموزشگاه  یکوچه  که   مقصدش  تا  رسوندمش

 برخالف .  نبود  خوب  حالش  م یرفتیم  میداشت  که ر یمس  تو.  بود  دار غصه  و  ختهیربهم  ییدا.  نیکردیم

...  دارکش  و  بلند  ی هانفس  .دیکشیم  آه   فقط  و  بود  کرده   سکوت  کرد،یم  ی صحبتخوش  که   شه یهم 

 ارزش   و   یکن  کار   روش  تو خودت،  واسه  دستت بده  رو   ده  رده فوتبال  میت   هی  نفر   هی  اگه   دیپرس  ازم

 شرمنده،   د،یببخش  بگه   اد یب  می ت  صاحب  بعد  ،ی برسون  برتر  گیل  به   رو  اون  و   یکن  صدبرابر رو  میت

 نه،  گفتم  نه؟   ای  یگردنیبرم  رو   فوتبال  م یت  سهام ؟ی کنیم  کاریچ خوامیم رو   ممی ت  من...  شد  اشتباه

 کوچه   به   میدیرس  تا   نگفت   یزی چ  گهید...  کردم  رو  فکر   ن یهم   منم   گفت.  دمیکش  من   رو   زحمت

 دم  یاومد  خودت .  آموزشگاه   دم   اومد  وخودش   بمونم   منتظر  کوچه   سر خواست من   از.  آموزشگاه

 مامانا   و   تو شدم  متوجه  هوی  اونجا  .نشد  هم قهیدق   کی  .نیهم   و   یگرفت  تو  و   داد  بهت  بسته  هی...  در

. ستین  ی کم   ی لیفام  یفرهاد .  بودم  نکرده   توجه  بهش   اما   بودم  ده یفهم   قبال  یعنی...  هیکی  تونیلیفام

 زد   جرقه  ذهنم   تو   اونجا.  ندارن  هم   با   هم   ینسبت  چ یه  که   شناسمیم  مختلف  ی فرهاد  تا   چهار   سه

 گذشته   مورد  در ییزایچ ه ی  تو  از !  گهید  یفرهاد   هی  به   دهیم رو  یابسته  هی  داره  ی فرهاد  هی  که

  فرامرزییدا  که   کردم  شک  اونجا.  بوده  ش« ی »گرما پدرت  کارخونه   دونستمینم   اما   بودم،  دهیشن

 دختر   اون  دم یپرس  ییدا  از  برگشت،   ر یمس  تو.  باشه  برادرت  تونه یم  نشد  باورم   ی ول  .باشه  تو   یآشنا

 رو  تو   که   گفتم.  شد  یعصبان  شدم   که   چشیپاپ.  باش  نداشته   کارا  نیا  به   یکار   گفت   بود؟  یک

 مامانا . باشه  کیکوچ  نقدریا  ا یدن  که  نشد  باورش.  کرد  کپ .  کنمیم  فکر  روت   دارم   و  شناسمیم

 تو  دختر   اون  کردینم   رو فکرش   اما...  ستنین  یراض  خانواده و  خوام یم رو  یدختر   هی  بود  گفته   بهش

 ییرونما  هوی  خواستیم  دلم...  چرا دونمینم .  بودم  نگفته   بهشون  یزیچ   اسمت   مورد  در...  یباش

 !گلم  عروس   ن یبگ  بهش   شما   بودم   گفته  ه؟یچ  اسمت  بود  دهیپرس  مامان بار  چند . اسمت  از  کنم



 :داد  ادامه   و  گرفت  نفس .  کرد  مکث  یکم 

 غهیص و  کرد  فیتعر  گذشته   از.  شد  بد  حالش   ، ییتو  ش خواهرزاده  گل عروس   دیفهم   که  ییدا_

 داشته  نگه   رو  لواسون تو  ال یو  هی  فقط  و  بوده  کرده  م یتقس  رو ارث  تمام   پدرت  گفت ...  مادرت  شدن

 یگفتیم  تو   که   یبالعزل  وکالت  از  ی زیچ البته...  کرد  فوت   اومدنت  ایدن از  قبل  پدرت   گفت.  بوده

 برسه  تو   به  هم  یسهم   و   بشه  م یتقس  مجدد  ارث   نکه یا  یبرا  تالشش   و گرفته  هاشبچه  از  پدرت

 امیب  فکرت  از  گفت...  نه  کالم  به  گفتم   گفتم؟  بهت  یزی چ  و   کردم  ی خواستگار  ازت   دیپرس...  نگفت

 ...رهیم  همه   یآبرو...  یبش   رو تو  که  ستین  خانواده صالح   به  گفت...  رونیب
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 از  یی قسمتها  هی  چون...  بده  رو   سهمت  و  کنه جبران برات  رو یزی چ  فرامرزییدا  ستین  قرار  دمید

 و  مامانا ...  باشه  نداشته  رو  امانت   در  انتیخ وجدانعذاب  تا   بود  کرده  پاک   ذهنش   تو رو  گذشته

 ورنیا  از.  دیرسینم   بهت  اونا  طرف   از  ی ریخ.  بودن  کرده   فراموش  رو  ماجرا  کل  که   هم  برزیفریی دا

 صحبت  تیپدر  خانواده مورد   در  که   بار   هی  هاموقع  اون  باشه   ادتی  اگه...  یمتنفر  اونا  از   تو  دمید

 ، یبرس  اونا  به   یدار  دوست  تو   نه  دم ید!  یمتنفر شونهمه از  ی گفت  و  یکرد  نشونینفر  یکل  یکرد

 رازدار  که  بود  داده  قسمم  فرامرزیی دا...  میبرس بهم   میتونیم  ما   نه   برسن،  تو  به   دارن  دوست  اونا  نه

 رو  جا   همه  تعفنش یبو...  ستگذشته  فاضالب  چاه زدن  هم   فقط   کردنش  عنوان  دمید...  بمونم

. کنم  فرار  همه   از  خواستیم   دلم...  بودم  نداده  بهت  ی قول.  نداره  یکس  واسه  ی ریخ چی ه   و  دارهیبرم

 اومده  بدم   ازش  تو  با   رفتارش نوع  خاطر  به   و  بود   زم یعز  که  مامانا   از  ،یبود   مادرم  یخاله  که   تو  از

 کردم   قبول  شب  همون.  بودن  کرده  اقدام  فرستادنم  فرانسه  واسه  بابا  و مامان   قبلش .  همه  از  بود،

 مخانواده نتونستم  که  بگم  بهت   اومدم  بار   چند .  گهید  شهر  هی.  بود  فرامرزییدا  که  ی شهر  نه   اما  برم،

 زبونم. بگم  یز یچ  بهت   نتونستم  یمجاز تو یحت.  نتونستم  فرانسه،  برم  د یبا  و  کنم   یراض  رو

  .زدن  حرف به   رفتینم 



 ری ز  انگشت،   پشت  با.  بود  کرده  شره  ملش یر  و   چشمخط. بود  شده  سی خ شیهااشک  از  فروز   صورت

 :گفت  و   کرد  پاک   را   چشمش

 محال  و  ینشدن  دِ یام  هی  تو   رو  اون  که   نهی ا  کرد  یکس  حق  در  شهیم   که  ی انتیخ نیتربزرگ _

 فکرم   تو  تونستم یم  ترراحت  ی گفتیم  من  به  موقع  همون  اگه...  بکشه  انتظار  بذارن  و  کنن   حبسش 

  .یلیخ روزبه؛ یخودخواه  یلیخ. کنار  بذارمت

 :زد  ی تلخند  روزبه

 و  ی ایب  کنار   نبودنم  با  یتونست کردم  فکر ...  شدم  خوشحال   دم یشن  رو   ازدواجت  خبر   یوقت.  دونمیم_

 رفتم...  کرده  کار یچ شرفیب  اون  و   شده  ی چ  گفت   بهم  ی عل  که  یوقت  تا.  خودت  ی زندگ  سر  یرفت

 قبول  خواستینم ...  جلو ادیب  ی دار  ازین  کمک   به دونه یم  که  حاال  خواستم ازش...  فرامرزییدا  شیپ

 کنه،یم  خطا یه  خطا،  ه ی  رو  گذاشتن   سرپوش  یبرا  که  یکس  مثل  شده  گفت یم  خودش ...  کنه

 بود  ی راه   دنبال...  کنه  جبران شهینم   روش   گهید که  خورهیم  زمان  بهش  قدراون...  کنهیم  خطا یه 

 .یدونیم  خودت هم   رو   شهیبق  گهید و   شیدید  خودت  یاتفاق  که ...  جلو ادیب  ناشناس   که

 و   آرام  و   بود  شده  رهیخ تبلت صحفه به  ناباورانه  ی حالت  با   فروز   کرد،یم  فیتعر  روزبه   که   یمدت   تمام 

 دیکش  ی قیعم   نفس   فروز  ت یدرنها  و  کردندیم  نگاه  هم به  سکوت   در   دو  هر. ختیریم  اشک  صدایب

 :گفت  و

 ازین  حضورت  به  چقدر  یدونستیم  ؟ ینگفت  چرا گهید  دوم  یسر...  یلیخ ...  روزبه  ی نامرد  یلیخ_

 که  یکرد  ییرفتارا  چرا دم؟ ید  ب یآس  تدوباره  رفتن  از  بعد  چقدر   یدونیم ...  گفتم  بهت   یعلن  دارم،

 !؟ی بود  محرمم  کهی حال در  ی عاشقم   کنم  فکر

 کردم؟ یم کاری چ  دیبا  گهید  م، یکن  ازدواج  هم  با  میتونینم   بفهمونم  بهت  کردم   رو  تالشم   تمام   من_

 از  میبود  شده  وونهید دومون  هر  نهیقرنط  دوره اوج  اون  تو   که   یمجاز   یا یدن  تو  اومدم ینم   من  اگه

 .ییتنها

 . رو  تیواقع  یگفتیم  بهم  یکاشک_



 تو .  تی زندگ  تو  نه   باشن  قلبت   تو توننیم  فقط  ها آدم  از  ی بعض   یکن  قبول  ی مجبور  وقتا   یگاه  _

 و   کنم  نگاه   بهت  معشوقم  چشم به  تونم ینم   دونستمیم یوقت  دمیکشیم   یعذاب  چه   من   یدونیم

 باشم؟   داشته  دوست   یخالیخال   فقط

 چقدر  من  یدونستیم .  دارم  از ین  بهت  من   که  ی دونستیم  تو.  یگفتیم   دوم  دفعه  دیبا  حداقل_

 .باشم   داشته  دوستت  یمعمول   ی عل  مثل  تونم ینم   ی دونستیم.  دارم  دوستت

 : کند   عوض را حرف کرد  یسع  روزبه

 !آقاست  ی لیخ دمیشن!  یکرد  نامزد  عطا   با  دم یشن  فرهود  از_

 :گفت  و   زد  یپوزخند   قبلشان  ساعت   یدعوا   آوردن  ادی  به   با  فروز

 بود؟  تونیباز  تو   هم  فرهود_

 خبر کس  چ یه  که  هم  مجددمون  ییآشنا  از!  ه یچ انیجر میدونستیم  فرامرزییدا  و  من   فقط  نه،_

  ...فرامرزییدا  ورنیا  نه  رانیا  تو   یعل  نه.  نداشت

 رو  آدرس   بود  دهینپرس  بود؟   نداده  آدرس  بهت  یعل  مگه ...  فرامرز  به  یبود  داده  تو  رو   خونه   آدرس_

 ؟ ی خوایم یچ  واسه

 :گذاشت  اشچانه ریز  را  دستش   روزبه

. داد  نشونم  رو  اونجا  و  برد  منو بار  ه ی  یعل  د، یخر  رو   ساختمون  اون  یشکوه مهندس  که  یموقع  اون_

 بگم  بهت  دیبا  االن  خب، ..  .بود  ادم ی  نیا  واسه  بود   مامانم  تولد  روز   پالکش.  بود  مونده  ذهنم   تو

 خانم؟ خاله بگم  ای  فروزان

 :بست  نقش   فروز  صورت  یرو   یتلخ  تبسم

 یبرادرا  و   خواهر. کنمیم  یر یپ  احساس  دی شد  شدن،   دایپ  ی فرهاد  خانواده  و   فرامرز  یوقت  از_

 ینوه  ی شد  یبزرگتر  ازم   سال  چند   که   هم   تو ...  سالمهوسنهم پدرم  نوه  نیکوچکتر.  لیفسمهین

 !سال  نه وستیب  نه  هست   سال   شصت  حداقل خودم  از  انتطارم .  خواهرم
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 :داد  تکان  سر  روزبه

 سر  وقت   چ یه  یبچگ  تو...  مادربزرگشه  سن  هم  یکی  مامان   ی خاله هی  از  آدم   انتظار...  یدارحق_

 میقد  ، یرفت  هم  مقبره  تو  ی حت که  دارم خبر  رو  االن .  گمیم رو  پدرت  ؟ی نرفت  یحاج  خاک 

 .منظورمه 

 :گفت  و  خاراند را  اش ینیب  کنار  فروز

 فاتحه  براش  در پشت .  بود  قفل  هم  درش.  بود  یخانوادگ  مقبره  تو...  مامانم  با   رفتم  بار   چند_

 پدر   روز   سال،  پنجشنبه  ن یآخر  د،ی ع  مثل.  نباشه  یاژهیو  روز  که   میرفتیم ی وقت  شهیهم . خوندمیم

 خداش  از   مامان  فهممیم  االن...  ندمونیبینم   ی کس  باشه  راحت   مامان   ال یخ که   زمان  هی...  نباشه

 .رنیبگ  ازش  رو   من   د یترسیم...  کنن  گم  رو   ما هایفرهاد  که  بود

  .کنه   قبول  یفرزند  به   رو  تو   خواستهیم  که  گفته   برام  فرامرزیی دا_

 :زد  یتلخ  لبخند   فروز

 مامانت   ییدا  از  بار  هی تو ...  ذهنم  تو   اومد  ی زیچ ه ی  االن...  میکن  صحبت  گهید  زیچ ه ی  مورد  در  ایب_

  وگرنه...  رونیب  بره   خونه از  ساعت   دو  یکی  د یبا  هم ل یتعط  ی روزها  مرد  گفتهیم   که  یگفت

 آره؟   بود،  فرامرز   ن یهم ...  شه یم  دعواشون  وشوهرزن



 .اوهوم_

 به   تونمیم  دونستمینم.  گفتم  رو  مامانت   ییدا  همون   حرف   آزاده  واسه  منم  بار   ه ی!  هاجالبه  یلیخ_

 .بود  برادرم  و  شناختمش ینم   که  کردم  قول  نقل  یکس  از!  خودم  برادر  بگم  روزبه  مامان   ییدا  ی جا

 :کرد دییتأ  سر  حرکت  با  روزبه

  ...کهیکوچ  یادیز   شی بزرگ  یهمه  با  ایدن_

 :گفت  پرحسرت  ی لبخند با  دوباره  فروز

 نوه  که   بچه  ه ی  از  کرد،یم  ف یتعر  یحاج و  مامانم  ازدواج  از  قبل   زمان  از  که   ی خاطرات تو  ن یثم _

! هیباورنکردن  و   جالب یلیخ... یبود  تو  احتماال .  بود  کرده  فیتعر  داشتیم   نگهش   فروغ  و  بود  فروغ

 !بودم   کرده  تجسم  رو تو  ی بچگ  من !  یبود  من   ی ها خاطره  ی بازساز  تو  بدونم  خودم  نکهیا  بدون  تو

 ه؟ یک  ن یثم _ 

 بعد  ماه  چند  تا   بوده  خونه  اون  تو   فروغ  ازدواج  از  قبل   از...  یفرهاد  اهللفضلحاج خونه  یدائم   کارگر_

 تمام .  اومد  یبافیقال  ی مرب  عنوان  به  م،یکردیم  یزندگ  که   ی آموزشگاه   تو  ی اتفاق...  من  تولد   از

 با   نی ثم ...  اونقدر  نه  ی ول  بود،  گفته   ییزایچ  هی هم  مامانم.  کرد  فیتعر  برام  اون  رو  گذشته   اتفاقات

 .کردیم  فیتعر  واو  به   واو  و  ات یجزئ

 :کرد  یتبسم  روزبه

 !گذشته  با  تو  ییآشنا  مسئول_

 :داد  ادامه  یشوخ   به  و

! یگذشت  ترسناک   از!  ی شد  دهشتناک   ی لیخ  یجور نیا  ؟ی کن  زی تم   رو   صورتت یبر  شه یم  گمیم_

 !یاین  خوابم تو شب  بدم   کفاره  دیبا

 :دیخند  فروز

 ؟یبخواب  ی خواینم   تو !  یدهشتناک  خودت_



 .خانمخاله...  بزنم  حرف   باهات   دمتیند   که   ی م ین  و   ماه  کی  نیا   جبران  دارم   دوست  نه،_

   .گردمیبرم  پس   باشه،_

 وحشتناک   و   زشت  معنا   تمام  به.  بود  روزبه   با  حق . رفت  نه یآ  کنار  کند،  خاموش  را  تبلت   آنکهیب  و

  نتوانست  اشکردهورم  ی چشمها  ی برا  اما  کرد،  پاک  شده   ختهیر  شیآرا  از   را  صورتش.  بود  شده

. نشد  حاصل یادیز  ر ییتغ.  شست  سرد   آب  با  را  اش چهره  و   رفت  یبهداشت  س یسرو  به.  بکند  یکار

 ی جمع  در   حضور  .بود  گذاشته  سر  پشت   را  ییپرماجرا  اریبس  شب.  کرد نگاه  نه یآ  در  رخسارش   به

 در   و  نشده  بسته   اشپرونده  هنوز  که  عطا   با  سخت  ییدعوا  آن   از  پس  ،یمی صم   و  شاد   و  یخانوادگ

 ماه   سه  تمام  اندازه  که   روزبه رفتن  لیدل  به   ی اتفاق  و  یناگهان  بردن  ی پ  انیپا  در   و.  بود  انیجر

 با   اشیزندگ  ی پرماجرا اتفاقات  اول  یرتبه  ”ی”قدرمطلق  نظر   از  هنوز .  داشت  ی جانیه   بار   اشگذشته

 تا   دانستیم  دیبع.  دید   ی گرید  تصرف  در   را  خانه برگشت،  ی وقت  که  یشب. شد  در دربه  که  بود  یشب

 شب   ازیامت  بدهد،  ازیامت  خواستیم  اگر.  کند  تجربه  را  شب   آن  ی شگفت  به یشب  دوباره   عمرش  انیپا

 بر  یرانقیقا  هیشب اش یزندگ.  داشت  فاصله   شب   آن  ازیامت  با  دست  انگشتان  از  کمتر  یدردربه

 وجود   آن  در   قیقا  شدن  چپ   امکان   لحظه  هر که  بود  شده  ی وخم   چیپرپ  و  خروشان   ی هارودخانه

  ...دلهره  از  پر  ش، یتشو  از   پر  باور،رقابلیغ  یشگفت   از  پر  دارد؛

 نذار  مونده  هم  یاگهید  ز یچ  اگه   من  »جون:  گفت  خدا   به   خطاب   دل  در و  کرد   خشک را  صورتش 

 ستین  ی زیچ گهید  بهروز  انت یخ از  بعد  کردمیم  فکر   قبال...  تمام  و  کن رو   االن  ن یهم   بعد؛  واسه

 ماه  شی ش  نیا  بینش  و   فراز...  یکنیم  رو  دیجد  برگ  هی  روز   هر ...  نه  دمید  یول   کنه،  مزدهشگفت

 تو   یانداخت  جانیه  بمب   نقدریا  ی نشد  خسته...  بوده  یمعمول   آدم   تاده  اندازه  من  یزندگ  ریاخ

 افسرده،  خموده،  همه...  بنداز  بهشون  نگاه  هی...  دارن   الزم  جانیه  دوزار  هم هاتبنده  ه یبق  م؟یزندگ

 و  شتاب   ش همه... یشهرباز  ییهواترن  شده  منم   یزندگ...  صاف  خط رو  ایزندگ...  جانیه یب

 ز یچ هی  با   لحظه  هر ...  من  به  فقط   یدی چسب  هی چ...  کن  رو   هم هیبق  واسه  رو  هنرات   نیا...  شیتشو

 «!گهید  بسّه   ایخدا!  یکنیم زمیسورپرا  دیجد
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 .داشت  حضور  هنوز   روزبه   برگشت  یوقت

 :گفت  و  زد   ی لبخند  فروز

  ...شه ینم   گهید  نیا  از  بهتر_

 :شد  روزبه طنتیش  پاسخش

...  بودمش  دهید  بار  چند  هاموقع  اون  چطوره؟ حالش ...  صلوات کنه  فرار  ندت ینب  یجور نیا  عطا_

 .ومد یم  خوشم   ازش

 :کرد  عوض  را  حرف   فروز

 .نم یبیم  هم  رو   پدرت  و   مادر  قاعدتا.  نمیبیم  رو یفرهاد  خانواده کل  احتماال  دفطر ی ع  ناهار  یبرا_

 بفهمه   مامان  دارهخنده...  کوچولوشونخاله  دنید  واسه   نزدهجانیه   یل یخ  ها خاله  و   مامان  آره،_

 مغزش   به   اگه  عمرا  شده،  بگومگو   سرش   خونه تو  بار   چند   که   بوده  یدختر  همون  فروزانش   خاله

  .کنه  خطور 

 :زد  یپوزخند  گذشته  اد ی  به  فروز

 !کرد  مخالفت  که  دونستیم  یز یچ  ه ی  مامانت_

  .نداشت  خبر   تو   وجود   از  یکس  همسراشون احتماال  و  ها یی دا تا   دو   و  مامانا   از   ریغ  به_ 

 درسته؟   نداره،  خبر   تو   و   من  نیب  یمیقد  احساس   از   که  یکس  فرامرز  از  ریغ  به  االن_

 :گفت  و   کرد  مرتب   را   اشختهیر  بهم  ی موها  دست   با  روزبه



 و  ل یدل  با   که  بوده  زودگذر  اق یاشت  و  ل یم  هی  کنهیم  فکر ...  دونهینم   شدت اون  به   هم  فرامرزیی دا_ 

 حساب  رو  گذاشته   هم رو   تو  از   من  یها یریگیپ  ن یا.  کرد  تمومش   شدهیم ان” ینم   ما  به  نای”ا منطق

 !ی خونتعصب  و   یلیفامعرق

 :کرد عوض   را حرف و  زد پوزخند  بار  ن یصدم  یبرا  فروز

 نوبرونه  که   بود  ییسبزاگوجه  فکر  تو  زلزله   ری رواگیهاگ  اون  تو .  دمید  رو  مادربزرگت  زلزله  شب_

  !میآوردیم  رو سبزاگوجه  کاش   گفت یم.  بود  دهیخر

 :دیخند  غش غش  روزبه

 بازم   داره  خونیچرب. شکموئه  یلیخ هم س یفرنگ  خاله ...  شکموئه ی لیخ برم  قربونش  آره_

 .نه  گه ید  ی تا دو  و  مامان   اما ...  خورهیم  یاخامهنون 

 درسته؟   گه، ید  هی اول  سی فرنگ...  مادرته  سی فرنگ  کردم یم  فکر   من_

 :کرد  شمردن  به  شروع  انگشتها  دادن  نشان  با  روزبه

 .فائزه  هم  ی آخر  مه،یفه  بعد   س،ی فرنگ  بعد.  مامانمه  یاول_

 :گفت  و   دیکش  هم   در ابرو  تفکر  ی نشانه  به  فروز

 نکه یا  وجود  با  فروغ  بود  گفته.  اولش  دختر   رو   گذاشته  رو   مادرش  اسم  فروغ  بود  گفته   من  به  ن یثم _

 .سی فرنگ  ذارهیم  رو  اولش   دختر   اسم  بوده،  زنده هم مادرش  موقع  اون

 :گفت  یتفاوتیب  با  روزبه

 هم  اسمش  منه،  مامان   اول  دختر...  داده  گزارش   بهت  اشتباه  ی فرهاد  خانواده  پنجم  ستون_

  .هستن  ریش ربهیش  سی فرنگخاله و  مامانم  .سی فرنگ  نه  ستالهه

 :گفت  زدهبهت  فروز

 !ستین  فروغ   دختر  که  الهه_

 :کرد  یاخم   روزبه



 ست؟ ین  فروغ دختر  مامانم  یچ  یعنی_

 :گفت  جانزدهیه   فروز

 مانیزا  از  بعد  معلمه   زن و   زنهیم...  بوده  راشیدب  از  ی کی  خاطرخواه فروغ  گفتیم  نی ثم ...  کن  باور_

 معلمش   به  نوزاد  ینگهدار   تو   هم  فروغ...  آقامعلم  دست  رو   مونهیم  نوزاد  دختر   ه ی  و  کنه یم  فوت

  .بوده  الهه  هم   نوزاد  اسم.  دارهیم  نگه   هم  رو  معلم  خود  کم کم  و  کنه یم  کمک

 :شد  کورتر   روزبه  یابرو  گره

 به  ی حاج نبود  خاطر  به   نکهیا...  لیفام  تو  معروفه...  دمیشن  منم  نوزاد  حضور یمنها  رو  داستان  نیا_

 هیپا  و  بوده  کش یزیف  ریدب   که   هیهمسا یخونه  رفتهیم  ی ه   رفتار،   رو  نظارت   نداشتن  و   یطوالن  مدت

 راز یش  ساله  پونصد  و   دوهزار  یهاجشن  از  ی حاج یوقت  که   یجور!!!  کرده یم  ی قو  رو   کشیزیف

 رو  پدرش   یجور چه  مامانا  نکهیا...  شده  هیهمسا  ر یدب  و  کیزیف  مجنون   دخترش  نهیبیم  گردهیبرم

 ...دمینشن  نوزاد  از  ی حرف اما  ... زبونزده  لیفام  تو   کنهیم  ازدواج  کشیزی ف  ریدب  با   و  کنه یم  یراض

 بوده؟   یاکاره  ساله   پونصد  و  دوهزار  یها جشن  تو  ی حاج...  ترهکامل  تو   اطالعات  مطمئنا  بگم؟  یچ_

 اسمشون   جا چ یه  که  بزرگ   اتفاقات   یواقع  ی هایمجر.  هاکنندههماهنگ و   دایخر  مسئول  نیا  از_

 .ادینم 

 :کرد  ی تبسم   فروز

 بزرگش   برادر  یسرباز از  داشت  ی شکوه   مهندس.  بودم  عطا   پدر  ی خونه شبید  واقع  در  امشب،_

 بودن  کرده  فر  رو   ششی ر.  نزنه  شی ر  وقت   چند  داشته  اجبار   ها جشن آغاز  روز  رژه  واسه  که   گفتیم

 دو  هر  عطا  ی عمو  و   من پدر  کن   حساب ... هاباحاله  ی لیخ...  بره  رژه  یهخامنش سرباز  ی جا رژه تو  که

 .داشتن  حضور  محل  ه ی  تو  پنجاه   و  صد یس  و هزار مهر  ست یب  خ یتار  تو

 :پوشاند  را  روزبه  صورت  رتی ح  و  بهت

 ؟ یمطمئن پنجاهه؟  سال   مال  ساله   پونصد  و  هزار   دو   یها جشن_



 مگه؟   چطور ...  کردم سرچ   امشب   نیهم  آره،_

 !ی حاج  رفتن   و   جشن شروع  از   قبل  یعنی...  پنجاهه  خرداد متولد   مامان_

 :چاندیپ   انگشتش   دور  را   کوتاهش  ی موها  از   یارشته  فروز

 .بشه  یسیبیب  خبرنگار  تونست یم  امرزیخداب نی ثم ...  گفتم  که  من_

 :بودند  شده  لیتبد  صاف   ی خط به  و  بودند  دهیچسب بهم  کامال  روزبه  یابرو  دو

. ستهیبق  از  بهتر ش رابطه  من  با  هم  هانوه  ن یب.  جوره ه ی  دخترش  تا   چهار  با  برخوردش   مامانا_

 ...ممکنه 

 احتماال ...  دونستهیم  نی ثم   که   بوده  یعلن  اونقدر...  نبوده  مگو راز  باشه،  بوده  طورنیا  هم   اگر  نیبب_

 رو  آدم   که   یمادر. نداره  هم ی تیاهم .  نکردن  ش یعلن  واقع  در.  داشتن نگه   ی مخف  یبعد  نسل  از

  .ترهمهم  کیولوژیب  مادر  از   کنهیم  بزرگ

 :کرد  نگاه  فروز  یچهره  به   دقت  با   و  کرد   باز  را   ش یهااخم  ناگهان  روزبه

 !ه یعال  که  باشه   ی گیم  که  ینیا  اگه_

 ه؟ یعال  ش یچ_

 :داد  حیتوض   شمرده  شمرده  روزبه

 محرم   تو   و   من  یعنی!  ی شینم   من  مامان یخاله تو   یعنی  نباشه،   مامانا   یواقع  دختر  من   مادر  اگه_

 !میستین  هم
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 شب آن  آنقدر.  دهد  نشان  ی عاد  را  خودش  کرد  تالش   اما  شد،   رتیح  و  بهت  فروز   وجود   تمام 

 نشان  واکنش  ی لیخ  شد یم ظاهر  چشمش  شی پ  هم ینیفرازم  یموجود اگر  که  بود  شده  زیسورپرا

 :دادینم 

  ...ممکنه_

 :گفت  اق یاشت  با  و   برد   شانشیپر  ی موها  یال   را دستش  دو  هر   روزبه

 !خوابن همه د، یپرس  شهینم  هم یکس  از   شب  وقت   نیا...  شه؟یم  یعنی...  ایخدا_

 :گفت  و  برد  دندان  ریز به  را  لبش   مضطرب   فروز

 تا...  دارم  نامزد  من...  شده  رید  گه ید...  ینباش  ای  یباش  من   محرم   تو...  نباشه ای  باشه   فروغ  دختر  الهه_

 .زدمیم حرف   باهات   داشتم  خواهر  ی نوه  چشم به  هم   االن

 :شد  لیتبد  رتیح  به کبارهی  به  اقش یاشت  روزبه

  ...نشه  دیشا بشه،  دیشا  یعنی...  نامزد یگ یم  ی دار  خودت...  ینکرد  که   عقد ...  نگو  چرت_

 :انداخت  لنگر فروز  پلک  ی لبه  اشک

 تمام   کنم،   رونتیب  ذهنم  تو   از  کردم   رو تالشم  تمام   اد، یب  خواست عطا   یوقت   ،یرفت  دوباره  یوقت_

 عطا  ی هامحبت...  تونستم  ی ول  بود،   سخت  ی لیخ...  بردارم  خاطراتت   از   رو  عشق  رنگ  کردم   رو  میسع

 ادتی  روز  هر   بهروز  با  یزندگ زمان  نکهیا...  بودم  نگفته  بهت  رو   یز یچ  هی...  کرد  کمکم   یلیخ هم

 جبران  تو   یمحبتها  مرور   با   رو  محبتم   کمبود.  داشت  عشق  کسر  دلم   که   بود   نیا  واسه  کردمیم

 ادتی  گهید  بود  شده  کیرمانت  یلیخ که   آخر  وقت  چند اون  نامرد،  همون  زمان  ی حت.  کردمیم

 کرده   بزرگت  ی لیخ  ذهنم  تو  ن یهم  واسه  ،یبود  کرده  محبت   بهم  که   یبود  ی مرد تنها  تو .  کردمینم 

 شخص   زبانیم  قلبم  االن...  کردم  رونت یب  قلبم  تو از   خودخواسته شدم،   دیناام  داشتنت  از  یوقت.  بودم

 .بده  هیکرا  زمانهم نفر  چند   به   رو  اتاقش   ستین  ونیپانس  که  آدمم  دل...  هیاگهید

 :زد  احساس یب  و   تلخ  یلبخند   روزبه



 رو  تو   نتونستم  من  که   همونطور ، یکن  فراموش  رومن  یتونینم   وقت  چ یه ... اولتم  عشق  من_

 هم  مال  نکه یا  تصور  با  ی حت داشتم،  رو  هوات دور  از   یحت که  بودم  عاشقت  اونقدر.  کنم  فراموش

 !فروزان.  میستین

 وجودش   در  را  ی خاص  احساس   گرید  اما   لرزاند،یم   را  قلبش   شه یهم   روزبه زبان از  ”فروزان” یکلمه

 :گفت  قبل  از  ترمطمئن.  نکرد  داریب

 هی  هم  خدا  خواستم،  من  یول...  یبش  عاشق  دوباره  ینخواست!  ینخواست  خودت   نکهیا  واسه  دیشا_

  .گذاشت  راهم   سر  داشتن  دوست   یبرا  خوب  مورد

 :کرد  نگاهش  مستأصل   روزبه

 ی زمان  کم...  میبود  هم با  سال  پنج   تو   و   من  ؟یگ یم  رو   نیا  که   شیشناسیم  وقته   چند  مگه  آخه_

 خودت  از  شتریب.  دارم  دوست  ازخودت   شتریب.  شناسمیم  شتریب  خودتم   از   یحت رو  تو   من...  ستین

 ... موقعا  اون  که  روزبه   همون! امروزبه  من...  فروزان.  دارم  باور  بهت

 :دیپر  حرفش انیم  فروز

  ...عظمتشه  به   ست، ین  قدمتش  به  داشتن  دوست _

 محو  شه، یم  حل   قندِ  ه؛ ییچا وانیل  ی تو  قند شدن  حل ه یشب  تو  و   من کردن  فراموش  داستان _

 !کنه یم  ر ییتغ  شه یهم  واسه  ییچا  مزه  اما  شهیم

 :داد انحنا  ی کم   را   لبانش  فروز

 یاگهید  شخص !  قلبمه  تو   یاگهید  کس  االن  اما.  میداد  طعم   گه یهمد  یزندگ  به  تو   و  من...  موافقم_

  .دارم  دوست  رو

  !میبود  هم   عاشق   م،ینداشت  دوست  رو  هم  فقط  تو   و  من_

 :کرد  سقوط فروز   پلک  ی لبه  از  اشک



 ی اپخته  چی ه   ی ول  شه یم سرد  روز هی  یداغ  هر. پخته  داشتن   دوس  و  کنهیم  داغ  رو   آدم  عشق _

 !شده  رید   گه ید  حرفا  نیا  یبرا...  روزبه  شده  رید.  شهینم   خام 

 :گفت  ی حرص  روزبه

 !شد ینم   جدا ازش   زنش بود،   دارنگه  زن   اگه  عطا_

 تو  که   همونطور   دارم، شکست  تجربه من  که  همونطور...  ستین  درست   حرفت  یدونیم   هم خودت_

 فرانسه،   یبر  یکن   فرار  نکهیا  ی جا  به   شی پ  سال   سه  اگه...  یدار  رو ینامزد  تو  شکست   تجربه

 کنار  هم  رو  داشتندوست  دیشا  ... بود  گه ید  جور هی  جفتمون   اوضاع  االن ، یگفتیم  بهم  و   یومدیم

 و   شدیم   سرد  عشقمون  تب  مدت  ه ی  از  بعد  هم   د یشا  م، یدیرسیم  کمال  به  و  میکردیم   تجربه  عشق

 .شدیم   تحملرقابلیغ  برامون  گه یهمد یاخالق  یرادایا

 

 با  روزبه   عشق   بود،  گرفته  را   مشی تصم   اما.  آورد  درد  به   را  فروز  قلب  روزبه،  چشمان  در  اشک  برق

 بود  نشده  قائل  او  یبرا  را  حق  نیا  ، یحام  عنوان  به  چه  و   عاشق  عنوان  به  چه. بود  همراه ی خودخواه 

 از  بعد   که  ی برزخ  و   یفیبالتکل.  باشد  داشته ینقش  شانرابطه  یندهیآ یبرا  ی ریگمیتصم   در  که

 .دهد  پروبال  سابقش  احساس   به  دادینم   اجازه   فروز   به  بود،  کرده  تجربه   روزبه   یها رفتن

 :گفت  حسرت   با   روزبه.  شد   یطوالن که  سکوتشان

 عاشقش  آدما   که  یاون  یحور  و   فرشته  ی جا بهشت  تو  خدا   کاش ...  یگیم تو  که   باشه  ینیا  دیشا _

 !شدمیم مثبت  بچه  االن  برابر  ده  من   وقتاون.  دادیم  وعده رو   دنینرس  بهش  و  بودن

 :گفت  و  زد   یلبخند   خت،ی ریم  فرو   چشمش از  که ییهااشک  انی م  در  فروز

 یاخالق  نظر   از  کردنمون  صحبت گهید  یول...  یمحترم  و   زیعز  برام  شهی هم  تا یدونیم  خودت_

  .کنم   یخداحافظ باهات   خوامیم  من  بار  نیا...  ستین  درست

 :بود  همراه صدا لرزش با  روزبه   پاسخ



 هم  کنار  رو  بمونیمعا  و  محاسن ...  کن  فکر   هم با  عطا   و  من  رو...  فروزان  رینگ  م یتصم   یاحساس_

 دایپ  ی دسترس  هم  داده  وعده   فرامرزییدا  که  یارث   به  من،   شی پ  فرانسه  یا یب.  ریبگ  م یتصم   بعد  بذار،

 .یکنیم

 :گفت  و دیکش  ی قیعم   نفس   فروز

  .نگهدارت  خدا_

 .کرد  قطع  را  تماس   و
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 به   خطاب دل  در   و  انداخت  فرامرز   گردن  را  راتی تقص   تمام  هیگر  ان یم  . کردن  هیگر  به  نشست  دوباره

 بهش   چرا ست،ین  فروغ   ینوه  روزبه  یدونستیم  که   تو...  فرامرز  یشرفیب  ی لی»خ: گفت  برادرش

 ه؟ یچ  ان یجر  بفهمم   دی با  االن...  رو  عشقم   هم ،ید یکش  باال   رو   ارثم  هم  نشه؟  من   ال یخیب  که   ینگفت

 تو  گور   از  شا یآت  همه... شدینم   رو  هم  روزبه  که ی ومدینم   کاش  برده؟  رو دلم   گه ید  نفر  ه ی  که  االن

 «!فرامرز   شهیم  بلند

 به   و  نشست   دستش  کنار   نویم. دیکش  دورش  را  پتو  و   شد  مچاله   خودش در  نشسته،  همانطور

 :کرد  مهمانش  یلبخند

 ن یزنیم  محک  رو  گه یهمد  نیدار  یعنی...  عطا  با   ینامزد ...  که  ینکرد  عقد...  ستروزبه  با   حق_

 بهتره؟  کدوم   نیبب...  نه  ای  ن یایم  هم  به  نینیبب

 :کرد  اخم  نویم  به

 نفر  شد؟   عاشقش   دیبا   پس   خوبه،  یلیخ یمرد هی  چون   هست،  خوب  یلیخ مرد  هزاران  ایدن  تو_

 هر  عطا  و  روزبه...  شد ایدن  خوب  یمردا  تکتک  عاشق   یجور نیهم !  شد  اونم   عاشق  اومد   که  یبعد



  و  گرانبهان  دوشون  هر!  کبودهاقوتی  و  زمرد   انگشتر  دو  ن یب  انتخاب  مثل ...  خوبن یلیخ  دو

 !ارزشمند

 :نرفت  رو   از  نویم

  ...کنار  بذار  رو   هیبق  د ید  از  متیق  و  ارزش !  ادیم  شتریب  دستت  به   انگشتر  کدوم  نیبب_

 یجدا عطا !  کنم  امتحان  رو   روزبه  زمرد   انگشتر  و   ارمیدرب  رو  عطا   کبوداقوتی  انگشتر  خوادینم   دلم_

 هم شخانواده.  کرد  حساب  روش   شه یم  که ی کی  ،یحام  ه ی  هست،  مرد  ه ی  امشبمون،  یدعوا  از

 به   واکنشش  نمیبب  دیبا ...  ادیم  ش یپ  خب  امشب،  یدعوا  مورد   در  .رفتنیپذ  رو  من   و   کننیم  دمییتأ

 یجفنگ  ه ی  بود  آورده  کم  گه ید  ی جا از  اونم  گفتم،  یمزخرف  ه ی  شدم  یعصب  منم   ه؟ یچ اختالف  نیا

 ابونیخ تو   رو  من   نشد   حاضر  اونم.  بودم  عطا خون قند  نگران  من  دعوا،  همون  تو   اما  .داد  جواب

 هم  حال  نگران  دعوا  وسط  نفر   دو  اگه.  رفت بعد  بشم،  ساختمون   وارد گذاشت  بره،  و   کنه  ادهیپ

 تو...  شهیم  ان ینما  آدما  ذات   اد،یم شی پ  مشکالت  یوقت...  دارن  دوست   رو  گه یهمد واقعا  یعنی  باشن،

 بازوم   به  که   ی ضربات  سر بعدا  شه ینم   ل یدل  نیا  البته...  رنی م  هم صدقهقربون  همه که  یخوش و  یخوب

  ...سوا  نیا  جدا، اون.  رمینگ  رو   حالش  زد،

 :کرد  نگاهش   ره یخ  نویم

 !هیعصب  عطا_

 احساس  که   یطیشرا  در   یانسان  هر . نشه  یعصبان  اصال   که  ستین  ربات   آدمه،...  ندارم  قبول...  اصال_

 هم   بعد...  هیعیطب نیا...  کنهیم  داغ  زننیم مفت   حرف   بهش   دارن  و  شه یم  ظلم بهش  داره  کنه

 جاش سر  راحت   آقا...  نجایا  ایب  تو   گه ی م  دنبالت،  رانیا  ام یم  بگه   حداقل  که  نداره  جنم  اونقدر  روزبه

  !وردلش   برم  پاشم   هلکهلک من  داره  انتظار  نشسته،

 :کرد  تکرار   نویم  دوباره

 !هیعصب  عطا_

 :کرد  هی توج  فروز



 ی ول  عالقمنده  منم به  شده،   جدا همسرش از  مدتهاست...  فشارهتحت  یطفل  اون...  نویم  نیبب_

 بود  یعصب  شه یهم  اگه...  گهید  ن ییپا  ادی م  تشی عصبان  آستانه  سطح   خب ...  کنه  بغلم  ی حت تونهینم 

 به  ز یآمنیتوه   رو   انگشتش  عطا   که  االن   مثل  یحت  بار   هی  اگه   دمید  من   که ی نگار  اون.  گفتیم  نگار

  ...کرد ینم   ی کوتاه   کردنش  عنوان  تو   د،یدیم  رو  عطا   تیعصبان  زد،   بازوم

 :داد  تکان  سر  تأسف  با  نویم

 !رفت   ی شد  خر_

 :دیخند

  !هیبررس  دست   در.  کنم  فکر  روش   خوامیم  یول  نشدم،   خر هنوز ...  حاال_

 

 و   دیکش  ی قیعم   نفس  .شد  ظاهر   آن  ی رو  بر  عطا   نام   و   شد  بلند  آپ واتس  در  تبلتش  زنگ  یصدا

 :داد  جواب

  .سالم_

 !یداریب  حتما   گفتم  ،ینیآنال  دمید...  سالم_

  :رفت  آشپزخانه   به   و  شد   بلند  ش یجا  از

 خوبه؟  حالت.  دارمیب  آره_

 ؟ ی کرد  هیگر.  خوبم_

 :شود   کمرنگ  شیصدا لرزش  تا   د ینوش  آب  ی اجرعه

 ؟یندار  دادسرا  فردا  مگه  ؟یدینخواب  چرا_

 !باال   ام یب  بزن  رو  در_

 :شد  رهیخ تبلت  یصفحه  به



 االن؟  ییکجا_

 !درو  کن   باز...  در  دم_

 به  ع یسر  و  کرد  باز   را  در.  بود  در   پشت !  گفتیم  راست. کرد  نگاه  فونیآ  توریمان  به  و   برگشت  هال   به

 از  ش یب  چشمانش   پف. نشد  اما  د،یبزدا  اشچهره از  را   اشک  رد  تا   شست  را صورتش .  رفت  آشپزخانه

 سر  از  را   شالش  داشت،   تن  به  را   یمهمان  لباس   همان. برود  نیب  از   زها ی چ  نیا  با   که  بود  آن

 شدن  باز  با.  شد  آسانسور  دن یرس  منتظر  و  کرد  باز   را  در.  دیکش  سر  یرو   و   برداشت  یلباسچوب

 .نبود  مرتب  هم شیموها.  بود  مادرش   منزل  یمهمان  لباس   با   متفاوت  لباسش.  دید  را  عطا   آسانسور،

  .بود  آورده  شیبرا  را  بود  داده  خانمنیزر  که   ییغذا  ظرف

 

 :کرد  نجوا  کند،  ی جار کالمش   در   را  یمثبت  احساس  ن یکوچکتر  ای بزند  ی لبخند  نکهیا  بدون

  .آوردم  برات...  یبود  گذاشته  جا   رو  تیسحر_

  .ممنون...  یکرد  لطف_

 :برگشت  فروز  طرف   به  و گذاشت  کانتر  ی رو  را  غذا ظرف .  شد  خانه  وارد  عطا

 ؟ ی کرد  هیگر  چرا_

 :گفت   پاسخ،  ی جا به  فروز

  .خوردمیم  ی زی چ  هی  حاال ...  یافتاد  خواب  از_

 :زد  یمحو   لبخند عطا

  ...سرت  یفدا_

 :شکاند  عطا   را  سکوت.  کردند  نگاه  وارید  و  در به   و  شدند   ساکت  دو   هر

 .میکن  صحبت   مفصل  هم  با  دیبا  بعدا  .ستین  ی مناسب  زمان  االن_



 .موافقم_

 :گفت  فروز.  برگشت  ی ورود  در  طرف   به   عطا

  .یدیکش  زحمت   یلیخ ...  ممنون  یسحر  بابت_

 .نبود  ی زحمت_

 

 

 [20:33 07.03.21] ,شیرایو

۲۰۵    

 آن   گرفت،  قرار  دستش  در   که  فروز   دست .  بدهد  دست   فروز   با  تا   کرد  دراز  را  دستش .  کرد  باز  را  در

 ی آرام  دارم”  ”دوسِت.  دیکش  آغوش   در  محکم   هیثان  چند  یبرا  را  او  یناگهان  ی حرکت  در .  نکرد  رها   را

 فروز  به  در   شدن  بسته  زمان تا و.  شد  لیگس  آسانسور  درب   ی سو  به  شتابان  و  کرد   زمزمه  لب   ریز

 .زد   لبخند گنگ،  و   مات

 

 یضربدر   باستان   مصر  ی هاییایموم  مثل   اشنهیس  ی رو  را  دستانش.  داد هی تک  آن   به  و   بست  را  در

 زده،شتاب  بودن،  شبمهین  به   توجهیب.  برداشت  انحنا  ش یهاقهیشق  کنار   تا  شی لبها  و  گذاشت

 کوالک  بدنش   در  یانرژ .دیپوش  را   قرمزش  کلوش کوتاه  دامن  با   زردرنگ  یتاپ . کرد  عوض  را  لباسش 

 بود  دهیشن  افرا””بابک  از  عطا   نیماش  در  که   یاترانه  .نمودیم   هیتخل  را  آن  ی جورکی  دیبا  و  کردیم

 ها هیهمسا خواب مزاحم  تا کرد  کم   را  شیصدا. گذاشت  تکرار یرو  را  آن و   کرد  پخش   تبلتش   از  را

 و   دنیرقص   به  کرد   شروع .  دنیرقص   یبرا مناسب   و   ،ی خال و  بود  بزرگ  ییرایپذ  یفضا  . نشود

 .کرد  شل را  کمرش  چی پ  و  داد  تکان  را   شیدستها.  دنی چرخ



 از   را  شیدستها.  افتاد  آشپزخانه   رهیجز  ی رو  بود،  رفته  عطا  آغوش   به  آن  با   که  یبلوز  به   چشمش

 یبای”ز کارتون  مثل  .ستادیا  ش یروروبه  لباس  یتنه.  گرفت  باال  را   آن  و  کرد  وارد   لباس  نیسرآست

 آنقدر .  دیرقص   و   دیچرخ  عطا   ال یخ و  لباس  آغوش  در  اش،یکودک  دوره  موردعالقه  کارتون   خفته”،

 کرد   شروع  و   نشست  فرش  یرو .  شد  تمام   فراوانش  یانرژ  و  گرفت   درد   شی پاها  تا  دی رقص   و   دی چرخ

 .زدن  نفسنفس  به

 

 :داد  تکان  تأسف به  یسر یشینما  خندان ی صورت  با .  شد  ظاهر   مقابلش   نویم

 سالته؟   چند_

 :دیخند

 شنیم  باشه  هم   سال  هفتاد  شونیم یتقو  سن اگه  شن یم  عاشق   یوقت  زنا  یول...  سالی س  کینزد_

 !ساله  هفده

 :کرد  نگاهش  متأسف   دوباره  نویم

 !سحرته؟  یدعا  یجا   اطوارا  و   قر  نیا  رمضون،  ماه  سحر  کینزد_

 :داد  جواب  لسوفانهیف

 !یبذار  تو  اگه...  کنهیم  درک   منو  حال   خدا_

 :کرد  عوض  را  حرف   نویم

 !ی دیرقص یم  گهید  الیخ هی  با   گه،ید   آهنگ  هی  با   قبال  ادمهی_

 تو  اد یم  هم  روزبه  کنم، گوش  رو  آهنگ   اون  وقت هر نایقی.   رهینم   ادم ی  وقت  چیه ...  ادمهی...  آررره_

 الیخ با  دن یرقص   ی ول  ...  نداره  وجود   ی احساس  گهید  چون ...  احساسش  نه  ش خاطره فقط  اما...  ذهنم

 تونهیم  عطا  رفتار   تی نها.  کنه  دایپ  تحقق   وقتچی ه   دونمیم   دیبع  چند  هر...  ستگهید  زی چ  ه ی  عطا

 !برقصم  منم  بزنه،  دست  برام  ستهیوا  گوشه  ه ی  جنتلمن  ی لیخ  که   باشه  نیا



 :داد  تکان   تأسف   به  را سرش  یجد   نو یم  بار  نیا

 کار  در   یروزبه  میکن  فکر   ا یب...  یچیه   روزبه اصال...  یگرد یم  پسره  نیا  با  ست ین  ماه  ه ی  هنوز_

 عطا؟  به  ی باخت  دل  معاشرت  ماه  هی  اساس   بر  تو...  ستین

 را   آن.  دیکش  یبشقاب  در   و   برداشت  کانتر  ی رو  از  را  غذا.  رفت  آشپزخانه   به و   شد  بلند  ش یجا از  فروز

 :گفت  و   گذاشت  ویماکروو  در

 آدم   یعنی  شه، یم  خوردنم   ی سحر  نگران  و  گردهیبرم  عطا   ن،ی سنگ  جروبحث هی  از  بعد  یوقت_

  .یمردونگ  تینها  ی عنی  رفتار هی  ن یهم .  ستین  خدا”  امون  به  کن”ول

 :زد  دست   یشینما  نویم

  .کنم  زحمت   رفع   دیبا  کم کم  گهید  من ...  شده  یمخمل  شما   یگوشها  پشت...  گمیم  کیتبر_

 :داد نشان   واکنش  عیسر  فروز

  .دارم  از ین  حرفات  به  بمون،...  نرو...  خدا  رو   تو  نه_

 ؟ یکنیم  گوش   حرفم به   هم یلیخ که  نه_

 که   خودمم نیا  تینها...  مشورت  ی عنی  فکر  اتاق...  نوجانیم  بشه  اجرا   یگیم   تو   ی چ  هر   ستین  قرار_

 اما   .کنم  فکر  تریجد  عطا  به .  کنم  فراموش  رو   روزبه  گرفتم  م یتصم   هم  االن.  رمیگیم  میتصم 

 مردک  اون  سر  یحت  روزبه،   سر  من   نیبب...  بسنجم  رو   جوانب همه اطیاحت  با   دیبا...  عصابهدست

 واقعا   روزبه  سر   اما  داشتم،  ی بیخودفر  بهروز  سر...  کردم  باور   رو  گفتن   بهم  ی چ هر بهروز،  وجودیب

 صداش  و  صورت   د یرس  نظرم   به   لنگه، یم  کار  یجا  ه ی  کردم  حس.  کردم  باور  رو   تصادف  انیجر

 یبرا  داشتم،   حرفش به  که   ی اعتماد  خاطر   به  یول   باشه،  شده  ناقص   که  هست یاون  از  ترمردونه

 هم   عقلم ...  رفته  براش  دلم ...  جلو  برم   محتاط  خوامیم عطا،  مورد  در  االن  یول ...  آوردم  لیدل  خودم

 با  خصوصا . کنمینم   ول  رو  دلم   افسار   ارمیدرن  رو  نگار   ی حرفا  سقم   و  صحت تا  اما...  کنهیم  دش ییتأ

  .داشت  نی ماش  تو   که   یبرخورد  اون

 :زد یپوزخند  نویم



 !میدیند  دستت   تو  ی زیچ که   ما   افسار؟   کدوم  ؟یکنینم   ول  رو   دلت  افسار_

 !ی خوب  تو...  بابا  باشه_

 

 [20:35 07.03.21] ,شیرایو

    

 

 [12:04 09.03.21] ,شیرایو

۲۰۶    

 .نشست  عطا  تماس   منتظر   و  شد   آماده  داشت  که   یسرعت  ن یآخر  با  شد، تمام   که   نش یآنال  کالس

 به  توجه   با  فروز اما.  رودیم منزلش  به   شبید  اختالف  ی درباره  صحبت  ی برا  بود  گفته  عطا

! بماند  سقف  کی  ریز  تنها  عطا   با  د ینبا  بود  گرفته  جهینت  قبل،   شب   بغل  و  یکش اثاث  شب  یبوسدست

  .رفت یپذ  هم عطا   و  بروند رونیب  هم  با  داد  شنهادیپ

 و   خوب  ی هوا  از  .اوردین  خود یرو  به  دارشانید آخر   یها صحنه  از  ی زیچ عطا   شد،   که   نیماش  سوار

 از   یکم .  بودند  دهیرس  نظرش   به  یی بایز  یقو  ه یشب  که   آسمان   ی ابرها  از  و   گفت  ی بهار  بخشفرح

 :کرد  اعتراض   فروز  تا  زد حرف مغرب و  مشرق

 !میکن  صحبت   میدار  هم   از   که  ی ناراحت  مورد  در  بود   قرار  کنم  فکر_

 :دیکش  ی قیعم   نفس  عطا

 .کنمیم  گوش   بگو،_

 :گفت  مزاح   به  فروز

  !دیانداخت  راه  دادیوب  داد  شما ...  دییبفرما  شما ...  یشکوه   جناب  کنمیم   تمنا_



 !چشم  کنم،  پارک   جا  هی  بذار...  یفرهاد  خانم  چشم_

 

 نه  و   هابچه  ی باز  یلهیوس   نه  داشت،   حوض نه  که  ی سبز  یفضا .  کرد  پارک  یخلوت سبز  ی فضا  کنار

  !درخت تا   پنج   و   بود  مکتین  تا   چهار. یسازبدن  ابزار  یحت

 دستش   .نشست  کنارش   ی کم   ی فاصله  با  عطا .  داد  هی تک  آن  ی دسته  به   و  نشست   ی مکتین  ی رو  فروز

 :گفت  کند،   برخورد  او  با  دستش   آنکه یب  و  گذاشت   فروز  سر پشت  مکت،ی ن  یپشت  ی لبه یرو  را

 !یبود  نی آنال  روقتید  تا  شبید_

 :نشود  عطا   دست  پرت   حواسش تا نشست  جلوتر  و   دیچرخ شی جا در  ی کم   فروز

  ...بگو  شبید  از  خب، ..  .زدم  چرخ نستاگرامیا  تو  کم  هی_

 :دیخند عطا

 !یخانیعلاحسان.  افتادم  عسل””ماه  ادی_

 ریز  را  اضطرابشان  دو  هر.  او  مثل   هراسد،یم  صحبت آغاز  از  عطا  د یرس  نظرش  به .  کرد  ی تبسم   فروز

 از  ی رفتار  چه  کند   فراموش  گرفت   می تصم   یالحظه فروز.  بودند  کرده  یمخف  لبخند و  آرامش   نقاب

... یکرد  رو   کار   نی هم  بهروز  سر  سال  »دو: زد  ب ینه  خود به  جا  در   اما  است،   دهید  عطا

 «!یکنیم   وا  عطا با  سنگاتو   زادی آدم  بچه  نیع  ینیشیم...یبیخودفر

 :شد  قدمشیپ  خودش 

 چرا؟! یشد  ی عصبان  نگار  شی پ  رفتم   من  نکهیا  از  تو_

 :کرد  گرد   چشم عطا

 رو کار  محل  نیقوان  که   یستین  دهیند  مهتابآفتاب  دختر   تو   چرا؟   یپرسیم  ی دار  واقعا  چرا؟؟؟_

 چقدر  باشه،  شده   شی قاط   هم  زنانه   حسادت  یوقت   همکار،  ه ی  یسوسه  یدونیم...  یندون  و  ینشناس



 اون،  از   گذشته  ببره؟  رسؤالیز رو  آدم   یاجتماع   و   یشغل  اعتبار  تونه یم  چقدر  بزنه؟   ب یآس  تونهیم

 کنه؟ یم  قضاوتم   عادالنه  اد ینم   خوشش  من   از  که   ی نگار  یکنیم  فکر   تو

 :دیچرخ عطا سمت   به  شتر یب  و  شد   جاجابه شی جا در  ی کم   فروز

 چقدره  همسر  نقش تو   تیباز  ت یفیک  نکهیا  دنیفهم   یبرا  تو،  شناختن  ی برا  گفتم،  بهت  شبمید_

 هم  بعد!  نیدار  اد یز  مشترک  انیآشنا  و  دوستان نبود  حواسم! دیهمکار  نبود  ادم ی...  نگار  سراغ  رفتم

 من ..  .کنه  ی باززنکخاله  و   ارهیدرب  ی بازپیچ  بخواد  بود  باکالس   اونقدر  که نگار  کردمینم  رو  فکرش 

  .نبود  اشتباه  کارم

 ...یه  بگردم   روتو   یه _

 :گفت  ی طناز  با  فروز

 شه؟ یم  تموم   گرون  برات  گفتن   بهت  شب ید  که  ییحرفا عطا؟ ...  کنمینم   دخالت  من...  خودته  لیم_

 :گفت  و  داد  انحنا  ن ییپا  به  یالحظه  را  ش یلبها عطا

  ...ستین  مهم_

 :گفت  جانب بهحق  فروز

 ؟ یکرد  بارم  درشت  و  یزد  داد من  سر  اونقدر   ست،ین  مهم که  ی زیچ واسه  پس_

 :کرد  هم در  را اشچهره یکم   عطا

 !بودم   آروم  هم یلیخ تمیعصبان  حجم به  نسبت درواقع...  نزدم  که  یداد_

 !ی ه   بنازم   روتو   یه _

 :شد  ی جد  دوباره  و  زد   یمحو   لبخند عطا

 تو   اومد  فکر   نیا  که   ید ید  من  از  ی چ  ؟ یباش  هم  نگار   با   همزمان یخوایم   تو  ی گفت  بود  یچ  اون_

 سرت؟ 



 :گفت  و  داد  شدیم  رد  شانیرو  ش یپ  از   که  ی اگربه  به   را  نگاهش   فروز

  ...داده  ام یپ  بهت  نگار   دم ید  بخونمش،   بهم  ی داد  رو  لتیموبا وکالتت، دفتر  اومدم   که  روز  اون_

 :کرد  نگاهش   رهیخ عطا

  م؟یهمکار  نگار  و  من  یهست متوجه_

 !گرفتیم  رو  اروی  اون  شماره   گهید  یکی از  رفت یم   خب  تو؟   چرا_

 بشنوم؟   حرف دیبا  من   کرده،  نگار   که   یکار  بابت_

 :گفت  و  کرد   جمع را  جسارتش   تمام   فروز

 قاعده  نیا  از  منم.  کنه  فکر   بهش   کم  یلی خ  اگه   یحت. مونهیم   ذهنش  تو   یآدم   هر گذشته_

 رو   دنید  انتی خ  تجربه  قبلش   ی زندگ  تو که  یبش  ی زندگ  وارد  ی خوایم  ی زن  با   تو.  ستمین  یمستثن

 کاشته، یم  محبت   بذر  شی زندگ  یفردا  برا  داشته  که   موقع  همون  که  کرده  یزندگ یمرد  با.  داشته

 بدون  دختر  با  دهیدانتی خ  زن   نیا.  کردهیم  برداشت  را  هاش کاشته  گهی د  ی جا هی  داشته  طرفش 

 ساده   امیپ  و  تکست   ه ی  فقط  نگار   طرف   از  تکست  ه ی  قاموسش  تو .  متفاوته  یلیخ یفکر   نه یزمشیپ

 رو  رابطه   نیا  اجازه   که ییتو.  ییتو  مقصر   شهمه تو  که...  سؤال  تا   هزار شهیم  بندش   پشت  ست؛ین

 نیا  که  هست  امکانش... خب. یداد  بوده  تیزندگ  تو   قبال   که  ی زن  به  جواب و  سؤال  ه ی  حد  در   یحت

 کنارت   قدراون  گهید  سال   پنج   دیشا...  عطا  نیبب.  نباشه  یمنطق   که   بزنه  سر  ازش   هم   ییرفتارا  وسط

 االن  ی ول  بشه،   عوض  دگاهمید  کال  که   باشه  کرده  دایپ  ام یالت  م یزخم   روح   و  باشم   داشته  آرامش

 . یبد  ادامه  موضوع نیا  به   علم  با   و  یبدون  رو من   احساس   ن یا  خوامیم

 [12:08 09.03.21] ,شیرایو

۲۰۷    

 کرده  درک   و  گوش را  آنها  است؛  دهینشن  فقط  دادیم  نشان  نگاهش   .دی شن  را فروز  ی حرفها عطا

 خط چند   شد، یم  ظاهر  ابروانش  نیب  ی اخم   کردن  صحبت یجد   موقع   که  شه یهم   عادت   به.  است

 :گفت  و   شد  ظاهر  ابروانش  نی ب  یعمود



 ینوع  تو   اگه  باش   نداشته  شک...  داره  هم مقابلش  طرف   ی رفتارها  به   یبستگ  ی کس  هر  ی رفتارها_

 نوع  هم ما   مدت  هی  از   بعد  م، یکن  یزندگ  کنهیم یفحاش  مثال   داره  مرتب  که   ی کی  با  ینوع  من   ای

 هر  وشوهرزن  ییجورا هی.  شهیم  متفاوت میداشت  باهاش  اول  روز   که  ی برخورد  با  برخوردمون

 پس  نگاره  از  متفاوت  تو   ت یشخص   چون  .کننیم  ت یترب  ناخودآگاه رو   گهیهمد  دارن  دوشون

 تو .  کردم  ی باز  نگار   یبرا  که  شهیم  ی نقش  از  متفاوت  شوهر،   نقش   در   هم   یشکوه  عطا   منِ  تیشخص 

 ی زندگ  اون  با  که   یفروز  همون  تو مردک،  اون و   من  یاخالق  یتفاوتها  به  توجه  با ...  طورنیهم  هم

 و   شک  مورد...  دارم  قبول  ی حد تا  گمی م  دارم...  یحد   تا   رو   حرفت   وجود  ن یا  با...  یشینم   یکرد

 رو  بعدش   به   جانیا  از  ،ی دیشن  که  رو  جاش   نیا  تا   حاال...  خردکنه اعصاب   ی لیخ  گرفتن   قرار  نیبذره

 که   صحبت  کردم،   صحبت نگار  با  رفتم   شبید...  باشه  نمون یب  یکاریمخف  ندارم   دوست...  بشنو  هم

 ...مشاجره  نه،

 :گفت  شده درشت  یچشمان با  و   چرخاند او  سمت به   را  سرش  شتابان  فروز

 ش؟ خونه دم  یرفت_

 به  داد  را  نگاهش .  برد  اشچانه  ر یز  را  دستانش گره  و   گذاشت  شیزانو  دو  یرو   را  آرنجش   دو  عطا  

 :گفت  و   بود  شی پا  کینزد  که  یازهیسنگر

  !درآورده  حرف  برامون  که  ه یچ حسابش  حرف   نم یبب  رفتم. آپواتس  تو_

 

 که  ی موقع  »همون:  گری د  ییجا ذهنش  اما  بود،  عطا   به  نگاهش .  شد  رهیخ عطا   به  مات  و  گنگ  فروز

 جسارت  اونقدر  من  فقط !  زدهیم  حرف نگار با   داشته  هم   عطا   زدم،یم حرف روزبه  با   داشتم  من

 صحبت  روزبه  با   یم یقد  عاشق  چشم   به   من   البته...  نه  عطا   ی ول  بگم،   شبی د  از  ی زیچ عطا  به  ندارم

 «...نکردم

 :گفت  و  کرد  اریهوش را  نگاهش   رنگ  درآمد،   حرکت  به  چشمش   ی جلو  که   عطا   دست

 خب؟ _



 که  بود  نیا  کردم  حرفاش  از  که   یریگجهینت.  میکرد   جروبحث   کمم   هی.  میکرد   هم  بار  حرف   کم  هی_

 بگه  تا   ش یخواستگار  برم  داشت  دوست .  شیخواستگار  نرفتم   دوباره  طالق از  بعد  بود   برخورده  بهش

 !یبش  من   زن   قراره  که   کرد  یدلسوز   واست  هم   ی لیخ...  بشه  ارضا  غرورش  تا...  نه

 :داد  تکان سر  فقط  فروز  اما .  کند  ی شوخ  و  بزند ی لبخند فروز  است   منتظر  دادیم  نشان  عطا  چهره

 .آهان_

 :گفت  عطا  گذشت،  سکوت  به  که   یکم 

 روش؟   بزنم  شد  باطل  مهر...  دعوا  یپرونده  انیپا  خب،_

 :گفت  دهد،  نشان  را   یاحساس  اش چهره نکهیا  بدون  فروز

 !یدار  بزندست  تو_

 :انداخت  ابروانش  نیب  ی گره   عطا

 نگاره؟   فهیاراج  از  نمیا_

 :زد   ش یبازو  به   یدست  فروز

 !خودمه  ات یتجرب  از...  رییییخ_

 :گفت  و  گرفت   ی شوخ  به   عطا

 !یدیند  زدن  کتک ...  ستین  زدن  که   انگشت  تا  چهار...  الیخی ب_

 !یکرد   کبود  رو  بازوم_

 :کرد  طنت ی ش  عطا

 !یگی م  راس  اگه  نمیبب_

  .شده  کبود  دم ید  صبح یول  گرفت  درد   یلیخ شبمید...  یکرد   کبود  رو  بازوم ...  گمیم  دارم   یجد_

 :گفت  یناراحت با  و   کرد  نگاه   فروز   صورت به.  دیپر  واضح   عطا   رنگ



 ...که  کردم ینم   فکر ...  من  یوا...  خواستمینم   کن  باور_

 :زد  ش یبازو  به  ضربه  چند انگشت  نوک  با  و   داد  انگشتش  نوک   به  را  نگاهش

  ...!خدا   ای...  دینبا  نکه یا  آخه_

 :گفت  بود  اشچهره در   که  ی تیجد  همان  با   .است  شده  خنک دلش  کرد   احساس  فروز

 !ه یزیآمنیتوه   رفتار   یل یخ...  کنم  ش تجربه  دوباره  ندارم   دوست  اصال   اما...  رمیگیم  دیند  رو   بارن یا_

 :گفت  و  گرفت   یجا  دگانشید  در   قبلش   یلحظه  ندامت   یجا  طنتیش .  برخاست  شی جا  از   عطا

 یمردگخون و  یکبود لکه  ، یعاد  طیشرا  تو   باش  مطمئن  یول...  آخره  دفعه  جروبحث  تو...  باشه_

 صلوات  هی...  جلسهختم...  پرونده  به  زدم   رو شد   باطل  مهر  االنم...  بشه  ظاهر  قراره  بدنت   رو  ادیز

 .دییبفرما  قرائت

 

 [00:15 10.03.21] ,شیرایو

۲۰۸    

 درشت  چهارخانه   ی مردانه  راهن ی پ  عطا.  زدند  قدم  کوچک  سبز  ی فضا همان   در   عطا  شنهادیپ  به

 .راهنشیپ  یها چهارخانه  رنگ به  قایدق.  رهیتیآب  یفاستون  شلوار با  بود  ده یپوش  یآب  و  سبز

 فروز   دل  . بود  برده فرو  شلوارش   یهابی ج  در  را  دستانش   و   زده  تا   آرنج  تا   را  لباسش   ی هانیآست

 فرستاد   طانیش  بر  یلعنت.  کند  رد   عطا   بدن   و  دست  ن یب  ی کهیبار  از  را   دستش  نکهیا  ی برا  رفت  غش

 .کرد  فشیک  بند  را دستش  و

 :گفت  بردارد  شی پا  یجلو از   را  نگاهش  آنکه یب  عطا

... میریبگ  قلم   رو  آخرش   ساعتمین  اون  اگه   البته.  گذشت  خوش  بهم  یلیخ نایامامان یخونه  روزید_

 انگار  ... بودن  خوشحال هم   بابا   و  مامان   نکهیا  .نبودم   مامان  یخونه  همزمان یعل  با   بود  وقت   یلیخ



 ی خوشحال  بعد.  بشه خوشحال   آدمم   نکهیا  واسه  شه یم  ل یدل  هی  هستن،  خوشحال  انیاطراف  یوقت

 !مثبت  تسلسل  دور  هی...  شهی م  هی بق  یشاد  باعث   آدم

 :کرد  ناز  فروز

...  رینخ  دم ید  شدم،  منتظر  یچ   هر !  گذشت  خوش  بهم  ی لیخ  ی بود  تو  چون  ی گیم  االن   کردم  فکر_

 !ستین  ی خبر

 :برگشت  طرفش  به   و  زد   یشکرخند   عطا

 بر  گر ید  نیا  همانا .  بود شده  بابا  و   مامان  و  من   یخوشحال  باعث  من،   کنار  تو   حضور... زدلمیعز  آخه_

 !است  مبرهن   و   واضح  همگان

 !بشم   متوجه  تا   ی بگ  بهم  دیبا...  نبود  مبرهن   و  واضح   من   ی برا  گرید  نیا  همانا _

 :کرد  نگاهش   زدیم   برق   که  یچشمان  با   عطا

  ...یشد متوجه   گفتم  االن   خب،_

 :گفت دوباره   و  کرد   مکث  یکم 

 از  راحته   المیخ  نکهیا...  هیبزرگ  از یامت  برام  یهست  ی م ی صم   آزاده  و   مامان با  نکهیا...  فروز  راستش_

 !خورهیبرنم  بهت  ی عل  یها یشوخ

 :زد  ی لبخند  فروز

...  یراست...  کرده  تموم  حقم  در  رو  یبرادر...  رو  ی عل  خصوصا. دارم  دوست  یلیخ رو  آزاده  و  یعل_

 م؟ یشد  دعوت دفطر ی ع  ناهار  یبرا  گفتم

 بهت؟   زد   زنگ  مامان_

 :کرد  نگاهش   متعجب  فروز

 !نه...  خانم؟نیزر_



 یک...  بزنه  زنگ  بهت  افطار  از  بعد.  یدار  نیآنال  کالس   احتماال   گفتم   بهش  آخه ...  کردم  تعجب_

 آقافرامرز؟   کرده؟  دعوت

 همون ...  لواسون  یالیو کرد  دعوتمون   اپواتس  تو  پدرش،   طرف  از  فرنوش  امروز...  ارشداالخوان  نه،_

...  هستن  رانن،یا  که   بابام  یهاجهینت  نوه  و   هابچه یهمه.. .فرستاد  هم  شنی لوک...  اومدم  ایدن  که ییجا

 م؟یبر

 !خطرناکه  بزرگ   یدورهم ...  ییکرونا  اوضاع  نیا  تو...  اوووه _

 :داد  تکان  سر  فروز

  ...بازه  فضا   که  هست  یمهمون  اطیح   تو   گفت  فرنوش...  آره_

 .بگم  بهش   رمیبگ  مامان   با   تماس  هی  بذار  پس ...  اونوره  یمهمون  تو  حضور  با  تیاولو...  یاک_

 خودش  با .  کرد  نگاه  او  به   و  ستادیا  فروز.  شد  مادرش  با   صحبت  مشغول  و  نشست  ی مکتی ن  یرو   عطا

 درک   رو  طیشرا  یعنی  داد  تیاولو  مامانش   یمهمون به  رو   برزیفر  یمهمون  نکهیا...  »خب: کرد  فکر

 نیا.  ستین  باباشمامان  سمت  غشش   بود  گفته   نگار   و   کردمیم فکر  که  اونقدرا  یعنی...  کنهیم

 «!هیعال

 [12:08 09.03.21] ,شیرایو

۲۰۷    

 کرده  درک   و  گوش را  آنها  است؛  دهینشن  فقط  دادیم  نشان  نگاهش   .دی شن  را فروز  ی حرفها عطا

 خط چند   شد، یم  ظاهر  ابروانش  نیب  ی اخم   کردن  صحبت یجد   موقع   که  شه یهم   عادت   به.  است

 :گفت  و   شد  ظاهر  ابروانش  نی ب  یعمود

 ینوع  تو   اگه  باش   نداشته  شک...  داره  هم مقابلش  طرف   ی رفتارها  به   یبستگ  ی کس  هر  ی رفتارها_

 نوع  هم ما   مدت  هی  از   بعد  م، یکن  یزندگ  کنهیم یفحاش  مثال   داره  مرتب  که   ی کی  با  ینوع  من   ای

 هر  وشوهرزن  ییجورا هی.  شهیم  متفاوت میداشت  باهاش  اول  روز   که  ی برخورد  با  برخوردمون

 پس  نگاره  از  متفاوت  تو   ت یشخص   چون  .کننیم  ت یترب  ناخودآگاه رو   گهیهمد  دارن  دوشون



 تو .  کردم  ی باز  نگار   یبرا  که  شهیم  ی نقش  از  متفاوت  شوهر،   نقش   در   هم   یشکوه  عطا   منِ  تیشخص 

 ی زندگ  اون  با  که   یفروز  همون  تو مردک،  اون و   من  یاخالق  یتفاوتها  به  توجه  با ...  طورنیهم  هم

 و   شک  مورد...  دارم  قبول  ی حد تا  گمی م  دارم...  یحد   تا   رو   حرفت   وجود  ن یا  با...  یشینم   یکرد

 رو  بعدش   به   جانیا  از  ،ی دیشن  که  رو  جاش   نیا  تا   حاال...  خردکنه اعصاب   ی لیخ  گرفتن   قرار  نیبذره

 که   صحبت  کردم،   صحبت نگار  با  رفتم   شبید...  باشه  نمون یب  یکاریمخف  ندارم   دوست...  بشنو  هم

 ...مشاجره  نه،

 :گفت  شده درشت  یچشمان با  و   چرخاند او  سمت به   را  سرش  شتابان  فروز

 ش؟ خونه دم  یرفت_

 به  داد  را  نگاهش .  برد  اشچانه  ر یز  را  دستانش گره  و   گذاشت  شیزانو  دو  یرو   را  آرنجش   دو  عطا  

 :گفت  و   بود  شی پا  کینزد  که  یازهیسنگر

  !درآورده  حرف  برامون  که  ه یچ حسابش  حرف   نم یبب  رفتم. آپواتس  تو_

 

 که  ی موقع  »همون:  گری د  ییجا ذهنش  اما  بود،  عطا   به  نگاهش .  شد  رهیخ عطا   به  مات  و  گنگ  فروز

 جسارت  اونقدر  من  فقط !  زدهیم  حرف نگار با   داشته  هم   عطا   زدم،یم حرف روزبه  با   داشتم  من

 صحبت  روزبه  با   یم یقد  عاشق  چشم   به   من   البته...  نه  عطا   ی ول  بگم،   شبی د  از  ی زیچ عطا  به  ندارم

 «...نکردم

 :گفت  و  کرد  اریهوش را  نگاهش   رنگ  درآمد،   حرکت  به  چشمش   ی جلو  که   عطا   دست

 خب؟ _

 که  بود  نیا  کردم  حرفاش  از  که   یریگجهینت.  میکرد   جروبحث   کمم   هی.  میکرد   هم  بار  حرف   کم  هی_

 بگه  تا   ش یخواستگار  برم  داشت  دوست .  شیخواستگار  نرفتم   دوباره  طالق از  بعد  بود   برخورده  بهش

 !یبش  من   زن   قراره  که   کرد  یدلسوز   واست  هم   ی لیخ...  بشه  ارضا  غرورش  تا...  نه

 :داد  تکان سر  فقط  فروز  اما .  کند  ی شوخ  و  بزند ی لبخند فروز  است   منتظر  دادیم  نشان  عطا  چهره



 .آهان_

 :گفت  عطا  گذشت،  سکوت  به  که   یکم 

 روش؟   بزنم  شد  باطل  مهر...  دعوا  یپرونده  انیپا  خب،_

 :گفت  دهد،  نشان  را   یاحساس  اش چهره نکهیا  بدون  فروز

 !یدار  بزندست  تو_

 :انداخت  ابروانش  نیب  ی گره   عطا

 نگاره؟   فهیاراج  از  نمیا_

 :زد   ش یبازو  به   یدست  فروز

 !خودمه  ات یتجرب  از...  رییییخ_

 :گفت  و  گرفت   ی شوخ  به   عطا

 !یدیند  زدن  کتک ...  ستین  زدن  که   انگشت  تا  چهار...  الیخی ب_

 !یکرد   کبود  رو  بازوم_

 :کرد  طنت ی ش  عطا

 !یگی م  راس  اگه  نمیبب_

  .شده  کبود  دم ید  صبح یول  گرفت  درد   یلیخ شبمید...  یکرد   کبود  رو  بازوم ...  گمیم  دارم   یجد_

 :گفت  یناراحت با  و   کرد  نگاه   فروز   صورت به.  دیپر  واضح   عطا   رنگ

 ...که  کردم ینم   فکر ...  من  یوا...  خواستمینم   کن  باور_

 :زد  ش یبازو  به  ضربه  چند انگشت  نوک  با  و   داد  انگشتش  نوک   به  را  نگاهش

  ...!خدا   ای...  دینبا  نکه یا  آخه_



 :گفت  بود  اشچهره در   که  ی تیجد  همان  با   .است  شده  خنک دلش  کرد   احساس  فروز

 !ه یزیآمنیتوه   رفتار   یل یخ...  کنم  ش تجربه  دوباره  ندارم   دوست  اصال   اما...  رمیگیم  دیند  رو   بارن یا_

 :گفت  و  گرفت   یجا  دگانشید  در   قبلش   یلحظه  ندامت   یجا  طنتیش .  برخاست  شی جا  از   عطا

 یمردگخون و  یکبود لکه  ، یعاد  طیشرا  تو   باش  مطمئن  یول...  آخره  دفعه  جروبحث  تو...  باشه_

 صلوات  هی...  جلسهختم...  پرونده  به  زدم   رو شد   باطل  مهر  االنم...  بشه  ظاهر  قراره  بدنت   رو  ادیز

 .دییبفرما  قرائت

 

 [00:15 10.03.21] ,شیرایو

۲۰۸    

 درشت  چهارخانه   ی مردانه  راهن ی پ  عطا.  زدند  قدم  کوچک  سبز  ی فضا همان   در   عطا  شنهادیپ  به

 .راهنشیپ  یها چهارخانه  رنگ به  قایدق.  رهیتیآب  یفاستون  شلوار با  بود  ده یپوش  یآب  و  سبز

 فروز   دل  . بود  برده فرو  شلوارش   یهابی ج  در  را  دستانش   و   زده  تا   آرنج  تا   را  لباسش   ی هانیآست

 فرستاد   طانیش  بر  یلعنت.  کند  رد   عطا   بدن   و  دست  ن یب  ی کهیبار  از  را   دستش  نکهیا  ی برا  رفت  غش

 .کرد  فشیک  بند  را دستش  و

 :گفت  بردارد  شی پا  یجلو از   را  نگاهش  آنکه یب  عطا

... میریبگ  قلم   رو  آخرش   ساعتمین  اون  اگه   البته.  گذشت  خوش  بهم  یلیخ نایامامان یخونه  روزید_

 انگار  ... بودن  خوشحال هم   بابا   و  مامان   نکهیا  .نبودم   مامان  یخونه  همزمان یعل  با   بود  وقت   یلیخ

 ی خوشحال  بعد.  بشه خوشحال   آدمم   نکهیا  واسه  شه یم  ل یدل  هی  هستن،  خوشحال  انیاطراف  یوقت

 !مثبت  تسلسل  دور  هی...  شهی م  هی بق  یشاد  باعث   آدم

 :کرد  ناز  فروز



...  رینخ  دم ید  شدم،  منتظر  یچ   هر !  گذشت  خوش  بهم  ی لیخ  ی بود  تو  چون  ی گیم  االن   کردم  فکر_

 !ستین  ی خبر

 :برگشت  طرفش  به   و  زد   یشکرخند   عطا

 بر  گر ید  نیا  همانا .  بود شده  بابا  و   مامان  و  من   یخوشحال  باعث  من،   کنار  تو   حضور... زدلمیعز  آخه_

 !است  مبرهن   و   واضح  همگان

 !بشم   متوجه  تا   ی بگ  بهم  دیبا...  نبود  مبرهن   و  واضح   من   ی برا  گرید  نیا  همانا _

 :کرد  نگاهش   زدیم   برق   که  یچشمان  با   عطا

  ...یشد متوجه   گفتم  االن   خب،_

 :گفت دوباره   و  کرد   مکث  یکم 

 از  راحته   المیخ  نکهیا...  هیبزرگ  از یامت  برام  یهست  ی م ی صم   آزاده  و   مامان با  نکهیا...  فروز  راستش_

 !خورهیبرنم  بهت  ی عل  یها یشوخ

 :زد  ی لبخند  فروز

...  یراست...  کرده  تموم  حقم  در  رو  یبرادر...  رو  ی عل  خصوصا. دارم  دوست  یلیخ رو  آزاده  و  یعل_

 م؟ یشد  دعوت دفطر ی ع  ناهار  یبرا  گفتم

 بهت؟   زد   زنگ  مامان_

 :کرد  نگاهش   متعجب  فروز

 !نه...  خانم؟نیزر_

 یک...  بزنه  زنگ  بهت  افطار  از  بعد.  یدار  نیآنال  کالس   احتماال   گفتم   بهش  آخه ...  کردم  تعجب_

 آقافرامرز؟   کرده؟  دعوت



 همون ...  لواسون  یالیو کرد  دعوتمون   اپواتس  تو  پدرش،   طرف  از  فرنوش  امروز...  ارشداالخوان  نه،_

...  هستن  رانن،یا  که   بابام  یهاجهینت  نوه  و   هابچه یهمه.. .فرستاد  هم  شنی لوک...  اومدم  ایدن  که ییجا

 م؟یبر

 !خطرناکه  بزرگ   یدورهم ...  ییکرونا  اوضاع  نیا  تو...  اوووه _

 :داد  تکان  سر  فروز

  ...بازه  فضا   که  هست  یمهمون  اطیح   تو   گفت  فرنوش...  آره_

 .بگم  بهش   رمیبگ  مامان   با   تماس  هی  بذار  پس ...  اونوره  یمهمون  تو  حضور  با  تیاولو...  یاک_

 خودش  با .  کرد  نگاه  او  به   و  ستادیا  فروز.  شد  مادرش  با   صحبت  مشغول  و  نشست  ی مکتی ن  یرو   عطا

 درک   رو  طیشرا  یعنی  داد  تیاولو  مامانش   یمهمون به  رو   برزیفر  یمهمون  نکهیا...  »خب: کرد  فکر

 نیا.  ستین  باباشمامان  سمت  غشش   بود  گفته   نگار   و   کردمیم فکر  که  اونقدرا  یعنی...  کنهیم

 «!هیعال

 

 [21:09 10.03.21] ,شیرایو

۲۰۹    

 را  کالمش   که  بود  شی صدا  محو   آنقدر.  او  دارخش  و   بم  ی صدا  ی پ  حواسش  و   بود  عطا  به   نگاهش

 .است  گرفته  او   سمت  به  را   لشیموبا  که  دید  فقط  .دینشن

 :کرد  نجوا  عطا .  گرفت  را  یگوش  و  کرد  نگاهش   یپرسش

 .کنه   دعوت   دیع  یفردا  یبرا  خوادیم  مامان_

 اکتفا  عطا  طرف  از  دعوت  به  تنها   و  کرد   دعوت  او  از  شخصا   خانم نی زر  نکهیا  از   شد  آب   دلش   در  قند

 او  به  داشت،یبرم  را  تلفن  او  اگر  ی حت.  گفتیم  را  دعوتش   بهروز  به  شه یهم  خانم، احترام.  نکرد

 !گفتینم 



 :گفت  و  کرد  ه یهد اشچهره به  گرم   ی لبخند عطا  کرد،   قطع  که  را   تماس

 رم؟ ی بگ  یچ... نمونده  اذون  تا  یزیچ_

 تو دیشا  دم ید  کنم،  درست   مربا  لقمه   خواستمیم...  آوردم  ار یرخیپننون  لقمه  و  خرما ...  رشتهآش_

  .یبردار  لقمه  هی  ی کن  هوس هم

 :کرد  نگاهش  عاشقانه  عطا

 که   بعد  بودم،   خسته  ی لیخ  امروز...  بامزه  زی چ  ه ی..  .هست  ابتم ید  و  من  به   حواست که  ممنون_

 ی زد  حرف ی ک  با  گفت  م یمنش  ،ی تقو  ی آقا  شد،  ی جورچه مافهیق  دمینفهم  کردم   صحبت   باهات 

. نهیا  کنه یم  شارژت   هم صداش  باشه   اری  اگه  اری گنیم  ؟ یشد  شارژ   ؟ یشد  رو  اون  به   رو  نیا  از  هوی

 !رفت   تی خستگ ی زد  حرف باهاش 

 :د یخند وجود  تمام  با  فروز

 جالب برام.  کننیم انتخاب  ی گریمنش  یبرا  رو   زبونخوش و  خوشگل   و   جوون یخانما معموال_

 برخورد   ی جور اومدم  که  روز   اون.  بشه  تیمنش  یگذاشت  رو  حوصله کم و  بداخالق   رمردیپ  هی  بود

 ...تو   نه  کاره، صاحب  اون  انگار  کرد

 :کرد  ن ییباالپا  را سرش  عطا

 چقدر  فهمهیم  کنهیم اسکنیتیس  رو   مقابل  طرف  اول  نگاه  همون  با...  زبله  و   زرنگ...  هیجالب  آدم_

 نامزد   یبد  ینیریش   دیبا  که   داد  ریگ  فرداش دفتر،  ی اومد  که   روز  اون...  دروغ  چقدر  گه یم  راست

 نباشه  فیسرک  اگرم..  .میندار  کننده مراجعه  یوقت  ذارهیم  سرم سربه  یلیخ باشه  سرحال  اگه.  یکرد

 ش یپ  ام یب  خوام یم  د یفهم   کجا   از  دونمینم   اومدن  از   قبل...  دهیم  جواب سرباال   ست، ین  معموال  که

 دنش ید  ن یبب  کنه،یم   خوب  رو  حالت  صداش یوقت.  یکن  نگیدوپ  یبر  یخوایم  االن  گفت   ... تو

 !کنه؟یم  کار یچ

 :گفت  ناخودآگاه  اما .  دینگو  یز یچ  کرد   یسع  ی لیخ.  بود  گرم یلبخند   فقط  فروز   جواب

 .برمیم  لذت  یکنارم  یوقت  منم...  داره  راه  دل  به  دل_



 :کرد  طنت ی ش  عطا  دوباره

 چه احساسات   ی عمل  ابراز  تو  بشه   باز  دستم   ،یبریم   لذت  کنارتم   ی خالخشک یجور   ن یهم   نیبب_

 !یبکن  ی حال

 :داد  سر  را   قهقهه  چشمانش اما  کرد؛   تیریمد  را اش خنده  زحمت   به  فروز

 !تیَ تَبیب  یجنبهی ب_

 !ارادتمندم_

 

 [13:07 03.04.21] ,شیرایو
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 بود  مجبور.  ندارند  یدسترس  یکاف  ژنیاکس  به   شی هاهیر  کردیم  احساس .  بود  رفته   باال   قلبش   ضربان

 آرامش  با  عطا   د،یکش قی عم   نفس   که   بار   نیچندم  یبرا.  کند  هوا کمبود  جبران قی عم   ی هانفس  با

 :کرد  اعتراض

 ترکینزد  مقصد  به   ی چ هر... یشد  آشنا  خاندان  سران  با   قبال  خوبه ...  باش  آروم...  زمیعز  بسه_

 .فهممینم  رو  اضطرابت  همه نیا...  شهیم شتریب  استرست  م،یشیم

 :گفت  فروز   حواس کردن  پرت   منظور   به   عطا.  نداد  یجواب.  دیجویم داخل  از  را   لبش  فروز

 بشه،   یخواستگار  ه یشب  د یشا  کردم  فکر   رم،یبگ  گل   سبد  خواستم خوبه؟ دم یخر  که  یگلدون_

 .شدم  منصرف

 :انداخت  شی پا  یجلو   به   ینگاه   فروز

 ن یبنجام  درختچه   ن یهم  ،یر یبگ  خواستینم   ینیریش  گه ید...  کهیش  یلیخ   ابلق  ن یبنجام  قشنگه،_

 !بود  بس



 :انداخت  ش یسو  به  ی نگاه مین  عطا

 !یخورد رو  ش همه... کن  دیتجد رو  رژت_

 بار   نی اول  یبرا  و  درآورد  را  فش یک.  ستینگر  آن  در   را  خودش و  داد  نییپا  را  ن یماش  بانیسا  فروز

 :گفت  و  کرد  نگاهش   تمندانهیرضا  عطا  .زد رژ  عطا   چشم یجلو

 دمنوش   ه ی  کافه،   هی  میبر  برادرت   خونه رفتن از  قبل  ی خوایم...  قشنگه  هم  لباست...  ادیم  بهت_

 م؟ یبخور  آرامبخش

 یپشت  و   گونه  نی ب  و  هم   ی رو  را دستش  دو  کف.  دیچرخ  پهلو  به.  کرد  نگاهش  محبت   با  فروز

 :گفت  و  داد  قرار  ی صندل

 لواسون؟   تو   اونم  باشه؟   باز   شاپیکاف  د، یع  روز  یکنیم  فکر_

... میکنیم  دم  خودمون م، یریگیم  آبجوش  هم  جا ه ی  از.  خرمیم  برات  ی عطار  از  م،ینکرد  دایپ_

 .برهیم  شورهیم  رو   یدار  ینگران  ی چ هر. کنهیم  معجزه  ی محمدگل  دمنوش

 :افتی  شیافزا  ش یلبها یانحنا  و  کرد   نگاهش  شتریب  محبت   با  فروز

 !یکن  دایپ  باز   یعطار  یبتون  دونمیم  دیبع_

 :گفت   و  چرخاند را  نی ماش  فرمان.  کرد  نگاهش   آرامش   با   عطا

 زنم یم  دور  تش ینها.  کنمیم  هی ته  دمنوش  برات  شده  هم   سنگ ریز  از...  من  به  بسپر  تو_

 .میایم   دوباره  و   میخوریم  دمنوش  هی  تهران،  میگردیبرم

 :داد  ادامه  و   دیخند  دید  که   را  فروز   یچشما  حالت

  ...میدار  ادیز  وقت_

 

 نی ماش  عطا   رفتند   که  ی کم .  یباز  ی عطار  نه  و افتی  ی شاپیکاف  نه   کرد،  نگاه   اطراف  به   عطا  چه  هر

 :گفت  ی هشدار  و   انداخت  شنیلوک  به   ینگاه   فروز .  کرد  تی هدا  ی فرع  یاجاده  به  را



 !یریم  اشتباه  یدار_

 :گفت  ی طانیش  یلحن با   و  شد   انهیموذ  عطا   نگاه

! بدم  نشونت  رو هاپروانه  کوه،  سر   ببرمت  خوامیم...  یکرد  خوشگل  یاد یز...  بدزدمت  خوامیم_

 !زننیم  ییروپا  داره  ییهاپروانه  هی  نجایا

 اش یصندل به  ترس  با   و  محکم   فروز.  بود  ادیز یلیخ رفتیم  باال   آن  از  ن یماش  که   ی اکوچه  بیش

 :داد  بروز   را  هراسش  و   دیچسب

 !نکنه؟  سقوط  نیماش...  ترسمیم  من  ؟ی بریم  منو   یدار  کجاست  نجایا_

...  مینکرد  سقوط   که   حاال  تا ...  رفتم  ن یماش  ن یهم   با   رو  کوچه   نیا  حاال  تا   بار   چند ...  زکمیعز  نترس_

 !میدیرس...  بفرما

 اده یپ  و  برداشت  یک یپالست  داشبورد  داخل  از. کرد  پارک   ی هموار  نسبتا  سطح   در  را نیماش  عطا

 :گفت  و  انداخت  اطراف به  جستجوگر ی نگاه .  شد

 االن...  پشگال  تو  رهی م  پات  یکن  غفلت .  نیزم رو ختهیر  ادیز االغ  دروگوهر  نجایا...  نشو  ادهیپ  تو_

 .امیم

 

 و  کرد   باز  را  آن.  بود  دستش  در  یمحمدگل از  پر   ی کیپالست  برگشت  عطا   که  بعد  ی قهیدق  چند

 :گفت  فروز   به  رو   و  د یکش  یقیعم   نفس

 !کن  بو!  کنهیم  یامعجزه  چه  دمنوشش  ن یبب  کنه، یم  آروم   یجور نیا  رو   آدم  عطرش_

 :گفت  نداشت،  قبلش   استرس   با  یتناسب  که   یسرخوش  با  و   کرد  استشمام  را سهیک  هم   فروز

 ؟ یکرد  دایپ  کجا  از  رو  نجایا_



 بوته   تا   چند  ست،ین  یکس   مال  که  نجایا  باز   یفضا  تو  بودم  دهید...  نجاستیا  دوستام  از   یکی  خونه_

 از  برات   االن.  هست عقبصندوق  تو   یخال   فالسک  هی.  ستنین  ی کس  مال  .هست  خودرو  یمحمدگل

 .کنمیم  آماده  برات  ه یثان  ی کیا  رو  دادم  قول   که  ی دمنوش  رم،یگیم   آبجوش  وسکیک  هی

 :شد  فروز   محبت   و  عشق   سراسر  نگاه   جوابش

 ؟ ییچرا خوب ن یچن  تو_

 

 

 

 

 

 [13:11 03.04.21] ,شیرایو
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 :گفت  و   کرد  فروز  به   رو.  کرد  پر   دمنوش   از  را  فالسک   یوانیل  درِ   عطا

 پرت   رو   خودم  باال   نی هم  از  ، یاریدرب  رو   مضطربا  یادا  هم باز   و  یبخور  رو   نیا  خودت،  جان  به_

 !بغلت  تو...  کنمیم

 ینگاه   با .  دینوش  را  آن  جرعه جرعه  و   داد  هی تک  نیماش  کاپوت  به.  گرفت  را وانیل  و   کرد  ی تبسم   فروز

 :گفت  اطراف  به

 .داره  ی بکر  عتیطب.  کرد  دای پ  شهیم  علفا   نی ب  یوحشگل  مدل  پنجاه_

 پا   بار  هی...  نخند...  االغ  بکر   عت یطب  تو   رهیم  پات   برداشتن  قدم   موقع   نباشه  حواست...  بکره.  آره_

 .درآوردمش   تا  شدم  چارهیب... کفشم  کف  ی ارایش  یال بود  رفته ...  روش  گذاشتم



 :گفت  و  دینوش  را دمنوش  یجرعه ن یآخر.  گرفت  خودش  به   مشمئز  ی افهیق  فروز

 م؟ یبر...  نکنه  درد  دستت_

 

 :دیپرس و  کرد   فروز  به   رو.  کرد  متوقف  را  ن یماش  عطا .  دندیرس الیو  بزرگ  در   یجلو

 ؟ یخوب_

 .زد لبخند و  بست  نه یطمأن  با   را  شیپلکها. دیکش  ی قیعم   نفس   فروز

 را  در  گشاد،   یلبخند با  و   دیکش  سرک   در   یال از  فرهود   بزند،   زنگ  و  شود  ادهیپ  عطا   آنکه  از   شیپ

 و   کیبار  یاکوچه.  بود شده  ی سازمحوطه  و  بزرگ  شانیرو  ش ی پ  اطیح.  شوند  وارد  تا   کرد   باز  کامل

 و  شده  فرش   یمانیس   یسانت  پنجاه   یها بلوک  با   که.  خوردیم  چشم به  محوطه   طرف دو  نیب  بلند

 به   آن  از   بعد  و  بود  کی بار  اط یح ی مهی ن  تا کوچه.  بودند  کرده   پر  چمن   با   را  ها بلوک  نیب  ی فاصله

 نی ماش  سه   کنار  دهیسرپوش  نگ یپارک  در   را  نی ماش  فرامرز،  ییراهنما  با.  شد یم  لیتبد  یپهن  ریمس

 یرو و  گرفت   آغوش  در   را  فروزان.  آمد  استقبالشان  به   فرامرز.  شدند  اده یپ  و   کردند  پارک  گرید

 بود  گرفته   قرار  فرامرز   آغوش  در  فروز   یوقت.  کرد  وبش خوش عطا  با   حال  همان  در   و  د یبوس  را  سرش

 خاطر به  اما   ستند،ین  هم محرم  او  و  روزبه  انستدیم  ش یپ  سال   سه  که   ستیکس  فرامرز  آمد   ادشی

 نکرده  آگاه  را   روزبه  برادرش،   و  خواهر  و  خودش   یگذشته  یخطا شدن  برمال  از  هراس  و  ی خودخواه 

 فرامرز .  بگذارد  کنار  را  او  بودن  خواهر نوه_خاله یخانوادگ  نسبت   یهوا به   روزبه  بود  گذاشته.  بود

 به   مثبتش  احساس .  بود  گرفته   او  از   بود،یم  دی با  که  یزمان  را   روزبه  عشق  ی نامرد  با   که  بود  یکس

 نکهیا  و   الهه  تولد   راز آگاهانه  کردن  ی مخف  خاطر به  شدن،  رها  سالها  ای و   ارث  خاطر  به   نه  فرامرز

 و   زد  لبخند   فرامرز   با  برخورد   در  زحمت   به.  بود افتهی  کاهش   شدت   به  بوده  کرده  دور   او  از  را  روزبه

 .کرد  یپرساحوال

 



 یخانم   .دیایب  رونیب  فرامرز   آغوش   از  تا   شد یلیدل  نگیپارک  در   موجود  در   دو  از  ی کی  شدن  باز

 یموها  .کرد  سالم  و   آمد  سمتشان  به  بزرگ  ی شکم   و   الغر  شدت  به  یصورت   با   ساله  پنجاه  حدودا

 و  قه یجل همراه داشت  تن  به  رنگ کرم  یبلوز.  دیرسیم  اششانه  ریز  تا  که   داشت  ی لخت  و  کوتاه

 ادی  ربطیب  را فروز  قه،یجل  پوشش   در   زن  برآمده  شکم.  مردانه  کامال   یپیت.  یاقهوه  یفاستون  شلوار

 !انداخت  ا یاقاق  یکوچه  ال یسر  در  ی نوذر  منوچهر

 :کرد  اشیمعرف  جا  در  فرامرز

 !برزیفر  دختر   فرنوش_

 مانده   قدم   چند   ز ین  فرنوش.  زد  لبخند   و   کرد  سالم  تنها.  بدهد  دست   ای  و کند   یروبوس  توانستینم 

 به  را   ینیریش  یجعبه و  فرامرز   به  را نیبنجام  گلدان   عطا.  گفت  خوشامد باز   یرو با  و  ستادیا  او  به

 سه .  کرد  یپرساحوال   و   سالم  فرنوش   از   ترگرم  فرخنده  با  .شد  معمول  تعارفات   گرم  و  داد  فرنوش

 فروغ .  کرد  یکل  یسالم.  بود  فروغ  شناخت، یم   را  ی اول.  آمدند  رونیب  در  همان از  هم  گر ید  خانم

.  داد  پاسخ   خت،یانگیبرنم   فروز   در  را   یمثبت احساس  که   یتصنع  ی لبخند  با   و  کرد   نگاه  را شیسرتاپا

. بودند  فروغ  دختران.  کردند  یمعرف یم ی صم  و   گرم  یلیخ را  خودشان خودشان، گرید  خانم   دو

 و   بود  دهیپوش  نی ج شلوارک  با   قرمز  حلقهنیآست  تاپ  فائزه.  فائزه  و  س ی فرنگ  ش؛ی هاخواهرزاده

 ش ینما  را  صورتش   یگرد   تنها  و   بود  بسته  یلبنان  مدل  که  بزرگ   یروسر  با   دهیپوش  ی لباس سیفرنگ

  !ظاهر  در   گری کدی  مخالف  یمذهب  قطب  دو .  داشت  تن  به  داد،یم

 و  شکل   یمربع  ی زیم  استخر  کنار   در.  شدیم  تی رؤ  ی کوچک  استخر  و  بود مانده  باز   سرشانپشت  در

 قرار  ل یآج  و  وهیم ی هایدستشیپ  ز یم  یرو. خوردیم   چشم به  دیسف برگالسیفا  ی صندل چهار

 استفاده  شکل  یمربع   ز یم  دور  از  استخر،  از استفاده  ی جا به   جمع  زنان دیرسیم نظر  به.  داشت

 .بودند  کرده

 ی ورود  ی جلو  ی پادر  کی   و  یجاکفش  کی  که   چرا. باشد  یداریسرا  واحد  زد  حدس   گر ید  در   مورد  در

  .داشت  قرار  آن



 ی فضا  به   را  او  فروز   کمر  پشت   دستش  دادن  قرار  با   فرامرز  اما .  دیدیم  را  استخر  سالن  داشت  دوست

 .گفت  خوشامد مجدد   عطا   به   رو و  کرد  تیهدا نگیپارک  از  رونیب

 و   زد  ساعدش   به  ساعد دادن،  دست   سبک  به   عطا  با  اول.  آمد  استقبالشان به  فرهود   نگیپارک  رونیب

  .دیبوس  را  او  یها سرشانه  و  گرفت  آغوش   در   را  فروز  بعد
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 بالیوال  نگ یپارک  سمت  اط،یح در  نوجوان  پسر  دو.  فرحبخش  ار یبس  اطیح یفضا  و   بود  ی عال  هوا

 .نکردند   هم سالم  ی حت.  دادند  ادامه  خود  ی باز  به   فروز  و   عطا  به  توجه یب.  کردندیم  یباز

 کرت   دو.  داشت  قرار  آن  انی م  بی صل  شکل  به  یا کوچه  که  بود  شده  یسازمحوطه  کرت   چهار اط یح

 در   سمت  که   بزرگتر  کرت  دو   و  داشتند  جات یفی ص  و   جاتیسبز  بودند  ساختمان  سمت  که  کوچکتر

 خارج  شکوفه   حالت   از  که   ییدرختها.  بودند  داده ی جا خود   در   را  وهیم  درختان  داشتند،  قرار  یورود

 سبز  ییبرگها  با.  کرد  اطالق   را  نارس   یوهیم  نام   یحت   محصولشان   به  شدینم  هنوز  و  بودند  شده

. بود  شده  دهیپوش  تنک  و  شده  کوتاه   ییهرزهاعلف  از  درختان   یپا   نیزم.  زیانگدل  و   روحنواز.  سبز

 درختان،  ریز.  بودند  شده  کوتاه   گذشته  روز   احتماال .  بود  مشخص   هنوز   علفها  ی رو  بر  داس   برش   خط

 از  ی کی  یرو   گرید  مرد  دو   همراه برزیفر.  بود  شده  گذاشته  فاصله  با   یراحتتخت  چهار   طرف   دو  در

 .کردیم  ی باز  نردتخته  گرید  مرد   با  برزیفر   و  دیکشیم  انیقل  جوانتر مرد.  بودند  نشسته  آنها

 

 نیا  فروز   و  عطا .  بود  شده  یساز محوطه  یهخامنش  سربازان  شکل   به  ییزهایقرن  با   کرتها  یهالبه

 خوشامد   زبانیم  عنوان  به   برزیفر.  کردند  یاحوالپرس  و  سالم   زیقرن  یسو آن  گرانید  و   زیقرن  یسو

 به  ز ین  آنها.  کرد  دعوت  نشستن  به   را  آنها  باشد،  داشته  فروز   با   یلمس  محبت  ابراز  آنکه یب  و  گفت

 فرهود.  گرید  تخت   یرو   فروز   و  عطا   و   فرهود  و  تخت   کی  ی رو  فرامرز.  نشستند  و   رفتند مقابل  کرت



 ی گرید  و  بود  فائزه  همسر   آقاناصر،   دیکشیم  انیقل  آنکه .  کرد  یمعرف  فروز  و   عطا  به   را  مرد  دو

. انداختیم   ینگاه   فروز  به   فروغ،  لبخند از  ترگرم ی لبخند  با   گاهگه  برزیفر. سی فرنگ  همسر  م یآقارح

 :گفت فرهود   به   رو  و   انداخت  نردتخته  یصفحه  در   یتاس

 .کن   ییرایپذ  آقاعطا  و  فروزان  از  بکش  زحمت  هی...  عمو...  فرهود_

 عطا   به  رو   و  دیکش  جلوتر   سانت   ده  را  وهیم و  تخمه   ظرف سرشپشت  از  و  گفت   ی چشم  فرهود

 :گفت

 !بزن  تخمه_

 و  مرغ  مورد  در   و  برداشت  تخمه  یمشت  شود،  مکدر  فرهود   کردن  تعارف ینحوه  از  آنکه یب  عطا

 .کرد  صحبت   گشتند یم  دانه  دنبال  کفشها  ی ال  البه   و   بودند  رها  اط ی ح  در   که  ییهاخروس

  

 آغاز   در   فروشگاهها  تاراج   ا، یدن  ی اقتصاد  بد  طیشرا  کرونا،   اوضاع  از.  کردندیم  صحبت  هم   با   همه

 ...کرونا  اعالم

 :گفت  و زد   انیقل  به   یپک   آقاناصر

 ذات  اون  جا  همه ...  کردن  غارت  رو   فروشگاهها  نه،یقرنط  اجبار   و   کرونا  اعالم  از   بعد  ایدن  ی جا  همه _

 خودش  به  چپاول   و غارت   شکل  شونییغذا  مواد  دیخر...  ژاپن  از  ر یغ  شد،  رو زادیآدم  یگریوحش

 .قانونمند  منضبط،  صف،   تو   همه .  نگرفت

 :گفت  باجناقش  حرف   رو یپ  می رح  آقا

 تو...  داد  تکون رو  ایدن  شد،   پخش  نت   تو  ژاپن از  که   ییلمایف  مایفوکوش یسونام  از  بعد...  درسته_

 گه یهمد نکهیا  بدون  بودن،  ستادهیا  صف تو لباس  و  غذا   گرفتن  یبرا  مردم ،یرونیو  و  یخراب  اون  اوج

 یخراب ریرواگیهاگ  اون  وسط  بودن  انداخته  رو رزنَیپ  عکس .  ارنیدرب  یباز یوحش  ای  بدن  هول   رو

 ی کشورها  تو  مشابه  حوادث تو که  ی زیچ  !کردیم  کیتفک  رو خشک  و   تر  ی هازباله  داشت  زلزله 

  .دید  شهینم  هم  ییاروپا  یشرفتهیپ



 :کرد شرکت  بحث   در  هم  عطا

 مدارسشون  تو که  یمیمفاه   تو   کارتونهاشون،  تو   .کنهیم  کار  شی فرهنگ ی ربنایز  رو یاصول  ژاپن_

 یز یچ.  مقدمه  فرد  به  خانواده و  خانواده به  جامعه  دنیم  اد ی  ملت  به   یبچگ  همون  از   دن،ی م  آموزش

 .شه یم  داده  آموزش  برعکس   یحیتلو  صورت به  جوامع   شتر یب  تو  که

 :گفت عطا   حرف رد  در   آقاناصر

 به   جامعه  که   بدن  ادی  مدرسه   تو  رانیا  تو   االن...  هست  هم   الگو   بحث   ست،ین  آموزش   بحث  فقط_

 جامعه  سود  به   رو  یحزب  تاینها  و   یشخص   سود کشور  بزرگان  نه یبیم  بچه  ی وقت  داره،  تیاولو  فرد

 جامعه  وارد  که  بعد.  سپره یم  ذهن   تو  سال   آخر  گرفتن   نمره  حد  در  فقط رو   آموزش  دن، یم  ح یترج

 :داد  ادامه  مزاح   به   بعد  و .  ترقبل  و  قبل  نسل  مثل   شه یم  شه،یم

!  داره  فرق   جهان   هی بق  با  شونژن  ...اومدن  گهید  ارهیس  هی  از  ایبادومچشم  ن یا  کنمیم  فکر   من_

 !دارن  اونا  رو   یواقع  خوبژن

 :گفت  و  انداخت  پا   یرو   پا  داد،  هی تک  تخت  ی لبه  به   پهلو  از   فرامرز

 خودشون که  ها ییسامورا  اول  همون  از  که نهیا  آورد  کشورها   ه یبق  به  نسبت   ژاپن  که  یشانس_

 حرف  خودشون  که   ییکسا.  کردن  اجرا  رو   یادار  حکومت   و  یبوروکراس  نظام  بودن  قانونمند

 واقع  در.  بودن  آورده  بار   ستمیس  ن یهم  با  رو  ردستاشونیز  و   هاخانواده و  داشتن   قبول  رو  خودشون

. فرهنگشون  شد  همونم شد،  گذاشته  قانونشون  و  کشور  ی ربنایز  قاعده،  و  اصول   رو  اول  همون  از

 و   یادار  حکومت  نام   به   یز یچ  اصال   که  رضاشاه  از   قبل  خودمون؛   کشور  با   دی کن  سهیمقا  حاال 

 هی  گه، ید  ی کشورها  از   یالگوبردار  با   ،ی فرهنگ  رساختیز  بدون  هم   رضاشاه.  مینداشت  یبوروکراس

 یکارشکن   از  میبگذر.  نبود  مناسب   ی الگو  الگو،  چون. نشد  که  بده   ملت  خورد  به   خواست رو  ی فرهنگ

 !خاص   افراد

 

 [13:20 03.04.21] ,شیرایو
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 :گفت  و گذاشت  بشقاب   در  را  سبزشگوجه  ی هسته فرهود

 خودشون  جون   مت یق   به  تا   موندن  ی اتم   روگاهی ن  تو آگاهانه  که   یژاپن  یمهندسا  انیجر  اون  یول_

  .بودن  شجاع ی لیخ.  ادیب  کشورا  همه   یدرس  ی کتابا  تو   داره  جا   واقعا  رن یبگ  رو فاجعه  جلو

 :داد  جواب   م یآقارح

 ...مینداشت  رشادتها   نیا  از   کم  عراق  و  رانیا  جنگ   زمان_

 :د یپر  کالمش   انیم  برزیفر

 بزنه،  حرف  براشون  اوردنیم  رو   نفر  ه ی  اتیعمل  از  قبل...  بودن  شده  داده  یمغز   یشستشو  همه   اونا_

 !نی م  یرو و  تانک  ریز   نداختنیم  رو   خودشون  شدنیم ریجوگ هم  اونا...  بگه  نیحورالع و  بهشت  از

 زبان  به   فرامرز  را   دلش  حرف.  نداشت  را  قدرتش .  نکرد  یار ی  زبانش  اما  کند،  اعتراض  خواست   فروز

 :آورد

 هایلیخ هم  رانیا  تو   .ستین  ی مغز  یشستشو  و   یر یجوگ  بحث   صرفا... داداش  نکن  یانصافی ب_

 بعدش   و  انقالب   زمان  اکثرشون...  خب که.  دنیم ح یترج  ی فرد  منافع   به  رو  ی جمع منافع  که  هستن

  ...ایدن  اون  رفتن   ی لیتحم  جنگ هم

 :گفت  فرامرز  حرف   دنبال  به   هم   فروز

 چسبوند بهش  رو  یمغز   یشستشو  انگ  شهینم  عنوان  چی ه   به   که  ییهایفداکار  مدل  نیدتریجد_

 ی مجاز  ی فضا  تو   عکسش  و  شد   دختر   هی  پناهجون اهواز  یستیترور حادثه  تو   که   هیسرباز  اون  انیجر

 لحظه  در   ماهر   عکاس  ه ی  و  خواست   خدا  چون   شد  بولد   اون  حاال ادن،یز  سرباز  اون  امثال .  شد  پخش

 .شهینم   متوجه  یکس  و  فته یم اتفاق  ایفداکار  نیا  چقدر!  نترنتیا رفت   و   گرفت  عکس  ازش

 



 به   فرهود  و  ابدی  خاتمه   ییسامورا  یبوروکراس  بحث   تا  شد  ی عامل  در،   پشت  ی نیماش  توقف   یصدا

  .کند  باز   را  الیو  در برزش یعموفر  درخواست

 :گفت  عطا   و  فروز   به  رو فرامرز  .شدند  اط ی ح  وارد  ن یماش  دو   در،  شدن  باز  با

 .پروا  خانمش و  البرز   پسرشون  هم  ی کی  اون...  آقاحسام  شوهرش  و  فروغ  دختر  الهه_

 به   را  او  البرز   که  دادیم ی ادیز  احتمال.  بودند  روزبه  خانواده. افتی  شیافزا  فروز   قلب  ضربان  کبارهیبه

 موردعالقه   دختر   نام   آقاحسام  و   الهه  دیشا.  بشناسد  برادرش   موردعالقه  نیبرا  سابق   دختر  عنوان

 بود،  کرده  زیوار  ید ی ع  پول  او  کارت   به   که  البرز  اما  دانست، یم  دیبع  که  دانستندینم   را  پسرشان

 !ستیک  او دانستیم  پس.  دانستیم   را  او  یخانوادگنام  نایقی

 

. آمدند  اط یح به   هازن  هیبق  همراه روزبه  یخانواده  بعد   قهیدق  چند  و  رفتند  نگیپارک  به  نهایماش

 فروز  با   یگرم  و  خوب   برخورد   افراد  گر ید  مثل  هم آقاحسام  و  الهه.  بودند  کیوعلسالم  مشغول  افراد

 ...البرز  اما.  داشتند

 نگاه  فرکانس  همان بود،  آشنا   شیبرا  البرز  نگاه  فرکانس   ی ول  د،یدیم  را البرز  فروز   بود  بار   نیاول 

 از   شی ب  را  او  البرز   که  بود  واضح  فروز  یبرا.  بود  خاندان هیبق  نگاه   از  آشناتر البرز  نگاه .  داشت  را  روزبه

 تخت  به  و   کرد  بلند  را  فرهود  که   چرا.  نداشت  هم  را  آن  کردن  یمخف  قصد .  شناسدیم  گرانید

 .نشست  عطا   و   فروز  تخت   ی رو  همسرش  همراه و  فرستاد   یگرید

 

 آقاحسام   و  الهه   به  و  گفتند   کیتبر  را  شدنشان  مادر   و   پدر  پروا  و  البرز  به  مقابل   تخت   یسو  از

 گفت   روزبه   گرشید پسر  از   جانیه  با  الهه.  بود  داغ  کیتبر  بازار.  را  شدنشان  پدربزرگ   و  مادربزرگ

 فائزه  شد   باعث  که  یحرف. اندازدیب  راه  یبازنیماش  مسابقه   اشبرادرزاده   با تا   کند یم  ی زیربرنامه  که

 :بزند  طعنه  و  دیایب  ییوابروچشم

 !کنه یم  قلم  رو  بچه   دست  ناش،یماش  به   بزنه  دست   البرز  بچه تا   که   باشه   روزبه  به  اگه_
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 و  لوس  یپسرخاله  بود  کرده  فیتعر  شیبرا  روزبه   قبال   آمد  ادشی.  خورد  ی تکان فروز  ی شاخکها

 با  هم  روزبه!  برداشته  بود،  بسته   جانش  به   که  یونیکلکس  از   ینیماش و  رفته اتاقش   به  اجازه یب  ننرش

 آنها  با   اشخاله مدتها تا که  داده  نشان  ی رفتار  و   دهیکش  پسرخاله  دست  از   را  نی ماش  ن یتوه   و  تشر

 !کرده  رابطه   قطع

 نفر  ه ی  لیوسا  به  اجازهیب  دینبا  »بچه :  دیبگو  ب یغا  روزبه  مدافعلیوک  عنوان  به  آمد   زبانش   نوک   تا

 :گفت  البرز  که   «! بزنه  دست  گهید

 دست  یکس  لیوسا  به   اجازهیب  باشه  داشته  ادب  اونقدر   که  کنم یم  تی ترب  رو   مبچه  یجور   من_

 !بشه  هیتنب حقشه   زد   دست  اگه.  نزنه

 :داد  جواب  فائزه

 اد؟ یب  بند  زبونش  و  کنه   وحشت  یجور  اون  بچه  که   یجور_

 :گفت  فروغ  البرز،   از  قبل

 یفانتز  یعروسکها   و  یفلز   ی نایماش  اون  .حساسه  ونش یکلکس  رو روزبه  چقدر میدونیم  مون همه_

 اجازهیب  و  بوده  نامزدش  که   مساری دخترت  کن، حساب  تو.  داره  رو  زانشیعز   و  ها بچه  حکم   اغراقیب

 نرم  ی لیخ  تازه.  داره  خود یجا  که  تو   نیدیآ!  رونیب  انداخته   خونه   از  رو زده  دست   ونشیکلکس  به

 !کرده  برخورد  باهاش 

 تا   نه   اما  بود،  آگاه   ونشیکلکس  به   روزبه  یوابستگ  از  فروز .  شد  زدهبهت  یالحظه فروز  و   عطا  یچهره

 !حد  نیا

 :گفت  جمع  به   رو  و  کرد یطرفدار پسرش  از  الهه 



 یدمو   نی ماش  هی  دیخر  یبرا  و   دی بکن  دمو  نیماش  هی  د یخر  خرج  رو  درآمدتون  ماه   ه ی  هم شما  اگه_

 عشق،  شهیم  ناموس،   شهیم  براتون  نایماش  همون وقتاون  د،یبر  گه ید  شهر  ه ی  تا دیش  حاضر   گهید

 !انیزندگ  از  هدف  ستن، ین  ی سرگرم  صرفا روزبه،   واسه  ایبازاسباب  و نا یماش  اون!  یزندگ  شهیم

 :داد  جواب  دوباره  فائزه

 !نداره  رو   رفتار نیا  سالم  آدم.  ستمارگونهیب  ا یبازاسباب  اون  به  پسرت  ی عالقه  کن  قبول_

 :داد  تکان  را  سرش   الهه

 یفضول  یکس  اگه .حساسه  اونا  ی رو  هم   روزبه  م، یحساس  هامون بچه  رو  تو   و   من  که  قدر همون_

  .زنهینم   بهش  یبیآس   روزبه  ت یحساس نکنه،

 :ندهد  رخ   فرزندانش  نی ب  یتنش  تا   کرد   عوض  عامدانه  را حرف  فروغ

  ن؟یدار   خبر  مسار ی ت  دختر  از_

 و  ن یماش  یآور جمع به  روزبه   اقیاشت  کردینم  تصور.  نکرد  گوش  حرفها   ی ادامه  به  فروز

 بودم   من  گن،یم  که   یمسار ی ت  دختر   ی جا اگه  دی »شا:  کرد  فکر   اول.  باشد  حد   نیا  تا   یفانتزعروسک

 قابل.  ستاحمقانه  رفتار ذات  کن  قبول  اما.  شدینم   خشن  نقدریا  واکنشش  عاشقشه،  روزبه  که

 نیا  با   خواستمیم  نا یقی  شدمیم  روزبه  زن  اگه...  گونه  ادیاعت  یوابستگ حد  نیا  تا   ست ین  رشیپذ

 من  که  هیبزرگ  رادیا...  تنش  و  دعوا  عامل   شدیم   نیا...  کنم  مخالفت   رفتاراش  و   کردنا  خرج   مدل

 «.بود  ومدهی ن  چشمم  به  اصال   که.  بزرگ  یلییییخ.  دونستمینم 
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 و   بورس  مورد  در  آنان  همراه و  بود  رفته   مردها  کنار   عطا .  بودند  گفتگو  و   صحبت  سرگرم   همه

 قرار   خانمها کنار  هم  فروز .  کردیم  صحبت   آن  در  ی گذارهیسرما  درباب مردم  یسابقهیب  اقیاشت



 عطا   به   ی نگاه   گاهگه.  دادیم   گوش  باردار  زن  ییغذا  میرژ  ی دهاینبا  و   دهایبا  به   و  بود  گرفته

  .زدیم شیرو  به   ی لبخند پرمهرش،  نگاه  به   پاسخ   در   و  انداختیم

 

 مرتب   را  اشقهیجل.  شد  بلند  ش یجا از  فرنوش   شد،  گذاشته  زنانه جمع  در که  صحبتها   انیپا  ینقطه

 :گفت  فروز   به   رو  و  کرد

 م؟ یبزن  قدم   هم   با  یموافق_

 و  شاخه   نیب  از   شده،  یکار درخت  کرت   همان  انیم  در.  شد  فرنوش  همراه و   برخاست  ی حرف  چ یه یب

  .زدند  قدم شوند،  خم   وه یم  و  محصول  بار   ریز  کینزد  یاندهیآ  در   تا   رفت یم  که  ییبرگها

 :گفت  و  زد   کنار  را یاشاخه  دست   با  فرنوش

 یلیخ امرزیخداب...  اومده  ونیم  به   هم  بچه   هی  یپا   دونستمینم   اما...  گرفته زن   باباحاج داشتم  خبر_

 اون.  دیخر یآتار   دستگاه  ه ی  خردادم یکارنامه واسه  بودم  که   ییراهنما  اول  .داشت  دوست  رو   من

 .بود  یالکچر یلیخ و  بود  اومده  تازه!  داشت  رو   االن  فوراسیپ  حکم  یآتار   موقع

 :زد  ی لبخند  فروز

 د؟ یبود  اول  ینوه _

 اول  سال  کرد،  فوت  باباحاج  ی وقت.  بودم  یپسر  نوه  ن یاول.  بزرگترن  من  از  س یفرنگ  و   الهه  نه،_

 ی زندگ  خونه هی  تو  مادرت،  با   باباحاج  ازدواج  از  قبل   تا.  بودم  کرده  یعروس   تازه.  بودم  دانشگاه

 ی لیخ  نجایا  اومد  قلهک  خونه   از  بابا حاج نکهیا  از   بعد  ادمه ی  اما  .دمیند  رو  مادرت   من.  میکردیم

 نکهیا  از  بعد.  کنم  تش یاذ  و  بذارم   سرشسربه  تونستمیم من  فقط  قبلش .  شد  اخالقخوش

 شهیهم  یباز   تو هاموقع  اون...  کنن  یشوخ  باهاش  که   دادیم  رو هم  پسرا  به   شد،  شتریب  مونفاصله

 جنم  فرنوش  بود  گفته  بارها   امرزیخداب باباحاج.  چرخوندمیم  انگشتم   نوک  رو   پسرا  و  بودم   سی رئ  من

  .کنه  تیریمد  رو   مرد  گروهان   هی  داره

 :دیخند  فروز



 از  هم  رو  پدرم   افه یق  که   من   مثل   نه  باشه،   داشته  خاطره پدربزرگش  از  آدم  که  خوبه ...  جالب چه_

  .سپردم  ذهن  تو  عکس   تا  چهار یرو

 :گذشت  ی اشاخه  ریز  از  و کرد  خم  را  سرش   فرنوش

 ؟ یمشغول   کجا...  یخوند   تیری مد  گفت یم  عموفرامرز_

 االنم  مدرسه،  و  آموزشگاه  تو   کرونا  از  قبل..  .کنمیم  ت یفعال  یسیانگل  زبان   سی تدر  ی نهیزم  تو_

  .یمجاز

 ؟ ینشد  مشغول  یخوند   رو   درسش  که  یانهیزم  تو  چرا_

 :گفت  و  کرد  جدا را  آن .  کرد  ریگ  یدرخت  یشاخه  به   فروز  شال

 .خوردم بُر  طرف   نیا  کال   و  رفتم   سی تدر  کار تو  دانشگاه  دوره   همون  از.  ومدین  ش یپ  طشیشرا_

 یترش  فرط  از  را  صورتش .  گذاشت  دهان  در   و  کند  درخت   از  را  ی رنگ  یصورت  و   کال  توت شاه  فرنوش

 :گفت  و  کرد   جمع  آن

 کارخونه   اری اخت  من؟  مباشر  و  ار یدست  عنوان  به  ؟ یشیآزما  ؟یبش  مشغول  کارخونه   تو  یدار  دوست_

  .کرده  بازنشسته  رو خودش   هست  یسال  چند بابا .  منه  دست   کامل  االن

 به   بود  محال  بود  فرنوش   یجا  به  او  اگر.  نداشت  را  شنهادیپ  نیا  دنی شن  انتظار .  خورد جا   فروز

 در   کار  شنهادیپ  دارد  تی مالک  یادعا   آجر،  کی  یاندازه  به   یحت کارخانه   آن  به  نسبت   قلبا  که   یفروز

 :گفت  و  زد   یلبخند!  بود  داده  را  شنهادیپ  نیا  فرنوش   اما   بدهد؛  را  آنجا

 .کنهیم فرق  یواقع  کار   با  ک یآکادم  یهاآموزه.  ستمین  بلد  ییاجرا  تیریمد  از   یز یچ  من_

 :کرد  ها توتشاه  به  یااشاره  فرنوش

 از ین  د یجد  اریدست هی  به   من  یبخوا  اگه  یول...  آره  که  اون...  خوبه شمزه  ی ول  کاله   ؟ی خورینم _

  ...یکن  کسب   نه یزم  نیا  در یاتجربه هی  خوبه...  دارم

 :گذاشت  دهان  در  و   کند  رهیت  یتوتشاه



  .ل یم  کمال  با_

 هر   گم یم بهش.  کنهیم ی سامانده   رو  کارا  من  معاون  و   مباشر  عنوان  به  بلندنظر  یآقا  االن...  خوبه_

  .بده  ادی  بهت  رو   دونهیم   یچ

 و   داد  یجا   نش یج  شلوار  ب یج در  را آن  فروز.  داد  فروز   به  و   درآورد  اشقهیجل بی ج  از   یکارت  بعد

 :گفت

 خارج؟   بره  خوادیم  ا ی  شهیم  بازنشست  داره  بلندنظر  یآقا  نیا_

 :زد  یلبخند   فرنوش

. فروغعمه  و  عموفرامرز  خصوصا . نگو  یکس  به   یز یچ  ه یقض   نیا  از  فعال...  درضمن...  کدومچیه _

 فعال   نه؟  ای  اد یم  خوشت  اونجا  طیمح  از   تو  نه؟   ا ی  ادی م  خوشم کارت  از  من  مینیبب...  گهید  هیشیآزما

 رو   من  الی خ  و   یریبگ  ادی  رو کار  ی تونست  و  یداد  نشون  خودت  از  جنم  اگه  یا یم  یشیآزما  ماه  سه

 را   ما  و  ر یخ  به   را  شما   هم  نشد.  میکنیم  یهمکار  هم با  که   ، یکن  راحت  کارخونه  ی داخل  تیریمد  از

  .سالمت  به

 زمان   یبرا  را   اشیمجاز  یکالسها  د یبا  که  کرد  فکر  نیا  به.  نگفت  چ یه  و   داد  تکان  را  سرش   فروز

 به   هم بتواند  تا  کند  شتریب  را شاگردانش  جلسات نی ب  یفاصله  دیبا.  کند  یزیربرنامه  بعد  به   عصر

 را  کارها   از  ی کی  ماه  سه از  بعد  تا .  کارخانه  یداخل ت یریمد  یکارآموز   به   هم و   برسد  نشیآنال  آموزش

 از  را   شاگردانش  بهتر،  کار  ی هوا  به   نبود  عاقالنه.  ردیبگ  دست  در  کامل  را  ی گرید  و   بگذارد  کنار

  .بدهد   دست

 :انداخت  ساعتش   به  ی نگاه   فرنوش

  .بشه  داده  دم   دی با  هم برنج  گه ید.  میاریب  رو   هاجوجه باال،  میبر  ایب_

 آن  در   پدرش  همراه  مادرش   ی زمان  که   بگذارد  ی ساختمان  به   پا  تا رفت هاپله  یسو  به   فرنوش  همراه

 .است  گذراندهیم   آنجا  در   را  اش یزندگ  یروزها  نیبهتر  و  ستهیزیم
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 در  ل یدلیب  ی بغض   گذاشت،  پلکان  یم ی قد  و  یسنگ   ی نرده  یرو   دست  یوقت .  داشت  یبیعج  حس 

.  اندنهاده  گام  آن  بر  مادرش   و  پدر   یزمان  که  گذاردیم  قدم   یی جا  بر   نکهیا  حس.  کرد  النه  شیگلو

 ی ورود  در   یجلو   محوطه به  کوتاه  یپله  چند از  بعد  .دیکش  ی قیعم   نفس  و  داد  قورت   را بغضش

 یلهیم  دو  از   شی هارهیدستگ  .یاشراف  و  یمیقد  بزرگ،   ،یچوب یدر.  بود   در  ی رو  دیکل.  دندیرس

 فاصله   آن   از  که   عطا  به  و   برگشت.  بودند  زده  چنبره  دورش  اژدها  دو  که بود  شده   لیتشک یعمود

 جلوتر  خودش  اما  .گفت   ی دییبفرما  و   کرد  باز  را  در  فرنوش.  کرد  نگاه  د،یدینم   خوب  را  اشچهره

 :گفت  خنده با   و  رفت

 رو؟   وسالسن  حرمت  تو  ا ی  دارم  نگه   رو  برادرزاده_عمه  نسبت  حرمت دیبا  من  االن_

 :دیخند  فروز

 !دیراحت  جور هر_

 

 رنگ به  مخمل   ییهاپرده  و   بلند  ییهاپنجره  با  بود  دلباز   و  بزرگ  یسالن   شانیرو  ی جلو  ی فضا

. ییطال  جقه بته  گلتک با  داشت  یانوسیاقیآب  ینهیزم  هم   ی سلطنت  یمبلها  ی پارچه.  یانوسیاقیآب

 همان   از   محکم  یساک  مادرش . شی پ  سال  وپنجستیب  ست، یب  به  مربوط  حداقل ، یم یقد  ی طرح

 آنجا  که  بود  یمهدکودک  ر یمد  ی هایمبلپارچه  اضافه  .داشت  را  اشیطوس رنگ به  ی مبلپارچه  طرح

 بود؛   دوخته  یدستساک  دو   آنها  با  مادرش   و  بود  داده  مادرش   به  را هاپارچهاضافه.  کردندیم  یزندگ

 !خودش  ی برا  یگرید  و   مهد  ر یمد  یبرا  یکی



 در  مبلها   سالمت.  شدینم   دهید  ی فرورفتگ  شانی هامنگاهینش  در   د؛یرسیم   نظر  به   سالم   مبلها  ذات

 استفاده  ندرت   به  آنها  از   مبلها،  بودن  ی م یقد  رغمیعل  که   دادیم  نشان  یمبلپارچه  طرح   قدمت   کنار

 .است  شده

 ش اتوجه  دیرسیم  باال  ی طبقه  به   که  ی منحن  و  ضیعر  ی پلکان.  چرخاند  اطراف  به   مبلها  از   را  نگاهش

 .یعاد  حالت  برابر  دو  بود  ستادهیا  که   یقسمت  آن  سقف  و   بود  دوبلکس  ساختمان .  کرد  جلب   را

 را  چشم   ش یستالهایکر  تأللو  که  یچراغچهل.  بود  زانیآو  سقف  از  یمیقد  و  بزرگ   یچراغچهل

 را  نظرش   وارهاید  و سقف  ی رو  بزرگ   یها ترک  چراغ،چهل  و   سقف  یبلند   از  بعد.  دادیم  نوازش

. است  نشده  رنگ   و  یبازساز   آنجا  سالهاست  دادیم  نشان  که   ی م یقد  و  بزرگ  یی هاترک. کرد  جلب

 .بود  رفته   وارید  رنگ  جان   به   یفیکث  ایگو.  بود  شده  کدر   هم وارهاید  رنگ

 ن یپرچ  ی هادست  به  که   یاشراف  رفتار  با  بود  شده  ی رزنیپ  ه یشب  فروز  یبرا  ساختمان   ت یماه   کل  در

 روباه  دم  کی  لش،یتخ  در .  دارد  تن  به  پالتوپوست  و  است  ختهیآو  بهاگران  جواهرات  خود چروک  و

 .شود   هیشب  شتریب  تا   انداخت   رزن یپ  گردن  دور   هم

 

 پشت  که  ی اپن  آشپزخانه  طرف به  او  دنبال  به. شود  متوجه   را  اشیچرانچشم  فرنوش،   تا   نگذاشت

 یواقع  چوب .  بودند  یچوب نتهایکاب.  بود  سالن  شکل  همان به  وضع   هم  آشپزخانه  در.  رفت  بود  پلکان

 هود .  بود  کرده   باد  و  ده یپوس  جا دو  از   که  نکیس  ر یز  نتیکاب  جز لیشک  و   سالم  همه! چوبطرح  نه

 اششده  چ یپپارچه  در   که   بود  یبزرگ  ی قابلمه گاز اجاق  ی رو.  بود  یم یقد  اریبس  هم   گاز اجاق  یباال

  .دهدیم  دم   خود بطن  در   را  پلو  دادیم  نشان

 :گفت  ی نگاه   با   و  برداشت  را  قابلمه   در   فرنوش

  .شهیم  حاضر هم برنج   بشه،   آماده  جوجه   تا...  زده بخار  تازه...  خوبه_

 و   یزعفران  جوجه از  پر  داردسته  بزرگ  سطل  دو. رفت  ی م یقد  دیسایدبایسا  خچالی  سمت   به   سپس

 :گفت  فروز  به   رو و  درآورد  ورورنگ  بدون  جوجه   قطعه   چند یحاو  کوچک   ظرف  کی



 .منقله  کنار  جاهمون هم   خایس.  اطی ح  تو   میببر  رو هاسطل  نیا  ایب  فروزان،  ایب_

  :کرد  اعتراض   فرنوش.  برداشت  را  سطل  دو  هر  و  گفت   ی ا”باشه”  فروز

 !یجور نیا  یشیم  تیاذ.  ارم یم  من   رو   شیکی  بذار_

 :زد یلبخند  فرنوش  به  رو

 . رو ظرفینیم  اون  با .  نیاریب  ها جوجه ریز  واسه  نون  و  ی نیس  هی  شما_

  .بود  حواست شد  خوب. االن  نی هم   آره،  آره،_

 

 :گفت  ربطیب  فرنوش.  شدند خارج  ساختمان  از  هم   با

  .شدیم   تو  سن هم شدم،یم   داربچه  موقع  به  اگه_

 :گفت  متبسم  فروز

 ن؟ یشد  داربچه  رید_

 و  درمون  دوا  سال  پونزده  از  بعد.  نخواست  خدا  هم   بعدش.  مینخواست  خودمون  لیاوا  اون...  نه_

 خورد   سرش   ،یباز   تو  شد   که  ساله پنج  پسرم...  پسر  هی  و   دختر  هی.  میشد  دوقلو   هی  صاحب   از،ینذرون

  .کرد  فوت  خودم بغل  تو .  در  چهارچوب   به

 :داد  نشان   را  غصه  اشچهره  و   شد  محو   فروز  تبسم

 .متأسفم_

 که  جوونش   برادر  دو  از  اون...  گذرونده  رو  یسخت  طیشرا  چه ...  فرنوش  »طفلک:  کرد  فکر   فروز

 طفلک.  پسرش  از  نمیا  کرده،  سنکوپ  پسرش جنازه  دنید  با   که  مادرش  از  اون  کردن،  یخودکش

...  شدن  ی چ دخترش  و   شوهرش  بپرسم  فرنوش  از   شهینم   رومم...  دهید  داغ  همه  نیا  که  برزیفر

 و  فرنوش   دل  اونقدر  گمونم.  شدهفوت  ای  شدن  جدا ای  هم   شوهرش   کرده،  مهاجرت   دخترش   احتماال 



 ساختمون   نیا به  ن یهم   واسه.  نداشتن  رو  نجایا  از  بردن  لذت   مجال  که   بوده  پرغصه  برزیفر

 «.نشده  یدگیرس

 :کرد  عوض  را  حرف   عامدانه

 نگاه  فاز   و   زدنا  لبخند ته  ژستا،  و  ها لحظه یبعض   تو  گفت   داشتم،  فرهود   با   که  ی برخورد  نیاول  تو_

 .نشدم  متوجه  یز یچ  االن   من  البته  .شمیم  شما   هیشب  کردنام

 :کرد نگاهش   مهربانانه  فرنوش

  .نه   هیبق  چشم  به .  ادیم  شباهت   یکی   چشم به  یگاه ...  دیشا_

 

 

 [13:43 03.04.21] ,شیرایو

۲۱۷     

 یکی  به   رو فرنوش.  گذاشتند  ن یزم  ی رو  را  لشانیوسا.  رفتند  بود،  آنجا  که  یاستادهیا  منقل   طرف  به

 :گفت  بود   آنجا  که   ینوجوان  دو  از

 .بکشن  خیس  به   رو   هاجوجه  نیا  ان یب  بگو  البرز   و  فرهود  به  برو...  جاننیژوب_

 ر یمس  انیم  از   که  یجوان  سه   یقدوباال به  ی نگاه   فرنوش .  آمد  فرهود  و  البرز   همراه  هم  عطا

 فروز  به   رو  زد یم  موج آن   در  محبت   که   یچشمان با.  انداخت  آمدند یم  شانیسو  به   شده  فرشسنگ

 :گفت

 ن؟ یکن  یعروس  نیخوایم   یک.  ادی م  نظر  به  ی موقر  مرد   شوهرت_

 :زد  لبخند   و  انداخت   عطا   به  یاعاشقانه نگاه   دور  ی فاصله  از  فروز

 .ندارم  یاعجله... هیبررس  دست  در  فعال_



 

 دستانشان  البرز   و  فرهود  .دیکش  رونیب  منقل  ریز از  را  کباب   ی هاخیس  یا استوانه  ی محفظه  فرنوش

 مانهی صم   ی لیخ  ز ین  عطا.  شدند  هاجوجه  دنیکش خ یس  به   مشغول  و  نشستند  ز یقرن  یرو.  شستند  را

 زدن  باد  در   و  رفت   منقل  پشت  عطا  کنار  فروز.  ختیر  منقل  درون   و  گرفت فرنوش  از  را  زغالها   سهیک

 :گفت  فرنوش   به   رو  فرهود.  کرد  اشیار ی  زغالها

 ؟ ی نگرفت  گوجه_

  .ارمیم  االن_

 :گفت  البرز  به  رو   فرهود  ساختمان، سمت  به   فرنوش  رفتن   با

 وضعشه؟   چه نیا...  کن  خیس  درست_

 :داد  جواب   ز یآمطنتی ش  ی چشمک  با   فروز  و   عطا  حضور   به   توجهیب  البرز

 !یطیشرا  هر   در .  امیبرم  پسش  از  خوب  ی لیخ  که   هیکار  تنها  کردن   خیس  اتفاقا_

 به   را  خودش  و  داد  قورت   را  اش خنده  فروز   و  آورد   لب   ی رو  ی لبخند عطا.  دیخند قهقهه  به   فرهود

 .زد  دنینشن

 ی شوخ  یبستن  یسفت و  ی شل  سر  بهروز  و   منصور  کهیزمان.  افتاد  خودش  یخانه  ی مهمان  به   ادشی

 یشاد   رنگ  گذشته، ی منف  خاطرات و  شد  محو  اش یمخف  ی خنده  .داد  ی سوت  بهنوش   و  کردندیم

 منقل   سطح  در   عطا که  ی اگداخته  ی زغالها  به  و   دیکش  ی قیعم   نفس.  کرد  ی خطخط  را لحظاتش

 چه  عطا،   از  شی پ  خاطرات تمام  و  رد یبگ  مریآلزا   دلش   داشت  دوست.  کرد  نگاه  کرد یم  کنواختی

 »کاش: گذشت  ذهنش   از.  کند  فراموش   را  بهروز  با   مرتبط  خاطرات  چه   و روزبه   به  مربوط   خاطرات 

 ه یبزرگ  ضعف  نیا.  دور  انداخت  رو  بداش   و  داشت  نگه   رو   خوباش کرد،  انتخاب  رو خاطرات  شدیم

 یول  هست،  باگ  نیا...  خب...  گردونه  تو  ندازهیم... گهید  خاطره  ه ی  تو  ندازهیم  رو  آدم   خاطره،  هی  که

 «!کنم یم  رو کارنی هم ... درسته...  ندم  جولون  یمنف   خاطره اون  تو  ی ه .  کنم  کم  رو   زمانش  تونمیم

 



 [13:51 03.04.21] ,شیرایو

۲۱۸    

 .شد  صرف  یسیسروسلف  غذا  و  نداختند ین  بزرگ  سفره  فاصله،   تیرعا  خاطر  به

 رصد   را  اوضاع  نگاه  با  برزیفر.  بودند  نشسته   عطا  و   فروز  که   نشستند  یتخت  همان یرو البرز  و  پروا

 بود  پر   اما  نداشت،   عمق  لبخندش .  کرد  نثارش   محو  ی لبخند  و   دوخت  فروز  به   چشم تینها  در.  کرد

 .بود  محروم  آن  افت یدر  از   فروز  سالها   که  ی حس. قشنگ  یحس  از

 

 صرف البرز  و   فرهود  یگذاشتنها  سرسربه  و بگووبخند  انی م  در  ، یم یصم  و   شاد  ی جمع در  ناهار

  .شد

 جمع  و .  رفتند  آشپزخانه   به   ظرفها   شستن  قصد  به  دخترانش   و   فروغ  فرخنده،  فرنوش،  ناهار   از  بعد

 :کرد  زمزمه  فروز   گوش  کنار.  داد  هیتک  یپشت  به   و  د یکش  عقب  را  خودش عطا.  شد  مردانه  نسبتا

 .بکشم  دراز   درختا  نیهم ریز  فضا   نی هم  تو  بتونم  بدم  تومن  صد  حاضرم _

 :کرد  نجوا  جواب در  فروز

 !ادیبرنم   دستم  از  یکار...  شرمنده_

 :کرد  شاد   را  عطا  بود،  داده  قرار   مخاطب را  البرز  که  برز یفر  یصدا

 .چسبهیم  نجایا  ار یب  بالش  تا   چند  هی  ی اول  اتاق  تو  از   باال،  برو...  ییدا...  البرز_

 :گفت  فروز   به  رو  و  شد   بلند  هم   پروا   البرز،  گفتن  »باشه«  با   همزمان

 ؟ یایم...  میبکش  دراز   باال  م یبر  هم ما  ایب_

 :گفت   البرز   به   رو  عطا   و  انداخت  عطا  به   ینگاه   فروز

 .یتونینم  تنهادست.  امیم  منم_



 باال   ی طبقه به  میمستق  و   بود  ساختمان  کنار  که   ی پلکان  از  و   رفتند  ساختمان  طرف  به   ی نفر  چهار

 اط یح به  و  برداشتند یواریکمدد  از  را بالشها  عطا  و   البرز.  شدند  وارد  نظر  مورد   اتاق   به  داشت،  راه

 :گفت  و  دیکش  کمرش  به   یدست.  نشست  بود  آنجا  که   یادونفره  تخت  یرو  پروا.  برگشتند

 .شمی م  تیاذ  نمیشیم   جا هی  ادیز..  .کنمیم  حس   رو   خوردناش تکون  روزید  از_

 ....جووونم  یا_

 :گفت  بکشد،  دراز   آنکهیب  و   آورد  تخت  ی رو  هم  را  شی پاها  پروا

 ؟ یخوابینم   تو_

 آرام   و  کرد   باز  را اتاق  در .  شد  بلند  ش یجا  از  فشنگ  مثل   پروا  .آمد  رونیب   از  یبلند  ی خنده یصدا

 گذاشت   لبش  ی رو  سکوت  یمعنا   به  را   اشاشاره  انگشت   .رفت  ش یرو  یجلو  مرمر   ی هانرده  طرف  به

  .بودند  مشرف نییپا  سالن   یفضا   به  کامال  ها نرده  ی ال  از  .شود  کی نزد  تا زد  اشاره  فروز   به  و

 :گفت   فائزه  به  رو   زدیم  حرف  دهیبر  دهیبر  خنده  شدت  از   کهی حال در   سیفرنگ

 بگم؟   بگم؟   بگم؟   رو  شت یپ  هفته  دو   یسوت  منم   خوبه_

 دستش   گاههی تک  را  آن   و  دیکش  دراز   کوری.  انداخت  ن یزم  یرو مبل  یرو  از  ی کوسن  الیخیب  فائزه

 :گفت  و  کرد

 !بگو  ،یترسونیم   یخال  یتاکس  از  رزنیپ_

 :کرد  فیتعر تاب  و  آب   با   سیفرنگ

 ی بازمسخره  یکل  هی بق  که   بعد  شد«،   آزاد  شهرنی»خون گذاشت  ام یپ  خانم  دوستانه،   گروه  هی  تو_

 ...فرستاده  اشتباه  رو  ام یپ  دهی فهم   خانم  تازه  درآوردن،

 :گفت  تفاوتیب  فائزه  و   دندیخند همه

 !گمی م  رو   پاچهکله  ؟ یچ   خودت... شد  اشتباه  بفرستم،  ناصر  واسه  خواستمیم  بابا_

 :کرد  زمزمه  پروا.  کردند  نگاه  هم به  گردشده  ی هاچشم  با   فروز  و  پروا



 !کننیم   فیتعر  دارن  نجایا  رو  سال   ی هاجک...  جووون_

 :داد  تکان  را  سرش   یواقع  ی ناراحت  با   سیفرنگ

 بعد.  می رح  و   ناصر  مشترک  یدوستا   از  تا  دو  با  بودن  فائزه  و  ناصر   میداشت  مهمون ...  یاله  رمیبم _

 آره  یوا  گفتم  برگشتم  هوی  خرم  منِ .  کنمیم درست   ینجوریا  من  ناصرگفت  شد،  پاچه کله  حرف

 برگشت  پررو   پررو  اونم!  خوبه  ی لیخ  ن یبد  ادشی...  بکنه  ستین  بلد   میرح  نی کنیم  شما   که  ینجوریا

 ...ات یجزئ  با دمیم  ادشی  قشنگ  گفت

 یصدا  تا   گرفتند  دهانشان  ی جلو  را  دستشان  هم   فروز   و  پروا.  دندیخند  رها   و  بلند   هاینییپا

 .نشود  بلند  شانخنده

 :گفت  د،یلرزیم  خنده  خاطر  به   که  ییصدا  با  فروغ   به  رو   فرنوش

 !انیسوت  یکمپان...  هاتبچه  نیا  با  یکرد کور   رو  ا یدن  چشم عمه_

 :گفت و   نشست  چهارزانو ده،یلم   حالت  از  زدهجانیه   فائزه

 ...کردیم  مست  یوقت...  دادیم  یسوت  باحال   هم   روزبه_

 :داد فائزه  به  را  حواسش تمام  و   شد  ز یت  فروز   یها گوش

 

 

 [13:56 03.04.21] ,شیرایو

۲۱۹    

 :دیپرس  یسؤال صحبتش،   ی دنباله  فائزه

 ای  بود   زیکامب  برقصه؟  عروس   مادربزرگ   با  خواست یم  بود  کرده  مست  روزبه   بود  یک  یعروس_

 مهران؟



 :داد  جواب فرنوش

 .نبود  رانیا  روزبه  زیکامب  سر... گهید  بود  روزبه  رفتن  از قبل  ماه   سه  دو...  مهران_

 :گفت  جانی ه   با   و  داد  تکان   سر  فائزه

 ...برقصه  باهام  خوام یم   که  عروس   مادربزرگ   به  بود  داده  ریگ  بود  کرده  مست_

 متشخص   و  موقر   روزبه  کند  باور   توانستینم .  کرد  خی   بدنش  فروز   و  زدیم  حرف همچنان  فائزه

 .دهد  انجام  نامعقول  حرکات  و  شود  مست .  شود  مست

 او  با   همانجا  .بود  دهید  را روزبه  خوردن   مشروب  مشترکشان  دوستان از   یکی  مراسم  در  بار  کی

 ای  و   بزند  بی آس  کبدش  به  که   نخورده  آنقدر  بود  کرده  هی توج  اول  روزبه و  کرد   برخورد  نیسرسنگ

 فرانسه،  به   رفتنش  از  قبل   ماه  سه  دو  اما!  نخورد مشروب   گرید  بود  داده  قول  تینها  در  و   شود  مست

 ذهن   در  نامش   خوردن خط  از   قبل  و  بود  داده  او  به   که   یقول  از  بعد  یعنی!  بود  افتاده  اتفاق  نیا

 !روزبه

 !شد  منفجر برنداشت،  ترک   فروز  یبرا  روزبه   ت یشخص   س یتند 

 و   سرد.  دید  چشمش  شی پ  را  پروا  ی صدایب  یخنده  و   زدن  بالبال  و  دیشن ن ییپا  از  را   خنده یصدا

 :کرد  نجوا  و  گرفت   فاصله   نرده  از.  نشود  تابلو  ی لیخ تا  کرد  پروا  یرو به  ی تبسم   زدهخی

 ؟ ی بکش  دراز  یاینم _

 ”.ام یم  منم  برو،  تو   کرد”  اشاره  پروا

 

 .داد  ماساژ  را  سرش  کف  انگشتانش،   با  و  گذاشت  تخت یلبه  یرو   را  شالش .  شد  اتاق  وارد

 دراز  کند،   جمع   را  ی روتخت  آنکهیب  .دیچیپیم   آن   در  فائزه  یصدا  فقط  و   بود  شده  ی خال  ذهنش 

 د ی»شا:  کرد  فکر  و شد  ره یخ  سقف   یرو  بزرگ  ترک  به .  گذاشت  سرش ر یز  را  دستانش   و  دیکش

 نکهیا  اما   نباشه،  رادیا  بده  ی فلز  ن یماش  هی   دیخر بابت  رو   درآمدش   نصف   پولدار  بچه  هی  نکهیا



 شخونه از  رو  گرانی د  خاطرش  به   که  ی زیچ بشه   زش،یچ همه بشه  فرزندش،  بشه  ونشیکلکس

 دا یپ  مشکل  باهاش   ه یقض   نیا  سر  بشم،  روزبه  همسر   بود  قرار  اگه...  رادهیا  ی لیخ  کنه  رونیب

 وقار  و   عقل  عاشق   من...  شه ینم   باورم...  کردن  مست  اما   کنم،  تحمل  تونستمیم  رو   نیا  باز..  .کردمیم

 بهروز  گاریس  که  یاون  برابر  ده   شدم،یم  زنش   اگه  نایقی...  شیشیدوراند  عاشق  .هستم  و   بودم  روزبه

 اخم   ا ی  دیبا  من  دفعه  هر .  دادیم  آزارم   روزبه  کردن  مست   و  خوردن  مشروب   کرد،یم  تمیاذ

 انگشتر  روزبه...  بزرگه  یلیخ من   چشم   به  رادیا  نیا  حال  هر   به....  نداختمیم  راه  دعوا  ا ی  کردم،یم

 انگشتر   شدیم  باشه،   شوهرم  بود  قرار  اگه   اما  باشه،  زمرد   انگشتر  دوست   نقش  در  دیشا.  ستین  زمرد

 نقدر یا  وقت  اون.  دمی فهم یم زودتر  رو  رادایا  نی ا  کاش..  .داره  هم   ی ناخالص   ی هارگه  تازه  که  روزهیف

 «.نکردم  انتخاب  رو   روزبه   که  شکرت   ایخدا  .خوردمینم  رو رمیتقد و  قسمت   غصه 

 

 [21:30 06.04.21] ,شیرایو

۲۲۰    

 از .  آمدیم  قهقهه   بلند  یصدا   رونیب  از  .است  شده تنگ   عطا   ی برا  دلش  شدتبه  کرد  احساس  کبارهی

 همچنان  و  بود  کرده  ی مخف  ها نرده  پشت  را  خودش   پروا.  دیکش یسرک  و   برخاست  ش یجا

 زد  اشاره  .است  داده  قورت  را  اش خنده بود  مشخص   و  بود  شده   قرمز  صورتش.  کردیم  سمع استراق 

  .شد  متوجه   هم   او  و   رودیم نییپا  به

 ی باز  ی لیل   که  یکودک  مثل .  گذاشت  اطیح سنگفرش  به   پا.  آمد  نییپا  را  پلکان  سروصدایب  و  آرام

 و  فرهود   دور   همان  از. نگذارد  سنگفرشها   نیب  شدهیکارچمن فواصل  یرو  پا  کردیم  دقت   کند،یم

 و   فرامرز  تخت،   کی  ی رو  ن یژوب  و  نیدیآ  .بودند  دهیکش  دراز  هیبق.  دید یباز ورق  حال   در   را  البرز

 د، یبگو  ی زیچ آنکه  از   شیپ.  بودند  دهیخواب گریکدی  کنار   هم   م یآقارح  و  آقاناصر   و   هم با  برزیفر

 :گفت  طنت یش  با   فرهود

 ...پشت  اون...  دهیخواب نی زم  رو...  نرفته  در...  اینکن  سکته_

 .رفت  طرف  آن  به   و  داد  تکان   سر ی لبخند  با .  کرد  نگاه  زد،  اشاره  فرهود   که  ی سمت  به



 انداخته  درختان  یهی سا  ریز  برزیفر  سمت  یهاتخت پشت  بود،   عطا  نیماش   در   که  ینازک  راندازیز

 تنها   ، یکاف  و  ادیز  ی فضا  وجود   با   عطا،  اما  بود،  دهیخواب  راندازیز  یرو  کامل   آقاحسام .  بود  شده

 هاسبزه  یرو   کامال  بدنش  هیبق  و  راندازیز  ی رو  شکم  تا   خودش !  بود  گذاشته  راندازیز  ی رو  را بالشش

 ی سنگقلوه  بر  پاشنه  و  انداخته   هم   ی رو  را  اش برهنه  ی پاها  و  بود  درآورده  را   شی هاجوراب  . بود

 .بود  گذاشته  آنجا  در   کوچک

 دست   ساعد  و   بود  بدنش  کنار   دستش   کی.  کرد  نگاه   عطا   یچهره محو  لبخند به  عاشقانه   ی تبسم   با

 را  کفشش .  نشست  راندازیز  ی رو  و  رفت   کنارش   صدایب  .بود  گذاشته   اشیشانیپ  یرو  را   گرشید

  .کرد  بدنش  ی نیسنگ  گاههی تک  را  اش شده  باز  ی دستها  و  کرد  خم   را  زانوانش.  اوردیدرن

 دوره  در   آمد   ادشی.  کردیم منتشر  را  شده  کوتاه  تازه   ی هاعلف  عطر  و   دیوزیم یم یمال  مینس

ه یسبزقرمه  سلف  ”ناهار   گفتندیم  طنز  به  ها بچه  کردند،یم  کوتاه   را  ها چمن  زمان   هر  ،ییدانشجو

”! 

 نوازچشم  و   سبز  یبرگها  رقص   ی صدا.  دیکش  درون  به  وجود   تمام   با   را  عتیطب  عطر  و  بست   چشم

 را  نامشان   که  یاپرنده  دو  آواز  کنار   در  خوردند،یم  تکان   نشانینابیب  مینس  وزش   با  که   درختان

  .دادیم نوازش  را  روح   بودند،  انداخته   راه  یباز موشکمیقا  درختان  یها شاخه  ن یب  و  دانستینم 

 ی نیب.  مردانه  و  ی معمول   ی چهره  کی.  داد  عطا   صورت  به  و   گرفت  بایز   یها پرنده  از  را   چشمش

 یگونه  ی رو  دست بود،   کرده  هوس  بدجور...  پر  ی هاگونه  گرد،   یچانه  دار، حجم  ی لبها متناسب،

 نوک  با.  دهد  حرکت شی لبها  ی رو  تا  را  آن  و   بگذارد  اشگونه  ی رو  دست.  بگذارد  عطا   یغهیتسه

 !ردیبگ  آنها  از  ن یسنگ  یکام  هم   بعد و  کند   نوازش  نرم   را  عطا   ز یانگهوس ی لبها  انگشت،

 :کرد   زمزمه   کند،   باز   چشم آنکهیب.  گرفت  را  دستش و   خورد یتکان  عطا   دست

 !زیعز  دوست  شما   یحت...  ممنوع  یچرونچشم_

 با  و   انداخت  کردیم  ی فیخف  خرخر   که   روزبه  پدر  به  ی نگاه   .گرفت  ی شتریب  عمق  فروز   لبخند

 :کرد  نجوا  او   بودن  خواب از  نانیاطم 

 ؟ ینیبیم  بسته   چشم  با_



 پهلو  به  فروز   طرف  به.  نداشت  ی آلودگخواب از  یاثر  و  بود  ار یهوش کامال  نگاهش.  کرد  باز   چشم عطا

 :گفت  و  شد

 !کردم  حس   رو   وجودت  ی هاله.  خوادیم  حس ...  خوادینم  چشم   شه یهم   دنید_

 .نبود  ی گرید  ز یچ  چ یه  به   حواسش و   بود  دوخته او  به   چشم. بود  عطا  یجمله پردازش  حال در  فروز

 راست   ساق  به  ی محکم  ضربه  کرد،  رد  ن یزم  سطح   و   فروز  ران  و   ساق  نیب  مثلث   از  را  ش یپا  کف   عطا

 ی جلو را  دستش  عیسر .دیکش  یکوتاه   ن یه  و  شد  صاف  دار،هیزاو حالت  از فروز   یپا   کهیجور.  زد  او

 یاخم   با.  بود  نشده  جادیا  او  صدادار  تنفس   روند  در   ی رییتغ.  کرد  نگاه   آقاحسام  به   و  گرفت   دهانش 

 :کرد  اعتراض  عطا  به   رو  دارخنده

 ...که  واقعا_

 :دیخند عطا

 .داره  ف یک  یلیخ... یریبگ  یانرژ  ن یزم از  بذار...  نیزم  بذار  پاتو...  کفشتو  اریدرب_

 آرنجش   عطا   .نشست  قبلش   مثل   دوباره  و  درآورد  را  شیجورابها و  کفشها.  کرد  عمل  حرفش به  فروز

 یانقطه  صورت  به   و  نشست  فروز   دست   یرو   عطا  انگشت  نوک .  شد  پهلو  به   کامل  و  کرد   گاههیتک  را

 :گفت  حال  همان در  .داد  ماساژ  و  فشار   را  آن  یدوران  و

 ؟یبخواب  یتونست_

 ر یز  از  را  دستش   نشود،  بودنش  جنبه یب  متوجه  عطا   نکه یا  یبرا  .افتی   شیافزا  فروز  قلب  ضربان

 :گفت  آهسته  و   ردیگ  قرار  عطا  فیرد در   تا   دیکش  عقب   را   باسنش  ی کم   درآورد،   دستش

 برد؟   خوابت تو...  دمیکش  دراز  فقط_

 .د یچسب  بهم  کامل   خواب هی  اندازه  داشت،  برکت  .برد  خوابم  یاقهیدق  ده_

 م؟ یبزن  قدم  وراون  میبر  یا یم...  خوب چه_

   .شد  ش یکفشها  و  جوراب  دن یپوش  عطا  جواب
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 :زد  شانیصدا  باغچه   گر ید  طرف از  فرهود  شدنشان  بلند  محض  به

 حکم؟   دیایم_

 فرهود  و  البرز   و  نشستند  هم  با  فروز   و  عطا   .رفتند  شانیسو  به   و  انداختند  هم   به   ی نگاه   فروز  و   عطا

 .هم  با   هم

 :گفت  فروز   به  رو  بردارد،  را   شی هاورق  آنکه  از  ش یپ  فرهود   .بود  حاکم عطا   شد،   پخش   ها ورق

 !شلوارته   رو  خرچسونه   هی_

 .ندازدیب  را حشره  آن،  دادن  تکان  با   کرد  تالش  و  کرد  نگاه  شلوارش   به  عیسر  فروز

 :گفت  فرهود  به  رو   و  کرد   پخش  را   هاورق  بعد   دور  البرز

 ه؟ ی چ  خرچسونه . باش  داشته  کالس   زار  دو...  بکش  خجالت  شششش،یییا  گفتیم  بود  پروا  اگه_

 :انداخت  باال  ی اشانه  فرهود

 رو  که   ی اسم   نیا  با  بکشه   خجالت   بره  مادرش ... بکشم  خجالت که  گذاشتم  اسم  براش   من  مگه_

 !گذاشته  شبچه

 افتاده  نگار   ی هاگذاشتن  کالس   ادی  عطا   کرد   حس  فروز .  بود  آمده  لبش   یرو   یورکی  ی خنده عطا

 به  را  عطا  ی زیچ چی ه   خواست ینم   دلش .  نداشت  ی فرق  شیبرا  یادآوری  بودن  یمنف  ا ی  مثبت  .است

 !بود  اجتنابرقابلیغ  عمال  که  یز یچ  ندازد؛ یب  نگار  ادی

 



 ینیریش  ی جعبه و  وان یل  و  ی قور  بساط   و   یزغال یسماور  با .  آمدند  هم   زنها  شد،   تمام   که  شانیباز

 رفتار  مشابه  رفتارش.  گرفت  اشخاله  از  را   سماور و  رفت   جلو   قدم   چند .  کرد  کمک   عیسر  البرز .  عطا

 دستش  شدن  بلند  موقع.  بود  روزبه  ه یشب  هم   شدنش   بلند  طرز  یحت رفتار،  ذات  تنها   نه.  بود  روزبه

 فروز  به   یخاص  احساس.  روزبه  مثل   کرد؛   برخاستنش  اهرم  و  داد  فشار  ن یزم  ی رو  شدهمشت  را

  .بود  یادآور ی  و  شباهت   کی  صرفا  شیبرا  بود،  نداده  دست

 

 همچنان نی زم  یرو تخت   پشت   آقاحسام   فقط  برخاستند،  خواب   از   هم مردها   زنها، یسروصدا  با

 درختان   یبرگها  و   شاخه  یال   از  ی م یمال  آفتاب .  زدیبرخ  ش یجا  از  آمد ینم   دلش   و  بود  دهیکش  دراز

 دو  ن یب  را  راندازیز  و  کنند  شتریب  را   تخت دو  نیب  ی فاصله  داد  شنهادیپ  الهه.  بود  افتاده  راندازیز  یرو

 هی بق  نداشت،  خوردن تکان  حس  که   آقاحسام  از   ریغ  به   .نندیبنش  تر راحت  تا   اورند، یب  جلوتر تخت

 :داد  قرار  مخاطب  را  شوهرش  الهه،.  بودند  موافق

  .ادهیز   تعدادمون...  جلو  بکش   رو  جا   پاشو ...  حسام  پاشو_

 :گفت  و  کرد   خوش  جا  چشمانش در  طنتی ش  برق .  نشست  حسام  آقا

  !!!دوننیم  همه   نویا.  ستین  یخوب   کار   یجاکش...  عمرا_

 :گفت  جانببهحق  حسام  و  شد  بلند   همه خنده  کیشل

 !دارن  آدم  از  انتظارا  چه  شرافتمندانه،  یزندگ  عمر   هی  بعد_

 در  آقاجانلوها   ظاهرا.  روزبه  ی شوخ  و  یامادرقهوه سگ   افتاد؛  پدرمحسن   یالیو  بام پشت  به   فروز  ادی

 به .  داشتند  ییباال  ییتوانا  خنده و  ی شوخ  یسوژه  به   لشانیتبد  و  کیرک  الفاظ   گرفتن   ی شوخ  به

 رو   گهید  افراد  ی حت ای  بهروز  روزبه،   درشت،  و   زیر  نشونه  صدها   که »همونطور : دیرس  ذهنش 

 ش یقور  طرح   ا ی  یزغال  سماور  ن یهم   د یشا.  حالته ن یهم   هم  هیبق  یبرا  اره،یم  من   ذهن   تو  ی الحظه

 ذهن   تو  رو   گهید  نفر  هی   ای  نگار   رسه، ینم  فکرم  به  اصال   که   گهید  زیچ هاده و  الهه   یهاکفش  مدل  ای

 از   رو  من   خاطرات   تونهینم  هم  ی کس.  ببرم  نیب  از  رو   ها خاطره  نیا  تونمینم   وقت   چی ه  .ارهیب  عطا



 یسع  دیبا  فقط.  کردم نابود  رو  خودم  بشم،  نگار ی ادآوری  نگران  و  بدم   بها  بهش   بخوام  اگه.  ببره  نیب

 «...کنهینم   مرورشون هم عطا  که  باشم  دوار یام  و  نکنم  مرورشون  خودم  یبرا  کنم
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 و   بود  کرده  فیتعر  ی مطلب  آقاناصر   ظاهرا .  آورد  خودش  به   را  فروز   حضار یبارهکی  ی خنده یصدا

 ی لبخند  نشود،  تابلو  آنکه  یبرا  اما  بود،  داده  دست   از   را  دارخنده مطلب.  دندیخندیم  آن  به   همه

. بود  شده  ظاهر شی لبها  ی رو  که   بود  عطا   یخنده انعکاس  نبود،   یتصنع  لبخندش .آورد  لب  یرو

 ؛ یفرهاد  برادران.  بود  نگاه  دو.  نبود  نگاه  کی.  کرد   حس  را  ی نگاه   ینیسنگ  که   بود  عطا  به   نگاهش

 و  گفت   ی زیچ فرامرز  گوش   کنار   برزیفر.  بود  او  به   مثبت   ی بس  ینگاه   با  چشمشان. برزیفر  و  فرامرز

  .گرفت  پاسخ  یتر گرم  لبخند  و   زد  ی لبخند نگاهشان به   فروز.  کرد  دییتأ  فرامرز

 به  آقاحسام   باجناقش  ی عالقه  و   کرد  صحبت   به شروع  م یآقارح  افت،ی  کاهش  که  افراد  خنده  شدت

 ف یتخف  و  باشد   هزارتومانستیب  ییکاال  متیق  اگر  نکهیا  .کرد  سوژه  را  خوردهفیتخف  یکاالها   دیخر

 هزارده  کاال،  آن  یواقع  مت ی ق  که  ندارد  یتوجه و  خرد یم را  آن  تومان،  هزارپانزده  باشد  خورده

 ...و  گفت   آقاحسام   دارفیتخف  اما   گران  یدهایخر و  بودند  رفته   هم   با که   ی سفر  از!  است  تومان

 :کرد  فیتعر  دوستش   از  س ی فرنگ.  دیرس  زلزله   شب  به   کمکم  وگفتگوها گپ

 و   شوهرش!  ستین  خونه تو  ی شکیه  نهیبیم  رونیب  اد یم  عیسر  شه، یم  زلزله   که   بوده  حموم  دوستم_

 روز  دویکی...  خورهیبرم  بهش  شوهره  یمعرفتیب  از  نمیا!  گذاشتن  جاش  و   رونیب  رفتن   هاش بچه

 دوس  قایعم   منو و  ی شینم   من   حال   نگران  بحران  وقت   که   تو گهیم تا ینها  و  کنه یم  تخمواخم

 ه ی  که  شوهرش   به  بده   رو  طالهاش   بوده  قرار.  کنم  یگذار هیسرما  تو  رو  منم  نداره  ی لیدل  ،یندار

 عمرش   یمهیب  رهیم ده،ی نم   رو طالها  تنها   نه.  اره یدرم  دبه   بخرن،  کارگاهشون  واسه  د یجد  دستگاه

 روز   سه  دو..  .زنهیم   ها بچه  نام   به   فقط  کنهیم  عوض  بوده  هاشبچه  و همسر  اسم  به   قبال   که  رو

 و   شوهر  بدون...  اروپا  دور  سفر   بره  تور  با  ییتنها خودش  شه   تموم  کرونا  منتظره  گفتیم  شیپ



 دوسم  و   شهینم   نگرانم  که  بکنم   یکس  ریاس  رو خودم   بخوام  نم یبینم   یل یدل  گه ید  گفتیم...  بچه

 .کنمینم  هاشخواسته  یفدا  گه ید  رو  خودم  اما  کنم،یم  ی زندگ  کنارش!  نداره

 :گفت  تأسف  با  البرز

 شوهرش   هم خانمه  نیا  اما .  شهینم   ی زورک  هم   داشتن   دوست.  داشتنه  دوست  ،یفداکار  یالزمه_

 !زده  جا ن یهم   واسه  کرده، یم  معامله   باهاش  داشته  نداشته،   دوست  رو

 که   بوده  رفلکس  کی  مرد   کار   داشت  ده یعق  الهه.  ماجرا  مرد   از  ی اعده  و  کردند  تیحما زن  از  یاعده

 که   امت یق  زمان   در  قرآن  ات یآ  به   کرد  هم   استناد.  بگذارد  قال   را  همسرش  و  دهد   نجات   را  خودش 

 !دهد  نجات  را   خودش  تا   کند یم  رها   را  مادرش   و پدر   و   فرزند  همسر،   فرد،

 خنده  با  و   شد  جا جابه شی جا سر  جانیه  با  ط،یمح  بر   شده  حاکم  ی جد جو کردن  عوض  یبرا  فائزه 

 :گفت

 کرد، یم  پرداخت   رو   من ن یماش مهی جر  قبض  لشیموبا  با  داشت   ناصر  زلزله  قبل...  ولش  رو  نایا  آقا_

 ن یدیآ  و  زدم   غ یج  من   د یلرز که  ن یزم.  خوندمیم رو   پرداخت  شناسه  خودم لیموبا  رو   از  داشتم  منم

 لیموبا  بود،   انداخته  پا رو  پا   خونسرد، یلیخ ناصر  ره، یبگ  پناه  خونه کنجسه  تو ادیب  که   زدم صدا  رو

  ...بگو  گه ید  بار   هی  رو   پرداخت  شناسه  گفت   دستش،   تو

 

 :گفت  و   انداخت  فروز  به   ینگاه   رو، روبه  تخت از  فرهود   و   دندیخند همه

 رونیب  ادیب  کنه   فرار  خونه از  خواسته شناسمیم  ی خونسرد تو   رو  ی کی  من... ستین  یز یچ  که  نیا_

 !نمونه  گشنه  شد،   آوار  اگه   وقتهی  که ختهیر  ی لیقاقال   و  یخوراک توش  برداشته  سهیک  هی

 :دیخند  فروز  .دندیرس فروز  به   و  گرفتند  را فرهود  نگاه  رد   همه

 رو   خرما  و   آب  فقط. بودم  نکرده  ش ی خال و  بودم  کرده  دیخر تازه  .بود  آماده  ش سهیک  خدا   به  بابا_

 .کردم  اضافه   بهش



 و   فشرد  خود   به  پهلو از  را  او  و   انداخت  فروز   یشانه  دور   دست.  بود  نشسته  فروز   دست  کنار   البرز

 :گفت  مانه ی صم 

 ...بوده  بعدش   به   حواسش ت یموقع  اون  تو  که   خانومهخاله  تیدرا  از  نیا_

! ردیبگ  آغوش  در  را  او  مانه ی صم   آنطور   که  نبود  محرمش   البرز.  داد  نشان  واکنش   ناخودآگاه  فروز

 نه  را  آغوش   اما  نداشت،  ی مشکل  ز،یعز  نامحرم  با   دادن  دست  با!  دانستیم   که  او  دانست،ینم   البرز

 ...گرید

 دست  فروز،   شدن  معذب .  شد  محو  هم  لبخندش.  دیکش  شالش   به  یدست  و   کرد  جمع  را  خودش 

 او  با   را  اش فاصله  و داد  خودش  به   یتکان  بلکه  انداخت،  را   دستش  تنها  نه   البرز، .  کرد  شل  را  البرز

 .کرد  شتریب

 حسرت  زلزله   ریرواگیهاگ همان در  که   گفت  فروغشعمه  از   فرهود  بالفاصله  و   شد   سکوت  ی الحظه

  .داشته  را  نوبرانه  ی سبزهاگوجه  اوردنین

 و   زمان  و  ن یزم  از  کردن  صحبت   ی درپیپ  با  فرهود .  بود  شده  کم   شدت  به   طیمح  ی انرژ  و  گرما

 دوباره .  شد  هم  موفق.  برگرداند  فروز  و   البرز  ی ماجرا  از  قبل   به  را فضا تا   کرد یم  تالش  ها یسوت

  .شد   شروع  گفتگوها  در  هی بق  مشارکت   و   نظرها  اظهار  و  گرفت   شدت   ها خنده
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 را  ش یچا  ستادهیا.  کرد  ترک   را  تخت   ، یچا ختن یر  یهوا به  و  برداشت  را   اشیخال وانیل  البرز

 و   یناراحت   متوجه  نداشت،   او  از  ی شناخت  که  فروز   یحت .  شد  صحبت   مشغول  آقاناصر  با  و  دینوش

 .داشتند  خود   ی جا  که  ه یبق.  شد  البرز   یدلخور

. کند  پر   خردشده ی وهیم  از  را   اشیدستشی پ  تا رفت شوهرش  ی هاخاله و  مادر   ش ی پ  هم  پروا

 یحقوق  ی امسأله  مورد در  عطا   از   تا  آمدند  آنها  تخت به  آقاحسام   و  میآقارح .  نشست  هم  همانجا



. کرد  پرت  آنها  از  را  حواسش  فرامرز  ی صدا  که کرد یم  گوش   آنها  سؤاالت  به  فروز   .رندیبگ  مشاوره

 :گفت  و  بود  ستادهیا  دستش   کنار

 !یخواهربرادر م؛یبزن  هم با  ی قدم  هی  میبر  پاشو_

 چند . شدند  شدهسنگفرش  ر یمس  وارد.  شد  بلند  و  گذاشت  برادرش  یدرازشده  دست  در   را  دستش

 :گفت  فرامرز  گرفتند،   فاصله  ها تخت  از  که   یقدم

 ت یممنوع  و  کرونائه  االن  حاال...  عهیشا  لیفام  افراد  ن یب  یلمس  محبت  ابراز... نداشت  یمنظور   البرز_

  ...هیعاد  زیچ هی  عمه   خاله،   و  برادرزاده  خواهرزاده، کردن  بغل  و  دنیبوس  ل یفام  تو  یول...  داره

 نداشته،   ینسبتها  یکار یمخف  نی هم  با  فرامرز آمد   ادش ی  دوباره.  انداخت  فرامرز  به   ینگاهمین  فروز

 :گفت  زهردار.  بود  کرده  دور   او  از  را  روزبه

 برادرش  و   البرز  دونمیم شما  از  بهتر...  م؟روزبه  و  البرز   مادر   یخاله  من   شده   باورتون  نکهیا  مثل_

  !بود  من   با   ازدواج  فکر  تو موقع  ه ی  که  یروزبه  همون! نامحرمن  من  به  روزبه

 :کرد  نگاهش   زده رتی ح  و  ستادیا  فرامرز

 زده؟   حرف باهات  روزبه_

 طفلک!  فروغ  خواهرت ینوه  گفت   ه، یک  دمیپرس  ازش   رفتم .  دمشید  فرهود  و   شما  نستاگرامیا  تو_

 !میمحرم  واقعا کرد یم  فکر ...  شما  سهیدس  از  نداشت   خبر روحشم

 :داد  ادامه  و   زد  ی پوزخند فروز.  کرد  نگاهش   یسؤال و  کرد   تنگ  چشم   فرامرز

. ستمین  هاش بچه  و  الهه   یخاله  من   پس .  ستی ن  فروغ  دختر   الهه.  کرد  ازدواج  داربچه  مرد  با  فروغ_

 !نداره  وجود   ما   نی ب  ی تیمحرم  نکهیا  جهینت

 :زدلب  زدهبهت  فرامرز

 بوده؟   گفته  فرشته   به   یحاج ؟ی دونیم  کجا  از  تو_

 :انداخت  باال  یاشانه



 زارعخانمحاج  آموزشگاه  همون تو.  هایفرهاد  یم ی قد  کارگر.  دمیشن ن یثم   از  من...  دونمینم _

 .دادیم  ادی  ی بافیقال  تون دخترخاله

. کرد  نگاه   را  فروز مبهم و  گنگ  ی کم .  نشست  ساختمان  ی ورود  یپله  ی رو  و   رفت  جلو   فرامرز

 و  گرفت   یار یهوش  رنگ  نگاهش   .ندیبیم  را  گذشته  از  ی لم یف  فروز،   ی جا به   زدیم  ادیفر  دگانشید

 :گفت

. شد  داربچه  عیسر   فتاح  با   ازدواجش  از  بعد  فروغ...  رسونده  گوشت به   ناقص   رو  اخبار   ن یثم _

 و  من   هم  تا بده  ریش  هم الهه  به   فروغ  خواست   یحاج . بود  ماهش  پونزده  الهه  اومد  ا یدن  که  سیفرنگ

 ر یش  نوزادش  به روز   کی  فروغ.  بشه  شتریب   فروغ  دل  تو   الهه  محبت  هم   و   میبش  شییدا  برزیفر

 جهینت.  بده  رو   خودش  ر یش  فقط  ماهه   پونزده  بچه  به  کامل   ساعت  چهار و  ست یب  بتونه  تا   داد  خشک

 !محرمن  بهت  روزبه و   البرز...  و  البرز .  هست  هم  تو   خواهرزاده الهه  نکهیا

 شالش،   ریز  به   دستش و  نشست   پلکان  ی رو  فرامرز  کنار.  نداشت  را  حرفها نیا  انتظار .  خورد جا   فروز

 :گفت  فرامرز  بزند،   یحرف   فروز   آنکه  از شی پ.  رفت  شی موها  یال

 د یع  یمهمون  تو   واسش  نوشتم.  نداده  جواب   و دهید  رو   اممیپ  روزبه  روزه دو  که   نهیهم  واسه  پس_

 رو  آدرست   روزبه   یبفهم ...  لهیفام  از  روزبه   یبفهم  که  شه   زده  ی حرف  داره  احتمال  و   یای م  هم  تو   فطر

 .نداد  جواب   ی ول  کرد،  نیس  رو   اممیپ...  ینخور  جا  که  بگه   بهت   خودش  قبلش  خواستم...  داده  بهم

  ...و  دادم  بشیفر  شی پ  سال  سه دو   من  کرده  فکر  آقا  نگو

 :دیدرخش فروز  چشم   یگوشه  اشک

 !کنه   قهر  و   سکوت  سنگر  تو   بره  خواستن،   ح یتوض  و  دادن  ح یتوض  یجا  به   داره  عادت  که  اونم_

 !نبود  من   ر یتقص .  بود  یواقع  روزبه  انیجر اما  کردم،   ی ادیز  یها یکاست  تو  حق  در  من_

 :گفت  پردرد  یلبخند   با   و  کرد  منتقل  شی هامژه  به  را  اشکش   زدن، پلک  بار  چند  با  فروز

 تونستم ینم   ازدواج  یبرا   گهید  صورت  هر در  چون.  شهیم  خواهرم  ینوه  روزبه  که   خوبه یلیخ  نیا_

  .شده  برام  اون  از باالتر   یلیخ عطا.  گفتم  خودشم به .  کنم  فکر  روش



 :گفت  و  انداخت  ی نگاه   بود  داده  یجا خود در  را  لیفام  که  ییهاتخت  به   دور  از  فرامرز

 واقعا  یعنی  ،یداد  ح یترج  رو   عطا  هم   باز   یول ی کن  انتخاب  رو روزبه  یتون یم  ی کرد  فکر  یوقت_

  .ه ی عال  ی لیخ  نیا.  یعاشقش

 :زد  ی لبخند  فروز

  ...ی حام  هی...  رادمرده  هی ست،ین  شه یپعاشق  مذکر ه ی  صرفا...  مَرده هی  عطا_

  ...شنومیم  رو نیا  خوشحالم_

 :گذاشت  مهین  را  فرامرز  کالم   برز، یفر  یصدا

 !نیکرد  خلوت برادر  و  خواهر  خوب_

 :گفت  و   زد  ش یرو  به   یلبخند  برز یفر.  شد  بلند  ش یجا از  برز یفر  احترام  به  فروز

  .سرده  پله...  باال  میبر_

 ی سلطنت  یمبلها   سمت به  برز یفر.  شد  ساختمان وارد  برزیفر  و  فرامرز  سرپشت  و   نگفت  یز یچ  فروز

 ی نگاه   برزیفر  .نشست  یگر ید  مبلتک  ی رو  فرامرز  از  ت یتبع  به   هم   فروز.  نشست  و  رفت   ی م یقد  و

 :گفت  و  انداخت  نیبنجام  گلدان  به

 .فروزان  ی دیکش  زحمت _

  .نداره  یقابل_

 :گفت  دی این  نظر  به  الل   نکهیا  یبرا  فروز   و  شد   سکوت  یکم 

 !باشه  مبارکتون...  هی قشنگ  ساختمون_
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 :گفت  و  کرد ستیا  وارید  ی م یقد  و  لیطو   ترک  ی رو  و   انداخت  وارید  و   در  به   ینگاه  برزیفر

 گه ید.  شد  که   شد  همون   و   کردم  یکل  یبازساز  هی.  دمیخر هیبق  از   رو  نجایا  ،یحاج  فوت  از  بعد_

... دیرس  بهش  دیبا...  آدمه  مثل خونه. میبرس  بهش  و  میایب  ادیز  نجایا  میبخوا  ومدین  ش یپ  یطیشرا

 من  که...  فرصت  و  خوادیم  دماغ   ودل  هم   خونه  به   یدگیرس...  ترک  از  پر   نجایا  مثل   شهیم  ینرس

 ...اتاقه  اون  تو...  کردن  ی زندگ  نجایا  سال  سه  ی حاج  و   مادرت...  میبگذر.  نداشتم  رو  کدوم   چ یه 

 :داد  تکان  را سرش  و  کرد  نگاه   آشپزخانه  کنار   اتاق  به  فروز

 قبل  به   مربوط  دمید  یحاج  از  که   یعکس  نیآخر  من   جتاینت.  نداشت  یعکس  چی ه   ی حاج با  مادرم_

 ی لم یف  ا ی  عکس  انایاح.  دمید  ازش  عکس   تا چهار  سه  فقط  واقع  در...  مادرمه   با   یحاج   ازدواج  از

 ن؟یندار  ازشون

 :زد   لبخند مقتدرانه  برزیفر

  .باالست  اتاق.  آوردم  خودم  با  رو   یم یقد  آلبوم   نی هم   واسه...  یبگ نویا  زدمیم  رو  حدسش _

 دو  برادر  دو  و  بود فروز   یپا   رو  آلبوم .  نشستند  تخت  یلبه یرو.  رفتند برزیفر  اتاق   به   ییتا  سه

 ی معرف  فروز   به  را  عکسها  در   حاضر  افراد  کمتر، جانیه  با  برز یفر  و  شتریب   جانیه  با  فرامرز .  طرفش

 انی م  هم زارعخانمحاج یعروس  ی هاعکس.  کردیم نگاه  ها عکس  به  لذت  با   زین  فروز.  کردندیم

 عکس   نیترجالب  اما...  برزیفر  ناکام  پسران  فرشاد  و   دیفرش  ی هاعکس. کردیم  یی خودنما آلبوم

 بسته   چشم با  نوزاد  روزبه.  بود  روزبه  آمدن   ایدن  به   مربوط  .داشت  قرار  آلبوم  آخر   صفحات  در  شیبرا

 ن یاول  روزبه.  دیکشیم  ادیفر  را  ی خوشحال صورتش  ی هاسلول  تکتک  که   ی رمردیپ  آغوش   در

  !ست ین  اشنوه  روزبه،  مادر  بود  کرده  فراموش  خودخواسته ی حاج  ظاهرا  و .  بود  پدرش  یجهینت

 داده  قرار  خودش  کنار در  هم   با   را  فروغ   گرید  دختر  سه   و   الهه  ی حاج  بود  دهید  هم  قبل  صفحات   در

 سر   پشت  الهه   و  بود  ستادهیا  دستش   کنار   سی فرنگ  بودند،  نشسته  شیپا   ی رو  فائزه  و   مهیفه.  بود

 به  ی کم   هم یحاج  سر .  بود  نهاده  رمردیپ  کتف  بر  چانه  و  گذاشته  ی حاج نه یس  دور  دست   یحاج 

 نی ب  و  داشته  دوست   شی هانوه  گرید  مثل   را  الهه ی حاج  دادیم  نشان  عکس .  بود  خم  الهه  سر   سمت

  .گذاشتهینم   یفرق  آنها



 

 :گفت  و  نشست  اتاق  یراحت  مبل  تنها   یرو   و   کرد  عوض   را   شی جا  فرامرز   شد،   تمام   که   آلبوم

 آخر  سال  چند   اون  .می انداختیم  عکس   ازش  زور  به   شتریب.  نبود  انداختن  عکس   اهل   ی لیخ  ی حاج_

 .نداره  ی عکس  هم   ی حاج  نبود، ونیم  در   ها بچه  زور   چون

 

 شان، گذشته  خاطرات   از یکم  برادر  دو.  گذاشت  کشو  در   را  آن  برادرش   و  داد  برزیفر  به   را  آلبوم   فروز

 فروز  و   زدندیم  حرف  هم  با  تا   دو   خودشان.  کردند  فیتعر...  کودکانشان  ی دعواها   از  ازدواجشان،  از

. کرد  تر پررنگ  را  فرامرز  لب  ی رو  لبخند   فروغ  حضور   هم  بعد  و  یی هاقدم ی صدا  .دادیم  گوش   تنها

 :گفت  برزی فر  به   رو  شتر یب  و  انداخت  جمعشان  به   ی نگاه   فروغ

 نجا؟ یا  یاومد  خودت ی کرد  دعوت  مهمون_

 :گفت  و  گذاشت  فروز  یشانه  یرو  را   دستش  بار  ن یاول  یبرا  برزیفر

 ...تو  یدامادا  به   هم رو آقاعطا...  سپردم  بهم  رو  مهمونا_

  لویک  هیبق...  ششمیپ  که   فروزانه،   من  یمهمونا  »اصل   که   بود  نیا  برز،یفر   حرکت از  فروز  برداشت

  «چند؟

 :گفت  آمدینم   وسالش سن  به  که   یجانیه  با  فرامرز

... شد  جمع  جمعمون   ی اومد  هم   تو...  م یگی م  فروزان  واسه  گذشته  از  میدار  ایب...  یآبج  ایب_

 !فاحش   ی زمان  فاز   اختالف  با  اول  نسل  ی هایفرهاد

 :داد  هشدار  و زد   یتصنع  ی لبخند  فروغ

  .ستین  ی نوازمهمان  رسم...  نجایا  نیاومد  زشته_

 :بود  برزیفر  معنادار  لبخند   فروغ   پاسخ

  .شتونیپ   میای م  هم  فروزان  و   من...  مهمونا شی پ  نیبر  یآبج  با  تو   داداش  فرامرز  ،یاک_



. نشست  برادرش  یقبل ی جا و  بست   را  در  برزیفر فروغ،  و   فرامرز  رفتن   با.  کرد  نگاهشان  منتظر  بعد  و

 :گفت  و   انداخت   پا  ی رو  پا

 کرد؟   صحبت  باهات   کارخونه تو  کار   مورد   در  فرنوش_

 !یشی آزما  ماه  سه  گفتن...  بله_

 من  کهیزمان...  ینیبیم   ی ریم حاال.  کردم  بزرگش  خودم ... مونهیم  فرزندم مثل   من  واسه  کارخونه_

 کنار   دیکش  خودش  و  داد   بهم  کامل  رو  اونجا  اریاخت   یحاج  یوقت.  بود  یفسقل  کارگاه  ه ی  کار  تو  رفتم

 ده   االن.  بود  هکتار  دو  اروپا   رفت  و  بهم  فروخت   رو  سهمش   فرامرز  یوقت. بود  ک یکوچ  کارخونه   هی

...  میبرند.  میدار  فارس جی خل  ه یحاش یکشورها   به   صادرات .  میدار  سوله   تا چند. ستکارخونه  هکتار 

 آرزوم.  کنه  دایپ  افول  کارخونه  مردنم،   و  من   نبود  زمان   در   یحت   خوادینم  دلم...  میاشده  شناخته 

 شکمش   آوردن   آب  و   مارستان یب  ر یدرگ  فرنوش  که   وقته  چند   نیا...  کاستیآمر  و   اروپا  به   صادرات

  نشون  جنم ...  یریبگ   اد ی  رو  کار   خوامیم...  نداره  رو  کارخونه   به  یدگیرس   واسه  ی کاف  زمان  شده،

 ؟ یدار  رو   شعرضه.  بشه  ی منف  کارخونه   رشد  خوادینم  دلم...  فرنوش راست  دست  یبش...  یبد

 

 [11:35 11.04.21] ,شیرایو

۲۲۵    

 :دیکش  گردنش   به   یدست  و  خورد یتکان  ش یجا در  فروز

 ندارم،  ت یریمد  از  یاتجربه  چ یه  که   یمن.  نهیبش  ثمر   به   تا   کنه   یط رو  یتکامل  هی  دیبا  ی زیچ هر_

 چه  و  چه  و  متشونیق و  فلزات   هیبق  و   ومینیآلوم از  ی زیچ دونم،ینم   رو  یبخار   و  اتوریراد  ن یب  فرق

 !کارخونه  یداخل  ریمد  بشم...  دخترتون  راست  دست   بشم  امیب  دفعههی  تونم ینم   ندارم

 :آورد  لب   ی رو یمحو  لبخند   برزیفر

 ی حاج  خون ...  گهید  ی دار  ی فرهاد  ژن.  هست  حواست  یعنی  یدونیم  رو تکامل  قانون  که   ن یهم _

 قدم   به   قدم...  کارخونه  ام یم خودمم التیتعط  بعد  از...  یدار  رو  ش عرضه.  دارم  د یام  بهت...  رگهاته  تو



. هست  فرنوش،   معاون   بلندنظر، .  دادم  ادی  فرنوش   به   که  همونطور .  دمیم  اد ی  بهت  رو زیچ همه

 دنبال  تر راحت  بشه  راحت  کارخونه   از   فرنوش  الیخ. ندازمیم  رات.  هست  ونیم در  ی کی  هم فرنوش

  .رهیم  درمان

 خودش  یبرا  فرنوش   که  یی رو  و  رنگیب  ی هاجوجه  و   بزرگ  شکم   الغر،  صورت آوردن  ادی  به   با  فروز

 :دیپرس  بود  کرده  آماده

 دارن؟   یکبد  مشکل   خانم   فرنوش_

 :گرفت  غم   را  برز یفر  صورت

 آب   رهی م  و  ارهیم آب  شکمش  بار  ه ی  وقت  چند   فعال .  هست کبد  وندی پ  نوبت  تو...  یسروزکبد_

  .کشهیم  رو   شکمش 

 :گفت  و   گرفت  انگشت   نوک  با  را بود  کرده  النه چشمش در  که   یاشک  برزیفر

 .نییپا  میبر   بکشه  سرک   ادیب  دوباره فروغ  نکه یا  از  قبل  تا   پاشو...  پاشو...  کن  دعا  براش_

 

 [18:32 17.04.21] ,شیرایو

۲۲۶     

 ش یاتر  در   که  فروغ   آخربه  مانده  یکی  دختر   مه یفه  با   خانمها.  رفت  ها تخت ی سو  به  برز یفر  با  قدم هم

 هم   بعد .  کرد  یاحوالپرس  و   سالم  او  با  الهه  شنهادی پ  به  هم   فروز .  کردندیم  کال   دئویو  کرد،یم  یزندگ

 :گفت  ی شوخ  لحن   با   رلبیز  عطا.  نشست  عطا   کنار

 !؟! ؟!رفت؟  ادت ی  منو  افتاد،  داداشات  به  چشمت _

 :کرد  برداشت  ی جد را  او  ی شوخ  فروز

 م؟ یبر  یخوایم   یشد   خسته  اگه...  دیببخش  رفت؟   سر  ت حوصله_



 :کرد مهمانش   یلبخند   به   عطا

 !ادیم  خوشش  تو  کردن  تیاذ  از  وجودم  تو   هیکرم  چه  دونمینم ...  کنم  تتیاذ  خواستم...  زمیعز  نه_

 :کرد  نجوا  فروز

 یدونست  صالح  وقت  هر. دارم  حرف  یکل  من  عجالتا...  کنمیم  آدم  رو  وجودت  کرم   موقعش  به   حاال_

 !میبر

 م؟ یبزن  قدم  هی  مینر_

 :کرد  کج  یکم  را  سرش   فروز

 !ترهکیرمانت  فضاش !  میبزن  قدم  اونجا...  ید یچ  ی محمدگل  برام  که  اونجا  میبر_

 .اونجا  میریم باشه،...  قاطرا  از  مونده   جا به   عتیطب  با  مخصوصا _

 

 و   خانمها  با   فروز.  کنند  ترک  را  الیو  تا   کردند  ی خداحافظ  ها یفرهاد  جمع از  فروز   و  عطا   بعد  یکم 

 به  توجه یب  فرهود  و  دندیبوس  را  سرش   ی رو  فرامرز  و   برزیفر.  کرد  ی خداحافظ  دور   از  فروغ  ی دامادها

 فرهود   کنار   در   که  بود  البرز   نفر  ن یآخر.  دیبوس  را   اششانه  و  گرفت   آغوش در   را  او  یبهداشت  پروتکل

 فرهود   مثل  او  با   یخداحافظ موقع  داشت   البرز  با   که  ی باررنجش  رفتار  جبران  به   فروز  . بود  ستادهیا

 رفتار  بابت  ی عذرخواه  چشمانش .  شد  قدمشیپ  او  با   دادن  دست  یبرا  کرونا  به  توجه یب.  کرد  برخورد

 را  دستش   فشار   زین  او  و  فشرد  را   دستش.  دیشن را  شانیصدا البرز  و   زد  ادیفر  را   قبلش  ساعت  چند

 و   دهیکش  آغوشش   به  یناگهان  یحرکت در  بود، البرز   دست  ریاس  دستش   که   همچنان.  کرد  مضاعف 

 :شد  زمزمه   گوشش   کنار

 !ه یاله  عذاب  مستوجب  ،ینکن   بغلش   و  باشه   تخاله یماه  خانم  نی همچ  هی_

    



. کردیم  کنترل را  ن یماش  فرمان   انگشتانش  نوک   با   و  بود  ن یماش  باز  ی پنجره  یرو   عطا  آرنج

 :گفت  و  انداخت   فروز   به   ینگاه مین

 بخوابونم؟  رو   تی صندل یخوایم ...  بخواب  یاخسته  اگه_

 :کردیم  نگاهش  و  بود  دهی چرخ ش یجا در  فروز

 گذشت؟   خوش بهت  امروز  یمهمون_

 !بود  خوب  بگذره؟  بد  چرا_

 :گفت  کند   نگاهش  آنکه یب  آرامش   با   عطا.  شد  منصرف  که   دیبگو  ی زی چ  کرد   باز  دهان   فروز

 !کرده  ر یگ  گلوت  تو   حرف  هی   میشد  سوار  یوقت  از...  کن  خالص رو  خودت   بگو_

 :کرد  ی مخف  یلبخند  پشت   را  اضطرابش   فروز

 !کرده  دا یپ  گم،یم  رو   پدرت  خونه ، یقبل  خونه آدرس  کجا  از  فرامرز   دمیفهم _

 کجا؟   از  ؟ یجد_

 ...البرز   برادر  آقاحسام،   و  خانم الهه  پسر  بردن،  اسم  ازش  که  یروزبه  اون_

 خب؟  حساسه، یلیخ ونشیکلکس  رو  که  همون  دم،یفهم ...  خب_

 :دیکش  ی قیعم   نفس   فروز

 .هیعل   کیفابر  ق یرف.  بود  دوستانمون  گروه  تو  قبال  اون_

 :خورد  گره   هم در  عطا  ابروان

 بود؟   یچیآقاچ  ؟یگ یآقاب  ؟ یآقابزرگ  روزبه_

 .آقاجانلو_

 ومدینم   بهش.  ونرستیکلکس  همون  روزبه  اون  پس ...  دمشید  بار   چند...  آقاجانلو  روزبه...  آهان_

 .باشه  وچل خل  نقدریا



 :داد  تکان  سر  .دی د  ی تفاوتیب  در   را  صالح   اما  کند؛   دفاع  خواست   فروز

 تا  نه  اما  مهمن،   براش  دونستمیم. باشه  داشته  تعصب  لش یوسا  رو  اندازه  نی ا  تا شدینم   باورم  منم_

  .کنه  رونیب  شخونه  از   اونا  خاطر  به   رو  ش ینامزد  که   حدنیا

 :گفت  و  گرفت  سبقت  ینیماش  از   عطا

 آخر  قطره  اون  نبوده،  ونشیکلکس  به   دختره  اجازه یب  زدن  دست   خاطر  به   فقط  باش   مطمئن _

 !بوده  وانیل  زیسرر

 !دیشا_

 کرد؟   پچ پچ  یچ   گوشت دم  یخداحافظ موقع  البرز   گمیم_

 :داد  گردنش   به  ی قر  فروز

 !یگوشدم  نه  گفت یم  بلند  بشنون،  هم  هیبق  خواستیم_

 انعطاف  یاذره  بدون و  کرد  ز یت  چشم .  نشست  نگاهش   بر   یاه یس  یهیسا و  رفت   عطا   لب  از  لبخند

 :گفت

 شدن  یباج یجیج  و یخودمون باهات  اونقدر  شده  ظاهر   روزه  دو   لیفام  ه ی!  پرسمیم  دارم   یجد_

 گوشت   کنار  گهید  ی کی!  کنهیم  ماچت   یکی!  یکی  اون  بغل   تو  ی خوریم   سر   شونیکی  بغل  از  که

  !کروناست  خوبه تازه!  کنهیم  پچ پچ

 ی رو  دست  با .زد  را  چشمش  آفتاب  نور و   دیچیپ  جاده  در   نیماش. کرد  نگاهش   ریمتح  فروز

 :گفت  ر یدلگ  و   انداخت  ه یسا  چشمانش

 فرهود .  برادرمن  که  فرامرز  و  برزیفر...  بودن  محرمم...  یزنیم  رو حرفا نیا  تو  شهینم   باورم...  عطااا_

 ؟ ی شد  پاپ   از  ترکیکاتول  تو  نگرفتن  رادیا عرف  و   شرع...  خواهرم  ینوه  هم  البرز...  مهبرادرزاده 

 :داد  جواب ی تند  با.  بود  کرده  اخم   همچنان عطا



 ی دخترخاله  ینوه  ی فالن  نکهیا  صرف   به  د ینبا  گمی م  من.  ستین  نامحرم  و  محرم   من   حرف_

 تونه یم  عمو .  باشه  زی ه   تونهیم  برادر...  یبش  یخودمون عیسر  نقدریا  پدربزرگته،  عمه   یهیهمسا

 تونه؟ ینم ...  باشه  بدچشم

 جواب .  بود  افتاده  ن یچ چشمانش  یگوشه  و  کرده  بسته  مه ین  را   چشمش نور   یهیزاو  خاطر  به  فروز

  :داد

 تو   تی شخص   به  اصال   حرفا  نیا  عطا،...  نبود  یبدچشم   آدم   چی ه   اونجا  نظرم  به  ی ول...  تونهیم_

 .دهیبع  تو از.  خورهینم 

 [18:34 17.04.21] ,شیرایو
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 در.  نکند  تیاذ  را  فروز آفتاب  نور  تا   کرد  م یتنظ  را  ریآفتابگ  حرص با  و  آورد باال   را  راستش   دست   عطا

  :گفت  یبد   لحن  با  کار   انجام  ن یح

 !اَه...  یشد  کور  گه ید  کن  درست  نویا_

 ری آفتابگ  عطا  دید  یوقت ی ول  رفت   فرو   یصندل  در ی کم   دید  که   را  عطا   شده بلند  دست   ابتدا  در  فروز

 .شد  گرم  قلبش  و   انینما  لبانش  ی رو  یمحو   لبخند  کرد  م یتنظ  را

  :داد  ادامه  تر آرام  ی کم   دید  که   را  فروز   لبخند عطا

 یچ   البرز   دم یپرس  کالم  ه ی.  کنهیم  تمیاذ  شتریب  ن یا.  نده  سرباال  جواب   پرسمیم  سؤال  ازت  یوقت_

 ؟ یکن   جروبحث   سوژه  رو   نی هم  یتونیم  نی بب  گفت؟

 بحث   ای  کردندیم  دعوا مثال  که  ی لحظات  در   نکهی ا.  کردیم  فکر   عطا   تگرانهی حما رفتار به  داشت  فروز

 :داد جواب   ژکوند   لبخند همان با.  بود  بودنش   راحت  و  او  فکر   به   هم باز  کردندیم

 .ی شیم  من خاله رفت  ادتی  لحظه   هی   کنم  فکر   گفت   یچیه _



 از  ی اپوشه  و  روشن  را نیماش  پخش  شد  یطوالن  که   سکوت .  نگفت  چی ه   و   کرد  نگاهش   متفکر  عطا

 خواننده با  فروز،   به  ی گاهگاه  ی نگاه   با  عطا .  دی چیپ  نی ماش  در  ” ی”اب  یصدا .  کرد  انتخاب   را  فلش

 :کرد  یخوانهم

 باش   چترنجات...  من  سقوط  وقت_

 باش   نباتشاخه...  ایب  شدم   حافظ

 بپوش   آغوشمو...  برف  ی تو  و  برگرد

 گوش   پشت   یننداز...  موت  مثل  حرفامو 

 :گفت  و   انداخت  فروز پرمهر  چشمان  به   ینگاه.  کرد  قطع   را  اش یخوانهم

 چطوره؟ من  قاپقلب  یبانو_

 

 کنار   در.  رفتند  باال  هولناک  ییسرباال  همان از  ادهیپ  و   کردند  پارک   جاده کنار  ن،ییپا  را  نیماش

 بود  شده  ساخته   مانیس  و   سنگ  از   که  ی کوتاه   ی وارچهید  ی رو  ، یمحمدگل  یخودرو ی هابوته

 :کرد  اضافه   و   گفت  برزیفر  و  فرنوش   شنهادیپ  از  جانیه  با  فروز.  نشستند

 کارخونه   از  یقسمت  رو   که   یفرهاد  فروزان  بودم   محال   بودم  اگه   من...  شهینم   باورم...  عطا  یوا_

 فکر   تو .  کننیم  کارو  نیا  دارن  نایا  ی ول  .بدم  بهش   قدرت  و   کار  تو   ارمیب  رو  داره  ت یمالک  یادعا

 ام؟ یبرم  پسش  از  یکنیم

 :انداخت شیابرو  دو  ن یب  ی گره   کرد،یم  اخم   ت یجد  وقت   که  ی شگیهم   عادت   به   عطا

 از   دور  و   بیعج  منم  برا  کارشون  یول...  ندارم شک...  یر یگیم  ادی  کارو زود...  ادهیز  اتییتوانا  تو_

 نکه یا  به  برسه   چه   شه،   رد   کارخونه  وارید  کنار  از  یفرهاد   فروزان  دادمینم   اجازه   بودم   من!  ذهنه

 !یرداخلیمد  بشه



 طرفاون  از   بود؟  آورده   آب  شکمش   یدیند. هست کبد   وندیپ  نوبت  تو...  احوالهض یمر  فرنوش_

  ازشون  مونن ینم   رانیا  که  هم پسراش  و  فرامرز  .کرده  بازنشسته  رو   خودش مدتهاست   هم   برزیفر

 بره  خودش...  بمونه  زنده  کارخونه   تا   بده   ادی  من  به   رو  کار   اصول  خوادیم   کنم  فکر ...  رهیبگ  کمک

 !کارههمه بشه  شد   بزرگ  دخترش  که  بعد.  درماندارو  دنبال

 :داد  تاب  را  ابروانش  عطا

 !رو   دخترش  دمیند_

 یسالگ  پنج  پسره.  بودن کتری کوچ  من   از  سال  پونزده  که  داشت  دوقلو   هی  گفت.  گفت  خودش.  نبود_

 دونمیم  چون...  زنمیم  حدس  من   نگفت، ...   گهید  خارج   رفتن   باباش   با  هم دختره  احتماال.  مرده

 .کرد  یشوخ  کارخونه   تصاحب  و   فرنوش  با  ازدواج  مورد   در  فرهود  بار  هی.  مجرده  فرنوش

 :شد  بلند  شیجا  از   و  داد  انحنا  نییپا  سمت  به   را  لبانش  عطا

 خودم  نظر تحت  ذاشتمیم .  بدم  بهش   قدرت   آوردمینم   رو  ی فرهاد  فروزان  بودم   من  وجود  نیا  با_

 خشک   پاهام ...  میبزن  ی دور  هی  میبر  پاشو..  .دختره  شدن  بزرگ   زمان  تا   بمونه   مباشر  همون  دست

 آوردمت؟   کجا  ی کنیم  فیک  هست؟   نجایا  خودرو   و   یوحش  یهاگل  چقدر   ینیبیم...  شد

 ن یماش  داشبورد  ی رو  یفنر   ی هاعروسک  مثل  را  گردنش   .دیدرخش  فروز   یها چشم  در   طنت یش  برق

 :گفت  یدارخنده ی افه  با  و   داد  تکان  تکان

 !داشت  رو   نایا  از  ترخوشگل  داداشم  یالیو_

 :دیخند عطا

 .داره  نگه  برات  رو  داداشت  خدا_

 :گفت  یجد   و   شد  محو   فروز  تبسم

 خدا. هست  یعل  اونم  دارم،  برادر  هی  فقط  من   ت یواقع  تو...  برادرمن  یاشناسنامه  برزیفر  و  فرامرز_

 .کنه  حفظ رو  یعل



 :گفت  و   کرد  نگاه  شی پا  ریز  یوحش   و  زیر یگلها  به   عطا

 و  کنن   بغلت  ت،شونه دور  بندازن  دست  دارن  اجازه  وابستگانشون،  و  یاشناسنامه  یبرادرا  همون_

 !همخونن  چون ببوسن؛   رو  صورتت 

 :کرد  طنتیش  دوباره  فروز

 شه؟ یم  تیحسود_

  !لینخ  بر   خرما  و   کوتاه  ما   دست   فعال  ؟ یچ   پس_

 :دیخند  فروز

 ؟ یدار  دوست  خرما ...  یناز...  یآخ_

 :گفت  و  شد  یگوشیباز  از  پر   عطا   چشمان 

 بلند  گه ید  ی جا ست،ین  مهم  نشد   بلند  هم دست...  برسه  دستم  نمونده  ی زیچ البته...  جورمچه_

 .رسهیم  خرما   به   و  شهیم

 :گرفت  دهانش   ی جلو  را   دستش  و   دیکش  ی نیه   فروز

 !ت یَتَبی ب_

 :زد  قهقهه   عطا

 !بخندم  ت،یَ تَبیب  یبگ   بهم  تو  که   زنم یم  حرف ی جورنیا  قصد   از  من...  میمخلص _

 :زد  عطا   ی بازو  به   یمشت  فروز

 !یموذ بدجنس_
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 یها گل  فروز .  زدند  قدم  د،یرسیم  شانیزانو  تا   گاه  شانیبلندا  که   ییهاعلف  انی م  گری کدی  کنار  در

 .را  گوناگون  حشرات عطا  و  دادیم  نشان عطا  به  را   مختلف  یوحش

 فروز  ی سو  به   را  دستش  کف.  گرفت  دست  با   را  هاکفشدوزک  ی رهیت  از  کوچک  و  قرمز   یاحشره عطا

 :گفت  و  برد

 ییدمپا  با   چندشه،  و   زشت   و   اهیس  سوسک  اما...  حمامه سوسک  یخونواده هم! نازه  چقدر   نیبب_

 .میکنیم نگاش  لذت  با  بره  راه  هم   دستمون   رو  نازه،   و  یگوگول  نیا...  سرش  تو   میزنیم

 :کرد  منتقل   خودش  دست   یرو به   را  کفشدوزک  حرکت   ریمس انگشت  نوک   با  فروز

  سوسک...  رنیگیم  رو  ی کشاورز  آفات   جلو   خورن،یم  رو   هاشته  الرو   دن،ی مف  نایا...  نکن  یانصافی ب_

 .کنهیم  جا جابه را  ی آلودگ  و  خوره یم  وول  یفیکث  تو   ؟ یچ حموم

 :کرد  دنبال  گذاشتیم   یبرگ  ی رو  را   کفشدوزک  که   فروز  دست   عطا   نگاه

. شهیم  چندشمون  ش ی زشت  خاطر  به   اد،یب  بدمون  سوسک  از   یفیکث  خاطر  به  که  اون  از  شتریب_

 !باطنش  نه  ظاهرشه  واسه  کن  قبول

 :کرد  راست  کمر   فروز

 اگه  معموال .  میسنجیم   ظاهر   اساس   بر  اول  یوهله  تو هم رو  آدمش...  دارن  خود یجا  که  حشرات_

 .بده  نشون  بهمون  رو   ش یوجود  ت یماه   که م یدینم   فرصت   بهش  ادین   خوشمون  ی کس  افهیق  از

 دادیم  نشان  ن یا  و  نداشت  عمق  عت یطب  به   نگاهش.  شد  متولد  عطا  یلبها یرو آرام  آرام   یلبخند

 :گفت  تبسم همان حفظ  با .  کندیم  ر یس  گذشته  در

 اومد؟   خوشم   ازت   کجا  و   یک  بار   نیاول  یدونیم_

 مامانت؟   گرفتن   کرونا  زمان_

 !ترقبل_



 :گفت  و د یکش  جلو  را   لبانش  فروز

 خونه؟   وکالت   انیجر  تو_

 !ترعقب  برو_

 آزاده؟   و  یعل  یعروس_

 :داد  تکان   یمنف   عالمت   به   یسر   عطا

 بودن  پر  و  ینیریش وهیم  ومدنین  کم   ریدرگ  شباون  قدراون.  ادینم   ادمی  اصال   یعروس  تو   رو  تو_

 قرار  که   بار   نیاول...  طالق  دادگاه  از   قبل...  دمینفهم   برادرم   یعروس  از  ی زیچ که   بودم  ییرایپذ  یزایم

 قرمزچراغ پشت  کیتراف  تو   من   دفتر،   ی ایب  نکهیا  از  قبل  طالق،   واسه  یبد   وکالت   من   به  میگذاشت

 یلیخ کالهش  که   یبود  دهیپوش  رنگیلین  یپالتو  ه ی.  دمتیدیم  داشتم  دور  از .  تو  مقابل  نیال.  بودم

 رو   نظرم  ن یهم   واسه  داشت،   وپرتا چرت نیا  از  و خز   هم  عالمه  هی.  بود  پالتوت  قه ی  وستهیپ  بود،  گنده

 حفره هی.  دنیدزد  رو ابونیخ کف  یها چهیدر  از  ی کی  ید ید  یش  رد  ابونیخ از  یاومد .  کرد  جلب

 ی قاط  رفت یم  مغز  با   شدینم   شمتوجه  و  ومد یم  ی موتور اگه  که  بود  ابونیخ  وسط  ی متر  مین

 تو  اما.  دادنیم   تکون  تأسف  به   رو  سرشون  و  کردنیم  نگاش   شدن،یم  رد حفره کنار  از  همه. ایباقال

 آدرس  یداشت  بود  معلوم  و   ی کرد  نگاه  برت   و  دور   به .  یزد  زنگ   و  یدرآورد  رو  لتیموبا.  یستادیوا

 حفره از  جلوتر   کمهی  ی آورد  و   یگرفت  رو   هاشتفاله  سهیک  یفروشوهیآبم  از   یرفت  بعد.  یدادیم

 کردم   پارک  رو   نیماش یوقت.  اومد  خوشم   کارت   از   یلیخ.  موتورسوارا  واسه باشه  هشدار   که  یگذاشت

 پالتو   خانم   همون  بودن  کرده  رو   سفارشش  آزاده  و   یعل  که  یفروزان  تو،   دم ید  دفتر،   اومدم  و

 که  ییکسا.  رسوننیم ر یخ گرانید  به  ناشناس   و   چشمداشت  بدون   که  میی کسا  عاشق  .ستهیکاله 

 شهیم  که  ییکسا.  دوننیم  ارجح   خودشون  یفرد  نفع  به  رو   جمع  نفع  که ییکسا.  ستنین  خودخواه

 رشد   مامان  یکرونا  زمان و  شد   کاشته  دلم   تو   جذبت ینطفه  روز  اون.  کرد  حساب   شونیدوست  رو

 .کرد

 



 که   یاساده  اتفاق   نیچن  شدینم  باورش  . داشت ادی  به   یخوب به   فروز  را  کرد  فیتعر  عطا   که  یاتفاق

. باشد  عطا   محبت  و عشق  ی برف  یگلوله  یهیاول   ی هسته دهد،یم رخ  بار  هزاران روز  در   اشنمونه

 :گفت  لبخند با  عطا .  کردیم  نگاه  عطا  به   مبهوت و  رهیخ

 ؟ یکنیم  نگاه ینجوریا  چرا شده،  ی چ-

 با  و   برداشت  نیزم   ی رو  از  ی اترکه.  کرد  انکار  را  نگاهش  حالت   یالحظه رییتغ  سرش   تکان   با

 :گفت  طنتیش

 !دم یم  نشونت  آره؟  ؟ی دیرس  من  به  سوختهاهیس  سوسک  از  تو_

 و   شد  دور   ترکه ررسیت   از  و  د یخند عطا  بزند،  را   یبعد  خواست   تا .  زد  عطا  ران  به   جانکم  یاضربه

 :گفت

 درد...  نزن  زتیعز  جان ... یآ...  دمیرس  تو   به  عت یطب  ی هاییبایز  از  من زدلم؟ یعز  هیچ  سوسک_

 !داره
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 :گفت  و  گذاشت  ز یم  ی رو  را  وهیم ظرف  یشکوه  مهندس    ۲۲۹

 !بکنه  پوست  من   یبرا  پرتقال   ه ی  هم  یر یّخ هی  .دیکن  ییرایپذ  خودتون از  خودتون هابچه_

 :زد  غر  و   آمد  رونی ب  آشپزخانه  از  خانم نیزر

 !یکن   پوست  وهیم  خودت   بار  هی  موند   دلم  به  آرزو   داره؟  مشکل  دستت   خودت_

 :کرد  ه یگال  فروز  و   آزاده  به  رو

 کنه   زحمت  قبول  آقا   کردمیم  پرک   کندم،یم  پوست  دیبا  ا ی  خورد،ینم   وهی م ای  ش یجوون  همون   از_

 !ن یاریب  بار  درست   رو شوهراتون  االن  ن یهم   از   د،ینش  من   ن یع  تا  دو   شما!  دهنش  تو  بذاره



 :گفت  و  فرستاد آشپزخانه   به   مجدد را  مادرش  دست   حرکت با  یعل

 !یکنیم   یبدآموز  ی دار  برو.  من  مادر  برو_

 :گفت  آرام  و   کرد  آزاده  به   رو  فروز

 بکنم؟   پوست  من   ای  ی کنیم  پوست  تو_

 :شد  تخس  آزاده

 !گهید  م یکن  کار  م یتقس!  بابا  به   بدم  من  من،  به   بده  بکن   پوست  تو_

 رو  آزاده  زمانهم.  گذاشت  ز یم  ی رو  و  کرد   پرک کند،   پوست   پرتقال  سه  دو  ی ناراحت  بدون  و   دیخند

 :گفت   یشکوه   مهندس   به

 !زمان   ی شکوه   نیتر پیتخوش مخصوص  شدهپرک  پرتقال.  دییبفرما_

 :کرد  نگاه  آزاده  به  لذت   و خنده با  ی شکوه   مهندس

 !زبونت نیا  با  رونیب  یکش یم  شلونه  تو   از  رو   مار! دختر  زبونت  اون  بر  یا_

 :گفت  فروز   به   رو  بعد  و

 .باباجان   نکنه   درد  دستت_

 

 و  بود  لش یموبا  در   سرش  .بود  شده  کمتر  قبل  روز  چند  از  ش یپاها  ورم .  انداخت  آزاده  به   ینگاه   فروز

 است، یس  مورد   در   یشکوه   مردان  و   کردیم  آبکش   برنج   آشپزخانه  در   خانمنیزر.  کردیم  چت   داشت

 .بود  زاریب  آن  از  که   یبحث  .کردندیم  صحبت  یگران  و  جامعه  اقتصاد

 اتاق   به   و  رند یبگ  فاصله  جمع از  هم   با   تا  زد  او   به  یااشاره  شد،  بلند  لی موبا  یرو   از  که  آزاده  سر

 با   و  دیکش  دراز  پهلو  به   تخت یرو  آزاده  .رفتند  ی عل  سابق  اتاق   به   و  گرفت  را  اشاره  آزاده  . بروند

 :گفت  حسرت



 خدا شهیم تموم  آخر  ماه  هی  نیا  ی ک!  شکم  رو   دم؛ یخوابیم  دمر  که  ییزمانا  واسه  زده  لک   دلم_

 گذشت؟   خوش  برادرت خونه   ی رفت...  خب...  زمان ادیم  کش   انگار...  دونهیم

 در   فنر  ها مهره  ستون  ی جا که   یکس  مثل   شی درجا  جانیه  با.  نشست  آزاده  یرو روبه  نی زم  یرو

 :گفت  و   خورد تکانتکان  اند،گذاشته  کار   کمرش 

 ییرونما  بتیغ  دیجد  سوژه  از  خوام یم  فعال... برات  کنمیم  فیتعر  بعدا  حاال ...  بود  خوب...  آره_

 !گایالل حد در!  هه ممممماااه  دارم  سوژه!  کنم

 به  یااشاره  آنکهیب.  کرد  فیتعر  را...  و  ها یفرهاد  جی پ  در  روزبه   دنید  و  نستاگرامیا  نصب   انیجر  بعد

 :گفت  باشد   داشته  شاروزبهیپ   و  مجدد   ییآشنا  ی روزها

 فرامرز   به  روزبه   هم   رو   خونه   آدرس .  درآمد  آب  از  من   خواهر  نوه  آقاجانلو  روزبه  که   شد  نگونهیا  و_

 آزاده؟  شهیم  باورت.  بود  داده

 :بود  شده  ز یخمین  کش، دراز  حالت  از  تعجب   شدت  از  آزاده

 کرد؟یم  ی معرف  رو   خودش  ش ی پ  سال  سه   همون  مردیم...  نکبت  یپسره  عه،_

 :گفت   جانیه  با  فروز

  !گه ید  جالب زیچ   ه ی  حاال_

 !شیهاکردن  یبدمست  از  و   گفت  ونشیکلکس  به   روزبه  ادگونهیاعت  اقیاشت  مورد   در  بعد

 قول  بهم  شدم،   ناراحت   من   بود  خورده   مشروب  روزبه   که  لیسه  یعروس تو...  شدینم   باورم  آزاده_

  قول  یعنی  .خوردهیم   خودشون  ی لیفام  یها جمع  تو   دوره  همون تو  بعد .  نزنه  لب   گه ید  که  داد

 تو  که   داشته  ییرادهایا...  نبوده  شانس  ستاره  اصال  روزبه   نمیبیم   کنمیم  فکر   که  االن  یعنی!  کشک

 خوب  منکر  البته!  من  یزندگ تو  بشه   یناراحت  و   یدلخور  باعث  یحساب  تونست یم  همسر  نقش

  ...یلیخ.  بود  مرد یلیخ یدوست  تو.  ستمین  دوست   نقش  در  بودنش

 :داد  ه یتک  سرش پشت  وارید  به   و  د یکش  عقب  را  خودش یکم .  نشست  آزاده



 مدت  نیا  اونقدر  البته...  ستین  جور   ی لیخ  روزبه  ت یشخص   با   یکنیم  فیتعر یدار  تو  که  یینایا_

 !ستین  سخت  برام  رششیپذ  که   دم ید  متشخص   افراد  از   بیغربیعج  یرادایا

 :داد  تکان  سر  فروز

 باشه   داشته  تونه یم  ییرادایا  چه  عطا  زده  سرم   به  دم یفهم   روزبه  از  رو  رادایا  ن یا  که  روزید  راستش_

 بشه؟   رو  ی زندگ  تو  فردا پس  که

 

 

 [23:36 19.04.21] ,شیرایو

۲۳۰    

 رو   مقابل طرف  یواقع  یاخالقا   و   رفتارا  نرن،  مشترک  یزندگ  تو   تا  افراد...  رو  تینگران  فهممیم_

. کنه  یباز   باکالس  نقش  نباشه،   شیواقع  خود   تونه یم  فرد   ینامزد   ای  یدوست  دوره  یبرا!  ننیبینم 

 یباورکردن  اصال  ی گاه   که  دارن  وجودشون  تو  ییرادایا  ه ی  آدما  .گهید   شه ینم   مدت  یطوالن  اما

 با  صبحا   گفتیم...  بود  یچ بود،  دندان  بود،  پزشک  ستین  ادم ی  که   خانمش  از   ییآقا  هی.  ستنین

 گفتیم  گهید  یکی  ای ...  روز  هر  روز   هر!  شمیم  دار یب  خواب از  زنم  دماغ   هی تخل  و   کردن  ن یف  یصدا

 وجود   تو   عالئمش   فرداش  ره،یبگ  انشونیآشنا از  یکی  که   ی مرض هر.  داره  یماریب  توهم  همسرش

 یمعقول   و  موجه   یلیخ ی اجتماع  وجهه   برادرشوهرش   گهیم   دارم  یدوست  ه ی  ای...  شهیم  ظاهر   خانمه

 رو خانمش گهیم!  داره  مشکل  باهاش   پورن   یهالمیف  دنید  به  آقا   ادیاعت  خاطر   به   خانمش  اما  داره،

 ی اخالق  ن یهمچ آقا  اون  شه ینم   باورش  کسچیه ! حموم رهیم لشیموبا  یگوش   با  ذارهیم تنها  شب

 وجود   با   که  بود  یشاک خانمش   از...  مامانمه  یدوستا  از   یکی  پسر   دمید  که ی مورد  ن یترجالب...  داره

 تا   چهار  شهینم   حاضر   اش، یبازیقرت  واسه یقدر فالن  نهیهز  و   ماه  در  یونیلیم ده  چند  درآمد

 ها پاره  جوراب هاش رهی دستگ  یالکچر و  کیش  آشپزخونه   کن   حساب  بخره،  آشپزخونه   برا  رهیدستگ

 !زنه همبهحال  تصورشم...  بوده  خانواده  یاعضا   ی هاکهنه  ریزلباس  و



 :گفت   و  لرزاند   را  صورتش   اشمئزاز   شدت  از  هم   فروز

 اما   نشن،  ییجدا فکر  باعث   ییتنها  به  خودشون دیشا.  یمهم   حال   ن یع  در   و  مسخره  یرادایا  چه_

  ازدواج  واسه   رو  مدلهره نا یهم ...  بشن  شه،یم  نفرت  باعث  که  یی دعواها  آغاز  و   یناراحت  نطفه  توننیم

 شه ینم   کرد   باز  رو   چشما  ازدواج  از  قبل  هم چقدر  هر که  هیجور اشیبعض ...  برهیم باال  مجدد

 خانمه   روز   هر   یگفت  تو   که   نی هم  مثال.  کرد درک   رو   مطلبش   عمق  شهینم   واقع  در!  دشونیفهم 

 طرف   و  باشن   رفته هم   مسافرت   ازدواج  از  قبل  هم با  اگه   یحت! نداختهیم  راه  دماغ   ه یتخل  یصدا

 اتفاق  هی  و  سرماخورده  طرف که  کنه   فکر تونه یم  باشه،   دهید  بار  دو بار   ه ی  رو  رفتار   نیا  مقابل

 .هیعیطب

 :گفت  و  داد  ماساژ  ی کم   را  شی پا  مچ  آزاده

 چادر،  مشروب،  گار، ی س  به  کرده  عادت   عمر  هی  طرف !  کشکه  هاوعده  اکثر  که  نهیا  تیواقع_

 ر ییتغ  بدون  که  خوانیم  ازش   بعد  .ندارم  بودنش  یمنف  و  مثبت   به   یکار...  یرفتار هر ،یحجابیب

 از  که  خرش  ده، یم  یالک   وعده  ه ی...  تونهینم .  کنه  عوض   رو   عادتش  عالقه   و   عشق   براساس  صرفا   باور

 هی  یگل  هر  که  نهیا   اونم.  دونمیم  خوب   یلیخ  رو  ز یچ هی  ی ول...  اولش  خونه  سر  ره یم  گذشت  پل

 یکلون  و  شن یم  جمع هم کنار  سرما  زور   از  که   خارپشتاس همون  داستان  داستان،...  داره  ی خار

... کنن  تحمل   هم   رو  گه یهمد یخارها  دیبا  خوانیم رو  گه یهمد  وجود   ی گرما  اگه   .دنیم  لیتشک

. باشه  آزاردهنده  یلیخ  نکنم  فکر   هم   عطا   یرفتار  ی خارها. باالست  تحملت  آستانه   که  تو  خدا  شکر

 ی ول...  ازش  بود  ی شاک  .کنه  تحمل   تونست رو   مزخرف  ازخودمتشکر   نگار   اون...  هیخوب مرد  عطا

 که  ی زیچ. همسره  یفداکار  و  محبت   یتشنه  عطا...  یدار  خود   ی جا  گهید   که   تو .بود  خوب باهاش 

 زخم  ه ی  ای  بشه   قطع  عطا  دست  بگن  نگار  به  اگه  بود   کرده  درددل  ی عل  شی پ  بار  ه ی!  یاستاد  توش  تو

 یآدم  ن یهمچ  نگار   هم واقعا!  ستین  مهم  ش هیبق   فته،ین  زخم   من  دست  رو  گهیم  فته، یب  تو   دست  رو

  .بود

 :داد  ادامه  و   کرد  مشمئز  و   هم  در   را  اشچهره



! نی زم  افتاده  یتِلِپ  اون  و  شده   سوراخ  آسمون  کردیم   الیخ که  دماغگنده ی خودراض  از   موجود  هی_

 !ن ی زم  خورده هم صورت   با

 :گفت  و  خاراند  را   اشیشانیپ  فروز

 یسیرودروا  و  تعارف شتره،یب  یفداکار   معموال  یم ی صم   و   خوب  ی هایدوست  تو...  آزاده  یدونیم_

 و   احترام  جادیا  باعث   نایا  که  فته، یم  اتفاق  داشتچشم بدون  و   مداوم  طرف دو  ی ازخودگذشتگ  اده،یز

 گه ید  نوع  ه ی  به  لی تبد  رابطه   نیا  ی وقت  یول. شهیم  نفر   دو  نیب  داشتن دوست   و  ت یم ی صم   حس 

 رو  مقابل   طرف  زدن  جا  ینگران  اون  .رهیم  نیب   از  یسیرودروا  و  تعارف   شهیم  ییزناشو  یعنی  رابطه

 صورت  متقابل  رفتار  شرط  به   یخودگذشتگ از.  شهیم  ادیز  ن یطرف انتظارات.  رهیم  نیب  از  اون...  گمیم

 ازدواج  از  شی پ  یدوست  دوره  ی زالل  به  ییزناشو  دوران  یدوست  ت یم ی صم   نی هم  واسه  نا،یا  و  رهیگیم

 .شهیم  گهید  مدل  هی.  ستین

 :کرد  اعتراض  و   شد  وارد  بالفاصله   و   زد  در   به   یاتقه  خانمنیزر   آزاده،  دادن  نظر   از  قبل

 معصوم  طفل  تا   دو   نیا  رونیب  نیایب  ن یپاش  ن؟ یگذاشت  بار  ویک پاچه کله  نجایا  نینشست_

 !رفته   سر   شونحوصله

 :گفت  خنده  با  و   شد  بلند  فروز

 عطاست؟   و  ی عل  معصوم،  طفل  دو   از  منظورتون  واقعا_

 :شد  بلند شی جا  از  ونالنک  با  آزاده

 !مامان  ایکنیم  لوسشون  م؟ یایب  رفته   سر  شونحوصله که  میشونیسرگرم  و  ی بازاسباب  ما   مگه_

 :دیخند  خانم نیزر

 !موبچه  نگو_
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 و  فروز   به  رو   گرم  یتبسم   با  و   کرد  قطع   را  داشت  پدرش  با   که  ی صحبت  یعل  هال،  به  بازگشتشان  با

 :گفت  آزاده

 ن؟ یکرد  شمردونهزنونه_

 :زد  ی لبخند  فروز

 !شد  مردنهزنونه  ی مجبور  گهید  ن،یستین  هیپا  میدید.  بود  بت یغ  نیریش  بحث_

 :گفت  طعنه  به  و   برداشت  وهیم  سبد   از  یب یس  و   کرد  درازدست  یعل

 انتظار...  دنینم   آدم  به   ندا  ه ی...  تیجمع  نفر  ونیلیم  یاخرده و  هشتاد   می شد  ایک  با   نیبب  خدایا_

 !بتهیغ  حرف حرف،   م یبفهم   میبکش  بو  رو   دستمون  کف  دارن

 :گفت  بپرسند،  او  از  ی زیچ آنکهیب  یشکوه  مهندس   .ابدیب  را  عطا  تا  چرخاند چشم فروز 

 ...کنه   صحبت تلفن  با  اتاقش   تو  رفت_

 :گفت  و   داد  فروز  دست   به   را  عطا   ی چا  وانی ل  بالفاصله   هم   خانم نیزر

 ش؟ واسه  یبریم...  خوردنشه وقت  شییچا_

 .انداخت  گوش   پشت   را  آزاده  و   یعل  یپرخنده  ینگاهها   و   گرفت  را  وانیل ،ی حرف  هر  یجا   به

 

 ش یرو  و   بود  فروز  به پشتش .  آمدیم  خواب اتاق  کوچک   بالکن   از  شیصدا .بود  باز   مه ین  عطا   اتاق   در

 گرش ید  دست   و  بود  لش یموبا  به  دستش   کی .  یکار  و  ی جد یصحبت.  بود   صحبت گرم.  اطیح  به

 عطا   دارخش  و   بم  یصدا. داشت  تن  به   شرتشیت  ست   که   یرنگ  یشم ی  ی ورزش  شلوار  ب یج  درون

 بغل  به   ی دیشد  ازین  کرد  احساس.  شد  متولد   شیلبها یرو یلبخند  و  کرد  نوازش   را  فروز  یگوشها

 ه یتک او  ستبر  ی هاشانه به   را  سرش  بچسبد،  او  به پهلو  از   داشت  دوست.  است  کرده  دای پ  عطا  کردن



 و  دست   اسالم  که افسوس .  بنوشد  را  عطا  یچا  وانیل  او  و  شود  نشانده اش گونه  رو   یابوسه.  دهد

 !بود  بسته   را  شیپا

 طول نکهیا  . ردیبپذ را  شنهادیپ  هوا   در   و  اوردی ن  نه  داد،  ازدواج  شنهادیپ  عطا   که   دوباره  شد   مصمم

 ستهیشا  نظر   هر   از  را او  که  ی وقت  داشت،  یت یاهم   چه   بود،   رمضانماه  ک ی  تنها شانینامزد  مدت

 یز یچ  گر ید  بود  مطمئن  ی وقت  کرد؟یم  یالبافیخ  او   یهانوازش  و   آغوش  ی برا  دلش  و  دانستیم

 شود؟ ینم   شتریب  او  از  ش یهادانسته  و  آوردینم  دست   به   عطا  مورد در  ینامزد   دوره  از   نیا  از  شیب

 هم   عطا .  است  شده شسته   یتازگ  به  بود   مشخص .  زدیم  برق   ی زیتم  فرط   از  بالکن .  رفت  شیپ

 همان   با   و  کرد  اقتدا  عطا  به   زین  فروز.  بود  نکرده  عوض  را  آن   و  داشت  پا به  را اشیروفرش  ییدمپا

 و  شد   باز  هم  از  ابروانش  نیب  گره   .برگشت  شیسو  به   عطا.  گذاشت  بالکن  به   پا   یروفرش  ییدمپا

 بود  خط پشت  که   یفرد   به  خطاب  و  دوخت   فروز  به  چشم  مشتاقانه.  افتاد  چشمانش  گوشه   ینیچ

 :گفت

 دفتر،  نیایب  تونندهینما   ا ی  خودتون  فردا...  کردم  یبررس  رو مدارک  روزید...  ستین  یمشکل...  یاک_

...  ارادتمندم...  فعال...  کنمیم  خواهش ...  بله..  .کنمیم  شی ریگیپ  ن،یبد  من   به   نامهوکالت  هی

 .خداحافظ...  شما  قربان...  دی باش  سالمت...  خدانگهدار

 :زد  غر   گرم   یتبسم   با  و   کرد  قطع   را  یگوش

 !زکمیعز  ید یکش  زحمت ...  نکنه  درد دستت...  کنه  قطع   تا   یکن  یخداحافظ   دیبا  بار  ده_

 از  ی اجرعه و  عطا   چشمان  به   زد  زل .  نکرد  ینامرد  فروز.  ردیبگ  فروز  از  را وانیل تا آورد  ش یپ  دست

 :گفت  متبسم  و  گرفت   را  خورده دست  وان یل  عطا .  گرفت  عطا  یسو  به   را  آن  بعد.  دینوش  آن

 !گرم دمت ...  یکرد  متبرکش_

 ؟ ی کردیم  صحبت   ی ک  با!  جاننوش_

 :کرد تیهدا اتاق  در   سمت   به را  او  و  گذاشت   فروز  کمر   ی هاله دور  را   دستش  عطا

 !دیجد  موکل نقش  در...  هیریخ  ریمد_
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 آنها  به   رو  و   شد  بلند  شیجا  از.  بود  نشسته  دونفره  ی مبل  یرو یشکوه مهندس.  برگشتند  هال   به

 :گفت

 .باباجان  دینیبش_

 با   ازدواجش  زمان  به   رفت  فکرش  و   نشست  عطا  دست   کنار   فروز.  نشست  یتک  یمبل  ی رو  بعد  و

 بارش   یمتلک  و  انداختیم  تیپاراز  اند،نشسته  مبل  ک ی  یرو  آنها  دیدیم  اگر  بهروز  مادر   . بهروز

 عطا .  داد  جمع   به  را حواسش  و  برداشت  را  بود  گرفته  سمتش   به   یعل  که  یموز   از  یبرش.  کردیم

 :کرد  گوش   عطا   صحبت یوسطها  از.  بود  صحبت   گرم

 دنبال  نداره  جرأت   یکس که   گرفته   زهرچشم  همه از  ی جور... گرمه  یحساب پشتش   طرف  گفتیم_

 و  شه ینم   خبردار  نکه یا  یهوا به.  کردن  وسازساخت  نش یزم  تو   راحت... رهیبگ  رو  رزن یپ  نیا  کار

 ن یهم   واسه  .بود  کامل   دم،ید  رو  مدارکشون...  دادن  جولون  خودشون  ی برا  نداره،  هم یاورثه

 !خودشون  شهر   از  نه  رهیبگ   لیوک  نجایا  از  خوادیم

 :گفت  و   گذاشت  یدستشی پ  ی تو  را  زد یم  گاز که   ی بیس  یبازمانده  یعل

 میبذار  هم   رو   آجر   تا  دو  ...یشهردار  تو  داره  هم همدست مطمئنا   باشه، گفتن   بهت  که  ینیا  اگه_

 یکس  و  گه ید  ی کی  نیزم  تو   ساخته  ساختمون   نیا  ن؟یکنیم  کار ی چ  پرسهیم ادیم  ی شهردار  بازرس

 شه؟ یم  مگه   نگفته؟  بهش   یز یچ  یشهردار  از

 :دیپرس  یشکوهمهندس

 گه؟ید  شهر  ه ی  یبر  ی پاش  یگی م  که  یطیشرا ن یا  با  ،ییکرونا  اوضاع   نیا  تو   برات  صرفه یم   حاال_

 همون از  لیوک  هی  دنبال  گمی م  ینیحس به!  یبکن   منو  مالحظه  خوادینم   برات   کنهینم   صرف  اگه

 !هیجورنیا  طشونیشرا  بود  نگفته   من   به.  بره  شهر



 :انداخت  پا   ی رو  پا   عطا

 هبه  رو   نی زم  ت یمالک  داده  وعده  رزنهیپ...  ستهیریخ من  موکل...  نداره  ی الهیتهیما  که   یاقتصاد_

 ن، یریبگ  پس  رو  نجایا  نیبر  خودتون  گفته.  کرده  امامزاده  نذر   رو  ختهیر روغن...  هیریخ  به   کنهیم

 اما   خوبه، بالقوه  شی مال  وضع  .رو  رفتن  دادگاه ی پا  نه   داره  گرفتن  لیوک پول  نه   رزنه یپ  ...شما  مال

 نهیهز شد  قرار...  کاراش  دنبال  برم   خواسته من از  ی نیدکترحس  حاال   ...هیخال   ش یبانکحساب  بالفعل

  .رمینگ  الوکاله حق  فقط   من  باشه،  دکتر  و  ه یریخ  خود   ی پا  یچ همه

 :گفت  و  عطا   به  کرد  رو  آزاده

 با   کردستان،  دارقوزآباد  ی بر  یفتیب  راه  خودت نی ماش  با  ، یفتیب  تی زندگ  و  کار   از  روز   چند_

 هیری خ  ؟ یچیه  به  یچی ه  بعد  ،ییکرونا  اوضاع   نیا  تو  اونم...  یبش  حساب  طرف  یاریده  و  یشهردار

 ؟ یکرد  وا

 :گفت  آن  ضمن و  داد  ماساژ  ی کم   را  دردناکش   یزانو  خانم نیزر  عطا،   از   شیپ

 ارن یب  رو  فحشا   به  فقر  زور   از  شه یم  که  جوون  دختر   تا   چند   یدونیم...  هیمعتبر آدم  ینیدکترحس_

 کم   ی مردم  یکمکا   االنم...  دمشونید  کینزد  از...  شونخونه  رفتم   من کنه؟ یم ساپورت  داره  رو

 یلیخ که  بشه  کیشر  هی بق  فساد  از  ی ریجلوگ  ثواب تو  بتونه   عطا  اگه  .هی خال دستشون  دونمیم  شده،

 !خلقه به  خدمت  عبادت  اصل.  خوبه

 :گفت  و  انداخت  باال   یاشانه  ندارد،  قبول  را  حرفها   نیا  بود   مشخص   که   یاچهره  با  آزاده

 بگم؟   یچ_

 :گفت  و  کرد   مادرش  یزانو  به   یااشاره  عطا

 وقتاون...  هاشهیم  بدتر  دردش   یکن  ی کوتاه   مامان  ؟ی دیم  انجام   رو  بود  گفته   دکتر  که  ییورزشا_

 .پروتز  و   عمل  واسه  یبر  دیبا

 :دینال  خانم نیزر



 !کنمینم  فرصت...  مادر  شهینم _

 :داد  ادامه  و   کرد  بلند  دست   میتسل  ی نشانه  به  د، ید  که  را  عطا  غرهچشم

 !کنم یم  شروع  شنبه از...  شنبه  از.  شدینم   بود،  رمضون ماه  که   مدت  نیا_

 !میکن  فیتعر  و  مینیبب_

 

 :گفت  و   کرد  فروز  و   عطا  به  رو.  کرد  عوض   را  حرف   ی شکوه   مهندس

 تموم ن؟یبد  ینیریش ما   به   قراره  یک  تا   دو   شما... نیزر  یزانو  و   ینیحس یپرونده  نیا  از  میبگذر_

 تون؟ ییآشنا  و شناخت   یدوره  نیا  نشد

 تا  «!خواستمیم  ازت  گهید  زیچ ه ی  کاش  خدا، برم  »قربونت: گفت  دل  در.  شکفت  فروز   گل  از  گل

 :گفت  عطا   کند،  اعالم   را  موافقتش   خواست

 ماه   دو  ی کی  شده،  یزندگ  و  کار   تو   بزرگ  پروژه  ه ی  ریدرگ  فروز.  میدار  نگه   دست   مدت  هی  دیبا  فعال_

 اول  یها یگرفتار خوام ینم  .میکن  باز   رو  ازدواج  پرونده  بعد  کنه   عادت  دیجد  طیشرا  به  بگذره

 .برعکس   ای  بذاره  اثر  کارش   رو  مشترک   یزندگ

 هیبق  وجوگر پرس  نگاه   مقابل در  و   نداختی ن  وتاتک از  را  خودش  اما  .دیخواب  فروز   شوق  و   ذوق 

 :گفت

 .یداخل  تیر یمد  کارآموز   نقش   در   برادرم،  کارخونه   برم  یشیآزما  وقت   چند  هی  شده  قرار_

 نی سنگ  تیمسئول نیا  پس   از   فروز  هستند   مطمئن   که  کردند   ادعا  و  گفتند   کیتبر  آزاده  و  یعل

 تا   هستند   نگران  شتری ب  بود  مشخص  اما   گفتند،  کیتبر  زین  خانم نیزر  و  ی شکوه مهندس  .دیآیبرم

 .خوشحال

 



 ماهواره  ی هاشبکه  در  را  ی الیسر  خانمنیزر.  کند  استراحت  تا رفت  یعل اتاق   به   آزاده  ناهار،  از  بعد

 ییغذاوعده  کردن  حذف و  ما یهواپ تیبل  آورسرسام  مت ی ق  مورد  در   هم   یشکوه  مردان  و  کرد  دنبال

  .کردندیم  صحبت  کرونا  ی بهانه  به   سفرها

 یقسمتها   آنکهیب.  نداد  صیتشخ مؤدبانه  را  جمع  کردن  ترک   اما  بود،  شده  نی سنگ  فروز  چشمان 

 که   را  ازهیخم   نیسوم .دوخت  ونیزیتلو  به  دهید بشناسد،   را  تها یشخص   و  باشد   دهید  را  الیسر  یقبل

 :گفت  و  داد  قرار  مخاطبش   عطا  داد،  قورت   انهیمخف

  ...پرخوابه  چشمات. بکن  استراحت   هی  من   اتاق   تو  برو_

 :کردند  دییتأ هم خانمنیزر  و  ی شکوه   مهندس

 .یبش  سرحال   بزن  چرت  ه ی...  دخترم  پاشو_
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 را  مادرش   خواب  .برد   خوابش   نگذاشته،   هم   بر  چشم .  گذاشت  بالش  یرو   سر   و  رفت   عطا   اتاق   به

 آفتاب،   نور   ریز  آموزشگاه،  اط یح  در   را  رنگش شبق  ی موها  داشت  مادرش . بود  نوجوان  خودش .  دید

 نی»ا: کرد  اعتراض.  بست  را  آن  ی انتها  نیپاراز  یجوراب   لنگه   با  شد،   تمام   که  شیموها  بافت .  بافتیم

... خورنینم  درد  به »اونا:  کرد  استدالل  مادرش  و  « !دهیخر برام  موکش ی کل  زارع  خانمحاج ه؟یچ

 و  داد  مادرش  به  یرنگ یمو کش  جعبه   کی.  شد ظاهر بزرگسال  بهروز  «!خوبه نیا...  رنیگینم   سفت

 بافت.  داد  انجام  را  بود گفته   بهروز  که   ی کار  و  کرد  دییتأ مادرش  « .ببندش  نایا  با !  خوبن نای»ا:  گفت

 ی جعبه.  است  شده  بسته  دررفته   ی رنگ  جوراب  با   دید  انداخت   اشنهیس  یجلو   که   را  ش یموها



 مو کش  تو   اقت ی»ل: زد  قهقهه  بهروز.  بود  مستهلک  و   رنگارنگ  یها جوراب تماما کرد،  نگاه  را  ها کش

 «.هاستپاره  جوراب ن یهم   ست،ین

 باال   آن  از   بهروز  و  شد  نردهیب  یبالکن  به  لیتبد اطیح.  داد  هول   را  بهروز  و  شد   یعصبان  خواب   در

 .دیپر  خواب  از  وحشت   از  گرفت، را  جا  همه خون و  دیترک که  بهروز  سر .  کرد  سقوط

 

 ت یواقع  در.  ندارد  یری تعب  روز   خواب  دانستیم.  بود  شده   خشک دهانش  و   زد یم  تند   قلبش   ضربان

 اعتراض   که  آنقدر  نه  اما  شد؛ یم  ناراحت   بستیم  جوراب   با   را  ش یموها  مادرش  نکه یا  از  شه یهم 

 سویگ  دیبا.  باشند  رها  دورش  گذاشتیم  نه   و  کند   کوتاه   را  ش یموها  دادیم   اجازه  نه   مادرش.  کند

. کرد  ه یگر  شد،  مسخره  شی هایهمکالس یسو  از   موضوع نیا  سر  مدرسه  در   که   بار  کی  .شدیم

 از   بعد  و  شد   ریگیپ .  دید  را سرخش  چشمان  و   آمد  آموزشگاه   به   روز  همان  ی اتفاق  زارعخانمحاج

 باز  اما .  دیخر شیبرا  دخترانه  پنذرخنذر و  سرسنجاق  و  مو کش  ی اجعبه  او،  ی ناراحت  ل یدل  دنیفهم 

 « !یموقع  ه ی  برا  باشه!  شهیم  »خراب: گفتیم!  کند  استفاده  آنها  از  گذاشتینم   مادرش   مدتها  تا  هم

 مادرش   به  و   دیفهم  زارعخانمحاج  دوباره  تا!!!  هست   ی موقع  چه  دینفهم   وقت   چی ه  که  ” یموقع  هی”

 خراب!  کنه  استفاده بذار  داره  ی وقت  ؟ی چرخونیم  ها گداگشنه  نیا  ن یع  رو   بچه  نیا  »چرا : زد  تشر

 یوقت  تا   بذار  ستدختربچه...  کنه  استفاده  بخواد  که  نداره  وقت  اون  ینداشت  بخر،   براش  یداشت  شد،

 با  خانم   یکل  نجایا ...  بزرگه  خدا هم بعدها   واسه  نمونه   عقب   دوستاش ه یبق  از  بگرده،  خوب  داره

 «.بکشه  خجالت   بازم  داره رو   زایچ نیا  که  االن  نذار...   رنیم  ان یم  هاشونبچه

 را  خانمنیزر  نجواگونه یصدا  د، یرس  که  در  پشت.  بنوشد  آب  یوانیل  و  برود  آشپزخانه   به  تا   شد  بلند

 :دیشن

 ، یدار  دوسش  که  هم  تو   ، یماه   نیا  به   ،یخوب نیا  به   دختر  ؟ یدار  یمشکل چه تو   فهممینم   من_

 آخه؟   یکنیم  دست دست  چرا

 :دیرس  گوشش   به  خفه   و   آرام  عطا   بم  یصدا



 بهش   شی پ  هفته  ه ی  خودم  من   وگرنه.  کرد  باز   هم  با   دینبا  رو نیسنگ  پروژه   تا دو  که  گفتم_

 !شده  عوض  طیشرا  االنم.  نکرد  قبول  خودش...  دادم  ازدواج  شنهادیپ

 :شد  دهیشن  شه یهم   از   ترپرطمطراق  یشکوه مهندس  یصدا

 اخالق  شه،یم  خوب  ییهوی  داره  ش یمال  وضع   و  شده  عوض   طش یشرا  فروز که  االن  نگرانه  عطا   البد_

 !نگار  مثل  بشه.  شه  عوض   هم رفتارش  و

 :کرد  اعتراض   عطا

  .کنم  باور  نخواستم  من بود،  ی جورهمون اولش  از  نگار ...  دینکن  سهیمقا  زن   اون  با  رو  فروز_

 :بود  شده   نرم  خانم نیزر  یصدا

 ؟ یکن  اقدام  بعد  یبسنج  رو   پولدار  فروز   که  ی بخر  زمان یخوایم  عطا؟  گه یم  راست  شهرام_

 :گفت  عطا   کوتاه،   یا وقفه  از  بعد .  شد  سکوت

 دیبا  اما!  هیخوب  ی لیخ  دختر  فروز...  دوبار  بشه  خوامینم .  کردم  تجربه   رو  یعاطف   شکست   بار   هی  من_

 دیبا  گه؟ ید  فروز  هی شه یم  ای  داره  رو   اخالقا  نی هم  بازم  باال،  بره  هوی  شی اجتماع  رده  اگه  بفهمم

 دم یم  احتمال ...  ندارم  رو  دهیرس  دورانبه  تازه   آدم  هی  با   یزندگ  کشش   گهید   چقدره؟  ش جنبه  بفهمم

 .بدن  بهش  کارخونه تو  ی سهم   ه ی  نکهیا  واسه  باشه   یامقدمه  ، یداخل  تی ریمد  یشیآزما  سمت   نیا

 اخالقش  و   کنه  یط   یکم   مدت  تو   رو  ی اجتماع  و  ی اقتصاد  رشد  ی هاپله  که   هست  یکس  کمتر

 .نشه  عوض

 :داشت  اکراه  رنگ  خانم نیزر  یصدا

 ر یخ امر  در   الش؟یفام از  ی کی  ؟ی چ جلو اومد  گهید  ی کی  تو یکردنا  دستدست  ن یهم   تو   و  زد  اگه_

 !ستین  استخاره  چی ه  حاجت

 :داد  جواب ی تند نسبتا  لحن   با   عطا



 دلبسته   که   یزن  .بره  و  باشه   باز  دستش   که بهتر  همون  کنه،  فکر  گهی د  یک ی  به  باشه  قرار  اگه_

  !گرونه  مفتش   باشه،  مونده  کنارش  ازدواج  سند  ه ی  خاطر به  فقط   و  نباشه   مردش

 

 از .  بود  شده  دلخور  عطا  از.  نشست  ن یزم یرو  و خورد   سر   وارید  کنار  همانجا و   شد  شل  فروز   ی پاها

 پس   را  روزبه   عشق  یزمان  او.  بود  رفتارش  رییتغ نگران  نکه یا  از.  کند  امتحان  را  او  خواست یم  نکهیا

 عشق  و   عطا  نیب.  نداشت  خبر  او  یاخالق  ی رادهایا  از  و  دانست،ینم  خود   محرم   را   او  که  زد

 ...او  حاال.  بود  کرده  انتخاب   را  عطا   اش، یم یقد

 

 

 [23:55 25.04.21] ,شیرایو

۲۳۴    

 

 یقیعم   نفس.  بود  اشیزندگ  ی مگو  راز.  بکوبد  عطا   صورت  به  را   روزبه  انی جر  توانست ینم   که   فیح

 پرگل   و  سبز   یباغچه  به  و   انداخت  ها نرده  یرو را   وزنش.  رفت  بالکن   به  و شد   بلند  شی جا  از.  دیکش

 :کرد  باز   را  او  با  سرصحبت   رایگ  یلبخند   با  و   زد  ه یتک نرده  به  او  جهت برخالف  نویم.  کرد  نگاه

 نگار  شی پ  تا   ؟ یبود  نذاشته  قضاوتت   نیبذره  ریز رو   نوایب  نیا  االن  تا   خودت مگه ...  نکن  یانصافی ب_

.  داره  یدلنگران  یسر   هی  تو   مورد  در  هم   یطفل  اون  حاال ...  یاریدرب  رو رفتاراش  یتو ته که  یرفت

 !بده  حق  بهش

 :گفت  و   دی ورچلب

 بگم،  بله  بهش   نکهیا  واسه  زد یم  له له  داشت  روزید  ن یهم   ترسه؟ یم  یچ  از  مثال...  کرده  خود ی ب_

 شدم یم  ع یضا  وگرنه  ه، ی راض  دلم  دونگ  شیش  من  دینفهم   شد   خوب ...  ارهیم  بهانه  داره  االن  بعد



 کره  چقدر  ماست   من  هی  فهمهیم  گذاشتمش   آمپاس   تو و  کرد   یخواستگار مجدد  یوقت.  یاساس

 !دهیم

 :دیخند  نویم

... محضر شیبریم  درجا   بده  شنهادیپ  بار   نیا  ندارم  شک!  کردنت  بولدوروم  اولدورم   از  اد یم  خوشم_

 گذاشتنش،   ی خمار  تو   و  دادن  رد   جواب  ،ینکن   یخواستگار  ازش   خودت  پا به...  سسآمپااااس

 بذار  لبخند   ه ی  ف،یلط و  تازه   ی هوا  نیا  از   ریبگ  ی انرژ  زار   دو...  بکش  قیعم   نفس   ه ی  االنم!  شکشیپ

 ”دختر”آقربون  فرامرز  قول  به..  .ششونیپ  برو  و  صورتت   یرو

 

 [00:25 30.04.21] ,شیرایو

[In reply to شیرایو] 

۲۳۵    

 کند   نگاه  فروز  به   آنکهیب.  نیماش  فرمان   به   انگشتانش  نوک  و  بود  در   یشهیش  ی لبه  یرو   عطا  آرنج

 :دیپرس

 برسونمت؟   دنبالت،  امیب  ی خوایم  ؟ یگرفت   رو  کارخونه  آدرس  فردا  یبرا_

 :انداخت  عطا  به   ی پرمحبت  نگاه  فروز

 ساعت.  دنبالم  فرستهیم  رو   شراننده  فرستاد  امیپ  صبح  فرنوش .  نکنه درد   دستت   عطاجان،  نه_

  .مین  و   هشت

 :دیکش  ی سوت  عطا

 !راهو همه   نیا  بره  یک...  وااااو_

 گوش   شد یم  زنسیب   صحبت  وقت  هر من...  ترسمیم  هم   ی کم   هی...  دارم  جان یه   ی لیخ  راستش_

 تنها   نه  د یبا  حاال.  کردمینم  یر یگیپ  رو   بورس  و  دالر   و   طال  متیق  یحت   وقت   چی ه  کردم،ینم 



 دیبا.  بدونم  رو   گهید  ی زایچ  ی کل  و  فوالد   و  ارز   مت ی ق  دیبا  کنم،  دنبال رو برجام  و   میتحر  انیجر

 !سخته.  رمیبگ  ادی  ی اقتصاد  لیتحل

 :انداخت  ش یسو  به  ی نگاه مین  عطا

 یخواست  هم  یقدم  هر. فرداست  از   بهتر  امروز  یدیخر  هر   که   نهیا  ی ریبگ  اد ی  دیبا  که   یلیتحل  تنها_

 ن یا  راحت  التیخ... نکن  بسنده  مباشره  اون یحرفا  به  فقط.  بپرس  برادرت  و  فرنوش   از  یبردار

 و  کارخونه   یخروج  و انبار   وضع  ،یکن  تیریمد رو   کارگرا  ی کار  اوضاع  خوانیم  ازت  فقط  کار  لیاوا

 !ایبازتلگرام  به  ینشست  نمینب...  بخواب  زود  هم  امشب...  رو  زایچ  نیا

 کردستان؟   ی ریم  یک تو ...  لیوک  جناب  چشم_

 .برم  رو   سفر  ن یا  جلسه چند دیبا  گمونم  اما.  گردمیبرم  و   رمی م  روزه  هی  شنبه_

 :گفت  ناز به   آغشته  یمنمن  با  فروز

 ...عطاااا_

 عطا؟   جان_

 !داعش  از  ترسم، یم  کردستان  از   من  ؟ی نر  رو  کردستان  سفر  نیا  شهیم_

 :کرد  نگاهش  متعجب   عطا

 داعش؟   به  داره  ی ربط  چه کردستان  هم   بعد...  رفت  شد   تموم   خوردن هم رو  حلواش  مرد،  داعش_

 .هستن   هاشونبازمانده  هنوز.  نگرانم  من...  دونمینم _

 :زد  ی لبخند عطا

 چه   رانیا  کردستان  خوب،  دختر  آخه  ؟ یدید  رو   است”   من  با  ی لی”ل.  افتادم  اهواز”مقدم”خط  ادی_

 داعش؟   به   داره  یربط

 :کرد  شتریب   را  ش یصدا  التماس   فروز



 !گه ید  نرو  .اومد  ش ی پ  اهواز  مثل  یستیترور  حادثه   هی  یدید  هوی_

 بهت   نی ماش  ترسمیم من   چون   رونیب  نرو   یبگ  که   نهیا  مثل ...  زمیعز  اساسهیب  حرفت...  نکنه  خدا_

  !بزنه

 :دی ورچ  لب   و کرد   لوس  را   خودش  فروز

 و   یبد   انجام  دور  راه  از  رو   کردستان  پرونده  نیا  من   دل   بخاطر  که   ندارم  ارزش   برات  اونقدر  یعنی_

  ؟ینر

 :دیخند عطا

 بد  دلت   به  ی الک  هم   تو .  نرفت  شه ینم   رو  پرونده نیا  ی ول...  بانو  داره  رو  نور  کوه  ارزش   که   شما  دل_

 سروسامون  به  خانواده تا   چند   برسه،   ه یریخ  به ن یزم  و   بشم  موفق   اگه  که  کن  فکر   نیا  به.  نده  راه

 ...ماتأخر   اعمال...  یاخرو  مدت یطوالن  یگذارهی سرما  هی  شه یم  رسن؟ یم

 :داد  ادامه   واریشوخ  یلحن   با   و  کرد   یاخندهتک

 خرس  ن یا  نیپوست  نصف   ایخدا...  درک  جهنم... شهیم  حساب  ثواب  واسم  وفرتفرت  طورنیهم _

 !ی فرهاد  فروزان  مال   ثوابش   نصف!  دستمه  کنار  که   ی خانم خوشگل  ن یا  به  دم یم  رو   نگرفته

 .نگفت  یز یچ  گر ید  و   کرد  ی مخف  یلبخند  پشت   را  اشینگران  فروز

 

 ند یبب  تا  کرد  روشن  را  تبلتش   نرود،   یبازتلگرام سراغ  بود  گفته  که   عطا  درخواست  به  توجه یب

 ی امیپ  روزبه   اما  بود،  نفرستاده  ام ی پ  فرنوش  .ریخ ای  است  فرستاده   شیبرا  ی دیجد ام یپ  فرنوش

 :بود  فرستاده   یصوت

. گفت  رو مادرم  تولد  انیجر و  زد   زنگ  فرامرز  ییدا  امروز...  فروزان  خاله   سالم...  فروزان  سالم»_

 یخاله  تو   آخر دست  یعن ی.  هست هم مامانا  هیرضاع  دختر  مادرم   گفتش   و. یبود  گفته   تو  که  همون 

 از  ی زیچ  م،یندار  ازدواج اجازه   شرعا   ما  امر  تینها  دونسته یم  چون گفت!  یمن   محرم  و  ی شیم  مامانم



 یلیخ گذشته  سال  چند  تو. شدم  خوشحال یلیخ دمیفهم   ی وقت  راستش...  نگفته  مامانم  انیجر

 اون.  محبت  به   شد  لیتبد.  نرفت  ن یب  از  ی ول  شد  کمرنگ  کنم،   کم  قلبم تو  رو   عشقت  کردم  تالش 

 هم  بعد.  عشق  به   شد  ل یتبد  محبت   اون  دوباره  نداشته،  وجود   ت یمحرم  مشکل میکرد  فکر  که  شب

. رو  قم یرف  هم   دادم، دست  از  رو  عشقم   هم  کردم  حس  شدم؛   ناراحت   یل یخ  ی زد  پس   رو  من   که

 حس  گونهچی ه   هم  گهید  دونم، یم  خودم   دوست رو   تو ابد  تا من.  یمحرمم  که   خوشحالم ...  االن  یول

 تو. باشه  داشته  هوس  ای  عشق   رنگ  نکهیا  بدون  محبته فقط  هست  ی چ  هر . ندارم  بهت  یاعاشقانه

 شه یم  کم!  هیباارزش  ی کلمه  ق یرف.  شی پ  سال  ه ی  مثل   ش،یپ  ماه  هی  مثل دونم یم  خودم  ناموس   رو

 ی کی  بشم  دوباره  بده  اجازه   .کن  پاک   رو   یدیکش  رفاقتمون  رو  که   ی خط ن یا  و  ا یب.  کرد  دایپ  قیرف

 کرد  خوشحالم  یلیخ ی زیچ هی  وقت   هر   بده  اجازه.  میکن  صحبت  هم  با  گاهگه  بده  اجازه .  یعل  مثل

 تو...  باهام  یکن  درددل تو   ا ی  .کنم  درددل  تو   شی پ  امیب  ناراحتم   وقت   هر   بده  اجازه .  بگم  بهت  بتونم

 االنم   ؟ی دید  من  از  یآلودهوس  نگاه   ،یدونستینم   تو  و   یهست م خاله  دونستمیم  من   که   یمدت  اون

...  میبمون  هم  یقا یرف  نی بهتر  ست،ین  کار   در  یهوس چ یه  و  م یمحرم  که   حاال بذار...  موقع  همون  مثل

 از   بعد  و  کنن یم  ازدواج  هم با  نفر  دو...  جهیرا  ی لیخ  نجایا  اما   ست،ین  رفتار   نیا  رانیا  فرهنگ   تو

! یشهوت  نه  شهیم یرفاقت  هم  به  نگاهشون   رنگ!  دوستن  هم با  همچنان  اما   شن،یم  جدا یمدت

 «!زمیعز  فروزان  خاله بشنوم،  رو   صدات  شمیم  خوشحال

 

 [00:25 30.04.21] ,شیرایو
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 :گذاشت  یصوت   امی پ  و  دینوش  آب   ی اجرعه.  کرد   گوش   را  س یوو  بار  دو

 «.بود  ی خال جات.  گذشت  خوش  ی لیخ  ها یفرهاد  خانواده  جمع  تو  روزید... ریخ  به   شبت  سالم،»_

 مرتب  را  ش یموها  دست،  بازشده   انگشتان  با.  گرفت  یر یتصو  تماس   روزبه  و   شد   دهیشن  امش ی پ  درجا

 :شد  گفتگو  بر  مقدم   فروز  .بود  روزبه  ی لبها یرو یگرم  لبخند .کرد  برقرار  را  تماس   و

 ؟ ی چطور_



 .یعال!  قربانت_

 آخر   ی  ”آ”  شدت  که   کرد  تلفظ  ”آ”  سه  ”آ”   ک ی  یجا   به   انگار .  گفت  شهیهم  مثل  را   قربانت””

 کهیجور .  گفت  محو  را  قربانت   ”ت”.  دیرس  ”ت”  به   تا  افتی  کاهش  کالمش  شدت   بعد  بود،  شتریب

 با   فروز  دل   که  ییزمانها  همان   مثل .  شهیهم  مثل!  شدینم   دهیشن  نبود،  آن  از  قبل   یفتحه  اگر

 .نداد  دست   فروز  به   ی خاص احساس   بار نیا  اما.  رفتیم  یلیویلیق  آن  دنیشن

 :داد  ادامه   و  گرفت   دست  در   را  گفتار   ی رشته  روزبه

 رو؟   البرز  ؟ ی دید  رو  نایا  مامانم_

 و   مهربون  خودته،  مثل   که  هم  البرز.  باصفا  و ن یریش  ، یدار  ییگوبذله  و   بانمک  مادر   و   پدر  آره،_

 .نیدلنش

 !گمیم رو  خواهرت بود؟  چطور   مامانا_

 :خاراند  را سرش  کف  و  کرد  کج  را  سرش   ی کم   فروز

 کنمیم   حس.  نگرفتم  ازش  ی خوب  حس   داشتم،  باهاش   حاال  تا  که  ییبرخوردها  نیا  تو  راستش_

 .بشم  مچ   تونستم هیبق  با   فروغ  از  ر یغ  به.  ادی نم   خوشش  ازم  اصال

 .دارم  دوسش   ی لیخ!  منه  عشق...  ماهه  ی لیخ  مامانا...  یکنیم   یانصافی ب_

 :زد  ی لبخند  فروز

 و  میبش  مچ  هم با  می نتونست  واقع  در...  نتونستم  گفتم  بده،   نگفتم  منم.  کنه  حفظش  تواسه  خدا_

  ...ستین  بودن  بد  بر  ل یدل  نیا  .میریبگ  ارتباط

 :گفت   و  دینوش  ی اجرعه بود،  دستش  کنار  که   ی ماگ  از  روزبه

  .گرفتم  تیبل!  رانیا  ام یب  هفته آخر  تا  قراره...  یراست_

 :کرد  ذوق  فروز



  !ی عال  چه   واقعا؟_

 البرز  و  بابا   و  مامان  حاال. شده  تنگ   یلیخ مامانا  برا  دلم .  دارم  جان یه   یلی خ.  شد  جور  ییهوی  آره،_

 هم نم،یبب  رو  مامانا  هم   رانیا  ام یب.  دمشیند  فرانسه،  اومدم   یوقت  از  رو  مامانا  ی ول.  دمید  تازه  رو

  .رو   مامانا  یکوچولو   خواهر

 :دیخند  فروز

 ...نم یبب  رو  دم یجد  خواهرزاده و  ی م یقد  ق یرف  منتظرم  صبرانه یب...  حتما_

 

 [00:31 05.05.21] ,شیرایو
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 به  و   شد  ساختمان وارد  قبراق  و   شاد.  کرد  یخداحافظ  راننده  از  یلبخند با  و   بست  را  ن یماش  در

. کرد  سالم   ییخوشرو با  ی منش  بداخالق   رمردیپ   به   شد  که   سالن  وارد  .رفت  عطا   وکالت   دفتر  طرف

 فروز،   دنید  با   اما  اومدنه؟«   وقت   چه  »االن:  کند  اعتراض  خواست. کرد  بلند  را  سرش  اخم   با  یمنش

 :گفت  و   زد  ی محو  لبخند

  .دمیم  اطالع   بهش  االن  کن  صبر ؟یی شما  عه،_

  .مونمیم  منتظر...  ستین  یازین  نه،_

 با  و   برد  داخل  را  سرش  و   زد  باز   در   به  ی کوتاه   ی تقه  فروز  دفتر،   از  کنندهمراجعه شدن  خارج  با

 :گفت  طنتیش

 هست؟   اجازه_

 ی رو  با  و   شد  بلند   شی جا  از   یحرف هر   ی جا  به  د ید  که  را او.  بود  زشیم کردن   مرتب  سرگرم   عطا

 :بست  سرش  پش  را  در و  کرد   یمنش  به   یااشاره . آمد  استقبالش   به  گشاده

 !ینباش  خسته زم؟یعز  یخوب  سالاام،_



 که؟   ستم ین  مزاحم.  سالم_

 !یمراحم  دیینفرما_

 :انداخت  آن  یرو را  وزنش  و  داد  ه یتک زشی م  به  ستادهیا  عطا   و  نشست  ی چرم مبل  ی رو  فروز

 ؟ یاول روز  بود   خوب خبر؟  چه_

 :گفت  و  خورد   تکان تکان ش یجا  در   جانیه  با  فروز

 نشون  بهم  رو   جا همه. بود  درمیتورل  هم فرنوش خود .میداشت  یگردکارخونه  تور   امروز...  بود  یعال_

. گهید  ی قسمتها  هم  بعد.  رمیبگ  ادی  رو   کار  وخم چم  و   باشم  انبار  دفتر تو   روز چند شد  قرار  داد،

 نهیا  هم   الزمش .  ارمیدرب  سر  کارا  تمام   از  دیبا بشم  ی موفق  ی داخل  ریمد  خوام یم  اگه   گهیم  فرنوش

 بلندنظر،   با   اصال  امروز ...  کنم  کسب   تجربه  روز  چند بخش   هر تو   و  بکشم  سرک  کار  همه  تو  که

  .نداشتم  ی کار  مباشرش، 

 :دیپرس  و   زد  فروز  جانیه  به  ی لبخند عطا

 کرد؟ یم   ت یمعرف  عنوان  چه   با_

 ن یا  انیم  روز   چند   شونیا  گفت   انبار  مسئول  به !  ینسبت  چی ه   بدون...  نی هم !  یفرهاد  خانم  فقط_

 از   ماده  هر  و  میدار  الزم  ی مواد  چه  نکهیا...  یدی م  ح ی توض  بهشون  رو  دیبا  که   یموارد  تمام   قسمت، 

 ؟ یچطور  تو..  .نایا  و  چقدره  متش یق  و   شهیم  هیته  کجا

 ی نیس  یرو  مو یآبل  شربت  وانیل  دو .  شد  وارد  دست  به   ینیس  بداخالق   رمردیپ  و   خورد در  به   یاتقه

 !خورده  چ یپ  و   بلند  ی گرید  و  صاف  و  کوتاه  یکی!  متفاوت  یک یپالست  ین  دو  با.  بود

 :گفت  آرام   و  داد  نشان  را  شربتها  از   یکی  عطا   به   رو و  گذاشت  ز یم  ی رو  را  ینیس

 !کمه   شربتش_

 به  رو   .کرد  حس  وجود  تمام   با   را  شربت  ی خنک و  گذاشت  دهان   به   را  ین.  برداشت  را  وانش یل  فروز

 :گفت  رمردیپ



 باشه؟   نشونه  که   دیگذاشت  متفاوت  ین  تا  دو_

 :گفت  تفاوت یب  رمردیپ

 شورمیم   رو  ی ن  منم.  میریگیم  غذا  جا هی  از  میدار   مهمون  دفعه  هر .  نداشتم  که  مدل   ه ی  ین  تا  دو_

 !دارم یم  نگه

 چندم بار  یبرا  نبود  معلوم  که   یمصرف  بارکی  ی ن  به  متعجب .  ماند  عطا  و  فروز   دهان  در  شربت

 ز یم  یرو   و  گرفت  را  فروز   وانیل  عطا .  رفت  رونیب  اتاق   از   رمردیپ.  کردند  نگاه  شودیم  استفاده

 :گفت  و  داد  تکان   سر  متأسف.  گذاشت

 دا یپ  یعطار   چ یه  دکون  تو   که  کنه یم  ییکارا  هی  نمیا!  دونستمینم...  من  بدش...  شرمنده_

 ...شهینم 

 :دیخندیم  خورد، یم  حرص که   عطا  برعکس   فروز

 شه؟ یم  تموم  یک  کارت ...  نکن  ناراحت   رو   خودت...  الیخی ب_

 و   پارک  میتا.  بخوابم زود   خوامیم  رو  امشب...  کردستان  برم   دیبا  زود   صبح  فردا  من ...  االن  ن یهم _

 .ندارم  گردش

 :شد  بلند  ش یجا از  فروز

 .شمی نم   مزاحمت   پس   باشه،_

 برات  بعد   دمیم  بهت  عطاپز  ی حاضر شام  هی  ایب...  یومد ین  من  یخونه  حاال  تا تو...  فروزجان  نیبش_

 .مینباش  هم  با  ساعت دو  هی  ی اومد  نجایا  تا   فهی ح   خوبه؟ . رمیگیم  اسنپ

 را   آن  و  کرد   یتبسم   شد،   کینزد  دهانش   به  که   ی ن.  برداشت  را  شربت  وانیل. نکرد  ی مخالفت  فروز

 .گذاشت  ز یم  یرو  دوباره

 



 کرده  پچ پچ  گرانید  نکهیا  از.  کرد  صحبت   بود  دهید  کارخانه   در   که  یافراد  تک تک  از   فروز  ن یماش  در

 نیا  بودن  برعکس  به  دل   در  او  و   هست مسن یفرهاد خانم  برادرزاده  جوون  ی فرهادخانم  بودند،

 رد  دنبال  و   کردیم  نگاهش   انهیگراکنکاش  فرنوش  یشخص   یراننده  نکهیا  از...  بود  دهیخند  نسبت

... ندهد  او  به   اطالعات ی لیخ  کرد یم  تالش   انباردار  نکهیا  از...  بود  ها یفرهاد  گرید  و   او  نیب  شباهت 

 نگاه   ریز  نکهیا  از...  است  خودش  ی جا به  او  شدن نیگزیجا  نگران  انباردار  بود   کرده  احساس  نکهیا  از

 ...بود  گرفته  قرار  همه

 :گفت  و   گرفت   ینفس  فروز   دند،یرس   که   عطا   ی خانه  کینزد

 !گذشت  چطور   امروزت  ی بگ  کالم   هی  تو   ندادم  فرصت !  زدم  حرف چقدر_

 :کرد  نگاهش  گرم   یتبسم  با   عطا

 !دیرس   ی عال  به   و  گذشت   خوب...  یشم یپ  تو  که   دمیرس االن  به   تا گذروندم  منم_

 :دیکش  رخ   به  را   مرتبش  و  فیرد  یدندانها  و  د یخند  فروز

 ؟ یزبوننی ریش  یلیخ  یدونستیم_

 :دیخند و  زد  را نگ یپارک  در  موت ی ر  عطا

 .پوشونهیم رو  باشه  داشته  ییخطا  هر  نشیریش  زبون  با   عطا  گفتیم   مامان  بودم  که  بچه_

 :گرفت  بل  عیسر  فروز

 خطاها؟   کدوم_

 :داد  فشار  یاندک  انگشت  دو با   را  فروز  ی نیب  نوک  عطا

 !یکن  کشف  خودت   د یبا  ؟یزرنگ_

 

 [00:37 05.05.21] ,شیرایو
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 فروز   و  انداخت   قفل  در   دیکل  عطا .  عطا  هم   بعد و  شد   خارج  آن   از  فروز  اول  آسانسور،   در  بازشدن  با

 :گفت  شرمنده

 ی زیچ ،یشکالت  ، یئینیریش  جعبه هی  ت خونه  میایب  قراره  دونستمیم!  اومدم  یخال   دست_

 .گرفتمیم

 :گفت و  زد   بفرما   دست  اشاره  با و  کرد   باز  کامل   را  در   عطا

 !بانو  دییبفرما  منور  را  ما   یشیدرو  یکلبه_

 :گفت  و  کرد   روشن  کامل  را سالن  یشاخه  شش  لوستر   و  کرد   دراز  دست  فروز،   ورود  با   همزمان

 !خونه  شد  ینوران  چه...  واااو_

 :گفت  و  د یخند سرخوش  فروز

 شنهادیپ  یشدینم  لیوک  اگه...  برات  شغله نیبهتر  وکالت  زبون  نیا  با   که  الحق...  باززبون  یا_

 ی ریگی ماه قالب  هی  دیخر قصد   به   یمشتر   یوقت  ی دار  ییتوانا  کنم   فکر.  یبش  فروشنده   یبر  دادمیم

 !ی بفروش  یریگی ماه   قیقا  ه ی  بهش  اومده،

 :گفت  یشینما  ی تأسف  با  و داد  تکان راست  و   چپ  به  ی سر  بشاش  و  شاد   عطا

 ...شکر  مّصبتو   خدا   ی ا...  باززبون  گنیم  بهمون  میبزن  حرف که  قشنگم_

 :انداخت  دوروبرش  به   ینگاه   مشتاقانه   فروز

 !یدار  ی قشنگ  خونه_

 :گفت  و  رفت  خواب اتاق  سمت  به   عطا

 یز یچ  ه ی  یتونیم   هم لباسام   کمد  تو   از...  کن  دی بازد  رو  خونه  تو  رم یگیم  دوش   هی  سوته سه  من   تا_

 .یبپوش  یکن  دایپ



 

 آن  از  یاگوشه  در   و  بود  مانند L سالن.  کرد  نگاه  اطرافش  به  کنجکاوانه  فروز  و   رفت  عطا

 یخال  آن   یفضا   شتریب  و   داشت  قرار  سالن   در  یراحت   ی مبلمان  تنها .  بود  گرفته  یجا  اپن   یاآشپزخانه

 از   دور.  بود  آنها  ی خانه هال در  مبلمان   همان   بود،  دهید  خانم نیزر  منزل  در   که  یی هاعکس  در.  بود

 و   بود  کرده  ی خال  یالهیوس  هر  از   را  عطا  یخانه  عمال   لش،یوسا  بردن  و رفتنش  با   نگار!  نبود  ذهن 

  .بود  نکرده  دایپ  لیوسا  از یلیخ دیخر به  یچندان  ازین  مدت   آن   طول  در   عطا

 و  معتبر   یبرند  از  همه .  بود  خوب  داشت  هرآنچه  اما   نداشت،  یچندان لیوسا.  رفت  آشپزخانه   به

 هنوز  که   نو  یویماکوو  ،ییلباسشونیماش مدل  نیآخر  جادار،  و  بزرگ  یزریفرخچالی.  نامدار

 کنار  در.  بود  شده  ی داریخر خودش  قهیسل  با  که   ی ظروف  بود،  نشده  کنده  آن  ی رو  ی هاکیپالست

 هر   داشت،  دنیسائ به  ی دیشد  از ین  و  بود  ینارنج   شدت  به  ی همگ  کف که  ی منگلگل  یی هاقابلمه

 هم  چنگالها قاشق.  هستند یم ی قد  و  اندآمده  خانمنیزر منزل  از  بود  تابلو! مدل  و  رنگ   کی  به  کدام

  .اندآمده  عطا   مادر  منزل  از  هم  آنها  بود  مشخص   بود،   یم ی قد  و  یمنگلگل

 از.  چرخاند  پشت   به  را   فروز  سر   عطا،  ی صدا.  بودند  ی خال  ها یشتریب.  کرد  باز  را   نتیکاب  سه   دو  درِ

 :گفت  و بود  داده  هی تک  آشپزخانه   ی ورود  چهارچوب   به  پهلو

 .میکن  پرش  تو   قهیسل  با  گذاشتم_

 !ی اومد  عیسر  چه_

 رفت   خچالی  طرف  به  .آمدیم  او  به   یلیخ که  بود  دهیپوش  اسپورت  و  رنگ ی اسرمه  یشلوارشرتیت

 :گفت  کند   نگاه   را  فروز   آنکهیب  و

  ارن؟یب  شام  رونیب   از  بزنم  زنگ   ای  ی خوریم سبزفلفل   و   قارچ  املت...  خب ...  بود  دوش  هی  فقط_

  .کنم   سیاسال  رو  قارچا   من  بده_

 :گفت  و  گذاشت  نت یکاب  یرو را  جاتیفیص و  قارچ   ظرف عطا

 !هی ثان  ستیب...  بزن  صابون هی  هم  رو  دستات  یکرد  فرصت .  کن  کامل   رو دتیبازد  برو  تو_



 تا   رفت   یبهداشت  سیسرو  به   آشپزخانه   از   و  گفت  ی ششش«یییی»ا.  کرد نازک   یچشم گوشه  فروز

 :گفت  و  بود   باز  سیسرو  در.  دیبشو  را  دستانش

  ؟یکنیم  ی آشپز  خودت  شهیهم  ی مجرد  دوره  نیا  تو_

 درست  خودم یدرآوردمن یغذاها  و  یماکاران  و   املت  حد   در ...  ارهیم  برام  مامان   شتریب...  یگاه _

 .شهی نم   خوشمزه  هم روغنکم یغذا...  روغنکم.  کنمیم

 :داد  ادامه  عطا  و  کرد  خشک   را  دستانش   فروز

 عوض   یبخوا  هست لباس منم  کمد   تو.  داره خواب هی  فقط  نجایا...  کن  کامل   رو  دتیبازد  برو_

 !باش  راحت...  یکن

 

 ن ییپا  یروتخت  .کرد  جلب  را  ش توجه  دیسف خواب سیسرو  همه   از  اول.  رفت  خواب اتاق  به  فروز

 و   پرده  شده، مچاله  یروتخت.  بود  دهینرس  چشمش به  مرتب  که  خانه از  یقسمت  تنها .  بود  افتاده  تخت

 کمد   در.  داشت  یبزرگ  و   پررنگ  ی صورت  یگلها هم  تخت یملحفه  .داشتند  یگلبه  تم   وارهاید  رنگ

 یکتابها  بود؛  کتاب  شتریب.  نداشت  هم  یادیز  ز یچ.  بود  مرتب  کامال  طبقات  قسمت  .کرد  باز  را

 .آمدیم  شالش   برهم درهم  خطوط   رنگ   به  که   برداشت  یامردانه  راهنیپ  ها،لباس  قسمت   از  .یحقوق

 .رفت  رون یب  اتاق  از  کامل   نفس   به   اعتماد  با و   انداخت  اش چهره  به   زتوالتیم  ی نهیآ  در  ی نگاه 

 :دیرس  عطا   به ش یصدا خودش،  از   شیپ

 ؟ یمرتب نقدریا  شه یهم   تو   گمیم_

 :انداخت  ش یسو  به  ی نگاه   شانه   یرو  از.  دادیم   تفت   را  شده خرد  جاتیسبز   داشت  اجاق   یپا   عطا

 همه اومده  ییسخاخانم روزید.  بود  راحت  خونه   از  المیخ ؟ی ایب  کردم   دعوتت  ی چ  واسه   یکرد  فکر_

 .ارمیب دمنوش  برات  نیبش...  زمی بر  بهمش  نکردم   فرصت  روز هی  به!  کرده  ز یتم   رو جا
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 .کرد  نگاه  تابه یماه   ات یمحتو  به   و  رفت   جلوتر  بود،   کرده  اشاره  عطا  که  یصندل  به   توجهیب  فروز

 و  کرده  جادیا  ییبایز   ی هارمون قارچ  دیسف  رنگ کنار  در   یادلمهفلفل  زرد   و  سبز   و  قرمز   یرنگها

 نوازش   را  اششامه  زد، ش یغذا  به  عطا   که  یازردچوبه  و   نی دارچ  یبو.  بود  شده  با یز  و  زیانگدل  اریبس

 کنار   کانتر   به  فروز.  دینوش  خودش  وانیل  از  ی اجرعه  و   داد  دستش  به  یدنینوش  یوانیل عطا  .کرد

 :داد  ه یتک اجاق

 ؟ ی بریم  هم  لباس  ست؟روزه  چند   سفرت_

 :دارگفتکش  و  پرهوس   ی لحن  با.  گذاشت  کانتر  ی رو  را  وانش یل  فروز،  سؤال  به  توجه یب  عطا

 !یشد  دلبر   یلیخ اد؟ یم  مردا  از  شتریب  زنا به  مردونه   رهنیپ  چرا_

 در   و  رفت یم  فرو عطا   آغوش   در   خواستیم   دلش.  داد  ش ینما  را   شیبایز  یدندانها  و   دیخند

 پرت   را خودش  حواس.  رفت  باال   آمپرش   بدجور  عطا،   یساده  حرف   ن یهم   با   .شدیم  حل   وجودش 

 ی هانهیس  یرو  کینزد  یفاصله  آن  از  عطا   نگاه .شد  رهیخ آن  درخشان   قرمز  رنگ به  و   کرد  وانشیل

 .اوردین  خودش یرو  به   .شد  متوجه  را  عطا   یتنهنییپا  ی کیزیف  رییتغ  فروز  .کردیم  وآمد رفت  فروز

 :گفت  و  زد   هم را  غذا.  گرفت   دستش   از   را  ریکفگ کند،   نگاه  عطا   به  آنکهیب

 !یشد   خسته...  نیبش  برو_

 به   و  کرد   سکوت  یکم .  انداخت  پا   یرو   پا  و  رفت  آشپزخانه   کوچک   زیم پشت   خداخواسته  از   عطا

 :گفت  کبارهی

 ...که  ستمین  شلغم...  مردَم  خوب  یول ...  ستمین  جنبهیب  من_

 شدت   به   قلبش.  دینوش  یاجرعه هم   خودش   وانی ل  از.  داد  دستش   به  کانتر ی رو  از  را   عطا  وانیل  فروز

 ریز  .زدیم  ادیفر  را   از ین  وجودش  ی سرتاپا.  بود  کرده  داغ  ، شتریب  نه  بود؛  شده  گرمش .  دیکوبیم



 در  ی فکر  چی ه   بدون.  داد  ه یتک مقابل  ضلع   ینهایکاب  به  و   رفت  عقبعقب. کرد  خاموش  را  تابهیماه 

 :گفت  بود  وانش یل  اتیمحتو  به  نگاهش   کهی حال

. دارم  نانیاطم   تو   با  ازدواج  یبرا  االن   من...  باشن  سقف   هی  ر یز  دینبا  نامحرم  مرد  و  زن یگفت  بار  هی_

 ...ندارم   یمشکل  بوسه   و  بغل  حد  در  من   یباش   راغب  هنوز  هم تو  اگه

 :داد  ادامه  فروز .  شد  ظاهر   عطا   چشمان  در   رتی ح  و  بهت

 شده؟   عوض  نظرت  ای  ی لیما  من   با   تیمحرم  به_

 :داد   جواب زدهشگفت  عطا

 !لمیما  که  معلومه_

 :گفت  و  داد  نشان  را وانشیل. زد  ی لبخند  فروز

 !کنمیم   اعالم  تو   محرم  رو   خودم  من   .مهیمهر نم یهم !  یباش  شلغم  خوادینم   گه ید!  مبارکه  پس_

 :گفت  یجد _یشوخ   به.  دیایدرب  یمنگ  از تا   داد  تکان   را سرش  عطا

 .ستمین  بلد  رو   ذکرش  اصل!  بگه  قبلتُ   هی  دیبا  ی کی  ادمهی  کهییجا  تا_

 :انداخت  باال   یاشانه  فروز

 غه یص  اساس...  شهی م  متوجه   تو   و  من   از  بهتر  رو   دل  ت ین  و  زبون.  ستین  زبونعرب  من   یخدا_

 هم   قبلتُ   ه ی  یدار  دوست  تو  حاال ... حرمتهتک با  تفاوتش   شه یم  که  دوطرف  یقلب  ت یرضا  یعنی

 .بگو

 ی موها  ی رو  از  شال.  فشرد  و  گرفت   آغوش  در  وجود  تمام   با   را  او  .آمد  سمتش  به  خداخواسته  از   عطا

 :کرد  نجوا  و  گذاشت   فروز  ی هاشانه  یرو   را سرش  عطا  .افتاد  نی زم  یرو   و  خورد   ز یل  فروز

 ...قبلتُ  بار  هزار! خدات  و   تو  یفدا_

. کرد  خم سر  عطا   .زد عطا   گردن   یرو آرام  یابوسه  و  برداشت  عطا   ینهیس   ی رو  از  را   اشگونه  فروز

 و  ق یعم   یابوسه و   کرد  فروز   ی لبها  قفل  را ش یلبها  .نشاند  فروز   صورت  طرف   دو  را   دستش  دو



 را  اطرافش   یایدن فروز .  دیکش  ق یعم   نفس   و   بست  چشم   گرفت   که  دل  کام   .نشاند  آن   بر  محکم

 وجودش   در  و   چسباند او  تن  به   را  تنش.  کرد  کینزد  عطا   به  شتر یب  را  خودش. بود  کرده  فراموش

 گریکدی  به  را  خود   .اقیاشت  و  بود  سکوت   تنها. نبود  کار  در  یکالم.  دندید ینم   را   گریکدی.  شد  حل

 ه یتک  هم یشانیپ  به یشانیپ  .گرفتندیم  بوسه هم از  تنها   زمان  و  ن یزم  انی م  معلق  و  بودند  سپرده

 هم  با   یمانع  چ یه یب  را بود  افتهی  ان یجر  پوستشان  ر یز  که  یبخشلذت یگرما   و  التهاب   تا  دادند

 از   باتریز  را   دو  هر   یچهره نامنظمشان،  یزدنهانفسنفس  انیم  که   بود  یلبخند   بعد  و.  شوند  میسه

  .کرد  قبل

 

 با  و   کرد  گاه هیتک  را   دستش  دو.  داد  ه یتک کانتر  به  دوباره  و   رفت  عقبعقب.  گرفت  فاصله  عطا  از  فروز

 که  دو   هر  التهاب. کرد  حلقه   او   کمر  دور  را  دستانش   و   آمد  جلو   عطا .  نشست   کانتر  ی رو  یجهش

 :گفت  و   شد  اشرهی خ  عاشقانه   افت، ی  کاهش 

 تو...    بخوابم  زود   بخورم،  شام   زودتر   رو   امشب  که  مینر  گردش   گفتم...  برم  دیبا  زود صبح  فردا  من_

 .ینذاشت  ، یشد  طونیش

 :کرد   نگاهش  انهیموذ  فروز

 کردم؟   بد_

 رخ   ی امعاشقه  چیه ییگو!  رفت  زریفر  طرف به  بالفاصله   و   .شد  اشگونه  ی رو  ی ابوسه  عطا  پاسخ

 :برگشت  فروز  طرف به  و   بست  را  آن!  خواستهیم   چه  کرد  فراموش .  کرد  باز  را  زریفر  در!  نداده

... دارم  ی منف  حس  شته  یعنی  .نهیشینم   دلم به  بازم   ، یقلب  تیرضا  یعنی  غه یص ینگ  که   یهزار_

 کوزه  مثل  داشته هم یصور   عمل   ه ی  نیطرف تیرضا  جز   ی ازمونه  و  عصر   هر  تو   ازدواج  باالخره

 بخونم  غهیص هی  منم  بذار  ، یدار  رو  تش یرضا  که   تو...  اسالم  تو   غهیص ا ی  نوههیس  دوره  شکستن

 !ببرم  رو   لذتش  وجود  ته   از .  بشه  راحت  الم یخ

 :دیپرس  ریمتح  فروز



 ؟ یستین  بلد  رو   متنش  اصل  ی گفت  که  تو_

 :دیخند عطا

 هی  هم  هیمهر  ماهه،   دو   مدت!  خوندم حقوق  ی ناسالمت  ؟ ی کن  باور  دیبا  تو ...  گفتم  ی زیچ هی  من_

 ؟ یموافق  سکه؟ 

 .موافقم_
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 .دیبوس  را  فروز   یگونه  دوباره  ت ینها  در  و   کرد  انیب  ی عرب  ی عبارات  لب   ریز  بعد

 

 ویماکروو  در   و  درآورد   آن  از  نان  قطعه   دو جمع   ی خاطر  با   بار  نیا.  رفت   زریفر  طرف  به  دوباره

 :گفت  و   کرد  روشن  هم را  تابه یماه  ریز  .گذاشت

  .کنم  جمع  رو  لم یوسا  برم  میبخور  شام_

 :گفت و   شکاند  را  آن  تابه یماه   در   و  برداشت  مرغ تخم.  رفت  خچالی  سراغ  هم   فروز

  .تیشخص   ی کارا  دنبال  برو  هم   تو   کنم یم  مرتب  رو   آشپزخونه  من  تا شام،  از  بعد_

 .د یچ  را   زی م  و  داد  تکان   سر   عطا
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 و  وکوله کج  ی گرید  بود،  با یز  و  برشته   یکی  ز، یم  سر  نان  قطعه  دو  از  .دندیکش  غذا  و   نشستند  زیم  سر

 گرید  ی م ین  و  گذاشت خودش یجلو را  ی م ین  کدام  هر از.  کرد  نصف   را  نان  دو  هر   فروز .  برشته  ریغ

 :گفت  و   زد  ی لبخند.  شد  ظاهر دهانش  ی جلو  بزرگ  ی القمه  که   ردیبگ  لقمه  خواست  .عطا  ی جلو  را

 ...ستین  که  گاراژ!  دهنه  نیا  زمیعز_

 !یتونیم  تو ...  رینگ  کمدست  رو  خودت   یاییتوانا_

 :گفت  مقدمه یب  و  گذاشت  خودش  دهان  در  را آن  ی اضافه  عطا.  زد  لقمه   از  ی گاز  و   کرد  باز   دهان

 نفعته  ”به   که   اومد  امیپ  تلگرام  تو عصر...  شده  شروع   هاشوندلهره  ده،ینرس  کردستان  به   پام  هنوز_

 ”.رونیب  یبکش  ه یریخ پرونده  از  پاتو

 باشه؟   نداشته  برات  ی خطر_

 :گرفت  را  یبعد  ی لقمه عطا

 .گردمیبرم   ندازم یم  ان یجر  به   رو  ش پرونده  روزه   سه  دو...  هی توخال  وپرتزرت  بابا،  نه_

 

★★★ 

 

 فرنوش   به   آن  با  مرتبط  ی کارها  و   انبار  از  یاروزانه  گزارش  راننده،  یرچشم یز  ی نگاهها  به  توجه یب

 ی لبها یرو تبسم  نشده،  گفته   هنوز  اول  دهیا دو.  داد  شنهادیپ  امور  شدن  بهتر   یبرا  دهیا  سه  . داد

. برد  فرو  فکر   به   را  فرنوش  سوم  دهیا  اما!  بودند  کودکانه   یلیخ ظاهرا  شد؛ رد  جا  در  و   آورد  فرنوش

 آن  شتر یب  سرفرصت  تا کرد  ادداشتی  را  آن   ،یدی کل  یکلمه  چند  با  و  درآورد  را  ادداشتش ی  دفترچه

 یبرا  و   درآورد  را  لشیموبا   که   فرنوش .  بود  یکار بحث   انیپا  از  نشان  نشانیب  سکوت .  کند  یبررس  را

 بابت   که  ی پول  با   را لیموبا  .کرد  روشن  را لش یموبا  هم فروز   زد،  زنگ  پدرش  به  یپرساحوال

 انتخاب  واقع  در.  بود دهیخر بود،  کرده  اندازپس  شیبرا  او  و   بود  داده  یشکوه مهندس  به  خانه اجاره

 .است  نگرفته  دست   به   کالسیب  و  پی چ یگوش  فرنوش   ی جلو  که   بود  خوشحال. بود  عطا



 تا   داشت   تماس  عطا  با  بار  سه   دو  تنها   .بود  نگرفته  ش یرسانهاامیپ  از  سراغ کارخانه  در   روز،  طول  در

  .است  امدهین  شیپ ش یبرا  جاده در  ی خطر  و است  ده یرس  کردستان  به  سالمت  به  شود   مطمئن

 است  داده  ام یپ  اپواتس  در  آزاده  دادیم  نشان  که  ی شنیکیفینوت  ،یگوش  یتا ید  کردن  روشن  با

  .شد  ظاهر 

 .دیشن  را  س یوو  و  زد   گوش  به  را   اشیهندزفر .  بود  گذاشته  ی صوت امی پ  شیبرا.  رفت  اپواتس  سراغ

  :بود  گفته  انیگر  ی لحن  و  لرزان  ییصدا  با

 تکون   بچه  انگار...  ترسمیم  ی لیخ...  رهیم  خون ازم  سماور   ریش  نیع...  فروز  افتادم   یزیخونر  به»_

 نه   ماه  وارد   هنوز..  .کنه  نمیسزار  شه   مجبور  دیشا  گه یم دکترم...  مارستانی ب  میاومد  االن...  خورهینم 

 «...کن  دعا  برام  فروز...  نشده

 آزاده  لیموبا  با   بالفاصله  و   دیگز  را  لبش .  قبل  ساعت  پنج  حدود. بود  ظهر  دوازده  ساعت   یبرا  سیوو

 در   یعل  مستأصل   و گرفته   ی صدا  زنگ،   نیاول  با  .گرفت  را  یعل  لیموبا.  بود   خاموش .  گرفت  تماس

 :دیچیپ  گوشش

 فروز؟   جانم_

 بچه؟   چطوره؟ حالش  آزاده  شده؟  یچ...  یعل...  الو_

 :بود  مشهود  یعل   یصدا  در   یاخفه  بغض 

 ن یهم   به   هم   یزیخونر و  شده   جدا جاش  از وقت  از  زودتر  جفت  گفت دکتر  فقط   خوبه،  آزاده _

 نارس  وجود   با  که  آزاده  به  زدن   آمپول  هی  مارستانی ب  مشیآورد  تا   خوبه،   هم  بچه  قلب   فعال  خاطره، 

 ختم  شهیم  آمپول ق یتزر  از   ساعت  دوازده  بعد  گفت   دکتر.  نکنه  دایپ  ی مشکل  ش هیر  بچه،  بودن

 .میبد  ی حاملگ

 شد؟   یجور نیا  چرا آخه_

 :بود  شده  همراه حرص  با  ی عل  یصدا



 ییکرونا  جفتشون باباش  مامان   دوشون،   هر.  شده مثبت   کروناشون  تست   که  زد   زنگ  مادرش   صبح_

 وقت   هی  که   زد  زنگ. هست بودنش  ناقل   احتمال.  بوده  ششونیپ  قبل،  روز  سه  هم خواهرش.  شدن

 !ی زیخونر  به   افتاد  و  کرد   هول   خانم   نشه،   داشی پ  اونا  خونه بر  و  دور  آزاده

 اونجاست؟   خانمنیزر  شته؟ یپ  یک  االن_

... ادیبرنم   دستش   از  که  ی کار...  ییکرونا  اوضاع  نیا  تو...  مارستانیب  ادین   گفتم  مامان   به...  بابا  نه_

 از   کنمیم  دق   دارم!  خبره؟ چه  شدهخراب بخش   اون  تو  بده   آدم  به خبر هی  ست ین  کسم  چ یه 

   ...استرس

 :ختیر  ش یصدا  در   داشت  عطوفت   چه هر   فروز

 اد؟ یبرم  من  از  یکار_

   .زنمیم   زنگ  بهت  شد  ازین...  ممنون...  نه_

 ح یتوض  کردیم  نگاهش   کنجکاوانه  که   فرنوش   به  رو .  گذاشت  فش یک  در  را لیموبا  و  کرد   یخداحافظ

 .شد   ادهیپ  و   کرد  ی خداحافظ بود،  دهیرس  اش خانه به   چون و  داد  ی مختصر

 داشت  او  از  که یشناخت  با  .باشد  نخورده  غذا  صبح  از  ی عل  زدیم  حدس . اوردین  طاقت   دلش 

 با   دیشا.  کند  هیته  خوردن یبرا  ییغذا  کشدینم   اش حوصله  که  دارد استرس   آنقدر  دانستیم

 ی مرغ  ینهیس و  شد   کار  به  دست  عیسر .نه  غذا  یول  باشد،  کرده  ر یس  را  خودش  تیسکوئیب

 به   و  گرفت   اسنپ  کرد،   آماده  که   را  مرغ  ی هاچیساندو.  انداخت  زودپز  در  و   کرد  قطعه قطعه

    .رفت  ی عل  شی پ  مارستانیب

 

 [13:50 07.05.21] ,شیرایو

۲۴۰    

 :گفت  و  گرفت  سمتش   به   را  چیساندو.  کرد  دایپ  زنان اتاق  در   پشت  را  ی عل  و  کرد   یریگیپ



 آزاده؟   از   خبر چه_

 :گفت  و   گرفت  را   چیساندو  مستأصل   یعل

 نگهش  شهینم  گه ید  انگار  ی ول  شده،  نهم ماه   وارد  تازه  بچه...  نیسزار  واسه   گرفتن  امضا  ازم_

 .یدیکش  زحمت ...  نکنه  درد  دستت...  داشت

 ن؟ یبود  کرده  آماده  رو   بچه  ساک_

 :گفت  و  انداخت  باال   سر   پر  دهان   با.  بود  زده  چ یساندو  به  ی گاز  یعل

 ...شد  ینطور یا  که  می ببند  میخواستیم  امروز_

 ..بابا  یا_

 :گفت  و  گرفت  فروز   سمت  به   را  نیماش چیسوئ  و   خانه  دیکل  یعل

 باشن،  داشته  الزم  یز ی چ  ه ی  موقع  ه ی  دیشا  باشم  نجایا  دیبا  من .  کن  آماده  رو   ساک  خونه   برو  تو_

 .بخوان  ی زیچ ییامضا  ،یااجازه

 دانستینم   .بود  رفته آزاده  مادر   به   فکرش  . بود خواسته یعل  که   داد  انجام  را  ی کار  و   رفتیپذ  فروز

 دخترش   منزل  به  است  قرار  بفهمد   اگر  بود  مطمئن   اما   نه؟  ای  دارد  خبر  عطا  و  او  روابط  از  آزاده  مادر

 یبدذات  با   و  گفت   یدرک””به  دل  در !  شد  نخواهد  خوشحال اصال   کند  رورویز  را  اشنوه  کمد   و  برود

 باشد،  دخترش   کنار   اشنوه  نی اول  تولد  یبرا  توانستینم   و   بود  گرفته  کرونا  آزاده  مادر   نکه یا  از  تمام 

 سوق  مثبتها   سمت   به   ی کم   ی تفاوتیب  از!  بود  مثبت   اما  نبود،   یخوشنود احساسش  .شد  خوشنود

 احساس !  شدیم  ناراحت  شتر یب  د،یشنیم  را کارخانه  انباردار  مادر   گرفتن  کرونا   خبر  اگر!  داشت

 ازین  که  یاآزاده.  بود  آزاده  رابطه،  نیا  گرید  ی سو  که   چرا. دینکش  یاهیثان  به  اش یخوشنودشبه

 بهم  واررهیزنج  یمنف   و  مثبت   ی هاانسان  نکهیا  از  گرفت   حرصش .  باشد  کنارش  مادرش   داشت

 یبرا  که   هم   بهروز  دیشا. بود  کسش   همه   آزاده  یبرا   بود،  زبانتلخ  زن  کی  او  یبرا  آزاده  مادر .  وصلند

 ش،یهاعمه  و  ها خاله یبرا  خانم،احترام  بهنوش،  شهره،  یبرا  شد، یم  محسوب   زمان   ی حرمله  او

 یتهایحما کنار  در  آزاده،  مادر   ی حرفها!  شود  محسوب   محبوب و  برومند  یجوان...  دوستانش،  یبرا



 را پندارش  کرد  تالش .  د یبخش  آزاده  کردار  به  را  آزاده  مادر  گفتار.  شد  نشخوار  گوشش  در   آزاده  خود

 .کند  فراموش   را  آزاده  مادر  وجود  و  درست

 

 ظاهرا   .برگشت مارستانیب  به   دوباره  و  کرد  آماده  خانم نیزر  از  یتلفن  گرفتن   کمک   با   را  ساک

 به  را  نوزاد  . بود  داده  دست   از  را  تش یاولو  نیجن  سن  نشدن  کامل   و  بود  شده   اجبار  آزاده  نیسزار

 .ی کاوریر  به   را  مادر و  بودند  برده  وییسیآان 

 

 فرزندش،   تولد  از  خوشحال   ی عل  و.  کردیم  ناله   درد   از  ار یهوش  مه ین  آزاده  د، یرس  بخش   به  یوقت

 دستان  و   ختیریم  اشک  محابایب  آزاده،  دنیکش درد   از  ن یغمگ  و  وییسیآان  در   حضورش   از  نگران

 ی لیخ  و   داد  یعل  به  را ساک.  گفت  کیتبر  فروز.  بود  ی خصوص اتاق  .کردیم   نوازش   عاشقانه  را  آزاده

 دهیفهم .  شد  مانع  آزاده  اما.  نباشد  دو   آن  عاشقانه  لحظات   مزاحم   تا   کند ترک  را   اتاق  خواست  زود

 :گفت  جانکم  دیلرزیم  لبانش  درد   شدت   از  کهیحال در.  برود  خواهد یم ی دگیفهم   سر   از  فروز  بود

 خوبه؟   حالش  گهیم  راست  ی عل  ؟یدید  موبچه_

 :زد  لبخند آرامش  با  فروز

 گفتن   دم، یپرس  پرستار  از  االن...  دستگاهه  تو...  نمشیبب  بدن  اجازه  کنمینم   فکرم ...  دمشیند  هنوز_

... باشه  دستگاه  تو  روز   چند ه ی  دیبا  بهتر  مراقبت  یبرا  فقط.  هست  یاک  تنفسش . خوبه حالش

 ش؟ ینیبب  یبر   کنم،  صحبت  یخوایم

 :گفت  یعل  آزاده،  از   شیپ

 ؟ یبر  راه  یپاش  حالت  نیا  با  یتون یم  تو   بدن،  هم   اجازه_

 :دینال  پردرد  آزاده

 .خوامیم  خودشو  .خوامینم   رو  لمش یف   و   عکس  من...  تونمیم_



 :گفت  یعل  به  رو   یواقع  یجانیه  با  فروز

 !نم یبب  عکسشو؟  یدار_

 :داد  فروز  نشان  را  بود   گرفته  او  لی موبا  با  پرستار   که  فرزندش  عکس   ادیز  شوق   با  یعل

 ...وزنشه  شصت   و  هفتصد   و  دو_

 نگاه  دیکشیم  رخ  به  را   یناتوان  و  ضعف   و  بود  دهیچروک  نوزادها،   ی همه  مثل   که  ینوزاد  به  فروز

 :کرد

 !اومدنش  ایدن  زود  به   نسبت  خوبه   وزنشم!  بشه  بزرگ  مادر   و  پدر   هیسا  ریز_

 :گفت  انهیموذ  یعل

 !گه ید  منه  پسر_

 .دهد   نشان  یواکنش  که   بود  آن  از   تربدحال  آزاده  اما   کرد،   تبسم  فروز

 تنها  .بودند  داده  او  به  مسکن   الزم  یاندازه  به  نایقی  و   ندارد  درد  تحمل  جز یاچاره  آزاده  دانستیم

 به  را  آزاده  ی عل  و  گرفت یلچریو  کرد،   صحبت  سرپرستار  با  .بود  نوزادش  دنید  او   یبرا  دی مف  مسکن

 .نندیبب   دستگاه  ریز  را  نوزادشان  دو   هر تا  برد  وییسیآان 

 با  .خواباندند  تخت   یرو  مجدد  را   آزاده  و  کرد  کمک  فروز.  بود  بهتر  ی لیخ  آزاده  حال  برگشتند  یوقت

 دوستش  شیپ  داد  شنهادیپ  بماند،   زنان   بخش  در  شب   مرد  دهدینم   اجازه   مقررات   نکهیا  تصور 

 :گفت  فروز  یناباور  کمال   در.  رفتینپذ  یعل  اما   بماند،

 اجازه  مارستان یب...  ششیپ  بمونم  خودم  که  گرفتم  ی خصوص اتاق  آوردمش،   یخصوص   مارستانیب_

 !دهیم

 

 [13:57 07.05.21] ,شیرایو



۲۴۱    

 بود  فرستاده  شیبرا  یعل   که  نوزاد  عکس   فروز.  رندیبگ  تماس   فروز   با  داشتند  ی کار  وقت   هر  شد  قرار

 ای  و   بود  کار  ریدرگ  ا ی.  بود  نگرفته  او  از  یخبر ظهر  از .  گرفت  تماس   او   با  و   فرستاد  عطا   یبرا  را

 در   عطا  دلخور   و  خسته  ی صدا و  شد   وصل  تماسش   شود  اسنپ  سوار  آنکه   از   شیپ  .آزاده  ریدرگ

 :دیچیپ  گوشش

 !ی کرد  ما   از  یادی  عجب  چه...  بانو  سالم_

 !اومد  ایدن  تبرادرزاده ...  روشن چشمت ... پیتخوش  مهربون  یعموعطا   بر  سالم_

  .بود  گفته  مامان.  داشتم  خبر...  روشن  دلت_

 :شد  ن یماش  سوار  فروز

 رفت؟   شیپ   خوب  کارا  ؟ی چطور  تو_

 :داشت  متلک  رنگ عطا  یصدا

 !شما   ی هایریگیپ  از...  یییا_

 :شد  محو  فروز   یلبها   ی رو  لبخند

  ...مآزاده  و   یعل  ریدرگ  عصر   از  من ...  عطاجان_

 شهر  ه ی  تو دارم  ی حال چه...  مردم...  مزنده  ینیبب   ،یبزن  زنگ  من  به  قهیدق  دو  ینداشت  وقت  یعنی_

 ب؟ یغر

 :داد  حی توض  فروز

 رو   لمیموبا  که   عصر  از  کن   باور ...  یدیرس  سالمت داشتم  خبر. بودم  کرده  صحبت   تو   با  ظهر   کهمن_

 ...رشم یدرگ  دم،ید  رو آزاده  امیپ  و  کردم   روشن

 :دیپر  حرفش  انی م  عطا



 یخواستیم...  مارستانیب  ی رفت  قهیدق  دو  هی  ؟ یرشیدرگ  که   شیبزائون  یخواستیم  تو   مگه_

 !یبزن  من   به   زنگم  ه ی  نیب  اون  یتونستیم

 :گفت  ش یجا به  اما   شده؟«  یچ   مگه   حاال...  یپرتوقع  یل ی»خ:  دیبگو  خواست   فروز

 چطوره؟  حالت   االن.  یکردنسنبل  یجور نی هم  نه  بزنم،   زنگ  بهت  خاطر فراغ  با  خواستم کن  باور_

 رفت؟   ش یپ  خوب   کارا

 :بود  تلخ  عطا  یصدا

... وصله  کجا  به   ستین  معلوم...  داره  ینفوذ جاهمه المصب... پام  جلو انداختن  سنگ  یه ...نع_

 .کنهیم  درد  هم  سرم...  مخسته نرفتم  ش یپ  خودم ی برنامه  طبق ...  مخسته

 را  راننده  که  نجواگونه  ییصدا  با.  دارد  از ین  هم   بدجور.  دارد  دن ینازکش  به  ازین  عطا   کرد   احساس  فروز

 :گفت  نکند،   متوجه 

 کنهیم  خوب  رو   حالت که   ییدمنوشا  همون  از  دونههی  ؟ی چ  دمنوش   ؟یخورد  قرص ...  برات  رمیبم _

 .غلطک   رو  فته یم کارا  همه فردا  نباش،  نگران...  بخور

 به  پدریب...  هیقانون  کارا  همه  انگار  دنیم  نشون  رو   پرونده  دارن  یجور   ه ی  که  فعال !  دونمیم  چه_

 یالپوشون  دارن  شتری ب  خطاشون نشدن  رو  واسه  همونا االنم!  دهیخر  امضا   و  داده  رشوه  نفر  پنجاه

 .کننیم

 .فعال.  زنمیم  زنگ  دوباره  گه ید  قه یدق  چند  من_

 را   سفرش.  دادیم  آزارش  راننده  حضور.  بود  شده  خسته  کردن  صحبت  آرام  از.  کرد  قطع   را  یگوش

 که  ی سبز  ی فضا  به  و شد  اده یپ  ابانیخ کنار.  کرد  پرداخت  را  رش یمس  هیکرا  و   کنسل  شنیکیاپل  در

 :گفت  و  است  شده خارج  ن یماش  از  داد  ح یتوض.  گرفت  تماس   عطا  با  مجدد.  رفت  بود  اطراف  آن

  جادیا  مشکل   برات  یکنیم   فکر  اگه  پرونده؟  نیا  نشه  دردسر  برات وقت  ه ی  گم یم  عطاجان، _

 !ازش   رون یب  بکش  کنه،یم



 :بود  همراه  پوزخند  با  عطا   یصدا  بارنیا

 ش فهیوظ  لیوک  زم،یعز   نه   شده؟  باورت   بدن،  جلوه  حق  رو  ناحق   رنیگیم   پول  ال یوک  یدیشن  تو_

  .کنمیم  عمل   می شغل  فهیوظ  به  دارم   منم  .کنه   اثبات   رو   حق  که  نهیا

 :کرد  عوض  را  حرف   فروز

 !شتیپ  ومدمیم االن  ، یبود  تهران  کاش_

 :گرفت  نرمش   رنگ عطا  یصدا

 ؟ یکرد یم کاریچ یومدیم_

  ...دادمیم  ماساژ  رو   هات قهیشق  ومدمیم_

 ن؟ یهم _

 :دیخند  فروز

 کنه؟ یم   درد   سرت  یگی نم   مگه_

 حال   بهت   و  کردمیم  بوست   اونقدر  بغلت،  تو  ومدمیم  یبگ  دیبا...  تونمیم   خودمم که   رو  ماساژ_

 !بره  ادتی  سردردت   که  دادمیم

 :دیخند  دوباره  فروز

  .کن  تصور   رو  ی گفت  که   یی نایهم  و  ببند رو چشمات حاال...  باشه_

 :بود  مشهود  عطا  یصدا  در   طنتیش  ی هارگه

 رو  دارم   دوس   که  ییزا یچ  منم   برو،   مصدقهقربون   بزن،   حرف عشقوالنه  تو...  دمیکش  دراز  االن  من_

 !ی دار  چنته  تو   ی چ  نمیبب...  اهللبسم...  شه  خوب سردردم  تا کنمیم  تصور 

 :گفت و  کرد  نگاه   بودند  کرده  باتریز  را  سبز   یفضا   ه یحاش که   یاالله  ی گلها  به  فروز



...  بخشهلذت  برام  بودنت  چقدر  عاشقتم،   چقدر  دارم،  دوست   چقدر  کنم   یادآوری  بهت  تونمیم  فقط_

 ...رمیگیم   آرامش  یکنارم  نکهیا  از  چقدر 

 ن؟ یهم _

 هم   ” یهست که  ی”مرس  هی...  آهان  بگم؟   بهت هم   یسیانگل  رو   نا یهم   یخوا یم  بگم؟  ی چ  گهید_

 !بلدم

 :نداشت  کسالت  گر ید  عطا  یصدا

 ...برو  اکابر  کالس   هی  یکرد   فرصت...  زدنت  حرف عشقوالنه  نیا  با   یرینم _

 :کرد  شتریب  را  شیصدا   ی گوشیباز  درجه  فروز

 گهید  االن  حساب  نیا   با  کنه؟ یم  خوب  رو   حال هم   صداش  باشه،  اری  اگه  اری  ی نگفت  مگه   زم،یعز_

 تمام  قطعا  من  بخششفا  یصدا  که   کن  جور و  جمع خودتو  پاشو  پس...  باشه  شده  خوب  حالت  دیبا

 ...برده  و   شسته  اتو یخستگ

 :شد  همراه  خنده  با   عطا  یصدا

  یعل  پسر...  یراست..  .تو  حساب  به  ذارم یم  خوردم که  هم  رو  ینیکدئنوفنی استام  تا  دو  ریتأث...  باشه_

 چطوره؟  حالش  آزاده  ؟ یدید  رو

 رفع اشیدلخور   عطا  شد  راحت   الش یخ یوقت.  کردند  صحبت  آمده  ایدن  به  تازه نوزاد  مورد  در   یکم 

 .رفت   خانه  به   و  گرفت   اسنپ  مجدد  .کرد  ی خداحافظ  شده،

 

 [01:43 17.05.21] ,شیرایو
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. بود  کرده  اشخسته  یحساب  انبار  کتاب   و  حساب  از   پر  ی روز  از   بعد  ن،یآنال  کالس  دو  کردن  برگزار 

 دراز  تخت   یرو و   کرد  خاموش   را  ها چراغ. برود  کارخانه   به  کامل   یانرژ  با   بعد  روز   خواستیم



 دو.  شد  وروانشروح مهمان  الیخ و  فکر   خواب، یجا  به.  ببرد  خوابش   زودتر  تا   بست   چشم.  دیکش

 اش یکار  مشکالت  نکهیا  داشت؛  ی منف  ی جنبه  که  اول  مشخصه!  بود  دهیفهم   عطا  از  د یجد مشخصه

 پرتوقع  نکهیا.  گذاردیم  اثر  رفتارش   ی رو  یکار  یها یگرفتار  نکهیا.  آوردیم خانه به   خودش  با  را

 !شود  درک  ی حال  هر   در   گرانید  جانب از  دارد  انتظار   و   هست

. یدلهم به  از ین  ،یدردهم به   ازین  .بود  دنیکش  ناز  به   ازشین  بود،  ده یفهم   عطا  از  که   یگر ید  مشخصه

 الزم  پول   کردیم  ادعا  یکل.  گذاشتینم   انیدرم   او  با  را   اشیکار   مشکالت  زیر  وقت   چ یه   بهروز

 و  گذاشتیم   در  پشت  را  اشیشغل  ی هایگرفتار.  گفتینم   ی زیچ گرید  گرفت یم  که  را  پول!  دارد

 .انداختینم  جانش   به   ینگران  داشت؛  ی بزرگ  حسن  بهروز  رفتار   ن یا.  شدیم  خانه   وارد  بعد

 :گفت  خاص   یلحن   با   و  کرد   مچاله  را صورتش.  شد  ظاهر   نو یم  که  بود  نشده  تمام   فکرش   هنوز

 تو   که   یدید.  بود  شهره  بهروز  زن   کنه؟  درددل  باهات  بخواد  که  کرد یم  حساب آدم   رو  تو   اون  آخه_

 شوهر  مردهلیذل  بهروز.  بود  گفته   بهش   هم  رو   کاراش  اتیجزئ  و   زیر  بود،  داده  بهش   که   هم ییامایپ

  .یهرازگاه   زد یم  عسل   کوزه  به  هم  یانگشت  ه ی  حاال  که   یبود  ش طعمه تو.  نبود  تو

 :گفت  و   کرد  د ییتأ  را  نویم

 زارعخانمحاج. بکشم  را  نازش   بخوام  منم  که.  کنه  ناز   برام  بهروز  که  ومد ین  شی پ  وقت  چیه _

 دارن  دوست   مرد، چه و   زن  چه  آدما،!  هیچرت  جمله نظرم  به  اما   از«،ین  مرد  و   است  ناز   »زن:گفتیم

. بشن  واقع  توجه  مورد  دارن  دوست.  رنیبگ  قرار  محبت  مورد  دارن  دوست.  کنن  ناز  زشونیعز  یبرا

 دو  هر  مرد،  و  زن!  باشن  احوالشون  یا یجو  یتلفن  ، یسالمت  وقت   و  برن  ادتشونیع  به   یمار یب  وقت

 در  که   اونچه  از  شتریب.  داره  رو صهیخص  نیا  عطا! برنیم  لذت  کردن  ناز  از  باشن،   داشته   نازکش  اگه

 !داره  دم یشن  مردا  مورد

 :زد  طعنه   نوی م. شد  پهلو  به  و   زد  یغلت

 ذات  ی کمتر  و  یشتریب  مورد  در   که  یکرد  زی آنال  یزندگ تو  کینزد  از  را   مرد   چند  ی رفتارا  مگر_

 !؟یدیم نظر   مردا  ه یبق  به   نسبت  عطا  وجود   تو   صه ی خص   کی



 

 را  ی پردرد  و   سخت  شب آزاده  دانستیم.  آمد  لبش یرو   یلبخند   و  رفت   نوزادش   و  آزاده  به  فکرش 

 خواهد  آن   یجا  فرزند  داشتن  ینیریش  و   شد  خواهد  تمام   درد   نیا  کرد  فکر  اما.  کرد  خواهد  یسپر

 شوق   اشک  از  چشمانش  همانطور عطا  کرد  لیتخ.  آمد  ادشی  به  دوباره  یعل   پراشک  ی هاچشم  .ماند

 .شد  دگانشید مهمان  خواب التیتخ  نی هم   با !  باشد  شده  نمناک 

 

 دستگاه  ریز  ژهیو  یمراقبتها  بخش   در   همچنان نوزاد  اما  .شد  مرخص  مارستانیب  از  آزاده  بعد  روز

 ش یپ  فروز.  بودند  داشته  نگهش  یکار محکم  جهت  صرفا . کردینم   دیتهد  را  نوزاد  یچندان خطر.  ماند

 که  یشنهادیپ.  برود مارستانی ب  به  او  ی جا  داد شنهادیپ  و  گرفته   تماس   ی عل  با  کارخانه   به   رفتن  از

 .رفتندینپذ  چند  هر.  بود  شده دوآن  خاطر انبساط  باعث

 داریب  تصور   و  کارخانه   به   دنیرس  با   عطا،  با   تماس  ر یخط  امر  در   گذشته  روز   یکار کم  جبران  به

 پاسخ   آلودخواب و  شد   داریب  فروز  ل یموبا  زنگ  با.  بود  خواب .  گرفت  تماس  او  با  بودنش

 ی روز  تصور   از  و  کردیم  تکرار را  قبل  روز   یها پروسه  همان  دوباره  دیبا  .داد  را  ر”ش یخبه”صبح

 .بود  شده  خسته نکرده،  شروع   هنوز داشت،  ش یپ  در   که   یتکرار

 

 .دیشن  را  او  خسته  و  کالفه  یصدا بار  هر  و  گرفت تماس   عطا   با  گر ید  بار  چند  هم   روز   طول   در  فروز

 و  کرد   فروز  به   رو  فرنوش   ن، یماش  حرکت  با.  شدند  نی ماش  سوار  فرنوش  همراه  ی کار  روز   انیپا  با

 :گفت

 ؟ ی سالمت  به  کرد   مانیزا  خبر؟  چه   دوستت  از_

 .گفت  فرزند   و  مادر  یاجبار   ی دور  از   و  یعل  پراشک  ی هاچشم  از  نوزاد،  و  آزاده  از  جانیه  با  فروز

 اشچهره بر  غم گرد   و  گرفت   خود به  اشک  برق  فروز   حات یتوض  دنیشن  با   فرنوش  یها چشم

 با   دینبا  که  بود  یمقتدر  زن  فرنوش   فروز،   دید  از.  بود  ب یعج  فروز   یبرا  شدت  به   که  ی زیچ.  نشست



 حی توض فرنوش  خود  که   زد یم  ادیفر  فروز   رخسار  در   چنان تعجب.  شدیم  ی احساسات  حرفها  نیا

 :داد  ی مختصر

 ...شنیم  القلب قیرق  ذارن،یم  سن  به  که   پا  آدما_

 .شما  سالوسن  نه .  گنیم بعد  به   هفتاد یبرا  رو   گذاشتن  سنپابه...  دیینفرما_

 :کرد  عوض  را  حرف فرنوش

 شه؟ یم  عازم   گهید  روز   چند  عموفرامرز   یدار  خبر_

  .رفتن  از   قبل  نمشونیبب   گهید  بار  ه ی  شد  الزم .  دونستمینم  نه،  واقعا؟  عه،_

 :کرد  ز یتم   یکاغذدستمال  ی لبه  با  را   چشمانش  ی گوشه  و  درآورد فش یک  از   یانهیآ  فرنوش

 الهه   روزبه،  اومدن  مناسبت  به  نا، یعموا  رفتن   از  قبل   داره  احتمال...  ادیم  فرانسه  از  الهه  پسر  امشب_

 !رهی بگ  یمهمون  هی

 :گفت  رتیباح  فروز

 !دونمیم  دیبع  ؟ ییکرونا  اوضاع  نیا  تو_

 :بست   را  فش یک  در   فرنوش

 فکر  ای  ی گرفت  ادی  یدیجد  ز یچ  گذشت؟   چطور امروزت...  میکرد  شلوغش  ی الک...  شهینم   یزیچ_

 گه؟ ید   بخش  هی  ی بر  یدار  یآمادگ  و  ی شد  یاک  یکنیم
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 جمع  را   حواسش کارخانه،  سمت   به  صحبت   ریی تغ  با   که  بود   روزبه  آمدن یوهواحال  در   هنوز   فروز

 :گفت  و  کرد



 یچ   هر .  باشم  نشده  متوجه  که   نمونده  ی زیچ نظرم   به...  باشه  بهتر  گهید   بخش  هی  برم   کنم  فکر_

 راه  بندش پشت  و  شه  رو معضل  تا خوادیم  ادیز زمان.  فتهینم   راه  هفته  دو   هفته،  ه ی  با  مونده   هم

 .رمیبگ  اد ی  رو  حلش 

 :گفت  یجد   و   محکم   ،یلبخند   چ یه  بدون  فرنوش

 یکارگرا  کار...  ستایوا  دستگاهها   یپا  خودت شد   اگه  ی حت.  دیتول  قسمت   برو  بلندنظر  با  فردا  از_

 ...ریبگ  ادی  رو اصولش  ، نیبب  رو  مختلف

 ...چشم_

 .بگو  بلندنظر   ای  من   به  یداشت  ازین  هم  یزیچ_

 .چشم_

 

 ینییپا  پلک  داخل  رنگ  بار نیا.  رفت  اش نهیآ  و  فیک  سراغ  دوباره   فرنوش  کرد،   دایپ  ادامه  که   سکوت

 هر. بود  شده  آن   متوجه هم فروز  که   آنقدر.  بود  ادیز  چشمش  ریز  یزرد  .کرد  یبررس  را   چشمش

 اپشواتس  سراغ  هم   فروز  درآورد،   را  لش یموبا  که  فرنوش  .بود  اوردهین  خودش  ی رو  به   ی زیچ چند

 :بود  داده  امیپ  عطا .  رفت

. آزادم  االن.  نشم  مزاحمت   کار   زمان  تو که  بهت  نزدم   زنگ.  هتل رم یم  دارم.  شد  تموم کارم  من»_

 «.بزن  زنگ  یتونست

 فروز   قبلش،  روز چرا  که   بود  شده  دلخور   اما  نشود،  او  کار  مزاحم  بود  حواسش عطا.  گرفت  اشخنده

 در   نویم.  بود  نزده  زنگ  نشود،   کارش  مزاحم  نکه یا  یبرا  هم  فروز   کهی درحال!  بود  نگرفته  تماس

 :کرد  زمزمه  گوشش

 ادت ی.  کن  صحبت  باهاش  شیجانب بهحق و  یپرتوقع  نیا  مورد   در  تهران  اومد !  ستین  وقتش  االن_

 !کنه  رفتار   باهات   ی چطور  ی دیم  اد ی  بهش  ی دار  عمال  ،ی موضوع  هر کردن  تحمل  با   تو  باشه



 :دیپرس.  فرستاد  امی پ  عطا   ی برا  و  کرد  واگذار  گر ید  یوقت  به   را  اشهیگال

 «؟یشد  موفق»_

 ای  برود  منزلشان   به   هست  ازین  که   دیپرس  مجدد  و   گرفت  تماس  یعل  با   عطا،  از  بعد.  نبود  نیآنال

 دانستینم   اما  .باشد  حالش کمک  تا   است  رفته   آزاده  ادتیع  به  خانم نیزر نایقی  که   دانستیم  ر؟ یخ

 حضور   ی عموم  اماکن  در و   رفتیم  کارخانه  به   مرتب  نکهیا  به   توجه  با   نه؟ ای  هست   راحت   او  با  آزاده

 ادت،یع  صرفا   یبرا  خواست ینم   .کردینم   تصور  کرونا  از   مطهر  و  پاک   ی لیخ را  خودش  افت،ییم

 .برود  زائو  زن  کنار

 :کرد  ابراز  یعل

 .زنمیم   زنگ  بهت  بود   ی کار  اگه  حاال .  هستم خودمم .  هست  مامان...  فروزجان  نکنه   درد  دستت_

 

 :بود  فرستاده  امیپ عطا  شد،   تمام   که   تلفنش

 «...ییی اِ»_

 هی  بتونم  اگه  االن یول  کرد،  جمعش  شهیم  روزه   دو  ی کی  رو مرحله  نیا  کردمیم  فکر  اول  روز»

 «.شمیم  یراض خودم از  برگردم  و   کنم  جمعش   ی اهفته

 «.شرفیب  داره  روابط  یلیخ»

 «...و  ندازنیم  سنگ  پام   جلو رم یم  هرجا »

 «.دارن  رو  هواش  نطور یا  که  داده  رشوه  نفر  چند  به  ستین  معلوم»

 موجود  مدارک   و  پرونده  اساس  بر   و  کردم   صحبت  یشهردار  ی هارده ن یباالتر  از  یکی  با  امروز»

 «.رمی بگ  مساعدت   قول  تونستم

 «.نزنن   رآبیز  دوباره  ریگرشوه یهایردستیز  اگه»

 «؟ی چطور  تو»



 «!شده  تنگ   برات  دلم»

 برخالف.  نداشت  رنظریز  را  او   و  بود  خودش   لیموبا   به  سرش .  انداخت  فرنوش  به  ی نگاه   ی رچشم یز 

 ی رو  تبسم .  کردیم  یرانندگ   حواسش از  ی م ین  با  و   بود  او  به   وسط  ینهیآ  از   چشمش  کی  که  راننده

 :نوشت  و   کرد  کنترل  را   شیلبها

 «.خوبه  کارمم   اوضاع   . خوبم»_

 «.دهیم  آزارم   یلیخ تو   واسه  یتنگدل  فقط»

 «نکنن؟  درست   دردسر  برات  فیحر  م یت  وقت  هی»

 «نشه؟  شر  برات  وقت   ه ی  دارن،  ادیز  ینفوذ  ی گیم  تو   که  نطوریا»

 چشم   اشیگوش  یصفحه  به   منتظر   فروز و   شد  ظاهر   لش یموبا  یباال  نگیپیتا  زیا  عطا   عبارت

 :دوخت

 «!پرونده  الیخی ب»_

 «؟ینیماش  تو»

 «؟ یکن  صحبت   یتونینم »

 :نوشت  عیسر

 «.نمیماش  تو  آره،»_

 «.زنمیم  زنگ  خونه   دمیرس»

 :د یرس  درجا  هم  عطا  پاسخ

 «منتظرم»_

 «.یبزن  زنگ  تا   شمینم   بلند   یگوش  یپا  از»

 .بود  امش یپ  ی مهی ضم  هم  چشمک  کر یاست  چند
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 نه   .زدند  حرف  و  زدند  حرف  و   زدند  حرف  هم   با .  گرفت  یتلفن  تماس  عطا  با  نشده  ادهی پ  نیماش  از

 در   که  ی اسی  یگلها  عطر  از  فروز !  گفتند  هم   فضا   و   هوا  از  بودند،  گذرانده که  ی روز  ات یجزئ از  تنها

 اسکان  هتل اط یح درختان  انی م  در  که   یکوچک  یها سنجاب  از  عطا   و   گفت  بود  کارخانه   اط یح

  .بودند  کرده

 پسر  به   حرف  .شستیم   را  دستانش  داشت  و  بود  گرفته  محکم   کتفش   و گوش   ن یب  را  یگوش  فروز

 :گفت  عطا.  بودند  نکرده  انتخاب  ش یبرا  ینام  هنوز   که   افتاد  آزاده  و  یعل

 دستمونه، بغل  تمسخر سوژه!  کننیم  صداش  ینین.  دنینرس  توافق   به  هنوز مدت،   همه   نیا  از  بعد_

 !میخندیم  بهشون  و  میسازیم  جک هیبق  واسه  بعد

 :دیپرس  و   کرد  خشک را  دستانش   حوله  با  فروز

 هست؟   ی چ  شونیشنهادیپ  ی اسما  حاال_

 !روزبه  گهیم  آزاده  داره،  دوست  رو  اریشهر  اسم  یعل_

  آزاده  از  قبال  .گرفت دست   با  را   لیموبا  و  گذاشت  ش یسرجا  را  حوله.  کرد  مکث   لحظه   چند   فروز

 مادر   شنهادیپ  روزبه  نام   انتخاب  نداشت  شک.  دارد  دوست   یلیخ را  روزبه  نام   مادرش  بود  دهیشن

 تا .  ستین  حساس  اسم  انتخاب  یرو  یعل  دانستیم   و.  است  آمده  رونیب  آزاده  دهان  از  که  بوده  آزاده

 با  اسم،   به  ی تفاوتیب  رغمیعل  یعل  نکهیا.  بود  گذاشته  آزاده  اریاخت  به  را  مهم  امر  نیا  که   ش یپ  ی چند

 او  شود،  زده صدا  روزبه یعل  کودک   بار  هر  نکهیا!  بود  او  خاطر  به   فقط  بود،  کرده  مخالفت  روزبه   نام

 !باشد   نوزاد  یزنعمو  بود  قرار  که   خصوصا .  فتدین  آقاجانلو  روزبه   ادی  به

 نام .  رفت  فرو  فکر   به  .گذاشت  کانتر  ی رو  را  لی موبا  ی خداحافظ  از   بعد  و  کرد   جمع   را  عطا   با  گفتگو

 مرتبه   ها ده  ی روز  که   نبود  ”فاطمه”  و  ،”رضا”  ”ی”عل. شدیم  محسوب او  یبرا  خاص  ینام  روزبه



 و  چهره نماد   او  یبرا  .بود  خاص .  بود  کم   ”روزبه”.  فتدین  یخاص فرد  ادی  و بشنود  مختلف  افراد  یرو

  !بود  ژهیو  فرد   کی  تیشخص 

 

 ی بد  ار یبس  حس  ”   ”احترام و  ”بهنوش”   ،   ”بهروز” ”منصور”،  ینامها  از  او.  کرد  کنکاش   را  احساساتش 

 حس  زد،   صدا منصور  را   یگر ید  کارگرها  از  ی کی  کارخانه،   در   گذشته  روز   ی وقت  یحت .  گرفتیم

 توانستینم .  شود  ه یقض   نیا  منکر  توانستینم .  غلط  به   یحت .مختصر  به   یحت   گرفت؛   یمنف

 .نبود  عشق  نماد   گرید  او  ی برا  روزبه  نام   اما.  کند   برخورد   اسم  با   یمنطق  و  کند   انکار   را  احساسات

 ”روزبه”  آزاده،  و  یعل   نوزاد  نام  اگر  دیشا.  گرم  و  مثبت   احساسات   تشعشع  با   بایز  بود  ی نام  تنها

 شیبرا  را  نوزاد  خود   ی چهره  آقاجانلو،  روزبه   یچهره  ی جا  به   ”روزبه”  نام  زمان  گذشت  با   شد،یم

 ی گرید  ز یچ  را فرزندش  اسم  شود  موفق   یعل  کرد   دعا  تنها   و   انداخت  باال  ی اشانه.  کردیم  یتداع

 .بگذارد

. بود  مانده  آن  ییباال  ه یحاش تنها و  شده  کامل آن   یاتور ینیم  ر یتصو.  افتاد  تابلوفرش  دار  به   نگاهش

 خاطر به  ی زمان  که   تابلوفرش  ریتصو  ی حت.  کند تمامش   روزه  سه   دو  توانستیم  کردیم   همت  اگر

! بود  درآمده  آب  از   عطا  ه یشب  تابلوفرش  مرد.  آوردینم   ادش ی  به   را  او  گرید  بود،   شده  انتخاب  روزبه

. اوردین  اد ی  به  روزبه  از  ی زیچ و  کند   نگاه  تابلو آن  به  بار   چند   ی روز  راحت   الیخ با  توانستیم

 تا گرفته  اسم  از.  بود  شده   یخنث شیبرا  شدیم   مربوط  روزبه  به   آنچه  هر.  بود  شده  ی خنث  شیبرا

. شدیم  رش یبانگیگر  ی مثبت  احساس   کردیم   فکر   آقاجانلو”   ”روزبه   خود  به   یوقت  فقط .  خاطره

 بود  دهی فهم   یوقت  از .  یبرادر  و   خواهر  جنس  از  ی محبت.  داشت  محبت رنگ  که   مثبت   یاحساس

 انداخته   داغ  ی چا در  که یخی  مثل   احساسش  عاشقانه  یپرتوها   مختصر  هست خواهرش ینوه  روزبه

  !بود  شده  محو  و   ذوب  شود،

 کامل  را   آن  عطا   بازگشت  از  شی پ  داشت  دوست.  نشست  ی دارقال  پشت  و داد  بدنش  به  یوقوسکش

 .ببرد  یروشنچشم را  آن  روند،یم  آزاده و  ی عل  نوزاد  دارید  به  هم   با  ، ییدوتا  که یزمان  تا.  کند
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 حذف   و   ماسک  وجود.  بشنود  کامل  را  بلندنظر  ی حرفها که   بود  آن  از  شتریب  کارخانه   یسروصدا

 حشو   بر   هیتک  با  شتر یب.  نشود  متوجه  را  او  کالم   از  ی بخش  تا  بود  شده برعلت   دیمز  هم   یلبخوان

 فیرد را  جمالت  ذهنش   در   د، یشنیم  ن یب  آن  که  یکلمات  توکوتک  و   خودش  ات یحدس و  یمفهوم

 یکی  کنار .  آورد  لب  به  مسرت  لبخند  هم  فروز   رفت،  گر ید  قسمت   به   یکار یبرا  که   بلندنظر.  کردیم

 شدیم  تکرار   کسانی   یتناوب  با   که  کارپرس  یتکرار  حرکات به.  رفت  پرس  دستگاه   ی پا  کارگرها   از

 یقیموس  بود  شده  هم   کارخانه   یسروصدا. بود  شده  موزون  حرکات  ه یشب  حرکاتش .  کرد  نگاه

 روز   آن  به   تا که  یرقص نیباتریز. کرد  نگاه  کارپرس  یبا یز  رقص   به  وافر  یلذت   با .  آن  ینهیزمپس

 ی آهنگ  نینواترخوش  هم  کارخانه   یصدا!  ییشکوفا  رقص   ،ی سازندگ  رقص   ، یزندگ  رقص  بود؛  دهید

 ی صدا از  آواترخوش.  موتزارت  و  بتهوون  ی هایسمفون   از   باتریز.  بود  دهیشن  عمرش  تمام در  که  بود

 .پرندگان  چه چه ینغمه  از  نوازترگوش.  گوگوش  و  یاب

 و   یسرخوش  اششدهکیبار  چشمان  یاقهوه  انیم. شد  ظاهر کارپرس  کارگر   دست  کنار  نویم

 تا  کرد  ی عاد  حالت   از  بلندتر  را شیصدا.  کردیم   نگاهش  خنده با.  بود  انی جر در  ی م یمال  یگوشیباز

 :برسد  فروز   گوش   به   خوب

 به  سروصدا   نیا  و   رقص   به  حرکات  نیا  هیتشب  و  تو   ی ذهن  ی هاهیواگو  ن یا  فرنوش   و  برزیفر  اگه_

 تو. افتادنه  سکه  رو  سکه  ی صدا. پوله  یصدا  براشون  صدا  نیا!  یز یچ  هی باشن،  داشته  رو  یقیموس

 همهمه؟  نیا  از  ی شد  فیخرک ینجوریا  ی حسن  کاره یچ

 :گفت  و  داد  کارپرس  دست   حرکات  به   نویم از  را  نگاهش   فروز

. کنمیم  فیک  دارم  بوده  بابام  مال   یزمان  هی  نجایا  چون دیشا.  کنمیم  فی ک  دارم  ی ول...  کارهچیه _

 خوشم ازش  نقدریا داره  دیتول  آخرش  و  ستین  هودهیب  رقص  هی  رقص،  نیا  دونمیم  چون   دمیشا

 شه یم  ش، سفره  تو نون  شهیم  کار،پرس  ن یهم  ب یج تو  ره یم  شهیم  پول  آخرش   که   یرقص   . اومده

 ست؟ ین  قشنگ  شییخدا.  سرپناهش



 :کرد  نگاهش   تمسخر  با  نویم

 امخدرهیعل  که  فعال...  صاحبکار  سفره   تو  گوشت  و  کار پرس  سفره  تو  نون  شه یم  واال؟   بگم   یچ_

 !شدن  ریجوگ یحساب

 خواست و  رفت   جلوتر. رفت و  شد   محو  هم   نویم.  داد  کارپرس  کار   تیماه  به  نویم  از  را   حواسش

 .ردیبگ  را  کارپرس  ی جا

. خواستیم  ییباال   دقت  بودن،  یتکرار  ضمن  .بود  دشوارتر  بود  دهیرس   نظرش   به  که   ی زیچ  از

 رقص  ک ی  درونش  فروز  و  کرد   ذوق.  گرفت  ادی  را  کار   قلق   تازه گذشت  که یکم.  بود  ن ییپا  سرعتش

 .کرد  اجرا  کوتاه  یبندر

 

 درجه   شصت و  صد یس.  دوخت  اطراف  به   چشم. کرد  احساس   خود  ی رو  را  ی نگاه   ینیسنگ

 تیریمد  اتاق   بزرگ   و  یسرتاسر   ی شهیش  از  برزیفر   .انداخت  نگاه   باال   به  کرد  کنترل  که   را  رامونشیپ

 راننده.  است  امدهین  فرنوش   دانستیم  .ستینگریم  او  به  داشت،  اشراف  کارخانه   سالن   به  کامال   که

 کردن  خم  با.  است  آمده  کارخانه   به  فرنوش   یجا  به  برزیفر  دانستینم   اما.  بود  آمده   او  دنبال  تنها

  «!باال   ای»ب: زد  اشاره  دست  با  و  داد  را   پاسخش  شکل  همان  به هم برزیفر.  کرد  سالم  سر

 که  ییزمانها  مثل.  رفت پلهراه  سمت  به.  سپرد  کار پرس  به  را   آن  و  شد بلند  دستگاه   ی پا  از  فروز

 زدن  در   از  ش یپ  د، یرس  که   در  یجلو.  بود  شده  استرس  دچار   برود،  مدرسه  دفتر  به   خواستیم

 ماسک  ریز  که   یلبخند  با   و  زد   در  به   یاتقه .کرد  درست  سرش   یرو  را   شال  و   مرتب  را  لباسش 

 .کرد  سالم  مجدد  بود،  شده  یمخف

!!!  فشرد  را  آن   یاندک  و  گذاشت  فروز  یشانه  به   دست  یحت .  کرد  برخورد   یقبل   دارید  از  تر گرم  برزیفر

 :گفت  فروز   و  کردند  احوال  وحال هم   با   یکم 

 !ومدنین  امروز  خانم   فرنوش_



 در   که  ی اندوه   با.  نشست  استش یر  ز یم  پشت  و  رفت   چرخانش  و  بزرگ  یصندل  سمت  به  برزیفر

 :گفت  زد یم  موج   شیصدا

 ه ی  روز یس  شده  االن  بود،   بار  ه ی  ماه دو  قبلنا!  شده  ماهش  هر   کار...  بکشه  رو شکمش  آب  رفته_

 ...عمله  نوبت  تو...  بار

 :نشست  مهمان  مبل  ی رو  فروز

 !بشه  دایپ  کبد  براشون  زودتر  شااهللیا_

 :شد  دایهو برزیفر  ی لبها   ی رو  یتلخ پوزخند

 به  بدن   رو  کبدش   بعد...  رنی بگ  رو  عزاش   شخانواده  بشه،  ی مغزمرگ  یک ی  زودتر   کنه  خدا...  آره_

 !ارهیب  دست  به   رو شیسالمت  من   دختر   که   فرنوش

 :دیخند  فروز

 شده،  مقدر  براشون  مرگ  کهیکسان  ن یب  از  کنه  خدا گفت   شهیم  .گفت  شهی م  هم گهید  جور هی  نه،_

 !بشه  شما   دختر  قسمت   و  باشن  داشته رو   اعضاش   یاهدا  دل  شخانواده شه  دا یپ  مورد  هی

 :کرد  یمحو   تبسم  برزیفر

 بود؟   چطور!  یبود  ستادهیوا  پرس   دستگاه  یپا_

 :دیدرخش  فروز چشمان   در   یشاد  ستاره

  !بود  یخوب  تجربه...  یعااال_

 :گفت  و   دوخت  چشم ن ییپا  سالن   به .  رفت  اتاقش  بزرگ  پنجره  کنار   به  و شد  بلند  ش یجا  از  برزیفر

 باال،  نیا  از  دستگاه   یپا یکارگرا  ی تکرار  و   کیتم یر  حرکات  دنید  یول   باشه،  دارخنده  برات  دیشا_

 !ترهجذاب  یفرانسو  ی هانیبالر  رقص   دنید  از  برام

 خواهرش   به   و  گرفت سالن   از  چشم   برزیفر.  کرد  رتی ح  برز یفر  نگرش  به  تفکرش  شباهت   از  فروز

 :گفت  و  ستینگر



 پرستم؟ پول  ی لیخ نظرت  به_

 :برد  ن یب  از  سرش   دادن  تکان  با  را   نگاهش  یگنگ  و  ی مات  فروز

 .عنوان  چ یه   به_

 

 [13:36 19.05.21] ,شیرایو

۲۴۶    

 :گفت  و  دوخت  چشم   ش یپا  ر یز  یدستگاهها  به  دوباره  برزیفر

 با!  نبود  صدا کم  االن  مثل  دستگاها   موقع  اون.  داشت  دستگاه  تا   سه   یحاج  کارگاه  بودم  که  دانشجو_

. کردیم  ف یک  یحاج  ی ول  صداشون،  از  بودم  ی شاک  من.  دادیم  لیصوراسراف یصدا پرس  بار   هر

 !ترهآرامبخش  مادر   یی الال  از  من  برا  صدا نیا  گفتیم

 :داد  تکان  سر  و   شد  ترپررنگ  فروز   صورت  ی رو  لبخند

 !کنم  درک  بتونم  کنم  فکر_

 و  فرامرز  فرداشب  یدار  خبر ...  انداخت  یحاج  ادی  منو دمید  باال   نیا  از   صورتت  تو   که   یلذت_

 رن؟ یم  شخانواده

 :گفت و   کرد  درست   را  مانتواش ن یآست  یخوردگچیپ  فروز

  .بود  گفته  ییزای چ   ه ی  خانم فرنوش  بله،_

 :نشست  ش یجا سر  دوباره  برزیفر

 !میخودمون فقط...  ایب  هم  تو .  هست فروغم.  یخداحافظ   واسه  من   یخونه  انیم  امشب_

 :کرد  تعارف.  گرفت  برز یفر  مانهیصم   دعوت   از  ی قشنگ  حس 

 ستم؟ ین  مزاحم_



 داخل  از  یچیسوئ.  کردیم  یی جوصرفه  ی لیخ  لبخند کردن  خرج  در  ایگو. زد یمحو  لبخند   برزیفر

 :گرفت   فروز  سمت   به   و  درآورد   زیم  یکشو

 .رم یم  راننده  با   من.  فرستمیم  برات  هم   رو   شنیلوک خونه،   برو   من  نیماش  با_

 :کرد  رد  را  شنهادش یپ  فروز

 !رم یگیم  اسنپ.  امیم خودم...  ممنون_

 که  همانطور .  شد وارد  ی چا ینیس  با   یانسالیم مرد  و   خورد در  به  یا تقه  برز، یفر  جواب   از  قبل

 :گفت  برز یفر  به  رو   گذاشتیم  زی م یرو  را   یچا   ی هاوانیل

 !دیباش  داشته  مهندس  خانم  وسالسن  به   یانوه  ادینم   بهتون...  مهندس  ی آقا  ماشاهلل_

 بود،   شده  ساخته  برزیفر  و  او  ن یب  که  ینسبت  از  شتر یب  خودش  به   مهندس  نام   انتصاب   از  فروز

 و   بود  رفته   برزیفر  یچهره  از  محو   لبخند  همان.  کرد  نگاه   برز یفر  به  و   نگفت  ی زی چ.  گرفت  اشخنده

  .کرد  روانه   و   ساکت  را  او  انسالی م  مرد  به   پرمعنا   ینگاه  با

 

 :گرفت  فروز   سمت  به   را  چیسوئ  دوباره  برزیفر  مرد،  رفتن   با

 !آوردم  ن یماش  کردم   اشتباه  امروزم.  ندارم  یرانندگ  حوصله  من ...  نکن  تعارف...  ریبگ_

 :آورد  باال   را  دستش   کی  فروز

 !شهیم  سختم شتریب...    امانت  شه یم  هم شما   ن یماش...  ستین  خوب یلیخ   میرانندگ  من_

 !ستمهیب...  سرت  یفدا  نیماش  نشه،   ت یطور  خودت_

 :زد  ی لبخند  فروز

 !بهتره  امیب اسنپ  با...  ستمین  راحت_

 :گذاشت  دستش  کف  را  چ یسوئ  و  نشست  فروز  دست  کنار .  زد  دور  را  ز یم.  شد  بلند  برزیفر



 نی ماش  نیا  وقت ی لیخ.  ندارم  یرانندگ  حس گهید  منم...  داره  راننده  که   فرنوش ...  خودت  مال_

 !تو مال.  بود  فرامرز   دست  هم  مدت   نیا.  بود  دهیخواب

 لحظه  چند باشد،  شده  شکش یپ  او  به  فرامرز، یپا   ریز  رنگ خوش و  عروسک  ی آزرا  نکهیا  تصور 

 :بدهد  پس   را   چیسوئ  خواست   و  داد  تکان  سر   عیسر.  کرد  ماتش 

 ...من...  نعنعنع _

 :گفت  و  بست  آن   یرو   را  فروز   دست  انگشتان  و  گذاشت   او  دست  در   را   چیسوئ  دوباره  برزیفر

 رو   نقدرمیا!  یدار  خود  یجا  گهید  که   تو...  دمینکش  هم   رو   فرنوش  ناز...  دمینکش  رو  زنم   ناز  من_

 ...نزن  حرف حرفم

 :داد  ادامه  و  زد   ی چشمک

 !مهندس خانم شه،نوه  به  پدربزرگ  هی  ه یهد کن  فکر_

 :افزود  کند   رها  را   دستش  آنکه یب  برزیفر.  دیخند برادرش   حرف به  فروز

 تو   درضمن،....  برد  سؤال  ریز  رو   یوسالسن  و  یخانوادگ ینسبتها  تمام   ش یتغار  ته   با   هم  ی حاج_

 ...کنم  نامت  به   هم رو  سندش   محضر  میبر  هم  با  کن،   ی خال وقت  ممکن  فرصت  نیاول

 فرامرز  مثل   هم  برزی فر  نکهیا  تصور . شد  رهیخ چیسوئ  به .  کرد  باز  را   دستش  و  گفت   یممنون” ”

. بود  کرده  ی بیعج  پارادوکس  دچار  را  او  بخرد،  را   تشیرضا  و   بدهد  را  او  م یقد  ارث  از  یسهم   بخواد

 !داشت  هم  با  را قیتحم   احساس   و  غم   و  یشاد

 بعد  و   برد  ن ییپا  باال  را دستانش.  دنیرقص   یبندر  به  کرد   شروع.  شد  ظاهر  اتاق   از  ی اگوشه  در  نویم

 :زد  داد فروز   سر  کوتاه   یشینما  از

 زا یچ  ن یا  و  بخشش  طلب و  میقد  یخورحق از  ی حرف که  خدا بنده  نیا  قا؟ یدق  االن  مرگته  چه_

 از  ش یمال  وضع   اگه  شهفهیوظ...  برادرته  یناسالمت...  نداره  الزمش   گفت   خودش.  ستهیهد هی  .نگفته

 شی پ  که  هم تو .کنه  هی ته  برات  ارهی نم   فشار   بهش  اگه  ، یدار  الزم   ی زیچ نه یبیم  باالتره،   ی لیخ  تو



 به   توجه  با   اما  گرونه،  و   نی سنگ  هیهد  هی  آزرا! نکن  لوس  رو   خودت یالک  پس  ش،یدیبخش  خودت

 یعل  به   تو   که  یتابلوفرش با  بشه  معادل   دهیم  هیهد   تو   به   برزیفر  که  ییآزرا  دیشا  ، یاقتصاد  تیوضع

 !یبد   ه یهد  ی خوایم  آزاده  و
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 دوش  رفت،یم   خانه  به   زودتر  دیبا.  کرد یخداحافظ  بلندنظر   و  برزیفر  از  ،ی کار  م یتا  اتمام   با

 را لباسش  نیمناسبتر  کرد،یم شیآرا  یوافر   دقت  با   د،یکشیم  سشوار  را  شی موها  گرفت،یم

 !رفت یم  برادرش   یخانه به  بار   نی اول  یبرا  و  دیخریم   ینیریش  د،یپوشیم

 :کرد  زمزمه  گوشش   ریز  نویم

 البته ...  یری م  شخونه  که   ی بار  نی دوم  شهیم  پس...  برزهیفر  مال  لواسون یالیو...  ستاین  بار  نیاول_

 !ینر   یخال دست  موافقم  منم

 منتظر   در   ی جلو  نیماش  با  راننده گذشته،  روز  چند مثل.  شد  اط یح  وارد  و آمد  رون یب  کارخانه  در  از

 شهیش  و  بود  ستادهیا  ن یماش  کنار   .شودینم   سوار  فروز   داندیم  که  دادیم نشان  راننده  نگاه  نوع.  بود

 شتاب  با   راننده،  نگاه  ریز   فروز.  داد  پاسخ   فروز   و  کرد  سالم   فروز  به  سر  اشاره  با.  دیکشیم  دستمال  را

 کنارش  از  ادهیپ   بود  بار   ن یاول.  گذشت  بود،  اطیح کوچک  باغچه  در  که  ی اسی  یبوته  کنار  از

 برداشت  را   ماسکش.  بازگشت  عقبعقب  را  رفته  قدم   دو.  ستادیا  اس ی  از  جلوتر  قدم  دو.  گذشتیم

 به  رفتن   یبرا.  بود  شده رشید  .دیکش  شیهاهیر  درون   به  را  اس ی  ر یدلپذ  عطر.  دیکش  یقیعم   ونفس

 یشهیر  .بود  نکرده  رنگ  را   شی موها  بهروز  زمان  از.  بود  رنگ  دو   شیموها.  داشت  عجله   خانه

! بود  مانده  اشیروشن  فقط   و  بود  رفته   ش یموها  یعسل  رنگ .  روشن  آنها  سر   و  بود  ی مشک  ش یموها

 شی موها  ی ال هم یشراب  ت یال  چند  داشت  زمان   اگر.  کردیم یمشک  دست کی  را  شی موها  دیبا

 !نبود  دوتا   یکی  زارعخانمحاج  آموزشگاه   ی هاآموزه.  بود  بلد.  آوردیدرم



 جلو   سمت   به  که ی گام.  کند  تلف  وقت   اسی  عطر   با  و  ستدیبا  آنجا آن،  از  ش یب  خواست ینم  

 :کرد  نجوا  گوشش  ریز  دوباره  نوی م  که   بود،  نگذاشته  نیزم ی رو  هنوز   را  بود  برداشته

 دنید  ی ریم رترید  هیثان  ده  تینها!  فتهینم   یاتفاق  چ یه  حه،یرا  نیا  از  بردن  لذت  و  مکث  هیثان  ده  با_

 !برادرات  و   خواهر

 نفس   وجود   تمام   با  و بست  را  چشمانش .  برد  فرو  اسی  یگلها  ان یم  سر  و کرد   گوش  نویم  حرف   به

 .شد  ادآوری  ش یبرا  را  اشیکودک  اسی  عطر  .دیکش

 چند   و   رفتندیم  آن  کنار  مادرش   با  مهد،   یلیتعط  از   بعد  که  بود  یاسی  یبوته  مهدکودک   اط یح  در

 کوچک   ی قطره  که  بکشد  رونیب  را  گل  یمادگ یجور   بود   بلد  مادرش.  دندیچیم   را  آن  ی گلها  از  تا

 مادرش.  مکدیم  را  آن  بلندش  خرطوم   با  پروانه  که   ی شهد  همان  .شود  خارج  هم  آن  یانتها  شهد

 که  ی قو  آنقدر!  شودیم یقو   بخورد  را  آن  اگر  کردیم   ادعا  و  خوراندیم  او  به   عسل  عنوان  به  را  شهد

 کردیم   الیخ  یکودک عالم  در .  کند  جا جابه  یراحت  به  را   مهد  برگالس یفا  کوچک   ی هایصندل  بتواند

 متیقهم ی زیچ.  کردیم   تصور  بود،   آنچه  از  ترگران  ار یبس  را  عسل  واقع  در.  است  گران  یلیخ  عسل

: که  ختیریم  نقشه یکودک  ی ایدن  در!  بچشند  را  آن  توانستندیم   پولدارها  فقط  که   ییغذا!  اریخاو

 تو زمیریم   کنمیم  جمع  یکییکی  رو   گال  ته   عسل   کنم،یم جمع  اس ی  گل   عالمه  هی  شدم   »بزرگ

  «!شم یم  پولدار  و فروشمشیم  بعد.  شهیش

 پولدار   از   بعد  یبرا  که  آمد ینم   ادشی!  بود  شدن  پولدار  تیطفول   دوره  در یحت افکارش،  ی همه ته

 .نداشت  ادی  به  را   ؟” ی چ  ”بعدش .  بود  یپولدار  شی آرزو  ته  نه؟  ای  بود  ساخته  ییایرؤ  هم   شدن

 آورده  لبش  ی رو  یق یعم   لبخند اس،ی  نوازروح م یشم   کنار   در   یکودک  نیریش  ی هاگذشته  یادآوری

 مثل   برز یفر  یصدفیآب   یآزرا  .رفت  کارخانه   دهیسرپوش  نگیپارک  طرف به  و   کند  دل  اسی  از.  بود

 چیسوئ.  داشت  تأللو   نگیپارک  ینها یماش  معدود  ان یم  در   درخشد،یم  انگشتر  رکاب یرو  که   یانیبرل

 با   نتواند  دیترسیم!  شود  سوارش   دیترسیم.  کرد باز   را  آن  قفل   موتیر  و  درآورد  فش یک  از   را  نیماش

 دل  .بکشاند  فنا   به   را  نی ماش  هم  و  شود  ع یضا  هم!  وارید  و   در  به   بکوبد  را  ن یماش  و   کند  یرانندگ  آن

 انبوه  به  ی کم .  شد  سوار خواندیم  ی الکرسةیآ  لب  ر یز  نیماش  سالمت  تین  به   کهیحال  در   و  زد   ایدر  به



 استارت   و  کرد   میتنظ  ی زیانگجانیه  یدلهره  با   را  نهیآ  و   یصندل .  کرد  نگاه  داشبورد  ی رو  امکانات

 در   ی حت  که   نی ماش آن  با  باال   نفس اعتمادبه  با  و   اوردیدرن  را دهایبددیند  یادا  کرد  تالش .  زد

 .کرد  شروع  را  یرانندگ  نبود،  هم   ش یاهایرؤ
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 یس  از   را  نی ماش  سرعت  درواقع.  برد  باال   را  نیماش  سرعت .  ختیر  ترسش   شد،   که  ی اصل  ابانیخ  وارد

 ”معلوم :  گفتیم.  بود ی شاک  اشیرانندگ  از  شهی هم  بهروز  !داد  شیافزا  ساعت  در  لومتر یک  چهل  به

 حرکت  دو  و   کی  کوهان  با  ، یبر  چهار   و   سه  دنده  با   نکهیا  ی جا  به...  شتر ا ی  یرونیم  ن یماش  ستین

 ”!یش  سوار  شتر  ی بر  دیبا  تو   چهارصدوپنج،  به   چه  رو   تو.  یکنیم

 اگر!  دندیدیم  نی ماش  نیا  سوار  را  او  اشخانواده و  بهروز  کاش .  داشت  لب  یرو یقیعم   لبخند

 زد، یم  رونیب  شعله  باسنشان  از  ی جمعدسته  کهی حال در  و   گرفتندیم   آتش  درجا   شکیب  دندیدیم

 خنده به  بود  ساخته   ذهن   در  که   ی اصحنه  تصور  از  لبخندش !  دندیچرخیم  دور   دو  را  تهران  دور

  .دیگرد  بدل

 خبر   زودتر   چه  هر خواستیم  دلش.  نداشت  یتماس   عطا   با   بود،  گرفته   هی هد را  ن یماش  که   ظهر  از

 ی کم   بود  گذاشته!  د یبگو  را  خبر   زده جانیه   آنقدر  نداشت  دوست  ییسو از  د، یبگو  او  به   را  نیماش

 دیدبدیند  درجه  عطا   نداشت   دوست!  ردیبگ  تماس  او  با   بعد  و  کند   فروکش  درونش  التهاب  و  یشاد

 !بفهمد  را  او  بودن

 ت یرضا احساس  چقدر.  گرفت  تماس  اشیزندگ  شخص  ن یترمحبوب  با و  ستادیا  قرمز چراغ  پشت

 .شود  کیشر  و  بگذارد  انی م  در  او  با   را  اشیشاد  بتواند  که   یکس  داشتن  از.  عطا  داشتن  از  کرد

 کارت   کنار   فش،یک  در  را  ی گوش.  بود  نمانده  یباق  قرمز   چراغ از  ی ادیز  یها هیثان.  بود  اشغال  تلفنش

 ی فرهاد  برزیفر  نام.  ستینگر  آن  به  وافر  ی لذت  با  و  درآورد   را  ن یماش  کارت   ار ی اختیب.  گذاشت  نیماش



 به   را  ن یماش  بخواهد،   او    زمان هر بود  گفته  اول  برز یفر.  کرد  نوازش  را   چشمش  اهلل فضل  فرزند

 اشیملکارت و  شناسنامه   بعد   روز  بود  کرده   دی تأک  ی خداحافظ  موقع  اما .  زندیم  سند   نامش

  .دهد  ه یهد  او  به   رسما  را  ن یماش  ت یمالک  زودتر  تا باشد  همراهش 

 ذهن  در .  کرد  حرکت. شد  ادآوری  فروز   به  را چراغ شدن  سبز   یسرپشت  ی خودروها  بوق   یصدا

 تمام   .کند  دایپ  شب  آن   یمهمان  یبرا  را  یمناسب  مورد  بلکه   تا  کرد  مرور  یکییکی  را   شیبلوزها

 بودند  بهروز  ییاهدا  ای بودند،  کهنه مهین  و   یم یقد  و  اش یمجرد  دوره   به  بودند  مربوط ای  ش یهالباس

 ی جلو دنیپوش  مناسب  اصال  که  ی زیچ!  بود  کوتاه   و  باز   و  تنگ   هم   بهروز  قهیسل.  کیبوت  بارته  از

 ی جلو دنیپوش  مناسب بود،   دهیپوش  و   بلند  شیهالباس ریسا  آنها  از  ر یغ  به!  ستین  برادرزاده  و  برادر

  !نداشت  وسط  حد  لباس!  نامحرم

 ن یآست  ،ی زرشک  یبلوز  تاینها  و   دید  را  ش یهاکی بوت  نیتریو  عیسر  ی لیخ.  داشت  نگه  ی پاساژ  یجلو

 د یدرخشیم  آن  یرو  نی نگ  ی ادیز  تعداد  و  بود  آن  ی رو  فلیا  برج  از   یطرح که  یانداممهین  و  کوتاه

 نخواهد  که   دارد  آنقدر  اش یبانککارت  که   برد  لذت  چقدر.  برد  لذت   کردن  دیخر از  چقدر  .دیخر  را

 هست  الزم   واقعا  بلوز  آن  دیخر ایآ  که !  ریخ ای  کشدیم  ماه  آخر  تا   اشیموجود  ایآ  کند   کتاب حساب

 !ر یخ  ای

 .بردن  کادو  ی برا  گز   یاجعبه بعد  و.  مو  تیالیها  لیوسا  و   دیخر مورنگ  بلوز،  د یخر  از  بعد

 به  شدن  کینزد  ضمن . گرفت  عمق   لبخندش  مجدد   ن، یماش  دن ید  با  شد،  که  پاساژ   نگیپارک  وارد

 روز   از  یگزارش.  زد  زنگ  خودش  ،یگوش  برداشتن  محض   به .    رد یبگ  تماس  عطا   با   خواست نیماش

 از.  داد  را  روزش   گزارش  هم   خودش   و   گرفت  بود  گذاشته   سرپشت  عطا   که  یادوارکنندهیام  نسبتا

 درد   هنوز  که   آزاده  از  و  شود یم  مرخص مارستانی ب  از  آزاده  و  یعل  نوزاد  فرداپس  فردا،   احتماال  نکهیا

 و  است  اش یجسم  حال از  بدتر   ش یروح حال  نکهیا  از.  بخورد  تکان  تواندینم   و  دارد  یدیشد

 :داد  ادامه   و  گفت.  هیگر ا ی  کند،یم   ناله  ای  وستهیپ

 !برم  منم   کرد   دعوت  برزیفر...  برزنیفر  خونه   فروغ  با  امشب.  فرانسه  گردنیبرم  نایفرامرزا  فرداشب_

 !رفتندیپذ  خواهرشون عنوان  به   رو  وجودت   کامال   گهید...  یبرادر  و   خواهر جمع  هی...  یعال  چه_



 :گفت  و  شد  سوار

 ؟ یگیم   ی چ  ش خونه برم   راحت که   دستم  داده  رو   نشیماش  برز یفر  بگم  بهت  اگه_

 !ی گرفت  که   نگو...  ستین  درست  امانت  نیماش...  یباش  نگرفته  دوارمیام  گمیم_

 مدارکم  فردا  گفت  تازه...  خودت مال  گفت .  نی ماش نکردن  قبول  واسه  گفتم  رو  ل یدل  ن یهم   منم_

 ...بزنه  نامم   به   ببرم  رو

 عطا  شد،   تمام  که  فروز   صحبت .  دیشن  یحرف چ یه یب  عطا  و  کرد  فیتعر  مو موبه  را  ان یجر  مشروح

 :گفت

 پرداخت   االرثسهم  عنوان  به  ی زیچ یمدرک  مقابلش  در   کنه،  نامت  به   خواست اگه  باشه  حواست_

 !نخواد  ازت  شده

 ...عطا  گمیم ...  هست حواسم  چشم_

 عطا؟   جان_

 :بست  چشم و  داد  ه یتک  اش یصندل یپشت  به   را  سرش   فروز

 ؟ یگردیبرم  یک...  شده  تنگ   برات  ی لیخ  دلم_

 روز  سه   دو   کنم  فکر...  غلطک  رو   فتهیم  داره  کارا تازه ...  نمونده  یز یچ  ی ول...  زکمیعز  تنگتمدل  منم_

 .بعد   مرحله  واسه  بره  کنم  رد   رو مرحله  نیا  تا   باشم  داشته   کار  نجایا  گهید
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 م یتصم .  کردیم  نگاه  داشت   انیجر شیپا  ریز  که  یقرمز   رنگ  به   و  شستیم  را   شی موها دوش  ریز

 زمان  واقع  در.  شد  منصرف  اما   درآورد،  آن   یالالبه  یشراب  ی تهایال  و  کند یمشک  را  شی موها  داشت



 شی موها  قطعا  هم و  بود   تنوع  هم .  پوشاند  یشراب  رنگ با  را  ش یموها  روشن  سر   تنها.  نداشت  یکاف

  .شدندیم  باتریز

 را   گره  نی”ا  شعر.  آورد  ادشی  به  را  آزاده  ی خانه حمام   ف، یل  بند.  دیبشو  را بدنش  تا  برداشت  را  فیل

 بود،   گذاشته  شرط   ساله  کی  خدا یبرا.  شد  خوانده گوشش  در  ی اعتصام  ن یپرو  ” ینشناخت  گره  زان

 انت یخ اگر  .کردیم  شکر   بابتش  را  خدا که  بود  ده یرس  یطیشرا  به  سال کی  از   کمتر  یلیخ در  اما

 وارد  ییعطا  نه.  دادیم  ادامه  حسرت  از  پر  و   محبت یب  یزندگ همان  به   همچنان  او  نبود،  بهروز

 در  ی زندگ  برق .  انداخت  خودش  به  ی نگاه   نهیآ  در .  افتییم   را  اشخانواده   نه   و  شد یم  اشیزندگ

 شست یم  را  خودش   که  همانطور و   کرد  شکر  را خدا. بود  شده  باز  اشچهره. کردیم  غوغا   چشمانش

 :گفت  دل  در

 قراره  اگه   یحت ر،ینگ ازم   ی زیچ گهید  یدار  دوست  ی ک  هر  جون اما.  می راض...  خوبه االن  اوضام_

 اون  ی جا اول  روز  بود  تر یمنطق  اما .  دارم  رو  مخونواده  و   عطا  االن  خوبه   یلیخ. یبد   بهم  رو  بهترش

 رهام  اصال  مخانواده  ا ی.  نکشم  رو حسرت و   درد  همه   اون  که   میخواستگار  ومد یم  عطا   ،یعوض

 ...شکر  تویبزرگ  بازم !  باشن  داشته  رو   هوام  بخوان  االن   که  کردنینم 

 

 دستش   د یسف  یموها.  الگوست یشرتیت   با  بود  دهیپوش  اسلش  شلوار.  کرد باز   ش یرو  به   را  در  برزیفر

. زدیم  ادیفر  را صاحبش  ی کهنسال  و   دهد  پوشش   را   اشخورده  چروک  پوست  بود  نتوانسته

 فروز  ی بازو  به   مانهیصم   ی ضربه چند و  گفت   خوشامد.  کرد  برخورد   یقبل  ی دارهاید  از  روترگشاده

 با  .بودند  آمده  فرخنده  و   فرامرز  .کرد  یی راهنما خانه  داخل   به  را او  و  گرفت  او  از  را گز  ی جعبه.  زد

 آغوش  او  اما  کند،   مصافحه  وهیش  ن یهم  به  خواست هم فرامرز  با.  دندیکوب  مشت  به   مشت   فرخنده

  .کرد  نوازش  را  کمرش   پشت   و  دیبوس  را  سرش   یرو.  برگرفت  در   را  خواهرش   و  گشود

 :دیپرس  کردیم باز  را  مانتواش   ی هادکمه  که یدرحال.  بود  افتاده  فروز   یموها  ی رو  از  شال

 ومده؟ ین  فرهود_

 :داد  جواب   فرامرز



  .ی ول  ادیم...  دوردور  رفته  داره  نجایا  که  یدوست  تا   چند   با...  ادیم_

 :کرد  اضافه   فرامرز   حرف یدنباله  خنده   با   فرخنده

 !یگفت  گردن،یم  خودشون  سن هم دنبال  ایمهمون  تو  که   ها بچه  نیا  مثل_

 :دیخند  فروز

 !هینیر یش  پسر...  دارم  دوسش_

 :گفت  خنده ته  با   و  کرد   نگاه  فروز  به  وافر  ی محبت  با  فرامرز

 !بره  قربونش   ش عمه_

 :داد  جواب   بالفاصله   فروز

 ؟ یکی  کدوم_

 :دیخند  صدا  با  برزیفر

  ...یگیم خوادیم  دلت   ی چ هر ستین  فروغ!  پدرسوختهیا_

 :گفت  و   کرد  راهرو   یانتها   در  ی در  به  اشاره  بعد

 .کن  زونیآو  رو   مانتوت یآخر  اتاق  اون  برو...  باباجان  برو_

 

 به.  کرد  درست  دست با  را   آن  سشوار  از  حاصل  پف   و  د یکش  برس  را  شیموها .  کرد  دیتجد  را رژش

 را  او  نگاه  رد  هم   برز یفر  و  فرخنده.  ستینگر  او  به   پرمحبت  یلبخند   با  فرامرز  برگشت،   که  سالن

 .دندیرس   فروز  به   و  کردند  دنبال

 شیبرا  فروز،   یتعارفها  به  توجه یب  و  شد   بلند  بعد.  کرد  دعوت  نشستن  به  را  او  دست   اشاره  با  برزیفر

 .گذاشت  وه یم  و  ی چا

 



 از  زد   حدس  فروز   که  ینام   درآقا یح یمار یب  و   یورشکستگ  از   و  گرفت   را  یقبل   صحبت   دنبال  برزیفر

 ”اصغر   روز   و  حال  از  فرامرز   شد،   تمام  که  در یح گزارش.  گفت  باشد  برادر  دو   مشترک  دوستان

 !د یپرس  بند”یخال

 فرخنده   او  برخالف.  دی شنیم  را  برادر  دو  کنندهکسل  ی حرفها باشد،  داشته  یتیجذاب شیبرا  آنکهیب

 تبسم   دلبر”  و   ”اصغر  زوج   .دیپرسیم   اصغرآقا  همسر دلبرخانم  از  و  کردیم   گوش  حرفها به   دقت  به

 ماندهیباق  ساعات   بود  مانده.  نماند  پنهان   برزیفر  نی زبیت  چشمان از  که  آورد لبش  ی رو  ی زیتمسخرآم

 .نداشت  یادهیا  چی ه   و   بگذراند  چطور  را  بار کسالت  یمهمان  نیا

 :گفت  فروز   به  رو   و  کرد  تمام   را حرفش  برزیفر

 باباجان؟   رفت  سر  ت حوصله_

 :گفت  دروغ  به  و   داد  خرج به  ادب

 !باباجان  د یگیم  جالب ..  .کنمیم  گوش   دارم  نه،_

 :گفت  برادرشوهرش  یجا  به   فرخنده

 !گهی م  باباجان  همه   به  خاندانه،  بزرگ   چون  برزیآقافر_

 با  بود  دمو یسف  یرمردیپ  خاندان  بزرگ  از   تصورش  شه یهم .  بست  نقش   فروز   ی لبها یرو   یلبخند

 !دست  به   انیقل  شلنگ  و  مخده به   زده  ه یتک ،یمحل  لباس 

 را   فروز  روان  یتابستان گرم  روز  در   یم ینس  مثل  بود،   فروغ  آمدن  دبخشینو  که   در   زنگ  یصدا

 یرهیدا  به  و   شود  خارج دوستان  فاز   از  ی کم   صحبتها گرید  زن   کی  آمدن  با   شد  دواریام  .کرد  نوازش

 .برسد  بود،   شده  آشنا   آنها  با  لواسان یمهمان  در  که  یافراد
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 به .  دیشن  را فروغ  و  برز یفر  وبش خوش  ی صدا  اما   د، یدینم   را   منزل  یورود  بود،   نشسته  که ییجا  از

 با  گشاده  ی رو  با  فروغ.  نرفت  جلو  اما.  ستادیا  و شد  بلند   فروغ  احترام   به  فرخنده،   و  فرامرز   از  دیتقل

 هشتاد  و   صد را  نگاهش .  بدهد  دست   و  برود  جلو آنکهیب  کرد؛   یاحوالپرس  و  سالم   فرخنده  و  فرامرز

 چشمانش مثبت   فاز اما   نشد،  کم   فروغ  ی لبها  ی رو  قوس  یانحنا  از.  افتاد  فروز   به  تا   چرخاند   درجه 

 :دیپرس  و داد  خرج  به  ادب   که  فروز جواب   در .  داد  هم را  فروز سالم  پاسخ .  افتی  کاهش 

 هستند؟   خوب   دختراتون  د؟ یهست خوب_

 فروز   ذهن  در   را  کنه؟” یم   حساب  آدم   رو تو  یک   ، یباقال  نزن  ”زر  یمعنا که  ی کوتاه   ”ی ”مرس  تنها

  !کرد  انیب  بود،  آورده

  .نشست  بود،  نشسته  برزیفر  قبل  یقیدقا  تا   که   یمبل  ی رو  و   آمد  فروغ

 به   برز یفر  یصدا.  کردیم   استقبال  هم  یگر ید  شخص   از  ایگو.  بود  ستادهیا  در   ی جلو همچنان  برزیفر

 :دیرس  گوشش

 !دییبفرما...  پارسال  از  ترپی تخوش  سال   هر...  بهبه!  جانییدا  ی اومدخوش_

 د یبگو  روزبه  مثل  توانستینم  کس  چ یه  که  ی ”قربانت”  کند،  فکر  فروغ  همراه  مورد   در   آنکه  از   شیپ

 !دیشن  را

 

 اما.  کرد  شک  اشیداریشن  به   و  شد   مات  یا لحظه. کردند  نوسان  به  شروع  ش یهاسلول  تکتک

 برود،   شوازشیپ  به   و  بردارد  قدم   خواستیم  .گرفت  را  ی گنگ  آن   یجا  پرشور  ی اقیاشت  عیسر  یلیخ

 :زد  ب ینه  گوشش  در نویم که  بود  نشده  لیتبد عمل  به  اش خواسته  .ندیبب   را  او   زودتر  ی اهیثان  بلکه

 و   دونهیم  فرامرز فقط!  نی شناسینم   رو   گهی همد  مثال   روزبه   و  تو...  خودتو کن  جمع !  یهووو_

 !نکن  سه...  ستایوا  سرجات ...  فرخنده  احتماال 

 از   و.  آمد  رونیب  وارید  حصار  از  روزبه   بود،  ساعت یطوالن  به  فروز   یبرا  که هیثان  چند  از  بعد   باالخره

 نینو  یوهیش  به  آنها با.  رفت  فرخنده  و  فرامرز طرف به  اول!  شد  ییرونما  سال  سه   از  بعد  وجودش 



 به   روزبه نگاه  کرد،یم ی معرف  بهم  را  روزبه   و  فروز  که   برزیفر  کالم   با.  کرد مصافحه زدنهم به  ساعد

 :شد  دهیکش  فروز

 !رانیا  اومده  شبید...  فروغ  ینوه  الهه،  پسر  روزبه،...  فروزان  ، یحاج یتغارته  نمیا_

 :کرد  فروز   نثار   مانهیصم   ینگاه  و  گرم   یلبخند   روزبه

 ؟ یخوب! ییشما  خانمخاله  پس_

 تسلط  رفتارش   به  او  بود،   زدهجانیه   فروز   چقدر  هر . بود  آمده  آگاهانه .  بود  نخورده  جا  اصال  روزبه

 .داشت

 :گفت  و  کرد  کنترل  را  خودش   شتریب  فروز

 !ر یخ به  دن یرس  د؟ی هست  خوب  شما...  تشکر_

 :گفت  برزیفر  به   رو   و   کرد  یتشکر   روزبه

 بشورم؟   دستامو  تونم یم  من_

 

. ببرد  ن یب  از  را   دهانش  اضطراب   از   حاصل  یخشک  فنجانش،  ته  از  یاجرعه دنینوش  با  کرد  یسع

 .نشد  موفق   چندان

 از  عیسر  فروز.  بود  شده  اشغال  فروغ  توسط  ش ی جا. ندیبنش  زبانیم  یصندل  یرو خواست  برزیفر

 مبلها   از  دور  که   کاناپه ی رو  خودش و  کرد  تعارف برزیفر  به   را  بود  نشسته  که   ی مبل.  شد  بلند  ش یجا

 .نشست  داشت،  قرار

 از  .بست  نقش  رخسارش  ی رو  ی لبخند  مجدد  و   دید  را فروز  ی اجمال  ینگاه  با  برگشت   که  روزبه

 خم  سر.  کرد  مکث   یالحظه. شود  رد  خواست   کاناپه  پشت   از  .شد  رد   فرخنده  و   فرامرز  ی مبلها  پشت

 و   زد  ی قمر_یشمس  دور را  کاناپه   ی عاد  ی لیخ  بعد.  زد  فروز  یموها  ی رو  یآن   و  کوتاه   یابوسه  و  کرد

 .نشست  آن   گرید  یسو



 لبخند  همان.  اوردین  خودش  ی رو  به.  نزد یالحظه  قلبش .  شد  حبس اشنهیس  در  فروز   نفس

 .کرد  یبررس  را   هیبق  واکنش ع،یسر  ی لیخ  و   نمود  حفظ  را  صورتش   به   دهیچسب

 اما!  داشتند  خبر   آنها  سرخورده  احساسات  از  بود؛  شده  ظاهر لبشان بر  تلخ ی تبسم   فرخنده  و  فرامرز

 ذهن   از  دور   و  مانهیصم  رفتار از  احتماال.  بود  شده  همراه آمده  باال   یابروتک  با   لبخندش  برزیفر

  .بود  شده  انینما  رتیح هم فروغ  یچهره در.  بود  درعجب   روزبه

 :گفت  بزرگترها   به   خطاب  یعاد   ی لیخ و  نشست  روزبه

 یخاله ی حت.  کردم  دایپ  د یجد خاله هی  کردم  ذوق  ی لیخ  که   من...  بهتر  شتر یب  یچ هر  خاله _

 نکرده؟   درست   یاگهی د  بچه  ، یاگهید  ی جا یحاج دی مطمئن  حاال ...  مامان

 :گفت  کنان سرزنش  روزبه،  ی شوخ  به   توجه یب  فروغ

 !یدار  مهربون  و   خوب  یخاله  تا   سه   خودت  خوبه_

 :گفت   طنتی ش  با  و   شد  کترینزد  فروزان  به.  کرد  جا جابه را  باسنش   ی کم   روزبه

 و  ی خوشگل  و  یجوون نیا  به   خانومخاله شییخدا کجا؟  خاله نیا  و  کجا  ها خاله  اون  یول...  بله_

 داره؟   یک  یسرزندگ

 

 قلب   عمل  به   یدیشد  ازین  که  زدند   حرف ینام  انیمشکات یآقا  از.  شدند  صحبت  مشغول  میقد  نسل

  .زدیم  سرباز  مارستان ی ب  به  رفتن   از  کرونا،   خاطر  به  اما.  داشت

 :دیپرس  آرام  و  شد   ترک ینزد  فروزان به  ی کم   روزبه .  کردندیم  صحبت   همچنان بزرگترها

 کجاست؟   عطا  ؟ یاومد  تنها  چرا چطوره؟ حالت...  زمیعز  فروزان  خاله خب،_

 :داد  پاسخ  اقیاشت  با و  د یچرخ  طرفش   به  فروز

 آره؟  ؟ یاومد  شبید ؟ی چطور  تو.  ستین...  شهرستان  پرونده  ه ی  دنبال  رفته عطا...  ممنون  خوبم،_
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 ی راض  چطوره؟   اوضاعت .  کردم  ذوق  ی لیخ  یهست هم تو  نجایا  امروز   دمیشن   مامانا  از...  ظهر  روزید_

 ؟ یهست

 :گفت  و  چسباند  بهم  را   اشسبابه  و  شست  انگشت  دو   نوک  فروز

 !نظر  هر   از...  یعال_

 ناز   یلیخ  یراست...  داره  یزندگ  برق   ی جورنیا  چشمات   که   خوشحالم  ی لیخ...  شکر  ی اله  خب،_

 !شده  بانمک  یلیخ موهات!  یشد

 ...اشکان،  محسن،   ده،ینو  آزاده،  و   یعل  از  .دیپرس   مشترکشان  دوستان  از   روزبه  و   کرد  تشکر   فروز

 

 روزبه.  دهد  سفارش   و  بزند   زنگ  تا  گرفت  غذا  سفارش   شیمهمانها  از.  آورد  ییغذا  ی منو  برزیفر

 شیجا  از   روزبه.  رفتیپذ  برز یفر!  ردیبگ  غذا  ی حضور و  برود  خودش   داد  شنهاد یپ  و  کرد  مخالفت 

 :گفت  فروزان  به  رو   و  شد  بلند

  !ستین  جذاب  یلیخ تو و  من   یبرا  نایا  ی صحبتا  فاز...  میبر   هم با   شو  حاضر  پاشو_

 :کرد  د ییتأ  هم   برزیفر

 !یشد  کسل   ما  ش یپ.  یزنیم  هم   ی دور  هی   برو  روزبه   با  پاشو   یدار  دوست   اگه...  باباجان  آره_

 برزیفر  که   یی”باباجان”ها.  کردیم  دایپ  عالقه  او  به  شتر یب  برزیفر  گذشتیم  زمان چه  هر   انگار

 شی پ  ماه  چند  تا   که  ی کالم.  بود  شده  محبت از  پر   ،ی شکوه مهندس  ی”باباجان”ها   مثل   گفتیم

 بود  مشخص   اشچهره از   که  هم  فروغ.  داشت  ولع  آن  دن یشن  یبرا  و  بود  دهینرس  فروز   گوش  به  اصال

 مانتو   یبرا  فروز  که  ی وقت  تا   و   انداخت  باال  ییابروتک خورده، جا  روزبه  تی م یصم   همه   نیا  از

  .کرد  دنبالش   نی سنگ  ی نگاه   با   رفت،   اتاق   به  دنیپوش



 :کرد  زمزمه  فروز  گوش  کنار  نویم

 !ندارم  بهش  ی دیام.  ادیدرنم  خواهر  خواهرت،  نیا  از_

 

 :دیپرس  روزبه   نشستن،   محض  به.  فروغ  نیماش  واقع  در  شدند؛   روزبه  ن یماش  سوار 

 ازش؟   ی هست  یراض  چطوره؟  عطا  با  اوضات_

 ...مونه یعروس  هم   زود ی لیخ  احتماال ...  میخوب_

 :گفت  ت یرضا با  و  کرد  روشن   را  ن یماش  روزبه

 جسور   مرد   نظرم   به.  ادیم  خوشم   ازش .  دمشید ک یوعلسالم  حد  در   یگذر  بار   سه  دو  هاموقع  اون_

 !هست  ی مقتدر  و

 :گفت  و  کرد   کج  ”!دونمیم  ”چه  ی معنا به  یگردن  فروز

 کنارش   کنم  فکر. دارم  دوسش.  هیحام  و  مهربون  یلیخ اما...  ندارم  ینظر   رو   مقتدر  و  جسور_

 .هست  تیرضا  و   آرامش  کنمیم فکر  رکن،   ن یترمهم  یزندگ  هی ی برا.  باشم  داشته  آرامش

 :گفت  متفکر  و  داد  تکان   ی سر  روزبه

 !دونهینم   خودش   هنوز  البته!  اومده  خوشم  یکی  از.  کنم  ازدواج  یزود به  منم   کنم  فکر_

 :دیپرس  و  د یچرخ  ش یجا سر  قبل  از   شتریب  یجانیه  با  فروز

 !کن  فی تعر  ؟ی ک  ؟ی گی م  یجد_

 :گفت  ش یسو  به  ی نگاه مین  و   کوتاه  ی تبسم   با  روزبه

   .می کردیم  صحبت   هم  با  مدت  تمام   .بود  نشسته  دستم  کنار  مای هواپ  تو  روزید_

 :شد  ریمتح  فروز



 رومئو   به  یکرد  اقتدا...  گرم  دمت  بابا...  زده؟  سرت  به  ازدواج  فکر   ،ییهوا سفر  م یتا  کی  اساس  بر_

 !ی عاشق  عملسرعت  تو

 ی کشورها  از...  داره  رو   شده  ضرب   رانیا  تو   سکه  یچ   هر  مشروطه  زمان  از...  داره  سکه  ونیکلکس_

  .نطوریهم  هم  گهید

 :شد  شتر یب  فروز  تعجب

 ازدواج  یبرا  بودن  ونریکلکس  فقط  ی کنیم  فکر  اومده؟  خوشت ازش  بودنش  ونریکلکس  خاطر   به_

 !ه؟یکاف

 به  که   ییزهایچ به  ونری کلکس  هی  وافر  عالقه   ونر،یکلکس  ه ی  فقط...  الزمه  من یبرا  ی ول  ست،ین  یکاف_

  لیاوا...  شناختمشیم قبل  از...  هم بعد.  کنهیم درک   رو   هستند   یمعنیب   و  ارزش کم  گرانید  نظر

 ل یدل  که   بود  یکس  تنها.  شدم  آشنا  باهاش   دانشگاه  تو   بود،  بد   یلیخ حالم  و   فرانسه  بودم  اومده  که

 .دونستیم   رو  نافرجامم   عشق   و  بد   حال  یواقع

 :گفت و  داد  تکان  یسر  فروزان

  !شیشناسیم   پس...  آهان_

 یلیخ شده،  یعلن   یخانوادگ نسبت  گفتم  بهش  که  روزید.  شناسهیم  کامل   هم   رو   تو  آره،_

 !بدم   نشونت  رو   عکسش کن  صبر ...  شد  خوشحال

 و  شد   یگالر   وارد  ،یگوش  به  ی گرید  و   بود  ابانیخ به   چشمش کی  که   همانطور و  درآورد   را  لشیموبا

 :آورد  را  ی ریتصو

 چطوره؟ _

 صاف   ی موها  و  بود  رهیت یگندم  پوستش .  افتاد  اندام  کیبار  و   بلند  یقد  با  ی دختر  به  فروز   چشم

 تن   به   مردانه  راهن یپ.  شدیم دهید  بود  انداخته  سر  یرو  ی شینما  که   یشال کنار  از   بلندش  و  یمشک

 دادیم  نشان  دختر   سرپشت  ی تابلوها.  بود  گرفته  دست   به  را رنگ  یاسرمه  یچمدان دسته  و  داشت

 .است  شده   انداخته  عکس   رانیا  فرودگاه  در



 :داد  پس  روزبه  به   را  یگوش  لبخند   با

 بایز  باشه،   داشته  دوست  رو   یک ی  آدم  یوقت  .اومده  که   اد؛یب  نیریش یبز   دهن  به  دیبا  علف_

 یباطن  ی هامشخصه مهم !  ادیم  چشمش  به  باتریز باشه،  داشته   دوسش  شتریب  ی چ هر. ندشیبیم

  .دارند  نقش   یل یخ یزندگ  تو   که  هست

 :گفت  کند   نگاه  فروز  به   آنکهیب.  انداخت ابروانش  ن یب  ین یچ  روزبه

 م؟ یکن   صحبت  ی دار  حوصله_

 :دیخند یتصنع  فروز

 !گهید  میکنیم   صحبت  میدار  خب،  م؟یکن یم کاریچ میدار  مگه_

 :گفت  و  شد   رهیخ  ابانیخ  به .  داد  لبخند فرم  را لبانش اندک  ی لیخ  روزبه
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۲۵۲    

 که  یدختر   کنم  قبول  تونستمینم .  شد  بد  یلیخ   حالم   گفت   برام  گذشته از   فرامرزییدا  که  یروز_

 تا  شب  اون.  بودم  شده  وونهید.  مخاله شده  بشه،  نمیبال هم خواستمیم  که   ی دختر  بودم،   عاشقش

 رمیم  قبول،  گفتم  بابام   و  مامان   به   یمست  تو   صبح . دمیکش  سر  ییتنها  رو   ودکا  شه یش  هی  صبح 

 بودما،   داغون.  شد  بدتر  حالم  فرانسه  اومدم...  گرفتن  ت یبل  برام  درجا  خداخواسته از  هم  اونا  . فرانسه

 با  اونجا.  دانشگاه  رفتم البرز،   و  بابام   دوست   زور  به   .کردیم  آرومم   مشروب فقط.  معنا  تمام  به  داغون

 براش   تو   از  بودم،  کرده  مست   دوستانه   جمع  تو  که   بار   هی.  بود  البرز   زن  دوست   شدم،   آشنا  روزهیف

 اسپاتتیسوئ  ییجورا هی.  کنم  درددل   باهاش  داد  رو  بهم  .داد  میدلدار  شدم،  ار یهوش که  بعد.  گفتم

 داشتن  دوست  بدون  ق یرف  ه ی  .باهم  میشد ق یرف.  روزهیف  و   من  اتصال  حلقه  یشد   تو.  برام  شد

 رو  دوستش   کمکم.  گفتمیم   براش  داشتم  بهت  که   ی احساسات  تمام   از.  حرفا نیا  و  عالقه   و   یجنس

 !دادن  مانور  دیجد دوست  نیا  رو   مرتب   هم  زنش   و   البرز.  میبش  آشنا هم  با  که   کرد  یمعرف  بهم



 ن یب  فاصله  اونقدر  هم   بعد  کردم، یم  چت  باهاش  یمجاز   تو   مدت  هی.  گهید شهر   هی  رفت   هم   خودش 

 بر  د یمز  شد  هم  دوستش  و  من   ن یب  خوردن بهم  .رفت  ادمونی  هم  از  گه ید  که   شد  اد یز  چتامون

 به...  کردیم  درک   رو  حسم   د، یفهم یم   رو  حرفم.  بود  خوب  یلیخ بود  که  ی کوتاه   مدت  اون  .علت

 شد  باعث   روزهیف  حضور. کردمیم  معتاد   مشروب  با  رو   خودم  نبود،  روزهی ف  اگه  بگم   تونمیم   جرأت

 عشق   داغ  از  هم نکنم،  خفه  مشروب   با  رو  خودم  هم که  کرد  یکار... ببرم  پناه  الکل  به   کمتر

 شی زندگ  تو رو  یکس.  کرد  هندستون   اد ی  لَمیف  دمش،ید  دوباره  که  روزید.  نسوزم  لحظه   هر   نافرجامم 

 ونیکلکس  دمیفهم   یوقت.  بشم  ق یرف  باهاش   ازدواج  قصد   به   بار   نیا  خوامیم .  دمیپرس  ازش  نداشت،

 !ییآشنا  ن یا  به  شدم  بی ترغ  شتریب  هاشن، سکه  عشقش  و  داره  سکه

 داره؟   سکه  ونی کلکس  یدونستینم   قبال_

 مورد   در  هم   یکل. اومد  ذهنم  تو  روزید.  بود  نمونده  ذهنم  تو  اما...  بود  گفته  بهم  روزهیف...  چرا_

 !میکرد  صحبت  هاشسکه

 

 :کرد  زمزمه   لب  ریز  فروز

 ...روزهیف_

 «...روسبزه  و  قدبلند...  روزهیف  فروزان،...  فروزان  روزه،ی»ف: داد  ادامه  دل  در  و

 :داد  ادامه  کند،  نگاه  فروز   به   آنکهیب  و   چرخاند  را  ن یماش فرمان  روزبه

 حتما و  ست صادقه یا یرؤ  یکن  فکر   که   واضح  قدراون  ؟ ینیبب  بار   چند   رو   خواب هی  حاال  تا  شده_

 بده؟   رخ  قراره

 :داد  ادامه  دوباره   د،ید  را  او  سر   ی منف  حرکت   ی وقت  و  انداخت   فروز   به   ینگاه مین

. خلوت یلیخ پارک  هی ...  پارک  میرفت  هم  با  دمید   خواب بار  ه ی  فرانسه،  بودم  رفته  که  یلیاوا  همون_

 روز   چند  حد   در   کوچولو  ی لیخ کوچولو،  نوزاد هی  تو !  بود  شده  پارک   هم نیماش  ابونشی خ  تو   یول

 با  تو .  دیخندیم  داشت  خواب   تو   و   بود  خواب  نوزاده.  یرفتیم  ش صدقهقربون  یداشت  و  بود  دستت



 بچه  حاال   تا   ش ییخدا  داره،   ناز  چقدر  نشیبب...  روزبه  نشی»بب:  یگفت  و  یداد   نشونش  من   به   جانیه 

 «!؟ یدید  ی ناز  نیا  به

. نوزاد  تا  بودم  تو   نگاه  حس  و   احساس  مجذوب   شتریب  اما  کردم، یم   نگاه  بچه  به   عالقه  و  عشق   با  منم

 یرو   گذاشتم  رو  دستم   و  دم یخند بهت  من...  بودن  سی خ ،یداد  من   به   نوزاد  از   که  رو   چشمات

 وجود   تو   حال همون  تو ...  تو  به   من  ،یکردیم   نگاه   عاشقانه   نوزاد  به  تو.  دادم  فشارش  و  تشونه

 از   شکر”  ی”اله بگم  دلم  تو   اومدم   تا. کردم  حس  رو   یزندگ  از  ت یرضا  و  یخوشبخت احساس   خودم، 

  .دم یپر  خواب

 و   الکل  جهینت کردم یم  فکر  لیاوا.  دمید  اول  ماهه   چند  اون  رو  خواب نیا  بارها   بار،   کی  نه

 نه   ستصادقه  یایرؤ  شدم   مطمئن  دمش، ید  دوباره   هم  ی عاد  حالت   یوقت   اما...  مهی اریهوشمهین

 !یمست  از  حاصل   ونیهذ

 رو   تو ییزهایچ  ی گاه   فقط.  کردم  فراموشت.  هی چ انیجر رم یبپذ  شد  باعث  زمان  گذشت   خالصه؛

 اون  و  طالقت   از  بعد. یبر  خاطرم   از  کامل   تا   کردم  ونمیکلکس  غرق   شتری ب  رو خودم. آوردیم  ادمی

 تازه  و   اومد  رو  میقد  عشق  »آتش   ییجورا هی.  کردیم   تیادآوری  بهم  مرتب یعل  وحشتناک،   اتفاق

 ریگ  ی وقت.  دادم  امی پ  بهت   و  جلو   اومدم   برنامه  و  فکر   بدون...  یخانگ  نهی قرنط  تو .  بودم  تنها .  کرد«

 واسه.  ینکن  یحساب من   رو   هم دارم،   نگهت  هم  که   ارمیب  بهانه  هی  خواستم  ، یرفت  قبال   چرا  یداد

 باز  ی حساب  روم   ینتونست   هم باز  اما...  یکرد باور   هم تو .  گفتم  بهت  رو شاخدار   دروغ   اون  نی هم 

 ی گفت  یوقت  ، یداد  امیپ   بهم  و  م یلیفام  ی دیفهم   نستاگرامیا  تو   یوقت.  رفتم دوباره  ن یهم   واسه.  ینکن

 تو   یبرا  گه ید  من   بارنیا  خب،  اما .  کردم  ذوق و   افتادم  خوابم ادی  ست،ین  مامانا  یواقع  دختر  مادرم

 و  گفت   مادرم   واسه  مامانا   بودن  یمادررضاع  انیجر  از   فرامرزییدا  که  هم یوقت!  نبودم  روزبه  اون

 ته   هنوز  اما.  دور  انداختم  و   دمیکش  رو  خواستنت  دندون  کامل   م،یمحرم  بهم  تو   و  من   خورد   قسم

 .دادیم   قلقلکم   خواب،  اون  دلم
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۲۵۳    

 :انداخت  ساکت  فروز  به   ینگاهمین  دوباره  و  زد   کمرنگ  یلبخند

 که   یبشنو  ی آهنگ  هی  ، ینیبب  یلمیف  هی  ،یبخون  ی متن  ه ی  بزنه،  ی حرف  هی یکی  جا  هی  حاال  تا  شده_

 که  فرستاده  یکانال هی  از   رو  ام یپ  اون  خدا انگار  ؟ی هست  خودت  فقط  امیپ  اون  مخاطب  یکن  فکر

 داشت .  روزهیف  قیطر  از .  دیرس  بهم  خدا  ام یپ  نیا  دم ید  رو   روزهیف  که  فرودگاه  تو ...  برسه؟  تو   به  فقط

 فراموش  هم بعد  داشته،  کراش   برادرش  دوستان  از  ی کی  رو   قبل  سال  چند  گفت یم  زد یم  حرف

 که  برادرش   دوست  همون  دن ید  رفتهیم  دیبا  یکار   یبرا  قبل   روز  چند .  ره یم  شه یم  تموم  و  شهیم

 ستین  درست   یخالدست  دم ید  دم یرس  که   دفترش  کوچه  سر  گفت یم.  کنه  مهر   براش  رو   یز یچ  هی

. نباشم  ی خال  دست  نکهیا  واسه  فقط   دمیخر گلشاخه  تا  دو  کوچه   سر یگلفروش  از.  ششیپ  برم

 سال   چند اگه  کردم   فکر  خودم   ش ی پ  برگشتم،  و  شد   انجام  کارم  و  دادم   بهش  رو  گلها  ی وقت  گفتیم

 بوده  عالقه   ابراز  و  محبت  نشونه  گلها  اون  کردمیم   فکر  حتما دمیدیم  خواب تو   رو  صحنه  نیا  شیپ

 هی  از   صفحه هی  خوندن  ا ی  لم،یف  ه ی  وسط  از  قهیدق  کی  دن ید  با  گفتیم .  یکار  نزاکت   و  ادب  نه

  .میبد  ی قطع  نظر   کتاب  ای  لم یف  اون  یتهایشخص  مورد  در   میتونینم   کتاب

 هم  با  االن  که   یارابطه  ن یهم   با   قراره  خواب اون  دیشا  نکه یا.  گرفتم  خودم یبرا  ام یپ  رو   حرفاش

 !باشه  بغلت  تو  البرز  بچه   ای!  یبد  نشون  من   به   رو  عطا   و  خودت   بچه   تو مثال.  بده  رخ  میدار

 خالص خالص   االن.  رفت   نیب  از   داشتم  بهت  که  ی احساس  تتمه   هوی  کردم،  درک   رو  ام یپ  نیا  یوقت

 .ایریب  و   خالص . پاک  پاک   ست؛برادرانه  محبت   هست   ی چ هر

 

 :گفت  شد،  تمام   که   روزبه   یها صحبت.  کرد  گوش   روزبه   یحرفها   به   سکوت  در  فروز

 اسمش   چون   کردم   انتخاب  رو   بهروز  من.  بکنم  یاعتراف  ه ی  خوامیم  منم   ،یکرد  اعتراف  تو   که  حاال_

 احمقانه   و   فکریب  نقدریا  د یشا  نداشت  رو   هامشخصه  نیا  اگه.  بود  تو   مثل   کلشیه  و  قد   بود،   تو  هیشب

 !بخورم  ضربه  نقدریا  بعدش  که.  کردمینم   قبولش 



 :کرد  لیگس  شی سو  به  ی نگاه   دوباره و   زد  کور ی  یلبخند   روزبه

 روز   دیشا...  نداره  تو  به   یربط   چی ه   روزهیف...  یکن یم  اشتباه  نه،   اما...  یبگ  ی خوایم   یچ دمیفهم _

. ستین  نطوریا  اصال گه ید  االن  اما...  برام  بوده  شده   ش جاذبه  ل یدل  شیظاهر  مشخصات   نی هم   اول

 دای پ  جاپارک نیبب  کن   نگاه...  راحت  التیخ. ستین  یجناح چی ه  به  وابسته...  مستقله  یدایکاند

 م؟ یکنیم

 

 شی پسرها  و  فرامرز  از   که  ی خاطرات  از  روزبه.  شد  عوض   کامال  صحبتشان  فاز   برگشت،   ریمس  در

 گفت   مامانا  به   وافرش  ی عالقه  از  .انداختیم  راه به  فرامرز   پسر  با   داشت  که  یشراکت  از.  گفت  داشت

 !ستین  اشیواقع   مادربزرگ  مامانا   کندینم   باور   هم هنوز نکهیا  و

 

 آشپزخانه،  در   شام.  بود  آمده   هم   فرهود   شدند،   خانه وارد  نوشابه  ی هایبطر  و  غذا  ی هاجعبه با  یوقت

 ی نفرههشت  ز یم  پشت  هنوز.  شد  صرف  فرامرز و   برزیفر  گذشته   مصرف   خ یتار  ی هایشوخ  انیم  در

 گاهگه  فقط.  بزنند  دست   یکنتاکمرغ  و  تزایپ  ی برشها  ن یآخر  به   آنکهیب   بودند،  نشسته   یغذاخور

 و   فرهود  ن یب  فروز.  گذاشتیم  دهان   در   و  برده  فرو   سس   ظرف   در  یاکردهسرخ  ینیزمبیس  فرهود

 از  داشت  فرامرز.  بودند جوانان مقابل  ضلع   در   گری د  نفر  سه   و  ز یم  رأس   در برزیفر  .بود  نشسته  روزبه

 فرخنده .  گفتیم  سخن بانند، یگر  به   دست  آن  با یی اروپا  یکشورها   در   مهاجر  انیرانیا  که   یمشکالت

 فرخنده،   و   فرامرز  ی جد   ی صحبتها انیم  در. کردیم  اضافه   همسرش   ی صحبتها به  را ینکات  هم

 :گفت  یلودگ با  روزبه

 !انگشتاست  کاربرد   سر  شدن  ج یگ  گه، ید  یکشورا  تو  ایرانیا  مشکل  نیبزرگتر_

 :داد  ادامه  و  گرفت  باال  را   شستش  انگشت



 یکی  لیاوا.  دییتأ و   کیال  انگشت   شهیم  اونور  شه، یم یتلق  ناسزا  و   فحش  رانیا  تو  که  یشست_

 جفت  منم...  ستین  رانیا  نجایا  ومدیم  ادمی  هوی  بعد ...  بهش  شدم یم  برّاق  داد،یم   نشونم  رو  شستش

 !دادمیم  نشونش  شستامو

 :داد  جواب طنز   ی لحن  با  فرامرز

 !نبوده  کیال  هدفت  پدرسوخته  توئه  ندارم  شک_

 :کرد  دییتأ خنده با  روزبه

 رو   شست  ه ی  ،یبندیم  هم  با  رو تا چهار.  ترهشده  حساب  یفارس  شیگو تو  انگشتا   حرکت  اساسا_

 ی تا  دو   بعد  دربره،  یک ی  اول،  یتا  دو  غرب،   فرهنگ  تو  حاال ... یدیم  رو   فحشت  راحت  ،یذاریم  آزاد

 !یرانیا  ورژن  فقط  یانگشت  فحش...  ه؟ یبافتن  مگه   آخه...  یبعد

 :کرد  نجوا  خنده با  روزبه  به   رو و  آورد  جلو   را   سرش  فروز   سرپشت  از  فرهود

 !داداش  بلندتره  ه یبق  از  یوسط  انگشت...  کتابهحساب  رو  زشونیچ همه  اییاروپا_

 جواب رلب یز  و   آهسته  بالفاصله  هم  روزبه.  نشود  ان یع  اشخنده  تا   گرفت گاز  داخل  از  را   لبش  فروز

 :داد

 تی فرنگ  ی رفقا  واسه  برو...  ستین  حکمت یب  ایرانی ا  کار  چ یه !  داداشششش...  ازطوله  ترمهم  ضخامت_

 !کن  فیتعر
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 ی مهمان  ادی  زود  یلیخ  .کرد  شاد  را فروز  خاطر  کوتاه،   یالحظه تنها  فرهود،  و   روزبه  ادبانهیب  مزاح

 کج  ی دوزار  و  ی بستن  شدن  آب  مورد  در یشوخ...  بهروز  و   منصور ...  حکم یباز   افتاد؛  منزلش 

 !بهنوش



 هر  که  فرستاد   خودش به  ی لعنت  .انداخت  هیسا   تش یرضا  و   احساس  یرو   ، یناراحت  اه یس  یابرها

 داشت  دوست.  شودیم  میقد  از   یاخاطره  به  ورود  کُد   شیبرا  ، یمزاح  هر  و  ییگفتگو  هر ،یاتفاق

 که  یزی چ.  فتدین  منصور و  بهروز  اد ی  وقت  چ یه  داشت  دوست   .کند  پاک   را اش گذشته  خاطرات  تمام 

  .نداشت  امکان

 حرف   روزبه   یکودک  مورد  در   وتابآب  با.  داد  فروغ  یحرفها   به   اش یمنف  خاطرات  مرور   از  را   حواسش

 :زدیم

 یجور   ه ی  یبود  یتی وضع  هر  تو  کجاست،   لهیوس   فالن  م یدیپرسیم  ازت  وقت  هر  یبود  که  بچه_

 م یگفتیم  بهت  هم  چقدر  هر! یبد  نشونش عقب،  به  شستت   انگشت  اشاره   با  که   یگرفتیم  قرار

 !دستت  از   خوردیم  ی حرص چه  فتاح.  رفتینم   کَتِت  تو   ست، ین  مؤدبانه حرکتت

 :گذاشت  اش گونه  یرو را دستش  یشینما  روزبه

 !گرفت  درد  دوباره  بابافتاح   یدادنا  حی توض یجا...  ادمهی_

 :کرد  ی اخم   فروغ

 بار   هی  ست؛ ین  ادتی  رو  ی ش  سوار  یبرقپله  بردتیم  ذاشتیم  وقت   برات  نقدریا  فتاح ...  وروچشمی ب_

 !مونده؟ ذهنت  تو  زده  بهت  یلیس  ه ی  خدا  بنده

 :دیخند  روزبه

 !!!نایعموا  خونه   کینزد  پاساژ   برد   منو  یبرقپله  خاطر  به   صرفا بار  ه ی  ادمهی  رفته؟  ادم ی  گفته  یک_

 :کرد  ادی  گذشته  از   حسرت با  برزیفر

 یکوبیم  نجایا  از  یدار  یاوحوصلهحال چه  گفتم  فتاح  به   بود  روزید  ن یهم   انگار !  گذشت  زود   چه_

 امرزیخداب! ترهصرفه به   که  ی شهرباز  شیببر.  شه   سوار   یبرقپله  که  شهر سر   اون  یبریم   رو  روزبه

 !ادی م  خوشش  یشهرباز از  شتریب  ی برقپله  از  گفت

 :برداشت  غذا  ن یدورچ  بازمانده  از  ی ارشوری خ  روزبه



 برم،  رانیا  از  نکهیا   از  قبل!  قانعم  هنوزم  نباشه،  خود از  فیتعر  البته!!!  بودما  یقانع  بچه   چه  یول_

 بوفه  رو   عقب  اون  شم،  سوار  رو   آهنراه_شی تجر  یآرتیب  که  بود  نیا   حاتمیتفر  نیبهتر  از  یکی

 اتوبوس  بتونم  کرونا خاطر   به   یسر   نیا  نکنم  فکر !  نمیبب  رو  روها ادهیپ  و مردم   باال   اون  از  و  نمیبش

 !شم  سوار

 :گفت  ،ی گرید  با  تا   زند یم  حرف  خودش  با  شتریب  که  ی کس  مثل  فرامرز

 با  یکی!  نداره  پول   به  یربط   هم   ی لیخ! هیذات  ست؛ین  هم  یآموختن!  مهارته ه ی  یزندگ از  بردن  لذت_

 ی لیدل  ه ی  ببره،  لذت  ست ین  بلد  ساختمونا،   نی مجهزتر  و  ن یبهتر  تو  ی رفاه   امکانات   نیبهتر  داشتن

 !ببره  رو   لذت  ن یشتریب  حداقلها  از  بلده  هم ی کی.  کنهیم  دایپ  خوردن  غصه   و  ینگران  یبرا

 :داد  نشان  را  فروز   و  کرد   دییتأ  برزیفر

  ...بلده  رو  بردنلذت روزبه  مثل   هم  فروزان_

 :داد  ادامه  برزیفر  و   کرد   نگاهش  یسؤال  فروز

 و  یبرگشت  دوباره  بعد  ، یشد  رد   اسی  کنار  از...  خودم  دفتر   از.  دمتیدیم داشتم  باال  اون  از  امروز_

 حیتفر  هی.  کنه  بوش  و  ستهیوا  اط یح تو   اسی  کنار   ی کس  دمیند  االن  تا   کهیدرحال...  یکرد  بوش

 !نکردم  شتجربه  حاال تا   من   خود   که   خرجیب

 :دیپرس  متعجب فروغ  فروز،   یلبها   یرو   لبخند   تولد   با   همزمان

 کارخونه؟   ن؟یبود  هم  شی پ  کجا   صبح  کجا؟   اسِی_

 آمدنش   از  یکس  بود  کرده  د یتأک  فروز   به   قبال  برزیفر.  بود  وآمدرفت  در  فروز  و   برزیفر  ن یب  فروغ  نگاه

 :گفت  و   کرد  ورجوعرفع  عایسر  فروز.  بود  داده  لو   ناخواسته  خودش  اما نفهمد،   ی زیچ کارخانه  به

 اگه  خواست   من   از  بخره،  خوادیم  اتوریراد  و جی پک  دوستام   از  یکی...  کارخونه  بودم   رفته  امروز_

 !رم ی بگ  براش  کارخونه درب تر مناسب  متیق  تونمیم

 :زد  یپوزخند   فروغ



 انیب  تونن یم یمفت  ی جورنیهم  کنن  فکر !  سروصاحبهیب  اونجا  نکنن  الیخ دوستات   حاال!  خوبه_

 !واال!  برن  و  بردارن  جنس 

 به  را  آنجا   سنگ  قدرنیا  که  دارد  یسهم   کارخانه  در   هم فروغ  د یشا  که  کرد   شک   فروز  لحظه   کی

 :گفت  خنده  و   یشوخ  با  روزبه   د، یبگو  یز یچ  آنکه   از  قبل   .زندیم  نهیس

  .هست حواسش خودش  ییدا  ”.بخشهینم   یقلشاه  بخشه،یم  ”شاه مصداق  ی شد  مامانا_

. شود  مطلع  کارخانه  به  رفتنش   از   یکس  خواستینم   برز یفر  چرا  د یفهم   تازه فروز  و   کرد  ی اخم   فروغ

 نوع  مشغول  ذهنش   آنقدر!  است  دهی نفهم   آن  علت  از  ی زیچ که  د یفهم   تازه  کرد،  فکر   که   ی کم   البته

 !نشد  متوجه  یلی فام  یگفتگوها  از  یز یچ  گر ید  که   شد   فروغ  برخورد

 

 در   و  کرد   یخال  غذا  خرده از  را  بشقابها  هم   او  کرد،   زیم کردن  وجورجمع  به   شروع  که   فرخنده

 به   دوباره  و  برگشتند  سالن   به   و   کردند  ترک  را   زیم باالخره  هم هیبق  .دیچ  ییظرفشو  نیماش

 .پرداختند  ییگوخاطره

 یباز ورق  در   را  خودش  و   نشست  ن یزم  ی رو  روزبه  و   فرهود  کنار.  برگشت  سالن  به   فرخنده  همراه

 .برد  لذت  روزبه  یزدنها جر از  و   دیخند فرهود  یتقلبها   به  .داد  شرکت  آنها

 را  ش یچا  ی خال وانیل  فروز  نواخت،   را  دوازده  ساعت  ی هاضربه سالن  یگوشه  گراندفادر   ساعت  یوقت

 :گفت  برز یفر  به  رو   و  شد  بلند.  گذاشت  ز یم  یرو

 د؟ یی فرمایم  ی مرخص   اجازه_

 :گفت  روزبه   برز، یفر  یجا   به

 .برسونمت   شو  حاضر  یخواست  وقت   هر_

 :داد  جواب   پرغرور  و   محو  ی تبسم  با  برزیفر  خودش،   پاسخ   از   شیپ

 !پاشه   ریز  آزرائه  وندای ه ! داره  نیماش  خودش_
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 اغراقیب  فروغ  رنگ  .شد  همزمان   فروغ   یناراحت  و   بهت  با   فرامرز  یلبها  ی رو  ت یرضا  لبخند تولد

 :گفت  یتلخ  لحن  با   و  رفت   باال  شیابرو  یتا   کی  د،یپر

 ...دهینرس  راه  از  خوبه،_

 و   فرامرز  به   رو  و کرد   عوض  را  حرف   فروغ،  حال به   توجهیب  فروز.  داد  قورت   را  اش جمله  هیبق

 :گفت  اشخانواده

 م؟ یکن  یخداحافظ  دیبا  گه ید  امشب  د؟یبریم  فیتشر  فردا_

 :داد  نشان   را  پرواز  و  صعود عالمت  دست  با   فرهود

 کردن   جاجابه و  چمدونا با  میدار  خودمون   خونه تو   موقع  نیا  فردا...  آخرهشام  امشب...  ظهر  فردا_

 .میزنیم  سروکله  لیوسا

 ...و  بروند  فرانسه  به   عسلماه  یبرا   عطا  با   کرونا  از  بعد   حتما که   کرد  تعارف  فرخنده

 

 طرفش  به   و  برخاست   شی جا  از   فرامرز  برگشت  یوقت  .دیپوش  را  شالش  و مانتو  و   رفت  اتاق  به  فروز

 او  متقابال  هم فروز.  دیبوس  را  اشگونه  و  گرفت   آغوش  در   محکم  و   سفت  را او  کرونا،  به   توجهیب.  آمد

 به   گشاده  دستان  با  فرهود  فرخنده،  از  بعد.  خورد سر  فرخنده   آغوش  به  فرامرز  آغوش  از  و  دیبوس  را

 :گفت  گوشش  کنار  طنت ی ش  با  و  کرد بغل  را  فروز .  آمد  طرفش 

 بار  ن یصدم  یبرا  یعشق  شکست   حوصله  یک  وگرنه...  نشدم  آشنا  باهات   زودتر که  خوشحالم  چقدر_

 داره؟   رو



 و  کرد   یخداحافظ هم  هیبق  با .  گرفت  چشم .  افتاد  روزبه   تلخ  لبخند  به  چشمش   فرهود،   آغوش  از

 به   را  او  و  شد  دارعهده را بدرقه  ت یمسئول  روزبه.  کند  اش بدرقه  خواست   برزیفر.  زد  را آسانسور  دکمه

 .فرستاد  داخل

 

 :گفت  روزبه   آسانسور،  در   شدن  بسته  با

 ه؟ یچ کارخونه   انیجر  ...خب_

 :دیخند  فروز

  ...نداره  انیجر_

 خودت  بی ج  از   یحاضر دونمیم  ؟ یبد  اتوریراد و   جی پک  سفارش   یبود  رفته  ی ک  واسه!  یخودت خر_

 ه؟ یچ انیجر بگو  عیزودتندسر!  یننداز  رو   ی ول  یبذار  رو   فیتخف التفاوتمابه

 از!  نشود  مطلع  یکس فعال  بود  شده   قرار  نکهیا  از .  گفت  کارخانه  در   اشیکارآموز   از  خالصه یلیخ

 به   شاگرد  دو   با  تنها   و  است   داده  ارجاع  زهره  دوستش  به   را  زبانش   نیآنال  کالس  یشاگردها   نکهیا

 معاون  بتواند  و  اموزدیب را  ی کار  اصول  زود   یلیخ است   دواریام  نکهیا  از  .کندیم کار  نامنظم   صورت

 .شود برزیفر  و   فرنوش  ییاجرا

 ن یماش  ی جلو.  شدیم   شتریب  روزبه   یلبها   یرو لبخند   ی دگیکش  گفت،یم   فروز   که  ی اجمله  هر   با

 و   گفت  کیتبر  نی ماش  بابت !  تبسم  تماما   بود؛  شده  ژوکر   صورت  هیشب روزبه   صورت   دند، یرس  که

 :داد  ادامه

 .نم یبب  رو  ها بچه  رانم،یا  که   مدت   نیا  تو  بذار  برنامه  هی...  یراست_

 .رمینم   سراغشون  ادیز  هم ی مجاز  ی حت.  دمیند   رو  ی کس  که  هست  یماه   هشت هفت خودم  من_

 هنوز   شونبچه  چون   هم  االن..  .یارتباط  در  خودتم  رو  اون  که   ارتباطم  در  آزاده  و   یعل  با  فقط

 فکر !  ندارن  یخوب  طیشرا  ی لیخ  گرفته،   مانیزا از   بعد  یافسردگ  هم  آزاده  خود و   هست مارستانیب

 ...کنم



 ییبایز یانحنا  هست،  خط پشت   عطا  نکهیا  تصور   به  .کرد  قطع   را  حرفش لش،یموبا زنگ  یصدا

 ر یمتح  و  رفت   لبش   یرو   از   لبخند. رفت  لشیموبا  سراغ  و  گفت   ید”ی”ببخش.  داد  نتیز  را   شیلبها

 :گفت

 !هیعل_

 :داد  جواب دلهره  با   را  یگوش  بعد  و

 شده؟   یچ   ؟یعل  جانم_

 .نبود  ساعت  به  حواسم! گرفتم  تماس  بدموقع  دیببخش  ؟ ی نبود  که  خواب_

 :داد  ه یتک نیماش  در  به

 خوبه؟   آزاده  شده؟  یچ...  دارمیب  نه_

 م؟ یریبگ  لیتحو  رو   اریشهر  مارستانیب  یا یب  من  با  فردا   یتونیم  تو.  ستین  بدک   هم  آزاده_

 ست؟ ین  مامانت  مگه  یول.  ستین  ی مشکل...  حتما_

 :بود  همراه  صال یاست  با  ی عل  یصدا

 از  تونهینم   آزاده  که  طیشرا  نیا  تو! منه  حال   وصف  د،یآ  در   ز هم مهمان و  دیزا زن  و  د یآ  رمضان_

 ورنیا  از  گرفتن،   کرونا  خواهرش   و   مادر  اونور  از   نشده،  خوب  هنوز  زخماش  و  بخوره  تکون  جاش 

 !یبدشانس  ته   یعنی!  برداشته  مو دستش   ن، یزم خورد شی پ  ساعت  هی  منم   مامان

 !گمی م  رو  خانم نیزر  چطوره؟   حالشون  االن !  بد  چه...  یوا  یا_

 مارستان یب  ی ایب  باهام  ی بتون  اگه.  شه  گرفته   گچ آرنج   ی باال  تا   دستش   دیبا.  مارستانی ب  بردتش  بابا_

 باشه   زن  ه ی  روز،  دو ی کی  حداقل باز.  شهیم  خوب  ی لیخ یبمون  اریشهر  و   آزاده  ش یپ  هم  بعدش  و

  !نتونم  ترسمیم  ییتنها  من !  ترهراحت  الم ی خ  شمونیپ

 :کرد دست  به   دست  را  یگوش

 باشم؟   حاضر  ی ساعت  چه ...  حتما  باشه_



 

 :گفت  روزبه   به  رو   کرد،   قطع  که  را  یگوش

 .زد  زنگ  خودش  م،یآورد  رو   اسمش   تا...  زادستحالل چه_

 درست  فعال...  نمیبب  رو شجوجه  و   یعل  ام یم  سر هی  منم   بتونم...  بفرست  برام  رو   مارستانیب  آدرس_

 !شونخونه  برم   دم یفهم   آزاده  از  که   ی اوضاع  نیا  با  ستین

 .رمیم  گه ید  من  . باشه_

 

 دوباره.  انداخت  نیماش  داخل  به   ینگاه  شهیش از  و   شد  خم  روزبه.  شد  سوار  و  کرد  باز   را  ن یماش  در

 :گفت  و  آمد لبش  یرو تیرضا  لبخند

 !هستم امتیپ  منتظر .  باش  خودت مواظب ...  باشه  مبارکت_

  .خدانگهدار...  نطوریهم   هم   تو_

 

 :فرستاد  امکی پ  برزیفر  یبرا  روزبه،   از   شدن  دور  با

 «.ممنون  گذشت،   خوش  یلیخ. بود  یخوب یلیخ  شب»_

 «تونم؟یم  کارخونه،  امین  روز   سه   دو  خوامیم  من  که  اومده  شیپ  دوستم   یبرا  مشکل  هی»

 :بود  داده  را  جوابش برز یفر  دیرس  که   خانه   به

 «.اد ینم   خوشم   ی نظم یب   از  من .  روز  سه  فقط»_

 :کرد  پی تا.  بود  مشهود  هم   امکش ی پ  در  ی حت  برزیفر  اقتدار

 «حتما  چشم،»_
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.  داد  او  به   یمهمان  از  یگزارش.  گرفت  تماس  او  با  بودنش،  ن یآنال  دنید  با  و   رفت  عطا  اپواتس  سراغ

 و .  یعل  شب   آخر  تماس  از   و  گفت   فروغ  به   احساسش  از   .روزبه  با   شیگفتگو  ی قسمتها  حذف  با  البته

 گزارش .  باشد  یمنف اخبار   ی راو  نداشت  یلیدل. کرد  حذف   را   نیزرمامان خوردن نی زم  قسمت   باز

  کرده  دارید  رابط چند با  ، یکار   میتا انیپا  از  بعد  یحت .  بود  گذرانده  را  یخوب   روز .  دیشن  هم   را   عطا

 .بود  دواریام  و   یراض  کل   در  و  بود

 

 با  دنیخند  وسط و  د یخندیم.  بود  زدهجانی ه   .سرحال  و   بود  شاد.  آمد  دنبالش   به  ی عل  بعد،  روز

 !کردیم پاک   را چشمانش در  دهیجوش   اشک  انگشت   مفصل

 :گفت  و  کرد   عوض  را دنده.  سترد  را  چشمش  نم  بار   نی چندم  یبرا

 خاطر به  ا ی  نَمونه،  بچه   نکهیا  از  ترس ...  کردم  تحمل   رو   یاسترس  چه   روزه   چند   نیا  یدونینم _

 ختم یریم  رو اینگران  همه. بگم  آزاده  جلو  تونستمینم  میچیه .  ادیب  شی پ  براش  یمشکل بودن،  نارس

 نکردم،  بغلش  حاال  تا ...  شکرت  ایخدا...  شکرت  ایخدا. اومد  ایدن  واقعا  گهید  شکر،   یاله...  خودم  تو

 ...شکرت  ایخدا.  کنم تجربه   رو شدن  پدر  رسما  تونمیم  امروز.  کردم  نگاش  انکوباتور   پشت  از  فقط

 :ستینگر  ی عل  مرخین   به   قی عم   ی محبت  با  فروز

 چطوره؟  وضعش  آزاده.  بده  رو   خوبش  ه ی  خواد،یم  بچه  که یکس  هر  به  شاالیا  خدا_

 نگرانه  خواهرش و  بابا  مامان  ی برا  طرف  ه ی  از.  شهیروح  هم   فه، یضع بدنش  هم شده،  ف یضع  یلیخ_

 هم   .داره  هم  درد.  هیگر   شده  روزش  و   شب  .کنهیم  ی تابیب  بچه  واسه  طرف  ه ی  از...  کنهیم  هیگر  و

  .یحسیب  ی دارو  عوارض  هم   نش، یسزار  ی جا



 :گفت  یاانهیدلجو  لحن  با.  انداخت  اش یشانیپ  به   ی نیچ  فروز

  دوبرابر  بچه،   از  یدور و   باباش  و  مامان  واسه  ینگران   با  آزاده  یبرا  مانیزا  از  بعد  یافسردگ...  یاله_

 چطوره؟ مامانش  حال...  شده

 تو   از  خدابنده  مامانش.  بفهمه  آزاده  مینذاشت  البته...  نطوریهم   باباشم  شده،   یبستر  مارستانیب_

 صبح...  کرده  نیسزار  که   دخترش   نیا  هم   و گرفته  کرونا  که   دخترشه  اون  نگران  هم مارستانیب

 !خورد جا   یحساب ، یایب  تو   قراره  دیفهم 

 :زد ی پوزخند  آزاده  مادر  یحرفها آوردن  ادی  به   با  فروز

 م؟ینامزد   عطا  و   من  دونهیم_

 :بود  مشخص   اشیشرمندگ  و  ی عل  دنیدزد  چشم

 شه ینم   هم شی کار  گه،ید  داره  رو   شمادرانه  یها ینگران  ی ول...  گفته  بهش  آزاده  قاعدتا...  دونمینم _

  .کرد

 :دیپرس  یعل  سکوت  ی کم   از   بعد.  کرد  سکوت  و   نگفت  یز یچ  فروز

 کارا؟   با   یهست یاوک  کارخونه؟  اوضاع  از   خبر چه_

 :داد  جواب   جان یه   با

  .دمشید  برادرم  خونه  ی مهمون  تو   شبید  ران؟یا  برگشته  روزبه   یدار  خبر...  یییییراست...  خوبه_

 فروز  به   یعطوفت پر  و   کوتاه  نگاه .  آورد  لب   ی رو  ”برادرم”   ی کلمه  خاطر  به   ی مهر  پر  لبخند  یعل

 :شد  رهیخ  ابانی خ  به   دوباره  و  انداخت

 مردیم...  االغه  یلیخ  خواهرت نوه  یول  برنخوره،  بهت  گه؟ ید  االغ  اون  مامان  ییدا  شهیم  برادرت_

 !بگه   ش یپ  سال   سه  همون 

 :دیخند  فروز



 اد یم  بتونه  گفت شه،یقاراشم   آزاده  اوضاع  د ی فهم .  ندتیبب  مارستانیب   اد یب  امروز  داره  احتمال_

  .بعد تا  نه،یبب  رو  تو   مارستانیب

 :داد  تکان  را  سرش   یعل

 از   خارج!  لهیتعطمهی ن  یدورهم   و   یمهمون  آزاده  حال  و  کرونا  اوضاع   نیا  با  که   فعال...  ادیب  خوبه_

 !بهتره  خونه

 :گفت  و   انداخت  فروز  به   ینگاهمین.  گرفت  سبقت  ی نیماش  از  یعل

 رو  آزاده  هم  مانیزا  از  قبل  ، یاجتماع  یگذارفاصله  از  یناش  یی تنها  و  کرونا  نیا...  شده  یادوره  بد_

 ندم،  ریگ  که   کنمیم  رو  مراعاتش   هم  ی لیخ  کن باور...  ششیپ  من   یشگیهم  بودن.  بود  کرده  داغون

 دونم ینم   گهید !  روانش  و  روح   سوهان  شهیم  زدن  حرف  بدون  یحت حضورم،  فقط  انگار   یول

  !کنم   کارشیچ

 ؟ یهست ی دورکار  هنوز_

 :کرد  رد  را  ابانیخ  وسط  اندازدست  یعل

... شرکت  میریم  بابا  ای  من   بار   دو  ی کی  یاهفته  ت ینها  .میکنیم  کار  میدار ینترنتیا  بشه   کهییجا  تا_

! ندارن  حضور  شتریب نفر  دو   شرکت  تو .  میهست یدورکار   باشه  داشته   جا تا ...  نطوریهم  هم   کارمندا

 !شه  ساخته  واکسنش  تا   شترهیب  ت یامن  ی جورنیا!  یمجاز  شده   هم جلساتمون یحت

...  کرده  خوش   جا   نمونیب  هنوز   ن یا  و  شد  تابستون.  رهی م  نیب  از   هوا  شدن  گرم  با   گفتن  اول  روز_

 من،  قبال   مثل  ا ی  تو  مثل  تونن ینم   که  همه  .خونه  نن یبش  مردم  که  ستین گه ید  روز   دو  روز   هی  بحث

... کردم  صحبت  مامانت  با  صبح ...  میبگذر...بچرخه  د یبا  یزندگ...  ببرن  شی پ  رو   کارشون  ی مجاز  تو

 تنها   بمونه،  آزاده  شی پ  که   ادی م  بتونه  گفت...  بود  نگرانتون  ی لیخ  یطفل یول   کردیم  درد   دستش

 .نباشه

 :گفت  و  داد  قوس   ن ییپا  سمت  به  ی کم   را  لبش  یعل



 خراب رو زیچ همه مادرشوهر  اسم  نیا  المّصب ...  یول  بهمون،   کنه  لطف  خوادیم  خدا یبنده _

 به  از ین  طرف هی  از  هم  آزاده.  نبود  روش   تیحساس قدرنیا  بود  گه ید  نسبت  ه ی  اگه  دیشا  .کنهیم

 مامان  به   تونممینم .  کنه  کمکش  که  باشه   ششی پ  نفر  ه ی  دیبا  هم   طرف   هی   از.  داره  آرامش  و  سکوت

 .واموندم  گل  تو  خر نی ع...  فروز  دارم  یاوضاع   بد! ...  ساعت  مین  بار  هر  ا، یب  بار  سه  ی روز  بگم

 بغل  رو   پسرتگل  گه، ید  ساعت   مین  تا   که   کن  فکر  نیا  به...  کنار  بذار  رو  فکرا  نیا...  جون  از  دور_

 !یکنیم

 .  کرد  دیی تأ  را   فروز  حرف   سر،   حرکت  با   و  اند ینما  رخ   یعل  صورت  یرو   دوباره  لبخند

 [11:00 10.06.21] ,شیرایو

۲۵۷    

 پزشک  دنبال  به   خودش  .داد  فروز   به  را   او  و  دیبوس  را  نوزاد  ی پا  تنها  یعل .  گرفتند  لیتحو  را  نوزاد

  .برود  مارستانی ب  اطیح به  بازگشتش   تا  خواست   فروز   از  و  .بپرسد  سؤال  چند  تا   رفت  آزاده

 طرف  به .  نشست  مکتین  ن یاول  ی رو.  رفت  اطیح به  و  گرفت   دست  در را  نوزاد  ی حاو  ریکر  فروز

 با  گناهش یب  و  معصوم   یچهره به  و   کرد  درست  را  نوزاد  روانداز.  کرد  نگاه  نوزاد  به  و   شد  خم   ریکر

 :گفتیم یغرب  یلسوفیف  از  نقل  به   زارعخانمحاج.  ستی نگر  وافر  ی محبت  و  عشق

 ...نداده  دست  از   بشر  اصالح  به  رو   دشیام  هنوز  خدا  یعنی  شهی م  متولد  که   ینوزاد  هر_

 افتخار  نششانیآفر  به  خدا  که  شوند  ییانسانها  ندهیآ  در   نوزادها  ی همه و  یعل   نوزاد  کرد،  دعا   دل  در

 .کند

 چی کادوپ  یاهیهد و  بود  دستش   یاسهیک.  دید را  روزبه   و   کرد  بلند  سر.  شد   ظاهر  مقابلش   یاهیسا

 :ستادیا  فروز  یروروبه.  داشت  قرار   آن  در  شده

 کو؟   یعل!  دمتید  دور  از  هوی  بزنم  زنگ  بهت   اومدم  سالم،_

 ؟ ینیشینم...  ادیم  االن...  بپرسه  سؤال  تا  چند  رفته...  سالم_



 :فتدین  فروز  یرو  آفتاب   تا   ستادیا  ش یروروبه  روزبه

 !ترم راحت  ستادهیا  نه_

 بلند  بلند.  کرد  نگاه   نوزاد  یبا یز  و  یملکوت  لبخند   به   و  گذاشت  ش ی پاها  یرو   را  ریکر  فروز

 :گفت  روزبه  به رو   و   رفت اشصدقهقربان

 .ننیبیم رو بهشت  خواب دارن  زنن،یم  لبخند   خواب  تو  یوقت  نوزادا  گفت یم  مامانم_

 :ستینگر  فروز  به   محبت  با  روزبه

 .بدم   نظر  دناشید  خواب مورد  در   بخوام  که  ادینم   ادمی  رو  مینوزاد ...  دیشا_

 :دیکش  بو  و  برد  ریکر  کینزد  را  صورتش   فروز

 !بهشته  یبو  یبازمانده  گفت یم  مامانم...  دهیم خاص   ی بو  هی  نوزاد  تن_

 !شه  یقاط   جهنم و  بهشت   یبو  بکنه،  یاساس  ی پیپ  هی  االن  ن یهم   ده یم  ی حال چه_

 :گفت  و  داد  نوزاد  به   را  نگاهش  دوباره  .کرد  وکوله کج  را  اش چهره  فروز

 !؟ یدید  ی ناز  نیا  به   بچه  حاال   تا  ش ییخدا داره،  ناز  چقدر  نش یبب...  روزبه  نشیبب _

 را   روزبه  نگاه   ینیسنگ! شد  مرطوب   لیدلیب  فروز  چشمان  و  زد   لبخند   بسته  چشمان  با  دوباره  نوزاد

 و   گذاشت  فروز   یشانه  ی رو  را دستش.  دیخند  روزبه .  سراند  او  سمت  به  را  دگانش ید  و   کرد  حس 

  .فشرد  یاندک  را  آن

      .بود  داده  رخ   ی داریب  در  روزبه   صادقه  یایرو     .  داد  نوزاد  به   را  نگاهش   فروز  دوباره

 بغل  ب یج در  را  اشکادو  ی حاو کیپالست.  نشست  دستش   کنار   و  شد خسته ستادنیا  از  روزبه 

 نوزاد  ی چانه ریز  را   انگشتش  نوک .  کرد  یضدعفون  را  دستش   الکل   یافشانه  با .  گذاشت  کودک  ساک

 :زد بینه  فروز.  کرد  نوازش  را   شیگلو  و  برد

 !شه یم  داریب  االن  نکن_



 .کنه  باز   رو چشماش شه،   داریب  خوام یم  منم_

 :کرد   نگاهش  یخیتوب  فروز

 !عه  نکن ...  ؟یض یمر_

 :شد  بلند   و  دیخند  روزبه

 !کنم  دار یب  رو  بچه  کنم یم  هوس بمونم  نجایا...  یعل  دنبال  رم یم  من_

 !بده  شفات   خدا_

 و  گرفت   باال   مناجات   حالت به  را   دستش  رفت،یم   مارستانی ب  ساختمان  طرف به  که   همانطور  روزبه

 :داد  جواب

 .نیآم_

 

 اشچانه.بود  شده خارج  لبخند  طرح  از  نوزاد  ی لبها. کرد  نگاه  را  نوزاد  دوباره   فروز  روزبه،  رفتن   با

 را آن  و  درآورد   ساک از  عیسر  را   ریش  شهیش  .دادیم  دینو  را   هیگر  شروع  داشت   و  بود  گرفته   لرزش 

 روزبه   و   یعل.  انداخت  اطراف   به  ی نگاه   فروز.  گرفت  آرام   و  د یمک  را  سرپستانک  نوزاد.  نهاد  دهانش  در

 چشمش  برد،  گوشش کنار   که  را   یگوش.  ردیبگ  تماس   ی عل  با  تا   درآورد  را لشیموبا.  بودند  کرده  رید

 .بردارد  او  چشم از  چشم  نتوانست.  شد  مرد  نگاه  مسخ   .کردیم  نگاه   او  به  ره یخ  که   افتاد  ی مرد  به

  .بودند  شده  مختل   اشیادراک  یقوا  تمام   و  بود  ستادهیا  دنیتپ  از  قلبش

 خود   ست؛ین  بهروز ه یشب  تنها   دی فهم   شدنش  کینزد  با   اما.  است  بهروز  ه یشب  مرد  کرد،  فکر  اول

 .است  نداشته   آنجا  در  را   فروز  دنید  انتظار   و  خورده جا هم   او  دادیم  نشان  ظاهرش  .است  نامردش

 د یشن  ی عل  یگوش  از  که  را  روزبه  فروزان”...  الوووو...  ”الو  بار   چند  .بود  زده  خ ی  فروز   دستان  در  یگوش

 :گفت  و  داد تکان  را  روحش یب  یلبها

 ...ایب  زودتر!  نجاستیا  بهروز_



 فکر   توان.  انداخت  ر یکر  داخل  و   آورد  نییپا کند،   قطع   و   باشد  حواسش  آنکه یب  را  لیموبا  بعد  و

  از  را  نوزاد  ارادهیب است؟  داده  جواب   را  یعل ی گوش  روزبه چرا  که   نکرد  فکر  یحت.  نداشت  کردن

 ترکینزد  او   به  قدم   به  قدم   که   بود  بهروز  به   چشمش. کرد  بغل  محکم  را او  و  برداشت  ریکر  داخل

 .شدیم

 باتر یز  .دادیم  انجام  یموزون   حرکت   گامش   هر  با  و  د یدرخشیم   آفتاب  نور ریز  رنگش یگندم  ی موها

 در  نوزاد  و   او  نیب  بهروز   نگاه  .بود  کرده  ترش پی تخوش زمان  گذر.  بود  شده   گذشته   از  تر جذاب  و

 :زد  لب.  کردیم غوغا  بهروز  ی چهره  در   رت یح و  بهت  .داشت  نوسان  آغوشش

 ...بچه  نیا_

 با.  آمدیم  شیسو به  تند   یی هاقدم  با  که   رفت  روزبه   سمت   به  بهروز  از  فروز   پرهراس   یها چشم

 :گفت  لرزان  و  داد  نشان  را  بهروز  سر  اشاره

 !بهروز_

 ابد، یب  دفاع  فرصت   آنکهیب  بهروز.  نشست  بهروز  چشم   ر یز  روزبه  مشت   که بود  نشده  تمام   اشیمعرف

 :زد  ادیفر  و  گرفت  را   نی زم  بر  افتاده  بهروز  ی قهی  دست  دو   با  و   شد  خم روزبه.  شد  نی زم  پخش

 ...حرومزاده_

  

 

 [11:01 10.06.21] ,شیرایو

۲۵۸    

 به   همانجا.  نداشتند  حرکت  توان  ش یپاها. چسباند  خودش  به  را  نوزاد  شتریب  زده وحشت  فروز

 :زد  ادیفر  افتاده  نی زم  بر  بهروز.  کرد  نگاه   ش یروروبه  مرد  دو  یدعوا  به   و  د یچسب  مکت ین

 گه؟ ی م  یچ بغلت  تو   بچه  اون...  گذرهینم   ماه   نه   ما  طالق  از  هنوز_



 ریسراز  آن  از  ی خون  یجو   و   برداشت  شکاف  بهروز  لب  کنار .  نشست  اشچانه  ر یز  روزبه یبعد  مشت

 :دیکش  ادیفر  فروز   به   رو  و   زد  روزبه   شکم  به  ی مشت.  کند  دفاع   خودش  از   کرد  تالش .  گشت

 دته؟ یجد س ی ک  ه؟یک  قلچماق  نیا...  آره؟  ، یکرد  ی دستکار  رو  دادگاه  ش یآزما  جواب_

 :زد  نعره  بهروز  صورت  در   پرخشم   ی چشمان با  روزبه .  شد  ن یزم  نقش   روزبه  دوباره  ی بعد  ی ضربه  با

 !امیک   من   ی فهم یم  دادم،   رو  ات یبازرذل  جواب   و   کردم  زونتیآو  ماتحت   از  یوقت_

 

 رون یب  روزبه  دست  ریز از  را  بهروز  و  کردند مداخله  عیسر  ی لیخ  مارستانیب  حراست و  ینگهبان

 :زدیم  ادیفر.  کند  بهروز  نثار  یلگد و  مشت   تا   کردیم   تالش  همچنان   روزبه.  دندیکش

 نیا  تا   صدوده بزنه  زنگ  یکی...  رو  شرفیب  پدرسگ  برسم  خدمتش  به  نیبذار...  دیکن  ولم_

 !نکرده  فرار  حرومزاده

 هنوز و   بود  دهانش  گوشه   زخم   یرو   دستش.  بود   مبهوت   همچنان  بهروز  ،یعصبان  روزبه   مقابل  در

  .کردیم   نگاه  آغوشش   در  انیگر نوزاد  و  فروز   به   زدهرتیح

 !رسانبیآس  و  یر یزنج  یاوانهید  را  روزبه  و پنداشتیم   مظلوم  را  بهروز  دیدیم  را  آنها   کس  هر

 :گفتیم  که  کردندیم  گوش  بهروز  حرف  به  همه اما   کرد،یم  را   سیپل  حضور   درخواست   روزبه

 !ندارم  ی تیشکا  من...  دیبزن  زنگ  خوادینم _

 از  را  لیموبا  از  استفاده  اجازه  عمال  نکند،   حمله  بهروز  به  دوباره   او  تا  بودند  گرفته  را  روزبه  کهیکسان

. نداشت  بی ج.  افتین  را  آن   اما  گشت،   لشی موبا  دنبال.  آمد  خودش   به  تازه  فروز.  بودند  گرفته  او

 شده   دور  آنها  از  بهروز  که  افت ی  ریکر  در   را  آن  ی زمان. کرد  جستجو را  ساک  داخل   و  فش یک  داخل

  .بود  دهیفایب  س یپل  آمدن  و.  بود

 و  مه یسراس  شود،  آرام  تا   دادیم  تکان   را  نوزاد  و   بود  ستادهیا  که  همانطور فروز  آنجا،   شدن  خلوت   با

 :گفت  و  کرد  نگاه   روزبه   یبرافروخته  صورت  به  نگران



 ؟ یخوب_

 :زد  داد  روزبه

 !رفت دست  از  ییطال  فرصت   س؟یپل  یبزن  زنگ درجا  ستین  حواست_

 و  فروز   یبرافروختگ  و  یرعادیغ  طیشرا  دنید با.  شد  خارج  مارستان یب  ساختمان   از  ی عل  همزمان

 :گفت  و  رفت   سمتشان   به   شتابان  روزبه،

 شده؟   یچ ... نیکرد  کاریچ...  ییدستشو  رفتم   قه یدق  پنج _

 

 یناموس  ی هادشنام  و  آلود حرص یها پف  گاهگه.  بود  شده  حاکم  ن یماش  ی فضا   بر  اهویپره   یسکوت

 را   فروز  حضور   ی نیخشمگ ینگاه   با   یگرید  داد،یم فحش  یکی  .شکاندیم را  آن  روزبه   و  ی عل  رلبیز

 .کردیم  بهروز   نثار  را یبعد  دشنام  خودش  بعد،   لحظه  چند  و  شد یم  ادآوری  او  به

 کند،   مشخص  را   مخاطبش  آنکه یب.  گذاشت  رشیکر  در   را  او  آرام  .بود  دهیخواب فروز  آغوش   در  نوزاد

 :گفت

 بعد؟   واسه  بذارم   ای  بگم  بهش   خودشه،  کار   گرفتار  االن  عطا؟   بزنم  زنگ_

 و   ورم  به  نه یآ  در  ینگاه.  برداشت  را  بود  گذاشته  اشگونه  ی رو  جلدش  با  که   یخی  یبستن  روزبه

 :گفت  و   انداخت  آن  یقرمز

 !یکنیم  نگرانش  فقط  بکنه؟   تونه یم   کاریچ  دور  راه  از_

 :داد  جواب   کند،   باز  را اخمش  گره  آنکهیب  یعل

 کرده؟یم  کاریچ  مارستانیب  تو مزلف  حرومزاده  اون   موندم  من ..  .بده  بهمون  راهکار  هی  بتونه  دیشا_

  بزن  زنگ...  ران؟یا  اومده  ی چ  واسه...  شده  صادر   ش ی ریدستگ  حکم  دونهیم ؟ی دب  بود  نکرده  فرار   مگه

 !فروزجان

 



 و  نرم   ی صدا  با  خواست عطا  تا  گفتگو،  اول  همان.  گرفت  را  عطا   شماره   و برداشت  را لشیموبا  فروز

 :گفت  کند،   باز   را  مالعبه  و   یشوخ   سر  میمال

  .روزبه  و   یعل  کنار   نم،یماش  تو من...  جان عطا_

 :افتی  کاهش   عطا  یصدا  ت یم ی صم   رنگ

 ؟ ی زد  زنگ  االن  اومده  ش یپ  یمشکل_

 !فقط  شده ی زی چ  ه ی!  نه  که  مشکل_

 :دیپرس  و   گفت  بعدش  اتفاقات   و   دعوا  بچه،  سوءتفاهم  بهروز،  یناگهان  دارید  از   خالصه یلیخ  بعد

 کنم؟   کاریچ دیبا  من  االن_

 :گفت  تینها  در   و  کرد  گوش   فروز   یحرفها  به  سکوت   در   عطا

 گه؟ ید ی عل  خونه ی ریم  یدار  االن.  نمون  تنها  فقط...  یبکن  خوادینم   کار   چی ه   تو_

 .آره_

 شهیم  بچه  حربه   ن یهم  از...  نگو  من   با   تینامزد  از   ی زیچ...  دهیم امی پ  ای  زنهیم   زنگ  بهت  احتماال _

 شهیم یالیخ بچه  وجود  از  که   ادی م  فکرش  تو   احتماال  کردم،   دایپ  ازش   که ی شناخت  با.  کرد  استفاده

 حضانت تت،یشکا  گرفتن  پس   قبال   در   گهی م  و  داره  وجود  وسط  نیا  یابچه  کنه یم  فکر .  گرفت  باج

 میبد  و  قرار   سر  مش ی بکشون  هوا  ن یهم  به  بشه  دیشا  .بکنه  رو  فکر   ن یهم  بذار.  بهت  ده یم  رو  بچه

 یسع!  اینذار  قرار  باهاش   سرخود .  تهران  ام یب  من تا   بدوونش،   سر  زد،   زنگ  اگه   فعال.  کنند  رشیدستگ

 رو مکالمات  همه .  کنه پاکشون  بعدا  نتونه  که   واتساپ  به   یکن  تش یهدا  بده  خواست هم امیپ  اگه  کن

 د یشا.  ریبگ  لمیف  چت  صفحه   از...  کن  کوردیر  حتما...  بده  ام یپ  چه ...  بزنه  زنگ چه... کن  کورد یر  هم

  !نبودنشه  از  بهتر  بودنش.  بخوره  درد  به
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 نوزاد  یبرا  یشتریب ت یامن  تا   نشست  عقب   یصندل  همچنان فروز.  رفت و   شد  ادهیپ  راه نیب  روزبه

 :گفت  و  انداخت   فروز  به   ی نگاه   نه یآ  از  یعل  .باشد  داشته

 !نشده  راهروبه  هنوز   وروت رنگ  رم؟ یبگ  برات  یخور یم   یزیچ_

 .مونده هنوز یگرفت  که   یا وهیآبم   از.  خوامینم   نه،_

  آزاده  خوامینم .  خونه م یریم  االن  بشه   درست  وروترنگ  بذار  بخور،...  قندهآب  ست، ین  که  وهیآبم _

 ...بفهمه

 آمده  ش یپ  اتفاقات   از  خودش حواس  کردن  پرت   قصد   به   صرفا  و   دینوش  اشوهیآبم   از  یاجرعه  فروز

 :گفت

 شد؟   بیتصو  اریشهر  بچه،  اسم_

 :کرد  استقبال  گفتگو   از  یعل

 حالَت   اگه...  ساله  پونزده  وقفه  هی  از  بعد   یشکوه   خاندان  پسر   نوزاد  نیاول.  یارشکوه یشهر  شد  آره،_

! نهیبب  رو   بچه  که   نشستیم   بست  مون خونه  ومدیم  بزرگم   عمه  احتماال   نبود،  کرونا  واسه  العادهفوق

 .یتلفن  کیتبر  فقط...  خونه ادی نم   یکس  ی حت  االن

  .داده  قرار   الشعاعتحت  رو  ز یچ همه  کرونا...  گهید_

 :زد  یپوزخند   یعل

 مهم  بود،   دختر  اگه  حاال!  پسرتون  رو   نیبذار  یمذهب  اسم  هی  که   من  به  بود  زده  زنگ شبید  عمه_

 !باشه  نگهدارش   اسم  صاحب   که   نیبذار  یمذهب   اسم  هی!  پسره  نیا  یول!!!  نبود

 :دیخند  فروز



 ...کرد   شهینم   شی کار...  گهید  باورهاشونه_

 :داد تکان   تأسف   به   یسر  یعل

 ار، یشهر  اسم  تنگ  دیبچسبون  محمد  ا ی  ریام  هی  حداقل  که   داد  ریگ  ار،یشهر  میبذار  قراره  گفت  آزاده_

  ...رهینگ  قهرش   خدا

 :داد  ادامه  ی عل  و  دیخند  تلخ   فروز

 دوباره  ناکرده  یخدا...  ن یبذار  احترام  ائمه  به  مارستان،یب  از   تونبچه  شدن  مرخص  شکرانه  به   گهیم_

 .نگه   مزخرف  نقدریا   تا کرد  صحبت   باهاش   تند  و  گرفت   رو   یگوش  بابا  سر  آخر ...  نشه  ضیمر  بچه

 :زد یپوزخند  فروز

 هیبق  از  شتریب  داره،  ی مذهب  اسم  یک  هر  انگار  زننیم  نهیس  به  رو   یمذهب  اسم  سنگ  ی جور  هی_

 .شه یم  یتر فیشر  آدم  ندهیآ  در   ای...  برهیم  در   به  سالم   جون  ی گرفتار  و  مرض   از   مردم،

 :گفت  و  زد  را نگیپارک  در  موت یر  یعل

 بعد  .بامداد  گذاشتن  اونا  ن، یحس  بذارن  اومده ایدن  ن یحسامام  تولد   بود  داده   ریگ  شجهینت  واسه_

 اسمش   اگه  ن؛یحس  ن یبذار  زدم  جِز  یه  گفتیم.  شکست  دستش   نی زم خورد یسالگ  دو  بچه

 !افتادینم   اتفاق  نیا  االن  بود،   نیحس

 :شود  ادهی پ  تا  کرد  باز   را  نی ماش  در .  شد  جا جابه  فروز

 !شده  ا یلیخ  ی زدگنید  باعث  غاز  ه ی  من  صد  ی حرفا نی هم .  نداره  دم   و   شاخ  که   خرافات_

 

 کنارش  هم   خانمنیزر.  بدهد  ر یش  او  به  کردیم  تالش   و   بود  گرفته  آغوش   در  را  نوزادش  آزاده

 پر   اشنوه  به  خانم نیزر نگاه .  باشد  مناسبتر   بچه  ت یوضع  تا  کردیم  کمک   دست   ک ی  با  و  بود  نشسته

 معنادار  ی نگاه   .است شده  معذب  و  خسته  حضورش از  آزاده  بود  مشخص  اما  بود،   محبت  و  عشق  از

 :گفت مادرش  به   رو یعل  و  شد وبدلرد  آزاده  و   یعل  نیب



...  راحته  الم یخ هست،  فروز   گه ید  حاال ... یشد  خسته...  روز  چند  نیا  یدیکش   زحمت  ی لیخ  مامان_

 وقت   هر. یافتاد  خودت   ی زندگ  و  خونه   از...  تگرفته  گچ  دست  نیا  با بکن،  یاستراحت  ه ی  برو  تو

 .برسونمت  بگو  یخواست

 ی عاد  ی لیخ.  نگرفت  را پسرش  مستتر  ام یپ  که   بود  اشنوه  به   ستنینگر  در   غرق  آنقدر  خانم نیزر

 :گفت

 ...حاضره.  گذاشتم  چه یماه   پلویباقال   ناهار  واسه...  شم  خسته   کنمینم  یکار ...  مادرجان  نه_

 در   چهارچوب کنار  فروز   .برد  پشتشکم  یموها  ان یم  یدست  ی عل  و  دی گز  حرص با  را  لبش   آزاده

 :گفت   خنده با  خانمنیزر  به  رو   و  داده  ه یتک  آن  به  پهلو  با.  بود  ستادهیا

 اریشهر  م، ینیبچ  رو  زی م  تا ..  .باشه  بهتر  م یکن  ترک  رو  شونیخانوادگ  جمع  شما  و   من  اگه  کنم  فکر_

 .انیم  آزاده  و  یعل  و   خورهیم  رو ناهارش  هم

 :گفت  آزاده  به  رو  و   شد  بلند   یناراحت  بدون.  شد  متوجه  خانم نیزر

 .بزن  صدام   یداشت  ی کار...  کنه  عفونت   گوشش  تو  نره  ر یش  که   ریبگ  بدنش   از  باالتر   رو  سرش_

 

 با   خانمنیزر  و  کرد وجور جمع را  آنجا  ی هایختگیربهم  فروز .  رفت آشپزخانه  به  خانم نیزر  همراه

 و  شد   ظاهر خانمنیزر  ی لبها یرو ذره  ذره  قیعم  یلبخند .  کرد  مرتب   را ز یم  یرو   سالمش،  دست

 :گفت

 عطا   و  تو   بچه  که   یروز  دیام  به ...  یچ یعنی  فهممیم  االن  تره، نیریش  بچه  از  نوه  گفتن یم  ایم یقد_

 !کنم  بغل  رو

 :گفت  آرام   بچرخاند، خانم نیزر  به  رو   آنکهیب  .شد   آب  دلش   در   قند  فروز

 .ممنون_

 :گفت  و  کرد وارد  یشتریب  فشار   یالکه  ی رو.  دیکش  دستمال   را  ز یم  ی رو  دوباره  خانم نیزر



 م؟ نوه  کردن  بغل  واسه  زنهیم  پر  داره  دلم   که   االن  شکستنه؟   دست   وقت  االن  آخه_

 :برگشت  ریمتح  فروز

 ن؟ ینکرد  بغلش_

 ه ی  با  االن   اما  حموم،   ببرمش   آوردنش  مارستانیب  از  بود   فکرم  تو...  نداره  ت یامن  دست  هی  با...  نه_

 !کنم عوض   رو   پوشکش   تونمینم  ی حت. تونمینم   دست

 کامل   پوشک  و   ابیکم  ساده  پوشک  که   جنگ دوره   از  .کرد  فیتعر  پسرانش  ینوزاد  زمان   از  بعد  و

 ش یسفرها  از  ی کی  از  که برادرشوهرش   از.  کردندیم   استفاده  آن   از  خاص   یافراد   تنها  و   بود  یالکچر

 آنها  از   استفاده  در  چقدر  نکه یا  از  و  .بود  آورده  عطا   تولد   یبرا  کامل  پوشک  بسته  ن یچند اروپا،  به

 ...کردهیم  یی جوصرفه
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 او،  یجلو   خانم احترام  که یزمان  به .  برد  ازدواجش  لیاوا  به  را فروز  فکر   یالحظه  ی برا  پوشک  کلمه

 پوشک   فرزندش  یبرا  متها، ی ق  به  توجه یب   که  گفت یم  مهناز   نداشتن  ت یزن  مورد   در  معنادار،

 شینوا یب  برادرزاده دوش  رو  ی انهیهز  چه  کودک  معده   کردن  کار   بار  هر  نکهیا  .کندیم  استفاده

  دوران  به   تازه  یایمامانشی تیت  ن یا  از  ما  عروس  گفتم   اقدس  »به نکهیا  آخر   دست   و  گذاردیم

... بشاشه  پول  رو   شبچه  ذارهینم ...  دونهیم  رو  پول  قدر...  بذاره  کهنه  ادین  دلش  که   ستین  دهیرس

 حساب   و  بشنود  وارید   تا  گفت  در  به  «...دارن  وافادهسی ف  چقدر  دخترا  نیا  از  ی بعض   دونمینم   واال

 مهناز با  دیبگو  و بدهد  را  خانماحترام  جواب  خواست دلش   چقدر  آمد  ادش ی.  دیایب  دستش   کار

 که  یزن  .گذاشت خواهد  او  ی پا  جا  پا  خصوص، به  مورد   نیا  در  حداقل نده،یآ  در   و  است  موافق



 همان .کرد  شه یپ  سکوت  و  داد  نشان   نجابت  اما  .ندارد  شستن   کهنه   فرصت  هم  بخواهد  است  شاغل

 !شد  اشیزندگ   نجاست   باعث  سکوت،  و   گونهنجابت  یرفتارها 

 

 و  ی چا یظرفها   به   چشمش  اما   .برود  رونیب  سرش  از  پوشک   و  خانم احترام  فکر  تا داد  تکان را  سرش

 را  یکوچک   یبرفآدم  هم  کنار  در   که  ییظرفها  .افتاد  بود   شده  دهیچ کانتر  ی رو  که   شکر   و  قند

 چقدر  آمد   ادشی.  بود  شده  ی داریخر  آزاده  قهیسل  به  آزاده،  و   یعل  همراه  ی سفر  در   و  ساختند یم

 .بود  کرده  مسخره سرشپشت  را  آزاده  قهیسل  بهروز

 

 سر  بر  باران  قطرات   مثل  خاطرات  مرور اما  . بود رفته   ن یب  از  بهروز  یناگهان  ظهور از  ترسش   و  ینگران

 به   ینوع  به   را  یزیچ  هر فکرش   بود  شده  باعث  بهروز،  کباره ی  حضور  .بود  گرفته  دن یبار  شیرو  و

 در  بهروز  که   بود  یقاشق   هیشب  گذاشت، یم  ییظرفشو  نی ماش  در   که  یقاشق   گل   .دهد  ربط  بهروز

 ...آشپزخانه  گوشه  یت  و  بود  بهروز  ی هالباس  از  یکی  ه یشب  رهیدستگ  پارچه  طرح. داشت  کشیبوت

 دلش .  کند  فراموش را   داشت  لش یفام  و  بهروز از   که  ی خاطرات  ی تمام  توانستیم  خواست یم  دلش 

 سال  دو  از  را  بهروز خاطرات یشپشکها  کرد،یم  پاک   شپشک  از   گاه  که  یبرنج  مثل   خواستیم

 یمحال   ی آرزو  که   افسوس.  بردیم  ن یب  از  کرد،یم   نابود  سوزاند،یم  را  همه   کرد، یم  جدا  اشیزندگ

 با  را   بهروز  از  یا خاطره هر   برد،   روزبه  خاطرات از  که  عشق  رنگ  مثل  خواست یم دلش.  بود

 مورد  در   اما   کند،  کم  را  آنها  یبارمنف  بود  توانسته.  توانستینم   اما.  کردیم پاک   یفرض   کن پاکتخته

 .بود  نشده  موفق  آنها  حذف

 

 ی وقت  که  گفت   اشدخترخاله  یعروس  از.  کردیم  صحبت   پوشک   مورد  در   داشت  هنوز   خانم نیزر

 پوشک  مدل   و  برند  دنید  از  زنها   هیبق  چشم   بوده،  رفته   مخصوص   اتاق   به  عطا   پوشک   ض یتعو  یبرا

 !بوده  شده   تا  چهار



 پرواز  ی جلو و  کند  گوش  او  یحرفها  به  فقط  کرد   تالش.  نشست  خانمنیزر  دست   کنار  فروز

 چهره انی م  لحظه  کی  ی حت.  نتوانست  اما  .کند   مهار   را  گذشته   خاطرات به  ذهنش  وارگنجشک 

 !دید  را  بهروز  صحبت،  زمان   سرش   یدادنها   حرکت و  خانم نیزر

 از   شدیم  وانهید  داشت  باطن  در  اما  بود،  خانمنیزر  یحرفها   به   گوشش  و   زدیم   لبخند ظاهر  به

 !بهروز  لحظه  به   لحظه  یادآوری

 :دیشنیم  خانمنیزر  ی لبها حرکت  ان یم  از  را  نویم یصدا اما  کرد؛ یم  صحبت همچنان  خانم نیزر

 چی ه   یبود  دهیند   رو   بهروز  که  شی پ  ساعت  دو  تا !  یدرآورد  شورشو...  خودتو  کن   جمع  پاشو_

 بهروز  از  تو...  اون  از تو   نه   بترسه،  تو   از  دیبا  اون...  یاریدرم  یباز خل  یدار  االن.  ینداشت  یمشکل

 .انداخت   ین  عرب  که  یی جا شیفرستیم و   یکنیم   برخورد  باهاش  محکم  و  ی قو.  یترسینم 

 کرده   شروع  کجا  از  خانمنیزر  د ینفهم   .داد  خانمنیزر  خاطرات   به   را  حواسش  و   زد یلبخند  مصمم

 و  بوده؛  بداخالق   و یجد   ی رمردی پ  که  اتش یادب  ر یدب  به.  رستانشیدب  دوره  به   بود  دهیرس  که  بود

 خودشان   ن یب  کالس ی دخترها  و!  آوردهیم  در فشیک  از  را کتابش  کالس  به   ورود  از   قبل  شه یهم 

 :گفتندیم

 !درآورده  آقا  نشده،  حاضر   ما_

 :گفت  و  د یخند  فروز

. دادنینم   ر یگ  زایچ  ن یا  به   و  نبود  منحرف  ذهنشون  االن   مثل  نوجوونا...  بود  پاک   ذهنا   موقع  اون_

 !رفتهینم   ناکجاآباد  به فکرشون  جمله،  یقسمتها  از   یبعض   حذف  با.  دنیدیم  رو   جمله ظاهر  همون 

 :انداخت  فروز   به  ی طنزآلود  نگاه  خانم نیزر

  میقد  نوجوون...  بوده  ی شوخ  و   خنده واسه  هاسوژه  نیا  و   حرفا  نیا  حوا،   و   آدم  زمان   از...  جونم  نه_

 !ی چ  یعنی  میدی فهم یم  هم   کامال...  نبود  االن   نوجوون  از  تر پاک

 :دیرس  خودش از  قبل  ی عل  یصدا



 ؟ ی چ  یعنی  ن یدیفهم یم  رو   یچ_

 و  زد   فصل  ساالد   به  ی ناخنک.  است  دهیفهم   را  صحبت  محدوده  که  دادیم  نشان  یعل  طانیش  افهیق

 :گفت

 هیهمسا  پسر   قاپ   یجورچه نکهیا  ؟ یکنیم   رو  فروز  واسه   رو  ات ینوجوون  پته  یدار...  مامان  ینگفت_

 ؟ یدیدزد  رو

 :نشست  زی م  پشت  فروز

 خوره؟ یم  ریش  داره  هنوز  ای  دیخواب  اریشهر...  گفتن  برام  قبال  رو  اونا_

 :شد  تبسم   تماما   ی عل  صورت

 !جنبه یم  فکش   یول  دهیخواب ...  شکموئه  خودم  کپ...  مبچه  نداره  یرمونیس_
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. دیپر  رنگش  فروز.  شد  فروز   و  یعل  دیشد واکنش   باعث  د، یرس  فروز لیموبا  به   که   یامیپ  آالرم

 داشت  قرار   کانتر  یرو  که   لیموبا  به  و   ماند  شی سرجا  حرکتیب.  شد  تند  تنفسش.  دیلرز  دستش

 فروز  به   ینگاه.  گشت  ظاهر   ابروانش  نی ب  یگره   و  شد   برافروخته  اشچهره  برعکس،   یعل  .کرد  نگاه

. داد  فروز  به   را  آن  و برداشت  را   لیموبا.  شد  بلند  خودش  د،یند  او  یسو از  یحرکت  یوقت.  انداخت

 :گفت  و  دیکش   ی راحت  نفس .  کرد  باز  را  قفل   لرزان  دست   با  فروز

 خبر؟  چه  دهیپرس...  عطاست_

 :کرد  پیتا

 «.ی چیه   هنوز»_



  :گفت  و   چرخاند  ی عل  و  فروز   نیب  را   نگاهش  مشکوک  خانم نیزر 

 !اومده؟  ش یپ  یمشکل_

 :کرد  ورجوع رفع  یعل

 !ستین  ی مهم   زیچ...  نه_

 :کرد  زمزمه   رلب یز و  انداخت  باال  ییابروتک  خانم نیزر

 !جالبه ...  ستین  مهم  که   یز یچ  واسه  اکشنیر  نیا_

 :گفت  یعل  به   رو  و  کرد   عوض  را  حرف   فروز

 نه؟   ا ی  ادیب  هم   آزاده  بکشم،  رو  غذا  تا یکنیم  فکر_

 

 چند  و  دیکش  دراز  مهین  ن یزم  ی رو  هال   در آزاده.  رساند  منزلش   به  را مادرش  ی عل  ناهار،  از  بعد

 به  آزاده.  کردند  صحبت هم با  حال  همان  در   و.  کرد  مرتب   را  آشپزخانه   فروز.  گذاشت  پشتش   بالش 

 تماس  از.  کردیم  هیگر  خاطرش  به   و  بود  نگران  مادرش  و   پدر  یکرونا  از.  بود  شده  ریگبهانه  شدت

 با   را  اریشهر  وزن   ،یعل  ییزندا نکهیا  از  .بود  مکدر   ش ی هادخترخاله  و  ها خاله نگفتن  کیتبر  و   نگرفتن

 اجازه  خودش  به  اریشهر  اسم  یبرا  خانمعمه  نکهیا  از.  بود  یشاک  بود  کرده  سه یمقا  خودش   نوه  وزن

 کیتبر  خودش   یلهایفام  از  شتریب  ی لیخ  یعل   یلهایفام  نکهیا  از  و  بود یعصبان  بود،  داده  دخالت 

 او  به   مرتب  که  کرد  گله   ی شکوه مهندس  و  خانمنیزر از  آخر  در  .بود  آورده  کم   بودند،  گفته

 جون  بخور   دخترم،  بخور  گفتندیم اما  دادند،یم  او  خورد  به  وه یآبم   و  گوشتآب  کردند؛یم  یدگیرس

 !ی بد  ریش  بچه  به   ی خوایم  یباش  داشته

 :کرد  گله   بغض   با

 واسه   کننیم   تیتقو  منو   .دادم  ه یهد  خانواده  به  نر  یگوساله  ه ی  که  گاوم  ماده هی  کنم یم  احساس_

 !خودم نه  بچه،



 :کرد  نگاه   آزاده  به   متعجب  فروز

 ساله  پنج  بچه  ه ی  یشد  ؟ی کن  فکر   یتونیم   هم حالت  نیا  از  تر احمقانه  آخه!  یرفت  دست   از  رسما_

 فصل  هی  اره،یب  رشونیگ تنها   خوادیم  دلش  آدم   که  نایا  از...  زنا  بهم  حال نیا  از...  ریگبهونه  ننر  لوس 

 !بزندشون  رهیبگ

 :ختیر  اشک  گولهگوله  آزاده

 نیزرمامان  ذوق؟ یب  نقدریا  احساس؟ یب  نقدریا  مرد   آخه   ده؟ینخر  مواسه  ی چیه   ی عل  شهیم  باورت_

 برن  خودم   واسه   که  نداشتم  ارزش   براشون  اونقدر  .داد  بهم  درآورد  رو   خودش  دست   تو انگشتر  هم

 !بخرن  هیهد

 آشپزخانه   کردن  جورجمع زد،  تشر   خودش  به.  دید  را بهنوش  آزاده،  ی هایبازلوس انیم  لحظه   کی

 :گفت  و   نشست  آزاده  دست  کنار  و  آمد .  گذاشت  کنار  را

 کنه،  دا یپ  یمنطق   لیدل هی  هات هیگر  نیا  تا   سرت تو   بزنم  تا   دو  خوادیم  دلم  ی لیخ  نکه یا  وجود  با_

 و  ی عل  یزیربرنامه  تمام ...  اومد  ایدن  زود ماه  هی  اریشهر...  خوب  دختر!  کنمینم   کارو  نیا  اما

 چند  نیا  هم  بعد  .ارمی ب  رو مهیهد  ام، یب  خواستم که  عطا  با  گذاشتم  من   خود. زد  بهم  رو   نایامامانش

! بخرن  هیهد  برات  برن  نتونستن  که  بودن  مارستانیب  ر یدرگ  و   داشتن  استرس  شون همه  اونقدر  روز

 بهت  رو   خودش  انگشتر  که  داشته  دوستت   اونقدر  خانمنیزر  که   یکنینم  فکر   ی نطوریا  چرا  بعدشم

 انگار  اصال   رون،یب  بده  ی کی  اون  از  ر یبگ  گوش  ن یا  از  هم رو   خانمشون عمه   یحرفا ! داده؟  هیهد

 از  ومدم یم  که   هم   عصر  بودم،   کارخونه  یکاراموز  ر یدرگ  مدت  تمام...  من  خودِ ...  یدینشن  ی زیچ

. ومدمین  شت یپ  ادتیع و  ی احوالپرس  واسه  صرفا   باشم،   کرونا   ناقل  و   بودم  مردم  با   دیشا  نکهیا  ینگران

 هم  االن...  میکن  یخداحافظ باهات  رسما   دیبا  یر یبگ  هم  کرونا  یبخوا  یدار   که  ی بدن  ضعف  نیا  با

 همه ...  ستین  زایچ نی ا  و  ادت یع  و  تعارف...  دهی مف  اومدنم  دونستمیم  که  بود  نیا  واسه   اومدم  که

 با   د،ید  رو   اریشهر  و  ی عل  مارستانی ب  اومد  امروز...  روزبه  ن یهم   مثال...  دارن  رو فکر  طرز   ن یهم   االن

 گذاشت.  ومدین  نجایا  ست،ین  درست  تو  احوال  و   اوضاع  نیا  با  خونه   به اومدنش   که   فکر  طرز  نیا

 ...بعد  واسه



 :خورد جا  آزاده

 !!!رانیا  اومده  یبود  نگفته_

 بهت؟   نگفتم...  بـــــــــه_

 ی قسمتها  حذف   با   البته .  کرد  فیتعر  شیبرا  را  ی مهمان  به   روزبه  یناگهان  آمدن  وتاب،آب  با  بعد

 پرت   هودهیب  یها یریگ بهانه  از  را  حواسش  و  کند  کیتحر را  آزاده  یکنجکاو  حس  شد  موفق !  خاص

 لباس  کی.  کردند  بازش  و  آورد   را  بود  گذاشته  اریشهر  ساک   کنار   بی ج  در   که  ییکادو  .سازد

 .لباس   انیم  انیپارس  سکه  یحاو  پاکت  کی  و   اریشهر  بعد  ماه   سه  دو یبرا  بود  پسرانه  ی سرهم 

. است  شده  پرت   بهروز  آمدن   از  هم  خودش  حواس شد  متوجه   اما  کند،   پرت  را  آزاده  حواس  خواست

 ستیدو  به  را   قلبش  ضربان   قبل   یدفعه  مثل  ی گوش  آالرم  یصدا  و  بود  افته ی  کاهش  اضطرابش

 .نرساند
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 :بود  کرده   وجوپرس.  بود  روزبه

 «نداده  امیپ  خانملعون »_

 «انداختمش  افهی ق  و  ختیر  از  ی کرد  حال   یول»

 «شرفیب   پدرسگ  شد  والش آش»

 :نوشت

 «.نه   که  هنوز»_

 «؟یچطور  خودت»



 «؟...ای  دیخواب صورتت  ورم»

 :دیپرس. کرد  گل  آزاده  یکنجکاو

 عطاست؟ _

 :انداخت   باال  سر  بود،  یگوش  به   چشمش که  همانطور

 !روزبه  نه،_

 .ندیبب  را امهایپ  هم  او  تا گرفت  آزاده  و   خودش ن یب  را  یگوش  بعد  و

 :کرد  پ یتا  روزبه

 «ینر  ییجا  تنها   باشه  حواست»_

 «نشد  میطور»

 «دیخواب ورمش   گذاشتم  خی»

 «فعال»

 :کرد  ز یر  چشم آزاده.  کرد  خاموش را  یگوش  و   فرستاد  گل  کریاست

 ه؟ ی چ  انیجر_

 

 و   شکننده  هیروح  به   توجه  با   و  شود  نگران  دیترسیم .  بفهمد  ی زیچ آزاده  نداشت  دوست  یعل

 کامل.  ندانست  صالح  را  ی کار یمخف  فروز  اما.  شود بدتر  اشیروح   حال  بود،  کرده  دای پ  که  یاافسرده 

 :گفت  انیپا  در   و  کرد   فیتعر  را  انیجر

 احتمال  منم ...  دهیم  یاد یز  احتمال.  بهروزه  لیآشپاشنه  بچه،   وجود  اشتباه  تصور  ن یهم  گهیم  عطا_

 .رهیبگ  باج  و   جلو  ادیب  بخواد  که   دم یم  یادیز



 از  .زدیم  لبخند   ثانهیخب و  بود  زده برق  چشمانش   روزبه،   و   بهروز  یکارکتک  و  دعوا  تصور   از  آزاده

 شاد  را  او  ییتنها  به   کدامشان  هر خوردن کتک .  آمدینم   خوشش  روزبه   از  و   بود  متنفر  بهروز

 !کردیم

 :دیپرس  نداشت   را  کردنش  پنهان  قصد   که  یشعف  با  آزاده

 بود؟  آورده  رو  ش ننه  و  بهنوش   کرد؟یم  کار یچ  اونجا  بهروز_

 ظاهرش  یحت...  بود  نکرده  ی رییتغ  چ یه  بود،  قبل  مثل   نامرد  بهروز...  دمیند  رو  یکس...  دونمینم _

 ه ی  ای  د یسف  یمو   هی  بگو تو..  .بود  شده  پر   صورتش  .بود  شده  چاق  لویک  پنج حداقل...  بود  قبل  از  بهتر

 !گذرونده  خوش  یحساب بود  معلوم !  باشه  داشته  چشمش  ریز  چروک 

 :گفت  حال   همان در  و   رفت  خواباتاق  به.  شد  بلند  عیسر  آزاده.  آمد  اریشهر  ی هیگر  یصدا

 گذروندن   خوش  ل یدل  که  نیا...  کردن  دایپ وزناضافه  آدما  شتریب  ،یکار کم  و   کرونا  خاطر   به_

 !پسرم   اومدم...  یمامان  اومدم...  شهینم 

 :داد  ادامه  و  انداخت فروز   به  ی نگاه   شانه،   یباال  از   رفتیم  که  همانطور

 !اد یم  بهت   یلیخ...  شده  خوشگل موهات...  یراست_

 

 یرو  آرام آرام  یلبخند  د، یچیپ  یگوش  در   که   عطا  یصدا  .گرفت  را  عطا  یشماره  فروز  آزاده،  رفتن   با

 به   گرید  ی ساعت  تا احتماال  و  است  اتمام   به  رو   کارش   که  داد  مژده  عطا  .گرفت  جان فروز   یلبها

 یر یگیپ  دور   راه  از  توانستیم  را  آن   یباق  و  بود  شده   انجام  یاد یز  حد تا کارش   .گرددیبازم  تهران

 .کند

 یسو   از  دیشا  که یاقدام  هر  از  الش یخ . برد و   شست  را فروز  ی هادلهره  تمام   عطا،   آمدن  بشارت

  .شد  آسوده  ردیبگ  صورت  توانستیم  بهروز

 :دیشن  را نویم  یصدا  کرد،   قطع  که  را  لیموبا



 و  ک یکوچ  کنارش   در   را  تی زندگ  یها دغدغه  و   هایگرفتار  که   یدار  رو  ی کی  یخوشبخت چقدر_

 خودت  هم ستین  یوقت .  نهیماش  شدن  سوار  مثل  یحساب  و   درست  همراه ه ی  داشتن.  یبدون  زیناچ

 همراه  ه ی.  یترراحت  ، یباش  داشته  نیماش یوقت  ی ول.  یبرس  مقصدت   به   و  ی بر  ادهیپ  یتونیم

 رو تو  ، یبکن  دل  ازش   یتونینم   و   یسوارش  که  یوقت  تا   .نداره  چرخ ه ی  که  ین یماش شهیم  هم  مزخرف

 .رهیگیم  هم   رو رفتنت   اده یپ  یجلو چ، یه  رسونهینم   که  جا  چی ه   به

 

 :کرد  قطع آزاده  یصدا را  نویم  ینوا

 .نوریا  ایب  شده   تموم  تلفنت...  فروز_

 فروز  .دادیم  ریش   اریشهر  به   داشت  و  بود  ده یکش  دراز  پهلو  به   تخت،  یرو   آزاده.  شد  اتاق  وارد

 :کرد  غرولند

 گوشش؟   تو  نره  ریش  ر، یبگ  باال   رو   بچه  سر  نگفت   خانم نیزر  مگه_

 آزاده.  دهد  ریش  ار یشهر  به   شدهاصالح  شنی پوز  در  و   بدهد  لم   کوری  آزاده  تا کرد  کمک  همزمان

 :دینال

 .شمیم  تیاذ خورم یم  تکون  .کنهیم  درد  یلیخ هام هیبخ  یجا_

 مادرا  یپا   ریز  یمفتک   رو   بهشت  گفت یم  امرزیخداب آموزشگاه؟  ریمد ادته؟ ی  رو  زارع خانمحاج_

 .بزنن  نامشون  به   رو  بهشت  از  دستکف ه ی  سند  تا رنیگیم  رو  جونشون یره یش...  نذاشتن

 :گفت و   داد  ماساژ  را  اریشهر  فک  ریز  انگشت   نوک  با  آزاده

 چطوره؟  کارخونه_

 .خدمتتون  دارن  سالم...  خوبه_

 هست؟   ید یام  ؟ یگرفت  اد ی  یزیچ_

 :کرد  سرش   گاههیتک   را  ساعدش   و  دیکش  دراز  آزاده  جهت   خالف   فروز



 ...دیتول   قسمت  تو رفتم  دایجد. فرنوش  هم  ه،ی راض  ازم  برزیفر هم... دارم  ادیز  که  دیام_

 :داد  ادامه  خنده   با

 و   کلفت  ی ابروها.  فتمیم بردز  یانگر  کارتون  ”قرمز”   ادی  نمش یبیم   هست،  اونجا  کارگر  هی_

 دلم .  ستکرده  اخم ابروهاش   هم خندهیم  یوقت   یحت   یطفل...  داره  پهنا  سانت  دو...  وستهیپبهم

 .کنم  خدمت  شهر  یباسازیز   و   تیبشر  به  جونشون،   به  فتم یب  نی موچ  با  خوادیم

 :گفت  حسرت   با  آزاده

  ...من  به  بده  نصفشو_

 هی...  شده  م یتقس  اجزا  ه یبق  ن یب  هم ش هیبق  چشم،  سوم   کی  ابروئه،  صورتش   سوم  کی...  ادهیز  بازم_

  داره  یی هامژه  هی.  ریق  مثل  اه،یس ...  حالتخوش و  درشت...  کوالاااک  داره،  یی چشما

 فکر   داشتم  منم داشت،   ماسک خدا  بنده  .گذاشته   یمصنوع  مژه  انگار...  بلَــــــــــــــــــند

 رو  ماسکش   دفعههی.  شهیم  س ی فرنگ  به  ز یچنگ لیتبد  کنه،  زیتم   نمه   هی رو  ابروهاش   اگه  کردمیم

 ی لبها  افتاده،  هم یرو  و   زرد  دندونا...  دلبره  ماسک با  فقط  دم ید  بخارونه،  رو  لبش   کنار  برداشت،

  ...صورت  یرو سالک  زخم  تا دو  کبود،   و  زمخت
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 هی  گمونم   یول...  کرده  ش ی باسازیز  به  یکمک  چه   ماسک   وکلفتش، کت  ی ابروها  وجود  با  دم ید  خالصه

 توش   از  شهیم خوشگل یهشت هی.  فتمیب   ابروش  جون   به   نی موچ  با   ر یخ کار  ه ی  عنوان  به  بار

  .درآورد

 بابام   هیشب...  بده  من   یابروها   به  ی حال  ه ی  عجالتا ، یکن  یهشت رو   ابروهاش بده   رخصت  قرمزخان  تا_

 !ی بزپاچه  و   پر  ی ابروها  ن یا  با  شدم



 :درآورد  رفته  خواب به  اریشهر   دهان  از  را  اش نهیس  آزاده  و   داد  تکان  سر  فروز

 ؟ یشد قشنگچشم  ن یا  جذب  شد  ی چ  حاال ...  شییییآخ_

 اگه.  کردینم   کار  یلیهردمب  و   یبختکاهلل  بود،   خودش  مال   کار  انگار...  کردیم  کار   دلسوزانه  یلیخ_

 براش  پاداش   و  کارانه گم یم فرنوش  به   حتما   کنم،  دایپ  اونجا  ی رسم   سمت   هی  ا ی  یداخل  ریمد  بشم

 کار   بهتر  واسه  رهیگیم زهیانگ  خودش  تنها   نه  بدن،  پاداش   خوب  کارگر  به اگه   کنمیم فکر...  کنه  رد

 .ندزدن  کار  وقت   از  و  بدن خودشون به  ی تکون  هی  دیشا   هم  کارگرا  هیبق  کردن،

 :گفت  آرام   و  شد   بلند  اریشهر  کنار  از  دقت  با  آزاده

 !شکشیپ  کارانه  و   پاداش...نزنن  شته  و   سر  از  و   بدن  موقع   به   رو  کارگرا  حقوق   و   حق  کن   دعا  تو_

 :گفت  و  دیکش  اریشهر  باسن   و  کمر   به یدست  شد،   بلند  هم   فروز

 شه؟   عوض  بار  ه ی  ساعت  چند  نگفت  خانمنیزر_

 :کرد  ناالن   را  اشچهره  آزاده

 .همونه  ، یکرد  عوضش   ی اومدن  خودت که  یهمون...  ستمین  بلد   که  من_

 شنوه  ی گاه   زارعخانمحاج...بودم  نکرده  عوض   رو   ینقدریا  بچه   حاال  تا   منم!  یریبگ  ادی  د یبا  خب_

 .گرفتم   ادی  اونجا  از  .بود  ماهش  هشت   هفت ...  مامان  دست  سپردیم  اورد، یم  خودش  با  رو

 نی بب  بنداز  نگاه  ه ی  کو؟  لتیموبا...  یبذار  بچه  پوشک  ضیتعو  یآموزشکارگاه  برام  دیبا  شد،  داریب_

 نداده؟   امیپ  شرفیب

 :خاراند را  گردنش  پشت  فروز

 خجالت عطا  جلو...  آزاده  گمی م..  .باشم  داشته  آرامش  که   اتاق  تو  اوردم ین  خودم با   قصد  از...  هاله  تو_

 !شه  ناراحت   ترسمیم! بگم  بهروز  از  کشمیم

 :گفت  حال همان در.  شوند  خارج  اتاق  از  که  زد  اشاره  آزاده



 اد؛ یب  کنار   خودش  با   دیبا...  نکن  رو   فکرش  یول ...  بوده  سابقت  شوهر   باالخره...  شهیم  که   ناراحت_

 ادی م  یک  نگفت !  لتهیوک  نقش  در  ست، ین  نامزدت  نقش   در   عطا  االن  هم بعد.  هیایمنطق  آدم   عطا

 تهران؟

 :زد  برق   فروز  چشمان 

 ...شده   تنگ  براش   یلیخ دلم ...  ادیم  امشب  گفت_

 

 ینگران.  برود  لشیموبا  سراغ  کمتر  تا  کرد  گرم آزاده  و   یعل  و   اریشهر  با  را  خودش   سر   فروز  شب   تا

 را  لش یموبا  یتاید.  گرفت  خواهد  ش ی پ  در  یرفتار   چه  بهروز  نکهیا  از  دلهره .  بود  دهیبر  را  امانش

 سمت  به   نگاهش  افتی یم  یفراغت  تا   وجود   نیا  با !  ندینب  فرستاد   هم یامیپ  اگر   تا بود  کرده  خاموش

 را آن  دوباره  و  انداخت یم   شی امهایپ  به  ی نگاه   شد، یم  وصل   نت  به  یا لحظه!  شدیم  دهیکش  آن

  .کرد یم  قطع

 کف  با   و  بود  گذاشته  ساعدش  ی رو  را  بچه  بدن  تمام .  بود  گرفته   آغوشش  در  دمر   را  اریشهر  یعل

 اریشهر  مالج   یرو یکوتاه   ی بوسه  و  کردیم   خم   را   سرش  گاه.  دادیم   ماساژ   را  او  پشت   دست،

 .نشاندیم

 :کرد  اعتراض  ینرم  به  ی عل  رفت،  لشیموبا  سراغ  به   فروز  که   بار   نیآخر

 ؟ ی دار  استرس  تو  کرده   خالف گهید  ی کی  ؟ یهست یچ  نگران_

 :نشست  یعل  ی روروبه  مبل   بر  فروز

 .دیترس   دیبا  شرفیب  آدم  از_

 :دهد  آرامش  او  به  تا   کرد   تالش گرم،  یلبخند   با  یعل

 رسه؟ یم  ی ک  نگفت   عطا_



 ره، یبگ  دوش   هی  و خودش  خونه   بره  تا...  تهران  رسه یم  گه ید  ساعت   هی   گفت   شی پ  ساعت  مین_

 !شب  نه   شهیم  نجایا  ادیب  بعدش

 بعد .  هستند مارستانی ب  مادرش  و   پدر  بود  دهیفهم .  کردیم  چت  یر یتصو  اش خانواده  با  داشت  آزاده

 .ستین  بد  حالشان  آنقدرها  که   بود  شده  راحت   الشی خ  و   بود  کرده  صحبت  آنها  با   ه،یگر  یکل  از

 با .  دردمند  اشچهره  و بود  کمرش   به  دستش .  شد  هال وارد  آرام   آرام  ه،یگر  از   شده  قرمز   چشمان  با

 تا   کرد،   پر  را   پشتش  کوسن   چند  با   فروز.  کرد  دراز  را   شی پاها  و  نشست  کاناپه   ی رو  نه یطمأن

 :گفت  و   کرد  یعل  به رو  آزاده.  ندیبنش  تر راحت

 خوابه؟_

 !دمی م  ماساژش  کنهیم  فیک  داره...  بازه  چشاش !  دارهیب  نه_

 :دیپرس  ازش  کرد،  درست که  را کوسن  ن یآخر  فروز

 ارم؟ یب  تواسه  یخور یم   یزیچ_

 :گفت  و  گذاشت  رش یکر  در   را  بچه  یعل

  .ارمیم  براش   من  ن،یبش  تو_

 :کرد اعتراض   و  کرد   باز  را  خچالی  در  .رفت  آشپزخانه   به

 خب  ؟ی کن  هیگر  درد  از  ی خوایم  ییدستشو  ی بر  باز   امروز؟  ینخورد  که  رو  هات کردهسیآلوخ_

 ...المصبو  نیا  بخور

 :دیکش  هم  در  چهره  آزاده

 !بده  ریگ  ی ه  هم تو !  سافهیبدق!  ادیم  بدم_

 :گفت  یواشک ی  گوشش  کنار  فروز

 ؟ ی چ  یعنی  بده  ریگ...  نگرانته...  ستعاشقانه  اوج  یعل  ی حرفا  نیا_



 :گفت بلند  فروز،   برخالف  آزاده

 راست، و  چپ   بگه   مادرش  و  پدر   به  باشه،   استراحتم  و   آرامش  مراقب  خوادیم  و  نگرانمه   یلیخ_

 کیوتیبی آنت...  دنید  هم رو  اریشهر ...  بودن نجایا  صبح...نجایا  انیب  پانشن  رهیم  سر   شونحوصله

 !سراغش   انیم  بار   هی   ساعت  هشت  که  ستین

 :گفت  و  انداخت   کندیم  یخوددار دارد  ی حساب  بود  معلوم  که   یعل  به   ینگاه   فروز

... دهید  رو  اریشهر  رفته  مارستانیب  تو  فقط  .نبود  که   هم  مهندس .  دارن  ذوق...  اولشونه  نوه_

 .ارهیم  ره یگیم  کباب  خودش  گفت  زد  زنگ  خانمنیزر  تازه...  انصافیب
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 :گفت  جانببهحق و  کرده  بغض   آزاده

 االن  تا   خوام؟ ینم   م یحر خوام؟ینم   آرامش  ستم؟ین  آدم   من...  یگیم  نویا  که  خواستم شام   مگه_

 ان؟ یب  خوانیم  چرا گهید  ی هست  تو   که  االن.  بود کنارم  زن  هی  نبودن  بهونه

 :زد  ی لبخند  فروز

 شارژت !!!  یخصوص میحر  ربع  هی...  اریشهر اتاق   تو   رمیم  من   خانم، نیزر  و   مهندس  اومدن  تا_

 .وراون  دش یاریب  کرد  هیگر  اریشهر...  کنهیم

 و   برداشت  را  لشیموبا. کرد  دعوت  سکوت  به  را  او  دست   اشاره  با  فروز   کند،  مخالفت   خواست یعل  تا

 .رفت   اریشهر  اتاق   به

 



. کرد  باز   را  لشیموبا .  داد  هی تک  تخت   یکناره  به.  نشست  ن یزم یرو  و   بست  سرش   پشت   را  در

 آزاده  و  ی عل  خواستیم .  گذاشت  در  پشت   قایدق  را  آن   و  کرد   پخش  بلند ییصدا  با   کالمیب  ی آهنگ

  .شنودینم  رونیب  از  ییصدا  او  که   باشند  متوجه 

 حالت   مار   ی هاچشم.  برداشت  را  بود  تخت   ی هانرده  ی ال  که   ی بانمک  مار   عروسک   و   کرد  دراز  دست

  .بود  شده   پر  دی سف  و   قرمز  ی ض ی ب  یمدارها از.  داشت  را  زم یپنوتیه 

 اگه  یعنی  گذره،یم طالقم از  ماه  پنج   از  »کمتر:  رفت  فرو  فکر  به   و  دوخت   مار   ی هاچشم  به   چشم

 بچه   نطفه  انعقاد  یعنی.  بوده  گذشته   ازم  شتریب  ماه  چهار  طالق  زمان  باشه،  من  بچه  اریشهر  بود  قرار

...  داد  نشون  منصور  که  ییعکسا  از  قبل...  بهروز  ییهوی  یمهربون  ماه  دو  از  قبل  ور،یشهر  شه یم  یفرض

 امروز   .کنه  باور   رو  یز یچ نی همچ که   ستین  احمق  ی ول  هست،  ادیش  بهروز...  خونه  وام   اتمام  از  قبل

 اریشهر  محاله   فهمهیم  کنه  فکر  قه یدق  دو .  کنه  کتابحساب  نتونست  د،ید منو  ییهوی  مارستانیب  تو

 بارداره؟   زنش  نفهمه  ماه  چهار تا   مرد  و  کنن یزندگ  هم   با   شوهر   و  زن شهیم  مگه.  باشه  من   بچه

 ؟ی اریو  نداره؟  یانشونه  چی ه   ی باردار  چهارماه  باشم،  کرده  یکار دست  رو  دادگاه   و  شگاهیآزما  جواب

 نکه یا  بدون  شد یم  کاش.  ستین  کار   در  یابچه فهمه یم   کنه،  فکر  کوچولو   ه ی  ندارم  شک   ؟یوپقعق

 استرس  چرا  من   اصال...  بشم  روبرو  باهاش   خوادینم  دلم  اصال.  شدیم  ریدستگ  بهروز  بشم  ر یدرگ  من

 نیا  از  پرروتر   یول ...  من  با   شدن  روبرو  از  بترسه  دیبا  اون  بهروزه،  کرده  ی دزد  که   یاون  گرفتم؟

 «!بشه  ریدستگ  زودتر   کاش...  حرفاست

 

 یفضا  در   یکم  .کرد  روشن  را  آن  ی تاید.  رفت  لشیموبا  یگوش  سراغ  ،   گرفت  آرام  ی کم   که   قلبش

 د یکش  دراز  ن یزم  یرو.  گذاشت  یکنار  را  لیموبا  هم بعد  .گذراند  وقت   و  کرد  گذار   و  گشت   یمجاز

 .نهاد  هم بر  چشم   و

 تصور   دستبند   با  را  بهروز  ذهنش   در   و  زد   یلبخند  انداختنش   زندان  به  و بهروز  ی ریدستگ  تصور   از

 .کرد



 شتریب  بهروز  از  نفرتش   گذشت،یم  اشخانه  دنیدزد  شب   از  چه  هر گذشت،یم  طالقش   از  چه  هر

 یزندگ  در   هم بهروز  نکهیا.  کردیم  درک   شتریب  را بهروز  دنائت  و   یپست  یدرجه  روز   به   روز.  شدیم

 بهروز  خود انتخاب.  نداشت  ی تیاهم   شیبرا  بود،  دهید  ی سخت  عالقه  و  محبت  نداشتن   خاطربه  او  با

 ش یبرا  یکس!  عشقش  دنبال  برود   و  بگذارد  مادرش   و   خودش  آز  و   طمع  ی رو  پا   خواستیم!  بود

  !بود   نفرستاده  دعوتکارت

 بود  کرده  خطا  یگرید کس .  گرفت  اشخنده  بود،  شده  رش یبانگیگر  صبح  از   که  ی بد  احساس   بابت

! دیترسیم...  چرا  اما.  باشد  داشته  هراس  که  بود  نکرده  ییخطا.  دیترسینم .  بود  شده   دلهره  دچار   او  و

 بودن  آور  چندش   جرم  به   فقط            نداشت  کارش  به  ی کار  که   یآزاریب   سوسک  از  که  همانطور

 دنیشن  از.  رسانبیآس  و   یسم   آنوفلپشه  مثل  و   بود  چندش   شیبرا  سوسک  مثل   بهروز.  دیترسیم

 ادآوری  بهروز  اسم!  شیصدا دنیشن  و   خودش  دنید  به   رسد   چه.  گرفتیم استرس   ”بهروز”          اسم

 ن یترهیکر  نیماش  راننده  از  و   زد  قدم   ابانهایخ در   مدهوش  که  یشب. بود  شیزندگ  یلدایشب

 .گذراند  را   شبش  آنجا و  برد   پناه  آهن راه  ی نمازخانه  به   که  ی شب  »چند؟«: دی شن  را  ممکنه  یجمله

 آموز دانش  گوش  که  ی ناظم   مثل  شودیم شود،  بهروز  ی ریدستگ  ریگ یپ  بخواهد  اگر  دانستیم

 هم  خودش  کند،   مهیجر را  آموزدانش  خواست.  گشت  اطیح دور  او  یپا   به  پا  و  گرفت   را  ی خاط

 وارد  روحش  به  یاسترس  تا   شود   مجازات  و   ریدستگ  بهروز  اطالعش   بدون  داشت  دوست !  شد  مه یجر

 .کند  تحمل  را  اضطراب  نیا  روز   هر  شدیم مجبور   اگر  یحت نداشت؛  دنیبخش  الیخ  ابدا!  نشود

 .نبود  ی شک  چ یه  نیا  در   و  شد؛یم   مجازات  دیبا  بهروز

 به  تونم یم  و  تهران  اومده  بهروز   نکهیا  از  »من : کرد  تکرار بار  ن یچند  دل  در   و  بست  را   چشمانش

 «!ندارم   هم یاسترس  چی ه ..  .خوشحالم  ی لیخ  باشم،  دواریام  شدنش   ریدستگ

 

 :گفت  و   زد  در   به   یاتقه.  شد   بلند   شی جا  از  اریشهر ی هیگر  یصدا  دنیشن  با

 .رونی ب  ام یب  خوامیم...  دیکن  تیرعا  رو  ی اسالم  حجاب_

 :شد  دهی شن  ی عل  مستأصل  یصدا



 .امنه  رون،یب  ایب_

 :گفت ی عل  آمد،  رونیب  که  فروز

 ؟ ی کن  تنش  لباس و  ش یریبگ  ازم   تو شهیم  لطفا  حموم، ببرمش   من_

 ! لیم  کمال   با  بله_

 آزاده.  شد  شستنش  مشغول و  گرفت   بغلش  در را  اریشهر  و   رفت  حمام  به  شلوار  و   شرتیت  با  یعل

 :دادیم  تذکر  نگران  دل  و  بود  برده داخل  در  ی ال  از   را  سرش

 ...نباشه  داغ   آب...  پات  رو  از   بچه  فتهین...  باال  ری بگ  رو  سرش_

 ...نشه  سرد  حموم   ببند   درو  شما_
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 :گفت  و   آورد  را  مخصوصش   ی حوله.  بود  کرده  آماده  آزاده  و   یعل  تخت   یرو   را  اریشهر  لیوسا  فروز

 !رمش یگیم من  رونیب  ش یبفرست  وقت   هر_

 :بود  شده  ی قاط  اریشهر  ه یگر  یصدا  با  ی عل  یصدا

 !خورهیم  سرما  رونی ب  ادیب  س ی خ  .بپوشون  بهش  لباس   ببر  بعد   کن،  خشکش  نجایا...  تو  ایب  تو_

 :گذاشت  شی هاهیبخ  ی رو  را دستش  آزاده.  کرد  نگاه   آزاده  به  عیسر  و خورد  جا  لحظه  کی  فروز

 راستش...  منم.  نخوره  ز یل       پاش  رو  از  اریشهر  که  شتریب  اصطکاک  خاطر  به ...  تنشه  لباس   یعل_

 !نی زم  فتهیب  حوله  ی ال   از  ترسم یم!  ترسمیم



 :گفت   و   داد  تکان  سر  فروز

_  .اومدم  باشه        

 را  آنها  وارید  و   در  ن یب  ی سانت  دو  ی فضا  از  و  کرد   بسته  مه ین  را  در  آزاده.  شد  وارد  و  کرد   باز  را  در

  نوزاد  ی نهیس.  بود  گذاشته   ش یپا  ی رو  دمر  را اریشهر  و  بود  نشسته  زانو چهار   ی عل.  کردیم  تماشا 

 یصدا  .ختیر  اریشهر  ی رو  آب   ی سطل  گرید  دست   با.  او  دستان  در   کتفش  و   بود  یعل  ساعد   یرو

 . کرد  یآبکش  را  گرش ید  سمت  و  کرد  رو  و   پشت  را  بچه.  گرفت  اوج  دوباره  نوزاد  یهیگر

 

 را  اریشهر  تن   آرام.  چسباند  خودش  به   و  گرفت  محکم  را  او  حوله  با  فروز   و   کرد  بلند  را  اریشهر

 :گفت.  بود  س ی خ  بدنش یجلو فقط.  شد  بلند   شیجا  از  ی عل.  کرد  خشک

  !شستنش  بود  سخت   یلیخ.  بود خون از  پر   موهاش   یال_

 :گفت  تور یمان  به   ینگاه   با  آزاده  و  آمد   در   زنگ  یصدا

 !نانیا  مامان_

 

 خارج  داشت،   حضور  آن  در   هم یعل  که   ی حمام  از  و   کند   خشک  را  اریشهر زودتر  تا   کرد   تالش  فروز

  آزاده  چشمان  و  بودند  ده یپوش  کامال  دو  هر   وگرنه.  بود  ساز مشکل  ”حمام”   مکان  و   کلمه  فقط  . شود

 هم ی شکوه مهندس و  خانمنیزر  حمام،  از  فروز  آمدن   رونیب  با   همزمان. کردیم  رصد  را آنها  هم

 گذاشته  آزاده  که  یلباس.  کرد  پوشکش  و  زد   کرم  را  اریشهر  تن .  رفت  اتاق به   عیسر  فروز.  شدند  وارد

 مشغول  او  و  کردیم  ه یگر  اریشهر  مدت  تمام.  کرد  سرش  را  کالهش  و  پوشاند  تنش   به  را  بود

 و   سر  به   یدست.  داد  لشیتحو  را بچه  و  زد   صدا  را  آزاده  شد،   آماده  که  اریشهر.  بود  رفتن  صدقهقربان

 :کرد   زمزمه   ذهنش   پس   نویم  ی صدا.  آمد  رونیب  اتاق  از  و   دیکش  خودش  یرو

 ار یشهر  حضور  و   پوشش  و  علت!!!  حموم ی رفت  دامادش  با  تو   بفهمه  آزاده  مامان  کن   فکر   درصد  کی_

 روزهیف  که   یمثال  اون از   نمونه  هی  شد  نمیا!  کنهیم  صادر   رو   اعدامت  حکم  درجا .  ستین  مهم  آزاده  و



 سکانس  ه ی  ای  کتاب،   هی   از  پاراگراف  ه ی  یحت...  روزبه خواب همون  مثل.  بود  زده روزبه  دختر   دوست

 !شده  تیاد  شاتِنیاسکر  ه ی!  شاتهنیاسکر  هی.  ستین  هم  لمیف  هی  از

 

 مادر   از   ترمهربان  ی هاهیدا  و   دلواپسان  .افتاد  اشیفرانسو  ی همتا و  ف”یظر ”دکتر   یماجرا  به   ادشی

  نکهیا!!!  بود  شده  فرانسه  در  رانیا  ندهینما  به  که میعظ  ین یتوه   از  بودند  داده  سر  وااسفا  ادیفر  نظام، 

 در  که یحال  در!  کرده امتناع   فرانسه  خارجه  امور  ر یوز  و  اقدام  مصافحه   یبرا   رانیا  امورخارجه   ریوز

 به   یفرانسو  ریوز  شد، منتشر   امورخارجه   وزارت  ی سو  از  جامعه  در  ن یتوه  انتشار  از  بعد  که   یلم یف

 دست  او  با   بعد  و  کرد بدرقه  ی طوالن  ی ریمس  در را  رانیا  یندهینما.  بود  نکرده  مصافحه بدرقه،  قصد

 !داد

. گرفت  اشخنده بود   کرده  سهیمقا  فیدکترظر  مثل  برجسته   یتیشخص   با  را خودش  نکهیا  از

 .رفت عطا  مادر  و  پدر  استقبال  به   و  کرد  لیتبد  ی لبخند به  را   اشخنده

 

 وکوله   کج  همچنان  آزاده.  کرد  ییرایپذ  بود،  آورده  ی شکوه مهندس که  ییهاینیریش  و  ی چا با  یعل

 جواب   دردمند ی اافهیق  با   و  بود  نشسته  کاناپه   ی رو  کور ی  رفت، ینم   راه  ادیز        .رفتیم  راه

 حالت از  شتریب  یلیخ اش، چهره  در   یدردمند  احساس   .دادیم را  پدرشوهرش  یهایپرساحوال

 !بود  یعاد

. خواندیم  اقامه  و  اذان  گوشش   کنار   و  بود  گرفته   آغوش  در   را  کوچکش  ی نوه  ،یشکوهمهندس

 و  کرد   بشیج در  دست. گذاشت  رشییکر  در  را  او  و  د یبوس  را  نوزاد  کاله  یرو   شد،  تمام که  قرائتش

 کرده  پر   را  صورتش   یسلولها   تک  تک  که   یتبسم   با.  داد  قرار   اریشهر  کنار  ییطال  و  کوچک   یپاکت

 :گفت  آزاده  و  یعل  به   رو  بود،

 مجلس  یباال   هم  نیزر و  من ...  نینیبب  رو   شیداماد...  خدا  د یام  به  بشه  بزرگ  مادر   و  پدر   هیسا  ریز_

 .میکن  فیک  شماها   یخوشبخت دنید  از  و  مینیبش



 و  کردند  تشکر   یشکوهمهندس  ه یهد  ی سکه  بابت  آزاده  و   یعل.  گفتند  انشااهلل  و  دند یخند  هیبق

 :گفت  فروز  به  رو   مهندس

 .عطا  و  تو  ی کوچولو  تولد  انشااهلل_

 :گفت  آزاده  فروز،  تشکر   با   همزمان

 ...نقدتره  به   دست  یعروس  فعال_

  

 یلبخند .  شد  ظاهر  توریمان  در   عطا   ر یتصو  و درآمد  صدا  به   در   زنگ  ه،ی بق  گفتن  انشااهلل  از   شیپ

 استقبال  عطا   از  تا   رفت در  ی جلو نبودنش،  زبانیم   به  توجه یب.  آمد  فروز   یلبها  یرو   پررنگ  و   قیعم 

 .کرد  بدل  و   رد  گرید نفر   چهار ن یب  را  یاپرخنده  نگاه  فروز،  لبخند.  کند

 و   فروز  به  که  چشمش.  کردیم  یضدعفون را  دستانش   آسانسور،  از   آمدن  رونیب  ضمن عطا

 یی کرونا  مدل  به   مادرش  با .  کرد  سالم  جمع  به   رو   اول  .کرد  یتبسم  افتاد،  مادرش  به   سرشپشت

 و  دیکش  جلو   را  او  داد؛  دست   فروز  با   بعد.    دیپرس  را  اش شکسته  دست  احوال  و  زد   مشت به  مشت

 !دیبوس  را اشیشانیپ  گران،ید  حضور  به  توجه یب

 

 [22:51 23.06.21] ,شیرایو

۲۶۶    

 ار یبس  عطا  از  رفتار   ن یا  ظاهرا!  کردند  نگاه   گری کدی  به  تعجب   سر   از  بار  نیا  و   شد  گرد   همه چشم

 .بود  دیبع

 بعد  .کرد  درست   را  شالش   ل یدلیب  و  شد   سرخ.  نداشت  عطا   جانب  از  را   واکنش  نیا  انتظار   هم   فروز

 .کند   خاموش  آب   وانیل  کی  دنینوش  با  را   درونش  التهاب  تا   کرد   فرار  آشپزخانه  به   هم

 



 اپن   وارید  پشت  است،  آشپزخانه  در   فروز  باشد  حواسشان آنکهیب  خانمنیزر  و  آزاده  بعد،   یکم  

 :گفت   مادرشوهرش   به   رو  آرام   یلیخ  آزاده.  نشستند

_  اخم  موقع  همون  انداخت؟  راه یقشقرق  چه  تولدش جشن تو   نگار  یروبوس ه ی  سر  عطا   ادتونهی        

... یندار  شرم...  یندار  ای ح...  زدن داد  به  کرد  شروع  تازه  ماها  جلو دوستاش،  رفتن   از  بعد   کرد،  وتخم

... بوسهیم  هی بق  جلو  رو   نامزدش   نه،   هم   رو   زنش  خودش  حاال...  یکشینم   خجالت   پدرشوهرت   جلو

 !نداشتم  رو   رییتغ  نقدریا  انتظار !  کردم  کپ   که   من

 :گفت  آهسته  ییصدا  با و   داد  تکان  سر  خانم نیزر

 شتریب  طفلک...  دیند  عطا   با   مشترکش  یزندگ  از  ی ریخ  اونم...  سوختیم  هم   نگار   واسه  دلم   خدابه_

 و  ی عال  یلیخ شیزندگ  کنن   فکر   همه  خواستیم   دلش  بود،   کیرمانت  یزندگ  دادن  ش ینما  دنبال

...  دادینم   دلش  به  دل  و   کردیم  لج  باهاش  شونیزندگ  مشکالت  یازا  در هم  عطا  تمومه،   ز یچهمه

 میبنداز  رو  رای تقص   همه   هینامرد...  گهید  نگهدارن گرم  شونویزندگ  نتونستن که   کردن  رو   رفتارا  همون 

 لج  گهید  یجا  آورد،یم  کم   جا  ه ی  عطا....  داره سر  دو  دعوا  گفتن   میند  و میقد  از...  طرف  هی  گردن

 از  عطا  که   شکر  یاله  بازم.  بود  ان یع  همگان  بر  گه ید  که   هم  نگار   یرفتارا...  کردیم  ی تالف  کرد،یم

 !فتاده؟ی ن  بوم  ورنیا  از   حاال  نظرت به  فقط...  انگار  گرفته   درس  قبلش  یسر   اشتباهات

 :داد  جواب   طنت یش  با  آزاده

 کم .  فشرده  فنر  شده  افتاده،  ی روز به  چشمش   بوده،   ی قحط  تو   یطفل  فتاده،ین  ییجا  از...  مامان  نه_

 !شد  راحت  نایا  و  ی سرد  و  ابتید بابت   التونیخ عوضش...  وارید  و   در  به  بخوره  مونده

 :کرد  نگاهش  چپچپ خنده با  خانم نیزر

 !جوونا   شما   دست  از_

 



 آزاده  و  خانم نیزر کنار   کاناپه  یرو  .برگشت  سالن   به   و  افتیباز        را آرامشش  زود  ی لیخ  فروز

 .یباز اسباب  یکنترل  ن یماش  ک ی  با  همراه  بود،  آورده  ی محل  ینیریش  جعبه  ک ی          عطا.  نشست

 :بود  گفته   و  گذاشته  ییرایپذ  زیم   یرو  را  آنها

 ...کردستانه  یسوغات  نایا_

 :گفت  و   گذاشت  اریشهر  رییکر  کنار   هم ه یهدکارت  کی

 !زنعموش  و   عمو  طرف از...  عموش  گر یج تولد  هیهد  نمیا_

 

 ارشدش   پسر  به   متفکر  و   شدهکیبار  یچشمان  با ی شکوه مهندس  و  کردند تشکر مجدد  آزاده  و  یعل

 .گرفت  حرف  به   و  کشاند   یاگوشه  را  او   گذشت،  متفرقه  یگفتگوها   به   که  یکم   .ستینگر

 :گفت  نجواگونه  و  آرام   یلیخ

 شی دور  تحمل  که  تو   کن؛  ولش  اصال ...  که  یندار  طاقت   و   یشد   دختر  نی ا  دلتنگ  قدر نیا  که  تو_

 اگه !  شه  معلوم  جفتتون  ف یتکل  ت؟ یزندگ  و خونه سر  ش یببر  یریگینم  دستشو  چرا یندار  رو

 حاال...  راحت  التیخ که   باشه،   یاقتصاد   تیموقع  ر ییتغ  خاطر  به  رفتارش   شدن   عوض  ریاس  فکرت

  ...دهینم   نشون  رو   خودش  حاالها 

 :داد  ادامه  و  کرد  شتریب  را کالمش  تمسخر  ی جنبه

 البته !  بشه  معلوم برات  رفتارش   یندیخوشا که  شیبخوابون  نمک آب  تو  سال  هی  ی تونیم  تازه،_

 م، یش  داربچه  اول  پس  شه،  عوض   رفتارش  میش  داربچه  ترسم یم  که   یار یب  بهونه  ی تونیم  بعدش

  !م یکن  یعروس  بعد  موند،  ی جورنیهم   اگه

 سبک  به   و  گرفت  باال   میتسل  ی نشانه  به  را دستش  دو  عطا   ، یشکوه مهندس  ت یجد مقابل  در

 :کرد  نجوا  پدرش، 



 کوتاه  کردم  غلط   و  رمیگ یم  پس   رو   روزم  اون  حرف  بگم...  نداره  زدن  که   بچه...  میتسل...  بابا  میتسل_

 ؟ یایم

 :زد  یتیرضا  لبخند  یشکوهمهندس

 د؟ یریگیم   ی عروس  یک!  شد  حاال_

 :گفت  آرامش  با  و   زد  ی لبخند عطا

 میکن  رد  نویا...  میشد  خفن  چالش  هی  بحران،  هی ریدرگ  دومون  هر  االن  کن  باور...  فرصت  نیاول  در_

 !ازدواج  غول  و یینها  مرحله  واسه  میریم

 :گفت  شمرده  شمرده  و   کرد  ی اخم   مهندس

...  یعروس...  یک ...  هیزندگ  خود   ها چالش  ن یهم  اصال...  نداره  یتموم  ی زندگ  چالش  و  بحران_

 ؟ یریگیم

 :گذاشت  پدرش  یشانه  یرو  را   دستش  عطا

 ...ذارمیم  رو محضر  قرار  شه،   تموم ماجرا  نیا  بابا  جون_

 !خودت   جون_

 :دیخند عطا

 !دارم   اقیاشت  شما   از  شتر یب  من!  بشه  زنم  که کنمیم   یشمار   لحظه  دارم  کن   باور ...  خودم  جون_

 :زد  طعنه  و  دی خند هم یشکوهمهندس

 . نیزم  به  دی چسب فکشون  و  دندید  همگان رو اقتیاشت  زانیم  ورود،  بدو   همون...  بعععله_

 

 [10:34 26.06.21] ,شیرایو

۲۶۷    



 

 دارد  قرار  ه یبق  کنجکاو  نگاه   ریز  کرد یم  احساس .  کرد  ز یپره   عطا  با  یصحبتهم  از  فروز   شام،   زمان   تا

 یبهانه  به   عطا   آورد،  را  شام   رستوران  کیپ  ی وقت.  دهد  انجام  یستیناشا  یشوخ   عطا   بود  نگران  و

 رهیجز یرو   عطا را آوردیدرم  نت یکاب  از  فروز  که   ییهابشقاب  .رفت آشپزخانه   به   کردن  کمک

 :گفت  و  گذاشت

 نگرفت؟   ی تماس  اروی_

 :گفت  بردارد  نتیکاب از  را نگاهش  آنکهیب  فروز

 مطمئنم.  منه مال  بچه  کرد   فکر  لحظه  در...  هیمنتف  کامال   ی خواه باج  انیجر  اون...  رهیگینم   تماس _

 شهینم ...  بده  نشون  ی خود   بخواد  نداره  یلیدل  پس .  ستین  ی منطق  فهمهیم  کنه   کتاب حساب  بعدا

 ...تهرانه  میدیفهم   االن  فقط.  میکن  اکتفا  ه یقض   نیا  به   شیریدستگ  یبرا

 :گذاشت  کانتر  یرو   را   کباب  یها سی د  عطا

 خونه   کرد؟   داش یپ  بشه  یی جا  ی زنینم   حدس .  دمیرس  جهینت  ن یهم  به  کردم  فکر  بعدا  منم  اتفاقا_

 ؟ یی آشنا  ؟ی لیفام  ؟یدوست

 ی زنیم  صدا..  .کرد  دایپ   یآدرس  خواهرش  و  مادر پرونده  و   قائمشهر  مارستانیب  ق یطر  از  بشه  دیشا_

 شام؟   ی برا  انیب  هم   هیبق

 

 :گفت  فروز  به   خطاب و   نشست  رهیجز پشت.  آمد  آشپزخانه   به   همه   از  قبل  ی عل  عطا،  زدن   صدا  با

 و   تو  دونفره  خلوت  مزاحم  نخواستم  یول...  نمیبچ رو   زیم   امیب  د یبا  و  مصاحبخونه  من   هست   حواسم_

 !باشعورم  من   نقدریا...  بشم  عطا

 :دیخند  فروز

 !کشته  منو  شعورت_



 

 را  ز یم  دست،   کی  با  کهی حال در   خانمنیزر  ،یشکوه  مردان  ی هایشوخ  ان یم  در   شام  صرف  از  بعد

 :گفت  فروز و  عطا   به   رو  کرد یم  جمع 

 روزه  چند   ن، یبزن  یدور هی  ن یبر  تا دو  شما   هستم، من   تا ...  باشه  الزم   حضورتون  االن  کنم ینم   فکر_

 !نایایب  زود  فقط...  نیدیند  رو گهیهمد

 خطاب  و  زد   یگشاد  لبخند   ، یسانسور  چی ه یب.  شکفت  گلش   از  گل  ساله،  هجده پسرکان  مثل   عطا

 :گفت  مادرش  به

 !مامان  عاشقتم_

 !جنبهیب  یا_

 

 :گفت  و  رفت   خودش  نیماش   طرف به  عطا   .بودند  در  ی جلو دو  هر   بعد،   یکم 

 م؟ یبر  کجا...  خب_

 ه ی...  شه  باز  دلمون   و باشه  صفا  با  که   جا   هی...  نکنه  رصدمون  یچشم   چ یه  و   باشه  خلوت  که  جا   هی_

 ...که  جا

 :دیپر  حرفش  انی م  عطا

 درآرم؟   کجام  از باصفا  خلوت   ی جا. ریمس  تو   برا،  و   دور  ن یهم   یی جا  ه ی  میریم...  بابا  ال یخی ب_

 :دیخند  عطا .  کرد  نگاهش  چپچپ  فروز

 خبر؟   چه حال؟  چه ...  کن  فیتعر خانما، خانم... خب...  کنم  دا یپ  کجا  از   نهیا  منظورم_

 از  کارگرها،   از.  گفت  کارخانه  از   فروز.  کردند  فیتعر  هم  یبرا  دوباره  را  روز  چند آن  اخبار   مشروح

 مشیقد  ی گروه هم  یرمنتظرهیغ  دارید  از   و  فرامرز  خانواده یخداحافظ   یمهمان  از  برز،یفر  و  فرنوش

 !روزبه



 ان یم  فروز   تا  گفتند  و گفتند ...  کارآمدها  تا   ها کارشکن  از  گفت،   مختلف  افراد  با  دارش ید  از  هم  عطا

 :گفت  باشد   عطا  ابتید  به   حواسش آنکهیب  و زد   برق   چشمانش.  داد  نشان  را   یامغازه  ش، یحرفها

 !یدستگاه  یبستن  جونآخ_

 !بخرد  یبستن  تا   رفت   و   شد  ادهیپ.  کرد توقف   یحرف  چ یه یب  عطا

. دیرس  ش یپا  ی جلو  به   فروز   یصندل  ر یز  از  و  خورد قل   کوچک  و  یااستوانه  یئیش  ن، یماش  ترمز   با

 ن یآخر  در  بدنش   و  شد برابر  دو  قلبش   ضربان   .برداشت  را  بود   شیپا  ریز  که  یبرند  رژلب   و  شد   خم

   .کرد  خ ی  بهار  ی روزها

 شهره،   خاطرات  تمام !  مهین  و   شده  مصرف  غ؛ی ج   قرمز   بود،  قرمز .  کرد  باز  را  رژلب   لرزان  یدست  با

 که   عطا   به .  رفتند  رژه   چشمانش  یجلو جا  در...  نه،یس  یرو  ی کبود  یلکه  بهروز،  س ی خ  ی موها

 را گرید  ی انتیخ  تحمل. کرد  نگاه  گرفت یم  فروشنده   مرد از  را  کوچک و   بزرگ  یبستن  دو  داشت

 !کردیم  دق   شکیب  نامزد؛  یسو  از   یحت . نداشت

 

 از   یز یچ  کرد   تالش  و   گذاشت  اش یصندل کنار  را   رژ فروز  .آمد  طرفش  به   خندان و  شاد   عطا

 فکر   سرفرصت   دیبا.  باشد  کرده  برداشت  اشتباه  که   داد  احتمال  درصد   کی.  ندهد  بروز   احساسش

 ...بعد  و  کردیم

 را  ن یماش.  شد  سوار  و   داد  او  به  را   یبستن  دو  هر فروز  سمت   یشده  دهیکش   نییپا  یشهیش  از   عطا

 :گفت  و  گرفت  را  کوچک  یبستن  و  کرد  دراز  دست   کند،  نگاه  فروز  به  آنکه یب.  کرد  روشن

 تموم شکالتمون  سس شرمنده  گه یم.  شکالت  گمیم  شکالت؟   سس   ای  بزنم  کارامل  سس   پرسهیم_

 اسم   اصال  که   من   ،یمردحساب   خب !  شده  تموم   هم  کاراملمون   گهیم  بزن،  کارامل  باشه   گمیم!  شده

 ...بود  بهتر   که  ی گفتینم   یچ یه   هم  تو.  اوردمین  سس

 را  اش یبستن  گاز  سه دو   با  عطا !  دادیم هالهل  مزه. خورد  را   یبستن  از  یاندک  و   زد  ی لبخند زور  به

 :گفت  تعجب   با  و   انداخت  فروز  به  ی نگاه مین.  کرد  تمام 



  ! ش یخوریم  ی اقیاشت  چه با   االن  کردم  فکر  ،یبستن جون آخ  یگفت  ن یهمچ_

 :نشست  فروز  یچهره  ی رو  بود،  دهان   کردن  گشاد   فقط  که  یلبخند

 ش؟ یخوریم  تو... زد  دلمو ...  ادهیز  یلیخ_

 :گفت  یعاد  یلیخ عطا

 همون  بسته   رو  پام   و دست   ابتید  که   افسوس  اما   کنم،   کمکت  تونستمیم   خواستیم  دلم   یلیخ_

  ...خوردم ترس  با   هم را  یکی

 و .  دهد  بروز  ی زیچ است،  نشده  مطمئن   تا   خواستینم.  کرد  تمام   را  یبستن  بود،  یکندنجان  هر   به

  .باشد  ن یبخوش یالک   گذشته،  ی سر  مثل   خواستینم 

 و  لرزش   وجود  با.  انداخت  اش چهره  به   ینگاه  نه یآ  در  و   کرد  پاک   را   لبش  دور  ی کاغذ  دستمال  با

 .بود  یمعمول  اشچهره  رنگ  درونش،   یناآرام
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 و  کوچک   یکیپالست  و  شد   خم  گرم   یتبسم  با.  کرد  پارک  را نیماش  عطا.  بودند  ده یرس  مقصد  به

 :درآورد داشبورد  داخل   از  یفانتز

 ...شما خدمت  کردستان،   یسوغات...  رفتیم  ادمی  داشت_

 همه.  بود  یشیآرا  لهیوس  قلم  چند .  کرد  باز  را  کی پالست  انیگوچهچه و  بهبه  کاذب،  یجانیه  با  فروز

! بود  کرده  دا یپ  اشیصندل  ریز  که   ی رژلب  مشابه  یقاب  با   رژلب، نیچند و .  ینام  و   مطرح  یبرند  از

 مانده  سؤال  شیبرا  رژلب  بودن  شده  مصرف   فقط.  شد  یواقع  و  باخت   رنگ جانشیه   بودن  کاذب

 :گفت  عطا   که   برد  کیپالست   درون  به  دست!  بود



 نو   رژا  از  یکی  فقط...  ن یماش  کف   ختیر  دستم  از...  نطوریهم   هم  رو  نایا  بزن،  الکل   رو  دستت  بعدا_

 !یمجان..   .گرفتم  ازش  رو   تسترش  د، یخر  ونیاشانت.  نداشت  رو  آکبندش !  هیرنگخوش  قرمز...  ستین

 :داد  ادامه  راس”   ”باب  معروف  نقاش  یصدا  و   لحن با  بعد  و

 .باشه  شده زده  لب  رو  اگه  خصوصا ...  مییاخرا  قرمز  عاشق   من_

 :گفت  و   کرد  باز   را  آن.  برداشت  یصندل کنار  از  را  رژ شود،  متوجه   عطا   آنکهیب

 ن؟یا_

 :گفت  شده   گرد  تعجب  از که   ییچشمها  با   عطا        

  !بود  همون  یبرداشت  که   یرژ   نی اول  قا یدق  کن  نگاه!  آره_

 :رفت  نیب  از   کامل  فروز   اضطراب

 !ییاخرا  قرمز  نه   غهیج قرمز  نکهیا_

 :شود  ادهیپ  ن یماش از  خواست عطا

 یاقهوه  و  ینارنج  از  رو   قرمز  تونم یم  که ن یهم   ه؟ یحرف...  ییقرمزاخرا  بگم   دارم   دوست  من_

  واال...  ستنین  بلد  نم یهم   گه ید  یمردا...  هوا  یبنداز تو کاله  دیبا  بدم   ص یتشخ

 و  کرد   باز  را  رژها  از   گر ید  یکی.  بود  شده  خوشحال اش هیهد افتیدر  از  و   افتهی  آرامش   تازه   فروز

 :دیکش  دستش   پشت

 کنار؟  بذارمشون  و  کنم جمعشون  رژا،   نیا  تکتک  تست   بدون  ی ندار  که  انتظار   ؟ی ریم  یدار  کجا_

 !ید یخر متنوع  چقدرم ...  شود  دهیپسند  بلکه   شود،  دهید  شود،   باز  ی کی  یکی  دیبا

 :گفت  طنت یش  با .  بست  را  کردیم   باز   داشت  که   یدر   عطا

 یوهیش  با   بدم،  نظر  کنم،   نگاه  من  شه،  زده  لبت رو  ی کی  یکی  دیبا...  ستین  رژ   تست  روش  نیا_

 !باشه  کردنش   پاک  و   رژ  رنگ  تست   مناسب  نجایا  نکنم   فکر !  یبعد  سر  م یبر  کنم،  پاکش   خودم



 :گذاشت  فشیک در   را  آن   و  ختیر  کیپالست  در  را  یشیآرا  لوازم  همه  یبیدلفر  لبخند  با  فروز

 ...مناسبش  مکان  و  زمان   تا   کنمینم   تست   پس...  باشه_

 !تو   از  زمان   من،   از  مکان...  مناسب  مکان  و  زمان  واسه  رم یمیم   من  آخ_

 

 انی م  در.  رفتند بود  آنجا  که   ی خلوت  العادهفوق  سبز  ی فضا  طرف  به  و   گرفتند  را گریکدی  دست

 ی کارچمن نیزم  هیحاش  ستبر   و  بلند   یشمشادها   طرف   به   و  زدند   قدم  آن  شده  سنگفرش   یراهها

 لذت  آن  لطافت  از  و  د یکشیم  شمشاد   یبرگها  ی رو  را آزادش  دست  لذت  با   عطا.  رفتند  شده

 با   که  یزمان  و   بهار  آغاز  یروزها   به  نسبت   شمشادها  سبز  رنگ   شدن  کدر  و   رهیت  از  داشت.  بردیم

 نکهیا  به.  کرد یم  فکر  خودش  به   داشت  فروز   و  گفت یم  کاشتند  را  هیهمسا شمشاد  هم

 و   نکرد  عجوالنه  ی قضاوت  ،   نزد  ی حرف  ن یماش  کف  رژ به  راجع   دهینسنج  و  ی فور  شد  خوب         چقدر

 چرا بود؛  ن یماش  در  لب   رژ   آن  وجود   یبرا  احتمال  هاده  نکهیا  به.  نداد  بروز  را   اشیمنف  تفکرات

 گر ید  گفت،یم  رژلب وجود  از   یکالم  اگر  د؟ی رس  ذهنش   به  که   بود  یاحتمال   نی اول  آنها،  نیبدتر

 خراب و  دیانجامیم  دعوا  به  قشنگشان   شب   و  امدی نم   چشمش   به   و  کردینم  باور  هم  را  عطا   ی هیهد

 د یبا.  نبود  کار  یچاره  هم   ی نگریمنف   اما  بود،  اشتباه  بهروز  زمان  مثل  ی افراط  ینیبخوش!  شدیم

 .کند  برقرار  ی الیخخوش  و   ینگریمنف   ن یب  را  تعادل  بتواند  تا  کردیم   کار  خودش  یرو

 

 :گفت  و   انداخت  او  به  ی نگاه .  آمد  خودش   به  عطا   ” !؟یی”کجا  ی صدا  با

 عکس  قشنگ  ی لیخ  پل  ه ی  یرو...  پطرزبورگسن  بود  رفته   دوستام   از  یکی   کرونا،   از  قبل  ماه   چند_

 ه ی  ریتصو          دوستم،  از  ترعقب  متر ده  چند ه، یحاش تو  دوستم،   ریتصو  گراندبک  تو.  بود  انداخته

 بود،   دختره  کمر  دور   دستاش  پسره.  بودن  ستادهیا  بهم  ده یچسب  که بود   افتاده  یپسر  و   دختر

 رو گهیهمد .نبود  معلوم   هاشونافهیق.  دختره  یشونیپ  یباال  بود گذاشته  هم  رو  شیشونیپ

 غوغا   شونمجموعه  تو   داشتن  دوست   و  عشق  اما...  کردنینم   هم یدستمال  ی حت  دن،یبوسینم 

 !بود  ی عاد  ز یچ هی  انگار.  کردینم  نگاهشون   هم  یکس  که  بود  نجایا  جالب .  کردیم



 ؟ یکن  شتجربه  یدار  دوست_

 !گذروندم   رو  یپراسترس  و   سخت  روز...  دارم از ین  بهش   یلیخ  نجا؟یا_

 را  فروز  .بود  ستادهینا  ی اپنجره  پشت   هم  یکس.  زدینم   پر   پرنده.  انداخت  برش   و  دور   به  ی نگاه   عطا

 از   بعد.  کرد  نوازش  را فروز   پشت  تنها   و   کرد  سکوت.  گذاشت  او  سر   بر  یشان یپ  و  گرفت   آغوش   در

 :زد  لب  ش یهاچشم در  غرق           برداشت  او  سر   از  یشانیپ  ه، یثان چند

 .دارم   دوست  یلیخ_

 .دیکش  ی قیعم   نفس  و  زد یگرم  لبخند   فروز

 

. رفت  شمشادها   پشت  به   عطا  دنبال.  برد  چمن  از  ده یپوش  نیزم   طرف  به   و   گرفت  را   دستش  عطا

 شده  محصور   بلند  چنداننه  ی شمشادها  و   درختان  با  اطراف  از  که   بود  یچمن  از   مفروش          یفضا

 :گفت  خوشنود  و   گذاشت  هاچمن یرو را  دستش  عطا.  بود

 ...ندادن  آب   تازه  خوبه،_

 دو   هر. انداخت  هم یرو  را   شی پاها.  گذاشت  ی کنار  به           و  درآورد را  کفشش .  نشست  بعد  و

 :گفت  لذت  با   و  بست  چشم.  کرد  بدنش   گاه هیتک  و برد   عقب  یکم   را  دستش

 .نیزم رو  نشستن  دهی م  یحال  چه...  شیییآخ_
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 عطا .  اوردیدرن  را  کفشش  اما   کرد،  دراز   را  ش یپاها هم  او.  نشست  او  به  کینزد  و  جهت  خالف در  فروز

 هم را  جورابش  و  گرفت  را راستش  ی پا  مچ   .درآورد   شی پا  از  را  فروز   یکفشها   و  د یچرخ  پهلو  به

 دل  ته  ی زیچ.  داد  فشار  و   کرد  نوازش   را  او  یپا   انگشتان   نوک  آرام   و  کرد  نگاهش  عاشقانه  .درآورد



 جان کم!  خلسه  هیشب ی زیچ. گرفت  فاصله  کالبدش  از  شد؛   سبک  روحش   ییگو.  کرد  زش یر  فروز

 :کرد  زمزمه

 ؟ یکنیم  کار یچ_

 :داد  جواب  طنتیش   پر  ی زدی  ی لهجه  با   عطا

 !کنم  کوالاااک  خوامیم_

 :گفت   و  دیکش  را   شی پا.  نشست  کالبدش  در   دوباره  و  آمد   نییپا  روحش .  دیخند  فروز

 !کرد  کوالاااک  شهینم  خشکخشک ی جورنی هم ... باشه  یگلمحمد   گلبرگ  و  ر یش  لگن  تو  دیبا_

 !شه یم  س یخ خودش  وقتش   به  کنم،یم   کار   خشکخشک  من_

 فروز .  نداد  ییبها  عطا د یکش  را  شی پا  و  کرد   اعتراض  فروز   چه   هر .  داد  قلقلک  را  او  یپا   کف  بعد  و

 و  گفت   یآخ   عطا .  کرد  برخورد  عطا  چشم   به  محکم   ش یپاکف  تاینها  تا  داد  تکان   را   شیپا  شتریب

 :دینال   و   گذاشت  چشمش  یرو  دست .  کرد  رها  را  شیپا

 !ی زنیم  لگد  یبود  نگفته...  یکرد   کورم  یزد_

 :کرد  اعتراض .  برود  نیب  از  قلقلک  اثر   تا  داد  ماساژ  را  شی پا  کف  دست   با  فروز

 تیطور. شهیم  ینجوریا  دمیم  نشون  یعیطب رفلکس  ه ی...  گهید  شمیم  تیاذ...  نکن  گم یم دارم  یه _

 شد؟ 

 بلند  ن یزم  از   را  باسنش .گذاشت  فروز  یپا  یرو  و چرخاند را  سرش   د،یکش دراز  جواب،   ی جا  به   عطا

 :گفت و  شد   فروز  یپاها  بر  عمود.  شد  جاجابه ی کم   و  کرد

 !رمیگیم  ازت  رو  ش مهیجر وقتش  به_

 د یچرخ پهلو  به  عطا .  نشاند  ش یموها  ی رو  کوتاه  و   زیر  یابوسه  و   شد  خم .  کرد   نگاهش   عاشقانه   فروز

 از   د،یخورش نور  مثل برق،   مثل یانیجر  ییگو  .کرد  نوازش   را  ش یموها  یال   انگشتان،   نوک  با   فروز  و

. کرد  پر   را  بدنش  یسلولها  تک تک  که   آورشگفت یانیجر .افتییم   راه  انگشتانش  نوک  به  عطا   سر



! یومیهل  بادکنک  مثل.  بود  گرفته   فاصله  ن یزم  از   هم جسمش   که   روحش،  تنها  نه   کردیم احساس

 دانیم  در   نفر  دو  دور  از .  بردیم  لذت  خوشش  حال  از  فقط !  یته  یته.  نبود  سرش   در   ی فکر  چ یه 

 :کرد اعتراض   عطا.  داد  خاتمه  را   نوازشش .  آمدند  دشید

 ...انیم  دارن  نفر  دو  اوه،  اوه،...بده  ادامه!  یکرد  ولش  کردم، یم   تجربه  رو   ی مدهوش  داشتم  تازه_

 به   و   گذشتند  شده  سنگفرش   ی فضا  از  آنها  به توجه یب  یجوان  مرد   و  زن.  نشست  و  شد  بلند  عیسر

 :گفت  و   انداخت  فروز   به   ینگاه   عطا   آنها،   رفتن  با.  رفتند  سبز  ی فضا  گر ید  سمت

 تجربه  االن   من  رو  یگرفت  یپطرزبورگسن  پسر  و دختر   اون  از  که   ی خوب  یهوا   و   حال اون  کنم  فکر_

 کنن،   احساس   هم  با  رو  ی سبک  ه ی  و  رندیبگ  قرار  مدار   هی  رو   همزمان دو  هر   مرد   و   زن  نکهیا  .کردم

 ی کی.  ستین  مدل  ه ی  همه یبرا  عاشقانه   مجموعه  نیا  به   دنیرس  ی راهها.  عاشقانه  مجموعه  شهیم

 ی مرحله  با  هم   یکی...  ما   ینوازشها  ن یهم  با  یکی  برسه،   بهش   یبود  دهید  تو  که  ی مدل  اون  با  ممکنه 

 ممکنه   طرف!  بده  رخ  همه  یبرا  قشنگ  حس  نیا  دونمیم  د یبع  البته!  عاشقانه  رابطه   یتختخواب  آخر

 ه یموهبت  زایچ یبعض   ادراک...  باشه  نکرده  تجربه رو  عاشقانه   خلسه   نیا  و   باشه   داشته  بچه  تا   هفت 

 !دهینم   یکس  هر  به  خدا  که

 :گفت  و  گذاشت  شیزانو  ی رو  را  اش چانه .دیکش  شکم   به  را  آنها  و  کرد   جمع   را  ش یپاها  فروز

 از   تو  و   من  ییآشنا  هنوز نکهیا  نگران.  شمیم  نگران  وقتا   یبعض ...  خوشحالم یلیخ دارمت  نکهیا  از_

 دومون  هر   شمیم  نگران.  میباش  شده  وابسته  بهم  نقدریا  باشه   یمنطق  که  نشده  اونقدر  ی زمان  نظر

 جهینت  .نباشه  داشتن   دوست  و   عشق  م،ی دار  بهم  االن  که   یاحساس  نیا  و  م یباش  شده  ریجوگ

 مونیی آشنا  مدت  طول  درسته   نمیبیم  کنمیم   فکر   بعد  ی ول.  باشه  هورمونها  سطح   شدن  نییباالپا

 !ادهیز  عرضش  ی ول  کمه، 

 :گفت  و   کرد  بلند  هم  را  فروز   و   کرد  دراز  دست.  شد  بلند   شی جا  از   عطا

 رو   زیچ   ه ی  یول  .یکنیم   فیرد عرض  و  طول   من واسه  ستمین  بزّاز...  شهینم   سرم   عرض  و   طول  من_

 باهم   یجد   میدار  هم یوقت  ی ول  م،یفرکانسهم یجنس  از ین  تو  که   درسته  تو   و  من .  دونمیم خوب

 یلیخ نیا.  میفهم یم   رو  هم  حرف  م،یستین  نظرهم  که یوقت  یحت.  میبریم لذت  م یکنیم  صحبت



 تو  ترش قبل  یحت ای  مادرم،   یکرونا  زمان   م،ینبود  نامزد  که   یموقع  اون.  هیجنس  لذت از  ترمهم

 هی...  ومدیم  خوشم دگاهاتید  و   نگرش  دنیشن  از  تو،   با  صحبت  از  من  ها، برنامه  اون  و  دادگاه  انیجر

 نیا  رو کارام  تمام .  دارم  دادگاه  قراره  فردا.  خونه برم  خودم  ،یعل  خونه   برسونم  رو  تو   م،یبزن  قدم   کم

 .سراغشون  برم  د یبا  یتریپام  کردم،  لیتعط  روز چند

 :انداخت  لشیموبا   ساعت   به   ینگاه   فروز

 .کار  سر   یبر   یانرژفول  و  شارژ  فردا...  بخواب  زود  شب_

 :داد  تکان   سر   عطا

 نه؟   ، یری نم   کارخونه  فردا_

 .گرفتم  ی مرخص   رو  فرداپس  و  فردا  نه_

 و  زاستتازه  آزاده.  بده ادی  بهشون  و  کن   نظارت ...  یند  انجام  رو   اریشهر  یکارا   هم  ی لیخ  کن  یسع_

 شبچه  پوشک  خودش بده  ادی  بهش.  دهیینزا  که  ی عل.  نظرم  به  لمشه یف  شتریب  البته   که   نداره،  جون

 .کنه  عوض   رو
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 :داد  شیهاکفش  به   را  نگاهش   فروز

 ...کهیزمان  اون...  دارن حق  من   گردن  ی لیخ  یعل  و  آزاده...  رهینم   یدور  راه  منم   یکارا  یول...  باشه_

 :دیپر  حرفش  انی م  عطا



 خودت اندازه  و  حد   االن  از.  یشیم  ش یجار  ،یستین  آزاده  دوست   فقط  گهید تو. شد  تموم  زمان  اون_

 ینید  چ یه  تو   درضمن،...  نخوره  بهم  نتونیب  فرداپس  که   دار  نگه   رو   خودت احترام  و  شأن   دار،نگه  رو

 به  من   دادن  هول از  ر یغ  به   البته!  یکرد  جبران  برابر  ده   کردن،  یکار هر !  یندار  آزاده  و   یعل  به

 !ست ین  جبران  قابل  رقمه  چ یه  که  سمتت

 

★★★ 

 

 خود تا  اریشهر  قبل  شب .  زدیم  ادیفر  را  دنیخواب به  از ین  وجودش  تمام   و   بود  کرده  پف   چشمانش

 خورانده او  به  مخصوص   یدارو.  بود  شده   سفت  سنگ   مثل  نوزاد  دل  .بود  کرده  ه یگر  نفسکی  صبح 

 می تصم .  دهند  عادت  بردن،  راه  به   را  او  خواستندینم   اول.  بود  اوردهین   بند  را اشهیگر  اما  بودند،

 توقف  و   گرفته  آغوش   در   را  او  ی وقت  یحت .نکرد  یهمکار  اما  کنند، آرام   را  او  پا   یرو  داشتند

 بلکه  تا   بردندیم  راه  را او  ینوبت  یعل  با  .دیکشیم   ر یآژ  دوباره  و  شده  فعال  شی سنسورها  کردند،یم

 ریش  جهت   بار   کی  ساعت  مین  که   چرا.  ندادند  ی باز  کودک   کردن  ساکت امر   در  را  آزاده.  شود  آرام

 .شدیم  نوبتش   خود خودبه  دادن،

! ندارد  یادهیفا  هم   با نفرشان   سه  هر  یداریب  که  دند یرس  جهینت  ن یا  به  شد  زده  که   صبح  یدهیسپ

 ی پشت  به  را  سر   و  ببندند  چشم   توانستندیم  فقط.  شدیم  دنشانیخواب  از  مانع  ه یگر  یصدا هرچند

 .باشند   کرده  استراحت  ی کم   تا   دهند   هی تک  کاناپه

 بهبود  دردشدل  دندینفهم .  آمد  بند  اش هیگر  هم اریشهر  د، یخورش  نور   یهابارقه  نیاول  دن یدرخش  با

 و  نشستهمهین  تخت،  یرو   آزاده.  برد  خوابش   نشسته  کاناپه   یرو   یعل!  شد  ساکت   ی خستگ از  ای  افتی

 قهیدق  دو   حد  در  را سرش   فرش،   یرو  آزاده  اتاق   در   هم  فروز   و  شد   هوشیب  نوزاد  دهان  در  نهیس

 سر  قه یدق  دو  د یفهم   شد داریب  ار یشهر  مجدد  هیگر  با   یوقت  اما .  کند  یاستراحت  تا گذاشت  نی زم  یرو

  !بوده  دنیخواب ساعت   مین  گذاشتن،



 ی برا  دوباره  و  گفت   لب ریز  ” ی”مرس هیشب  نامفهوم  یزیچ  آزاده.  برداشت  آزاده  نه یس  ریز  از  را  نوزاد

 را او  زد  که   را  آروغش   .کند  راحت  را  الش یخ و  بزند  را   آروغش  تا   زد  اریشهر  پشت.  کرد  غش  خواب

 داد  تکان  را شیپاها  کی تم یر.  داد  ه یتک  وارید  به را  سرش   و   بست  چشم   هم  خودش . خواباند  پا   یرو

 ا ی  شد  برنده  خوابه؟« یم  زودتر   ی »ک  مسابقه در  خودش  دینفهم .  بخوابد  زودتر   اریشهر  بلکه   تا

 .اریشهر

 دنیخواب کی  به  از ین  وجودش  تمام   و  بود  کرده  پف  چشمانش .  کردیم   درد   بدنش  شد  که  داریب

 ی رو  را  بود  ش یپا  یرو  که   نوزاد  رختخواب  و  انداخت   فاصله   ش یپا  دو   نیب  آرام .  زدیم  ادیفر  را  یواقع

 پشتش.  گرفت  خود   به   کردن  هیگر  ژست   داشت،  که   یخواب  حالت  همان  در   ار یشهر  .گذاشت  نیزم

 :دینال  و  داد  ماساژ   آرام  را

 !نه  گه ید  یدار   دوست   یک  هر   جون_

. رفت  یعل  ش یپ  و کرد  بغل  را  او  .گرفت  سر  از   را  ه یگر  دوباره  و  نداد  ییبها  التماسش   به  اریشهر

 :گفت  و   کرد  دارشیب

 !توئه   نوبت  کشم، ینم   گه ید  من_

 آنکه یب  و  رفت   اریشهر  اتاق   به   هم  فروز.  برد  راه  و   کرد  بغل  را  اریشهر.  شد  داریب  بالفصله   یعل

 .برد  خوابش  نگذاشته   بالش   یرو  سر کند،   پهن  را  رختخوابش

 برنج   داشت  و  بود  گذاشته   مرغ ناهار  یبرا  یعل.  بود  دهیخواب آرام  اریشهر  شد،   داریب  که   خواب  از

 ی خستگ احساس  هنوز .بود  شده  چشمانش   پف  باعث   شتریب  م، یتا  از  خارج خواب. کردیم  س یخ

. بود  خسته و  کسل.  نداشت  یفیتعر  چندان هم یعل  روز   و   حال.  نبود  قبراق  و   شارژ.  کردیم

 :گفت  فروز  به   رو و  برگشت  شانه  سر   از  کرد،یم   س ی خ  برنج   که  همانطور

 ؟ ی خوریم  ییچا.  انداخت  ی رقاص  به  شبید  رو  تامون   سه   بچه  من م ین_

 :گفت   و  گذاشت  کانتر ی رو  وانیل  تا   دو   یعل.  گفت  ی ”اوهوم”  حوصله یب  و نشست  رهیجز پشت  فروز

 ...زیبر  منم واسه   یختیر  خودت  برا_



 !زرشک_

 :دیخند  یعل

 .بذار  کنار   برام  ناهار.  امیم  رید.  شرکت یکارا  دنبال  برم   دیبا  امروز  من ...  هست زریفر  تو_

 خوابه؟  آزاده_

 پسر   و  مادر   یهمونجور  .دادیم ریش  بچه  داشت  ش ی پ  ساعت  مین  تا... هوشهیب  ست،ین  خواب_

 .برد  خوابشون

 :گفت  و  خت یر  یچا   فروز

  .خوابمیم  رم یم  دوباره  منم_

 بهش  گفتم .  خونه زد  زنگ...  ینداد  جواب  بوده، زده  زنگ   بهت  ظاهرا...  بزن  عطا  به  زنگ   هی  قبلش_

 !یخواب

 

 داریب  گه” ید  ی کی  ”بچه  خاطر به  شب   و  نکرده  گوش  حرفش به  چرا   که بود   دلخور  دستش   از   عطا

 که  کرد یم  را  ی کار  همان بود  هم  خودش  اگر  و  بود  خاص   طیشرا  که  داد  ح ی توض  فروز   چه   هر !  مانده

 و   است  مانده  بچه  بابت  کردن  کمک   خاطر  به  ابتدا  از  که  آورد  ل یدل  چه  هر. شدینم   مجاب  کرده،  او

. رفتینپذ  عطا  خواهد، یم  ی زیچ چه خواباندن  و  پوشک   ض ی تعو  یدی  کمک  جز  به  روزه   چند  نوزاد

 :کرد  عوض  را  حرف  فروز  آخر همدست

 ؟ یدیرس تافتاده  عقب   یکارا  به_

  .نی همچ...  یییاِ_

 :زد را  اشیاصل  حرف  و   کرد  من من یکم   بعد

 نداد؟   یام یپ  نزد؟  زنگ  ارو ی  نیا  گمیم_

 .بده  یام یپ  ندارم  هم  انتظار  نه،_



 !میکرد  گمش ...  نشده   ثبت  قائمشهر  مارستانیب  تو  ازشون  یآدرس_
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 :شد  زیت فروز  ی شاخکها

 نداره؟   سی پل  رو   مشخصاتش  مگه_

 خودمون اگه  .باشه  دنبالش  خفن  س یپل  که  نبوده  ی تیامن  ای  ی اسیس  مشکلش  خوبه؟  حالت   زمیعز_

 ؟ ی ندار  رو  یکس  شماره  بستگانش  از..  .میباش  داشته  ش یریدستگ  به  ید یام  دینبا  مینباش  دنبالش 

 :دیکش  گردنش   پشت   یدست  فروز

 دنبالشم،  در دربه  من  و  برداشته  منو   کاله  بهروز  نکه یا  به  علم   با  یکنیم   فکر  یول  دارم،  شماره_

 ...بذار  قرار   باهاش  ییهوا  هی  به   بزن  زنگ  رو   خودش شماره  ده؟یم  من   به  بدونه،   رو آدرسش  یکس

 ن یبب  کن   فکر  روش...  ارخوبیبس...  کرده  واگذار  رفت   رانیا  از  که  یموقع همون  کرده،  واگذار_

 نه؟   ای  یکن  دایپ  ازش   ی رد  یتونیم

 

 صبحانه   خودش   یبرا  و   رفت   آشپزخانه   به  .دیپر  سرش   از   کامل  خواب   شد، تمام   که  عطا  با  صحبتش 

 او  وارید  یرو  توانستینم   ی لیخ  .کرد  فکر  بهروز  ییدا  عروس  مهناز،   به  حال  همان  در   و  کرد  آماده

 تماس   خبر  که  داشت  را  رادیا  نیا.  بداند  آنها  از   یزی چ  مهناز  دانستیم  دیبع  .سدیبنو  یادگاری

 اخبار  الجرم  د،یبگو  او  به  را  گرانید  اخبار   که  یکس .  گفتیم  افراد  تکتک به  ل یفام  در  را  گرفتنش

 شیبرا  تلگرام  در  و زد   ایدر  به  دل  .داشت  که بود  یسرنخ  تنها   اما  .داد  خواهد  گرانید  به  هم   را  او

 :نوشت  تینها  در  و .  را  لیفام  احوال  و  دیپرس  را  احوالش   .فرستاد  امیپ



 جوش  لگنش خانماحترام  کنن؟ یم  کار یچ کجان؟  االن  ؟ی دار  خبر   خانماحترام  و  بهنوش  از»_

 «خورد؟

 :گذاشت  سیوو  مهناز   و   خورد نی س  شی هاامیپ  ده ینرس  قهیدق  به

 خبر احترامعمه  از  یلیخ راستش ...  میخوب  هم  ما...  ؟ی کنیم  کارا  ی چ...  ؟یخوب...  فروزجون  سالاااام_

 کنم  فکر .  خودش  ی خونه  بودشون  برده  مه ینع عمه  بودن  شده  مرخص  تازه  که  موقع  اون...  ندارم

 که  بودن  گذاشته  گروه  تو   عکس  ه ی  شی پ  وقت  چند  چون. رهیم  راه  و  خورده   جوش   لگنش   گهید

 آسانسور  سومه،  طبقه ادته؟ی  که   هم   رو   جونییدا  خونه. رضاحاججونییدا   خونه بودن  رفته  یهمگ

 !نداره  هم

 

 ت یحالل  پسرش   ی برا  فروز   از  منصور   فوت  از   بعد.  بود  خانم احترام  خواهر و  منصور   مادر  مه،ینع

 :نوشت  د، یشن  که  را  س یوو.  بود  کرده  بالک  را  او  هم فروز   بود،  خواسته

 «بزنم؟ زنگ  تونمیم  ؟ییکجا»_

 از  بعد.  کردند  پارهتکه  هم  یبرا  دروغ  تعارف و   کردند  ی احوالپرس  یکم . گرفت  تماس  مهناز   خود

 :گفت  فروز   مهناز،  شوهر لیفام  افراد  تکتک  حال   دن یپرس  و  غاز”   کی   من  ”صد  ی حرفها  یکل

 کرد؟   کار یچ رو   خودش  خونه  کنه؟یم   ی زندگ  خانممهی نع  با  هنوزم  خانم احترام  ،یراست_

 عملاتاق  و  مارستانیب  نه یهز. کرد  بهنوش  درمون   دوا  خرج  یلیخ  خدا  ی بنده  یول.  دونمینم _

 گفت.  نذاشت  مامان   بده،  قرض   بهش   پول  مقدار ه ی  خواستیم  بابا...  بمونه  خودت شیپ...  و  دهیفایب

 ه ی  بخوره،  گه ید  یکی  م یبد  که   میستین  چالق   خودمون  نکرده،   صاف هنوز رو  گرفته   قبال   که  ییپوال

 مادرشوهرم  هم،  بعد.  هوا رفت و  شد   دود  شهمه خودش خونه شیپ   پول  کنم   فکر!  روش  آبم

 شدهینم .  آسانسور  بدون  بوده،   دوم  طبقه   بوده،  کرده  هیکرا  تصادف   از قبل  که   یاخونه گفتیم

 یکی  تا   بوده  داغون  که  خودشم. نییپا  ارنیب  و باال  ببرن   پله  همه   اون  از  دفعه   هر رو  بهنوش  لچریو



 کاریچ  ؟ ییکجا  تو...  نداره  رو   مشکل  نیا  شخونه همکفه،  طبقه   نکهیانه  مه ینععمه.  شی پ  ماه  دو

 ؟ یکنیم

 یزندگ  مخارج   پس   از   که   ادی درم  قدراون !  کنمیم  س یتدر!  ستین  بد  بارم  و   کار!  گذرونمیم   من؟_

 .امیبرم

  

 منزلشان  به  شتریب  بار  دو  ی کی.  اوردیب  ادی  به  را مهینع  منزل  آدرس   تا   کرد  متمرکز  را  ذهنش   تمام 

 شانخانه به  که   ی بار  نی اول  آمد   ادشی  فقط.  امدین  ادش ی  را   قیدق  آدرس   کرد  فکر  چه  هر .  بود  نرفته

 از   ینماد  عنوان  به   باروها  و   برج  که   آمد  ادش ی.  بودند  شده  رد   سابق  قصر   زندان  کنار  ابان یخ از  رفت،

 بهنوش   که   آمد  ادشی.  بود  دهیپرس  سؤال  بهروز از  موردشان  در   و  بود  کرده  جلب   را   شتوجه  زندان

 :بود  داده  لو   تمام   یاستیسیب  با

 !کهینزد  که   مهینع  خاله خونه م یرفتیم  ناهارش   بابا،  مالقات میومدیم  وقت   هر_

 :سپرد  مهناز   یحرفها   به   گوش

 هی  داشت،   مهی ب  بهنوش  شکر   یاله  باز  .دادن  دست   از  رو   کاراشون  دو  هر بهنوش  و  احترام  عمه_

 خاطر  به   هم.  رونیب  اومد   مزون  اون  از  که احترام  عمه...  ذارنی م  دستش  کف  ماه   هر   ی زیچ

 مزون  برن   یچ واسه  مردم  ست ین  یعروس  و  یمهمون  ی وقت  .کار  ی کساد  واسه  هم لگنش   یشکستگ

 لباس   کار   تو  برن  داد  شنهادیپ  لیاوا  همون یلیفام  گروه   تو  رایسم  حاال  بدن؟   سفارش  لباس 

 لباس .  خوادیم  لباس  هم   بچه...  نشده  لیتعط  که   شدن  داربچه  شده، ل یتعط  یعروس...  کودک

 از  نداره  هم  رو  کردن  کمک  اجازه...  خورهیم  رو  شونغصه  یلیخ...  سوزهیم   بابا  واسه  دلم ...  یخونگ

 پول  با...  دیخر و  دید  ی صنعت  ی اطیخچرخ  براشون  رفت   مادرشوهرم   از  یواشکی...  مادرشوهرم  ترس 

 ...کرد  پا   به  ی قشقرق  چه  مادرشوهرم   یدونینم ...  باشه  بابا  پول  نکهیا  نه   خودشونا،

 

 [09:42 29.06.21] ,شیرایو



         

 

 [09:49 29.06.21] ,شیرایو

۲۷۲    

 یربط بود،  چه   یزندگ ی برا  شانبرنامه  و   بکنند  ی کار  چه  خواستندیم  بهنوش  و  خانماحترام  نکهیا

 داشته  حرف نیا  به  ی اعتقاد  نکهیا  بدون  اوردیب  دست   به   یسرنخ  نکهیا  یبرا  اما .  نداشت  فروز  به

 :گفت  باشد،

 بتونه   رو  نایا  دی تول  و  کنه   ه یته  رو   هیاول  مواد  واسشون!  داشتن  مرد ه ی  حداقل  کاش !  بد  چه_

 !نداره  ی معن  که   فروش  بدون  دیتول...  بفروشه

 نی هم  تو   نکرد  یحت . نکرد  نگاه   هم  رو   سرشپشت  گهید  خارج  رفت  که   بهروز...  خدا  به  آره_

 تو...  نمهینع  عمه   و  بابا  هست  یچ   هر...  حسابشون به  زهیبر  ی پول  هی خواهرش   و   مادر   تیوضع

 د؟ یرس  کجا   به  تتیشکا

 محاله،  که   گرفت   رو  بهروز   بشه  اگه  ی حت. زدم  رو   دشیق!  ستین  بهروز  یوقت   برسه  کجا   به!  یچیه _

 دستمو   یزیچ ...  شده  برابر  چند  خونه   مت ی ق  باشه،  مونده  نخوردهدست  پول  اون  اگه   یحت

 .. .دیخر شهیم  رو  همونجا  یبهداشت  سیسرو  االن  فروخت،   رو  خونه   بهروز  که  ی متیق  با...  رهیگینم 

 :کرد   دیتأک  فقط  و   کرد  صحبت  مهناز  با  گر ید  یکم 

 !که؟  ی هست  متوجه .  بهت  زدم  زنگ   من  نگو  یکس  به_

 :داد  نانیاطم   هم  مهناز

 فضولم؟   مگه!  راحت  الت یخ_

 .شودیم   پخش  هفته  آخر   تا  تاینها  او   با  اش یتلفن  تماس   خبر که  نداشت   شک  فروز  و



 به   لیموبا  ی لبه با  . بود شده  ی کفر  بود،  گرفته   که  یتماس  بودن  دهیفایب  از  کرد  قطع   که   را  لشیموبا

 احتمال.  اوردیب  ادی  به  را مهینع  منزل  آدرس   کردیم  تالش  و  زدیم   مداوم  و   زیر  ی هاضربه  اش چانه

 دهیگز  ی سکن  هستند،  خواهرش   و   مادر  که  ی اخانه  در   آمده،  رانیا  به  بهروز   که  حاال  دادیم  ادیز

 ن یهم   به   و  انداخته   لنگر  خواهرش   ی خانه در  بود  مطمئن   داشت   خانماحترام  از  که   ی شناخت  با  !باشد

 !نداشت  هم  آقاباالسر  و  کرد یم  ی زندگ  تنها  مه ینع   نکهیا  خصوصا .  کرد  نخواهد  رها  را  آنجا  ها یراحت

 

 ز یم  یرو   را  لشیموبا  .داشت  آزاده  شدن  داریب  از   تیحکا  ،ییدستشو  در  شدن  بسته   و  باز   یصدا

 را  یچا  .کرد  پر  هم   را خودش وانیل  و  ختیر  او ی برا  یچا   یوانیل  آزاده  آمدن  تا .شد  بلند  و  گذاشت

 صورتش   و   بدن  ورم!  باشد  کرده  شانه   را  شیموها  آنکهیب  .آمد  هم  آزاده  گذاشت،   رهیجز  ی رو  که

 ظاهر  داشت،  یبدخواب  و   یخستگ  از  گواه  که ره یت  یاهاله چشمانش   ریز اما  بود،  نشده  کم   یلیخ

 کسالت  وجود  با  یحت  اشیعموم  حال  دیرسیم  نظر   به.  رفتیم  راه  قبل  روز   از  بهتر.  بود  گشته

 آزاده  و   گذشت  قبل شب  یدارخوابیب  بابت   تشکر  و  تعارف   به   یکم   .باشد  بهتر   ،یبدخواب  از  یناش

 :دیپرس

  ؟ی کردیم  صحبت   یک  با_

 : گفت   و  د ینوش  ی چا یاجرعه  فروز

 خواهرش  و  مادر آدرس  از  ی زیچ تونمیم  نمیبب  خواستم...  نایابهروز  ل یفام  یسی بیب...  مهناز_

 نه؟   ای  ارمیدرب

 در  را   مربا  و   نان  یلقمه که  همانطور  آزاده.  کرد  فیتعر  آزاده  یبرا  را  شانیصحبتها  خالصه   بعد  و

 :گفت  گذاشت یم  دهان

 ؟ ی ریگینم   دختره  نیا  از  رو   منصور   مادر   یخونه  آدرس   چرا_

 :کرد  نگاهش  چپچپ  فروز



 بهشون  نکرده  قطع  رو  تلفن   ؟ یخوایم  ی چ  برا  رو   سابقت  مادرشوهر  خونه  آدرس   تو   پرسهینم _

 !لشونهیفام   حال   هر  به  .دهی م  خبر

 :دینوش  ی چا  یا جرعه و  گفت   یآهان  آزاده

 داره؟  ج یپ  نستایا  تو  بهنوش_

 .ندارم  هم   رو   جشی پ  آدرس.  نداشتم  نستایا موقع  اون  من   یول  داره،_

 :گفت  و   گذاشت  مربا   ظرف کنار  را   شی چا مهین  وانیل  آزاده

 یکار  هی...  نیبب...  کرده  باز  ن یآنال  فروش  واسه جی پ  هی  حتما   کودک،   لباس  کار  تو  باشن   رفته  اگه_

 ی آدرس  بشه  دیشا  هم   اون  ی رو  از .  کنم  دایپ  رو   نستاشیا  روش   از   من  بده، رو   لش یموبا  شماره...  بکن

 !میزیبر  سرمون  تو   یخاک  ه ی  بشه  دیشا...  دونمیم چه ای  .کرد  دایپ

 :داد  تکان  را  سرش   ناراحت   فروز

 هم  رو   بهروز  خود شماره.  داشتم  نگه  رو   مهناز  شماره  فقط.  کردم  حذف رو شونهمه  شماره_

 !کرده  واگذارش  گفت   عطا   که   حفظم 

 ج یپ  نگاش ییفالوو و  فالوورا   تو   از  شه یم  نباشه  یخصوص   اگه.  بده  رو   مهناز  شماره  نداره،  اشکال_

 !راهکاره  هی  حال  هر به  .کرد  دا یپ  رو  بهنوش

 برداشت  را  بود  رهیجز  گوشه  که  ی خودکار و  ادداشتی  ی هاکاغذ.  نگفت  یز یچ  و   داد  تکان  سر  فروز

 مغزش  در  یاستاره داشت  انتظار   ها، ستاره  دنیکش  با  یی گو.  دیکش  هم کنار   زیر  ز یر  یها ستاره  و

 قورت   را  اش یبعد  ی لقمه  آزاده  .ابدیب  را   مهینع  منزل  آدرس   بهنوش،  ج یپ  به   ازین  بدون  و   شود  روشن

 :گفت  و  داد

 ست؟ ین  ادت ی  یچیه  منصور   مامان  یخونه  از_

 چپش  سمت   زندان  که   یابانیخ ی هاکوچه  از  ی کی.  بود  قصر  زندان  کنار  که   ادمه ی  نی هم   فقط_

 .د یچیپیم  هم   تو رو   کوچه   تا   سه   دو.  شهیم



 

 [09:54 29.06.21] ,شیرایو

۲۷۳    

 از  را فروز  لیموبا  بدهد،   یجواب فروز  آنکه   از  قبل  و  گفت   یااجازه  با  .آورد  جلو   را  لبانش   متفکر  آزاده

 :گفت  دلخور .کرد  دایپ  را  نظر   مورد   منطقه  و   روشن  را   آن  مپگوگل.  برداشت  رهیجز یرو

  !ی زیچ هر اد؟ینم   ادتی  ی اگهید  ز یچ  چ یه ... که  ستین  کوچه   دو کوچه   ه ی  ست،محله  هی_

 در   طرح  .نداره  هم  نگیپارک  و  هست   کیکوچ   شیورود  در   که  یجنوب  طبقه   چهار  خونه  هی_

 !هیاقهوه  رنگشم  مشجره، شهیش  هم   پشتش ...  ستمین  مطمئن.  داره  هم تو  رهیدا  رهیدا  شونخونه

 :گفت  طعنه به  و   کرد  درست   خودش یبرا  ی گرید  لقمه   آزاده

 در   جلو درخت  هی  ا ی!  نبود؟  خونشون یباال  ابر  که یت  ه ی  نمیبب  ؟ یگیم   تو ستنشونه  نایا  آخه_

 !!شون؟خونه

 :گفت   خنده با  فروز

 اومدم   شون،خونه میبود  رفته  دیع.  داشت  ی صورت  ی هاشکوفه  بود  شونخونه  جلو   درخت   هی_

  ستادیوا  گرفت   ژست   درخت  کنار  اومد  شونهیهمسا بندازم،  عکس  ازش   کنم،  زوم رو  لیموبا  نیدورب

 .خوند  رو   عکس  فاتحه   قششششننننگ  یعنی.  بود  مغزنیریش...  فتهیب  عکس   تو  که

 :دیپرس  زده  جانیه   آزاده

 تو   باشه  افتاده  برگها و   شاخه  ن یب  از  شونپالک  شماره   ممکنه   ش؟ یدار  رو؟  عکس  ی انداخت  حاال -

 !عکس

 .ندارمش  رفت، فنا  به   عکسم  یگوش  با  همراه  خب  یول   انداختم -

 :داد  ادامه  و  گرفت   یشتریب  عمق   روز  آن   ی ادآوری  با  فروز   لبخند



 که   نایا  از  افهیق...  الغر  ی پاها  گنده،شکم...  نی هالوو یکدو   هیشب  ش افهیق  خدابنده  آزاده،  یوا_

 نی همچ...  بود  پسرخاله خود قا یدق  رو؟  پسرشخاله  ادته؟ ی  رو  یاساکتیس ...  زنهیم  داد  رو   حماقت

 هر  بوده  که   بچه  گفتیم   بهروز...  مدله  انگار  که افق   به  زد   زل  درخت،   کنار  ستادیوا  دست   به  پفک

  یخوراک  براشون  ابونیخ سر  ی بقال  از  بره  کردنیم  رش یش  منصور   با  ش خاله یخونه رفته یم  وقت

  !انداختنیم   عکس  ازش   دست،  یادا با   جاش به  هم   نایا.  رهیبگ

 :داد  قورت  را  اشلقمه  آزاده

 بوده؟  دارهیما_

 تشیاذ  ای  دادنینم   بهش  رو  خواستهیم  که یز یچ  اگه...  بردنیم  حساب ازش   همه...  بابا  نه_

 !بوده  معروف  بچه!  یراحت  ن یهم   به...  زدهیم   کتک  رو   طرف  کردنیم

 :کرد  نگاهش  رهیخ  آزاده

 !کرد  دایپ  رو   خونه مرده  نی هم  رو از  بشه  دیشا  ؟ یدونیم  رو   اسمش_

 :گفت  و   گرفت  گاز   را  نش یریز  لب .  کرد  نگاه  آزاده  به   متفکر  لحظه  چند   .شد  زده جانیه   فروز

 !دیپر  بود  ذهنم  تو  اسمش   ؟یگفتیم نویا  بعد  ، ید یپرسیم  رو  بابا  اون  اسم  اول  شدینم _

 :گفت   و  بست  را   چشمانش

 .ومد ینم   بهش  اصال   که  بود ی زیچ هی  اسمش   ادمهی_

 ال؟یدان و  بکتاش   و   نیرام  مثل_

 :داد  تکان  سر  مستأصل   فروز

... پفک  ی زیچ  هی...  د یپر  روش   کردم   زوم...  ذهنم  تو بود  اومده  اسمش  زدمیم  حرف  داشتم...  نه_

 !ییاَاَ!  وزن  نیا  تو   یزیچ   هی...  پفک  یاصغر...  پفک  یببع...  بوده  پفک  عشق

 :گفتن  به  کرد  شروع  آزاده

 پفک؟   یممد   پفک؟   ی جعفر...  پفک؟  یاحمد   پفک؟  یاکبر_



 :برد  باال را  ش یصدا  زده   ذوق  فروز

 کوچه  یسوپرمارکت  از  اگه   که  هست   معروف  هم   اونقدر !  پفکه  یممل  اسمش ...  پفک  یممل_

 ی ممل میپرسیم  محله  اون  ی هایسوپرمارکت  تکتک  از  میریم  تینها!  بشناسنش  میبپرس  خودشون

 .کرد  داش یپ  شهیم   راحت  د؟ یشناسیم  پفک

 :زد  تیرضا  سر  از   یلبخند  آزاده

 و   باشه  درست   حدست  م یکن  دعا  دیبا  فقط...  شهیم  دایپ  هم   مه ینع  خونه  بشه،  دایپ  پفکیممل_

 !باشه  اونجا  بهروز

 

 :گفت   آدرس  افتنی  به  نیبخوش  عطا .  داد  گزارش   و  گرفت   تماس   عطا   با  جا   در

 میبر  هم  با  که   دنبالت  ام یم  بعد .  ارهیدرب  رو  پفکیممل آدرس  اونجا  بره  فرستم یم  رو  یکی  االن_

  !منصور  مادر  خونه   کردن  دایپ  واسه

 پفک یممل  ی کوچه  به  هم با   تا آمد  دنبالش   به  عطا   که   بود  دهیرس  تازه   یعل.  کرد  هم  را  کار   نی هم 

 را  اش چهره  هم   یآفتاب  نک یع  و  ماسک  با.  کرد  سر   و   گرفت  آزاده  از  یچادر ،یعل  شنهادیپ  به   . بروند

  .بود  کرده  استتار   کامل  و  پوشانده

 ی جلو.  بود  گرفته   ضرب نی ماش  فرمان  یرو   انگشتانش  با   تنها. نزد  یحرف چ یه  عطا  ر یمس  طول  در

 :گفت  و کرد  توقف   ی شمال  یمنزل

 رو  منصور   مادر  خونه کن،   نگاه  رو  ها خونه  هیبق یکی  ی کی  ن، ییپا  برو  حاال ... پفکه  یممل  خونه  نیا_

 .یکن  دایپ

 :داد  نشان  را  یجنوب یاخانه  شود،  ادهیپ  ن یماش  از   آنکهیب  فروز

 !اونه_

 !داره  فرق  یلیخ تو  فات یتوص  با  که  نیا!  نیا_



 ب یغربیعج  یشکلها  نیا.  یاقهوه  گفتم  رو اهش یس  رنگ  حاال .  باشه  ن یا  کنم  فکر...  دونمینم _

 !خودشه  کنم  فکر   یول...  رهیدا  گفتم   رو  در   یرو

 :دیپرس  و  رفت   زدیم  ضربه   وارید  به   توپ  با  که   ینوجوان  سمت  به.  شد ادهی پ  و  داد  تکان   سر   عطا

 نیاکرا  ییمای هواپ  سانحه  تو  که   یهمون ،ییآقا  منصور  مادر   خونه   یدونیم شما...  پسر  آقا  دیببخش_

 کدومه؟   شد  کشته

 سوار .  شد  راحت  الش یخ  و  نشست   عطا  یلبها   یرو   ی لبخند  داد،  نشان  را  خانه  همان هم پسر  یوقت

 :گفت  و  شد   نیماش

 همه ای  نجاست یا  هم خودش نجان،یا  اگه  و  نه؟   ا ی  نجانیا  هنوز   خواهرش   و  مادر   م یبفهم   د یبا  حاال_

 !بوده  ی الک  ایکانگسترباز  نیا
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 :گفت  و   کرد  جا جابه  یکم  را  چادرش   کش   فروز

 ؟ یدار  یراه _

 پابه  روز   دو.  رونیب  ادیم   هست   احتماال   که   باشه، نجایا  گاهش یپا  اگه...  بشه  خونه پابه  ذارمیم  آدم_

 .گهید  راه  هی سراغ  میریم   وقت  اون  مینکرد  داشی پ  اگه  ذارم،یم

 ی کس  با  من   تلفن   مورد  در   ترسمیم...  هیلقدهن  آدم   مهناز ...  یکن  عجله  دیبا   فقط  ؟ یدار  رو   آدمش_

 !برسه  نایا   به   خبرش و  کنه   صحبت

 :داد  جواب  دارخنده  ی غرور  با   عطا

 .چشم .  بانو  دیدار  اریاخت_



 

. گرفت  را   یاشماره  تلفنها، شماره  انیم  در جستجو یکم   از  یبعد  و درآورد  را  لش یموبا  جا   در

 مراقب تا کرد  استخدامش  وقتتمام  ی اپیپ  روز  دو  ی برا  و  کرد  صحبت  مخاطبش  با   یجد  و  محکم

 .شود  خانه

 ی برا  و  ابدیب  اشپرونده  خاطر  به   بهروز  از  یعکس  بلکه  کرد، یم  جستجو را لشیموبا  ی گالر  داشت

 :گفت  متعجب و  کرد  نگاه   را  کالریدیآ.  خورد  زنگ   لشیموبا  که  بفرستد؛   پا« »به

 !تو   یهی همسا... زدپناههیا  یآقا_

 داره؟   کجا   از  رو  تو   شماره_

 !بود  گرفته  رو  کارتم_

 ج،یرا تعارفات  و  یپرساحوال  و  سالم   از  بعد.  بشنود  هم  فروز   تا  زد  فونیآ  ی رو   و  کرد   وصل  را   تماس

 :گفت  زدپناهیا  یآقا

 دادش   و  زد   رو ما  زنگ  د،ینداشت  فیتشر.  آورد یابسته  ه ی  خانمتون  یبرا  ک یپ  شی پ  قه یدق  چند_

 .بهتون  بدمش  ن یبگ  نیاومد  وقت   هر   حاال ...  من  به

 :گفت  توانست،یم   که  ی تن  ن یترآهسته  با.  گرفت فرا   را  فروز  رتی ح  و  بهت

 !ندادم  سفارش   یز یچ  من_

 :گفت  زدپناهیا  یآقا   به  خطاب  و  کرد   نگاه  فروز   به   عطا

 ه؟ یک  طرف از  نگفت_ 

 رندهیگ  .شی گرما  یاتورسازیراد  کارخونه   فرستنده...  بعله...  نیبد  اجازه...  چسبوندن کاغذ  هی  روش_

 !ی فرهاد  فروزان  خانم  .زده رو شما  خانم اسم  که   هم

 خودش  گرید  یساعت تا   که   گفت   و  کرد   یتشکر  عطا.  افتی  یشتریب  شیافزا  فروز   یزدگبهت  درجه 

 !ردیگیم  را   آن  و  دیآیم



 :گفت  فروز  گذاشت،   بشیج در   را  لیموبا  که   عطا

... کنه  جبران  ی اهفته ه ی  خوادیم  رو  یبرادر  سال  نه   و  ست یب  شده،  محبت  قلنبه  هوی  هم  برزیفر_

 کنه؟   هماهنگ  نزد  بهم  قبلش   زنگ   هی  چرا یول

 :داد  ادامه  شرمنده  و  انداخت   لشیموبا  به  ی نگاه   همزمان

 .دارم  برش  خونه م یرفت  باشه  ادت ی.  گذاشتم  جا   خونه   رو  شارژرم ...  خاموشه  عه،_

 :انداخت  ابروانش  نیب  ی نیچ عطا

 برزه؟یفر  طرف  از   یمطمئن  حاال_

 !کارخونه  از  اونم  نداره،  خبر آدرسم  از  یکس فرنوش   و   برزیفر  از  ریغ_

 :بود  مشکوک  علنا   عطا

 ا؟ ینترنتیا  نیا  از   باشه؟  رفته  ادتی  یبود  نداده  یز یچ سفارش  خودت_

 بپرسم؟   برزیفر  از  بزنم  زنگ  تو  لیموبا  با...  نه_

 !میشد  نگران  ی الک  دیشا...  بعد  ه،یچ   بسته  مینیبب  اول  بذار_

 

 به  ی نگاه .  آوردیدرم  مشما  از  را  یی کادو  بسته  داشت  و  بود  داده  هی تک  فروز  آشپزخانه   رهیجز  به   عطا

 فروز .  گذاشت  یکنار  را  آن  و   انداخت  بود  شده  نوشته  آن   یرو خانه و  کارخانه   آدرس   که   یکاغذ

 :گفت  گرم  یتبسم  با.  بود  ستادهیا  شیروروبه

 داعش؟   طرف از  یاهیهد  باشه؟   بمب   توش  یترسیم   کنم؟  بازش  خودم   ی ذارینم   چرا_

 :گفت  زد،یم  حدس  را  شده  کادو بسته   تی ماه  کردن  لمس با  داشت.  نداد  یجواب عطا

 !لباس   احتماال   ست،پارچه  ه یشب  یز یچ  هی_ 

  .درآورد  آن  انی م  از  زرد  یخوابلباس  و یمشک _قرمز  ی دامنتاپ  و کرد  باز   را  بسته  آرامش   با



. دیپر  رنگش .  شد  مشغول  ت یفعال  به  برابر  چند  یسرعت   با   بعد  و  ستادیا  حرکت از  ی الحظه فروز  قلب

 یرو و  دیلرز  ش یپاها.  رفت  وا  بگذارند،   ابانیخ آسفالت   یرو  ماه   مرداد  سرظهر  در  که   یبستن  مثل

 خطوط   که   یمشک  یدامن  و   کرد  دراز  دست.  داد  قورت   را  اشنداشته  دهان  آب.  نشست  نیزم

 عطا  دست  از  را بود  باسن   ریز  تا   گرش ید  سمت   و   زانو  تا  طرفش  کی   و  داشت  قرمز   برهم درهم

 شی موها یال صالی است  یرو   از  دستش  دو  هر  و   شد  ن یزم  پخش  انگشتانش  ی ال از  دامن.  گرفت

 .رفت

 راست  دست   و  گذاشت  ن یزم  یرو را  داشت  دست  در  که   ییهالباس.  نشست  فرش   ی رو  هم  عطا

 :دیپرس  دلهره  با  و   داد  ماساژ  نرم  را  آن  .گرفت  دست  در   را  فروز

 آره؟   اروئه؟ ی  اون  طرف  از_

 خودش  عطا.  شد  انینما  چشمانش   در   اشک  جوشش  صورت  به  اضطرابش .  داد  تکان   سر   منگ  فروز

 ی کالم.  گرفت  آغوش  در  محکم   و   سخت  را  او  .گذاشت  اش نهیس  یرو  را  فروز  سر   و  د یکش  جلو  را

  .کرد  نوازش  را  پشتش   و  نشاند   شی موها یرو  گاه یب  و  گاه  ییهابوسه  تنها .  نزد  حرف

 :گفت   و  کرد   پاک را  ش یاشکها  دست  پشت با .  آمد  رونیب  عطا  آغوش از   فروز  گذشت،   که   یکم 

 از  روز   همون  رو   خوابلباس.  گذاشتم  جا  نیماش تو منصور  به   داد  رو  نیماش  که   یشب  رو   لباسا  نیا_

 !وصله بهش   کتش یات  هنوز...  داد بهم  شرفش یب  خود   هم   رو  دامن تاپ  دم، یخر  شهره

 :گفت  و  آورد   فروز  ی برا  آب  یوانیل.  رفت  خچالی  سراغ و   شد  بلند   شی جا  از   عطا

  !رو  کارخونه   آدرس  هم داره،  رو تخونه آدرس  هم  یعنی...  هست حرف یکل  ه یهد  نیا  تو_

 :گفت  و  کرد  یبررس  را آن  یال البه.  رفت  ها لباس  سراغ  دوباره

 مشونیدیم  بعدا...  نزن  دست   لباسا  نیا  به !  باشه  نایا  همراه  ی کوفت  هی  ،یادداشتی  هی  ، یانامه  هی  دیبا_

 !باشه  فعال !  ازمندین  به



 .کرد  روشنش   و وصل  شارژر   به   را  آن  عیسر.  افتاد  لش یموبا  ادی  کبارهی  به  و   داد  تکان  سر  فروز

 به  مربوط   لمیف  ارسال.  بود  آمده  ش یبرا  ناشناس  ی اشماره  از   کوتاه  یلمیف  بود،  درست   حدسش 

 .بود  قبل   ساعت  دو   حدود
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 چشم ورم،  شدت  از  و  بود  بادمجان  رنگ   به  چشمش  ریز  .وداغاندرب  شدت به   یاچهره  با  .بود  بهروز

 ژوکر  ه یشب  کطرفهی  بود،  برداشته  ی زخم   لبخند خط امتداد  در  لبش  یگوشه.  شدینم   باز  راستش

 یخانه در  هاشتریپ  که   ی مبل  یرو.  کردیم  ییخودنما  ی زخم   هم  ش یابرو  یباال.  بود  شده

 :کرد  آغاز  را  صحبتش  نیغمگ  ی لبخند  با   و.  بود  نشسته  بود،  ده ید  خانماحترام

 رم؟ یگیم  لمیف  برات  دارم   ییرو  چه  با  دونمینم  اصال  کنم؟   شروع   کجا  از  دونمینم ...  فروزان  سالم_

 گرتیج یبشنو  رو   امیشوربخت  خبر   ای...  بشه  خنک دلت  ، ینیبب  رو  والشمآش  صورت  اگه  کردم   فکر

 رو  کار   ن یهم .  بزنم  یرانیا  رستوران  داشتم  میتصم ...  یدب  م یرفت  شهره  با...  یدار  که   خبر...  ادیب  حال

 کنم  افتتاحش   اومدم  تا ...  اجاره  قرارداد  و  زاتی تجه  و  لیوسا  د یخر  ی پا  رفت  پول  تمام...  کردم  هم

 از  که   اومدم  خودم  به  موقع   ه ی...  شدم  ورشکست... یمشتر  هی  از  غیدر...  یلعنت   ی کرونا  نیا  به   خورد

 تو   رفتم   و  کردم   فسخ  رو  قرارداد.  بود  مونده  رستوران  اجاره   ماه  چند  قدر  ی دب  بودم  برده  که   یپول

 ...اونور  از...  هوا رفت و  شد  دود  پولم ...  غذا  ی وریدل  کار

 را  دستش .  شد  انینما  اشچهره در  درد  آن وستیپ  و   بست  نقش   بهروز  صورت  ی رو  ی پوزخند

 :داد  ادامه.  برداشت  و  گذاشت   صورتش ورم  یرو  ی الحظه

 رو   بهم  یخوشبخت بشه،  م یدائم   و  یواقع  زن  شهره  اگه  باشم،  شهره  با   مدت  تمام   اگه  کردم یم  فکر_

 !بودم  خوشبخت   شهره  با   تو  کنار   در   من  ...راسته  کن   باور  ی ول  گم، یم که  ینیا  ستمسخره...  کنهیم



 تا .  بود  خوب  یدکی  زن   و  بودن  هم  کنار  روز  طول  در   ساعت  چند  حد  همون  در   شهره  نقش 

 انجام  رو   همسر  ییرزناشویغ  فیوظا  نداشتم  توقع  ازش  کهیزمان  تا   نداشت،  ی ادیز   ت یمسئول  کهیزمان

 ومدهین  ش یپ  یخانوادگ ی هامراوده  که یزمان  تا...  کنه  فراهم  برام   رو  خونه   داخل  رفاه  کنه،   کمکم   بده،

 همسر نقش  در  ی ول  بود،  یعال  دختردوست  نقش در   شهره.  بود  خوب  یمخف  همسر  ه ی  نقش   در  بود،

 ما یهواپ تو   یدب  رفتمیم   داشتم  یوقت.    ختیر  بهم  ندهیآ  از  تصوراتم   همه! بود  افتضاح  نه   که  فیضع

 الی خ  همش   اما...  ی خوشبخت  و   شهره  و  منم و  شد   تموم  یچ همه  گهید   که  کردم یم  فکر   نیا  به

 همون  ادته ی...  که  توأن  مثل   زنا   همه کردم یم  فکر!  یبود  کرده  بدعادت   اتیخوب  با   منو هم تو.   بود

 ؟ یبود  دورم   پروانه  مثل و  ی دیرسیم  بهم  جور چه  کردم   عمل   رو  سمیآپاند  ازدواجمون   اول  ماه  چند

. رهی نگ  ازم  که خواهرش   خونه   رفت   دهینرس   یدوم  به   سرفه  نیاول  .گرفتم  کرونا   شی پ  ماه  دو

 یدگیرس  و   مراقبت  بدون  منو   تمام   ماه  کی.  بود  یخال  شونخونه.  راننیا ...نبودن  یدب  نایاخواهرش

 هم  یوقت  زد ینم   هم  زنگ یحساب درست!  بفرسته  کنه  درست   غذا  برام  نکرد   یحت .  گذاشت  تنها

 ی وقت.  نکردم  وقت   گفتیم  د یخندیم  کنهینم  تیسرا  کرونا  گه ید  که   تلفن از  کردمیم  گله  بهش

 مچ   عرب   گنده شکم  خیش   هی  با...  بله  دم ید  که   دنبالش  رفتم  شد،   ی منف  آرمیسیپ  و  شد   خوب  حالم 

 آره  گفت   بعد.  کرد  انکار   اول!  خررررپول...  دنی م  هیهد  طال   قری  گردنبند راه  به   راه  که  اونا  از!  شده

 دلش  منم.  ..طمویشرا و   میپولیب  منو  کنه   تحمل  تونه ینم   گهید  که   گفت...  غرغرات  از  شدم  خسته

 رونمیب  شخونه  از   هم بعد.  خورد  بهش   طالق   مهر  زود  ی لیخ  شهره  و   من یرسم  عقد .  بودم  زده  رو

 شهره  نام   به  قرارداد  یول   بودم،  فرستاده  رانیا  از  من  رو رهنش پول  نصف  حداقل که   یاخونه.  کرد

 .بود

 چه   دمید  بعد...  دمیخوابیم  بودم   غذاهاش  کیپ و  کردم یم  کار   که  یرستوران  همون  تو شبا  مدت   هی

 دم ید!  یدار  خبر  حتما وضعشون؟  از   که  یدار خبر...  دارن  ازین  بهم  رانیا   تو  خواهرم   و   مادر  ه؟یکار

 تو  مینگران  تنها.  رانیا  ام یب  حداقل...  کنمیم  یگار یب  نفهمزبون  آدم  عده هی  ن یب  اونجا  دارم  که   من

 ی ادیز  فشار  دونستمیم .  ازت  بود  راحت  المیخ  م یشد  جدا هم از  که   یروز!  دادگاه  و  س یپل  و  یبود

... یریبگ  پس   ازشون  رو  ارثت  و  برادرات  و   خواهر دنبال  ی بر  که  یازهیانگ  شه یم  شه،یم  وارد  بهت  که

 خودت یبرا!  دنبالشون  ی بر  ی شیم  مجبور  ی جورنیا  کردم   فکر  ،ینکرد   گوش  گفتم   یچ هر  که   من

 اگه...  شکر  یاله!  یبمون  شونخونه  تو   که  بودن  مدت کوتاه  ی برا  هم  آزاده  و   یعل!  کردم  رو  کار  اون



 یبخش  تنها...  آزرا  وندایه  و   هیاری اخت  تو   خونه...  یکرد   برد  تو   باختم،  رو   زمی چ  همه   و   شدم  بازنده  من

 تو  که   هم   ی حساب  و   درست  و   پرکندهن  شغل  ه ی!  یبرس  بهش  شد  باعث  من تلنگر که  ه یثروت  از

! یبرد...ینباخت  تو  ی ول  کردم،   ی نامرد  کردم، بد  من   ؟ ی خوایم  ی چ  خدا  از   گهید!  یدار  کارخونه

  راننده  اونجا  بود  گفته   بهم  ی کی  دمت،ید   مارستان یب  تو   که   روز  اون!  بودم  من  باخت  کهی اون

 کردم،  حقت  در   که  ییهایبد  جبران  به!  دمید رو  تو   که  کار  دنبال  بودم اومده  .خوادیم   آمبوالنس

 بهت  بخوام  که  نمونده  برام  یپول .  ادینم   بر  ازم  یاگهید  کار  !خودت  مال. ندارم  بچه  اون  رو  ییادعا

 پوال  اون  البته !   هیخالیخال  دستم   االن  یول   کردم،یم  مت ی تقد  یدست  دو  بود  مونده  اگه!  بدم  پس

 و   بود  کرده  قلنبه  گردن  رگ  برات   که  پسره  اون  از  برم   تونستمیم!  ستین  ی رقم   تو یبرا  گهید  هم

 !نکردم   رو   کار  نیا   تو حرمت  به !  ازش  رمیبگ  ه ید  و  کنم   تیشکا  درآورد  شکل  نیا  به  منو   افهیق
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 :داد  ادامه  و   کرد   التماس  از  پر  را  اشچهره .کرد  سکوت  یکم 

 جا   ن یماش  تو   و  دادم ه یهد  بهت   ازدواجمون  سالگرد  که   ییلباسا  ران،یا  اومدم   که   وقته   چند  نیا_

 خودم  و   تو  با   و  ندونستم  رو   قدرت  چرا که  مونم یپش  سگ   نیع  .کردمیم   بغل  ادتی  به   رو  موند

 و   ایب.  یکن  تصور یبتون  که  هستم   یاون  از  تربدبخت...  نداره  زدن  رپاافتادهیز.  کردم  یجورنیا

 از ین  بهم  بهنوش  و  مامان  االن  خودت  جون  به...  بوسمیم   پاتو.  ریبگ  پس   رو تت یشکا  و   کن  یبزرگوار

 بسپرم؟   یک  به  رو  اونا  زندان  برم...  دارن

  .شد  قطع   لمیف  و کرد   صدبرابر  را شیچشمها التماس  بهروز  تینها  در

 

 دور  را   دستش  و  دیکش   شکم  به   را  ش یپاها  . داد  هی تک  وارید  به   و  رفت   عقبعقب  فروز   لمیف  قطع   با

 :کرد  حلقه  زانوانش



 مخانواده با  من   اون،  یرخواهیخ  ی رو  از   انگار  که زنه یم  حرف   داره  ی جور هی...  لقمهحروم  شرفی ب_

 رو ییادعا  که  خوبم   اونقدر  من  مثال...  رهیگیم  روغن   ن یزم  رو  شده  ختهیر   نه یخز آب  از...  شدم  مچ

 !رهینگ  آتو   وجودش  از  بود   محال  هست،   یابچه کرد یم  فکر  درصد  کی  اگه  که یحال  در....  ندارم  بچه

 :کرد  زمزمه  فروز  ذهن  پس   نویم.  نداد  یجواب. کردیم  نگاه را  لم یف  مجدد  داشت   عطا

 و  هستند  ستیفمن  که   سوئد  ا ی  هلند رفتیم  یدب  یجا   به  دیبا...  یدب رفت   کرد   حماقت  بهروز_

 خواهان وخیش  فقط   ، یدب  تو  اما .  موندینم   کار یب  وقتاون.  داره  ادیز  طرفدار   مرد   ی جنس  کارگر

 !عرب  خی ش  هی  تخت  تو   رفت یم  سر   با  احتماال   دادنیم  شنهادیپ  بهروز  به   اگه  چند  هر! هستن

 

 :دیپرس  بردارد  لیموبا  از  نگاه   آنکه یب  عطا

 مشترکه؟   کار  ا ی  روزبه؟  ای  ی عل  کرده؟  درست   براش  یک  رو  ونیدکوراس  نیا_

 ه یک  روزبه   کنه  دایپ  خوادیم کجا  از  اصال   زدتش؟   روزبه   که  شاهد  کو...  نبود  موقع  اون  یعل...  روزبه_

 !شرفیب  سرم  ذارهیم   منت ! روز  دو  ی کی  از  بعد  اونم...  کنه  تیشکا  ازش  بره  بخواد  که   کجاست  و

 :گفت  متفکر  .گذاشت  ی کنار  و  کرد  خاموش   را  آن   د،ید  دوم  بار   یبرا  که   را  لم یف  عطا

 دونن؟ یم  ا یک  رو  برزیفر  ییاهدا  ن یماش  انیجر_

 رییتغ  را نشستنش  طرز  .بود  نشده  آزرا  وندایه  به  بهروز  اشاره  متوجه   اصال.  کرد  کپ   یالحظه  فروز

 :گفت  و  انداخت   همیرو  و   کرد   دراز  را  ش یپاها.  داد

 فرامرز  خانواده و  فروغ  و   برزیفر  فقط!  بگم  آزاده  و  ی عل  به  رفت   ادمی  ی حت!  دونهینم   یکس_

... نییپا  نگیپارک  تو گذاشتم  رو  ن یماش.  دونهیم  هم  فرنوش  احتماال!  روزبه  اضافه   به   دونن،یم

 ش؟ یدید

 از  که   داره  پنجم  ستون  ه ی  اروی  ن یا  کارخونه؟  تو  ی کس  ای  ؟ ینگفت  هاهیهمسا به  دمش؟ ید  کجا  نه،_

 ؟ ی نگفت  مهناز به !  گرفته  رو   خبرات  اون



 !نه_

 :گفت  نوشتیم  تروار یت  که  همانطور. درآورد  ی خودکار و  دیسررس  فشیک  داخل  از   عطا

 جا  دهید  بچه   با  که  رو تو  ی طرف  از.  دونهیم رو   ن یماش  وجود   و   خونه، آدرس   کارخونه،  آدرس_

 هست   یکس!  درآورده روز   دو  ی کی  نیا  تو   دونسته،ینم   موردت  در  ی زیچ موقع  اون  یعنی...  خورده

 !ستکارخونه  کارکنان  از  منظورم ...  لیفام  از  ری غ  به   باشه؟  داشته  رو   تخونه آدرس   که   کارخونه  تو

  .ششدهفوت  یپسرا  از   یکی  دختر   برزم، یفر  نوه   من  کننیم  فکر  یحت .نکردم  پر  فرم   یی جا  نه،_

 دنیرس از  خبر  فروز، لیموبا  شن یکیفینوت  یصدا .بود  برده  باال  را  شیابرو کی  تفکر   ی نشانه  به   عطا

 یاقهیدقمین  و   کوتاه  یلمیف.  بود  بهروز  هم  باز.  بردند  هجوم   ی گوش  سمت  به  دو  هر .  داد  ی دیجد امیپ

. فروز  با  ازدواجش از  بعد   تولدش نیاول.  بود  بهروز   تولد  جشن  به  مربوط  که   یلم یف  .بود  فرستاده

 خط   و  بود  پوشانده را   باسنش  نییپا  تا که  یرکاب و  یاندام  یراهن یپ  با  بود؛  فروز   دنی رقص   از  لمیف

 شده  مشخص   لمیف  در گرانید  ی چهره  ی بار  سه دو.  بود  گذاشته  د ید  معرض در  کامل   را  اشنهیس

  !بود  انینما  کامال  اشچهره  فروز   تنها و  گذاشته  یموج یا  چهره   ی رو  اما  بود؛

 و  محکم   و  گذاشت اش یشانیپ  یرو   را  دستش  افتضاح،  لباس   آن  با   دنشی رقص   لم یف  دنید  با  فروز

  .نگفت  ی زیچ و   دیگز  دندان  به  لب  عطا .دیکش  عقب   را  آن   یعصب

 ی باال  نگ” یپیتا  زیا  ”بهروز عبارت  آنکهیب.  دیرس بهروز  از  گر ید  امیپ  دو  بالفاصله  شد،   تمام  که  لمیف

  :است  شده  ی کپ  و  نوشته   برنامه،  و  تفکر   با   قبال   بود  مشخص .  شود  مشخص   صفحه

 دهیا.  یفرستاد  لیفام   افراد  تکتک یبرا  رو  منصور   سی وو  که  بود  جالب  ی لیخ  کارت  ،یراست»_

 «!هیقشنگ

 «؟یکنینم   تی فعال  شیگرما   اتوریراد  یواتساپ  گروه  تو   چرا  گه؟ ید  زیچ  هی»

 یواتساپ  گروه  ی اعضا  از  نفر   چند یاسام  از  شات نیاسکر  که   دیرس  بهروز   از  ی عکس  آن  از  بعد

  .شانیتلفنهاشماره  با  همراه بود،  ش یگرما  اتوریراد

 :گفت  و  شد  ریسراز  اشکش   دوباره.  داد  سر  دل   ته  از  ی ”ی”وا  فروز



 کارکنان   نی ب  لباس  نیا  با   رو  دنم یرقص   لمیف ندم   ت یرضا  اگه...  کرده  دی تهد  یحیتلو  صورت   به_

 !نما انگشت  شمیم!  رهی م  آبروم   ومده،ین  ی حساب  و   درست   خودم  هنوز   یعنی...  کنهیم پخش  کارخونه
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 :دیغر  لب   ر یز  عطا

 !یبود  ناموسش !  یبود  زنش!  باشه  رت یغیب  تونهیم  چقدر  نفر  ه ی  آخه_

 به  توجه   با  بهروز  طرف   از  لم یف  آن  پخش. بود  دوخته   چشم   نامعلوم یانقطه  به   همچنان  فروز

 رو  هم  را  آن  داشت،  لمیف  شان یجنس  رابطه از  اگر  نا یقی.  نبود  یانتظار  از   دور  اتفاق   تش، یشخص 

  .دادیم  قرارش  دیتهد  له یوس  و  کردیم

 :کرد  نجوا  عطا  به  رو

 کنم؟   کاری چ  ی گیم  تو_

 :بود  رفته   فرو  لیوک یجد  نقش   در   کامال  عطا

 .خوادیم  السکوتحق بار  نیا  جلو،   ادی م  دوباره  گهید  ماه  ه ی  ،یبگذر   تیشکا  از  یبخوا_

 :شد  پیتا هم یبعد  ی هاامیپ  و  دیرس بهروز  از  ی گرید  امیپ

 دعات .  بگردم  کار  دنبال  ترس یب  و  باشم  آزاد  بذار  ر،یبگ  پس  رو تتیشکا  برو   کن  یبزرگوار  و  ایب»_

 «!شدم بدبخت  ی کن  فکر   که  یاون  از  شتریب...  فروز  کنمیم

 «.بده  رو   جوابم لطفا»

 «.کنمیم  صبر  فرداشب  تا   من»

 «.تهیمهربون  به   من  دیام  تمام ...  یگذشت  با   و  مهربون  ی لیخ  تو»



 :زد  یپوزخند   عطا

  !کنهیم  استفاده  هم با  داره   رو  د یتهد  و  التماس _

 :نوشت  و !  فرستاد  پا« »به یبرا  بهروز   خوردهکتک  ری تصو از  یشاتنیاسکر  بعد

 «!ی بگرد  خوامیم  آدم  نیا  دنبال»_

 :گفت.  شود  بلند هم  او  تا   کرد   کمک.  دیکش  و  گرفت   را  فروز   دست  و کرد  دراز   دست.  شد  بلند

 اول.  میباش  د یبا  مطلب  دو   دنبال  فعال...  یعل  خونه  میگردیبرم...  بردار  خونه از  یدار  الزم  یزیچ_

 قیطر  از   نباشه،  منصور  مادر   خونه  تو   بهروز  اگه  ه؟ یک  پنجم   ستون  نکهیا  دوم   کجاست؟   بهروز  نکهیا

 .کرد  داشیپ  شه یم  پنجم  ستون

 ذرهذره  و  بود  شده ظاهر  ذهنش   پس   در  یمحو   نقطه.  رفت  لشیموبا  طرف   به   اما  شد،   بلند  فروز

 کند،  د یبازد  منزلش  یبهداشت  سیسرو  از او  تا. خواست  فرصت   یکم   عطا  از.  شدیم  ترروشن

 لیپروفا  ریتصو.  کرد  باز  را  ش یگرما  اتوریراد ی واتساپ  گروه  بود،  شارژر به  لش یموبا  که  همانطور

 یرو را  فکرش  دوباره  .نبود  آشنا   شیبرا  یریتصو  چی ه   .کرد  نگاه   و  بزرگ  را گروه  یاعضا   تکتک

 مثال .  کرد  شک   یآبدارچ  به  شد یم.  گذاشت  شدند،  مطلع   ی کسان  چه نی ماش  ی اهدا  از  بعد  نکهیا

 که  بود  ی کس  تنها.  افتاد  راننده  به  ادش ی  روز   آن  مرور   با   اما!  باشد  دهیشن  و بوده  در   پشت  توانستیم

 زیبرانگشک  و  خاص   ی نگاهها !  است  آمده   او  یرپا یز برزیفر  ن یماش  دانستیم  و  داشت   را  آدرسش

 ییجا را  او  قبال   کند  تصور که  امد ین  آشنا  شیبرا راننده  چهره   کرد   فکر  چه هر . آورد  ادی  به  را  راننده

 .است  دهید

 در   .زد  عقب   یکییکی را  ها عکس.  کرد  باز  تلگرام در  را  راننده  لیپروفا  ریتصو  و  د یکش  یقیعم   نفس

 در  بود  شاگردانش  از! بود  آشنا  اش چهره  که   یدختر !  نوجوان  ی دختر  با  بود  راننده ر،یتصاو  از  یکی

 !بود  بهروز  دوستان از  نوجوان  دختر   پدر.  بود کرده  را  سفارشش   بهروز  آمد   ادش ی!  زبان  آموزشگاه

 :گفت  و  انداخت   ساعتش   به  ی نگاه  عطا   .گذاشت  ان یم  در   عطا  با   را  کشفش   زدهجانیه 

 !م یکن  صحبت باهاش  دیبا  رودررو...  دنبالت  بفرسته   رو  راننده  بگو  برز، یفر  به  بزن  زنگ  هی_



 ی صندل  عطا .  شد  سوار  عطا   همراه آمد،   دنبالش   که   راننده.  بود  خواسته  عطا   که  داد  انجام   را  یکار

 راننده.  داد  را  ی حوال  همان در  ی پارک  آدرس   کند، ی معرف  را  عطا   آنکهیب.  عقب  خودش  و   نشست  جلو

 قرار  مخاطب  را  راننده  عطا   رفتند،   که   یکم !  کردیم  رصد  مرتب  را  فروز   نه،یآ  از   گذشته  مثل   هم   باز

 :گفت  و  داد

 درسته؟ ...  زادهنی حس  یآقا_

 !بله_

 :بود  دهی چرخ  راننده طرف  به   کامال  عطا

... میکن  حلش  خودمون  س یپل  دخالت   بدون  دوستانه،   م یدیم  ح یترج  که  اومده   شی پ  یمورد  هی_

 د؟یموافق

 :گفت  و  افتاد   پتهتته  به.  دیپر  راننده  ی رو  از  رنگ

 !نکردم  ی کار  من  ؟ی مشکل  چه_

 :زد   یپوزخند   مطمئن   عطا

 یباال...  شده گرفته   شما  یگوش  از   که  دهیرس  خانم  به  د یتهد  امیپ   همراه شاتنیاسکر  هی_

 !بوده  شما   اسم  و   عکس  شاتنیاسکر

 :گفت   جا در  راننده و  گرفت  بلوفش   اما.  بود  زده  بلوف  عطا.  نبود  یز یچ  ن یچن

. گرفتم  ن یاسکر  مهندس  خانم  سابق   شوهر  واسه گروه  ی ممبرا  ی رو  از  فقط...  نفرستادم  یز یچ  من_

 !باشه   جرم  نمیا  نکنم   فکر

... باشه  دردسرساز  تونهیم  باشه،   د یتهد  یامهایپ   با   نیاسکر  همون اگه  یول  ست،ین  جرم  ییتنها  به_

 !میکن  دا یپ  رو  بهروز  یکن  کمک   نکه یا  مگر

 :خاراند را  اش چانه  ریز  راننده

 کرده؟   ید یتهد  چه_



 :داد  جواب   فروز   خود

 رو   لمیف  اون  که  کرده  د یتهد  داره،  مشترکمون یزندگ  زمان   از  یخانوادگ لمیف  هی...  خوادیم  باج_

 خواهر  ، یدار  دختر  ، یدار  زن! یدار  ناموس خودت  شما ...  کنهیم   پخش  شیگرما  کارکنان  نیب

 زنونه   مجلس  با  متناسب  لباس   خواهرت  توش  که  یخانوادگ  لم یف  هی  کنهیم  قبول   رتتیغ!  یدار

 بچرخه؟   ه یهمسا  و   در  ن یب  هست حجابیب  و  دهیپوش
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 :گفت  و   کرد  بهروز  نثار  یدشنام  لب   ریز  راننده

  !ره یخ  واقعا  کردم   فکر. نکردم  فکر   بهش  اصال  موقع  اون  یول!  ستین  دیبع بهروز  از  د یگیم  که  ینیا_

 :گفت  عطا   به  رو  بعد

 که   بار  چند .  بود  کرده  یمعرف بهم  بهروز  رو  آموزشگاه.  بود  دخترم  آموزشگاه  معلم  ی فرهاد  خانم_

 بار  ن یاول.  نداشتم  خبر شونییجدا انیجر  از...  بودم  دهید  رو   ی فرهاد  خانم دخترم،  دنبال   بودم  رفته

 رو   بهروز  حال و  بدم   ییآشنا  خواستم...  باشه  بهروز   زن  کردم   شک  شد،  سوار  ی فرهاد  خانم  که

 و  ارم یدرب  ی آشناباز  خوامیم  کنه   فکر  خودش شی پ  کردم  فکر!  شدم  منصرف   یول  بپرسم

 قرض !  داره  الزم   پول  گفت  و  زد   زنگ  سال  ه ی  از  بعد   بهروز  ش،یپ  روز سه   دو!  دارم  یداشتچشم

 وضعش   خانمت  که  تو گفتم.  زده زنگ  هم  گهید نفر  چند  به  دم یفهم   بعدا!  شده  کاریب  گفت!  خواست

 خبر   من  زن  ی مال  وضع   از  کجا   از  تو   گفت!  می شد  جدا گفت  ؟ یریگینم  خانمت   از  چرا ...  هیعال

 هی  آدرس !  شناسهینم   منو   اون  یول   نمش،ی بیم  و  کارخونه   ادی م  سابقش  خانم  که  گفتم   ؟یدار

 که  زد   زنگ  فرداش.  دادم  بهش  رو  خوادیم   آمبوالنس  یبرا  راننده  دونستم یم  که   مارستانیب

 گفت .  یگی م  من به  چرا   برو   خب گفتم!  می کن  رجوع  بشه  دیشا.  سابقم  زن  سراغ  برم   خوامیم

 گروه  تو   ی هاشماره  از   هم شاتنیاسکر  هی  گفت.  کرده  عوض  هم  رو   ششماره  ندارم،  رو   آدرسش



 نکرده  بو   رو  دستم  کف!  رهیخ  گفت   ؟ یخوایم ی چ  واسه   دمیپرس.  بفرستم  براش   کارخونه   واتساپ

 .کنه  د یتهد  خوادیم  که  بودم

 :داد  تکان   سر   عطا

 نه   گفت   اگه  نه؟   ای  کرده  قبول  رو  مارستان یب  راننده  کار   اون  بپرس  ازش  بزن  زنگ...  بکن  یکار  هی_

  اگه...  نهیبب  ادیب.  کرده باد   دستش  رو  آورده  قاچاق   لباس   یسر   هی  آشناهات   از  یکی  بگو   نه،   گهیم  که

 یز یچ  ه ی  خودت  رو   نشیا!  ینستاگرامیا  ای  نیبفروش  یدستفروش  ا ی  حاال  ن،یبردار  هم  با  داره  ارزش

 بگو  خواست   آدرس   اگه...  ونهیاکاز  بگو...امشب  نی هم ! نهیبب  رو   لباسا  ادیب  بذار  قرار  باهاش  فقط...  بگو

 !بزنه  دورت   یترسیم   انگار   که   بگو  ی جور هی  .مینیبب  رو  لباسا  میریم  هم  با   دنبالت  ام یم  شرمنده،

 از  »پول: گفت.  گفت  شتریب  ازداغیپ  با   را  عطا   ی حرفها تمام و  گرفت   تماس جا در.  رفتیپذ  راننده

 کاله   وقت  ه ی  ارم،یسردرنم   لباس  از   یز یچ  که من...  نه  ای  داره  ارزش   نیبب   ایب  فقط...  تو از  کار   من،

 «!نره  سرم

 .نندیبب  را  گر یهمد  سبالن  ی مترو  ستگاهیا  کنار بعد  ی ساعت  یبرا  شد  قرار .رفتیپذ  ی راحت  به  بهروز

 

  دلنگران  فروز   رفتنش،  با .رفت برزیفر  دنبال  به   خودش  و   رساند  فروز   یخانه به  دوباره  را  آنها  راننده 

 :گفت  و  عطا   به   کرد  رو

  ؟ی چ  بده  خبر  بهروز  به  بره  اگه_

... مهیحال  یروانشناس  زار  دو  باالخره.  گفتیم  راست  کرد،ینم   یباز   لمیف  اوال...  کنهینم   رو  کار  نیا_

 رو نکاریا  پس...  دهی م  دست   از  رو   کارش  کنه، یباز  دودوزه  بخواد!  خودته ساطور  ریز  دستش   ایثان

 نیا  از...  داشت  مطابقت  خودمون  اطالعات   با  گفت یم  که   ییحرفا  تمام   تر مهم  همه   از...  کنهینم 

 .مأمور  دنبال  برم  خودم ، یعل  ی خونه  برسونم  رو تو   من   ایب...  میبگذر  حرفا

 :گفت  انه یفخرجو  و  دارخنده  ی لحن  با   و  زد  پلک سرهم پشت  بار   چند   فروز

 !شمتازه  داااارم،  نی ماش  خودم_



 :دیخند عطا

 !بانو  بودم  کرده  فراموش...  بعللله_

 را  ن یماش  ر یدزدگ  رفتن،  ن ییپا  با  همزمان .  رفتند  ن ییپا  رمپ   از  دو   هر و  زد  را  نگ یپارک  موت یر  فروز

 ی آزرا  به  شد یم  ساطع آن  از  قلب   که   یچشمان  با   عطا   .شد  باز  یگوشنواز  ی صدا با  ن یماش  قفل   و  زد

 :گفت  و ستینگر  فروز   یصدفیآب

 !داداشا  نیا  از   بده  خدا بوده؟  کجا   حاال تا  عروسک  نیا...  وااااو_

 :گفت   فروز  به   رو و  کرد  نگاه  را  نی ماش  دورتادور  داریخر  چشم به  و   رفت  جلوتر

 بزنم؟   بوق   باهاش   ی دیم  اجازه_

 را  فروز   ینهیس  انگشتانش  نوک  با  چابک  و   فرز.  زد  پس   را  آن  عطا .  گرفت سمتش   به  را   چیسوئ  فروز

 :گفت  و  داد  فشار

 !بووووق_

 انداخت  ها پلهراه  یورود و   مداربسته  ن یدورب  به  ینگاه  .کرد  جدا خودش  از  را  عطا   دست  عیسر  فروز

 :گفت  وارشماتت  و

 نگ؟ یپارک   تو...  که  واقعا  عطااا؟_

 :دیخند سرخوش   عطا

 نگه؟ یپارک  خاطر  به   مشکلت  ؟ی ندار  مشکل   خونه  میبر_

 :کرد  یاخم  فروز

 !؟ یکردن  یبازعشق  و   طنتیش  فکر   به   تو  شورن،یم  رخت   دارن  دلم تو  استرس   شدت   از  من_

 :گفت  و  فشرد  را  فروز  ی نیب  نوک  عطا



 نه  وگشاد،گل  زمان   در  البته   خوادیم  طنتیش  دلم   من   تو،   برعکس ...  یدار  استرس  خود ی ب_

 شو،   سوار  فعال...  دنبالت  امی م  خاطر فراغ  با  اروی   نیا  ی ریدستگ  ینیریش  عنوان  به   شب !  وترشتنگ

 ...کارا  دنبال برم  منم   تا   ی عل  خونه  برو

 

 

 [02:06 06.07.21] ,شیرایو

۲۷۹    

 

 :زد  شیصدا   عطا   آورد،  رونیب  نگی پارک  از   که  را نیماش.  شد سوار  و   داد  تکان  سر  فروز

 !فروزان_

 قرار  خطابش  لقب   با شتر یب.  زدینم   ش یصدا  ادیز  کل  در .  بود  نکرده  شیصدا   ”فروزان”   موقع   آن  تا

 از  ا ی  و  گفت یم  روزبه  که  ییفروزانها  با   بود  متفاوت دیشن  عطا   زبان   از  که  یفروزان!  اسم  نه  داد،یم

 آن  به   توانست  نخواهد  کس  چی ه   روزبه   از  بعد  کردیم  فکر   ی روزگار.  دیشنیم شیهالیفام  زبان

 را  کاملش   نام  روزبه از  ترآهنگخوش  برابر  صد عطا  دیدیم   اما  کند؛  ادا  را  فروزان  ی کلمه  ییبایز

  .خواندیم

 :گفت  و   دیکش  ن ییپا  را  شهیش

 !یکرد  صدام ناز  چه ...  فروزان  جان_

 :زد  پلک  تندتند   فروز  خود مثل  و   آمد  عشوه  عطا

  .کردم  تقلب ...  یکنیم  فیک  زنن یم  صدات  فروزان  داداشات  بودم  دهید...  مینیا  ما...  گهید_

 :داد  ادامه  و   شد  ی جد



 :دیخند  فروز...  شو  اده یپ  نیماش از  بعد   ن،یی پا  ادیب  یعل  بزن  زنگ در،  جلو   یدیرس_

 !ی ارینم   خودت یرو به  ، یدار  ینگران  من  از  شتریب  اد یم  خوشم_

 :فشرد  را  فروز  ی نیب  نوک  دوباره  عطا

 !برسم  کارم   به  برم  ذارهینم ...  حرف  به  رهیگیم  منم   زنه،یم  حرف یه   ستادهیوا!  گهید  برو_

 

 در   و .  کردندیم  نگاه  را  فروز   ن یماش  پنجره  از  آزاده  همراه  .بودند  آنجا   یشکوه مهندس  و  خانم نیزر

 د یبا  نشیماش  یبرا  فروز   که   دادند  ریگ  آمدند، باال   هم  با   فروز  و   یعل  یوقت.  زدندیم   حرف موردش

 گرانید  یها یشوخ   پاسخ  و   زدیم  لبخند   اما   د،یجوش یم  سرکه  و  ریس  مثل  فروز  دل .  بدهد  ینیریش

 .دادینم   یریگ بود،  ده یفهم   را  ان یجر  پلهراه  از  آمدن   باال   یفاصله  در   که   یعل  فقط.  دادیم  را

 

 :زد  غر   یعل.  بود  دهی خواب  رش ییکر  در  اریشهر

 !کنهیم  راهزابه  رو  ما شهیم  دار یب  شبنصف  خوابه، یم  رهیگیم  االن_

 ی عیطب  آناناسآب  از  ی اجرعه  آزاده.  شود  داریب  تا   داد  ماساژ  را  اریشهر  فک  ریز  انگشت  نوک   با  بعد

 :داد  هشدار  یعل  به   و  دینوش  بود  آورده  مادرشوهرش   که

 !ستمین  من  ،یکن  ساپورتش   دیبا  خودت   شد  داریب_

 :نگذاشت  پاسخیب  را  آزاده  حرف   یعل

! خودمه  با   زنهیم  هیگر آالرم  تا  خوبه! یآورد  کم ، یذاریم  ه یما  یلیخ کردنش  ه یگر  موقع  نکهیا  نه_

 !ادی برنم   من  دست  از  اونم  که بوده  تو   با   دادنش  ریش  هی

 اون  برن،   نایا  »بذار:  گفتیم   که  یی نگاهها  آن از.  کرد  نگاه   را  یعل  یخیتوب فقط  و  د یورچ  لب  آزاده

 «؟یدرآورد  دم   من   واسه...  تو  و   دونمیم  من   وقت



 ی رو  را  بود  آورده  خانه  از  که   ییغذا  ظرف. بود  کرده  درست   کبابیشام   شام،   یبرا  خانم نیزر

 آشپزخانه   به.  اندآمده تازه  بود   مشخص .  کنند  گرم  را  آن  شد،   الزم   زمان   هر تا   بود  گذاشته  گاز اجاق

 .نکند  دخالت   وشوهر زن  بحث  در  تا   کرد،   آماده  یغذا  سرگرم   را  وخودش   رفت

 یآواها  انیب  و  سر  دادن  تکان   با .  کرد  بغلش  ادیز ذوق  با   یشکوه مهندس  شد،   داریب  که  اریشهر

 اریشهر  ی لبها و  دینکش   طول   یلیخ حی تفر  نیا  اما.  اریشهر  با   کردن  یباز   به   کرد  شروع   یتکرار

 را  خودش  و  گذاشت  عروسش   آغوش   در  را  نوه  یی خوشرو  با   پدربزرگ.  گرفت  خود   به   دنیمک  حالت

 یااشاره  رفتن   از   شیپ.  رفت  خوابش اتاق  طرف  به   بغل  به   اریشهر  هم  آزاده.  کرد  مشغول  ونیزیتلو  با

  .کرد  دعوت اتاق  به  را   او  و  زد   فروز  به

 

 :دینال  فروز   به  رو   و  داد  ه ی تک  تخت   یپشت  به  آزاده

 تا ...  ستین  کنول  بازم   نداره،  ریش  شده،   ی خال...  دمیم ریش  بچه  دارم   روزشبانه  در  ساعت  وششیس_

  !نه   گنیم  بدم،  بهش  ی کمک  خوامیم

 :کرد درست   را  آزاده  پشت   بالش  و   نشست  کنارش   فروز

 ر یش  دی تول  شیافزا  شربت  داروخانه  از  ی خوایم.  شهیم  شتریب  دش یتول  بخوره،  شتریب  ی چ هر گنیم_

 رم؟ یبگ  برات

 بازم   ماست  شانس اگه  چند  هر...  یعل  گردن بندازمش   بتونم  که  بخوره ی کمک  خوامیم...  بابا  نه_

 آروم   تو   بغل  تو   و  کنه گوش  رو  تو   قلب   ضربان  بذار  گه ی م  من  دست  دهیم ارهیم  رو بچه  ریش  شهیش

 حالت... شدم  قر.  نشستم  ی شکل  نیا  مدت   تمام .  نمونده  مواسه  باسن   و  کمر  گهید  فروز  جون...  شه

 !گهید  گرفتم

 :گفت  و  زد   ی لبخند  فروز

 .برو  راه  پاشو  خودت   ای...  بده  ماساژت  ادیب  بگو   یعل  به خوابه، یم  اریشهر  یوقت_

 :گفت  یقبل  بحث   به  توجهیب.  شد  پهلو  به   و  داد  رییتغ   را  نشستنش   طرز  آزاده



 ن؟ یکرد  دایپ  رو خونه ن؟ یدیرس  کجا  به_

 :نشست  فروز  ی لبها یرو یتبسم 

 و   مهناز  رو  و  میدرآورد   یکانگسترباز   همهنیا  .کنار  مشیگذاشت  اما  م، یکرد  دایپ  که  رو  خونه_

  .شد  باز  گهید  راه  هی...  نخورد  درد به  کدوم   چ یه  م،یکرد  کار پفک   یممل  و  نستاگرامیا

 :گفت  و   کرد  گوش   شیحرفها  به  جان یه   با  آزاده.  کرد  ف یتعر  را  ماجرا  بعد  و

 دادینم   ام یپ  هم   بهروز  االن   م،یکردینم   باز  رو  راه  اون  و  میگشتینم  خونه دنبال  اگه  حاال  کن  باور_

 .شدینم   باز  راهم   نیا  و

 :داد   تکان سر  ی دییتأ  فروز

 و   بهروز  یحرفا .  ری گی پ  و  نگرانه  داره  خبر   انیجر از  چون   اونم.  زد  زنگ  روزبه   ومدم،یم  داشتم_

 که  شعورهیب  و   نفهم  چقدر  بشر   نیا  گفتیم.  بود  کرده  کپ  گفتم،  بهش   که  رو   التماساش   و   دهایتهد

 .دارهیبرنم   یباز پست  از  دست  هم   االن

 

 

 [00:57 07.07.21] ,شیرایو
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 :گفت.  کرد  درست  را لباسش  و  درآورد  اریشهر دهان  از  را  اشنهیس  آزاده

 دو  عکس   خانمش   بعد  بود،   شده  جدا خانمش  از  هست  شهر  یشورا  ی اعضا  از  که   بستگان  از  یکی_

 زدن  ی موجیا  با  رو  بوده  کمرش  دور   مرده  دست  و  بوده  فاجعه   یلیخ لباسش خودش  که  نفرشون

 نده ینما  ی فالن  یآقا  شونیا  بود  نوشته   هم رشیز .  یمجاز  تو  بود   کرده  پخش  خودش، صورت  یرو

 .کنندیم  حال   دارن  دخترشوندوست  با  که هستند فالن  شهر  یشورا



 :زد  ضربه  چند پشتش   و   گذاشت  اششانه  ی رو  را   اریشهر  سر  فروز

 و  خونن یم   رو  ادیب  براشون  ی چ هر که   هم مردم...  کردن  نما انگشت...  راحته  چقدر   بردن  آبرو  واقعا_

 هیسرما  قدرفالن  کشورفالن  تو  ی فالن  پسر  ادی م  ام ی پ  ما  واسه   چقدر  کن حساب.  کننیم  پخشش

 م،یباش  داشته  خبر مطلب  سقم  و   صحت   از  نکه یا  بدون  گرفته،  باج  رو خونه متراژ  فالن    ای  داره،

 !میکنیم   پخش  گه ید  گروه  هی  تو  رو  خبر  و  م یکنیم  نچنچ

 !دردسره  نبودش  و  بود...  نندازه  ناتو  و   یعوض  آدم  ریگ  رو   آدم  خدا_

 :خواباند   تخت   ی رو  را  او  فروز  و   زد  را آروغش  اریشهر

... ادیب  خبر خوش عطا  و   بگذره  ساعت   چند نیا  تا  کنم  مشغول  رو خودم  زنم یم  حرف یه _

 .باشه   یکار   ریدرگ  بهش،  بزنم  زنگ  ترسمم یم

 :گفت  و  داد  نرمش   چپ   و   راست  به   را  کمرش . شد  بلند  ش یجا  از  آزاده

   .نکن   شک.  شهی م  تموم   ی چ  همه   امشب ن یهم ...  روشنه  دلم   من_

 

 آنقدر .  شدیم  شتریب   لحظه به  لحظه  فروز  یدلشوره  سبالن،   یمترو  قرار  زمان  به   شدن  کینزد  با 

 متوجه   هم ی شکوه مهندس  ی حت  که   شد  ورورنگیب  اش چهره  و   کرد  نگاه  را  لشیموبا راست  و  چپ 

: داد  جواب   اشاره  با   هم خانم نیزر  و  »چشه؟« :  دی پرس  اشاره  با   خانمنیزر  به  رو .  شد  بودنش   یرعادیغ

 :کرد  نجوا  و   رفت  همسرش  دست  کنار  بعد  و  « .دونمی»نم 

  !نباشه   یحاد  مشکل  کنه خدا فقط...  اننیجر در  هم ها بچه  هست  یچ هر_

 هر. کردیم  ی خال  یرازیش  ساالد   یبرا  ی فرنگگوجه  و  از یپ  و   اری خ  کردن  زیزریر  با   را  اضطرابش   فروز

 به  ی سر  یعل  .نکرد  قبول  نکشد،  زحمت   او  و  کندیم  درست  خودش  که بود  کرده  تعارف   ی عل  چه

 :گذاشت  فروز  سر سربه  آگاهانه  بازگشت  در   و  زد  آزاده

 خبرههههه؟   چه  خبره؟  چه ! شدنیم  تر درشت  یکرد یم  شونرنده  گمیم_



 بود   نشده  خرد هنوز که  ی اگوجه  نصف   بود،  کرده  یمخف   آن  پشت   را  استرسش  که   یاخنده با  بعد  و

 منحرف   را  فکرش   و درآورد  را  اعتراضش   خواستیم.  گذاشت  دهان   در و  گرفت   فروز   دست  از  را

 ز یتم  گوجه  از  را  دستش   آنکهیب  فروز  .شد  بلند   لشیموبا زنگ  یصدا فروز  اعتراض   از  قبل.  کند

 :داد جواب ینگران  با  افتاد   عطا  اسم  به   که  چشمش .  برد  ورش ی  آن  سمت   به  کند،

 شد؟   یچ...  الوووو_

 :بود  همراه ازدحام   و  دادیدادوب  ینهیزمپشت  با   عطا  یصدا

 !برسه  دادسرا  به   نوبت  تا  هست  ی کالنتر  مهمون  امشب !  گرفتنش  باشه؟   شده  ی چ  یدار  دوست_

 لحظه  آن   تا  که  ی عل  .گرفت  خنده فرم  لبانش و  کرد   دنیبار  به  شروع  محابایب  فروز   ی چشمها

 و  گفت   یشکر”   ی”اله. گرفت  را  جوابش   کرد،یم  نگاه  فروز   صورت  به   دلواپس  و   بود  ستادهیا  کنارش

 .رفت  رونیب  آشپزخانه   از

 :گفت  اشک  از   سی خ  ی صورت با  فروز

 !بده  بهت   رو  خوادیم  دلت   یچ   هر  خدا...  عطا  ممنونم_

 :شد  همراه طنت یش  با   و  گرفت   فاصله  ازدحام   از   عطا  یصدا

 ی چیه   کنه،   درست   یسبز قرمه  برام  باشه،   بساز  که   باشم   داشته  شاد  و  روخنده  زن   هی  خواد یم  دلم_

 ی وقت  هر... مهمه  ی لیخ آقاش...  آقا  چشم   بگه  گفتم  ی چ هر...  نزنه  حرف حرفمم  رو  نخواد،  ازم

 !یعرب  خصوصا ! برقصه  زدم   هم   ی ساز  هر به!  کنه  کوالااااک  برام  خواستم

 .بدهد   ی درخور  جواب توانستینم   .بود  ه یبق  نگاه  ن یبذره  ریز  فروز

 :گفت  لبخند با  تنها

 خونه؟   ی ا یم  یک...    تو   دست  از _

 دو  بعد...  شهیم   راحت   الم ی خ  بشه،  داده  ی کالنتر  لیتحو  ،یکالنتر برم  ارو ی  نیا  با  دیبا  فعال_

 !داره  گرفتن   جشن  امشب...  یتیصفاس میریم  و   دنبالت  امیم  باشه   هم شبنصف



 :زد  ی لبخند  فروز

 چیساندو  ه ی  برات  یخوا یم.  کردن  درست   کبابیشام  ن یزرمامان  ست؟ ین  ت گرسنه  عطاجان _

 ارم؟ یب  کنم  درست

 :شد  یجد  عطا  یصدا

 خوادینم   هم   دادگاه...  یبش  روروبه  مادرش  ای  خودش  با  اونجا  خوادینم  دلم...  این  اونورا  تو  نه،_

. ارهیب  اره،یب  چیساندو  برام   تونهیم   یعل  اگه  ن یبب...  شهیم  انجام   کارا  من  وکالت   یبرگه  با  ...یایب

 .راه  سر  خرم یم   یی طالساقه  ه ی  تونهینم 
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 هر .  شدند  مطلع   بهروز  ی ریدستگ  ان یجر  از   یشکوه مهندس  و  خانم نیزر ، یکالنتر  به   یعل  رفتن   با

 باشند،  داشته   خبر  او یهاالتماس  و  د یتهد  از  آنکهیب  بهروز،  بزرگ  یکالهبردار  آوردن  اد ی  به  با  دو

 معتقد.  کرد  برخورد  ترنرم  ی کم   ی شکوه مهندس  البته   .ستودند  را  فروز   عمل  و   خوردند حرص  دوباره

 چه   به   نمانده،  ی باق  خانه پول  از  ی الیر  یوقت.  کندینم   دوا  فروز  از   یدرد  بهروز  انداختن  زندان  به  بود

 خالفکار   او  از  ، یبزهکار   آموزشگاه   عنوان  به  زندان  در   بهروز  حضور نکهیا  از  یجدا  برسد؟   خواهد یم

 و.  گرفت  خواهد  اد ی  بندانشهم  از   نباشد،  بلد  خالف و   یدزد  از   هم آنچه  هر. ساخت  خواهد  یترقَدَر

 جامعه  به   امروز  بهروز  از  ی شتریب  بیآس  مراتب  به   شد  خواهد   آزاد  زندان  از  که  یبهروز  تینها  در

 .زد  خواهد 

 :داشت  دهی عق  خانمنیزر او  برعکس



 چی ه   اگه   بگذره،  تشیشکا  از  فروز  اگه...  گوسفندان  با  بود  ی ستمکار  زدندان،یت  پلنگ  بر   ترحم_

 دوستت  پسر  اون.  دارهیبرم  رو   گه ید  نفر  هی  کاله بعد  روز  دو   ره،ی نگ  صورت مردک  اون  یبرا  یمجازات

 هم بشن،   خالص دستش  از  زودتر   نکهی ا  واسه  شی قبل  همسر تا  دو  یالابال مردک  ادته؟ ی  رو

 ازدواج  بار  سه  سال  دو  تو...  نخواستن  هید  بود  زده  که   ییکتکها  بابت  هم   و   دنیبخش  رو  شونهیمهر

 جرح  و   ضرب خاطر  به  ت یشکا  با   و  اجرا  گذاشت   رو  ش هیمهر  که سومش   زن   ادته؟ی...  کرد

 که   ساله   پنج   االن.  آخرش   ازدواج  شد...  ستین   کردن  نجس   یجا   مسجد  دی فهم   کرد،  داغشنقره

 براش  ی زیچ گهید.  ادیم  فشار   جاش پنجاه  به  بده  رو   هیمهر  قسط  خوادیم   که  ماه   هر .  مونده  مجرد

 !کنه  بدبخت  رو  گه ید  یکی  بره  بخواد  که   مونهینم 

 

 یهدف  و   خانمنیزر   یحرفها  خاطر  به   نه  فروز،  خود   اما .  بود  دهیعقهم مادرشوهرش   با   هم  آزاده

 یآب  ختنیر  خاطر   به  اش، یشخص   یها عقده  و ها حرص کردن  ی خال خاطر به  که   ، یمعنو  و  بزرگ

 و   خانماحترام  مجازات عمال  بهروز  مجازات.  شود مجازات  بهروز  خواستیم   دلش،  سوزش   بر  خنک

 یتهمتها   و   هاییگودرشت  جبران  خوردند، یم بهروز   رفتن  زندان بابت  که  یاغصه.  بود  هم   بهنوش

 نکرده  ی ریگی پ  را  بهنوش  بودن  جرم  کیشر  مجازات.  شدیم  بهروز  با   مشترکش  ی زندگ  آخر  ی روزها

 هم   زندان  به   را  او  بود،  گرفته   را  بهنوش   دامن  که   ینخاع  د یشد  بیآس  از  بعد  بود  امدهین  دلش.  بود

 از  بعد   و  کردیم  یزندان  یانبار  کی  در   را  بهروز  ابتدا  توانستیم  اگر.  داشت  فرق  بهروز  اما.  اندازدیب

  .دادینم   را  کار نیا  اجازه  قانون  که   افسوس.  دادیم  دادگاه  لیتحو  را  او  ماه  چهار

  

 کهیحال  در.  برگشت  خانه به   یعل  که  داشت ادامه   نه«  ای  ی آر  مجازات؛  و   هی ”تنب  مورد   در  بحث

 زنکخاله یلحن با  نشستندیم  ز یم  دور  که   هیبق  به   رو  شست، یم  آشپزخانه   نکیس  در   را  دستانش

 :گفت

 دست  گه ی م  آقا  وقتاون  بردم،   براش  من   رو  چیساندو  ده، یخر  بابا   رو  نون  پخته،   مامان   رو  غذا_

 !بده شانس  خدا...  یییه ...  فکرمه  به   نکنه  درد  فروزان



 :گفت   و  زد   فروز  به   یچشمک. گذاشت  دهان  در   و  برداشت  سبد   از  ینان   لقمه  یشکوهمهندس

 !گه ید  من   به  کرده  اقتدا...  لنیذلزن  شونهمه  ی شکوه   یمردا_

 :رفت همسرش به   یاغرهچشم  خانم نیزر

 !نکن   وا  منو   دهن_

 :گفت  یعل  به   رو  بعد  و

 نگفت...  نکنه  درد  فروز دست   پس!  دیرسینم   عطا  دست   به  یچیساندو  که نبود  حواسش   فروز  اگه_

 شه؟ یم  تموم   کارش   یک

 :گفت  و  کرد پر   را  ش یغذا  بشقاب  یعل

  .ستین  معامله  کنول  نندازه،  زندان  سلول  تو رو  بدبخت   نیا  خودش  تا   ره یگیپ  قدراون _

 :داد  ادامه  فروز   به   رو  بعد  و

 نی ماش  از  راننده  دمید  کنم،   پارک  رو   نیماش  اومدم   من!  لچریو  با...  بود  اومده  شطهیسل  یننه_

 ننه  دم ینفهم   موقع  اون!  لچریو  رو  نشست  اومد   خودش  بعد  کرد،   باز  براش   رو   لچریو  شد،  ادهیپ

 !شهشده  گورگوربه

 :گفت  تفاوت یب  ی عل  و  کردند  اعتراض  همزمان   خانمنیزر  و   یشکوهمهندس

 سربازا  از   یکی  البته...  کنه   کیتحر  رو یکالنتر  کادر  احساسات   که  بود  اومده  لچریو  با  چغندر، آخه_

 از  خودت  که  تو   خانومحاج گفت  سربازا  از  یکی   آورد،یدرم   یبازبمیغرمنننه  داشت  .داد  لوش  هم

 ه؟ یچ اتیاداباز  نیا  ؟ یشد  لچریو  سوار  و   یشد  اده یپ  نیماش

 :دیپرس  آزاده

 نگفت؟   ی زی چ  د؟ یند  رو  تو_

  .داد  حواله  عطا  و  من   به   نی نفر  و  ناله   کم  هی...  چرا_



 :گفت  و   فروز  به   کرد  رو  دوباره

 یرو  از  میبود  ستادهیا هم  کنار  که  اونجا...  منه  برادر  عطا  دونستینم ...  نذاشت  بینص یب  هم رو  تو_

 .زد  حدس   شباهتمون 

 :داد  قورت را  دهانش  اتیمحتو  فروز

 کار   به  رو   تیلیفام.  آزاده  یِعل  نام   به  رو   تو   شناسن،یم  ی شکوه   یآقا  مدافعلیوک  عنوان  به  رو   عطا_

 !بشناسنت  که   بردمینم 

 :کرد  درست   را  یبعد لقمه و  داد  تکان  سر  یعل

... سوختنیم  داشتن  ی دیرس  یاافسانه  ثروت  ه ی  به  تو   الشونی خ  به   نکهیا  از  شتریب  پسر   و  مادر_

 !!!شهینم   محسوب   یپول  خانم نیا  واسه  رقما  نیا  که  بود  نیا  هم  حرفشون تمام 

 :دیخند  زدهذوق  آزاده

 !هستن  ییپرروها  عجب...  بشن  جزغاله  که  بسوزن  ن یهمچ_

 لقمه   ن یآخر  فروز!  شد  سی پوکرف  لحظه  در  آزاده  و   یعل  افه یق  و  شد بلند  اریشهر  ه یگر  یصدا

 :گفت  خنده   با   و   کرد  درست   را  شیغذا

 ...من  با  امشب   واسه  اریشهر  از  ی نگهدار  اول  سانس...  سراغش  رم یم  من_

  .رفت   و  کرد   تشکر  شام  بابت   خانمنیزر  به   رو  و

 

 [11:56 12.07.21] ,شیرایو

۲۸۲    

 .دیآیم  دنبالش   به  که  داد  اطالع  و   زد  زنگ   عطا  که   بودند  رفته  تازه  یشکوه مهندس  و  خانم نیزر

 یرو  ی برس  عجله  با  .کردینم   ی قراریب  قبل  یشبها  مثل و  نداشت  درددل.  بود  آرام   اما  دار،یب  اریشهر



 و   گرفت  را  خانه   دیکل  گفت؛  آزاده  و  ی عل  به  یر یخ بهشب.  کرد  عوض  را  لباسش .  دیکش  ش یموها

 .رفت   نییپا

  

 ی هاقدم  ی صدا  دنیشن  با  .کردیم  نگاه  فروز   نی ماش  به   داشت  و  بود  ستادهیا  ن یماش  از   رونیب  عطا

 :گفت  و  کرد  یشینما  یم ی تعظ  گذاشت؛  نه یس  بر  را  دستش   کی .  برگشت  شیسوبه  فروز

 ...یکالهبردار  از  ت یشکا  ی عرصه  روز یپ  یبانو  بر  درود_

 :داد  لش یتحو  صورت یپهنا  به   ی لبخند  فروز

 .زمیعز  ینباش  خسته ...  عطاجان  سالم_

 :گفت  اشیقبل   لحن حفظ با  و   کرد  باز  ش یبرا  را  ن یماش  در   عطا

 .شناسد ینم   شب   و  روز  و   یخستگ   که   ستیبزرگ  افتخار  شما   رکاب  در  یخدمتگزار...  بانو  سپاس_

 :گفت  عطا نشستن  با   و  نشست  فروز

  ...کنم  تشکر   ازت   ی جورچه  دونمینم _

 و  عیسر  ی ابوسه  و  انداخت  ابان یخ  ی خلوت به  ینگاه  فروز  .آورد  جلو را  اشگونه  یحرف  چ یه یب  عطا

 :گفت  و  بست   نقش  عطا  ی لبها  بر   یتبسم  .نشاند  او  ی گونه  بر  کوتاه

 !گنجدینم   مقال  ن یا  در  تشکر   خود...  بود  تشکر   مقدمه شیپ  نیا_

 : کرد  نگاهش  عشق   تینها  با  فروز

 !خونه یرفتیم   دنبالم،  یومدینم   کاش!  خوابه  از  پر   چشمات ،یاخسته  یلیخ_

 :درآورد  حرکت  به  را نی ماش  و  زد   استارت   عطا

 ی جور  اون...  دنبالت  اومدم  بعد  زدم  عطر  کردم،  موشگلخوشگل گرفتم،  دوش   خونه،   رفتم  اول_

 م؟ یبر  کجا   حاال...  خب! یدیگرخیم  که   ومدمیم



 !یدار  دوست  خودت  جا هر_

 دارم؟   دوست   من  جا هر_

 !اوهوم_

 :داد  تکان  سر   افسوس  با   عطا

 رو   سرت  تو.  میدیکشیم   دراز  هم   کنار فقط...  من  یخونه  میرفتیم  هم   با  داشتم  دوست_

 گره  هم   تو   هم   رو   پاهامون.  بدنت  دور  کردمیم  حلقه   رو   دستم  منم من،  کتف  رو  یذاشتیم

 !میدیخوابیم آدم  بچه  مثل  وقت  اون...  میزدیم

 :دیخند  فروز

 !نه   تخونه  بگو،   گهید  جا   ه ی...  بردینم   خوابمون وقت  اون...  گهید  نه_

 ؟ یشب ید  یجا  همون  میبر_

 !میبر_

 

 کرد  دراز  را   شی پاها  عطا.  نشستند  بود،   انداخته  سبزیفضا  یها چمن  بر   عطا  که   ینازک  راندازیز  یرو

 را  سرش .  نشست  او  به   دهیچسب هم  فروز.  کرد بدنش   گاههی تک  و   برد  عقب  ی کم   را   دستش  رو  هر   و

 و   انداخت  عطا   یرو  را   بدنش  ینیسنگ.  گذاشت  او  گردن  دور   را  راستش دست  و   عطا  ی شانه  یرو

 :گفت  لب   ریز

 !ی هست  ی خوب  گاههیتک_

 را فروز  شال  یرو  و   کرد   خم سر.  شد  ظاهر  عطا   ی لبها بر  فروز  یپهلو دو   حرف از  ی محو  لبخند

 کمتر  با.  شود  کمتر  عطا  بدن  ی رو  اشینیسنگ   تا    کرد  بدنش   قائم  را چپش دست  فروز   . دیبوس

 حلقه   فروز   کمر   دور  را آن .  درآورد  یگاههی تک  حالت از  را چپش  دست   زین  عطا   عطا،  ی رو  فشار  شدن



 که  ی ظیغل  کام .  رفت  فروز  ی لبها شکار  به  بار  نیا  و  کرد   خم سر  مجدد.  فشرد  بخود  را  او  و  کرد

 :گفت  گرفت

! کنهینم   رصد  آدمو  ی چشم   چ یه ...  خلوت کردم؟  کشف  یخوب ی جا چه  یکنیم  فیک_

 !فقراست   ما   پطرزبورگسن

 :آمد  رونیب  عطا  آغوش   از   و  د یخند  فروز

 !عطا  دارم   دوست  یلیخ_

 ؟ ی گیم  راست یدار  بشه  باورم   یعنی  ؟ یکنیم   یشوخ  بابا؟  نه_

 :زد  عطا   ی بازو  به   یمشت  فروز

 !کنمیم  صحبت یجد  دارم...  مسخره_

 :گفت  مقدمهیب  و  نشست  چهارزانو.  داد  تی وضع  ر ییتغ  عطا

  بشه؟  شروع  یبعد   چالش نکهیا  از  قبل   م؟یش  یرسم   و  محضر   میبر  یموافق_

 :کند  تیریمد  را   فراوانش  اق یاشت  توانست  اما.  شد   آب  دلش   در   قند  فروز

 شد؟   تموم  بود   مهم  ی لیخ  برات  که  کردستان  پرونده  اون_

 :کرد  نوازش  نرم   را  فروز   یچانه  و گونه   دستش  انگشتان  نوک  با  جواب   ی جا  به   عطا

... میریم  هم   با   اصال   ؟یش ینم   ناراحت   که   برم  روزه دو  یک ی  گهید  هفته  دو  یک ی  شم   مجبور  اگه   حاال_

 !عسلمونماه  بشه

 به   را  دوستانش  خواستیم  فقط   و  نداشت  یلیفام  چون   بهروز  با  ازدواج  زمان. رفت  فرو   فکر  به  فروز

 توانستیم.  داشت  لیفام   حاال  اما.  نشد  ناراحت   ی لیخ  بهروز  نگرفتن   یعروس  از  کند،   دعوت  یعروس

 :گفت  حسرت با  .کند  دعوت  خودش  طرف   از  مهمان   نفر   چهار

 .گرفت   یمهمون  هی  حداقل  بشه   و  بره  کرونا   حاالحاالها کنمینم   گمون_



 :داد  ادامه  دل  در  و

 !مونهیم  دلم  به  یعروس  جشن و  عروس  لباس حسرت  هم   بار  نیا_

 :داد  خاتمه  وزفر  ی گونه  از  ی فیخف  شگونین  با   را  صورتش   نوازش   عطا

 قبول؟   .میریگیم  جشن  ازدواجمون،   سالگرد   تو  شد   تموم  که   کرونا  م،یریگیم ساده  عقد  هی  االن  ما_

 :زد  ی لبخند  فروز

 !گهید خوانیم  سوژه  دنیخند واسه  ملت ...  هیخوب  فکر_

 :شد  پررنگ   تبسمش  عطا

 !شود   چه... باشه  بغلمون  تو   هم   وروجک  هی  اگه  مخصوصا _

 :شد  متکلم  دوباره  عطا  گذشت  که   ی کم .  نگفت  یز یچ  و   داد  تکان  سر  فروز

 ی شب  همون  بابا.  شد تموم   ییهوی  هم  همونقدر  شد،   شروع  که  ییهوی  همون به  ارو ی  نیا  یماجرا_

 اون  انیجر شهیم  عی سر  نقدریا  دونستمیم  اگه...  ازدواج  واسه  بهم  داد  ری گ  اومدم   کردستان  از  که

 کنم؟  هماهنگ  عاقد  با   جمعه  واسه  یموافق..  .کردمیم   قبول  موقع  همون کرد،  جمع   رو   مردک
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 :کرد حساب  انگشتانش   با  فروز

 م؟ یبد  انجام  رو   کارامون  اون  از  قبل  تا   م یرسیم...  هم  بعد   یهفته ؟ی گی نم   که  رو  فردا_

 :انداخت  باال   ی اشانه  عطا

 و  خونه   سر   میرفت  ر، ی بگ  قلم  رو شهیبق  رتایباالغ!  گهید  طالست  سیسرو  هی  و   دنیخر  حلقه   هی_

 !بخر   برو  یداشت  ازین  وقت   هر   خودمون،   یزندگ



 که یت تا چهار باهاش   که  رم یبگ  ازش   رو   خونه رهن  پول   کنم،  هماهنگ  م صاحبخونه  با   دیبا  من_

 .رو  خونه   ی هایکسر  و  کم ...  بخرم  جهاز

 :کرد  نگاهش  عاشقانه  عطا

 بعد...  خودمون  یزندگ  و   خونه سر  م یریم  ما   نه؟  ای  ی بد  لیتحو  رو   خونه دیبا  اول...  خوب  دختر_

 ه ی  که  ییهایناقص !  داره  اد یز  یناقص   خونه   مطمئنا.  میخریم   رو  میکرد  دا یپ  از ین  یچ هر   یجیتدر

  .شهی نم   نبودشون  متوجه  مرد

 :داد  ادامه  و  کرد   مکث  یکم 

 مت ی ق  االن...  گمیم  رو  نیا  شرمنده...  فقط...  طال  و  حلقه  واسه  میبر  بهت،  زنمیم زنگ  عصر  فردا_

 خونه   لیوسا  د یخر  و وکالت   دفتر  ی هاقسط  ریدرگ   وقت   چند  نیا  اونقدر  منم ...  باال  رفته  بدجور  طال

 ی طال  ه ی  فعال!  رمیبگ  برات   یشأن  در   زیچ بتونم  نکنم   فکر .  ندارم  یتوجه   قابل   اندازپس  بودم،

 .خدا  د یام  به  بعد  تا میریگیم  یگرمدست

 «!ندارم   طال  به   یاعالقه  من !  یریبگ  طال   خوادینم  »اصال: دیبگو  خواست

 :گفت  و  کرد   نگاهش وارسرزنش  نویم. کرد  ساکتش  نویم غرهچشم  اما

 رو   یکی  نیا...  یکرد  شروع  رو  دادن  ی کول  خودت هم  لقمه محرو  اون  سر  ؟یبش  آدم   ی خواینم   تو_

 ز یچ  هی...  ستین  مهم  کنه،  خرجت کرد،   خرج نگار   واسه  که   ی جور  نداره...  نکن  بدعادتش   حاال   از

 ق یض خاطر  به   رو  عروس   دیخر ،یندار  کرونا خاطر به  که  یعروس...  رهی بگ  جور و  جمع   و   کوچولو

 که  ی خال  و  خشک یجور نی هم  بخره،  برات  رو  طال   که یت هی  حداقل...  یندار  تون عجله  و  وقت

 !یگرم دست  گفت  خودش  که   همون!  شهینم 

 :گفت  و  زد  یلبخند   نو یم  هی توص  به

 !میبر  ی طالفروش  تا   چهار   م یبرس  که   ی ایب  زودتر عصر  کن   یسع  پس...  باشه_

 :گفت  زدیم برق  که   یچشمان با.  شد  طنت ی ش  سراسر  عطا  لحن



 نباشه...  ترهواجب  طال و   حلقه از  خواب   سیسرو... میبخر  دیبا  خواب   سیسرو   هی...  اومد  ادمی  االن_

 م؟ یبخواب  کجا  شب

 ی عل  اتاق   تخت  جفت.  بود  دهید  نفره  کی  یتختخواب  عطا،   یخانه خواباتاق  در   که  آمد  ادش ی  فروز

 با  خواب   س یسرو  دی»خر: دیرس ذهنش  به  .نداشت  تخت  عطا  اتاق   آمد   ادشی  و .  خانمنیزر  خانه   در

 رو   لیموبا  نیا  کاش !  هست هم  حلقه   تازه ...  رمیبگ  صاحبخونه  از   دیبا  ندارم،  ی پول  االن  که   منم...  منه

 برادرشوهر  شدن...  ستنین  دوستام   گهید  نجایا!  رمی بگ  قرض  آزاده  و  یعل  از شهینم   رومم...دمیخرینم 

 «!یجار   و

 :داد  ادامه  مکث  ی کم   از  بعد  و   گفت  ی باشه”ا” 

 !بده  پسم  رو   رهن   پول  باشه   داشته  صاحبخونه  کنه   خدا... دیجد  ی خونه رفتم   نشده  ماه  ه ی  هنوز_

 شه،   دایپ  د یجد  مستأجر   اول  دیبا...  نکن  حساب رسهیم  دستت   به  پول  اون  االن  نکه یا  رو  یلیخ_

 !رینگ  سخت...  ستین  هم یاعجله ...  بعد

 را  سرش   داد،  ص یتشخ  امن  که   را  ط یمح.  انداخت  رامونش یپ  به   ینگاه  شد،   تمام   که   حرفش عطا

 :گفت  و  بست  چشم.  گذاشت  فروز   ی پا  یرو

 فرصت   سر  ...شد  عوض  نظرم...  بهشته  تو  دنیخواب هی شب  نفره،  هی  تخت   تو نفر  دو  دنیخواب گنیم_

 عقد  قرار   جمعه  یبرا بگو   و  کن   صحبت   برادرت  و  خواهر  با  فقط...  شد  وقت  هررر!  میخریم  میریم

   .گم یم  بابا  و   مامان  به  منم.  میدار

: گذشت  ذهنش  از.  زد  شانه   را  عطا   پشت کم  یموها   انگشتانش   کردن  باز  با   و  گفت   ی ”ا”باشه  فروز

 خوادینم   دلم...  خونه شی پ  پول  گرفتن   و  یعروس  از   بعد  به  ی کردیم  منتقل  رو   حلقه دیخر  »کاش 

  «.برسون  خودت  ایخدا...  بندازم  رو فرنوش  ا ی  برزیفر  به

 

 را   اریشهر  یهیگر  ی صدا  کنند،   ز یت  گوش آنکه یب  دند،یرس  که  آزاده و   یعل  آپارتمان  در  پشت

 و   شانیپر  ی موها  با  یعل .  زدند  زنگ.  نبود  دیکل  از  استفاده  به   ی ازین  و  دارندیب  بود  مشخص .  دندیشن



 رک یپن  چند  ار،یشهر  یچانه  ر یز  شرتش،یت   یشانه  یرو .  کرد  باز   را  در  بغل  به   بچه  کالفه،   یاچهره

 :گفت بشنود  عطا   که  ی جور لب  ر یز  افتاد،  عطا   به   که   چشمش.  خوردیم  چشم   به

 !بشه  کوفتت_

 :گفت  اریشهر  به  اشاره  با .  انداخت  باال   ییابرو  عطا

 !نهیشیم  هم لرزش   یپا  خوره یم   خربزه یک  هر_

 :شود  وارد  فروز   تا  رفت  کنار  یعل

 !رسهیم  آدم  به  آدم  رسه، ینم   کوه  به  کوه_

 :گفت  و  گذاشت  یجاکفش در  را   شیکفشها  فروز

 !شنیم تیاذ  هاهیهمسا .  رهیم  نگ یپارک  تا   بچه  ی هیگر  یصدا...  نیببند  رو  در...  دهخدا  ونیآقا_

  اشبرادرزاده  کوتاه،   سر  کی  تا   بود  آمده   .رفت  و  شد  عطا   کردن   یخداحافظ زودتر   باعث  حرف نی هم 

 !ندیبب  را

 را  خودش  یعل  .گرفت  ی عل  از  را  ار یشهر  و  برگشت  هال  به   دوباره  کرد  عوض   که   را  لباسش   فروز 

 :زد غر  و   انداخت  کاناپه   یرو

 بزنه؟   ونگ  خوادیم  صبح  خود تا شب  هر نه؟یهم   آخرش   تا  نیا_

 با   داد،یم  تکان   راست و  چپ  به  را  خودش  و  بود  گذاشته   دستش  یرو  را اریشهر  که   همانطور   فروز

 :گفت  و   داد  ماساژ  را  بچه  شکم   شستش   انگشت  سر

 !کننیم  عادت   مادر و  پدر   ای  شه یم  خوب   ای بعدش .  هست  دردادل  نیا  ی روزگ  چهل تا  گنیم_

 ؟ ی هست هم  فردا  تو...  صلوات  نشم  مارستانیت یراه   و  نشم  وونهید_

 خوابه؟   آزاده...  کارخونه  رمیم   جا  ن یهم   از   صبح  شنبه... لهیتعط  که  فردا...  آره_
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 :انداخت  خوابشاتاق  بسته   در  به   ینگاه  یعل

 شدن  مادر   پدر...  خوامینم   من...  برده  خوابش سروصدا  ن یا  وجود  با  که  ست خسته  اونقدر  آره،_

 .الکردار  نداره  هم یمرخص...  سخته  یلیخ

 خورده؟   ریش  یک  نیا_

 !رهیس!  شیپ  قهیدق  ده_

 !منه  فتیش  تا بخواب  ریبگ  برو...  نکن  تلف   رو  وقتت_

 

 نوزاد  صورت  به   ینگاه   فروز.  بود  داده  نیتسک  را دردش  شکم  ماساژ،.  بود  شده  آرام   یکم   اریشهر

 بغل،  به   بچه.  رفت ار یشهر  اتاق  به  د، یند  که  ی منف  واکنش.  کرد  کم  را  ش یدادنها  تکان  و  انداخت

 کمرش  برد،  که   خوابش اریشهر.  گذاشت  آن  یرو  را  نوزاد  و   کرد  آماده  شی پا  ی رو  را  اریشهر  تشک

 تجربه. نگذاشت  نی زم  را  اریشهر  اما   کرد،  قطع  را  ش یپا  ی تکانها  .بود  آمده   درد  به   نشستن  بد  از

 تاب  را  بدنش   راست  و   چپ  به  ی کم !  شودیم  داریب  و  دهد یم  نشان  واکنش  ن یزم  به  بود  داده  نشان

  سراغ.  برداشت  را  آن و  آمد   دستش   به   آن  بند  تا   شد   خم  آنقدر .  افتاد  فشیک  به   چشمش   که  داد

 باعث   روزبه   غام یپ  اما.  بفرستد  اشصاحبخانه  یبرا  ی امیپ  ، یکیتار  در   یری ت خواست. رفت  لشیموبا

 .بفرستد  ام یپ  او  یبرا  اول  شد،

 :بود  نوشته

 «شد  تموم»_

 «گرفتنش»

 :نوشت.  بود  نیآنال.  باشد  ی سؤال  جمالتش  زد حدس .  بود  نکرده  استفاده  ی نگارش  عالئم   از  هم   باز



 «.هست  ی کالنتر  تو  االن  و   شد  ریدستگ  آره،»_

 «.بکنه  رو   کارنیا  یکس  دونمیم د یبع  اما.  آورد  درش   و  گذاشت  قهیوث  براش  شهیم»

 :کرد  پیتا  و  فرستاد   دنیرقص   کریاست  چند   ابتدا  روزبه

 «گمیم  کیتبر»_

 «یراست»

 «بدن  اجاره  مدتکوتاه  که  یدار  سراغ  رو   ییجا  یبود  خونه  دنبال  تازه  تو»

 «خواهرش  خونه   سختشه  روزهیف»

 «شده  حرفشون خواهرش شوهر  با»

 «خواهرشه  با   مادرش.  فروختن  هم   رو   ی پدر  خونه»

 «ادی درم  گرون  هم  هتل»

 «کنه  اجاره  ای  رهن   ارث  پول  از  خوادیم  نمیا»

 «شهیم  دود  پول از  ی لیخ  هتل  بره  بخواد»

 «شدخترخاله  خونه رفته  امشب»

 «ست گهید  ماه   دو  ی برا  برگشتش  طیبل  یول  رانیا  به اومدن  از  شده  مونیپش»

 «!خواستمیم  گهید  ز یچ  ه ی  خدا از  »کاش : گفت  دل  در   و  نشست  فروز  ی لبها  ی رو  ی لبخند 

 :نوشت

 «.خودم یخونه.  دارم  سراغ»_

 «.مونهیم  یخال  خونه و  کنمیم  ازدواج  بعد  ی هفته  تا   احتماال »

 «.روزهیف  به  شی بد  که  فرستم یم  برات  رو  ش شماره  و  کنمیم   صحبت  صاحبخونه   با»



 «.شهیم  خوب  منم  یبرا  بشه  اگه»

 «.دارم  الزم پول  بخرم   لهیوس  بخرم،  حلقه  خوامیم  .رسمیم  خونه  رهن  پول  به  زودتر»

 و.  داماد  و   عروس  رقص   ی فهایگ.  فرستادیم   رقص  و  ی شاد  یکرها یاست  روزبه  فروز،  ی امهای پ  نیب  در

 :نوشت  تاینها

 «گمیم  کیتبر  مجدد»_

 «رانمیا  االن   که  خوشحالم  چقدر»

 «ستین  رانیا  فرامرزییدا  که  ف یح  چقدر   و»

 «یگفت  بهش»

 :کرد  پ یتا  فروز

 احتماال.  کنمیم  دعوت  رو   فروغ  و   برزیفر  یتلفن   هم  فردا.  دمیم  ام یپ  فرامرز  به  االن...  هنوز  نه»_

 «گمیم  هم   رو   فرنوش

 «یچ  منو»_

 «یکنیم  دعوتم»

 :نوشت  و   کرد  فکر   یکم 

 تو .  شهینم   که   بگم  رو هاتخاله و  مادرت  تو  از  قبل  د یبا  بگم  رو   تو  بخوام.  کنمینم   دعوتت  نه، »_

 «.نکرد  تیرعا   رو  یخانوادگ  مراتب   که  شهینم .  یخواهرمنوه.  یستین  ی م یقد  دوست  نجایا

 :نوشت  بعد  و   فرستاد  کیال  و  خنده کریاست  چند   ابتدا  روزبه

 «درسته  کارت»_

 «امیم  مامانا  راننده  نقش  در  منم»

 «دعوتی ب»



 :نوشت   و  زد   ی لبخند  فروز

  «!ی راحت  جور   هر»_

 .داد  انیپا  را  مکالمه  خوش””شب  کر یاست  فرستادن  با  و

 

 مستأجر  احتماال   و  دارد  را  منزل   لیتحو  قصد   که   نوشت.  رفت  اشصاحبخانه  سراغ  به   روزبه  از  بعد

  .هست راه  در  هم دیجد

 :نوشت.  رفت  فرامرز  سراغ  آن  از   پس

 د؟ یخوب.  داداش  سالم»_

 سابقم  شوهر .  دیشیم خوشحال  دیبدون  دونمیم .  فتهیب  قراره  و  افتاده  برام   یخوب یلیخ یاتفاقا

 ر یدستگ  همون  اما.  بده  پس   بهم  که   نداره  یزیچ .  هوا  رفته   و   شده  دود  پوال  همه البته .  شد  ریدستگ

  .داره  ارزش   ا یدن  هی  برام  شدنش   یزندان  و  شدن

 شهینم   کرونا  خاطر   به.  محضر  تو   احتماال.  میکنیم  عقد   عطا  با   بعد  هفته  جمعه  اد،یز یلیخ احتمال

 «.شد  یادفعه هی.  نیبودیم  داشتم  دوست  یلیخ. دیستین  شما  که  فیح صد.  گرفت  جشن

 

 [02:53 13.07.21] ,شیرایو

۲۸۵    

  .کرد   امشیپ  ی مهی ضم  هم گل  کر یاست  چند

 یطلب هم مش یقد  شاگردان  از  کی  چ یه  از!  حلقه دیخر پول  به   حواسش و   بود  اریشهر  به   نگاهش

 زده   نامش  به   هنوز چند  هر _  آزرا  وندایه  داشتن  با.  کند  خوش  آن  وصول  به  را دلش  که  نداشت

 از  کمتر   اش یبانک  حساب  اما   دانست؛یم  پولدار را   خودش  آپارتمان،   رهن  پول   داشتن  و  _بود  نشده

 سه  با  بتواند  دانستیم  دیبع.  نداشت  حلقه   و طال  متیق  از   یتیذهن  چی ه   .بود  تومان  ونیلیم  سه



 یبرا.  دارد  خبر  اشیاقتصاد   اوضاع   از  عطا   که دانستیم.  بخرد  عطا  یبرا   یاحلقه تومان  ونیلیم

 یحلقه پول  عطا  نداشت  دوست...  حلقه اما  کند،  حساب  رهن   پول  یرو  توانستیم  لیوسا  دیخر

 !بپردازد  هم را  خودش 

 شبنصف  دو  ساعت   یاحمق  »کدوم:  زد غر  دل  در .کرد  پاره   را  افکارش   یرشته  امک یپ  دن یرس  آالرم

 !!!حسابش  به  تومان  ونیلیم  پنج  زیوار.  بود بانک  طرف   از.  کرد  باز  را  امک ی پ  و  زنه؟« یم  امکیپ

 در   ”چرا؟؟؟”  حی توض  با   و  کرد   یکپ  را  بانک  ام ی پ!  است  یکس  چه  کار  بزند   حدس  توانستیم

 :کرد  پ یتا  روزبه   شود،  آپلود  ام یپ  آنکه   از  ش یپ.  فرستاد  روزبه  ی برا  آپواتس

 «بود  مونده  من  ش یپ  امانت  تیدیع»_

 «دونمیم خودم کمه»

 «نقدرهیهم  من   وسع  یول»

 «پره  چپت  و   یندار  یاقتصاد  از ین  بالقوه  االن  تو»

 «ستین  حسابت   تو   یادیز مبلغ  بالفعل   قاعدتا   یول»

 «یبخر  حلقه  باهاش  ی بفروش  رو  ن یماش  از   در   هی  مثال   یتونیم  نه»

 «یری بگ  یپول  فعال  صاحبخونه از  یتونیم  نه»

 «کن   قبول   من  از  را  تیدیع و  ار یدرن  ی بازلوس  پس»

 «خودته مال  و   هست یدیع  نیا»

  «بدم  قرض   بهت  که  دارم  هم   گه ید  تومن  ده  تا  یبخوا»

 

 یاقتصاد  ت یحما. شدیم  ریسراز  چشمانش از  هوایب  اشک  و  خواندیم   را  روزبه   یها نوشته  فروز

 در  را   او  روزبه یبعد  یها امیپ.  بدهد  او  به  یپاسخ  چه دانستینم .  داشت  شیبرا  ی ادیز  ارزش   روزبه

 :بود  نوشته .  کرد  مصمم  پاسخ



 «میهست خواهرنوه  و  خاله  اسماً  تو   و  من»_

 «برادر  و  خواهر  میشیم  یسن و  ی احساس  نظر   از  یول»

 «بده  ی دیع  کوچکتر   خواهر  به  شهفهیوظ  بزرگتر  برادر»

 ی کارشناس  دید  ه ی  با  و   نه یبب  رو  دختره  ادیب  رهیبگ   زن   خوادیم   برادرش  یوقت   شه فهیوظ  هم خواهر»

 «بده  نظر  رعاشقانهیغ  و

 «خورده  گره  بهم  تو   و   من  یزندگ»

 «برادرا  و  خواهر  همه   یزندگ  مثل»

 «باشن  تفاوتیب  هم ی زندگ  به  نسبت  برادر  و  خواهر  شهینم  وقت  چیه »

 «باشم  تفاوت یب  من   که باش   نداشته  انتظار   پس»

 حساب  روشون  که  ن یهست ییکسا  ن یاول  البرز  و   تو اد،یب  ش یپ  برام   هم ی مشکل  اگه  بدون  نیقی»

 «کنمیم

 

 :نوشت.  بدهد   پاسخ   دیبا  دی فهم   شد،  لیتبد  ن یآنال  به  که  ”...نگیپیتا  زیا  ”روزبه عبارت

 «ممنونم  یدیع  بابت»_

 «.بشم  آشنا   روزهیف  با   تا کن  هماهنگ یخواست  زمان   هر»

 شب  کر یاست  فروز،  قبل یقیدقا  خوش شب  ام یپ  به  یپال یر  با  آن   از  بعد  و  فرستاد  ک یال  کریاست  روزبه

  .فرستاد  ر یخ  به

 

 قرار  ن یزم  ی رو  که  ار یشهر  تشک.  داد  فاصله  هم   از   را  ش یپاها  آرام  و گذاشت  ی کنار  را  یگوش

 و  کرد   دراز  دست.  دیبوس  را  ار یشهر  سر  فرق   آرام.  نشد  داریب.  نشود  داریب   که   کرد  خدا خدا گرفت،



 بودند،   کرده  پهن  شیبرا  آزاده  ای  ی عل  قبال  که  یرختخواب  در .  کرد  خاموش را  وارکوبید  خوابچراغ

 .کرد   شکر  بود،  داشته  یارزان  او  به   که  یینعمتها  تمام   بابت   را  خدا و  بست  چشم   .دیکش  دراز

 

 آن   از  ییصدا  و   بود  بسته   هم  آزاده  و  یعل  اتاق   در .  نبود  اریشهر  شد،  داریب  خواب   از   که  صبح 

  .برده  را اشبچه  و  آمده  آزاده  یک  امد ین  ادشی کرد  فکر   چه  هر. آمدینم 

. نشست  آزاده  و  یعل   شدن  داریب  منتظر   و  دی چ را  صبحانه   ز یم  .دیخر تازه  نان.  کرد  دم   را  ی چا

 :زد  داد  ه،یبق  بودن  داریب  از   آسوده  .زد  لبخند  آمد، که   اریشهر  ی هیگر  یصدا

 جا  صبحونه از  بدو.  تهیسکوئیب  ست، ین  که  نون.  گرفتم  شهیآت  دو  سنگک  نون...  یاهال  ری خ  به   صبح_

 !ینمون

 به   خودش  و   داد  فروز  به   را  اریشهر.  کرد  سالم   شتابان  .آمد  رونیب  بغل  به  بچه  آزاده

 :گفت  آمد  رون یب  که  سیسرو از  .رفت  یبهداشتسیسرو

 تا .  شم  داریب  من   دهیخواب  ار یشهر  که  حاال   ومدینم   دلم  یول   بودم  داریب...  شد  باز   چشام...  شیآخ_

 !دراومد   ونگش  ییدستشو  برم  کنم  اراده  اومدم

 خوابه؟   یعل_

 :گرفت  فروز   از  را  اریشهر  و   کرد  دراز  دست  آزاده

 هم هیگر.  شدم  داریب  بچه  ه یگر  توهم  از   خودم شب  نصف...  دمینفهم   من   یاومد   تو  شبید...  اوهوم_

 پوشکش   هم  بردمش  .خوابه و  توئه   ش یپ  دمید. شنومیم  رو  ش هیگر  یصدا الیخ تو من کنه،ینم 

 !ی پسر  مادر.  میدیخواب راحت  هم  بعدش.  دادم  ریش بهش   هم   کردم،   عوض   رو

 !خوب چه_

 :گفت  و   گذاشت  اریشهر  دهان   در   را  اشنهیس  آزاده

 !تنها   دست...  شهیم  شروع  من   دردسر  تازه  ی بر  تو  فردا  از_



 خواب   بعد  ساعت   مین  من،  دست  اومد   یول.  دونمینم  رو اومدنم  از  قبل.  دیخواب خوب  که  شبید_

 .بود

 شوهر  مثل  اگه...  کنهیم  کمک   ی عل  شکر  یاله!  بود  داده  قرار   تیعنا  مورد  رو  ی عل  دهن  قبلش_

 ...بکنـم  خواستمیم کاریچ...  نداره  بچه کار   به   یکار  که  بود  تایآز
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۲۸۶    

 :شد   آشپزخانه   وارد  یعل  که  بود   نشده  تمام کالمش

 کمک   منم   دهم کی  مردم   ی شوهرا...  نکن  تمیاذ  و  بدون   رو  قدرم   خوبم نقدریا  من  که  حاال_

 .کننینم 

 :داد  ادامه  و  گفت   ی ”سالم”  فروز   به  رو  درآورد،  آزاده  که   ی شکلک  به  توجه یب

 یطوالن  خواب...  بخوابم  وسته یپ  ساعت   هشت   تونستم  شه ینم   باورم...  یگرفت  نون  نکنه   درد  دستت_

 ...رهیم  ادم ی  از  داره  بچه  از  ش ی پ  یزندگ  سبک  و

 

 به  و   دید  را  آنها  جان یه   و   یخوشحال .  گفت عقد   ی برا  مشانی تصم   از  صبحانه   صرف   ضمن   فروز

  .دیخند آنها  یها یشوخ

 را  لباسش   و  پوشک  تا   برد   اتاق  به  را  اریشهر  آزاده.  کرد  جمع   را   زیم  ی عل  خوردند، که  صبحانه 

 !بفرستد  زم”یعز  ریبخ  ”صبحت   امیپ عطا  یبرا  تا   رفت   لشیموبا  سراغ  فروز   و.  کند  عوض

 :دیرس  دستش  به   فرامرز   از  یصوت   یامیپ  ل،یموبا  شدن   روشن  با



 هر  و  باشه   راهتون جلو  آروم   و   خوب  ی زندگ  هی  کنمیم  آرزو...  گلم  خواهر   ی باش  خبر خوش...  بهبه »_

 سالم   و  گه ی م  کیتبر  هم فرخنده.  آقاعطا  هم   تو،   هم ...  نی باش  داشته  تیرضا  شتریب  انتخابتون  از  روز

 حال  هر   به   آره؟   ؟یکن عقد  بعد  رونیب  میبذار  رانیا  از   رو  پامون   ما  یبود  منتظر  تو گهیم...  رسونهیم

 به  رو   شرکت  سود  از  یمبلغ  هی  ماه  به  ماه بود  قرار ...  درضمن..  .میکنیم  آرزو   برات  رو  نایبهتر

 تو  تا   ختم یر  شی پ  قهیدق   پنج  رو  ش یاول...  بشه  تموم  ارث   و  خونه  التفاوتمابه  ی بده   تا   زم یبر  حسابت

 رو  شاتش نیاسکر.  اد یم  حسابت   به   گهید  روز  سه   حدود ...  بخوره  دردت  به   ی دار  االن  که  ییدایخر

...  نره  ادت ی  هم مراسم  از  لم یف  و  عکس...  یراست!  بده  خبر بهم  د یرس  کن  لطف  فقط.  فرستمیم  برات

 «.بفرست  برام

 کسر  و  یرانیا  پول  به  لیتبد با  که   بود  وروی  ستیب  و   صد  شده  فرستاده  مبلغ.  کرد  باز   را  شاتنیاسکر

 هزار شصت  و   صد  و  ون یلیم  کی  و  ی س  و  ستی دو  بود  شده  ات یمال  و  یصراف خاطر به  یمبلغ  شدن

 !الیر

 !بود  تومان  ونیلیم  سه  و   ستیب  کرد؛   جدا تاسه تا سه  را  آن   یصفرها   و  خواند  را عدد  مجدد  ناباورانه

 »دمت: گفت  خدا به  خطاب.  زد  گره  اش چانه  ریز   را  دستش   دو   هر و  بست چشم   ی خوشحال شدت  از

... فرامرز  از  نمیا  روزبه، از  اون!  نبودم  زحمتت  به   یراض! یفرستاد  حواله بار  دو  یسر  نیا...  گرم

 پول  نیا  االن.  بود  رفته   ادم ی  رو   شرکت  سود  انیجر اما   بفرسته،  ه یهد هی  عقد  سر   یبرا  داشتم  انتظار

 دمت !  بفرسته  رو  پول  حاال  یانداخت  فکرش   به  که  ممنون ...  گهید  هفته  هی  تا   خورهیم  دردم   به  شتریب

 «!گرم

. فرستاد  شیبرا  یاپ یپ  بوسه   چند  و   ریخ بهصبح امیپ  کی.  رفت  عطا  سراغ  و  فرستاد  یتشکر  امیپ

 ساعت  به   ی نگاه .  باشد  خواب هنوز  داد  احتمال   گذشته،   شب   دنیخواب  ری د  به  توجه  با.  نبود  نیآنال

 سالم  یکل  از  بعد   و  گرفت  تماس  برزیفر  با  .بود  مناسب  برادرش  با   یتلفن  تماس  یبرا  زمان.  انداخت

 .دیایب  و   کند  ی زیربرنامه  تا  خواست او  از  و  است   عقدکنانش  ندهیآ  هفته  که داد  اطالع  یپرساحوال  و

 ی آرزو  و   گفت  کیتبر  داشت   انتظار  که   طورهمان. بود  مشهود  برزیفر  یصدا  در   یخوشحال   و  شعف

 :گفت  تینها  در  و .  کرد  یخوشبخت



  هی...  نجایا  کن   دعوت  رو   مهمونات...  بازه  هم فضاش ...  بهتره  یلیخ  لواسون  یال یو  محضر؟  چرا_

 که  محضر   .نباشه  ی خال و  خشک ی جورنیهم   که میریگیم  هم  وجورجمع و   کوچولو  ی لیخ  یمهمون

 !انداخت  راه  برقص   بزن  شهینم 

 :کرد  تعارف اما  زد،   برق   فروز  چشمان 

 .شهیم  زحمت  یجور  نیا...  داداش  آخه   نه_

 کار   تو فرنوش  یم ی صم  دوست !  عروسه  خانواده  با هم   عقد .  هست  ت یپدر  خونه  اونجا...  نباشه  حرف_

 .بندازه  اط ی ح  تو   رو  عقدت   سفره  ادیب  گمیم...  لواسون  تو. استیباز  نگولکیج  نیا

 .دمیم  اطالع  بهتون  کنم،   هماهنگ  عطا   با   دیبد  اجازه   پس_

 

. کند  حساب  خودش را  مراسم  یها نهیهز  تمام  که   کندیم   شرط  اما  رد،یپذیم  عطا   بود  مطمئن

 فروغ.  کرد  دعوت ی تلفن  هم   را   فروغ  خواهرش  عطا،  از   گرفتن  موافقت  از   بعد.  شد  هم  همانطور

 برگزار  لواسان یالیو  در عقدکنان   است  قرار   دیفهم   ی وقت  اما.  کرد  یخوشبخت  ی آرزو  و   گفت  کیتبر

 !افتی  کاهش   شیصدا مثبت  فاز  و  رفت   وا  یمشهود  کامال   طرز  به  شود،

 شده   آشنا  هم  با  که  حال و  بود   خواهرش  حال هر   به   .انداخت  باال   یتفاوتیب  سر   از  یاشانه  فروز

 روزبه  دعوت یب  آمدن  ی برا  یابهانه  کرد ینم   دعوت  را   او  هم اگر.  نکند  دعوتش  توانستینم   بودند

 از  ش یب  ی حت بود،  محبوب  شیبرا  ی فرهاد  خاندان  در   یگر ید  کس  هر  از  ش ی ب  که  ی روزبه.  نبود  هم

  !فرامرز

 سراغش   و  درآمد   اریشهر  ی صدا  شود،   فروغ  یناراحت  علت  مورد   در   فکر  مشغول یلیخ آنکه  از   شیپ

 .بود  فروز   با  کامال  نوزاد  تی مسئول  و.  بود  رفته   رونیب  دیخر یبرا  یعل  و   بود  حمام   آزاده.  رفت
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۲۸۷    

 .بود  گذاشته  شیرو  ش ی پ  و   کرده  باز  را  بود  آورده  شیبرا  کردستان  از   عطا  که   ییرژلبها  کی  به  کی

 ست   آنها  با   نبود  ازین  و  داشت   یاسرمه  و  یآب  تم  شالش   و   مانتو  .کند  استفاده  کدامشان  از  بود  مردد

 غیج قرمز   رژلب  تنها.  کند  انتخاب  را  یکی  آنها نیب  توانستینم  و  بودند  خوشرنگ   رژها   تمام .  شود

  !بود  ع یضا  ی لیخ  رنگش .  گذاشت  کنار  انتخابش مجموعه   از  را  گفت یم  ییاخرا  قرمز   آن  به   عطا   که

 :گفت  آماده  مه ین  فروز   به   ینگاه   با   و  شد  اریشهر  اتاق  وارد  آزاده

 و   صد تا  که  نیکن  دا یپ  اول  مغازه  تا   چند  تو  زود   ی لیخ  خوشگل  و  خوب  حلقه  هی  خدا  دیام  به_

 و   چشمخط و  پنکک  با...  ناقصه  صورتت  انگار  ؟ یزنینم  رژ   چرا..   .بمونه  دستتون  تو   سال  ستیب

 !ست ین  برنجش  رو زعفرون  که   یمجلس  یغذا  ه ی  مثل یشد!  یشد ی جور هی  رژ   بدون  ملیر

 :گفت  و  کرد  رژها   به  یااشاره.  دیخند  آزاده  مثال  به  فروز

 تره؟ قشنگ  کدومش_

 عطا؟   نظر  به  ا ی  من  نظر  به_

 :انداخت  رژها   به   ینگاه   دوباره  فروز

 ؟ یدون یم  رو   عطا  نظر   مگه_

 !داره  دوس  اونو  عطا...  غهیج  قرمز  اون...  آره_

 :کرد  گرد  چشم   فروز

 ؟ ی دونیم  کجا  از  تو_

 !گهید_

 :کرد  اصرار  فروز

 ؟یدونیم  کجا  از...  فروز  جون_



  .برداره  قرمز   رژ   نگار  داد شنهادیپ...  پاساژ  میبود  رفته  ییتا  چهار نگار،   با   ازدواجش  لیاوا  اون  بار  هی_

 رو   چشماش  ی حت  برداره،   هم  رو   قرمزه  داد  ری گ  عطا .  برداشت  ییهلو و  ی کالباس  کرد،   رد   هم نگار

 یند   نظر  تو  گفت   برداشت  نه   گذاشت  نه   هم نگار!  ارهیب  رحم   به  رو   دلش  که   کرد   شرک  گربه  هیشب

 !انوسهیدق  عهد ی رزنایپ  مال !  پهیچ و  مزخرف  یلیخ قرمز  رژ!  بهتره

 اما.  آورد  فروز   صورت  ی رو  را  کدورت   ی ابرها  عطا،   ی قبل  یزندگ  در   نگار حضور   ی ادآوری  و  سهیمقا

 :کرد  غلبه   اشیمنف  احساس   بر  و   وجورجمع را  خودش  بالفاصله

 ای  ابونیخ تو   سعهیضا...  قرمزو  نیا  اونم...  زنهینم   قرمز  رژ   ی کس  گهید  االن...  گفته  راست  شییخدا_

 !کنه یم  توجهجلب بد.  بشه  استفاده  رنگ نیا  از  کار   محل  تو

 به  را  ان یجر  تا   کرد   تالش  ی چشمک  با   و  بست  را قرمز  رژ   در .  شد  دوستش ی آن  یناراحت  متوجه  آزاده

 :کند  تمام   یشوخ

 !کنهیم  توجه جلب خوب!  زدش خونه تو شهیم  یول_

 :گفت  و  کرد  دییتأ  سر  حرکت  با  فروز

 !دونفره  خلوت   تو...  درسته_

 !نفرهسه  بشه  دونفره  بعد_

 :فرستاد  باال  ییابروتک  فروز

 !قرمزه  رژلب   حاصل   اریشهر پس ...  تجربه  پدر  بسوزه_

 :داد  تکان   سر   یفکاه  یتأسف  با  آزاده

 ...شد  حاصل  اریشهر  تا   کردم   حروم  قرمز  رژ  تا   چند   یبدون  اگه_

 به  را   رژ و  رفت   نهیآ  ی جلو.  برداشت  یشانس  را آنها   از  یکی  کند،   نگاه   را  رژها  آنکه یب  و  د یخند  فروز

 :گفت  آزاده  به  رو   و  کرد  یوارس  را خودش.  دیکش  لبانش 



...  یاقهوه  تا   یکالباس  از  ، یزرشک تا یصورت  از.  ستنین  که  سبز  و  یآب...  دارن رو قرمز  تم   ه ی  رژا  همه _

 .عطاست  ویموس  لی مباب  که   غ یج  قرمز   از  ری غ  به ...  قشنگن  شونمهمه

 :گفت  حال  همان  در   و  رفت   فونیآ  طرف  به  آزاده  آمد،  در   زنگ  یصدا

 .اومد...  رقصهیم  نزده.  نداره  قرمز  رژ به  ی ازین  نم، یبیم  من  که   ییوعطایموس  نیا_

 

 ی حلقه جفت  کی  شدن  پسند   از  بعد  .کردند  دنید  ها یطالفروش  نیتریو  از  گر یکدی  دست   در  دست

 خودش  اصرار   با  فروز  ی وقت  اما.  کند  حساب  را  حلقه  دو   هر ینهیهز  خواست  عطا   ساده،   و  ست

 انه یبازجو  یلحن  با آمدند،   رونیب  که   مغازه  از .کرد  کیبار  چشم عطا   کرد،  حساب  را  عطا   ی حلقه

 :گفت

 خانم؟  فرنوش  ای ختهیر  حسابت  به  برزیآقافر!  یباش  داشته  نقدریا  حسابت تو  نداشتم  انتظار_

 :گفت  و  کرد   حلقه  عطا   ی بازو   دور  را  دستش   فروز

 حسابم به  ی زیچ فرنوش  و   برزیفر  کردم؟ یم س یتدر شی پ  هفته  ه ی  تا من   رفته   ادتی!!  زم؟یعز_

  ...آمّا...بدن  حقوق  بخوان  یکارآموز   هفته  هی  از  بعد  نداره  هم  یلیدل  ختن،ینر

 :داد  ادامه و   گرفت  قرار  عطا  یروروبه  رفتنراه  ضمن   ی دلبر  با

 برام  رو   میقد  ارث  اول  قسط  فرامرز...  ادیب  حسابم  به   ونیلیم  سه   و  ستی ب  گه ید  روز سه  تا  قراره_

 !کرده  زیوار

 :کرد  نگاهش  ر یمح  عطا

 !نبود  آقافرامرز   یها وعده  به  ادمی...  واااووو_

 :داد  تکان  سر  فروز

 ...نطور یهم   منم_

 :گفت  طنت یش  با   و   آمد  ییابرو  رقص  عطا



 شدن  دایپ  اول  شده؟   باز  روت   به   برکت  و   ری خ  یدرها   ت، یزندگ  تو   اومدم  من   ی وقت  از  یکرد  دقت_

 من؟   بودم   یک  قدم خوش!  میقد  ارث   ن،یماش  کارخونه،  ی داخل  تیریمد  وعده  خونه،  بعد  ت،خونواده

 :داد  ادامه  فروز  نگاه   به  تفاوت یب  عطا .  کرد  نگاهش  چپچپ  فروز

 !یقدمالخوشحق!  رمیبگ  ازت   السکوتحق  مثل   یز یچ  هی  دیبا_

 :داد  جواب   ناز   با  و   داد  گردنش  به   یقر  ابان،ی خ  به   توجهیب  فروز

 بدون  تازه  ؟ یکن  دایپ  ی خواستیم  کجا   من  از  بهتر  زن!  تهیقدمالخوشحق  ت یزندگ  تو   خودم   حضور _

 !واال!  من  کنار  در   ی خوشبخت  امن   ساحل به  ی دیرس هم زدن  پارو

 طال؟  دیخر  واسه میبر...  یندار  زبون گنیم که  ینگ  نمیا...  بععععله_

 :داد  نشانش  را  یسیسرو  فروز   بالفاصله

 چطوره؟ _

 !قشنگه_

 هیشب  که   داشت  ییهاتراشه اما  نداشت،   نینگ.  بود  کم  هم  وزنش.  داشت  یفیظر  ظاهر   سیسرو

 حساب  حسابنیماش در   را  رقم طالفروش  آنکه از   قبل  تا .  لیشک  و  بود  بای ز.  دیرس  یم  نظر   به   نینگ

 .دیکش  سوت  شانیدو  هر   مخ  آن،  متیق  دن یشن  با  اما  داشتند، لب  به  لبخند  دو  هر  کند،
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 :گفت  و  دیکش  صورتش  به  ی دست  مستأصل  عطا

 ماهه؟   کی چک ش هیبق  نقد،   نصف  د؟یکنیم   قبول  هم  چک_

 :کرد  ی تبسم   طالفروش 

 !فروشهینم   یچک  یکس...  رهی م  باال  متش یق  روز  به  روز   طال...  قربان  نه_

 دهیناد  را  چشمش  شی پ  ی نویم  ی دنهایپر  نییپاباال  و   نگاهها  فروز   د،یبگو  یز یچ  عطا   آنکه  از   شیپ

 :گفت  و  گرفت

 ن؟ یفروشیم  رو تکش  گردنبند...  اومده  خوشم گردنبندش   از  من_

 :گفت  و  گذاشت  ترازو یرو را  گردنبند  فقط  فروشنده.  کرد  نگاهش  سپاسگزارانه  یحرف  چ یه یب  عطا

 !نه؟  که  چرا_

 

 و   داد  تکان  سرت«  بر  »خاک  ی نشانه  به  را   دستش  نویم  .دیکش  کارت   عطا   و  دند یخر  را  گردنبند

 :گفت

 واسه  عطا   که   ی جواهر س یسرو  از  آزاده  ادته ی  خوندم؟  خر   گوش   تو   نیاسی  شبید...  یشینم   آدم_

 ؟ یبرداشت  گردنبند  هی   فقط  تو   بعد  کرد؟ یم  یف یتعر  چه  بود،  دهیخر نگار

 :گفت  و  گذاشت   فشیک در  را   گردنبند  جعبه   فروز

 نیبب...  نخره  یز یچ  اصال  گفتم یم  که   نبود  تو   شبید  ی حرفا اگه...  گهید  گفتم  یز یچ هی  حاال  خب_

 کم!  باسخاوته  عطا .  بود  رند مرد  و   بکّن  اون.  کنهیم  فرق  صنارهفت  یتومن  الدنگ  اون  با   عطا   زمیعز

 و   تیشکا  بابت  االن  تا .  کنه  حساب  خودش   خواست  رو   خودش  حلقه  یحت... نکرده  خرج برام  حاال  تا

 نداره  که  بود   گفته  بهم  هم  بعد.  اوردین  من   یرو  به   اصال  ی ول  کرده،   خرج ی کل  بهروز  از  یدادخواه 



 ی ول  شدم   ریجوگ...  نزن  سرم  تو  نقدریا...  ایب  کوتاه  رتایباالغ...  بخره  جواهر سیسرو  نگار،   زمان  مثل

 !ستمین  مونمیپش

  .شد  محو   و  داد  تکان   تأسف  نشانه  به  ی سر  نویم

 

 و   رفتینپذ  فروز  اما.  داد  خوردن   شام   و  زدن  قدم   شنهادیپ  عطا  آمدند،  رونیب  که   یطالفروش  از

 :گفت

 میبر.  بردارم  فمیک  رو از  رو  دستم   فشار  ندارم جرأت   فمه، یک  تو   که  ییهاحلقه و  گردنبند  نیا  با_

  .بهتره  خونه

 موجود  یخوابهاسیسرو انواع  و  بود  درآورده  را   لشیموبا  فروز .  شدند  نیماش  سوار  و   رفتیپذ  هم  عطا

 ایجو را  نظرش  و  دادیم   نشان  هم   عطا   به  را  دیرسیم  بایز نظرش  به  آنچه هر .  کردیم  نگاه  را  نت  در

 ارتفاعش  که  خواستندیم  یتختخواب. خواهندیم یزی چ  چه  که  بود  آمده  دستشان   بایتقر  .شدیم

 .باشد  داشته  کشو  دورتادورش   و  باشد  بلند

 پول،   یهیبق  بعد  و  بخرد  خواب  سیسرو  اقدام  ن یاول  در   فرامرز  پول  دنیرس   با  که   بود  درصدد   فروز

 .ردیبگ  صاحبخانه   از  را  خانه  شیپ  پول  بتواند که یزمان تا. کند  ه یته  را  آشپزخانه  ازین  مورد  لیوسا

 که   شد  متوجه   نیماش توقف   با.  نبود  رفت یم   عطا  که   ی ریمس  به   حواسش که  بود  گرم   سرش   آنقدر

 :دیپرس  متعجب .هستند عطا  منزل  یجلو

 !نایاآزاده  خونه میبر  گفتم   ؟یآورد  منو   یچ  واسه  نجایا_

 :زد  را نگ یپارک  در  موت ی ر  عطا

 عرقم  س یخ...  اونجا  میبر  نخورده  شام  ندارم دوست...  نجاستیا  من   دی د  از  خونه ...  خونه  یگفت_

 دشیخر که  یلیوسا  از  ستیل هی  د یبا  هم  بعد...  رم یگیم دوش  هی  منم   ،یبذار   ییچا هی  تو   تا .  هستم

  .شهینم   که  دور  راه از .  یکن  هیته  داره  تیاولو



 یجلو   یامردانه  یروفرش  یی دمپا  عطا   شدند   که  خانه  وارد  .نگفت  یز یچ  گرید  فروز  و   بود  عطا  با   حق

 فروز   به  رو    حال همان در .  رفت  حمام  طرف  به آن   از  بعد  و   کرد  روشن  را یکتر  ر یز.  گذاشت  شیپا

 :گفت شست یم  را  دستانش   که

 !مهی خونگ یلباسا  ه یسوم  کشو  تو   ، یکن  عوض  رو  لباست   یخواست_

 شد،  بسته  که  حمام در.  کرد  بدرقه  را  او  یلبخند  با   خواسته خدا از  . بود دهینپوش  ی زیچ مانتو  ریز

. بود  بزرگ  شرت یت  ذات.  دیپوش  و   برداشت  رو  همان  از  گرد  قه ی  یشرتیت . رفت  یسوم  کشو  سراغ

 تنگ.  نبود  راحت   شی پا  شلوار.  نباشد  عطا   خود  قه یسل  و  باشد   هیهد  داد احتمال.  بلند  و  بود  گشاد

 .بود  شده  یخوب ب یترک  شرتیت   آن   با  اما .  چسبان  و  بود

 ی زدنهاسوت  و  آواز  یصدا. داد  ورورنگ  را  شیلبها  داشت  ف یک  در  که   یرژ  با  و   زد  شانه   را  ش یموها

 .کند   دم  را   یچا   تا   رفت   آشپزخانه   به   و   زد  یلبخند . داشت  اشیسرخوش  از  نشان  حمام   از   عطا

 نتهایکاب  تک تک  و  دیبازد  را  آشپزخانه  کارشناسانه  یدید  با.  برداشت  کانتر ی رو  از  ی خودکار و  کاغذ

 ی ریگوهیآبم   و  غذاساز تنها .  داشت  خودش  را  چنگالقاشق  س یسرو  و   قابلمه  سیسرو.  کرد  یوارس  را

 لخت  نسبتا  خودش  یخانه مثل  هم   عطا   یخانه. بود  کم  هم   فرش   .کرد  ادداشتی  کاغذش  در  را

 دیخر.  اوردین  را  آن  داشت   میتصم .  بود  کرده هم را  عمرش .  نداشت  دوست  را  خودش  فرش.  بود

 آپارتمان   ی هاپرده  د یرس  ذهنش  به  که   یگرید  الزم  لهیوس  .کرد  اضافه   ادداشتش ی  به  هم   را   فرش

 را  ها پرده  آن   مشابه  زارعخانمحاج  بود  یرستانیدب  که یزمان.  هستند یم یقد  هاپرده  بود  مشخص .  بود

 آنها  یانبار  از   خانمنیزر   زد   حدس. بودند  مد  آنها  بود،   یدبستان  کهیزمان  احتماال.  بود  داده  مادرش  به

  .نباشد  انیع  اش خانه روبمیز  تا  است  بوده  داده  عطا  به  را
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 ی برا  الزم  پول  خواب سیسرو  د یخر  از   بعد  متهای ق  به   توجه با  بود  محال.  انداخت   ستش یل به  ی نگاه 

 گرفت  م یتصم .  بود  مردد  پرده  و   فرش  نیب.  کردیم   یبند تیاولو  دیبا.  بماند  شیبرا  آنها  ی همه دیخر

 .کند   هیته  یجی تدر  را ماند  آنچه   هر و.  کند  ی نظرخواه   هم   عطا   از

 یکیسرام  وانیل  دو در .  داشت  را  بعد  یقیدقا یبرا  عطا   آمدن   از  نشان  حمام،   در   شدن  باز   یصدا

 ریز هم او.  نواختیم  را ”یشونیپ”ماه  یترانه  تمیر   سوت   با  عطا .  شود  متعادل شیدما  تا  ختیر  ی چا

 ییلباسشونیماش  یلبه  ی رو  را  ی نیس.  افتی  را  آن   و  گشت   ینیس  دنبال.  کرد   زمزمه   را  اشترانه  لب

 ینیس  گذاشت،  آن یرو که  را یچا  اول  وانی ل.  گذاشت  بود  زده  رونیب نتهایکاب  ی محدوده  از  که

  .ختیر  ش یپا  یرو  داغ نسبتا  ی چا  و  شد  واژگون

 قطع   را  عطا   زدن  سوت  تمیر  فروز،   کوتاه   غیج آن  با  همزمان   و   یچا   وانیل شدن  شکسته   یصدا

 :زد  داد  اتاق  همان  از.  کرد

 شد؟   یچ_

 !پام  رو  ختیر.  شکست  ییچا  وانیل_

 شد؟   تمیطور_

  .نبود  داغ  ی لیخ  نه،_

 

 داشت   شیپا  .ندازدیب  فاصله   پوستش  و  شلوار پارچه   ن یب  توانستینم   و بود  تنگ  فروز   یپا  شلوار

 شده  ملتهب یکم .  کرد  فوت   را  ی سوختگ  موضع  ی رو  و   درآورد  را  شلوارش  یپاچه  کی.  سوختیم

 .بزند تاول   که   یحد   در   نه  بود؛

 آورد، یدرم  هم  را  شلوارش  گرید  ی پاچه  داشت  که  فروز   دنید  با   و  آمد  آشپزخانه   سمت  به   عطا

 ر یز  تا  شرتیت  یبلند.  داشت  تن  به   زد،یم  زار تنش   در   که   را  او  شرتیت   تنها   .شد  گرد   چشمانش

 توجه یب.  بود  گذاشته دید  معرض   در   را  تراششخوش  و   یگندم   یرانها  سخاوتمندانه  و   بود  باسنش



 یسوت  و   انداخت  فروز   یپاها   به  ی پرهوس  نگاه.  رفت  جلوتر   آشپزخانه،  کف   یکهایسرام  خرده   به

  .دیکش

 را   یچا   گرید  وانیل عطا  .باشد  تفاوت یب  مثال تا کرد  جمع را  شیلبها اما  د، یخند فروز  چشمان 

 و   ختیر  فروز   شرتیت ی رو  را  آن   هوایب  شد،   مطمئن نبودنش  داغ  از  یوقت  و   زد  لب   را  آن.  برداشت

 :گفت  یلودگ  با

  !یار یب  درش   دیبا...  شد  سی خ شرتتمیت...  آخ  آخ_

 کردهاخم  یاچهره و  پرخنده  ی چشمان با.  داد  فاصله  بدنش  با  را  شرت یت  ع یسر  و   دیکش  ی نیه   فروز

 :گفت

 ؟ ی کرد  بود  ی کار  چه  نیا!  که  واقعا!!  عطااا؟_

 :داد  ه یتک  نتیکاب  به  فروز،   یظاهر  اخم   به   تفاوتیب  عطا

 !ی اریدرب  نمیا  دیبا  االن  نبود؟   معلوم!  یزیرکرم_

 :داد  تکانتکان  را  شرت یت  فروز

  !کنهینم   تیاذ  وله،   شرت یت  نیا.  کردیم   تمیاذ  بود  تنگ  شلوارم...  زمیعز  ی خوند  کور_

 :گفت  و د یکش  سر  را  وانیل  درون ی چا ماندهی باق.  زد  زل  فروز  دگانید  به   خندان عطا

 حد در   حداقل  کنم خواهش ازت  جنتلمن   هی مثل   شهیم  حاال...  سوخت ی الک  کوپنم...  شد  فیح_

 !یشد  ز یانگهوس یلیخ ؟یکن مساعدت  بغل  و   بوس  هی

  !ریخ_

 !ی نامرد  یلیخ_

 :گفت  و  کرد  ی تبسم   .ردیبگ  را  اشخنده  ی جلو  نتوانست  فروز

 !یراحت  جور هر_



 :ستادیا  نهیس  به  دست   عطا

 ه؟ یجوونمرد رسم  نیا   نچ؟ نچ  یگی م  بعد  چشمه  سر   یبر یم  تشنه  آدمو_

 فشرد  را   او  ینیب  انگشت  دو  نوک   با.  ستادیا  شیرو روبه  بود،  گرفته  اد ی  عطا از  که   ی رفتار  از   دیتقل  به

  :گفت  و

 رو   لباست  برو...  نستایوا  نجایا  ی الک  االنم!  یکنیم  مچارهیب  بخندم   بهت  بخوام!  تنته  حوله  هی  فقط_

  ...برو...  کنمیم  جمع   رو   هاشکسته  ک یسرام  نیا  من   تا   بپوش

 وانیل تردرشت  یها تکه  فروز  رفتنش   با.  رفت  و  گفت   ی”نامرد”   دوباره.  زد غر  لب  ریز  واریشوخ  عطا

 طرف  به  است   دهیپوش  لباس  عطا  که   شد  راحت   الشی خ  و   گذشت  ی زمان  یوقت .  کرد  جمع  را  شکسته

 .بردارد  یواریکمدد  داخل   از  را  یجاروبرق  تا رفت خواباتاق

 

 فروز   دنید  با.  زدیم  عطر  گوشش  پشت  داشت  و   بود  دهیپوش  بایز و  ست  ی شلوار  شرتیت   عطا

 آغوشش  به  و   گفت  کی لب را  دعوتش  فروز.  کرد باز   هم   از   آغوشش  به  دعوت  ینشانه  به   را  دستانش

 کاریب  ز ین  دستانش.  کرد  او  ی لبها  مهمان   را   شیلبها بعد.  دیبوس  را  فروز  سر  ی رو  ابتدا  عطا   .رفت

 با.  رفتند  شرتشیت  ر یز  سراغ  به   کمکم  و  کردند  نوازش  را او  تراشخوش و  سفت  یرانها.  ننشستند

 از  زناننفسنفس.  کرد  باز   بدنش   دور  از  را  او ی دستها  فروز  ممنوعه،   منطقه  به   عطا   دستان  ورود

 :گفتو  آمد  رونیب  عطا  آغوش

 !شه یم  خطرناک داره  کمکم!  عقد  از بعد   واسه  میبذار  رو  ش هیبق...  مونده  گه ید  هفته   هی_

 ناگهان  .داد  تکان   را   سرش  دوارییتأ  و   دیکش  دهانش   دور  ی دست.  نشست  سرش  پشت   تخت  یرو   عطا

 :کرد  اعتراض

 ی جمعه  واسه  میگذاشت  که   بودن  گرفته  ازمون  رو   امروز  مگه   م؟یکرد  ما  بود  یتیخر  چه  نیا  آخه_

 بعد؟

 !شده  تموم   یبزن  بهم  چشم_



 فاز   ر ییتغ  درجه  هشتاد و  صد  با.  کرد  باز   چشمانش  و   دیکش  ی قیعم   نفس.  بست  را  چشمانش  عطا

 :دیپرس

 م؟یکن  ه یته  زودتر دیبا  رو   ا یچ  ی کرد  چک_

 

 [21:03 18.07.21] ,شیرایو

۲۹۰    

 فرنوش  دوست.  شد  رهیخ نهیآ  در   عطا  کنار   در  خودش،  عروس  لباس  در  دهیپوش  ر یتصو انعکاس  به

 بلکه  بود،   کرده  پهن  ش یبرا  الیو  اط یح در  یلیشک   ار یبس  عقد  سفره   تنها  نه .  بود  گذاشته  تمام سنگ

 اجاره  شیبرا  فروز انتخاب  به  هم   یابرازنده  و   بایز  عروس   لباس   و  کرده  هماهنگ  آشنا   یمزون  با

 فرش،   دیخر تشک،  و  خواب سی سرو  دیخر.  بود  گذاشته  سر   پشت  را  یاسترس  پر   ی هفته.  بود  کرده

  ...پرده،  سفارش   خودش،   آشپزخانه   یم یقد  ل یوسا  کردن  جاجابه

 ی باال  فرنوش   و  بودند  گرفته   سرشان   بر  را  سرعقد  ی پارچه  طرف  دو   _روزبه  نامزد _  روزهیف  و  آزاده

 بغل  به  نوزاد  یعل  .فرستادیم  فرامرز   یبرا  نیآنال  و   کردیم  ی لمبرداریف  روزبه. دییسایم  قند  سرشان

 نگاه   داماد  و   عروس  به  عاشقانه   بود،   دایهو  آن  در اشک  برق   که  یچشمان  با  و   بود  ستادهیا  روزبه  کنار

 ی خال  را سنگر  هم   آزاده.  گرفتند  را  روزهیف  و  آزاده  ی جا و  کرد   تعارف  فروغ  به  خانمنیزر.  کردیم

 .گرفت  را  فرنوش   ی جا.  نکرد

 ی حت.  دندیکش  کل جمع   در   حاضر زن  پنج   شد،  خوانده  عقد   ی خطبه  و   شد   گرفته  ”بله” کهیزمان

 را  اریشهر  ی عل.  گفت  یعل  گوش   دم   ی زیچ خانمنیزر.  دیکش  کل  مثبت   و شاد  یاچهره با  هم   فروغ

 رفتن  با  ،یعل  رفتن   با   .رفت  رونیب  ناهار   ی هی ته  یبهانه  به   خودش  و   داد  لیتحو  پدرش  به

 تا   برداشت   را  عروس شنل  سالمش،   دست  تنها  با  خانم نیزر  داشت،  فروز  که   ینامحرم   نیترمحرم

 ه یهد را  گردنبندش عطا   .را عسل  ظرف  روزهی ف  و  آورد   را  حلقه  ینیس  آزاده  .شود  حجابیب  بتواند

 شکش یپ  عروسش   به را  گردنبند  ست   دستبند  و   آمد   جلو برز یفر  تعارف  از  بعد  ی شکوه مهندس  . داد

 جانب  از  یاسکه.  بود  برزیفر  نوبت!  بود  خانم نی زر  ی روشنچشم  هم  سیسرو  ی هاگوشواره   .کرد



 و   داد  هیهد ی پنجاه   تراول   ده  ی حاو یپاکت  فروغ  .فرامرز  جانب  از  هم  یا سکه  و  داد  هیهد  خودش 

 کوتاه  صف   ته   در   و  بود  کوچکتر   همه   از  آزاده  .کرد   فروز  دست   به   را  خودش انی برل  انگشتر  فرنوش

 در  .داد  پس   را  بود  داده  ار یشهر  تولد  بابت  عطا   که   را  یاسکه  همان  .داشت   قرار  دهندگانهیهد

 به   کوچک  یاجعبه و   آمد  جلو   خودش .  داد  روزهیف  به  ی لمبرداریف  یبرا  را  لش یموبا  روزبه  تینها

 :گفت  و  داد  ه یهد  فروز

 هم   تو   و   دارم  دوست  یلیخ خودم   که   یز یچ  اون  بدم،   ه یهد  طال   ا ی  پول  ندارم   دوست  من_

 .دمیم   کادو  رو  یدار  دوسشون

 یکارتون  یتهایشخص  از  یبندانگشت  یبرنج  یدکور  مجسمه  یادیز  تعداد کرد،  باز  را  جعبه  در  فروز

 محبوب  ت یشخص   هاده...  موس،یکیم  ،یدبرف یسف  ندرال، یس  ،یگوف. بود  یسنیدوالت  یم یقد

  .یکارتون

 هامجسمه  گروه  ی هابچه  از   یکی  شود،   روزبه دلباخته  کهیزمان  از  تر قبل  قبل،  سالها  آمد  ادش ی  فروز

 خوشش  یلیخ  آنها از  ه یبق  مثل  هم  فروز.  گذاشت  دهیمزا  به   و  آورد  جمعشان  در   فروش،   یبرا  را

. رفت  هی حاش  به  ابتدا  همان از  و  نزد   یحرف چیه د،یشن  را   هیبق  یشنهادی پ  ی هارقم  یوقت  اما   آمد،

. گذاشتندیم  مسابقه  هم با   کردنها  خرج پیت   نیا  و   یولخرج   ی برا  و  بودند  پولداربچه  هایشتریب

 چشم به  که  ی رقم  با  روزبه  تاینها  و.  کردند  کلکل  و  ماندند  یباق  دهیمزا  در  دخترها  از  ی کی  و  روزبه

  .شد  دهیمزا  برنده  بود،  یزندگ  ماه  شش  ینهیهز  فروز

 هم روزهیف  و   فروغ  مبهوت  و   متعجب   یچهره.  بود  آگاه  روزبه   نزد  عروسکها  یباال   گاهیجا  و   ارزش  از

 را  جعبه  در  و   کرد  یتشکر .  است  باالتر  طال   و  پول  از   روزبه  ی برا  هامجسمه  آن  یبها  دادیم  نشان

 .زد  لبخند   روزبه   زیآممحبت  لبخند   به   و.  گذاشت  عقد  سفره  کنار   را  آن.  بست

 

 ی زدنها  دست   انیم  در  عطا   و   فروز.  کرد  دعوت  رقص  به   را  داماد  و   عروس و   گذاشت  یاترانه  روزهیف

 جوان،   یروزهیف   تا   گرفته   سالمند   برزیفر  از  افراد  گر ید  و  کردند  دنی رقص   به   شروع  حاضر   افراد

 رفت  هی حاش  به   یمرکز  نقطه  از  عطا   کمکم.  کردند  شانیهمراه  زدن  دست  با  و   زدند  حلقه   دورشان



 هم ی شکوه مهندس  و  برز یفر  .آمدند  انیم   به  داشت  یمذهب  د یق  که  خانمنیزر  جز  به  زنها  و

 او  با  و   گرفت  را  پدرشوهرش  دست  ابتدا.  رفت  طرفشان  به   رقصان  فروز و   دادند  تکان  را  خودشان

 یها شانه  یرو   را  دستش  دو.  شد  فاز هم رقص  در او  با   و  رفت   برز یفر  برادرش  یروروبه بعد  و  د، یرقص 

 :گفت  و   گذاشت  بود  شده   پنهان  شلوار  و   کت  در  که   برادرش   یفروافتاده 

  .ممنونم زیچ همه بابت !  هیخال  فرامرز  داداش  ی جا چقدر_

 :نداشت  فروز  یحرفها به  ی ربط  برز یفر  پاسخ

 !پدرسوخته  ی شد  خوشگل  یلیخ_

 ی بوسه.  دیرقص یم   روزهیف  دست   در  دست  روزبه .  رفت  وسط  دوباره  و   دیچرخ و  د یخند  فروز

 و  مردانه   روزبه.  دندیرقص   هم  یرو   یجلو و  برگشت   فروز   طرف  به   و  زد  روزه یف  دست  بر   یکوچک

 متقابال   روزهیف  به اشاره  با   فروز  و  کرد  یخوشبخت ی آرزو  شیبرا  روزبه. دلبر  و   زنانه  فروز   و.  موقر

 حاال  و  د یرقص یم  روزبه ال یخ با  چقدر  یزمان  آورد  ادی  به .  کرد  ی نیدلنش  و  آرام   ی زندگ  یآرزو  شیبرا

. نداشت  دل   به  حسرت  .داشت  آرزو   آنچه  از  متفاوت   یعنوان  با   اما  بودند،  ده یرقص  هم یرو   در  رو

. گرفت  را   دستانش  و  رفت  زدیم  دست  که   عطا   طرف   به .  بود  کنارش  در  او  از  بهتر  درجه   صد  یمرد

  .دادند  خاتمه  را  رقص   هم   با   و  آورد   دانیم  به  دوباره  را  او

 

 [22:00 18.07.21] ,شیرایو

۲۹۱    

 با یز  و  د یسف  یدامن  بلوز  با  را  عروس   نی سنگ  لباس  او،   کمک  با.  رفت  ساختمان  به  آزاده  همراه  فروز

 :گفت  حال همان در  دهد،   ریش  اریشهر  به  تا   د یکش  دراز  تخت  یرو   آزاده.  کرد  عوض

 .خورد  جا  دشید  یعل!  نامزدش  با  اونم!  اومده  پاشده  دعوت یب  پررو   چه   روزبه_

 دامن   فونیش  م یس  که  همانطور .دهد  لشیتحو  مزون  به   تا  گذاشت  اشجعبه در   را  عروسلباس  فروز

 :گفت  کردیم  حلقه   را



 !فروغه  یسوگل نوه.  بود  آورده  رو  فروغ  .بود  اومده  راننده  نقش  در_

 هم   تو   چه  داد،  سکه  تا  دو  فرامرز   آقا  و   خودش  طرف   از  برز یآقافر  کهیزمان  خواهرت  یکرد  دقت_

 رفت؟ 

 :گفت هی توج  مقام   در  .داد  تکان  یسر   و  دیخند  تلخ   فروز

 !شده  ناراحت  بوده،  کمتر  ی لیخ  شبرادرزاده  و   برادراش  هیهد  از  ش هیهد  نکهیا  از  دیشا_

 !رو فرنوش  انگشتر   نمیبب...  بگم  یچ_

 :گفت  و  کرد  نگاه  را  انگشتر  کارشناسانه  آزاده.  داد  آزاده  به  را  آن  و  درآورد   را  انگشتر  فروز

 !باشه  حواست  گرونه،   ی لیخ  .هست  هم  ی م یقد!  اصله  ناشینگ_

 :گفت  و زد  ی لبخند .بست  را  جعبه در  و   داد  تکان  سر  فروز

 دوست  .ماهه  ی لیخ  هم   البرز   زن !  اومده  خوشم ازش  ی لیخ نازه؟  و  مهربون چقدر  یدید  رو  روزهیف_

 روزهیف  مثل  اونم!  بشه  که  نشد  یخانوادگ  مراتب سلسله  خاطر  به   یول.  ومدنیم گفتمشیم  داشتم

 .بشن  خوشبخت هم کنار   هست روزبه  قسمت  اگه  کنه   خدا. مهربونه  و  خونگرم  یلیخ

 :گفت   و  کرد   یتبسم   آزاده

. بود  پدربزرگ  یحت ا ی  پدر  گاهیجا در  برزیآقافر.  نبود  خودش  یسرجا   کس   چ یه  مراسم  نیا  تو_

 !عروس   مادر   خانمفرنوش  و  بود   عروس  برادر  روزبه!  عروس  نه   داماد،  ی عمه  نقش   در   خانمفروغ

 :نشست  آزاده  کنار  فروز

  ...محرمه  بهم  روزبه   خوشحالم  یلیخ_

 :د یپرس  و   کرد  من من  یکم 

 ن؟ یگفت  عطا  به   روزبه  مورد  در   ی زیچ یعل  و  تو_

 :داد  جواب مطمئن  و  ی جد یلیخ  آزاده



 آب   از  ل یفام  بعدا  که  بوده  ی گروه   ق یرف  هی!  بشه  زده  ی حرف  بخواد  که  نبوده  شما   نیب  یزیچ...  نه__

 !باشه   راحت   التیخ!  نبوده  خواستگار   یحت...  دراومده

 به  روزبه  ی موقت  و  مجدد  ورود   از  یعل  و  آزاده  نکردن  آگاه  بابت  را   خدا بار،  ن یصدم  ی برا  دل  در  فروز

 دوست  را روزبه  عاشقانه  چقدر  یادوره  در   او  نداشت  خبر کس   چ یه  نکهیا  از.  کرد  شکر   اشیزندگ

! بوده  کرده  یخواستگار او  از  جا   در   نبودن،  محرم  تصور  ه یاول  شوک   از  بعد  روزبه   نکهیا  و!  داشتهیم

. بماند  تفاوت یب  او  حضور  به   نسبت  توانستینم  شدیم آگاه  روزبه یوجود  تی ماه   از  عطا   اگر  نایقی

. بود  داده  دست  از  را اش عاشقانه  رنگ   کامال  او  به   اشعالقه  ییسو  از.  داشت  ی دوگانگ  هم   خودش 

 احساس  مورد   در  روزبه  مبادا  که   بود  نگران  ییسو  از!  محرم  اما.  بود  شده  یعل  مثل   شیبرا  روزبه

. باشد  مانده   یباق  دلش   در   ی م یقد  عشق   آتش  از   یزی چ  هنوز   و   باشد  گفته   دروغ  او  به  دش یجد

 و  کند ینم   یزندگ  رانیا  روزبه   که  بود  خوشحال .نباشد  برادرانه  او  به  روزبه  نگاه   ته  نکند  بود  نگران

 .باشد  داشته  دارید  او  با   ادیز  ستین  قرار

 

 و   نشستند  بود،  باغچه  درختان  ن یب  که  ییها تخت  ی رو.  بودند  دهیچ یی بایز  یغذا  ز یم  خانمها 

  .کردند  لیم   گرانید  و   روزبه یهایشوخ  ان یم  را  بود   دهیخر  نگیتریک  از  یعل  که   ی ناهار

 :گفت  و   گذاشت  تخت  ی رو  عطا  ی جلو  را  الیو دیکل  برز یفر  ناهار،  از  بعد

 که   خودشون شهر  بره  هفته  ه ی  امشب  ن یهم   گفتم هم   داریسرا  به...  شما  خدمت هفته  هی  الیو  نیا_

  .مرتبه  و   آماده  هم   خونه کرده،  عوض  شبید  رو  استخر  آب .  نیباش  راحت

 :زد داد  مقابل  تخت  از  و   دیکش  ی سوت  روزبه.  دیخند  و   کرد  نگاه  عطا  به  انه یموذ  یلبخند   با  یعل

 روزه یف  و  من   به   هم ساعت  دو   هی  آقاعطا   و  فروزان  از  بعد  رو   استخر  یول...  خوامینم   رو  خونه  ییدا_

 !داره  ثواب.  بده

 :داد  جواب   ی فکاه   یاخم  با   برزیفر.  شدند  قرمز  فروز و   روزهیف  و   دندیخند همه



  اشکال  گفتم...یرانندگ  یاومد  هم  دوستت  با...  یفروغ  یراننده  یگفت  ی اومد   یپاشد   دعوتی ب_

 !تو   به  دمش یم  هم روز دو  جهنم،  ،یگرفت  زن   وقت  هر .نکن  ادیز رو  روت   گهید  یول...  نداره

 :گفت  و   کرد  تشکر.  برداشت  را دیکل  گرم   یتبسم  با   عطا

  .نجایا  میایب  روز  دو  یکی   عسلماه  و   مسافرت  عنوان  به   بعد.  خودمون خونه میبر  اول  دم یم  ح یترج_

 :زد  ی لبخند  برزیفر

 .شماست   ار یاخت  در   هفته  ه ی  تا  نجایا  حال  هر   به...  یدان  خود_

 

 [01:16 24.07.21] ,شیرایو

۲۹۱.۱       

 لش یموبا  بود،  تخت   کنار  برق   زیپر  به   که  ی شارژر  به  اشاره  با   فروغ  خوردند،  که   را  ناهار   از  بعد  ی چا

 :گفت  و گرفت   برز یفر  سمت  به  را

 !ده یرس  هشدار مرحله  به   شارژش  .شارژر  به  بزن  منو   یگوش  شده،  پر   لتیموبا  شارژ  اگه  داداش_

 :گفت  خنده با   فرنوش  برز،یفر  از  قبل

 نکهیا  نه   نبوده،  ی خال صبح  از  نوایب  شارژر   نیا...  گرفتم  نوبت  شما  از  جلوتر من...  صف تو برو  عمه_

 !مشغوله   مدت   تمام  زه،یپر  هی  ن یهم   فقط

 کنان یشوخ  شدندیم   محسوب جمع  به یغر  که  یعل  خانواده و  بزرگترها   حضور   به   توجهیب  روزبه

 :گفت

 دائم!  مونهینم   کاریب  و   ی خال!  آزاده  بازار   اهل  ی مردا  نیع...  نه!  خرابه  یزنا   نیا  ن یع  شارژره  نیا_

 !بده  سیسرو        دیبا



 نگاه  گر یکدی  به   واج  و  هاج روزبه   فیسخ  یشوخ از   ریمتح  آزاده  و   یعل  فروز،  و  عطا .  دیخند  روزهیف 

 رهیخ هاسبزه  و  درختها  به   و  زدند   دنینشن  به  را خودشان  خانم  نیزر  و ی شکوه   مهندس.  کردند

 :کرد  زمزمه  یعصب  برز یفر  و  کرد   نگاه  روزبه  به  اخم  با   فرنوش  .شدند

 واقعا  ست؟ین  یرسم  و  یخانوادگ جمع  تو ایشوخ  نیا  یجا  یدونینم   هنوز  سالته   یاخرده  و  یس_

 !که

 تا   کرد   تالش  و.  کرد صحبت  سوژه  را  کردندیم   پرواز  درختان  نیب  که   بای ز  چکاوک دو  عیسر  فروغ

  .کند  ی ماستمال  را  روزبه   بزرگ  یسوت

 

 ی شوخ  ن یچن به یغر  بزرگتر  هم آن  بزرگترها،   ی جلو  لکردهیتحص   روزبه   شد ینم   باورش   فروز

 یلیخ البته!  است  دهی پر  دهانش   از  سهوا  کند  فکر  داشت  دوست.  شود  خارج  دهانش   از  ی ناهنجار

 .نباشد  ا ی  باشد  آنجا   یخانم  نبود  مهم  شیبرا.  کردیم   یشوخ  نطوریهم   شهی هم  روزبه   آمد  ادشی  زود

 ها  خانم احترام  خاطر  به   فقط  .نبود  جمعشان  در   یبزرگتر   و  بودند  سال  و   سنهم همه   ها موقع  آن

 از  چقدر  بود  روزهیف  ی جا به   او  اگر  که   کرد  فکر   نیا  به   .دادیم  تذکر  روزبه  به   ی گاه           یعل  که  بود

 یشعوریب  ینشانه  اگر  بزرگترها،  ی جلو  فیسخ   یشوخ  انیب!  خوردیم   حرص  روزبه   حرف  نیا

 کرد  شکر   را  خدا  دل  در  بود  خورده  خط طالعش  از  روزبه   نکه یا  از!  زندیم  ادیفر  را   یشعورکم  نباشد،

 .زد  لبخند   عطا   به   رو  و

 طرف   به  ی قدم  و   شد  بلند   جا   از   برزیفر  افت، ی  خاتمه که   پرندگان  ییبایز  وصف   اندر  فروغ  یسخنران

 دست   در  را  خواهرش  دست  برز یفر.  شدند  بلند  احترامش  به   هم فروز  و عطا .  رفت  داماد  و   عروس

 :گفت  و  گذاشت   عطا

 کنار   ی خوش  و   ریخ و  ی سالمت   به...  خودتون  یزندگ  و   خونه سر  دیبر  دیپاش...  نینینش  نجایا  یالک_

 .ن یباش  روراست  هم  با  شهیهم  و  ن یکن  ی زندگ  هم

 به  یتبسم   با  .خورد  فروز  چشم در  و   دی چرخ و  د یچرخ هوا  در   ”روراست” ی کلمه.  زدند  دست  هیبق

 «گفت  دینشا  راست هر... گفت  دینبا  راست  »جز :  گفت  دل  در   و  ستینگر  عطا   بعد  و  برزیفر



 سوار.  کردند  ی خداحافظ  ه یبق  با  خواسته   خدا   از  فروز   و   عطا  برز،یفر  کردن  دست   به  دست  دنبال  به

 .راندند  مشترک  یزندگ  و  تهران  یسو  به   و  شدند   نیماش

 

 [01:16 24.07.21] ,شیرایو

 :گفت دلبرانه  و  آرام   ،یشینما  و کوتاه  یم ی تعظ  با .  کرد  باز  را  خانه  در  عطا    ۲۹۲

 !نیگذاشت  ما   چشم   رو قدم !  بانو  ن یاومد  خوش_

 در  ی جلو یلباسچوب  به   و  درآورد   را  کتش. بست  را  در   عطا.  گذاشت خانه  به   پا  و  د یخند  فروز

 به  رو   و  نشست  یمبلتک  ی رو  ی داماد  لباس و  کراوات  همان  با .  زد  یاسپر  دستانش  به.  کرد  زانیآو

 :گفت  کردیم  زانیآو  را  مانتواش  و  شال   که  فروز

 ه؟ یک  سته،یم یوا  خودش  ی پا  رو   که  ی زن  از  تر جذاب  یدونیم_

 :گفت  و  نشست ش یپاها  ی رو.  رفت  طرفش  به   خرامانخرامان  فروز

 !نهیشیم   محبوبش  ی پا  رو  که  یزن_

 :دیخند  مردانه  عطا

 !ذکاوتتم  و   هوش  ن یهم   عاشق...  ازیامت  ده_

 !مییشما  شاگرد...  کنمیم  استدعا_

 :کرد  نجوا  و  دیکش  ی قیعم   نفس.  رفت  فروز باز   یقهی  انیم  عطا   ینیب

 !زکمیعز...  دیاستاد  شما_

 :گفت  و  د یکش  همسرش  گردن  به   یدست  فروز

 ه؟ یمرد  جورچه ست،پشتوانه  و   یحام   جوره  همه  که   یمرد   از  ترجذاب ی گفت  تو  اگه   حاال_

 ...بگه   گفتارش   با  رفتار بر  عالوه  بلده  که  یمرد_



 :داد  ادامه  و   شد  ره یخ  فروز   شب رنگ  چشمان  به

 ...رمیمیم  برات...  عاشقتم...  دارم  دوسِت_

 :زد  عطا   گردن  بر  ی کوچک  گاز  فروز

 !دیکرد  دای پ  راه  بعد  یمرحله  به   شما ...  ازیامت  صد_

 را  او  و   شد  بلند   شی جا از.  کتفش  دو  ر یز  گرشید  دست .  رفت  فروز  زانوان  ریز  به   عطا  راست  دست

 عطا .  درآمد  صدا به  در زنگ   که  ببرد؛  خواباتاق  به   را  او  خواست و  زد   هال در  ی چرخ.  کرد  بلند   هم

 توریمان در  یابهی غر  مرد  ریتصو  .رفت  فونی آ  طرف به  و   گذاشت  نیزم  یرو را  فروز  ی پاها  آرام

 :گفت  و  برداشت  را  فونیآ   عطا .  کرددیم ییخودنما

 د؟ییبفرما_

 ؟ یشکوه   عطا   یآقا_

 !دیی بفرما  هستم   خودم   بله،_

 !نییپا  دی اریب  فیتشر  لحظه   چند_

 :دیپرس   دوباره  و  کرد   نگاه  فروز  پرسؤال  چشمان   به   عطا

 امرتون؟!  دییبفرما_

  .نیدار  من   ش ی پ  یامانت  هی  نیار یب  فیتشر  کردم   عرض_

 !ن ییپا  امیم  االن_

 

  .رفت   ن ییپا  و  کرد   یعذرخواه   فروز   از  یتبسم  با .  کرد  باز  را   آن  و  برد  کراواتش   گره  به  دست

 سمت   به  بود،  فونیآ  در   که  ی مرد.  کرد  نگاه   نیی پا  به  پنجره   پشت  از   شیپرتشو  فروز   عطا،   رفتن   با

 !شود  سوار  تا   رفتیم   یچهارصدوپنج  پژو



 از   و  رفت   فونیآ  سمت  به   دوباره.  ندیبب  را  در یجلو و  شود   خم  توانستینم   و  داشت  نرده  پنجره

. ستادیا  عطا  آمدن   منتظر  و   رفت  آپارتمان  در  دم  .نبود  توریمان در  یکس.  کرد  نگاه   را  رونیب  توریمان

 که   همانطور.  آمد  رونیب  آن  از   کردیم  باز   را  ییمقوا یپاکت  که یدرحال  عطا  کرد،  توقف  که  آسانسور

 :گفت  و  شد رد   فروز  کنار   از  بود   اتشیمحتو   و  پاکت   به   حواسش

 !در  رو  بودن  چسبونده رو  پاکت  نیا_

 هست؟  یچ_

 :گفت  و   نشست  مبل   یرو   عطا

 !برسه   هیریخ به  قراره  که   ی نیزم  همون  با   رابطه  در.  کردستان  از  مدرک   و  سند   یسر  هی_

 به   لحظه.  کرد  باز را  راهنش یپ  یها دکمه  بود،  ش یرو  ش یپ  ی کاغذها  به   نگاهش  کهیحال  در   عطا

 را  یگر ید  کاغذ  و  گذاشتیم  ن یزم  بر   را  کاغذ  کی.  شدیم  شتریب  نگاهش   جانیه  و   یشاد  لحظه 

 !یبعد  کاغذ   سراغ  رفتیم  و   کردیم  نگاه  قبل  کاغذ  به  دوباره.  داشتیبرم

 ینامطلوب  احساس  .است  شده   خارج  معاشقه   فاز  از   کامال  عطا  بود  مشخص .  نشست  ش یروروبه  فروز

 ی غذا  ظرف که  یکس.  شود  کنسل   اشیحیتفر  سفر  آخر  ی لحظه  در   که  یکس   حس.  بود  کرده  دایپ

 و  رود   شی پ  یدولت  استخدام  گام  نیآخر  تا که  ی کس  .شود  خرد و  فتدیب  ن یزم  بر  اششدهنیتزئ

 .کند   خود آن  از  را  یینها  ی امضا  و  شود   ظاهر  ناگهان  بهتران””ازما  از  یکی  فرزند   آخر  ی لحظه

 

 صحبت  یفارس.  د یشن  را   عطا  یتلفن   یگفتگو  ی صدا.  کرد  سرگرم   یقور   و   یکتر   با  را  خودش 

 مسائل  و   تبصره  و  قانون  رامونیپ  کامال   شیصحبتها .دینفهم   ش یحرفها از   یادیز  ز یچ اما  کرد،یم

  !بود  یحقوق

 ییگو.  کرد  نگاهش   بامحبت   عطا.  گذاشت  زیم ی رو  و  خت یر  ی چا  وانیل دو   گذشت،  که  یربع  کی

 تکان   را   آنها.  گرفت  دست   در   یبادبزن  را  کاغذها .  بود  کرده  فراموش   را  او  حضور   فاصله   نیا  طول  در

 :گفت  و  داد



 جلو   رو   کارم  یلیخ! گرم  دمش   بوده  ی ک  هر ی ول  فرستاده  واسم  رو   مدارک  نیا  یک  دونمینم _

 !شهیم  انجام   روزه  دو   یکی  کارم  نایا  استناد  به.  انداخته

 

 [01:16 24.07.21] ,شیرایو

۲۹۳    

 :انداخت  گوش  پشت  را  اشیر یدلگ  و   کرد  ی تبسم   فروز

 !ه یعال  یلیخ  نکهیا_

 :گفت  خواهش   سراسر  یلحن با  و   کرد  من من  عطا

 ؟ یشیم  ناراحت   تو   شه،  کنده   هی قض   قال   و  بشه  بسته  پرونده  ن یا  زودتر  تا   کردستان  برم   من  اگه_

 :داد  حی توض  عطا   خود.  شد   رهیخ عطا  به   فقط  کالمیب.  دینچرخ  فروز   دهان در  زبان   یناراحت   شدت  از

 !شن  فاسد   و  بدن  دست   از  رو   اثرشون  مدارک  نیا.  شه  رید  نگرانم_

 :زد  ه یتک  مبلش  یپشت  به   ر یدلگ  فروز

 عقد  امروز  نی هم   یناسالمت!  ادی نم   ش یپ  یمشکل رترید  روز   دو  حاال  شه؟   فاسد  که  ه ییغذا  مواد  مگه_

 !میکرد

 :کرد  شرک  یگربه  ه یشب  را  چشمانش  عطا

 !شدن  فاسد  همون  شهیم. کننیم  عوض   رو  شونیاستراتژ  رفتن،   لو   بفهمن_

 :گفت  عطا  سر  پشت   از  نویم

 گردش  دادگاه  و کردستان  تو ذکرش  و  فکر  مونده،   جسمش  فقط  بمونه  هم  دلت   ور  بشر  نیا_

 .شه ینم   عطا   عطا  نشه،  حل  پرونده  نیا  تا   .کنهیم

 :گفت   یخی  لبخند   با  و  داد قورت   را  اش یناراحت  فروز



 ؟ یر یم  صبح_

 :زد  برق  چشمانش  عطا

 و  ببندم   رو  پرونده  روزه  دو   یکی  دم یم  قول.  کارا دنبال  فتم یب  صبح  اول  که  رمیم  امشب  ن یهم   نه،_

 !برگردم

 از .  زد  پس   را  بود  کرده  خانه   ش یگلو  در  که  یفی خف بغض .  داد  تکان  را  سرش.  نکرد  یاعتراض  فروز

 :گفت  و  شد   بلند  ش یجا

 .ببندم   رو  ساکت   رمیم_

 

 را  اشیشانیپ.  دیکش  آغوشش   در   را  فروز.  بود  ستادهیا  در   یجلو دست،  به   ساک  عطا   بعد،   یکم 

 :گفت  و  دیبوس

 !یکن یم  درکم  که  ممنون_

 :داد  جواب و  آمد   رونیب  آغوشش   از  عیسر  ی لیخ.  گذاشت  جوابیب  را  عطا   یبوسه  فروز

 !کردم   یبزرگوار...  کنمینم   درکت_

 :گفت  طعنه به  و   دیبوس  را  اشگونه  بار   نیا  و   کرد  بغل  را  فروز  دوباره.  نرفت  رو  از   عطا

 ؟ یکنیم بدرقه  رو   شوهرت  یجورنیا!  بزرگوار؟_

 و   یطوالن  متقابال  اما  امد،ین  رون یب  آغوشش  از.  داد  را  اشبوسه  جواب   کوتاه و  زد   یمحزون  لبخند   فروز

 .نگرفت آغوش  در  را عطا  هم  گرم

 .رفت   رونیب  خانه از  و   زد  تشکر   سراسر  یلبخند .  گرفت  فروز   یگونه  از  ی فیخف  شگون ین  عطا

 



.  بود  آن   یرو   هنوز فروز   چشم اما.  دادیم  نشان  را   همکف یطبقه  بود  ی قیدقا.  بود  رفته  آسانسور

 دامن   بلوز  هنوز .  انداخت  مبل   یرو را  خودش  و   بست  را  در.  برداشت آن  از   چشم و  د یکش  یآه 

 .را  چهره بر  عروس  شیآرا   و   ونینیش  همراه داشت،  تن   به   را  ی مهمان  دیسف

 وارد  مدافعلیوک  نقش   در   عطا  که   یاول  روز   از.  بست  چشم و  گذاشت   زیم  ی رو  را شیپاها  حوصله یب

 را،   شیدعواها  را،  ش یهایبازعشق  را، ش یهامحبت  .دید  چشمش   ش یپ  را   شد  اشیزندگ

 ...را  ش یتهایحما

 خودش  به   هم   .گرفت  دنی جوش  اش بسته  چشمان از  و  شد   بدل  اشک  به  شیگلو  در   نشسته  بغض 

 !ریتحق  احساس  کرد؛ یم  گرفتن قرار   نی توه   مورد   احساس .  عطا  به   هم و  دادیم   حق

 

 و   یواریکمدد  رد،یبگ  دوش   کند،  عوض   را  لباسش  توانستیم .  بگذرد  زمان  تا  بست  چشم   حوصله یب

 اما.  سدیبنو  را  بخرد  خواستیم  که  یلیوسا  ستیل بار  ن یچندم  یبرا  و  کند   یبررس  را  نتهایکاب

 را  فش یک  و   کرد  دراز  دست .  نهاد  ز یم  یرو   پا  دوباره  و   درآورد  را  شیجورابها تنها.  دینکش  اش حوصله

 از.  کرد  باز   را  طنز یکانالها.  شد  پناهنده  تلگرام  به  و  برداشت  را  لشیموبا.  برداشت  مبل   کنار  از

 سطح  در  را  یرانی ا  پسر  و  دختر   و  بودند  داده  ر یگ  رکمریز  به  فقط   که  ادبانهیب  ی هاهزل  خواندن

 ن یا  اساس  بر   صرفا یکس  اگر  کرد  فکر .  گرفت  دلش  شتریب  بودند،  آورده  ن ییپا  یابانیخ و   فاحشه

 شیپ  یرانیا  پسران  تمام کرد  خواهد  تصور  بشناسد،  را  رانیا  یاخالق  یجامعه  بخواهد   هزل مطالب

  !اندکرده  ن یجنسقط  بار   هاده  دخترها  تمام  و  هستند  ی جنس  مسائل   یکارکشته  و   خبره  ازدواج  از

 روغن   کمبود   و  یگران  فقر،   ،ی کاریب  ،ییکرونا  ریوممرگ  آمار.  رفت  اخبار   سراغ  و  بست  را   طنز  کانال

  ...یخانوادگ  یناموس  ی قتلها  زاگرس،   یجنگلها یسوز آتش  شکر،  و

. کرد  باز   رمان  کانال  سه  دو   و  بست   هم را  خبر   کانال !  دوارکنندهیام  و  مثبت  خبر کی  ی حت  از  غیدر

 رمان  کانال  کی  از.  کرد  بالهت   احساس...  رمتعارفی غ  گفتمان  نامعقول،  یفضاساز   ، ییامال  یهاغلط

 !کرد  تجربه  را   بالهت  از  ی گرید  سطح   و  رفت   ی گرید  کانال  به



 و  داعش   اتیجنا  از   خبر اگر  کند،   روشن   هم   را  ونیزیتلو بود  مطمئن  و  بود  افتاده  ر یگ  یمنف   مدار  در

  .کرد  خواهد  پخش   اکشن  و   یجنگ   لمی ف  نباشد،   الهالل  و   طالبان

 :بود  نوشته.  بود  روزبه .  آمد  شیبرا  ی امیپ  که   بگذارد  زیم ی رو  را  لش یموبا  خواست

 «فروزان  بودنه  نیآنال  وقت   چه  االن»_

 «ینیآنال  نم یبیم  دارم  ساعته  کی»

 «شهینم   نگم   یچیه  خوامیم  یه »

 «بشه  یشاک  دستت  از داره  حق   دامادشاه   نوایب»

 «بگم  بهت  د ینبا  من  رو  نایا»

 .بود  فرستاده  ی عصبان  کریاست چند  شی امهایپ  وستیپ  و

 

 و   کرد  تبرئه   را  خودش  برنامه  و   فکر  بدون .نشد  دینگو  ی زیچ  خواست  چه  هر. برخورد  فروز  به

 :نوشت

 «.کردستان  رفت  اومد  ش یپ  براش یکار   دامادشاه  جناب»_

 «.نکن   قضاوت   زود»

 ن یآنال  عنوان  اما.  داشت  را  روزبه  از  دنیشن  یعذرخواه  انتظار .  شد  ظاهر  شیامهایپ  کنار  دوم  کیت

 بگذارد  ز یم  ی رو  را  لی موبا  خواست  دوباره.  شد لیتبد قبل”  ی قهیدق  کی   دیبازد  ن ی”آخر به  روزبه

  .گرفت  ی ریتصو  تماس  آپواتس  در   روزبه  که
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 :گفت  ی م ی صم  و  گرم   یلبخند با  روزبه   ر،یتصو  شدن   ظاهر  با.  کرد  وصل  را   تماس

 به  رو   یلیل یعطا  گرخه، یم باشه  که   هم  مجنون  ، یکرد  درست   خودت   واسه  تو   که   یاافهیق  نیا  با_

... کردستان  رهیم  ره،یدرم  نباشه،   دستش   دم  صحرا و  ابونیب!  رهیم  در   خودش و  بخشه یم  عبدالسالم

 !یشد   یزامب  هیشب!  بنداز  خودت  به   نگاه  هی

! بود  کرده  پاک   را   شی اشکها  دست  پشت   با   و  ختهیر  اشک  عروس   شیآرا با  قبل  ی ساعت  آمد   ادشی

 :دیخند

 ن؟ یموند  لواسون  ی ک  تا!  مهیواقع  افهیق_

 درد  دستت .  تو  یقبل  خونه. مروزهیف  خونه   االن.  رفتن هم هی بق  عطا  و  تو رفتن   از   بعد  ساعت  مین_

 یلیخ.  نجاستیا  هم   مامانش .  بمونه  یگذاشت  رو لیوسا  یسر  ه ی  و  خچالی  و  فرش   و  تخت   نکنه

 !کرد  دعات

 :کرد  ی تبسم   فروز

 .روزه یف  هم تو   هم. نیدیکش  زحمت   ی لیخ  امروز ...  کنمیم  خواهش _

 :گفت  و   بست  را  اتاق   در.  داد  نشان   را  فروز  سابق خواب اتاق  سرشپشت  یفضا   و  کرد   حرکت  روزبه

 ه؟ ی چ  موردش  در  نظرت_

 !خونگرمه.  اد ی م  نظر  به  ی خوب  دختر_

 آرزو  روزه یف  مادر  حال  هر   به.  میرانیا  جفتمون  تا بذارم  برونبله  قرار  جمعهشب  واسه  فکرشم  تو_

 .کنم یم  مطرحش   خونه تو امشب.  نطوری هم  منم مادر و  پدر  داره،

 :زد ی شاد  برق   فروز  چشمان 

  .باشه  مبارک ...  یسالمت  به_

 :آورد  زبان  به   اطیاحت  با   را  کالمش   سکوت،   یکم   از  بعد  روزبه

 اد؟ یبرم  من   دست   از  یکار   اومد؟  شی پ  ی مشکل  کردستان؟  رفت   چرا عطا_



 :نکند  برخورد  ناراحت   و  باشد   تفاوتیب   ظاهرش  کرد  یسع.  رفت ن یب  از  فروز   چشمان  برق

... ناشناس  ه ی  طرف  از   د، یرس  دستش   به  کردستان  تو   پرونده  ه ی  مورد  در سند   و  مدرک   یسر  هی_

  اونجا  ، یکار   روز  شروع  با   فردا  که   افتاد  راه  جا   در .  گهید  روز   سه   دو  تا   کنه  تحمل   نتونست  زدهذوق

  .باشه

 :کرد  عطا   رفتار  هی توج  در   یسع  روزبه

 یلیخ که   یز یچ  اونم  .کنه  فکر   یاگهید  زیچ به   تونه ینم   باشه   یز یچ  مشغول  ذهنش   اگه  مرد_

  .نباش   یعصبان   دستش   از...  زن  ذهن  برخالف  ه،یبعدتک  مرد  ذهن ...  باشه  مهم  براش

 :گفت  و   داد  انحنا  نیی پا  سمت  به  یکم   یت یاهم یب  ینشانه به  را  لبانش  دروغ   به  فروز

 نی تحس  چشم به  دم ید  بار   چند  امروز.  اومده  خوشش  روزه یف  از  خانمفروغ  کنم  فکر ...  الیخی ب_

 .کردیم نگاهش  داشت

 :گفت  یجد  یل یخ  و   داد  تکان  سر  روزبه

  !داره  دوست  ی لیخ هم رو  تو   مامانا_

 :دیخند  قهقهه   به  فروز

 !یلیخ  آره_

 !گمی م  یجد_

 !داره  راه  دل  به  دل  البته!  کردم  باور  باشه_

 :زد لبخند و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  ی سر  روزبه

  عنوان به...پارک  تو  بذارم   میقد  ی ها بچه  با   قرار  ه ی  خوامیم   ؟ یاکارهیچ  فردا  واسه_

 !شن  زیسورپرا  شونهمه میبر  خواهرزاده_خاله



 قرار  بهت؟  گفتم...  نداره  معنا   ی مرخص   از  استفاده  ستین  عطا   که   حاال ...  کارخونه  برم   خوامیم  فردا_

 هست،  فرنوش   مباشر  البته ...  یرداخلیمد  بشم  من  هست،  کبد   وندیپ  و  درمان  دنبال   فرنوش  تا   شد

  .باشه  داشته  کنترل  دور از  هم  برزیفرداداش  خود

 :گفت  زده شگفت  روزبه

  برزیفرییدا  اونم  کرده؟  بهت   یاعتماد  نی همچ ییدا  که   ی کارآموز  یرفت وقت  چند  مگه...  واااووو_

 !وصله  شیزندگ به  کارخونه   اون  که

 خود هم   هفته  هی.  دمیچرخ  مختلف   یقسمتها  تو   اریشهر  تولد   از   قبل  هفته  ه ی...  هفته  دو  تینها_

 خوش  حالش  که فرنوش ...  روزبه  خاصه  طیشرا  .داد  اد ی  بهم  رو  کار   یکنکور   نکات  برزیفرداداش

 درست  کارخونه به  اومدنشون  ییکرونا  اوضاع  نیا  تو   باالست،  سنش هم  برزیفرداداش  ست،ین

 تا   .کنن  دنبال  رو  کار   خونه  تو   از  توننیم...  داره  مداربسته   نیدورب  ستمیس هم   کارخونه   تمام.  ستین

 مغز  با   کنترل  یول کارخونه،   تو  ی فرهادمهندس  دست   شم یم  عمال  من.  بشه  بهتر  اوضاع  انشااهلل

 .هست  ز یچهمه  به   حواسش تلفن  و  ن یدورب  پشت  از  که   هیفرهادمهندس

 :گفت  و  خاراند را  ش یابرو  کنار  روزبه

 سر  ار یدرن  کنسفت  کن شل.  کارخونه  برو  بعد  بشه،   تموم ازدواجت  یمرخص  هفته  هی  نیا  بذار_

 واسه   روز  سه   ،یبر   روز دو  دوباره...  ینر  اری شهر  تولد  واسه  روز   دو  یبر   روز  ه ی.  رفتن  کارخونه

 !مونه ینم   اونجا  هفته  هی  که   عطا .  برو  بعد  یشنبه  از.  هفته  آخر   تا   خونه   بمون !  ینر  تیعروس

 :گفت  حرص  با  و   انداخت  ن یچ را  لبش  دور  فروز

  اون  مثل   منم...  ستین  مهم  گه ید  برگرده،  فرداشب  اصال...  ادین  ای  ادیب هفته  آخر  تا  عطا...  عمرا_

 هست،  من  از  ترمهم کار  عطا   یبرا  یوقت.  کنسفت  کنشل  بدون.  مداوم  و  وسته یپ.  کار  سر   رمیم

 !خودش  مثل شمیم  منم

 :کرد  نگاهش  آلوداخم  و  ز یت  روزبه

 !بره  که  بوده  مجبور  واقعا  عطا   اما  ،یکن  ی بازلج  ی خوایم  تو...  فروزان  نداشتم  انتظار  ازت_



 !خواست خودش...  نبود  ی اجبار  چیه _

 !باش  متوجه  خواهشا...  فرده  خود  طرف  از  اجبار   اوقات   یگاه _

 :رفت  درهم   فروز  چهره

 تو   جلو یحت اما.  دونمیم  خودم  برادر  و  دوست  رو   تو   من  روزبه،...  ستین  هی توج قابل  کارش_

 بعدش   گفتم  بهت که  هم  ینیا.  رفته  و  کرده ول   رو  من   ی عروس  شب  عطا   بگم  کشم یم  خجالت 

 ز یچ  ه ی  مورد در  ایب...  کن  ولش...  کننیم   یفکر  چه   موردم  در  گرانید  نکهیا  تصور . شدم  مونیپش

 .میکن  صحبت   گهید

 یرخدادا زمان  رفتن؟  یکار  تیمأمور  دنبال ی عروس  یفردا  ای  یعروس شب   کهیکسان  بودن  کم_

 و   میحر از  دفاع  زمان   امداد،  زمان  جنگ، زمان  نبودن؟  شونبچه  تولد   زمان  نبودن؟  شونیزندگ  مهم

 ...حق
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 :دیپر  حرفش انیم  فروز

 درسته!  لهیوک!  زایچ نی ا  و  نشانآتش  و   احمرهالل  امدادگر  نه   هست   حرم  مدافع  و   رزمنده  نه   عطا_

 به  مربوط   و  نداره  براش  ی اقتصاد  نفع  رفت و  گذاشت  تنها   رو   من  خاطرش به  که   یاپرونده  که

 جا جابه  رانیا  ی مرزها  نه  سراغش   رفت یم  رترید   روز   دو  اگه .  شهیم  محسوب  ی کار  ی ول  ست، هیریخ

 .نکن  ه یتوج  یالک.  کردیم  یشرو یپ  داعش  نه   شد،یم

 :گفت  و  د یکش  شیموها  انی م  یدست  روزبه



. ستین  ی گیم  تو   که   یینایا  فقط  بزرگ  کار...  المنفعهعام  یعنی...  هیر ی خ  ی گیم  ی دار  خودت_

  !رفته  که   بره،  درجا   بوده  الزم عطا  دید  از   باش  مطمئن

 .نزد  ی حرف اما.  کرد  آلود حرص  را  اش افهیق  مجدد  فروز

 :گفت  مکث   یکم  از   بعد  و  برد  دندان  ریز  به   را  نش یریز  لب   روزبه

 م یدید  خونه  میدیرس  که  ما ...   بگم  عطا   به  بعدا  خواستمیم  .بگم  بهت  االن  خواستمینم   راستش_

 اومده  یجور چه  میدینفهم .  راهرو  تو...  هستن تو  منتظر   و  ستادنیوا  آپارتمان  در  پشت   زن تا  دو

 به  ی راض  رو   تو مثال  بودن  اومده  ینیریش  با.  بودن  شرفیب  حرومزاده  اون  یخاله و  ننه...  تو  بودن

 رفته  داده  لیتحو  رو خونه   ی قبل  مستأجر  و  میکرد   اجاره  د یجد رو  خونه   گفتم   منم ...  بکنن  گذشت

 .ندارم  گفتم  که   خواستن  رو   عطا   دفتر   آدرس... رفتن  وا  جفتشون...  شهی هم  واسه  کشور  از  خارج 

 یکارها   داره  تو  نبود  در  االن   که  لتهیوک  فقط  یعل  برادر  فکرشون  تو.  شوهرته  عطا  دونستنینم 

 زد  مفت   زر   ی سر  هی   ،یستین  تو   دید  ش ننه  یوقت .  کنهیم  دنبال  رو  شرفیب  اون  دادگاه  به   مربوط

 .کنم  خرد  دهنش  تو   رو   دندوناش  خواست یم  دلم   که

 :گفت  پوزخند  با   و  د یشن  را  روزبه یحرفها  دقت   با  فروز

 ...یکرد  والش آش  جوراون  رو  پسرش گل  صورت  تو  بفهمه   بهروز ننه  کن  فکر_

 :دیخند  روزبه

 باور  رو   حرفم  ممکنه  صورت  هر در!  کنهیم   پرچم  پام   تو   رو خشتکم دمید  من   که  یاننه  اون_

 بذار!  بهتره  ی نر  مدت  ه ی.  بشن  مطمئن   نبودنت  از  که   انیب  هم  کارخونه داره  احتمال.  باشه  نکرده

  !بشن  دماغت  ی مو  ان یب  پاشن  روز  هر  روز هر  نذار...  یستین  و یکرد   مهاجرت  کنن   فکر

 :داد  جواب   مصمم   فروز

  .بهتره  باشم  ...کنن  ی زیآبرور  و  بخونن  لغز   سرم   پشت  خوانیم   نباشم  من   اگه  اتفاقا_

 خودت اگه  کن   باور.  بود  اومده  ی نیریش  با  امر  ظاهر  دم، ید  من   که   یمادر  اون...  یباش  دینبا  تنها_

 !بود  طهیسل  ی لیخ!  صورتت تو  کوبوندیم   رو  ینیریش  یبود



 :زد  ی تلخند  فروز

. شهیم  ر یش  شتریب  دمیترس  کنه   فکر.  شناسمیم   رو  اخالقش .  بودم  خونواده  اون  عروس   سال  دو_

 ه ی  شچاره بزنه،  هم  مفت   حرف   بخواد!  تو  ادیب  ده ینم   راه  رو   یقمر ننه  هر  داره،  ی نگهبان  کارخونه

 !باشه   راحت التیخ. صدودهه  به   تلفن

 :گفت  کبارهی  به   و  کرد   مکث  یکم.  کرد  د ییتأ  را  فروز حرف سر  حرکت  با  روزبه

 دارم   اعتبار  برات  اونقدر!  ینر   کار  سر   رو  هفته  نیا  خوام یم   ازت  من!  حرومزاده  اون  ی ننه  پدر  گور_

 ؟ ی ننداز  نی زم  رو  روم   که

 :کرد  نگاهش   زده شگفت  فروز

 نرم؟   چرا_

 !بگم  تا   ی رینم   بگو_

 :کرد  ی تبسم   فروز

 چرا؟  بگو  تو   حاال ...  رمینم ...  باشه_

 :دیکش  ی راحت  نفس   روزبه

 یزندگ  اول  یهفته تو  اونم...  شوهرت  با  هست  یباز لج  قصد   به  تو االن  رفتن  کار  سر  نیا_

 شروع  دعوا  و   یبازلج  با   رو  یزندگ  اول  ی ول.  دمیم  حق  هم بهت  ،یهست یعصبان  االن...  مشترک

 که   کرده  اجبارش  ی نگرندهیآ.  داشته  هم   اجبار  کن   باور  .رفتن  واسه  داشته  اجبار   کن  فکر   .نکن

 یالکیالک.  کار  دنبال  بره  کنهینم  ول  رو   عروسش  ،ی عروس  شب  یاالغ  چی ه   وگرنه...  بره  زودتر

 !نکن   تلخ   کنه  یزندگ  باهات   عمر  هی  قراره  که  برگشتهبخت  اون  و   خودت   کام   به   رو  یزندگ

 :گفت   و  زد   یلبخند   اشیزندگ   یبرا  روزبه   یدلسوز ی باال  سطح   تصور  از  فروز

  ...کنم  یخال  رو  حرصم مثل  به   مقابله  تصور  با  حداقل بذار!  یدار  رو جنستهم یهوا خوب_

 :دیخند  روزبه



 !اینکن  قطع.  امیم  االن  باشه،   دستت  یگوش  لحظه   چند_

 :گفت  و   آمد  روزبه   تا   ماند  سابقش   خواب اتاق  سقف  به   فروز  چشم   یقیدقا

 بعد  شوهرت،   هم  خودت  واسه   هم ببند  چمدون  کن،  پاک  صورتت از  رو  ترسناک   میگر  اون  پاشو_

 اول  شب .  ادیب  هم  عطا   گه ید  روز   دو  ی کی  تا  لواسون  میبر  ییچهارتا مادرش  و  روزه یف  با  ما،   دنبال  ایب

 !نباش   تنها   خونه   تو

 :داد  جواب ریمتح  فروز

 ؟ یکن  صحبت   روزهیف مورد   در   بابات  و   مامان  با  امشب   یخواستینم  مگه_

 .شهینم   رید...  گهید  شب  دو   حاال_

 .ندارم  یمشکل ...  راحتم من  روزبه_

 ا یب  پاشو  ندارم،   نی ماش  که  من...  گهید  نکن  ناز   باشم،  ال یو  اون  تو  روز دو   خوادیم   دلم  من  آقا_

 !دنبالمون

 :شد  درهم   دوباره   فروز  چهره

 !کشمیم  خجالت  روزهیف  جلو_

 :دیخند  روزبه

 گفت؟   یچ یدونیم...  شده  ی چ  د یپرس  ازم   هم االن.  گفت  من  به  و   دیفهم   رو   تو  ینیآنال  روزهیف_

 و  شور   اون  با  که  بوده  واجب  یلیخ یلیخ  بوده، واجب  یلیخ خودش  چشم به  حتما   عطا   کار   گفت

 ییجورا هی  دیشا ی حت. رفته  و   گذاشته  تنهات  بود،  مراسم  و   عقد  زمان  صورتش   تو   که  یشوق

 .باشه  کرده  یگذشتگ   خود   از   و  یفداکار

 :زد یپوزخند  فروز

 باشه، ...  نیسازیم  فداکار  پترس   ازش   د، یکن  صحبت  عطا   مورد  در   روزهیف  و   تو   گه ید  قهیدق  پنج  هی_

 !شم یم  حاضر  االن



 

 

 

 [13:30 25.07.21] ,شیرایو

۲۹۶    

 و  بودند  نشسته  عقب  یصندل   روزهیف و  روزبه.  بودند  لواسان  راه در  یچهارنفر بعد  یساعت

  .فروز  دست   کنار  روزهیف  مادر   خانم قهیصد

 ارث  طلب   و   همسرش  فوت   از  بعد   خانمقهیصد  د یفهم   فروز   شد،  گفته  ن یماش  در   که  ییحرفها  با

 اندک   ارث  پسرها،  مخالفت  رغمیعل  و   دامادش  و  دختر   اصرار   به.  گذشته  خودش  هیمهر  از  ها، بچه

 خودش  که  انتظار  نیا   با.  دختر  نام   به  انددهیخر یاخانه هم   با   و  شده  کی شر  دخترش  با  را  خودش 

 ن یا  از  و  افتاده  خودش  احترام  و   عزت  از  کمکم  اما !  کند  یزندگ دامادش  و دختر   با   عمر   ان یپا  تا  هم

 در  شه یهم   نفر   کی  نکهیا  از  بوده  شده  خسته .  نطوریهم   هم   خانواده  داماد.  شده  خسته  یزندگ  سبک

 یحال  متلک  و   تکه و   وتخماخم  با  را  ی خستگ نیا  و .  باشد  داشته  حضور  شانیخانوادگ یخلوتها

 یخال را  دستش  خانمقهیصد کهیزمان  بود،  گذشته  کار   از  کار   که یزمان  تینها  در   و!  کردهیم  مادرزن

 اریبس.  است  باخته  را  ی باز  بود  ده یفهم   بود،  کرده   دخترش  یزندگ یلیطف  را   خودش  و  کرده

  .نداشت  هم   یبازگشت  راه  متأسفانه   و   بود  مانیپش

 ی زندگ  هم   با  بود  تهران کهیمادام.  کند  رهن   مادرش  یبرا  را فروز  سابق  منزل  داشت  م یتصم   روزهیف

 .ندیگز یسکن  آنجا  مادرش  فرانسه،  به  بازگشتش   با   و  کنند

 

. رفت بود  مادرش و  پدر   به  متعلق   برزیفر  ی گفته  به   که   نییپا  اتاق  به   فروز   ال،یو  به   دنیرس  با

 و   مادر  خواباتاق  با  یاشتراک  چ یه  و  شده   عوض  کامال   ش ی پ  سال  یس  از  اتاق   لیوسا  بود   یمنطق



 که  بگذارد  اتاق  آن  در   را  چمدانش   خواست. کرد  نگاه   وارید  و  در   به  ی کم.  باشد  نداشته   پدرش

 :گفت  یخواهش  خانم قهیصد

 .نییپا  امیب  باال،   برم   رو  ها پله  نیا  یه  ندارم  پا   من  .میداریبرم  روزهیف و   من  رو  ن ییپا  اتاق  نیا_

 از   یکی  در   فروز  استقرار  از   بعد  .ببرد  باال  یطبقه  به  را   چمدانش تا  خواست روزبه از.  رفتیپذ  فروز

 !کنند  اقامت   باال   یطبقه  در   که   کرد  مجاب   را   مادرش  هم  روزهیف  باال،   یاتاقها

 

 ن یب  و   رفته اطیح  به   ینامزدباز  قصد  به  روزهی ف  و   روزبه.  کردیم  استراحت  اتاقش   در  خانم قهیصد

 خواباتاق  سه   نیب  که   ی بالکن  به.  برداشت  را  لش یموبا  هم   فروز.  بودند  شده  مستتر   باغچه   درختان

 تکان  را  تاب  ش، یپا  فشار   با   و  نشست   آنجا  یالکچر  و   کیش  یدونفره  تاب  ی رو  .رفت بود  مشترک

 تمام   وجود   با.  بکشد آن  ی رو  را  انگشتش   نداشت  دوست   اما  بود،   عطا  تلفنشماره  به   نگاهش .  داد

 .داشت  همسرش   دنی کش  ناز  به  از ین.  بود  ریدلگ عطا  از  روزبه،   ی هاهیتوج

 اما.  کند  قطع   را  تماس  خواست و  شد   مانیپش   زنگ  ن یدوم  به.  گرفت را  عطا   شماره  تفکر  بدون

 :داد  پاسخ  شاد  عطا   کردنش  قطع   از   شیپ

 !زدلمیعز  سالم_

 :داد  جواب  آهسته  و  خی

 .سالم_

 :بود  یپرانرژ  عطا  یصدا

 زکم؟ یعز  یخوب_

 !ممنون_

 :شد  همراه  خنده ته  با   عطا  یصدا

 !ی دیم  رو   جوابم  یدار قهر  و   یناچار   سر   از  هم   تو   زدم   زنگ  من   انگار   یدی م  جواب سرد  ی جور  هی_



 :داد   نشان  تفاوتیب  را  شیصدا   اما   د،یخند  فروز   لبان

 باهات  یبفهم   که   بهت  زدم   زنگ نی هم   واسه ،ی شینم   کردنم  قهر   متوجه  زدن  زنگ  بدون  دمید_

 !شده تنگ   صدات  دنیشن  واسه  دلم   هم  قهرم  هم !  قهرم

 :دیخند عطا

 !بازه  صدات ؟ ییکجا!  بشم  کردنت  قهر  مدل   نیا  ی فدا  من  آخ_

 اونا  ی اومد  که   تو  شد  قرار.  لواسون میاومد  نامزدش  مادر   و   نامزدش  و  روزبه   با .  خونه  تو  نموندم_

 .برن

 :گرفت  یشرمندگ   رنگ عطا  یصدا

 !ینموند  تنها   یکرد   یخوب  کار_

 ؟ یرسیم  یک_

 شه،  تموم  کارم   زودتر  کنم یم  خدا  خدا...  زنمیم  زنگ   بهت  دمیرس...  گه ید  ساعت   ه ی  کنم  فکر_

 مراحل   به   دنیرس  واسه  م یکن  یساز مقدمه  دوباره  میبر.  مشترک  یزندگ سر  میبر  و   شتیپ  برگردم

 !باالتر

 :کرد  نگاه   بود  دش ید  افق  در که   یسرسبز   یفضا   به   و  شد   بلند  تاب  ی رو  از  فروز

 !گمی م  یجد. نداشتم  بهت  ی کار  یبود  شممیپ.  نمونده  برام  یاقیاشت  و  حس   گه ید  منکه_

 .کنم  جمع  ازیامت  اول  از   دیبا  برگشتم!  سوخته  ازامیامت  تمام ...  یدار  حق_

 :داد  خاتمه  را  حرف   فروز

 .باش   خودت   مواظب_

 !دارم  دوست  منم_

 :زد یپوزخند  فروز



 .خداحافظ_

 !زکمیعز  خدانگهدار_

 

 .کردیم حس  را   خأل ه یشب  ی زیچ هنوز دلش  ته   اما .  بود  شده  بهتر  حالش  کرد،   قطع  که  را  یگوش

 که  بود  ی زمان  هیشب حسش  .ستیچ  اش یناراحت  لیدل  بفهمد  تا   کردیم   کنکاش   را  خودش   دیبا

 و  طیشرا  هم...  یاحساس  پارادوکس   .شد  یعصبان  خودش   از  و   دیبوس  را  فرامرز   زلزله،  شب  از   شیپ

 دیشا  کرد  فکر .  کند  درک  رفتن   به   را  اقش یاشت  توانستینم   هم   و   دیفهم یم   را  عطا   یکار   احساسات

  .کند  رنگکم را  حس   نیا  زمان   گذشت

 تاب   ی رو  دوباره.  دی ند  آن  ییبایز  از   یزی چ  اما  کرد،  نگاه .  کرد  نگاه  رامونشیپ  ی بایز  عت یطب  به

 .برهوت  برهوت...  یخال یخال.  کند  یخال را  فکرش  کرد   تالش  و  نشست

 

.  داد  ه یتک  یصندل  ی پشت  به   را  سرش .  داد  حرکت یآرام  به   را  تاب   پا،   ی پاشنه  و  انگشت   فشار  با

 .کرد  فکر  خوردنتاب  به  فقط   و  کرد  رها  یصندل  گاه هیتک یرو  را  دستش   دو .  بست  چشم

 ریزنج  به   را  دستش.  دید   را   روزبه  و   کرد  باز   چشم. شد  متوقف تاب  ناگاه  به  که   بود  نوسان  حس  غرق

 :ندیبنش  خواست.  ستینگریم  او  به  لبخند  با  و   بود  گرفته  تاب

 ؟ ی خوب!  نمیبش  منم  اونطرف  برو_

 

 [20:25 25.07.21] ,شیرایو

۲۹۷    

 :ندیبنش   هم روزبه تا داد  جا و  د یکش  راست  به   را  باسنش

 !خوبم_



 راه  و  گه یهمد جلو  دنیچیپ  نا یماش  چهارراه هی  سر .  شده  کیتراف  انگار   مغزم تو...  ستمین  خوب  من_

 !بوق  رو   گذاشتن  رو  دستشون  شعوریب  راننده  تا   چند  هم  وسط  اون.  شده  قفل.  بستن  رو

 :کرد  ی تبسم   فروز

  !بشه   باز  راه  تا   عقب   یبکش  رو  ن یماش  تا چند  دیبا_

 :گفت  کند  نگاه   فروز   به   آنکهیب  روزبه

 تو   فته یب  ممکنه  آن  هر   ستاده،یوا  چاه  هی  جلو یدار  دوسش   ی لیخ  که ی کی  ینیبب  حاال  تا  شده_

 بعد  لحظه  چند سقوط ینیبشی پ  و   درک  از  تو!  نشنوه  رو   صدات  یکن  ولز   جلز  تو هم چقدر  هر  چاه،

 نشه؟   متوجه   ی چیه   اون  ،یباش  نگران

 ستادم؟ یا  چاه ی جلو  من_

 :داد  تکان   ینف   نشانه  به   را  سرش   روزبه

 چاه؟   تو   ره یم  سر  با   داره  و  ستی ن  حواسش  اصال   طرف  اون  ی وقت  یکنیم  کار یچ_

 :کرد  نگاه   روزبه مرخی ن  به   و  د یچرخ  ی کم   فروز

 کرد؟   پر  رو  چاه  شهینم _

 :برگشت  طرفش  به   هم   روزبه

 هم   مون یپش  و  کرده  تو   حق   در   که   ینامرد  تصور...  زهیعز  برام  یلیخ... فروغ  خواهرت  مامانا،_

 .کنهیم  بد   رو  حالم   شهیم   گرفتار  ایدن  اون  یعقوبت  چه  به  نکه یا  تصور  ست،ین

 :زد یپوزخند  فروز

 ته  فروغ  توش،   فتهی ب  یباش  نگران  که   ستین  چاه  یجلو فروغ...  یکرد  فیتعر  اشتباه  رو  ویسنار_

 .چاهه

 :شد  ره یخ کردندیم  حرکت آسمان  در  که   ییابرها  به  و   کرد  سکوت   روزبه



 !دونه یم  محق   رو  خودش  هنوز  .ادیب  رونیب  چاه  از  کنه ینم   هم   تالش   یحت_

 گفته؟   یزیچ_

 !کنهیم  ناراحتم  نی هم ... جانبهبهحق!  دهیم  نشون  رفتارش...  نگفته  یزیچ_

 :زد  ی تلخند  فروز

 !فالن   و  داره  دوست  یلیخ مامانا   یگفتیم  شی پ  ساعت  چند...  روزبه  ست حافظهکم  دروغگو_

 :افتاد  روزبه  ابروان  ن یب  ینیچ

 !یبفهم   رو   روزم   و  حال  یتونستیم  یکاشک_

 

 :درآورد  حرکت به   را  تاب  دوباره  فروز

 و   من  به  دادن  ادی  کار   با   برزیفر.  کنه  جبران  رو   گذشته   ارث،  یقسط  دادن  با   کرد  تالش   فرامرز_

 دلش   یحت... تو  یمامانا  اما .  جبرانه  درصدد   بخواد  یتیحالل  نکهیا  بدون کارخونه  تیریمد  سپردن

 چاه  تو  نردبون!  طلبکاره  اون  من   عوض .  خوردم رو  اون  حق  من  انگار.  بزنه  من  به  لبخند   ه ی  ادینم 

 !بذاره  نردبون  یها پله  رو   پا  خوادینم   خودش  باال،   اد یب  که  شده  گذاشته

 :دیکش  ی آه   روزبه

 مامانم   با   هاشنوه  و  دخترا  ه یبق  مثل  اونقدر   و  ستین  مادرم   یواقع  مادر   مامانا  دمیفهم   نکهیا  از  بعد_

 بهش   احترامم  و عالقه  م،یبود  نکرده  یشک ن یکوچکتر  البرز  و  من   که  کرده  رفتار   البرز   و  من   و

 کنم   قبول  خوامینم ...  اول  ینوه  بودم،   شی سوگل  نوه  من  شهیهم ...  که  یدونیم...  شد  صدبرابر

 ...تو  یبرا  بوده،   خوب من  یبرا  نقدریا  که   ییمامانا

 :گفت  و   کرد  نگاهش   فروز. گذاشت  ناتمام  را  حرفش 



 نداره  قبول   اصال  نداره،  شدن  دهیبخش  به  یلیتما  چ یه  خودش  ی وقت  یبگ  ی اومد  ؟ یخوایم  یچ_

 و  ی خورد ازم   که  یحق   پاس   به  ا یب!  خواهرجان آه  بگم  و  ببوسم  رو   دستش  برم   من   کرده،   یظلم 

 آورد؟   ایدن  منو  مادرم   که   دیببخش!  دارم؟  دوستت  من   ، یکنیم  ورهی  برام  رو   خودت   هم   االن

 :کرد  نگاهش  ملتمسانه   روزبه

 دلش   هم کرد،یم   پرستشش  که  بابابزرگم   فوت  از   بعد...  ستخسته...  داشته  ی سخت  یزندگ  مامانا_

... مغازه  از  بابابزرگم  کیشر  ی کالهبردار...  هاشبچه  ی زندگ  مشکالت.  دستش  هم   شد،   ی خال

  ...گذشته   مامانا واسه  سال  سه  اندازه  سال هر آخر،   سال   ستیب  نیا  کن   باور...  مییدا  یخودکش

 :کرد  نگاهش   متعجب  فروز

  هستم؟ ای  بودم   مسببش   من  مگه  داره؟  من   به   یربط  چه  نایا_

 :دیکش  ی آه   روزبه

 ی قول  چ یه ...  خداست دست  ی زندگ  و  مرگ !  ارمیب   رحم  به   رو  دلت   خوامیم فقط...  نداره  یربط چیه _

 ش واسه  مامانا  فوت  از  بعد  که   نمونم  زنده  اونقدر  دیشا.  کنم  یزندگ  مامانا  از  شتریب  من  نشده  داده

  .رم یبگ  ت یحالل  ازت

 :گفت  شتابان

 !ارهین  رو   روز  اون  خدا_

 :گفت  و  انداخت   ن ییپا  را  سرش   روزبه

 اما  نه؟   ای  کردم یم  گذشت  دم یدیم  رو  مامانا   االن  یرفتارا  ن یهم  اگه  بودم،  تو یجا   اگه  دونمینم _

 قراره   که  یعذاب  تصور  طاقت...  یببخش  رو   مامانا کنمیم التماست  کنم،یم   خواهش خوام،یم  ازت

 !ندارم   رو  بکشه

  !یکنیم سوءاستفاده  نمونیب  یعالقه  و  احساسات   از  یدار_

 !دونمیم_



 درسته؟   کارت_

 !نه_

 :گفت  انهیدلجو  ی لحن  با  روزبه   و  شد   سکوت  یکم 

 من   که   بوده  نیا  واسه  م یشد  آشنا  هم  با  دراومدنمون  لیفام  ان یجر  از   شیپ   از  تو   و  من   نکهیا  دیشا_

 !کنم   بخشش  طلب   ازت   مامانا  واسه  االن  مونیدوست  اعتبار   و  پشتوانه  به

 :گفت  محکم   و   زد  زل  روزبه   چشمان به  فروز

 !ی کنیم  معذبم  ی دار  ؟ یکن  تموم   رو  بحث نیا  کنم  خواهش   شهیم_

 :گفت  و  کرد عوض  را  حرف   فروز   خود. نگفت  ی زیچ گرید  روزبه

 ادته؟ ی  منو   یبابا  تو_

 

 [20:25 25.07.21] ,شیرایو

۲۹۸    

 ادیز  خاطره  نجایا  از  اما!  ستین  باشه  کردن  فیتعر قابل  که   یز یچ!  مبهم  و محو   یصحنه  تا   سه  دو_

 تو   م،یکندیم  وهیم  م،یکردیم  ی باز  یوسط. نجایا  میشدیم   جمع  لیفام   همه  بار  ه ی  یسال.  دارم

 و  کارخونه   و   خونه خاطر به  نه   بود؛  ی پولدار  مظهر  مواسه  برزیفریی دا...  میکردیم   یبازتوپ  استخر

 که   یبرج  تو ما  .بود  آرزوم   یخصوص استخر  داشتن  .نییپا  استخر  خاطر  به  فقط  و  فقط...  الیو  نیا

 و   البرز  و  من.  میداشت رو  برج  استخر  از  یخانوادگ  استفاده  م یتا  بار   دو  یکی  ی ماه   م،یکردیم  یزندگ

 سه   هم  ل یتعط  ی روزها.  ونیآقا  دست   ظهرا  از  بعد  بود،  خانما   دست   صبحا یعاد   یروزا!  بابا  و   مامان

. شدیم   میحسود  فرشاد  و  د یفرش  به   بودم  که  نوجوون!  ریخبه  ادشی!  بودن گذاشته  یخانوادگ سانس

 !رو  دختراشوندوست  احتماال   استخر؛   ارنیب  رو  دوستاشون  تونستن یم  نکهیا  واسه

 :زد  ی لبخند  فروز



 یکی...  دارههیما  کهیاون  یحت. بشه  حسرت   براش   که  هست   بشر  واسه یزی چ  ه ی  شهیهم   انگار_

 احتماال   مارک،   و  برند  لباس   از  پر   کمد  یکی!  یشخص  استخر  هم   ی کی  مسافرته،  و   سرگل  حسرتش 

 و  آرزوها   باشه،  باالتر  فرد  ی مال  سطح چقدر  هر! ایدن  هتل   نیترلوکس در  اقامت   هم   یکی

 .شهینم  صفر وقت   چ یه . رهیم  باالتر   هم شیاقتصاد  یها خواسته

 :گرفت  بل  فروز   حرف از  روزبه

 اگه  یباش  که   هم   شهر  آدم   ن یپولدارتر  بچه...  دارن  وجود  شهیهم   یکودک  یحسرتا  پس!  نیآفر_

 !ی کنیم  دایپ  حسرت واسه  ی زیچ هی  باشه  حسرت  و   سهیمقا  ذاتت

 :زد  ی لبخند  فروز

 ؟ یبرس  ی چ  به   یخوایم_

 گه ید  مدل هی  ت،یکودک  یحسرتها  و   آرزوها  دادن،یم  بهت   موقع  همون  رو   سهمت  اگه  نکهیا  به_

 به  د یشا  که.  گرفتیم  شکل   وجودت  از  گهید ت یشخص   هی  مطمئنا !  رفتینم   ن یب  از  ی ول  شد،یم

 !نبود  االنت  ت یشخص   ی سینا  و  یخوب

 :دیخند  فروز

 !کنم   تشکر  یکودک یخور حق  بابت   یفرهاد   بزرگان   از  بعدا  باشه  ادمی_

 :داد  ادامه  و  شد محو  و   کمرنگ  اشخنده

 م، یبگذر...  مهمه  یلیخ یزندگ شیآسا  تو   ی اقتصاد  رفاه سطح!  ههیتوج  تهینظر  یدونیم  خودت_

 کجاست؟   روزهیف

 :کرد  نگاه   را  بالکن   نیی پا  و  شد  بلند   تاب  ی رو  از  روزبه

 درخت  از  خودش   که  بوده  نیا  ش یکودک  ی هاخواسته از  ی کی  اونم!  نهیچیم   آلبالو  مامانش   با  داره_

 .نهیبچ  وهیم

 :گفت  و  رفت   در   سمت  به.  شد  بلند  ش یجا از  فروز



 رو   صحبت  بگم   یچ هر. ادیم  فرود   یچهارچنگول  ن، ییپا  بندازنش   جور هر  که  گربه   مثل  یشد_

 !خودت   ی اتم   ه ینظر  اثبات   به  یکشونیم

 :افتاد  راه  دنبالش   هم   روزبه

 !رو   خودت هم  کن،   راحت   منو   هم   ش، یدیبخش  بگو   کالم  هی_

 !نشه  زهرمارم میهست نجایا  که  یمدت  نیا  بذار  خواهشا.  داره آداب  خواستن   ت یحالل_

 

 ضمن   و   نشستند  تخت  ی رو  ز ین  خانمقهیصد  و   فروز .  رفتند  رون یب  شام  دیخر  یبرا  روزه یف  و  روزبه

 به  کل یس  که یزمان.  بود  میقد  زمان   ی پلمهید  خانم قهیصد .کردندیم  صحبت  هم  با  ی چا  دنینوش

 در  دیبا  که   گفتیم  یعروض   مقاله   چهار و  ی سعد  گلستان  از.  داشت  بها  امروز   سانسیل  یاندازه 

 خفن،   کلمات   .گفتیم  د یجد نسل  و  میقد  نسل  ادب   و  فرهنگ   سهیمقا از.  خواندندیم  رستانیدب

 پدرش   از.  پنداشتیم   فاجعه  را  د یجد  نسل  ی گفتار  اتیادب  و   دیتابیبرنم  را  اوسکول  و  ستگاهیا

 یشگیهم  عادت  به  رعاملیمد  نکهیا  تصور   به  بود؛  تهران  بزرگ   یشرکتها  از  ی کی  معاون  که   گفتیم

 را گذشته  سال   بنز  نی ماش  خرد، یم   را  سال  بنز  نیآخر  و  دهد یم  ارتقا  را نش یماش  سال   سه  از  بعد

 به  رعامل یمد  ن یماش  از   برتر  ن یماش  با   نکرد،   عوض  را   نشیماش  رعاملیمد کهیمادام  اما.  بود  دهیخر

 گام   پدرش   سر   پشت  قدممین  شه یهم   که   گفتیم رعاملیمد  کوچک  پسر   از!  نرفت  شرکت

 قدم   پدرش   از  جلوتر گاه  که   رعاملیمد  بزرگ  پسر  از   و  کرد؛ یم  تیرعا را  ادب  و  داشتیبرم

  !دانستندیم  ه یمایته  و  ادب یب  یپسر  را   او  همگان  و  داشتیبرم

 یدگاهها ید  ب یمعا  و  ا یمزا  از  نظر صرف  که   رفت سو   نیا  به  فروز   فکر   و  کردیم  صحبت  خانم قهیصد

 دیجد فرهنگ   از  نوجوان  دو   کنار  در  فرهنگ   نیا   نسل  از  یزن  ی شگیهم   بودن  خانم، قهیصد  ی فرهنگ

 موهن   و  ز یآمنی توه   و   دیجد  نسل  یبرا  آورمالل  و  کنندهکسل.  باشد  زیبرانگچالش تواندیم  چقدر 

  !میقد  نسل  یبرا

 



 :دیرس  چهل ی دهه  ی دخترانه  یرستانهایدب  ” ی”بارون  اصطالح   به   خانمقهیصد یصحبتها

 زیچهمه دختر  هی  ینییپاسال  ی دخترا  که  بود  شده  مد   ما   زمان   تهران  یدخترونه  یرستانایدب  تو_

. گفتنیم  یبارون شخص   اون  دوستداران  به!  باشن  داشته  دوست   رو  رایدب  ا ی  اییباالسال  از  تموم 

 کادو   نیبهتر  و  نیشتریب.  گرفتنیم  سرسنجاق و   سرگل  حد  در   ییایهدا  و   گل  فرد  اون  یبرا  ایبارون

 کردنیم  میتقد  و  نوشتنیم  شعر  پشتش   که   منظره و  گل  عکس   با  بود  قشنگ  یپستالها کارت  هم

 هی  چشم گوشه  از  شدن  رد   موقع   آدم  اون  که بود   نیا  هم لذتشون  تمام . ریدب  ا ی  آموزدانش  اون  به

 ازدهم ی  سال  فروزان، بود  دختره  هی!  کردنیم  پرواز   بزنه؛   روشون  به  لبخند هی  و  بندازه  بهشون  نگاه

 مداد  ی گاه   مدرسه   تو  زمان  اون...  کمرش  ریز  تا  بلند   و  لخت .  بود  بور  موهاشم  بود،  اول  شاگرد.  بود

 فروزان  ادی  دمیشن که  رو   اسمت .  بودن  شیبارون  ما   کالس   ی دخترا  نصف!  چشمش تو  دیکشیم

 !افتادم
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 :دیپرس.  د یشنیم  را   اصطالح  نیا  بار  نی اول.  زد  ی لبخند  فروز

 !منظورمه  یاخالق   سوءاستفاده  شد؟ینم  سوءاستفاده  ایبارون  از_

 کمتر.  کردنیم  رقابت  هم  با  یرپوستیز  هایبارون.  بود  ی احساس  شتریب  نبود،  ن یب  در   یجنس مساله_

 یسع  ی بارون  هر یول   نشدم،  مواجه   باهاش   رستانی دب  دوران  درطول  که   من. دادیم  رخ  دعوا  نشونیب

. کنه  جا  ی دوست  و  محبت  از  زیلبر  نگاه  و   وکارت  گل  دادن  با  طرف   دل  تو رو  خودش   شتریب  کردیم

 !کنن  قبول  کادو  گرانید  از  دادنینم   اجازه  هاشون بچه  به   هاخانواده  شتر یب  تو  موقع  اون

 :گفت  متفکرانه  فروز



 !ی بازجنسهم و  ینیلزب  سمت   به  ره یم  فتهیب  راه  ی موج  نی همچ  االن  اگه_

 :گفت  گذشته  در   غرق  خانمقهیصد 

. نبود  یمثبت  و   خوب  زی چ  بزرگترا،   چشم از  کل  در  اما .  بود  یعاطف   و  مادرانه  ت یحما  جور   هی  شتریب_

 باهاش  شدت  به  هم   رستانیدب  مقامات .  شتریب  نه  بود؛  ه یهد و  من مرگمکش  نگاه  حد  در   که  گفتم

 گذرا  موج  هی.  رفتیم   شی پ  سمینیلزب سمت  به  گرفتنینم  رو جلوش  اگه  د یشا.  کردنیم  مبارزه

 دوره  ه ی  شه،یم مد  بلند  دوره   هی  که   مانتو  مدل  مثل .  شد  تموم   و  افتاد  دخترا  نیب  دوره   هی  که  بود

 !کوتاه

 

 موردش  در  شتریب بود  شده  کنجکاو   فروز  اما. شد  بسته  ” ی”بارون  مبحث  روزبه،   و  روزه یف  آمدن  با

 در   تنها اصطالح  نی ا  زد  حدس   .بود  نشده  نوشته  رامونش یپ  یمطلب  چیه.  کرد  سرچ  نت  در.  بداند

. بود  کم  تعدادشان  هم   زمان  همان   که   یدختران.  باشد  مانده  دوره  آن  یتهران یرستانیدب  دختران  مغز

 و  بودند  شده   خارج  کشور  از  لکرده،یتحص   دختران  اندک   تعداد  آن  از   یاری بس  نترنت،یا  تولد   از   شیپ

 فرستاده  یباق  یسرا به   شصت  و   پنجاه  یهادهه  در  ها لکردهیتحص   یاسیس  یتها یفعال  خاطر  به  ای

 .کند   ثبت  نت  در  را اصطالح  نیا  که  نبوده  یکس  درواقع.  بودند  شده

 

  ییابتدا  یدوره  انیپا   تا  تینها  بودند،  فروز   یگذشته  در   که  خانمقهیصد یوسالها سنهم  شتریب

 از   یاخاطره تا  بودند نکرده   تجربه  را  رستانیدب در   حضور   اکثرا.  بودند  خوانده  درس   و   رفته  مدرسه

 را  درس  آن  از  بعد و  کرده  شوهر   ی سالگ  چهارده  هم   زارع خانمحاج  یحت.  ندیبگو  شیبرا  ”ی”بارون

 دن یرس  از  ش یپ  تا   داد  احتمال  و  بود  خانم قهیصد از  جوانتر یلیخ خانمنیزر.  بود  گذاشته  کنار   یمدت

 و  بود  باال سن  هم  که  یکس   تنها.  باشد  دهینرس  او سن   به  و   شده  جان کم  یبارون  موج   رستان،یدب  به  او

 ی بارون  اصطالح  نیا  مورد  در  فروغ  از  توانستیم.  بود  فروغ  خواهرش   رستان،یدب  لکردهیتحص   هم

 هم شتریب  ی گفتگو  و   معاشرت.  شتریب  یگفتگو  و  معاشرت   ی برا  شدیم  یباب  د یشا  و  بپرسد  شتریب

 نی هم  یخانوادگ  داری د  نیاول  در   گرفت   میتصم . شودیم  یعاطف  روابط  شدن  ترمحکم  باعث  همواره



 عالقه   و   محبت بذر  نکهیا  د یام  به.  کند  خواهرش   با   دونفره  صحبت یهیدستما  را   ”ی”بارون اصطالح

 شنهادیپ  یرو  بتواند  و   شود  عوض   او  به   فروغ  نگاه   نوع   شود  باعث  که  یمحبت .  زند  جوانه  نشانیب

 !کند  فکر دنیبخش  بر  ی مبن  روزبه،

 دو  هر .  بود  نکرده  یتالش  ن یکوچکتر  فروغ  با   ارتباط  یبرقرار  ی برا  چگاهیه  هم  او  که  بود  نیا  تیواقع

 برادرانش،  مورد   در  اما. یمواز  خط   دو   مثل  نشوند؛  کینزد  هم  به  بود  یعیطب   و  بودند  ستادهیا  ساکن

 اما  .کوتاه  برزیفر  یگامها  و  بود  بلند   فرامرز  یگامها  چند  هر .او  هم  یگام بودند،  برداشته  آنها  یگام

 .بودند  کرده  دای پ  الفت  و  انس   و  شده  ترکینزد  هم   به   حال  هر   به

 

 روزبه  ،ینینششب  یکم  و   شام  از  بعد.  بود  گرفته  اشخنده. نشست  تخت ی رو  و  بست   را  اتاقش   در

  استخر  از  استفاده  شنهادیپ  ران،یا  بر  حاکم  فرهنگ  به  توجه یب  روزهیف  و  بود  کرده  روزهیف  به   یااشاره 

 خواهدیم   و  است  خسته گفت  و  زد   باز  سر  ابتدا  همان فروز!  لباس با   ینفر  چهار   بود؛  داده  را

 و  روزبه   نکهیا  جهینت!  بخوابد  خواهدیم  بود  گفته   یعاد   یلیخ هم   خانمقهیصد!  کند  استراحت

 !بود  شده   شکفته  روزبه  گل  از  گل   کهی درحال...  رفتند  استخر  به   ییدوتا  روزهیف

 و  نامزدش   نه _   همسرش  با   گرید  نفر  دو  چشم   ی جلو بود  محال  بود  روزهی ف  ی جا اگر  کرد  فکر   فروز

 که  ی خانم قهیصد چشم ی جلو همآن!  برود  استخر  به   یمراعات   چی ه یب  _پسرشدوست  کمتر   ی حت  ای

 نیا  ابدا  خانمقهیصد  نکه یا  از  بود  گرفته  اشخنده. داشت  را  ادب  و   فرهنگ  از  سخن  داد

 !بود  شده  رفتهیپذ  شیبرا  کامال   و  بود  اوردهین  خودش  یرو   به  را   دخترش  یاخالق  یمالحظگیب

 

 هتل   همان  در   خواهدیم  و   است  دهیرس مقصد  به  که   بود  داده  اطالع  و زده  زنگ عطا  شام،  وسط

 را  جوابش... عه  آهان،   خب،  کوتاه  کلمات  با  شتری ب.  بود  نکرده  برخورد   گرم .شود  مستقر   قبل  یدفعه

 صالح  اما.  بود  شده  تنگ عطا  یبرا  دلش .  بشنود  را   شیصدا دوباره  خواستیم  دلش.  بود  داده

 را  داشت   عطا  از  که  ی کوتاه   س یوو  چند و  کرد  جستجو آپشواتس  در. ردیبگ  تماس   دانستینم 

 .گرفت  آرام   دلش  تا   دیشن
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! بود  دهیخواب  تنها   و  بود  ازدواجش   اول  شب.  گذاشت  سرش   ر یز  را  دستانش  و  د یکش  دراز  تخت   یرو

 دوستش   عاشقانه که  یکس  دست   از  دلش.  شدینم  اوردین  خودش   یرو   به   خواستیم  چه  هر

 سرد   برگشت  عطا   یوقت. کند  اتخاذ  ی دیتمه  چه   عطا   با   مقابله  در  دانستینم.  بود  شکسته  داشتیم

 را   رفتنش  و  ردیبپذ  را  او  محبت   ابراز  ای  و   ندهد  را  باالتر   مراحل   به ورود  اجازه  و  کند   برخورد

 ضربان هم لیتخ  همان  با.  کرد  مرور   داشت  را   عطا   با   که  یی هاعاشقانه الشی خ  در !  کند  فراموش

 از  قبل   خواب.  ندیبب را   عطا  خواب شب  داشت دوست   .کرد  حس را  یگرگرفتگ  و  رفت   باال   قلبش

  .بود کشانده  کردستان  به  را  او که   ییهاپارهکاغذ  دنیرس

: داد  هشدار خودش به  لب  ریز.  بود  عطا .  درآمد  صدا به  لش یموبا  که  بود  التش یتخ  و  افکار   غرق

 «.یبش  نرم  یبخوا  اگه  حالت   به   ی»وا

 :کرد  وصل  را  تماس  و  د یکش  یقیعم   نفس

  .سالم_

 :بود  اغواکننده لحنش  و  آرام   عطا  یصدا

 ؟ییکجا...  زکمیعز  سالم_

 !دمیخواب_

 .تنها  اونجا  تو  باشم،  شده  دراز  تنها   نجایا  من نکهیا  نه   باشم،  دهیکش  دراز  شتیپ  دیبا  االن  من_

 :کرد  گله



 رو  کاغذا  اون  دوباره  ی نیبش  دنیکش  دراز  یجا  به  ی تونیم...  گهید  هیزندگ  ی هاتیاولو  باالخره_

 !یبخون

 . دارم  دوست   هم رو  ها   ه یگال  نی هم  یحت...  شده  تنگ   صدات  یبرا  دلم_

 :شد  قدم شی پ  صحبت یبرا  عطا   گذشت   سکوت  به  که   ی کم .  نگفت  یز یچ و  زد یپوزخند  فروز

 !دینرس  کدوممون  چ یه  ذهن   به...  عسلمون  ماه  شد یم!  اصال  میومدیم   ییدوتا  یکاشک  گما یم_

 :گفت  تلخ  تینها  در   و  کرد   خود  کنترل  بر  ی سع  یول  شد  یعصبان   لحظه  کی  در  فروز

  ان؟یدرم  جور  باهم   اصال   ی حقوق  کار   و   عسل  ماه  رو؟  خرما  هم   ی خوایم  رو   خدا هم_

 :داد  جواب   ن یریش  عطا

  !دورم   ازش   االن  که...  هیک ی  من   واسه  خرما  و  خدا_

 !باشه  کینزد  بهت  دستت،   کنار   یاریب   رو  پرونده  اون  یتونیم_

 :کرد  نجوا  عطا

 یانرژ  با   فردا  تا  بخوابم  راحت  بتونم  کنم،   یخستگ رفع  شم،   شارژ   صدات با  زدم   زنگ...  معرفتی ب_

 ؟ یکنیم  برخورد   ی نطوری ا  تو.  کارا  دنبال   برم  کامل

 !شد  ی چ  امروز  بره ادمی  بخوابم  خوامیم.  بدم  تو   به   بخوام  که  ندارم   شارژ  خودم   فعال...  بامعرفت_

 تو   که   یشوهر   و   زن  هی ...  وشوهرزن  میشد  تو   و  من !!!  رفت  ش ی پ  زیچ همه قشنگ  ی لیخ  که  امروز_

 درک  رو   گهیهمد  طیشرا  که   یزوج  هی ...  ستادنیوا  هم  کنار   یفکر  ی هادغدغه  و   مشکالت

 ...کننیم

 :دیپر  حرفش   انیم

 هم  اصال  که   گفتم...    ی بد  نشون  یعاد  رو  طیشرا  گذاشتن   من  بغل  ریز  هندونه با  نکن   یسع  یالک_

 تیاولو  تو   کارت...  ستمی ن  تو  ت یاولو  که  نهیا  اونم  دم،یفهم   رو   زی چ  هی  فقط االن  من .  کنمینم   درکت

 .داره  قرار



 !ییتو  من تیاولو.  یکنیم  اشتباه_

 :زد  پوزخند  دوباره  فروز

 ؟  ی کن  خرم  االن  یزد  زنگ..   نگو  رو   نیا  ی ه   یالک_

 !رمیبگ  ی انرژ  ازت  زدم   زنگ ه؟یچ   خر ...  یشد   تلخ  چقدر_

  .شده   تموم  شارژم .  ندارم  ی انرژ  خودم که  گفتم_

 :شد  گوش یباز  عطا  یصدا

 !یبخوا هم خودت  دیبا  فقط!  دور راه  از .  کنهیم  کار   هم   ییالقا!  منه  همراه شارژرت_

. دیکوب  صورتش   به   هراسان و  دیگز  لب  چشمش یجلو   نو یم  که  بدهد  یدرشت  جواب   خواست

 :گفت  و  کرد   نگاهش  ملتمسانه

 کشه،یم  ناز  ی ه ...  نکن  لوس  رو   خودت  هم   تو  گهید  کنهیم   یکشمنت  داره  نقدریا  خدابنده  نیا_

 !رتای باالغ  ا یب  کوتاه!  آخر  میس  به   زنه یم  هوی  کشه، یم  ناز

 ی برا  که  گفت   تنگش  دل  از.  کرد  شروع   را  یدلبر  و   رفتن  صدقهقربان  د،یشن   که   را  فروز   سکوت  عطا

 یانرژ  رد، ینگ  آرام  تا  و رد یگینم   آرام   نخندد،  او  تا  نکهیا  و  کند یم  ی شمارلحظه او  دنیکش  درآغوش

 نخواهد  یی جا  به  راه کند،  شروع   یانرژیب  را  بعد  روز   اگر  و  آورد ینم   دست  به  را  بعد   روز  ی برا  الزم

 !شد  خواهد  تکرار   پروسه   نیا  و  برد

 :گفت  تنها   فروز  شد،   تمام  که  ش یحرفها

 ؟ یخورد   شام_

 :دیخند عطا

 حواست.. .ناهارم  فردا  واسه  گذاشتم...  مونده  شمینصف.  گرفتم  کباب   راه  تو   آره، !  دارم  دوست  منم_

 !بزن  حرف   تو هم  یکم   هی  زنم؟ یم  حرف  دارم   من  شهمه هست

 



 دو  ینوا  از .  گفت  کردندیم  ییخودنما آن  در  که   ییهاستاره  و  صاف   آسمان  از  و  زد   ی لبخند  فروز

 سرشان  به  خواندن هوس شبمهین  و  شده   میتنظ  کا یآمر  وقت   به  بدنشان  کیولوژیب  ساعت   که  یبلبل

 یخنک   از   و.  بود  نوازترگوش  یینوا  هر   از   که  باغچه  درختان   برگ  و  شاخ   نی ب  مینس  ی صدا  از.  بود  زده

 .اندازدیب  خودش یرو  پتو   شب  د یطلبیم که  هوا
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 روزبه.  بود  گرفته   را  مادرش   دست  جلوتر   روزهی ف.  رفت  ن ییپا  دقت  با  رودخانه یدامنه  یریسراز  از

 .دست  در  یمسافرت  سبد  و   یچا   فالسک  با   بود،  سرش  پشت   هم

. درآمد  روزبه   آخ  کرد،   رها  که   را  شاخه .  برود  ن ییپا  ترمنیا  تا   گرفت  را  یدرخت  ی شاخه  نرم  سر

 :کرد  نگاهش   شرمنده  فروز.  بود خورده صورتش به  شاخه 

 شد؟   تیطور...  خدا رو  تو  دیببخش_

 !سرت  یفدا!  شدم   کور  کم   هی  فقط  نه_

 :گرفت  روزبه  از  را فالسک  و   کرد  دراز  دست

 !من   بده  رو   شیکی...  دستت  یگرفت  خودت  رو  همه _

  ...نکنه   درد  دستت_

  .دند یرس  بود  مناسب  نظرشان  به  که   ییجا  به  تا  برداشتند  گام  رودخانه کنار   لغزان  ی سنگها  یرو

 هم  روزهیف.  کرد  نگاه  اطرافش  عتیطب به  لذت با  و   نشست  یبزرگ  سنگ  تخته   ی رو  خانم قهیصد

 و   شدیم  خم   گاهگه  .برد  فرو  رودخانه   سرد آب   در  را  شی پاها  و  نشست  اش یکنار   سنگ  یرو

 پرتش   داشت  توان که ییجا تا  و  کرد یم  نگاه  را  آن   ییبایز  داشت؛یبرم  رودخانه   کف  از  ی سنگتکه



 ی ز یچ.  بستیم   نقش  صورتش  ی رو  مسرت   لبخند  شد یم  بلند  که   آن  برخورد  شلپ  ی صدا.  کردیم

 .داشتیبرم  را   یبزرگتر  سنگ  و   گفتیم  مادرش  به

 را   شی پاها.  نشست  ن یزم یرو.  داد  قرار  رود کنار   کوچک   ی سنگها  یرو را  فالسک  و   سبد  روزبه

 قسمت   در  پا   و  درآورد  را  جورابش  و  کفش.  داد فاصله   ن یزم  از  را  زانوانش و  گذاشت   هم از  باز   یکم 

 :گفت فروز   به  رو   .پوشاندینم   را شی پا  کف  ی حت آب  سطح .  نهاد  آب   عمق کم  اریبس

  !دهی م  حال...  سرده  یلیخ_

 چند   .بود  رفته   بودند  شده  ده یتن  هم   در   سوترآن  ی کم   که   ییهاشاخه  و  خشک  ی چوبها  سراغ  فروز

 چوبها.  شد  موفق.  کند  درست  یکوچک  آتش   کرد یم  تالش   زنهآتش  کمک  با   و  بود  برداشته  شاخه 

 گرفت،  قدرت  که   آتش.  سوختندیم   و  شده  خشک  کردن،   دود  ی کم   از  بعد  و   نبودند  س یخ یلیخ

 :گفت  و   دیکش  رونیب  را   دستش  عیسر  .برد  فرو  آن   در   را  دستش   و  نشست  آب   کنار .  کرد  رها  را  آن

  !خهی  ست،ین  سرد...  یوووو_

 در   روزهیف  ی پا  ی جلو  هوایب  را  آن.  برداشت  یسنگقلوه  شی پا  یجلو   ی فضا  ان یم  از.  کرد  د ییتأ  روزبه

  .بپاشد   شی رو  و  سر   به  آب  شد  باعث   و   انداخت  آب

 او  به   اما   کرد،  پرت   روزبه  سمت   به   را  آب   دست،  ییجارو حرکت  با.  کرد مثل   به   مقابله  هم   روزهیف

 .کرد  س ی خ  را  روزبه  شلوار  ن ییپا  تنها.  دینرس

 ی برا  انهیموذ  یااشاره  با   را  آن.  برداشت  یمسافرت  سبد   از  یکیپالست  یوانی ل  روزبه،   سر پشت  از  فروز

 ساق  قسمت  بارنیا.  دیپاش  آب   روزبه   سمت  به  وانیل  با  و   گرفت  را  وانیل   روزهیف.  کرد  پرت  روزهیف

 !شد   سی خ  روزبه  شلوار

 :دیخند  روزبه

 !یندار  رو   کردنم  س یخ عرضه   هم   ظرف   با  اد یم  خوشم_

 :کرد نازک  چشم   گوشه  روزهیف



 !عاقلم  من !  پات  به  بخوره  ممکنه  بندازم  سنگ  بخوام ...  ینشست  ییبدجا_

 !نداره  زبون  گن ی م  که  ینگ  نمیا_

 آنجا  ی فضا  شیخواندنها یکر  و  ها خنده  ی صدا  و   د یپاش  روزبه   طرف به  آب  یشتریب  شدت   با  روزهیف

 را  روزه یف  و  روزبه   یشاد  ق یعم   یمحبت  با   فروز  و کرد   نگاه  دخترش   به   لذت با  خانمقهیصد.  کرد  پر  را

 .شد  گرنظاره

 لباس   و   بدن  نیب  کردیم  تالش   شرتشیت  دادن  تکان  با.  بود  شده  آب یها لکه از  پر  روزبه   لباس 

 هم   ه یبق  یبرا  آنکه   ضمن.  داد  دستش   به   و  ختی ر  شیبرا  ی چا یوانیل  فروز  .ندازدیب  فاصله   مرطوبش

 :گفت  خت یریم  ی چا

 !شیآت   کنار  نیبش  سردته  اگه_

 !آب  تو   برم   خوامیم  تازه !  چنده؟ لویک  شیآت !  هیبازسوسول ...  بابا  نه_

 :داد  هشدار  خانم قهیصد

  ...روزبه آقا  ییچایم_

 فروز  به   لش یموبا  همراه را یخال  وانیل و  دینوش  داغ  را  ش یچا خانم،قهیصد حرف به   تی اهم یب  روزبه

 :زد  داد  و  دیکش  ق یعم   نفس  بار  چند .  رفت   رود   انیم  زانو نییپا  تا   و   گذاشت  آب   به  پا.  داد

 !سرده  سرده،  سرده،_

 :رفت  یمسافرت  سبد   سمت  به   و  گرفت  را   مادرش  وانیل  روزهیف

 !ایدار  مشکل   رون،یب  ا یب  خب_

  .شهیم سر  پام  االن_

 :گفت  و   ستادیا  فروز   کنار  روزهیف

 !رهینم   هم رو  از...  کنهیم  تشیاذ  داره  سرما_



 داد  و   بست  سرما   شدت  از  را  چشمانش .  نشست  رودخانه  کف  ناگهان  و  گفت   یاسه  دو  ک،ی  روزبه

 :زد

 !کردم  غلط...  بزنه  رو  آندو  دکمه   یکی_

 :گفت  ریمتح  فروز

 خوبه؟  حالت   ؟ یکنیم  کار یچ_

 خارج  دنیدم  از   لبانش  حالت کمکم.  دادیم  رون یب  را  آن  دهان  با   و  دیکش یم  نفس  یشکم  روزبه

 .گرفت  خاطرمسرت  رنگ  و  شد

 :کرد  نجوا  فروز   گوش  کنار   خنده  با  روزهیف

  !شوافهیق کن   گاین  خدا رو  تو...  کنهیم  ش یج   داره  کن  باور_

 ی شانه  ی رو  دست!  شد  روزهیف  ی خنده رزونانس  باعث   فروز،   یخنده. خنده ریز  زد   یپق  فروز

 و  خورد یم  تکان   بدنشان  قهقهه  شدت  از.  دادند ه یتک  هم به   را  شانیهایشانیپ  و   گذاشتند  گریکدی

 !بود شده  مرطوب  چشمانشان

 :کرد  نگاهشان   لبخندزنان  و   متعجب  روزبه

 !بخندم  منم  ن یبگ  ن یخندیم   ی چ  به ...  نینکن  غش_

 .  انداختند   باال  سر  ندادن  پاسخ  ی معنا  به   و  گرفتند   فاصله  هم  از  فروز   و  روزهیف

 [23:33 30.07.21] ,شیرایو

۳۰۲    

 :گفت   و  کرد   نگاه  را  روزهیف   و  فروز   وافر  ی شوق  با  سوترآن  یکم   از  خانم قهیصد

 ن؟ یخندیم  شش یر  به  نیدار ن یانداخت  دست  ویک  باز_

 :داد  جواب آب  در   نشسته  همانطور  روزبه



...  سرده  اولش   فقط...  آب  تو   نیایب  نیپاش...  بخنده  بهش  بخواد  یکس  که   ندارم  ش یر  من   شکر  یاله_

  .باهاش  شه یم  یاک  بدن  زود

 :داد  سوق   رود  سمت   به  را  روزهی ف  دست  فشار   با  فروز

 !نیکن  اد یز  رو رودخونه  آب  کیرمانت  ییدوتا...ششیپ  برو_

 :گفت  و  برداشت  یپفک.  رفت  ی مسافرت  سبد   سمت  به   رود  ی جا به  روزهیف

 .بردار  پفک  هست؟   مکروه  یها هیما تو   ی زیچ هی  کار   نیا  یزرتشت  مذهب   تو  یدونیم_

 :برداشت  پفک   یمشت  فروز

 !هی راخالقیغ  آب  کردن  فیکث...  هیمنطق_

 کنارش؟   امیب  برگشتم  ی کنیم  شزنده...  شهی م  خاموش   داره  شتیآت_

 .باش   خوش   برو_

 

 و  برداشت  را لشیموبا  هم فروز.  رفت  روزبه   نزد  هم بعد  و   کرد  تعارف  مادرش به  را  پفک  ابتدا  روزهیف

 اش شانه  و   سر  نیب   را  یگوش  و   گرفت  را   عطا شماره.  رفت  شده   دهیتن  درهم   ی هاشاخه  سمت   به

 بود،   گرفته  تماس   رود کنار  آمدن   از  ش یپ.  ماند عطا  پاسخ   منتظر   و   کند  چوب  شاخه   چند.  گذاشت

 بود  کرده  فراموش   که   البته  «. دارم  کار.  رمیگیم   تماس  »خودم:  بود  زده  امک یپ  و  کرده   قطع  عطا

 !رد یبگ  تماس

 ی صدا  ی وقت.  نشود  متوجه  را انتظار  ی طوالن  زمان  شد  باعث   ی نور  محمد  م”یمر  ”جان   شوازیپ  آهنگ

 یعصب  عطا  ی صدا.  گشت  د یناپد  و  محو   زود  یل یخ  که   شد   ظاهر  لبش   یرو   ی لبخند دیشن  را   عطا

 :بود  آهسته  یول

 ...اَه...  بزن  زنگ  زرت  و  زرت  یه  حاال... گهید  زنم یم  زنگ  خودم  گفتم ...  دارم  کار  من_



 نزده  زنگ زرت  و  زرت.  شکست  هم  بدجور .  شکست  دلش .  کرد  قطع   را  تماس   ی حرف چی ه یب  فروز

 خودش  یتنگدل  از   یجدا نکهیا  یبرا  هم آن.  بود  گرفته   تماس  قبل   ساعت  دو   فقط  . بود

 !ی نزد  زنگ  بهم  چرا که   شود  ناراحت   عطا   قبل ی دفعه  مثل   خواستینم 

 و  شد   خم .  نهاد  موت   به  رو  آتش   یرو را  نازک  یها شاخه  و   گذاشت  یمسافرت  سبد   در  را  اشیگوش

 دیجد  ی چوبها.  گرفت  الو   زغالها  و  شد   رها  آرام ش یگلو  در  نشسته   بغض .  کرد  فوت   قدرتش  تمام  با

 آتش   کنار .  گرفت  آتش  دیجد یچوبها. کرد  فوت  دوباره .  شد  یجار  چشمش از  اشک  و  کرد  دود

 یها شعله  انی م  در.  زد باد  را  آتش   ییمقوا  تکه  با  و   کرد  پاک   را  شیاشکها  دست   پشت  با.  نشست

 :شد  ظاهر   نویم آتش

 !ر ینگ  دل  به   گفت،  ی زیچ هی...  شلوغه  سرش  خب ...  نشو  ناراحت_

 تو   براش   کارش  نگفت  بهم   نگار  چرا...  کردم  وجوپرس  اخالقاش  مورد  در  نگار   از  رفتم   سرم   ریخ_

 موسموس  زد  زنگ  شب ید!  هیبعدتک  کنه؟ فکر  یاگهید  ز یچ به  تونهینم   کار  زمان  تو   و  تهیاولو

 !چنده چند   خودش   با   ستین  معلوم!  کنهیم  گله   نزنم  هم زنگ...  اه  گهیم  االن  کرد،

 :ستادیا  شی روروبه  و  آمد رونیب  آتش  ان یم  از  نویم

 و  ن یسنگ  تو یبرا  کرده،یم درک  رو  رفتار نیا  کامال  بوده،  نطوری هم   هم  نگار  نکهیا  واسه_

 پاشو...  زدهینم   زنگ  بهش  کار   محل   تو  نگار   اصال   دیشا.  بوده  یعاد  نگار  یبرا.  ستکنندهناراحت

 نیا  یدونستیم  اگه  مثال ...  هم بعد.  یریبگ آبغوره  ست ین  درست  نایا  جلو ...  کن  جمع  رو   خودت

  ؟یشدینم   زنش   داره،  رو   رفتار

 ...دونمینم ...  یول...  چرا خب_

 :زد  لبخند   نویم

 بهش ...  رفتیپذ  دیبا  .نباشه  ند یخوشا  کش یشر  نظر   به  ممکنه   که  داره  ییاخالقا   ه ی  یکس  هر   گهید_

  ...شیریبپذ  دیبا...  یکن  عوضش   که  ی تونینم .  نکن  فکر

 :گفت   و  گذاشت   آتش در   را  تر میضخ  ی هاچوب



 باشه؟ .  ندارم  رو  دنی شن  حتینص   حس اصال  االن...  شو  ساکت کنمیم  خواهش ...  نویم_

 .دی گرد  محو  آتش   یهاشعله رقص  ان یم  بعد  و   شد  کوچک.  داد  تکان  سر  نویم

 

 و   ستیب  هنوز   نکند؛   فکر   ازدواجش   روز   نیاول  و عطا   به   و  کند   سرگرم   آتش  با  را  خودش  کرد  یسع 

 ی رو  را دیجد یچوبها که  بودند  نشده  زغال   گذشته  یچوبها. بود  نگذشته  عقدشان  از  ساعت  چهار

 را  اش چانه و  کرد  بغل  را  خودش . دیکشیم  زبانه  اششعله  و   بود  شده  جاندار آتش .  گذاشت  آتش

 قبل   شب  یحرفها  به  فکرش   و  ستینگر  آتش شراره  و  گداخته   ی زغالها به .  گذاشت  زانوانش  یرو

 ...بود  کرده  میترس  شیبرا  که   ییبایز  ندهیآ  به !  شیهاکردن  یدلبر  و  هاصدقهقربان  به .  رفت  عطا

 فروزان؟   یگذاشت  کجا  منو  لیموبا_

 روزه یف.  کرد  نگاه  بر   و  دور  و   گرداند  را  سرش.  دید ش یرو  ش یپ  را   آب  از   سی خ روزبه  و   کرد  بلند  سر

 سبد   به  یااشاره.  کردندیم  رورویز  را  تمشک  یبوته  رودخانه   یسو آن   داشتند  خانمقهیصد  و

 :کرد  یمسافرت

 !زیبر  خودت  واسه  ام یچا هی!  سبده  تو_

 :گفت  گرم   ی لبخند با  و  آمد   فروز  دست   کنار  سبد،  سمت   به   رفتن  ی جا به  روزبه

  !یدار  حق !  ؟یشوهرت  دلتنگ... یکرد  بغل  غم  یزانو_

 :گفت  لبخند   با   و  زد   صورتش  روح   به  نقاب  فروز

 خودتم ! نهیبش  شی آت  کنار   اد یب  بگو  بهش   ست؟ین  س یخ لباساش !  نخوره  سرما  روزهیف...  گهید_

 .نطوریهم 
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 :نشست  روزبه

 خبر  شی پ  سال  سه  دو  از   گذشته،  از  که  بود  یکس  تنها   روزهیف...  بدهکارم  بهت   بزرگ  تشکر  هی_

 که...  ستین  ی چیه   گه ید  بفهمه  تو  کنار   در  بودن  با   داشتم  دوس...  من م یقد  احساس  از...  داشت

 ادمونی  گه ید  هم   خودمون نداره،  خبر  کس   چ یه  که   هم   ش ی پ  ماه  چند   انیجر  از  خدا   شکر .  دیفهم 

 تو   شدن  ق یرف  و  بودن  هم کنار...  یآورد   خودت با   رو  ما   درواقع...  یاومد  باهامون   که   ممنون...  رفته

  ران،یا  ام یب  من...  مینیبب  رو   گه یهمد  قراره  ادیز م، یلیفام...  بشه  راحت  من الیخ شد  باعث   روزهیف  و

 !شد  خوب  برام  ی لیخ خالصه...  مینیبب  رو   گهیهمد  یمجاز   تو   فرانسه،  ی ایب  تو

 :زد  یتلخ  لبخند   فروز

 .مهمه  یلیخ برام.  نگه  ییجا رو  عطا   رفتن  انیجر   بخواه  ازش  بعدا  فقط_

 بهش؟   یزد  زنگ   .هست حواسش اونم.  هست  حواسم_

 ؟ یک  به_

 :کرد  جاجابه  را  چوبها یچوبتکه  با  روزبه

 !گهید  عطا!!!  ری خ  به   صبح_

 تا کنم  فکر...  رهی م  شی پ  داره  هم خوب...  اونم  کاراشه  گرم.  رسوند سالم.  بود  خوب. زدم  زنگ  آره_

 !ادیب  گه ید  روز   سه  دو

 :گذاشت  ی کنار  را  چوب  روزبه

.. .میکنیم  استفاده  استخر  و  الیو  از   تو  قِبَل   از  ما عطا  اومدن  تا...  تهران  میگردیبرم  ما  نجایا  ادیب_

 یکس  خودش  حضور  با  شه یهم !  بودا  نداده  یکس  دست  رو  الش یو  دیکل  حاال  تا  برزیفرییدا  یراست

 !زهیعز  ش واسه  یلیخ خاطرت!  کرده  چپونت عزت  دوستم  قول   به.  ومدیم

 :دیخند  فروز



 و   رفتندیپذ  کامال  رو   من  حضور هی بق  تو،  ی مامانا از  ر یغ  به  روزبه   یدونیم!  بود  باحال...چپون؟عزت_

 رو   جاش انگار  که   کنهیم  نگام   ی جور هی  فروغ  فقط...  هاتخاله و  مامانت  یحت .  دارند  محبت  بهم

  .کردم  تنگ

 و   شد  بلند   شی جا  از.  کرد  دعوت   سکوت   به  را  او دست   اشاره  با  فروز   کرد،  باز   هیتوج  به   زبان  روزبه   تا

 :گفت  رفت،یم  تمشک  یبوته  و  خانم قهیصد  و  روزهیف  طرف  به   که یحال  در

 !ی ریگیم  درد  استخوون  ینجوریا...  شه  خشک  شلوارت  ستایوا  پاشو_

 

 یوال گل  با  داشت.  بخورند  س یخ تا   بود  گذاشته  آب   در   را  کباب جوجه ی هاخیس  خانم قهیصد

 :گفت  خانم قهیصد  به   رو  متبسم   فروز.  کردیم   زیتم   را هاخیس  ییظرفشومیس  مثل   رودخانه

 !مشونیشستیم  خونه میبردیم  خب  هست؟ یاعجله  چه  حاال_

  ...شستش   شهیم  نجا یهم .  ستین  شتری ب  که   خی س  دونه  تا   چهار_

 :کرد  قطع   را  خانم قهی صد  حرف   روزه، یف  یصدا

 !خوره یم  زنگ  داره  لتیموبا...  فروزان_

 نقش   کالر یدیآ  یرو   عطا  نام .  داد  فروز  دست  به   یسبدمسافرت  داخل  از   را  لیموبا  روزبه   همزمان

 قبل  ساعت   حرف ی ادآوری  با.  شد  دور  جمع  از  یقدم   چند  و   گرفت  روزبه  از  را  لیموبا.  بود  بسته

 کرد   احساس.  گرفت  خود  به   کردن  صحبت   ژست  تنها  و   کرد  قطع   ه، یبق  دید  از   پنهان  را  تماس   عطا، 

 یصفحه  به   هدفیب  و   برداشت  گوشش  کنار  از   را  ی گوش  زود  ی لیخ.  است  شده  خنک   دلش   یکم 

 که   را  دوم   سنگ  .کرد  پرت   آب   به  یازهیسنگر  و  نشست   سنگها  یرو.  شد  رهیخ لیموبا  خاموش

 اگر  دانستیم .  نگفت  پاسخ   را  تماس   اما   کرد،  نگاه  عطا  نام  به.  خورد  زنگ  مجدد   لیموبا  کرد،   پرتاب

 خواهد   اشک  آن  امد یپ  و   کرد  خواهد  گله  بود   شده  شکسته   که  ی دل  بابت   بدهد،  جواب   بخواهد

 بار  ی برا  بالفاصله  و  شد  قطع  تماس.  دهد  رخ  گرانید  یجلو نداشت  دوست  اصال  که   ی زیچ  .ختیر



 آن   عیسر.  دیرس  امکی پ  آالرم.  شد  قطع   خودش  تا  خورد زنگ  آنقدر.  کرد زدن  زنگ  به   شروع  سوم

 :کرد  باز  را

 زنگ.  رمیگیم  رو  روزبه  شماره  یعل  از  زنمیم   زنگ  ی ند  جواب .  بده  جواب  رو  یگوش  فروزان،»_

 «.اون  به  زنمیم

 تماس  عطا   که   چهارم بار   یبرا.  بشوند  عطا با  اختالفش   متوجه  گرانید  و   روزبه  نداشت  دوست

 :داد  جواب روحیب  و   سرد  گرفت،

 ...الو_

 گذره؟ یم  خوش  شما؟  احوال...  خانمعروس  سالم_

 :گفت   تنها  و  داد قورت   را  همه   اما .  آمد  فروز  زبان  به   عطا  یاحوالپرس  نیا  یبرا  پاسخ   مدل  ده

 از  ی چ هر یداشت  کار  وقت   هر   و   یبزن  زنگ  یداشت  حال  وقت  هر  که  ستمین  تو   حی تفر  زنگ  من_

  .نزن  زنگ  کن   لطف  هم تو .  زنمینم   زنگ زرت و  زرت   گه ید  من!  یکن  بارم  ادیدرم  دهنت

 هم  نیماش  پنجره  و  است   نیماش  در  بود  معلوم. بود  همراه  هوا چش یپ  ینهیزمپشت  با   عطا  یصدا

 :باز

 ...یغاتیتبل هی  ترش قبل  دفتر،   یمنش  قبلش   بود،  زده  زنگ   مامان  تو  از  قبل_

 :دیپر  حرفش   انیم

  !یبگ   من  به  رو   حرف اون  نداشت  یلیدل  باشن،  زده  زنگ  هم   نفر  پنجاه_

  .بره  ن یب  از  تمرکزم   کارم وسط  ندارم   دوست  من_

 ازم   حال هی  چرا   که نکن   گله  بعدا  فقط...  دمیفهم  نویا  زنم،ینم   زنگ  کارت  وسط  گهید  من  خب_

 !ی نزد  زنگ  ه ی  و  یدینپرس

 :طنتیش  در  به  زد   عطا

 ...یبعد   راند  واسه  ی کن  شارژم ،یبزن  زنگ   من  به  آنتراک  زمان دیبا  تو...  گهید  نه_



 هست؟  آنتراک   یک  بفهمم   کنم  بو  رو   دستم  کف  وقت  اون_

 گذرهیم  خوش ؟یچطور  خودت...  میبگذر...  ی بزن  حدس  هم  درست   و  ی بزن  حدس   دیبا...  قایدق_

 ...با

 :دیپر حرفش  ان یم  دوباره  فروز

 نیا  با  منو   حال  نیا  از   شتریب  کن   لطف   هم  تو  زنم، ینم   زنگ  بهت  زرت   و زرت  گه ید  من!  مینگذر_

  .فعال.  نکن  خراب   حرفات 

 سنگ   به  سنگ.  کرد   پرت   رود  ی دامنه  به  را  ی سنگ  توانش نیآخر  با.  کرد  قطع  را  یگوش  بعد  و

 .شد  جادیا   هازهیسنگر  زشیر  از  کوتاه  ی موج و.  داد  تکان  شیجا از  را  آن  و   خورد یگرید
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 ییگو  بود؛  شده راحت  ی کم .  عطا  دنبال  فکرش   و  رفت   شده  ختهیر یهازهیسنگر  ی پ  نگاهش

 .کردینم   قلقل  جوش آب  مثل   درون  از  قبل  ی قیدقا  مثل  گر ید  و  بود  کرده  ی خال  را حرصش

 نشان  ارزش کم  و  بها یب  را  خودش  و  دیایب  کوتاه  ی رفتار  هر  مقابل  بهروز  زمان   مثل   خواستینم 

 :داد  هشدار   و   شد  ظاهر   هازهیسنگر  کنار   نو یم  .دهد

 !یفتین  بوم  اونور  از  باشه  حواست_

 آنان  ی هایشوخ  در   و  بازگشت   هیبق  نزد.  زد چهره به  آرامش   نقاب   مجدد  و  د یکش  یقیعم   نفس

 .شد  کیشر

 

 ی صندل  فروز  و  کرد  ی رانندگ  روزبه  .ندیبنش  فرمان  پشت   که  بود  آن  از  ترخسته بازگشت،  ریمس  در

 عطا   که  ی محمدگل  دمنوش  و  ها بوته  به  ادش ی  و   دوخت  اطراف  ی بایز  مناظر  به   چشم. نشست  عقب



 حرف دل  در  و   آمد  لبش  ی رو  ی تبسم .  رفت  بود  کرده  ه یته  شیبرا  ی فرهاد  خاندان  با   دارشید  روز

  «؟ ییچرا  خوب  نی چن  »تو :  کرد  ی ادآوری  را  روزش   آن

... ینداشت  هم رو  خارا  نیا  »کاش :  گذشت  فکرش  از  و  بود   جاده کنار  ی بایز یخارها  به   نگاهش

... آقاعطا  ستین  مهم! نبودم  تستهیشا  من  گهی د  موقع  اون  خب، ...  بیعیب  گل   یشد یم  وقتاون 

 تساقه  از  بکنم   رو  خارا  ا ی  رمیگیم  ادی...  ینش  پررو  که  گم ی نم   بهت  ی ول  دارم،  دوست   هم رو خارات

 «.نده  آزارش  خار  که  بذارم  یی جا رو  دستم  ای

 عطا   داشت  دوست.  شدینم   دهد  نشان  تفاوتیب  را  خودش  خواستیم چه  هر .  بود  عطا   تنگدل

 .دیبگو  سخن   عاشقانه   او  با   نش،یسنگ  حرف به  توجه یب   بارنیا  و  بزند  زنگ  دوباره

 و   کرد  نگاه  کی  به  کی  را  داشت   عطا  از  که   یترقبل  و  عقد   مراسم یهاعکس.  رفت  لشیموبا  سراغ

 .نشست  لبانش  ی رو  محو   یتبسم 

 و  گرم   ی لبخند  با وسط  ینهیآ  از   که  دید  را روزبه   و  کرد   بلند  سر.  کرد  حس   را  ی نگاه   ینیسنگ

 :دیپرس  و  شد  تر پررنگ  روزبه  لبخند.  کرد یم  رصد   را  او  برادرانه،

 اد؟ یم  ی ک  نگفت   عطا_

 .باشه  هم  رو  فردا  حداقل   کنم  فکر .  نگفت  یز یچ  نه،_

 :دیکش  یاازهیخم   روزهیف

  .خوامیم  خواب پرس  هی  فقط   من...  یالکیالک   میشد  خسته  چقدر_

 :دیکش  ازهیخم  هم   فروز

 پنج   حد  در  که   من. کنهیم  خسته  رو  آدم   یباز آب  آب،  تو یرفت  تو   حاال...  نطوریهم   منم...  آره_

 !م؟خسته چرا من.  گذاشتم  آب   تو رو  پاهام   قهیدق

 :دیپرس  کند،   مشخص  را   مخاطبش  آنکهیب  روزبه

 رم؟ یبگ  هست  الزم  یز یچ  شام  واسه_



 :داد  جواب   خانم قهیصد

 !هست ی چهمه!  میندار  الزم   ی زیچ...  آقاروزبه  نه_

 

. رفت  خودش  اتاق به  کس   هر  و.  گذاشتند  آشپزخانه  گوشه   را  یسبدمسافرت  دند،یرس  که   الیو  به

  .برد  خوابش   نگذاشته   بالش   یرو سر  و  کرد   عوض   را   لباسش.  رفت  خودش اتاق  به   هم   فروز

 داشت  ی خوب  ی دما  و   نبود  سرد   که  ی آب  انیم  در   رودخانه،  همان  در  دید خواب .  دید  را   عطا  خواب

 آب  در  گردن  تا   دو   هر و   بود  ادیز  آب   عمق .  دندیپاشیم  آب  هم یرو   و  سر  به   و  کردند یم  یبازآب

 دارشدامن  یویما  یپشت  ی بندها  کردن  رها  و  گرفتن  با   عطا .  داشت  تن   به ویما  لباس   یجا   به.  بودند

 را   دستش  دو  هر   .دیکشیم  سرک   و یما  ریز  به   و   رفتیم  هرز   دستش   ز ین  گاهگه.  کردیم  یشوخ

 نطوریهم   و .  بردیم  لذت داشتنش  انیجر  و   آب  در   یسبک  حس   از  و   بود  گذاشته  عطا   ی هاشانه  یرو

 در  .گشت  آن  دنبال  به  رودخانه   انیم در  درآمد صدا به  که   لشیموبا  زنگ. عطا  یکردنها  یبازعشق

 زد  زنگ آنقدر  .افتین   را  آن   گشت  چه  هر آورده؟  آب  انیم  را لشیموبا  چطور  که   بود  ر یمتح  خواب

 نی طن  و  شد  مشغول  ی بازعشق  به   دوباره  و  کرد  فراموش  را  لیموبا  هم   او .  شد  خاموش   خودش  تا

 .کرد  پر   را  گوشش عطا   و  خودش  یها خنده

 

 یرو   یلبخند   بود،  دهید  که   یخواب  ینیریش.  بود  شده   شی ومگرگ  آسمان  شد،   داریب  که   خواب  از

 و   کش  را  خودش  گربه  مثل   و  د یکش  طرف  دو   به  را   دستانش   شود،  بلند   شیجا  از   آنکهیب.  آورد  لبش 

 یموها  به  یدست و   کرد  روشن  را  برق.  شد بلند  ش یجا از  و   کند  دل  بالش   از  باالخره.  داد  قوس

 ساعت   ی جا  به.  کرد   نگاه  لشیموبا ساعت  به   همزمان و   دیپوش  مناسب  لباس .  دیکش  شانشیپر

 تیواقع  از   رودخانه،  خواب در  لیموبا  ی صدا.  دیخند.  کرد  جلب  را  شتوجه  عطا   کال سیم  ل،یموبا

 تیواقع  در   توانستیم.  است  نشده  دار یب  عطا  تماس  خاطر به  نش یریش  خواب از  بود  خوشحال.  بود

 ی خطر چی ه   که سرد  به   رو   ولرم  آب  با  قی عم   ی ارودخانه  توانستینم  اما  رد، یبگ  تماس   عطا   با



. ابدیب  را   کند  ی بازآب  آن   در   ویما  با  بتواند  و   نکند  رصدش   ی چشم  چی ه   آن  از  تر مهم  و  باشد  نداشته

 !ایدن  یکجا   چی ه   در

 

 تواندینم  ساعت، نیا  در   که  بود   مطمئن.  بود  قبل   یساعت   به  مربوط   عطا  یرفته  دست  از   تماس

 منتظر   ای  و  بزند  زنگ  خودش  که  بود  دودل  .داد  نخواهد   آزار  را  عطا   تماسش  و  باشد  پرونده  دنبال

 کند،   آماده  را  بود  گشته  بدل  شبانه  به   که  عصرانه  ی چا اول  گرفت  میتصم   بماند؟   او  ی بعد  تماس

 .ردیبگ  ی ریتصو تماس  عطا   با  بعد

 

 

 [03:07 03.08.21] ,شیرایو

۳۰۵    

 و  دست .  کرد  روشن  را  ی کتر  ریز  .رفت  نییپا  طبقه  به  صدا یب  و  آرام.  بودند  خواب هنوز   هیبق

 را  آن  ییبایز  سرگل  با  و   زد  شانه   را  ش یموها.  داد  اشچهره به  ییورورنگ  و  شست   را  صورتش 

 از   شده  حذف  ام یپ  چند. رفت  واتساپ  به   و  کرد  روشن   را  لش یموبا  یتاید .  کرد  دم   را  ی چا  .آراست

 در  اما .  گرفت  یریتصو   تماس   عطا   با  و   زد  یکور ی  لبخند .قبل  ساعتمین   به  مربوط   شد؛   ظاهر عطا

 :فرستاد س یوو  عطا   که   رد یبگ  تماس  ی تلفن  خواست.  نداد  یپاسخ  عطا  تعجب،   کمال

  «.رمیگیم   تماس  باهات  خودم»_

 :نوشت

 «.باشه»_

 «.نشدم  تماست  متوجه  بودم،  خواب»



 نکرد  یتند  صبح  مثل  که   ن یهم ...  مبچه  کرده  شرفت ی»پ: گفت  خودش  با  و  زد   هی تک  مبل   یپشت  به

 «.کنمیم  درک   منم .  دارم  کار   بگه  زادیآدم بچه   مثل...  هیعیطب  داشتن  کار!  شرفتهیپ  هی  خودش 

 

 :زد  داد  و نکرد   بسنده  آن  به .  کند  داریب  را  ه یبق  آن  یسروصدا تا  کرد  روشن  را  ونیزیتلو

 !شهیم سرد  ختم،یر  ییچا...  هالخوابالودگانیا_

 نرده  ی رو  فاصله   با   را دستش  دو.  شد  ظاهر  باال   طبقه  ی هانرده  پشت  از  روزبه   بعد  لحظه  چند

 رو  .باشد  گذشته   یادیز زمان  شدنش  داریب  از  دیرس یم  نظر  به.  انداخت  آنها  ی رو  را  وزنش   و  گذاشت

 :گفت   فروز  به

 !کن  عوض   منو   واسه  زحمت ی ب...  االن از  که  شهیم  سرد...سالم_

 :کرد  بلند  را  سرش   فروز

 ت مدرسه  پاشو  زننیم  داد  صبح   شش   ساعت از  که  ییمامانا  نیا  مثل...  زمیبر  برم   خوام یم  تازه_

 !شدم  شده  رید

 :گفت  فروز به  رو   آرام  ار یبس  یاخنده با  و   آمد  نییپا  پلکان  از  نه یطمأن  و   آرامش  با  روزبه

 بهم  ی باکالس  احساس  بزنم،  حرف  نهییپا  که ی کی  با   باال  اون  از  داشتم  دوست   بودم  که  نوجوون_

 !دادیم  دست

 :انداخت  ی نگاه   باال  ی هانرده  و   سقف  به   و  د یخند  فروز

 تنت  هم   روبدوشامبر هی  یداشت  دوست   البد!  یکردیم  ی باکالس  احساس  ییزایچ  چه  با  هم   تو_

 آره؟   باشه،

 !گشنمه مونده؟   ی زیچ  ینیریش...  دونستمیم  رمردا یپ  مال  رو  روبدوشامبر...  اتفاقا  نه_

 



 ن ییپا  هم  مادرش  و  روزه یف  خت،یر یچا  فروز  و   گذاشت  ز یم  یرو  را ی نیریش  یجعبه  روزبه   تا

 ماهواره  از  که   برقص«   من  با  »جهان  لمیف  از  ییقسمتها  به  و  دندینوش ی چا گریکدی  کنار  .آمدند

 که  ی تیشخص   د” ی”ناه   ن یب  ی رفتار شباهت  به  رفت   ی الحظه  فروز  فکر.  کردند  نگاه   شد،یم  پخش

 کرد  منحرف   را  ذهنش  بالفاصله!  سابقش  خواهرشوهر  بهنوش   و  کرد یم  یباز   یتوسلهیهان را  نقشش

 .نکند  فکر  آن  تلخ  اتفاقات   و   گذشته  به   تا

 اقیاشت  با   اما  بود،  دهی ند  را  یینمایسلمیف  ابتدا  از   آنکه   وجود  با.  دیدیم  را لمیف  بود  بار   نیاول  روزهیف

 یها صحنه  و  الوگهاید  مرور   و.  شدند  مشغول آن  ی بررس  و  نقد   به  لم،یف اتمام   با.  کرد  دنبال  را  آن

  .لمیف  خاص

 :گفت  و   زد  آشپزخانه   به  ی سر  خانم قهیصد افت، ی  انیپا  که   لمیف  نقد

 ؟ ی ریبگ  ارشوریخ یری م  آقاروزبه...  نبود  ادمونی  شده،   تموم  ارشور یخ  آخ_

 :داد پاسخ   ی جد  ی لیخ  روزبه

 !نیگفتیم  دیبا  موقع   همون...  نه  ای  دیخوایم  خونه   واسه  ی زی چ  دمیپرس  اومدن  از  قبل  نه،_

 :آمد روزبه   ی برا  مادرش  از  پنهان  ییابرو  و   چشم  روزهیف

 !نداره  مزه  ارشوری خ  بدون  چیساندو...  چهیساندو  شام   زم،یعز_

 :انداخت  پا  ی رو  پا   تفاوت یب  روزبه

 به  آسمون   بشه،  خورده ارشوری خ  بدون  چیساندو  حاال ... نیگفتیم  خونه ام یب  نکهیا  از  قبل  دیبا_

 !ستمین  من   هم  ادیب!  ادینم   نیزم

 .ندارد  دنیخر  و   رفتن قصد   واقعا  که  د یفهم   زود یلیخ اما.  کندیم  یشوخ روزبه   کرد   فکر  اول  فروز

 :گفت  لکس یر  یل یخ  روزه یف  ملوسانه  اصرار  جواب   در   روزبه  که   چرا

 کنار  برو  االنم!  نیگفتیم  د یبا  نیخوایم  رونیب  از   یز یچ  دم یپرس  بار   هی!  ستمین  که   دیزرخر  غالم_

 !گهیم  ی چ  نیا  نمیبب



 :گفت  مادرش   به  رو  و   کرد  یاخم  روزبه،   برخورد  نوع  از  ناراحت   روزهیف

 !خرمیم رمی م  االن  خودم_

 نگاه   ونیزیتلو  که  تفاوت یب  روزبهِ   نیب  را   نگاهش  فروز   .رفت  شالش  و مانتو  طرف به  حرص  با  و

 :گفت  و   داد  گردش  د،یپوشیم   مانتو  که ی عصبان  روزه یف  و  کردیم

 .کنند ک یپ  یارهیزنج  فروشگاه  از   زنمیم  زنگ  االن  بذار_

 :گفت  فروز   به  رو داشت  چهره بر  که   ی اخم   همان   با   و  درآورد  دهیپوش  مهین  را   مانتواش  روزهیف

 د؟ ینرس  خودم فکر   به  چرا_

 :گفت  و  آمد   کنارش   روزهی ف.  رفت  لشیموبا  سراغ و  زد فیتکلرفع سر  از  یمصنوع   ی لبخند تنها  فروز

 بره  کنه  عوض   لباس  قه یدق  دو  مرد یم!  شدم  پول  ه ی  سکه  مامانم  جلو رفتارشو؟  ی دید  خدا رو  تو_

 بخره؟   کوچه   سر

 :زد  ه یتوج  به   دست  فروز

 !نخور  حرص ! طورننی هم  مردا  همه _

 

 [00:09 04.08.21] ,شیرایو

         

 

 [00:18 04.08.21] ,شیرایو

۳۰۶    

 از  روزبه   اسم  خوردن خط  بابت   را  خدا  بار   نیچندم یبرا.  شد  ناراحت   روزبه  رفتار   نوع  از   دل  در  اما

 آنطور  نامزدش  با  روزبه  خانم،قهیصد و  او  یجلو که   بود  ناراحت  نیا  از  شتریب.  کرد  شکر   طالعش 



 آن  ک ی  .شناختیم  که  یروزبه  نه   بود،  بهروز  یرفتارها   ه یشب  رفتارش .  بود  کرده  برخورد  تفاوتیب

 از  شتر یب  او  تا  داده  نشان  خودش  از  را  یشعوریب   آن  او،  ی جلو قصد  از  روزبه  د یشا  دیرس ذهنش  به

 که  روز   آن  در خصوصا!  شعور  تینها  در ی شعوریب  جور  کی  باشد؛  یراض نکردنش،  انتخاب

 باال   عطا   انتخاب  از  را  او  ت یرضا  خودش، آوردن  نیی پا  با   خواسته مثال.  است  ری دلگ  عطا   از  دانستیم

 قصد   از  و  باشد  داده  نشان  را  رفتار   نیا  قصد   از  روزبه  اگر   که  د یرس  جهینت  نیا  به   زود  ی لیخ  اما!  ببرد

 !باشد  شعوریب  برابر  دو   دیبا  کند، خوشحال را  فروز   که  باشد  آورده   نییپا  را   نامزدش

 شناخته   را  یواقع  یاو  و   شده  سفرهم روزبه   با  یخانوادگ  کوتاه  سفر  کی  در  که  بود  خوشحال  چقدر 

 نیا  تجربه   اگر  دیشا  کردنش،  یبدمست  و  ونیکلکس  به   روزبه   وافر  اقیاشت  مسأله  از  نظرصرف.  بود

 حذف اشیزندگ  از  را او  خودش  روزبه،  رفتن  از خوردن غصه   یجا  به   داشت،  قبل  ماه  چند  را  سفر

 .کردیم

 مدت  یطوالن  توانستینم  اما  بود،   دلسوز  و   یحام  مهربان،   یدوست  روزبه.  نبود   روزبه   یهایخوب منکر

 ای  و  بزرگترها   یجلو شارژر  یشوخ .  نخورد  حرص و  ند یبب  را  او  یگونهای حیب  و   فیسخ  یرفتارها 

. داشت  فاصله  اریبس  فروز  عفاف  و   ایح کش خط  با   خانم، قهیصد  و   او  یجلو روزهیف  با   رفتنش  استخر

 یرو  روزبه   رفتار   دی رس  نظرش   به.  نداشت  شعور  از  ینشان  هم  ارشوریخ دیخر سر  برخوردش   نوع

 دره  قعر  به   تواندیم  سرعت  به   ی ول  است  قله   در  گاه   دارد،  قرار  بلند  نچندان  دامنه  با   ینوسیس  یمدار

 .کند  نزول

 

 آنکهیب.  بود  ترکینزد   فونیآ  به  همه  از  خانمقهیصد .کرد  پاره  را   فروز  افکار  رشته   در   زنگ  یصدا

. کند  آماده  را  ارشوریخ کیپ  ی نهیهز تا   رفت  پولش   فیک  سراغ  و  کرد  باز   را  در   ست،یک  بپرسد

 :گفت  و   برگشت  فروز   سمت  به  زدهجانیه . دید  را  در  شدن باز  پنجره   پشت  از  روزهیف

 !عطاست_

 :زد  ش یصدا  روزهیف که  رفت در  طرف   به  شتابان.  دیجه ش یجا از  و  شد بارانستاره  فروز  چشمان 

 !ستایوا_



 نگاهش  زیآمنیتحس .کرد  می تنظ  را سرشگل  و   مرتب  را فروز  ی موها  دست  با  روزهیف.  ستادیا  فروز

 :گفت  و  کرد

  .برو  حاال_

 یجلو عطا  ن یماش.  رفت  ن ییپا  خانه   ی ورود  یها پله  از  موقر و  آرام  قبل لحظه  چند یعجله  بدون

 بغل  یصندل  یرو  از   شد،  خم. داد  پاسخ  ترگرم  عطا  و  گفت   ی گرم  سالم  فروز .  کرد  توقف  ها پله

 و  گرفت   فروز   سمت  به  را  گل   دسته  تنها .  نکرد  باز  آغوش .  شد  اده یپ  و  برداشت  را  یگل  دسته   دستش

 :گفت

  .عشق  ا یدن  هی  با  میتقد_

 :گرفت  را  گل   ذوق  با   فروز.  دی سف  زیر  ی گلها  انیم  بود  ی مخمل  رز   گل  شاخه   پنج

 .ی کرد  زمیسورپرا...  یاومد   خوش_

 یبوسه  و  گرفت   آغوش  در   را  فروز   د،یند  را  یکس  ی وقت.  انداخت  ساختمان  ی هاپرده  به  ی نگاه   عطا

 :گفت و  گرفت   فاصله  عیسر.  کاشت  او  یشانیپ  بر  ی محکم 

  .بود  شده  ذره   هی  برات  دلم_

 شد؟   تموم   کارت...  نطوریهم   منم_

 :گفت  و   داد  فروز  دست   به  را  ساک .  رفت  نی ماش  عقب  صندوق  سمت  به   عطا

 تا   باال   ببر  رو  نایا..  .امی م  دارم  شده   تموم  کارم   بگم   خواستم یکرد  قطع   زدم   زنگ  که  یموقع  اون_

 .امیب  نگیپارک  بذارم  رو   نیماش

 دوباره   خودش  و  برد نگیپارک  به  را نیماش  عطا  تا   ستادیا  جاهمان و  نرفت  اما.  داد  تکان  سر  فروز

. آمدند  باال   هاپله  از  هم  با  و  گرفت   هم  را  ساک.  بود  دستش   در   یمحل  ی نیریش  یاجعبه.  برگشت

 هم  فروز   و  کرد   غنچه  لب   عطا   نداشت،  یاپنجره چ یه  از  ی دید  چی ه  که  ییجا  دند، یرس  که   در  پشت

 :گفت  و زد  زنگ  آرنج   با   عطا.  نهاد آن  بر  د ییتأ  مهر   بالفاصله



 !ساخته  بهت   من  از  یدور... یشد  خوشگل  یلیخ_

 .آمدند  استقبال  به   خانه  اهل   و  شد باز   در  فروز،   پاسخ   از  قبل

 

 .کرد  باز   را  عطا   ییاهدا  ینیریش  جعبه  روزهیف  و  آورد   یچا   روزبه.  نشستند گریکدی  کنار  عطا   و  فروز 

 :گفت  خانمقهیصد  و   روزهیف  به   رو  روزبه نشده،  خورده  ینیریش

 !میبر  که  نیکن  جمع  زودتر  رو  لتونیوسا_

 :کرد تعارف عطا.  شدند  بلند  عیسر  خانم قهیصد  و  روزهیف

 بود؟   ن یسنگ  ما  یهیسا_

 :گرفت  را   اشدنباله  هم   فروز

 !بعد   دورهم  میبخور  شام...  ارنیم  رو ارشوریخ  االن_

 :داد  ح یتوض  عطا  به   رو  روزبه

 تازه   هم  شما.  میخوریم  راه  تو  میبریم...  زوده  هم  شام.  نباشه  تنها  فروزان  میخواستیم  فقط_

 ...یدیرس

 :گفت  فروز   به  رو   و  کرد  قطع   را حرفش یدنباله

 .لمیوسا  سراغ برم   من   تا   کن   آماده  زحمت یب  رو   ما  یچایساندو_

 

 

 

 [12:15 05.08.21] ,شیرایو

 



 

 در  فروز   یآزرا  بر  سوار ه یبق  و  روزبه   یوقت.  کردند  بدرقه   را هامهمان در  دم  عطا  و   فروز  بعد  یقیدقا

 را  دستش.  دید  خودش  منتظر   لب  به   لبخند  را فروز.  بست  را   اطیح در  عطا  شدند،   گم   ابانیخ خم

 :گفت  برد، یم  دل  فروز  از   یحساب که  ی لحن  با  و   انداخت  فروز   شانه  دور

 چطوره؟  من  زکیعز  خب،_

 :داد  پاسخ  دلبرانه  فروز

 .ه یعال  دلشه  زیعز  شی پ  ی وقت  شما  زیعز_

 را  حرفش یدنباله  فروز.  بود  خاطرش  تیرضا  از  ی حاک  عطا،   یلبها   ی رو  نشسته  لبخند   شدن  پررنگ

 :گرفت

  ...ای بپزم؟  شام   منم   و  ی ریبگ  دوش   اول  خوادیم  دلت  -

. دییبو  و  دیبوس  را   ش یموها  ی رو.  فشرد  و  دربرگرفت   را  او  وجود   تمام   با.  کرد  بغلش  هوایب  عطا

 :کرد  زمزمه

 بغلت  اونقدر  خوادیم  دلم.  بودم  دلتنگت  دنیند  روز   کی  از  شتر یب  یلیخ.  بود  شده  تنگ   برات  دلم _

 .بشه   مآفات  جبران که  کنم   بوت   و  ببوسمت   کنم،

 

 محدود  ی فضا  در   جا،همان ابد  تا خواستیم   دلش  هم  او.  کند  رها  عطا   آغوش   در   را  خودش  فروز 

 از  فروز   دست.  نشاند  او  گردن  بر   یابوسه  و  برد   فروز  ی چانه  ریز را  سرش  عطا.  بماند  عطا  بازوان

 را خواستن آتش  و  خورد  سر   عطا  گردن  طرف   به  آنجا  از   و  گوش   سمت   به گونه نوازش  عطا  یقهیشق

 :کرد  زمزمه  خمارش  یصدا  با  عطا .  کرد   ورتر شعله  عطا  دل  در

 .شام   نه   و  دوش   نه   خوام؛ینم   یاگهید  ز یچ چی ه   باشم  تو   با  خوام یم  فقط _



 مشتاق  یهاچشم به  پرعطش   یچشمان  با   فروز.  او  تن   به   مماس  بدنش   و  بود   فروز  کمر   دور  دستش

.  نداشت  چکدام یه  گفتن  به  ی ازین  اما.  بود  کرده  آماده  یاد یز   عاشقانه   یحرفها دل  در  .ستینگر  عطا

 :زد  لب  عاشقانه  یینجوا  با   و  شد   زبانش  روانه  ناخودآگاهش   ریضم   عمق   از  جمله  کی  تنها

 !من  یعطا...  دارم  دوست  یلیخ_

 چشم .  کرد  کج   یاندک  را   سرش  و  دنیبوس  یآماده  را  ش یلبها فروز  آمد،   ن ییپا  آرامآرام  که  عطا   سر

 و   کرد  اش یهمراه .  کرد حس  وجود  تمام   با  را   دلش  زیعز  را،  معشوقش   را،  ارش ی  ی لبها  فشار   و  بست

 وزن   روحشان.  داد  وپربال  هم  عطا  به  و   کرد  پرواز  خود. برد  فرو  عطا  آغوش  در   را  خودش   شتریب

  رامونشانیپ  ییایدن.  دندیدینم   زیچ چی ه !  کردند  تجربه  را   یجرمیب  و  ی سبک  و   کرد  رها   را  جسم

 دو  آن  محور   حول جهان   یی گو!  بس  و  بودند  نفر   دو  خودشان فقط  یهست   تمام   در  ییگو.  نبود

 زل  گر یکدی  چشمان  به   .کردند  جدا هم از  را  شانیلبها افتاد،  شمارش   به  که   نفسشان!  دیچرخیم

 آن  از  بعد .  نندیبب  گری کدی  نگاه  عمق   در  را  پوستشان  ر یز  در  افته ی  راه  یگرما   لذتبخش   اثر   تا  زدند

 ...پرمعنا  ی سکوت  و   بود  لبخند  فقط

 

 [12:16 05.08.21] ,شیرایو
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 دار یب  یهیگر  ی صدا  تا   گذاشت  باز   را  در.  گذاشت فروز  و   عطا  ی نفره  دو  تخت  وسط  را  اریشهر  آزاده

 :گفت  فروز   به  رو   و  برگشت   آشپزخانه  به   .بشنود  را  شدنش

 ...زحمت  تو  یافتاد_



 :کرد  نگاهش  افتاده  باال  یابروتک  با  فروز

 ؟ یبلد  هم حرفا  نیا  از   بابا؟  نه_

 :گفت  و   داد  کمرش  به  ی قر.  دیخند  آزاده

 برات  یلیخ دلم  گذشته،  یشوخ  از  یول...  میکن  هم  بار   تعارفا  نیا  از  دیبا...  میایجار  مثال...  گهید_

 م؟ یدیند  رو   گه یهمد  وقته   چند یدونیم.  بود  شده  تنگ

 :زد  هم   را مهی ق  ی هاینیزم بیس  ر، یکفگ  دو   با  فروز

 !ماه  دو  حدود ...  یعروس  روز  از_

 :نشست   رهیجز  پشت  آزاده

  !میدیدیم   همو  شتریب  مینبود  ی جار  که  موقع  اون_

 :داد  هیتک گاز  کنار   نت یکاب  به  فروز

 فرق   طمیشرا  االن...  بردارم  کالس  یک  بود  خودم   دست ...  دادمیم  درس  ن یآنال  من  موقع  اون_

 .کنمیم  یابیبازار  و سرچ   کارخونه  با   رابطه  در دارم   نت  تو   هستم   خونه   ی وقت  ی حت کن  باور.  کرده

 چطوره؟   کارخونه   اوضاع_

 :زد  برق   فروز  چشمان 

 ی نظارت  چی ه   گه ید  االن.  داشتن  نظارت  اول  ماه  همون  فقط...  نی راض  یلیخ فرنوش  و  داداش!  یعال_

 نیا  خوامیم  گم یم.  بکن  گنیم  بکنم،   کارونیا  خوام یم گمی م  زنمیم  زنگ  خودم .  ندارن  کارم   رو

 فروش  و  د یتول!  بده  گنی م  بدم،   پاداش   ی فالن  و  یفالن  به   خوامیم  گم یم!  بشه  گنیم  بشه،   یجورنیا

 !شهیم  داغ   اتوریراد  بازار   زییپا  معموال!  تابستونه  تازه.  داتهیتول  از  پر   هم   انبار.  رفته  باال

 :گفت  و   زد  فروز  ی شاد  به   یلبخند  آزاده

 اومده؟   باال   االن  که   بوده  نیی پا  د یتول  و   فروش  فرنوش،  و  برادرت   زمان چطور_



 :گفت  و  زد   هم را  شدن   سرخ  حال  در  یها ینیزمبیس  دوباره  فروز

 فکر   کارخونه   رشد  به  که   هست  یسال  چند دخترش   و  مهندس  گهیم برادرم   مباشر نظر،ک ین_

 نکه یا  خاطر به  صرفا.  بودن  زهیانگیب  ییجوراهی.  دارن  نگهش  ثابت   خواستنیم  فقط.  کردنینم 

  .دادنینم   دونیم من   دهم کی  هم   نظرکین به.  نکردن  رهاش   ست،خانواده نی چند  درآمد   منبع

 :داد  ادامه و  شد   تردهیکش  لبخندش 

 !افتاده  تو   دست  ر یز  که  راحته  شی گرما  بابت  الم یخ... یاومد  ایدن  ری مد  ذاتا   تو  گه یم  داداشم_

 :دیپرس  و   داد  تکان  شمردن  پول  ینشانه  به   را  شستش و   سبابه  انگشت  دو  آزاده

 ؟ یکشیم   دکی   رو  ش ی خرحمال  و   تیمسئول  و   ریمد  عنوان  فقط  ای برات  داره  هم  لهیت  هیما_

 :داد  جواب سرباال  فروز

 .دهیم  حقوق کار  سابقه   یکل  با   نظرکین  به  که  یاون  اندازههم! گهید  دهی م  بهم  حقوق_

 !رو  حقت ...  بده  بهت  کارخونه   از  سهام  هی  حقوق یجا  به !  نشه  خسته_

 :انداخت  ابروانش  انیم  ین یچ  عطا،   از  دی تقل  به  فروز

. ستمین  طلبکار   من   و نداشته  وجود   ی حق  اول  از  که   کردم   باور.  کنم  فکر  بهش   ندارم  دوست  اصال_

 ی جورنیا.  نداره  هیبق   به   یربط  و  خودشه   مال.  کرده  کارخونه   برزیفرداداش  رو  کارخونه   رفتمیپذ

 تا  منم. فرنوش  دختر   واسه  شه یم  سال  ستیب  و  صد   از  بعد  کارخونه   اون  حال  هر  به.  ترمراحت  یلیخ

 صرفا  نه  مهمه،   شیگرما  شرفت یپ  من   یبرا.  هستم رعاملیمد  رسما   و  یرداخلیمد  اسما  موقع  اون

 دیجد د یتول  خط   شهی م.  شهیم  شتر یب  همه  سود کنه،   شرفت یپ  که  شیگرما.  رسهیم بهم  که  یسود

 قشنگه؟   چقدر   نیا  یدونیم...  رسوند  نون  رو   یشتریب  یهاخونواده گرفت، د یجد  کارگر   انداخت،  راه

 .شهی م  شتریب  درآمدم   مطمئنا   و   شهیم  شتر یب  منم  اعتبار

 :دیپرس.  نداشت  ی تمام  آزاده  یکنجکاو

 گه؟ ینم   نایا  و   تیحالل طلب و  ارث  از   یحرف چی ه   داداشت_



 :کرد  کمرنگ  را   حرفش یتلخ  ، یلبخند  با  فروز

 خوابه؟ یم  خوب   شبا اریشهر...  میکن  صحبت  گهید  زیچ ه ی  مورد  در  ایب_

 !کن  فیتعر رو  روزبه  عقدکنون...  یییاِ_

 :گفت.  شود  جدا روغن  از  ها ین یزمبیس  تا   گذاشت  کج   را   آن  و  کرد   خاموش را  تابهیماه   ریز  فروز

 !شب  همون...  که  کردم  فیتعر_

 .نمونه  طیمح  اون  تو   عطا   که  خونه   دیاومد  زود  ی لیخ یگفت  فقط...  نبود  کردن  فیتعر  اون_

 :نشست  آن  ی رو  یجهش با  و داد  هی تک  نت یکاب  به  فروز

. نسبتا  بود  کم   هم ت یجمع...  بودن  گرفته  یمهمون   روزهی ف  برادر  آپارتمان  اط ی ح  تو !  بگم؟  یچ_

 و   خاله هی  فقط   خودش،  خانواده از  ر یغ  به  روزبه  سمت   از   کن  حساب  .تو  عقد   مثل   بود  گفته  روزهیف

 .عطا   و   من  و  ماماناش   اضافه  به .  زنعمو  و   عمو  هی  با بودن  اومده  ششوهرخاله

 آنقدر.  بود  دهیکش  هم   در   چهره وضوح  به  و  خورده جا  چقدر  مراسم  در   دنشید  از   فروغ  آمد   ادشی

  :بود  کرده اعتراض  داماد   مادر  الهه،  به   او  چشم   ش ی پ  همانجا  و کند   مراعات  نتوانست  که

 رو   دهینرس  راه  از  یناتنخاله  بعد !  بزرگتره  که  ینگفت   رو   برزیفر  .خودته خواهر که   ینگفت  رو  مهیفه_

 !یگفت

  فروزان  به  رو   هم بعد  و.  بود  آمده  وابروچشم  و   دهیگز  لب  مادرش   حرف  به   واکنش  در  هم   الهه

 :بود  گفته و  کرده  ی مصنوع  یتبسم 

 .بخور  یز یچ  ه ی  بردار  رو  ماسکت   اون  قهیدق  هی.  جونفروزان  بخور  ی زیچ  هی_

 

 :گفت   و  داد  روزه یف  و  روزبه به   فروغ  از   را  فکرش  فروز

 ساعت   دو   یکی  بود  قرار...  بودن  خوشحال  یلیخ   دوشون  هر  .ومدنیم  بهم  ی لیخ  داماد   و  عروس_

 .رونیب  میاومد  میداد  که   رو   مونهیهد.  مینموند  ی لیخ  گه ید  ما.  فرودگاه  برن  مراسم  انیپا  از  بعد



 ییآشنا  مدت   هی  از  بعد   اونجا  فرانسه،  برن  خواستنیم   که  نایا  کردن؟   عقد  زود  قدر   نیا  شد   یچ_

 کنن؟   عقد
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 :کرد  ی تبسم   فروز

 دوره   تو  ی قبل  مورد  دو مثل   نکهیا  ترس  از  باباش و  مامان   گفت یم  روزبه...  بزرگترا  ی آرزو  و   حسرت_

 و  ی خواستگار تی ن  به  گفت یم.  کنه  عقد  رانیا  تو  جا نیهم  که  کردن  خَرِش  نخوره،  بهم  ینامزد

 از  شکر   یاله  یول...  خونه   ه ی  تو میبر  قراره  و  نشستم  عقد  سفره  سر  دمید   هوی  جلو،   اومدم  برونبله

 .روزهی ف  هم خودش هم. هی راض  شیزندگ

 :گذاشت  اشچانه  ر یز  را  دستش  آزاده

 ؟ یارتباط  در  باهاش _

 نکردن؟  رید  نایا  ن یزرمامان  گمیم...  میکنیم  چت  یگاه ... یناسالمت  خواهرزادمه_

  .ادی م  اونا  با  هم   ی عل...  اومدم  زود  من   نه،_

 :انداخت  ساعت   به   ینگاه   فروز

  .خونه ادیب  مهمان  از  بعد  زبان یم  زشته.  اد یب  عطا   قبلش  کنه  خدا_

 .رینگ  سخت.  میستین  که  بهیغر_

 شاد،   و   آورد  لب   به   یلبخند  فروز.  دیچیپ  خانه  در  عاطا«   فرام   »کال یصدا و  خورد   زنگ خانه تلفن

 :داد  جواب را  تلفن

 .زمیعز  سالم_



 رم؟ یبگ  یندار  الزم  یز یچ  خونه،  امیم دارم   من  ؟یخوب...  سالم_

 :گفت  و   چاندیپ  انگشتش   دور  را شی موها  از   یاطره  فروز

 .انیم زود   هم   هیبق.  نجاستیا  آزاده...  ایب  زودتر  فقط  نع،_

 .گهید  امیم  فتم یم  راه  دارم  بکنم،   تونم ینم   که  پرواز_

 :کرد  آرام   را  ش یصدا  فروز

 .منتظرم...  اخالقخوش  باشه_

 :بود  مشخص   عطا   یصدا در  خنده ته

 .فعال  بگذره،  اموراتت  تا   باش_

 تابلوفرش  یروروبه  ییرایپذ  در  ستادهیا  را  آزاده.  کرد  برش  و  دور   به  ینگاه  گذاشت   که  را  یگوش

 :گفت  فروز   به  رو   و  چرخاند سر  شد   متوجه  که را   خانه  سکوت  آزاده.  دید

 !شده  ل یشک  چقدر  ؟ ی کرد  تمومش  باالخره_

 نی ع  عطا  ایآخر  نیا...  شد   تموم   تا   بافتمش   خونه تا  پنج  تو .بافتم  جانی هم  رو   آخرش  رج  چند   آره،_

 عت یطب  منظره  ه ی  سفارش  االنم...  کنم  تمومش   و ببافمش  تا   باالسرم   ستادی م یوا  داموکلوس  ریشمش

  !داده

 :دیکش  تابلو  یرو  یدست  آزاده

 ...کنه  فیتعر  و  اد یب  خوشش  ی هنر  یکارا   از  مرد   خوبه   یلیخ_

 آزاده  به   رو  و   زد  را  فونیآ  فروز.  شد  ظاهر   توریمان   در   یشکوه مهندس  ریتصو  و  آمد   در   زنگ  یصدا

 :گفت

  .کردم  هنر برسم  خونه   یکارا  و   غذا  به   خونه ام یم  .ندارم  رو  وقتش   گهید  واقعا_

 



 ی باز  او  با   بدنش،  به  دادن  نرمش   و   ماساژ با  و   بود  گرفته   آغوش  در  را   اشنوه  یشکوهمهندس

 را  است   انشیجر  در  آزاده  بود  مشخص   که   یکار  از  یگزارش  و  کرد یم  صحبت آزاده  با  یعل.  کردیم

 :گفت  فروز  به   رو  و   انداخت  گاز   یرو   یها قابلمه  به   ینگاه   خانمنیزر.  دادیم  ارائه  او  به

  ...زحمت  تو   یانداخت  رو   خودت_

  !نداره  ی زحمت گهید  مه یق  هی_

 :کرد  نگاهش  سرزنشگر  خانم نیزر

 ؟ ی بد  شام یخواستیم  رو   مغول  لشکر  خبره؟  چه...  سمبوسه  ه ی  و   سوپ  ه ی  و  مه یق  هی_

 :دیخند  فروز

 گفته  که   بابا  و   شما  واسه  رو  جو سوپ.  کردم  درست  آزاده  و   یعل  واسه  رو سمبوسه ...  جون  از  دور_

 و   یدارخونه بدم  نشون  مثال که  کردم   درست  ذره  هی  کدوم   هر  از...  نیدار دوس   منو   یسوپا  نیبود

 !بلدم  یآشپز

 :زد  داد  ییرایپذ  از  یعل

..  .ادی برنم   دستمون  از  ی کار  گه ید  جلومون   یبذار  هم  مروین  االن...  یکردیم  رو   دیبا  قبال  رو  نایا_

 اد؟ یم  یک  عطا

  .ادیم.  زد  زنگ   شی پ  ساعت  مین_

 :زد  یلبخند   در  زنگ یصدا  دنیشن  با   همزمان

 !اومد_

 

 و   ساالد  ار، ی وخماست  ظرف  فروز.  دندیچیم  را  شام  زیم  خانمها  و  کردندیم  وبشخوش هم با  مردها 

 خچالی  در  جستجوگر ینگاه.  بگذارد  زیم  سر را آنها  خانمنیزر  تا   گذاشت  رهیجز ی رو  را  یترش

 :گفت   ی ناراحت  با   و  انداخت



 !میندار  قرمزسس...  آخ_

 :گفت  تفاوت یب  خانم نیزر

 ...ستین  مهم   حاال_

 روزبه  مثل   هم   عطا   مبادا  بود  نگران.  آورد  ادی  به  را   روزبه   و  روزه یف  و  ارشوری خ  ی ماجرا  یالحظه  فروز

 :زد  صدا  ف یلط و  نرم   و  زد   ایدر  به   دل.  دهد  نشان  واکنش

 !عطاجان_

 یلبخند   با   فروز.  برگشت  ش یسو  به   کرد،یم  صحبت  آرام  و   بود  شده  خم  پدرش   طرف  به   که   عطا

 :گفت  بندهیفر

 ؟ ی بخر  یریم...  قرمزسس_

 که  همانطور  .شد  بلند  و   گفت   کردیم   ترکش  صحبت وسط  که  پدرش،   به  خطاب  ید”ی”ببخش عطا

 :کرد  غرولند  کند،  عوض  را  لباسش   تا   رفتیم   خواباتاق  سمت   به

 !نه   ای  یخوایم  ی زیچ دمیپرس   اومدن  از   قبل  خوبه_

 :داد  لشیتحو  یل یطو  و  ضیعر  لبخند   فروز

 !اینخر  ی فلفل  و  تند...  ممنون...  شم  فدات_

 آورده  اد ی  به  را خاص یاخاطره  نفر   چهار  هر   ییگو.  شد  ردوبدل  مهمان چهار   ن یب  معنادار  ی نگاه 

 مادرشوهرش   به   رو  ی پوزخند  با  آزاده.  نشست  خانمنیزر  چهره ی رو  تلخ  و   ورکی  یتبسم  . بودند

 :گفت  آرام

 ...ادِی  هم شما_

 :گذاشت  ناتمام  را  عروسش  حرف و   دیکش  ی آه   خانم نیزر

 !ستتازه  ی ریبگ  آب   از  وقت   هر   رو  ی ماه !  گرفته  اد ی  رو  یدارزن  االن  شکر   یاله  بازم_



 هیبق  ذهن   در  را  یاخاطره چه  قرمز سس  دنیخر بفهمد   که  بود  شده  سؤالعالمت  فروز   وجود   تمام 

 مادرشوهرش  و  نیتزئ  را  آنها  آزاده  تا   د؛یکش  را غذا  و  کرد   غلبه  اش یکنجکاو  بر.  است  کرده  یتداع

 یم ی صم   و  گرم   ییفضا  در  شام   و   آمد  هم  عطا  ز یم  شدن   کامل  از  قبل. بگذارد  زی م  سر  بر  را  آنها

  .شد  صرف

 

 [19:35 06.08.21] ,شیرایو
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 فروز  آنها،  رفتن  با  .کنند  ترک   را  یمهمان  معمول از  زودتر  یعل  و  آزاده  تا   شد   باعث   اریشهر  یبدعنق

 در  داشت .  کرد  عوض تر راحت یلباس با  را  اشدهیپوش  لباس  و   رفت  خواباتاق  به .  درآورد  را  شالش 

 که  فروز   دنید  با  .شد  اتاق  وارد  عطا  هم   بعد  و خورد   در   به   یاتقه که  کردیم  رصد   را  ظاهرش   نهیآ

 :دیپرس  بود  برداشته  را  برس

 فروزان؟   یگذاشت   کجا  رو  نردتخته_

 :گفت  نهیآ  در   فروز  ریتصو  به   خطاب و  زد   شیموها   یرو   یابوسه.  آمد  جلو  فروز،   دادن  پاسخ  ضمن 

 !نره  ادتی  تو،  با ییچا.  کردم  روشن  من   رو یکتر  ر یز  .نکنه  درد  دستت.  بود  ی عال  ز یچهمه_

 :زد  شیرو به  عاشقانه   ی لبخند  فروز

 خوبه؟   لباسم_

 رش یتصو  به   خطاب. زد  شانه  را خودش  ی موها  حرکت  دو   با  و   گرفت  فروز   دست  از  را   برس  عطا

 :گفت



  !من   شدم  ی گریج   چه   جووون_

 :گفت  و  چسباند بهم  را  شستش   و  سبابه انگشت  دو .  کرد  نگاه  نهیآ در   فروز  ی چشمها  به  بعد

 !شهیهم   مثل   . یعااال_

 ی صدا.  کند  مرتب را  ش یموها  تا   برداشت  را  شانه   فروز .  ببندد  را  در   آنکهیب  رفت،   رونیب  اتاق   از  و

 :گفت  فیخف ییصدا  با   که  دیشن  ییرایپذ  از   را  یشکوهمهندس

 !یگرفت   ادی  رو   یدارزن  ورسمراه!  یشد  آدم  نمیبیم_

 :دیشن  واضح  را  عطا   پاسخ .  کرد  ز یت  گوش   فروز

 !رنی گینم   درس   خودشون  اشتباهات  از   احمقها  فقط_

 :گفت  دو   آن  از   ترآرام  خانم نیزر

 ...یاریدرب  رو  نگار  زمان  یایقلدرباز  همون بودم  نگران  شهمه_

 :کرد  اعتراض  ر یدلگ  عطا

 که  شما.  بود  نگار  خود   ی رفتارا  جواب   من   یرفتارا  اما  نداشتم،  اشتباه  ی قبل  یزندگ  تو   گمینم _

   !ن یکنیم  قضاوت  نیدار  که  ن ینبود  نگار  و   من  یزندگ  تو   شه یهم 

 :گفت   حسرت با  خانم نیزر

 تو   نه  د یدیم  بیآس  اونقدر  دختر   اون  نه  ینجوریا...  یشد یم  آشنا  فروز  با  اول  همون  از  کاش_

  !ی دیدیم  صدمه  قدراون 

 «...یگفت  »آخ: گفت  دل  در  فروز

 :بود  زیبرانگتأمل عطا  جواب

 با   یزندگ  از  من   .دونستمینم   رو   میزندگ قدر  االن  مثل   شدم یم  آشنا  فروزان  با  اول  از  اگه  دیشا_

 ...بشم  ظاهر  بهتر  فروزان  با  یزندگ  تو شد  باعث   که  ییدرسا. گرفتم  درس  یلیخ نگار



 

. بود  عطا   با   حق.  کرد  مرور   دل  در  را   جمله چند همان و  نکرد   گوش  عطا یحرفها   ی دنباله  به  فروز

 درس   اشتباهاتش  از نبود  قرار  اگر.  بود  داده  رییتغ  بهروز   زمان  به   نسبت  را   شی رفتارها  هم   خودش 

 و   بود  انداخته  پوست  افکارش.  نبود  بهروز  زمان  فروز   هم او.  نداشت  یعصار  خر   با   یفرق   که  ردیبگ

 هایریدلگ.  کردینم   فیخف و  خوار را  خودش  بهروز  زمان  مثل   .بود  شده  متفاوت  اشیهمسردار  وهیش

 هم  را  همسرش   ی هوا  .شدیم  قائل  حرمت  خودش  یبرا.  آوردیم  زبان به  را  ش یهایناراحت  و

 ...داشت

 که   یاخاطره  از   تصورش  .آمد  رونیب  اتاق  از  و  کرد   دیتجد  را  رژش   عجله با .  بود  کرده  معطل  یلیخ

 نیا  در   دانستینم   صالح. بود  ارشوری خ  و   روزبه  ی ماجرا  ه یشب  ی زیچ  بود، شده  یتداع  همه ذهن  در

 و  دهد   ه یرو  رییتغ عطا  مثل   هم  روزبه   کرد  آرزو فقط.  بپرسد  ی زیچ  یکس از  و   کند  ی کنجکاو  رابطه

 .شود  روزهیف  یبرا  ی خوب  مرد

 و  تخته   یرو تاس   برخورد  یصدا.  کرد آماده  را  آن   ینیس  و   دم  را   یچا .  رفت  آشپزخانه   به

 را  وزنش   و  گذاشت کانتر   یرو   را  ش یساعدها. کرد  نیریش  را   کامش  پدر  ی شکوه   ی هایرجزخوان

 ی باز  و  بودند  نشسته  تخته   طرف   دو  که ی پسر  و   پدر  به   عالقه   و  عشق   با .  انداخت  آنها  یرو

 :گفت  و   کرد  فروز   به  رو  ، یباز  وسط  ی شکوه   مهندس.  کرد  نگاه  کردندیم

 کنه؟   نیتمر  بره  بچه  ن یا  یبد  یدار  دوقلقلهی  سنگ...  باباجان  فروز_ 

 :گفت  پدرش  ی شوخ  جواب   در   عطا

 !شه  حفظ جبروتت مامان جلو  خوامیم!  مهندس  داشتم  نگه رو دتی سف  یمو  احترام_

 !عطاآق...  ترکهیم  که   نگه  نمیا  قمارباز_

 :کرد  مادرش  به   یااشاره  عطا

 قهر   باهام  شانس  دوره،  من  اری.  ادی م  برات  خوب تاس  ، یاریم  شانس  نشسته،  دستت   کنار  ارتی_

  .کرده



 :گفت  فروز  به  رو   مهندس

  ...یباش  بلد  د یبا  یباز...  ستین  شانس  فقط  نهیبب  که   دلش   ور  نیبش  ایب_

 :افزود  عطا   به   رو  و

 داده؟   ادی  یچ   بهت  بابات_

 عطا   صفر سه.  نشست  عطا   دست   کنار   و  آمد کرد،  پر   که   را  ی چا  یوانهایل.  دیخند  غش غش  فروز

 عطا .  آمد  دو  و   کی  انداخت؛  تاس  مهندس   .کردند  آغاز   را  ی باز  دیجد  دست  فروز،   آمدن  با.  بود  عقب

 و   آورد  پنج   و   کی  مهندس  .زدند دست  و  دندیخند  دو  هر   فروز   و  خانم نی زر  !شش  جفت  انداخت؛

 مهره  سه  هنوز  مهندس کهیحال  در   کردیم  خارج  تخته   از  را شیهامهره  داشت  عطا!  چهار  جفت  عطا

  !داشت  ی باز  از   خارج  و   سوخته

 :گفت  و   گرفت  را  پدرش  ی گونه  واریشوخ  عطا

 واسه  کنم،   نصب  تی گوشتو  نردهتخت یباز  هی بعدا  بنداز  ادم ی  مهندس؟  داده  ادی  یچ   بهت  بابات_

 !خوبه   یگرمدست

 :ختیر  بهم  را  نشده تمام یباز  یصفحه  دست،  حرکت کی  با   مهندس

 !نشد  یباز  نکهیا.  شهیم  برنده  یبد  هم  اریشهر  دست  اد،یم  داره  تو واسه  که  یتاس  اون_

 :انداخت  فروز  یشانه  دور  دست   عطا

 هم   رو   یباز...  کرده  رو من  به  گه ید  شانس...  یباش  داشته  هم  شانس   دیبا  ی ول  مهمه،  ی باز  ینحوه _

 !گرفتم  ادی

 باال  ی شکرگزار  ینشانه  به   را  دستش   دو   هر و  کرد   نگاه  فروز   و  عطا   به  یق یعم   محبت  با   خانم  نیزر

 :برد

 .باشن  یراض   انتخابشون  و  ازدواجشون  از  جوونا   همه   انشااهلل...  شکر  مرتبه   صدهزار_
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 :گفت  فروز   به  رو   سپس

 !نزنم  چشمتون  کن   دود  اسپند  هی  پاشو...  مادر  پاشو_

 سپر   را  خودش طنتی ش  با  عطا .  کرد  فوت   فروز  و   عطا  سمت   به   و  خواند کاد”ی”وان لب ریز  بعد  و

 زدیم  برق   یشاد  از  که  یچشمان  با   یشکوه   مهندس  .بخورد  خودش به  دعا   تمام   تا  کرد  فروز

 :کرد  دعا  یشینما

 !تیاولو  تو  بذارش   کن،  یباز یپارت  منم   پسر  نیا  واسه...  بده  شفا  رو   ضا یمر  همه   ایخدا_

 

 :گفت  و   رفت  فشیک  سراغ.  چرخاند  راست و   چپ به   را  گردنش  عطا

 خودت  ی ول.  بود  خوب ی لیخ  امشب   نکنه  درد دستت.  کن  باز   رو  پنجره...  کردم  خاموش رو  کولر_

  .نبود  غذا  مدل   چند   به   یاز ین.  یکرد  خسته   رو

 :گفت  و  آورد   رونیب  لباس  ی قهی  از  را شیموها.  کردیم  عوض  خواب لباس با  را  لباسش   داشت  فروز

 خوش  شترم یب  رفتنینم   زود  نایاآزاده  و  کردینم   یقراریب  اریشهر  اگه.  گذشت  خوش عوضش_

 ؟ یخوابینم ...  گذشتیم

 :داد  تکان   دست  در   را  بود  درآورده   فشیک  از   که  را یاپرونده  عطا

 .اومدم  منم  ،یکن  چک   رو   واتساپت  و  تلگرام   تو   تا .  امیم  بخونم  نویا  کوچولو   هی_

 :برداشت  شیزآرای م یرو  از   را  تبلتش   فروز

 !واال!  تختخواب تو  ی اومد  تبلتت  با  ی بگ  ی اریدرن  دبه  بعدا...  یگفت  خودت   نیبب_

 :گفت  محو  یتبسم   با   و  دیکوب  فروز ی بازو  به   آرام  دستش   در شده  لوله  یپرونده  با   عطا



 ش یذاریم  اومدم   که  من .  یمجاز  سراغ  ی بر  یدار   حق   ام یم   من  تا...  گمی م  االنم  ؟ یا ینم   نکهیا  نه_

 !من  سراغ  یا یم  کنار،

 تر پررنگ  تبسمش  عطا.  داد  تکان را  سرش   و  کرد  روشن را  تبلتش  کند، نگاه   عطا  به   آنکهیب  فروز

 .رفت  رونیب  اتاق  از  و  شد

 و  کرد  یااشاره.  بود  نگران  و  درهم   فروز   یچهره بگذارد،  فشیک  در  را   پرونده  تا   برگشت  یوقت

 :دیپرس

 شده؟   یزیچ_

 بار   ه ی  یماه   فقط.  ادینم  کارخونه  ی حضور  .کنهیم  ت یرعا  هم   نقدریا  یطفل! گرفته  کرونا  فرنوش_

 و  بره  ی ه   نخواد  که   گرفته  یدائم   رو   شخونه  کارگر  ی حت. بکشه  رو   شکمش  آب  که  ره یم  مارستانیب

 !شده   ضیمر  االن  بعد  .ادیب

 :نشست  عطا  ابروان  ن یب  یگره 

 چطوره؟  حالش گفت؟  ی ک!  بد  چه_

 .ستنهیقرنط االن  گفت .  یدونیم  خودت گفت   بودم  ده یپرس  ازش  سؤال  هی.  گفت  خودش_

... زده  سر  معتبر  داروخانه   تا   چند   برزیفرداداش.  نکردن  دایپ  رو   گفته  دکتر  که   هم   ییداروها

 خوردش  به   رو  ی عطار  ی داروها  و   یاهیگ  ی هاجوشونده  داره  مدت   تمام   هم   کارگرش   خانم،مهی حک

 به  خودش   خدا...  داره  رادیا  کبدش   واسه   خوبه، کرونا  واسه   گنیم  هم   یچ   هر  یبدبخت  آخه..  .دهیم

 .کنه   رحم  فرنوش  دختر  به  برادرم،

 دیکش  دراز .  کرد  خاموش  را   برق.  گذاشت  شیزآرای م  یرو را  آن  و   گرفت  فروز   دست  از  را   تبلت  عطا

 :گفت  و

 ناصرخسرو  تو  داشتم  موکل  هی.  کنم  دایپ  بتونم  دیشا  بده  ر، یبگ  رو   داروهاش   ستیل  فردا_

 !داره ی چ  نم یبب  بزنم  بهش  زنگ هی.  بود  دارو  کنندهپخش



 فقرات  ستون   یرو  را   دستش  و   او  یبازو   و  کتف  ی رو   را  سرش .  کرد  جا  عطا  بغل  در  را   خودش  فروز

 :گفت   و  گذاشت   همسرش

 خوانیم یک  ستین  معلوم...  دونهیم  خدا شهیم  کم  سرمون   از  منحوس  یضیمر  نیا  شر  یک_

 !بسازن  رو  واکسنش

 آره  آره...  راست  دست   باال  ا یب  آهان...  بخارون  رو   هست  دستت   کهییجا همون...  دستت  قربون_

 !بده  رت یخ خدا آخ...  همونجا

 

  .رفت   کما  به   زود  ی لیخ و.  دیرس  و ییسیآ  و   مارستانیب  به  کارش   فرنوش   بعد   روز  سه

 را  برز یفر  کرونا،  خطر  به  توجه یب  یحت   .رفتیم   برادرش   سراغ  گذشته  از شی ب  عطا،  ه یتوص  به  فروز

 از  ی کار  و  دیدیم   چشمش به  را  برادرش  شدن   آب .  دیبخشیم  یواه   دیام  او  به   و  کردیم  بغل

 مدام اشیار یهوش  سطح   و  شد یم  بدتر  روز  هر فرنوش  یماریب  شرفتیپ   اخبار .  آمدیبرنم   دستش

 مانده   برزیفر  کنار  فروز  شد،   بدل  صاف   ی خط  به  فرنوش   قلب   ضربان  تمیر   کهیزمان  .آمدیم  ترنییپا

 دلگرم  دوارکنندهیام  یحرفها   با   را  او  و  بدهد   برادرش  خورد   به   ییغذا  اصرار  با  تا   بود  رفته   نزدش.  بود

 از  را  بشنود  تواندیم پدر  کی  که  ی خبر نیبدتر  و  خورد   زنگ. خورد  زنگ  برزیفر  لیموبا  که  کند

 .دادند  اطالع  او  به   مارستانیب

 

 ی دهیخم   سر   یوقت  کرد،یم  ه یگر  او  غم  خاطر   به  شتریب  و   بود  گذاشته  برزیفر  نه یس  ی رو  سر  یوقت

 ی دستها  یوقت  د،یلرز یم  ه یگر  شدت  از   برادرش  ی هاشانه  یوقت  بود،  افتاده  اششانه  یرو  برزیفر

 تصور را  آن  بشود  استآن  از  تر پوچ  یزندگ  کرد احساس   فشرد،یم  خود   به   محکم   را فروز  او،  لرزان

 .کرد

 



 در   نظرکین  و  برزیفر  همراه  س یفرنگ   و  فروز  فقط. کرد  تیریمد  نظرکین  را ن یتدف  به   مربوط   ی کارها

 را  برادرش   زهرا،بهشت  از  ه یبق  بازگشت  با.  بود  مانده  برادرش  خانه  در  فروغ.  بودند  حاضر   زهرابهشت

 .ختیر  اشک  اشبرادرزاده   اد ی  به  و   دیکش  آغوش   در

 ی مجاز  ییگوتیتسل.  بود  کرده   دارشانغصه  مضاعف  رند یبگ  مراسم  یمتوف یبرا  توانستندینم   نکهیا

 پاسخ  لشیموبا  به شد ینم   حاضر  ی حت  .نبود  برزیفر  ی برا  هم ییتسال  اندک   ان،یآشنا  و  دوستان

  اشک  و   ختیر  اشک  و  ختیر  اشک  دوباره  و  داد  پاسخ .  داد  جواب  را  فرامرز  تماس  فقط.  دهد

  .ختیر

 و   ختیریم  اشک  صدا یب  و   آرام  فروز.  کردندیم   هیگر  هم   فروغ   و  فروز برز، یفر  ستن یگر  بار  هر   با

 .انداختیم  راه  به  ییسراهی مرث  و   زدیم  ضجه   فروغ
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 تا  خوراند؛ برزیفر  به  را  بود  ده یخر  رونیب  از   عطا که  یشام  از   یالقمه چند من”   ”مرگ زور  به   فروز 

 :گفت  عطا  به   رو  برزیفر  کرد،   جمع  که  را  زیم.  باشد   داشته  خوردن غصه  و   ختنیر  اشک  ی برا  یجان

  .خوبه حالم  من ...  برو  و  ر یبگ  رو  زنت   دست  پاشو_

 :کرد  تعارف  عطا

 بمونه؟   شتونیپ فروزان  امشب  دیخوایم_

 :داد  ماساژ  را  شیزانو  سر  فروغ

 .خودتون  یزندگ و   خونه سر  ن یبر  شما...  آقاعطا  هستم   شش یپ  من_

 :کرد  اعتراض  برزیفر



  .باشم  تنها  خوام یم...  برو  هم   تو_

 شی پ  ی ایم  هفته  هی  ی کنیم  جمع  رو  لتیوسا   ی شیپام...  یباش  تنها  ی خوایم   یکرد  خود ی ب_

  ...من

 شد   قرار.  شد  مغلوب  خودش  نی زم  در  برزیفر ت ینها  و  گرفتند   یلفظ  یکشت   هم  با   برزیفر  و  فروغ

 .بماند  ششیپ  فروغ

 ن یتزئ  ختم   ی هیاعالم  و   اهیس  پارچه   با   آن  در  سر که   یاخانه  از   و  کردند  یخداحافظ   هم  فروز  و   عطا

 .شدند  خارج  بود،  شده

 

 ی رو  سی خ یموها   و  حوله با  فروز.  داد  ختهیربهم  آشپزخانه  به  یسروسامان عطا  و   گرفت  دوش   فروز

 :گفت  و  نشست  رهیجز دور  ی هایصندل  از  یکی

 اما   نبود،  ادیز  میدید  رو  گه یهمد که  هم  یدفعات  تعداد  بودم،   شده  آشنا   فرنوش  با  نبود  ی ادیز  مدت_

 .شدم  دارغصه  رفتنش   از  واقعا

 :داد  تکان   سر   عطا

 ییچا! مؤثره  بازماندگان  آرامش   تو  اما.  نداره فرق   مرده  واسه.  گرفت  ختم  مجلس   شد یم  کاش_

 ؟ ی خوریم

. ستمین  ناراحت   یل یخ دخترش  واسه...  نکنه  ی مادر  و   پدر  چی ه   ب ینص   خدا .  خورمیم  ممنون،_

 طفلک  ی ول  .نداره  ریتأث  ی لیخ  ش یزندگ  تو   فرنوش  نبود  و   بود  و  کنه یم  رو شی زندگ  داره  ایدن  وراون 

  .بشه  بچه  بدون  یر یپ  سر  نکه یا  تا  ترهراحت  یلیخ باشه  نداشته  بچه  اول  از  آدم!  داداشم

 غصه  داره  هم   آقافرامرز.  زدن  زنگ  ینبود.  بزن  روزبه   و  آقافرامرز   به  زنگ هی  بپوش،   لباس   برو_

 .خورهیم  رو  داداشش

 :کرد  حلقه  ی چا وانیل دور  را  دستش   فروز



 بود  کما   تو   که  دوره  همون  تو   بودم  جاش   اگه  من   نه؟   ا ی  دادن  خبر فرنوش  دختر   به   دمینفهم _

 .رانیا  ومدمیم

 :نشست  شی روروبه  عطا

  .نکن  قضاوتش!  یندار  خبر  خدا  بنده  اون  طیشرا  از  که  تو_

 واسه  ست،جمعه  که  فردا  گفت  برزیفر..  .کردمیم   کارو  ن یا  بودم  من   اگه  گم یم نکردم،  قضاوت_

 بده  شخانواده  افراد  تعداد  به   یکارگر   هر  به  بخره  رستوران از  غذاپک  نظرکین  سوم   شهیم که  شنبه

 به  رفتنش  از  بعد  و  بود  ض ی مر  فرنوش   نکهیا  وجود  با  .ستمسخره  یزندگ  چقدر  ی ول..  .خونه  ببرن

 فرنوش  دونستیم...  برزیفرداداش  خصوصا ...  سخته  رشش یپذ  بازم   داشتند،  رو  ش یآمادگ  همه کما

. نکنه  هم   ابونیب  گرگ  ب ینص   خدا.  بود  نکرده  باور   اما  اد، ینم   رونیب  خودش ی پا  با   مارستانیب  از

 !خوبه نکنه  دق!  داداشم  طفلک

 :دینوش را  ش یچا از  ی اجرعه عطا

 !زننیم  زنگ  دوباره  االن .  بپوش  ی زیچ هی  پاشو...  دهیم  رو صبرش  خدا_

 

 گرفت  قول   او  از  فرامرز  و   گفت   تیتسل او  به.  گرفت  تماس   فرامرز   با  خودش  و   دیپوش  را   لباسش  فروز

 .نگذارد  شی تنها  و  باشد برز یفر  به  حواسش  شتریب

 و   گرفت  تم یر  انگشتانش  با  رهیجز یرو.  دینوش اششده  سرد  ی چا  از  یاندک  فرامرز،  با  تماس   از  بعد

 برادرانش  و  او  انی م  ی احساس  فاصله   و   گپ  که   شد ینم   باورش   هم خودش. کرد  فکر  گذشته  به

 گری کدی  غصه  از  یواقع  برادر  و   خواهر  کی  مثل  و  باشد   شده  برداشته  کوتاه  یمدت   در  عیسر  نقدریا

  .شوند  ن یغمگ

 ایگو  اما   دیبگو  تیتسل  ادب   یرو   از  بود  زده  زنگ.  کرد  پاره  را   افکارش  رشته  روزبه   ی ریتصو  تماس

 رتشیح غرق   و  متعجب  نگاه  را  نهایا.  ندیبب  نیاندوهگ   و  شانیپر  طورآن  را  فروز  نداشت   انتظار  اصال



 ریتصو  در   روزبه  دوباره.  کرد  یپرساحوال  و  سالم   او  با  و   دیپرس  روزهیف حال  از  فروز .  زدیم  ادیفر

 :گفت  پاسخش  در .  دیپرس  کارخانه  روز  و   حال از  و   شد  ظاهر 

 ؟ یدید  رو   فرنوش  دختر  تو! شهیم  ی چ دیجد  طی شرا  با  دید  د یبا  حاال...  داره  یخوب اوضاع  که  االن_

 سالشه؟   چند  کشوره؟  کدوم

 :کرد  گرد  چشم   روزبه

 فرنوش؟   دختر_

! فروشدشیم  و  کنهیم  واگذار  ا ی  کارخونه،  ینگهدار   واسه  رانیا  ادیم  ای زود  ا ی  رید  احتماال...  آره_

 !نباشه   یدوم  کنه   خدا

 :شد  تر متعجب  روزبه

 !نداره  دختر  فرنوش دارم  خبر  من  کهییجا  تا_

 طفلک.  رهی میم  فرنوش  خود بغل  تو شهیم  که   ساله  پنج   پسرش .  داشته  دوقلو  پسر  و   دختر  هی  چرا_

 !کردن تجربه   رو  ز یعز  مرگ  مدل همه!  بودن  بت یمص   و  درد  آلبوم  برز یفر  و  فرنوش

 !نداشت  دختر   ادمه ی  کهییجا   تا   اما...  بود  ساسان   اسمش  ادمه،ی  رو  پسرش_

 :گفت  مصرانه  فروز

 !خارج  رفتن   فرنوش   شوهر  با...  داشت_

 جدا  هم   از   و  گرفت شدت  اختالفاتشون  ساسان  فوت   از  بعد.  تنها  اما...  کانادا  رفت   فرنوش   شوهر_

 !مطمئنم.  نبود  کار در  ی اگهید  یبچه.  شدن

 دخترش   از  ی حرف چی ه   فرنوش .  آورد  ادی  به   را  فرنوش  یحرفها   و   دوخت  تبلت  صفحه  به  چشم   فروز

 درمان   و  دوا  سال پانزده  از  بعد   بود  گفته  فقط.  بود  کرده  یریگجهینت  نطور یا  خودش . بود  نگفته

 از   اما  بود،   فرنوش  آغوش   در   سپردن  جان و  ی مغز ضربه  پسر  سرنوشت. شدند  دوقلو  کی  صاحب

 .بود  نگفته   چ یه  دختر
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 :خورد را  برادرش  غصه   مجدد  .آمد  خودش  به   فروز  و   داد  تکان تبلت   در   را  دستش   روزبه

 !رفتن  همه...  نمونده  نسلش   از  یشکی ه ...  داداشم  واسه  رمیبم _

 :گفت  نه یطمأن  با.  داد  ه یتک  و  دیکش  عقب   را خودش  روزبه

  !نداره  ی اگهید  وارث  مامانا   و  فرامرزییدا  و  تو  از  ر یغ  به  االن  واقع  در_

 کامل  را   آن  یمعنا   تا کرد  تکرار   ذهنش   در  دوباره  و   دوباره  را  روزبه   جمله . کرد  هنگ یالحظه  فروز

 :گفت  و داد  ه یتک  کانتر  به   ریمتح  د، یشنیم  را   آنها  یحرفها   مدت   تمام   که   عطا.  دیفهم 

 !دادن  ادتی  کار   و  کارخونه   بردن  رو   تو   برزیآقافر  و   خانمفرنوش  نی هم  واسه  پس_

 :زد  داد  روزبه

 ؟ یچطور ... آقاعطا  سالم_

 به  را   فرنوش  و  بست  چشم. بست  را چشمانش خودش  و   کند  ی احوالپرس  تا  داد  عطا   به  را  تبلت   فروز

 با  که یزمان  .داد  را کارخانه  به  رفتن   شنهاد یپ  و  کندیم  کال  ی شاهتوتها  درخت  از  که یزمان.  آورد  ادی

 و   آزاده  حال کهیزمان.  گفت  آغوشش   در   پسرش  شدن  پرپر   و  ش یدوقلوها  آمدن   ایدن  از   حسرت

 از   آگاه  فرنوش.  دادیم   ادشی  را  کار   زیر  نکات  که یزمان.  ختیر  اشک و  کرد   یر یگیپ  را  نوزادش

 ینگران  فرنوش  .بود  داده  پرورش  کارخانه   تیریمد   یبرا  را  او  زودهنگامش،   مرگ احتمال  و  ی ماریب

 تالش  او.  برد  خودش  با   را  او  کرونا   با  لیعزرائ  کهیحال در  داشت،   را  اشیسروزکبد   خاطر  به  مرگ

 از  ی قسمت  مالک   بود  قرار  که   ی اکارخانه  تیریمد   یبرا  که   فرزندش   معاونت  یبرا  نه   را  فروز  داشت

  .اوردیب  بار  شود  آن



 را  فروز   سر  عطا .  شد بود،  شده   لیتبد  هق هق  به   که   اشهیگر  متوجه  گرفت  آغوشش  در  عطا   یوقت

 :کرد  زمزمه   فروز گوش  کنار.  دیبوس  را   شی موها  و  فشرد  اش نهیس  به

 تو  آدمها   که  نشده  نازل  ی اهیآ  چی ه . خداست  دست   یزندگ و  مرگ.  باشه  ی طوالن  برز یآقافر  عمر_

 .کنندیم  فوت   ی سن  چه

 

 :فرستاد  ام یپ  روزبه   بعد  روز

  «.بوده نارس .  بوده  کرده   فوت  یروزگ   ده   از  قبل  فرنوش   دختر.  دمیپرس  مامان  از»_

 :فرستاد  س یوو  امشیپ  در

 که   ی کار  هر  ای  بزنم  برزیفرداداش  به   زنگ  ه ی  امیم   تا   شبید  از .  یگفتینم   رو   ارث   انیجر  یکاشک»_

 داده؛  دست  بهم  بودن  کفتار   حس  ارثه؟  واسه  نکنه  که   ذهنم   تو   ادیم بدم   انجام  براش   خوامیم

 «!بشم  مرگش   منتظر  نکنه  نگرانم!  بودن  الشخور

 :فرستاد سی وو  پاسخش  در  روزبه

 امروز  نکنه،   کبد وند یپ  فرنوش  تا  دونستنیم  همه   .بود  ن یهم  منم  ز یعز  یمامانا  درد   تمام»_

 و  امراض  ونیکلکس  که   هم   عمو   خود   .شد  سوار  روش  هم  کرونا  و زد شانسش  حاال .  هییفردا

 رو   ظاهرش...  داره  ه یکل  یینارسا  باالست،  خونش یچرب  داره،  مشکل قلبش .  داره  رو هایماریب

  برزیفرییدا  اموال  سوم  کی  ، یبود  نشده  دایپ  و ینبود  تو   تا   .شده  شکننده  و   پوک  درون  از.  پاست

 «.ستین  کم  هم  برزیفر  ییدا  اموال.  چهارم  کی  شده  االن .  مامانا  به   دیرسیم

 :فرستاد  سیوو.  دینگو  یزیچ  نتوانست

 «.درآورده  هم   رو   نگرفته   خرس  نی پوست  مت یق...  تو  ی مامانا  داره  ی تیشخص   عجب »_



 و   کنهیم   پرواز  باالسرش  داره  ست،زنده طرف  هنوز  فروغه،   یواقع  »الشخور:  دیبگو  که  نبود  مؤدبانه

 نه؟   ا ی  یکن  فکر   برادرت  ارث  رو   یبخوا  که  یمونی م  زنده اونقدر  خودت نیبب  آخه ...  مرگشه  منتظر

 «!کرونا   به  شده  واگذار   شی قسمت  و  دراومده  لیعزرائ  انحصار   از  مرگ که  ی ازمونه  دوره  تو  اونم

 :فرستاد  ام یپ  روزبه

 ی زهایچ از  مامانا  به  و  داد  پسرا  به   رو  کارخونه   باباش   که  ی حاج  بود  زنده  زمان همون  از  مامانا»_

. آب  سطل   ه ی  دختر  به  داده   آبچاه پسرا  به.  گذاشته  فرق  یحاج  گفتیم. بود  ی شاک  د،یبخش  گهید

 نهیا.  شهینم   تموم.  شهینم   خشک .  دیکش  آب   شهیهم   شه یم  آب   چاه از  یول   شهیم  تموم  آب   سطل

 «.بود  کارخونه   اون  دنبال  چشمش   شه یهم   که

 :نوشت  تنها  فروز

 «!ترندمحتاج  ترندیغن  که  آنان»_

  .بود  روزبه  تأسف  کر یاست  پاسخش

 

 و   پول  از  نظر صرف.  رفت  برادرش   منزل به  عطا   بدون  بود،  دهیفهم   ی تازگ  به   که  یقیحقا به  توجه یب

 او  از  نچسب  نگاه  همان   با   و  کرد   باز  را  در فروغ.  داشت  از ین  یدلدار به  اشدهیداغد  برادر  ارث،

 به   و  گذاشت   زیم یرو  را   بود  شده  ن یتزئ  اهیس  روبان  با  که   یدیسف  ولیگال  گل  دسته  .کرد  استقبال

 آرام   قبل  روز   به  نسبت. کرد  نگاه  بود،   شده  رتریپ سال  ده  گذشته   هفته  کی   در   اغراقیب  که  برادرش

 درس   ی برا  که  یکاهل   آموز دانش  مثل   دستش  لرزش   ی ول.  ختیرینم   اشک.  کردینم   هیگر  . بود

  .زلزله   ارتعاشات  ثبت   قلم   مثل  اپازون،ید  مثل .  بود  است،  شده  احضار   تخته   ی پا  دنیپرس

 ی بندبسته  همان با  را  ها خرما  و   ریش  و   بروند  هم با  داد  شنهادیپ.  بود  دهیخر ریش  و   خرما  بسته   چند

 فروز  اما .  کرد  امتناع.  شود  خارج  خانه  از  که  بود  آن  از   ترحوصلهیب  برزیفر.  کنند  پخش  اش جعبه  و

 ی شاد  اندک  دیشا. ندیبب  برزیفر  را  افراد  چهره  ی رو  شده   متولد  تیرضا  و  لبخند   داشت  دوست

 .رفتیپذ  برز یفر  تا  کرد اصرار  و  داد  ر یگ  آنقدر.  کند  کم   را  اش غصه  گران،ید



 

 [10:18 09.08.21] ,شیرایو

۳۱۳    

 نگونهیا.  بدهد  گرانید  به او  تا   داد  برز یفر  به  را  ریش و  خرما   بسته   چهارده  .ماند  خانه  در  و   نرفت  فروغ

 چشمشان  بضاعت کم  مردان  ای  کار   کودکان  که  بار   هر. دیرس  هدفش   به .دیرسیم  هدفش   به  بهتر

 یرو   نی غمگ  یتبسم   شد،   تمام  که  ها بسته.  شد یم  برداشته  برزیفر  غم کوه  از  یاندک  زد، یم  برق

 :گفت و  نشست  برز یفر  یچهره

  .بود  خوب   شنهادتیپ_

 :کند  نگاه  برادرش   به  شد ینم   ش یرو  لیدلیب.  بود  اطراف  به  نگاهش   فروز

 مادرم   رات یخ و  رمیگیم  کردهچرخ  گوشت   بسته  ه ی  بار،  ه ی  ماه دو  بار،   هی  یماه  بتونم،  وقت   هر   من_

 ن یدار  وقت  اگه.  بود.  میشد  رد   اونجا  از  االن  .کردمیم  کار   قبال  که  ی آموزشگاه   سر  یواکس  به   دمیم

  .بخرم  کردهچرخ  گوشت   فروشگاه،  میبر

 لیعزرائ  حضرت   تا   نشستم  منتظر ...  یزندگ  تو گه ید  ندارم  ی کار...  وقت  دارم   اد یز  من  که   یزیچ_

 .ادیب

 :گفت  بود  ابانیخ به  نگاهش   که  همانطور.  کند  نگاه  برادرش چشمان  به  نتوانست  فروز

 اگه   ارن؟یدرم  ی روز  کارخونه  اون  از  دارن  هاشونخانواده و  کارگر   تا   چند   د یدونیم...  نویا  دیینفرما_

 خاطر  به   پس.  شنیم  مشقت   دچار   اونا  بشه،  راکد  کارخونه   اگه   ن،یکن  رهاش  شما   اگه  ن،ینباش  شما

  .نیبش   سرپا  زودتر  دیبا  کارگرا

 :زد   یواقع  ی لبخند  برزیفر

  .بشه  کار یب  ی کس  یذارینم .  بود  ی راض  ازت  فرنوش...  یهست  تو   راحته   الم یخ_

 :زد  برق  چشمانش  و  شد  خوشنود  برادرش   فیتعر  از  فروز



 !نیبد  راهکار  مرتب  و   دیباش  دیبا.  شدم شما   سن هم برسم،  شما   ات یتجرب به  بخوام  من   تا_

 .شد   رهیخ عصری ول  ابانیخ ستبر  ی چنارها به  و   نگفت  یز یچ  برزیفر

 

 دلش   سالن  یورود  کنار   یعزا  ز یم  و  اهیس پارچه  دن ید  از  شد،  کارخانه  وارد  فروز  یوقت  شنبه،

 را  فروز  دل  و  شدیم آب .  شدیم  آب   و   سوختیم   فرنوش  بزرگ  عکس  کنار   اهیس  شمع  دو.  گرفت

 یجا   به   قرآن  نوار  زیانگحزن ی صدا.  شد  آب   از  پر   چشمانش   و  سوزاند  را  فروز   دل  . سوزاندیم

 .شد  سالن   وارد  و  خواند فرنوش  یبرا  یافاتحه  لب  ریز. کرد  قلبش  ی روانه  را  غصه   آرامش،

 

 ی تلفن  ش،ی گرما  محصوالت  فروش   ندگانینما  از  ی کی  با   اقتدار  با  و  بود  نشسته  برزیفر  ز یم  پشت

 را یاعداد  دستش  ریز  کاغذ   یرو  داشت دست  در   که  یخودکار   با  زمانهم  .کردیم  صحبت

 برز یفر  .شد  باز   هم بالفاصله  و  خورد  اتاق  در  به  ی اتقه  که   بود  اش مکالمه  انیپا.  کردیم  ادداشتی

 همانطور  و   کرد  حرکت .  ننشست  گر ید  .کرد  سالم او  به   سر  حرکت   با   و  شد بلند  شی جا  از  عیسر.  بود

 یصندل  دست  با  همزمان .  رفت  مهمان  یمبلها   طرف  به  کرد یم  صحبت  فروش  ندهینما  با  که

 و  زد   بود،  گذاشته  فروز  که  یاحترام  و   شعور  به  یلبخند   برزیفر  .کرد  تعارف  برز یفر  به  را  یتیریمد

  .نشست  ز یم  پشت  ش،ی جا  سر

 :گفت  و  کرد   سالم  دوباره  شد،  تمام که  فروز   تلفن

 ...همدان  از...  بود  یانیک... دیاریم   فیتشر  امروز  دونستمینم   من  دیببخش_

 :دیپر  حرفش انیم  برزیفر

 ؟ ی نیشینم   چرا..  .اومدم  ی اگهید  ز یچ  واسه  هم   امروز .  ندارم  امورش   و  نجا یا  به  ی کار  گه ید  من_

 :گفت  یچکش  یل یخ  برز یفر  و  نشست  فروز

 !بکنم  یامعامله  هی  باهات   خوامیم_



 :دیخند  و   گرفت  یشوخ  به   را  برز یفر  حرف.  کرد  اطراف  به  یااشاره  فروز

  من؟   و  شما_

 :داد  تکان  سر  برزیفر

 !شدم بوم لب آفتاب  واقعا  گهید  منم  .کنهینم   خبر   مرگ_

 .باشه  مستدام  تونهیسا  نکنه،   خدا_

 :گفت  و  گرفت   ینفس  برزیفر

 ...نداد  مهلت   بهش  اجل   ی ول  م،یبد  پس   بهش  رو  اموال  خواست  یزبون  مرگش   از   قبل  ی حاج_

. کردیم   را  فکرش  که   بود  آن   از  تر یجد صحبت. شد  محو  و   باخت   جان  فروز   یلبها   ی رو  لبخند

 :داد  ادامه  و   خواهرش چشمان  به  زد   زل  برزیفر

 ...ازاش  در   خوام،یم   ازت   فروغ  و  فرامرز   خودم،  ی برا  دل  ته  از  و   جانبههمه و  ی کل  تی حالل  هی_

 :دیپر  حرفش انیم  فروز

 .دارم  دوستون  یلیخ خدا به  .دیکن  باور.  دلم  ته  ته   از .  دمیبخش  کامال   رو  فرامرز   داداش   و  شما   من_

 :کرد  ی تبسم   برزیفر

  .بشه  جبران برام  یوقت  تا   دمیبخشینم   بودم  من_

 :داد  ادامه  و  کرد   مکث  یکم 

 ...یمن وراث  از  یک ی  تو   االن  که  یدونیم_

 :دیپر حرفش  ان یم  دوباره  فروز

 ...باشه  یطوالن  عمرتون_

 :زد  ی لبخند  برزیفر



 ی حاج  کار   همون  بودنم  زنده  تو   خوامیم  ،یباش  نکرده   ضرر  تو   شد  یطوالن عمرم  اگه  نکهیا  یبرا_

 هم  رو   فروغ  فرامرز،   و  من   تنها   نه  که   ی شرط  به  کنم، یم  نامت   به   امروز  نی هم  رو   کارخونه  .بکنم  رو

 نداشته  طلب   فرامرز  و   فروغ  و   من  از  ی الیر  گهید  .طورنیهم   هم   رو   فرامرز  از   طلبت  هیبق.  یببخش

 !ابعاد  تمام   در  کامل   بخشش  هی.  یباش

 

 [08:02 11.08.21] ,شیرایو

۳۱۴    

 که  کرد   را  تالشش   تمام .  شد یم  ن ییپا  باال  ذهنش  در   مدام  کلمات.    کرد  سکوت   لحظه   چند   فروز

 : گفت  و   دیکش  ی قیعم   نفس .  کند  حفظ را  خودش  آرامش

 با  شما   م یتصم  از  خانم فروغ  و   داداش  گذشته  اون  از  کنم؟  فراموش   سرعت  ن یا  به  بتونم  ی چطور_

  خبرن؟

 .دارم   رو  خودم   اموال  ار یاخت  و  م زنده  منم.  اونا  نه   منه   مال  کارخونه _

 :گفت  و   کرد  یباز   مانتواش   ی دکمه  با.  انداخت  ن ییپا  را  سرش   فروز

 شه  تموم   و   دمیبخش  ،یاک  بگم   من  که  ستین  یکی زیف  فعل  هی  دنیبخش!  بگم  دروغ  بهتون  تونمینم _

 اما   نکنن،  قصاصش   و ببخشن   رو  فرزندشون  قاتل  تونن یم  ا یلیخ.  بشه  صاف  آدم   دل  ته   دیبا.  بره  و

 و   شما  با   رو  دلم   ته  دیخوایم  من   از   شما.  نشده  صاف   دلشون   ته!  ندارن  رو  دنش ید  چشم   هم   باز

  بهتون  من   که   دیداشت   ییرفتارا  مدت   نیا  تو  فرامرزداداش  و  شما !  کنم  صاف  برادرتون  و   خواهر

 غصه  ی وقت  و  کنهیم   شادم  لبتون  رو   کیکوچ  لبخند هی  دنید  .دارم  دوستون.  کردم  دایپ  عالقه

. شمیم  تضاد   دچار  فرامرز  داداش  و   شما  مورد  در   خودم با  ی گاه   گم،ینم   دروغ !  ترکهیم  قلبم  دیدار

  اون  به   داشتنم  دوست  صفحه  نمیبیم   آخرش  یول ...  کمتر  فرامرز   داداش  شتر،یب  شما   مورد  در

...  ادیب  سراغتون  غم ی اذره  و  بره  پاتون   به  خار  هی  ستم ین  یراض  نمیبیم! چربهیم  میقد  یایناراحت

 یسر   هی  دلم   ته   ته  ته   اون  کنم   یکار  هر یول  کردم   حالل دل  ته   از  رو فرامرز   داداش  و   شما  من



 خودم به  تونمیم  فقط.  ستین  منم   دست.  شهینم   پاک   و  کرده رسوب   که   هست یناراحت

 !بشم  وجودشون  منکر   شهینم  یول.  نکنم  شونیادآوری

 با  مقتدرانه .  رفتیم باال  داشت   شیزدنها  لبخند  آمار.  بود  معلوم  ماسک ریز از  برزیفر  کور ی  لبخند

 :گفت  و   گرفت  تمیر  زیم  ی رو  دست  انگشتان

. برد  ن یب  از  شهی نم   رو  خاطره . ندارم  کار  زنگارا  اون  با!  روراست  و  شفاف!  یهست  ی صادق  آدم_

 ؟ ی چ  فروغ  مورد  در...  فروغ  اما   و...  هیکاف  ی دیبخش  نکهیهم 

 :دیخند  فروز

 رهگذر  و  ه یهمسا با...  نطوریهم   من   به   نسبت  شونمیا...  ندارم  خواهرتون  به   یحس چیه ...  شرمنده_

 ن یگذاشت  کارخونه  تصاحب  یبرا  که   یشرط  .خانم  فروغ   با  تا   رم یبگ  ارتباط   تونمیم  بهتر   ابونیخ  سر

 فرزندش   قاتل  قصاص   از  که  یمادر  مثل  کارخونه   خاطر به  بتونم  دی شا  .ستین  اجرا  قابل  برام

 بهشون  یخوب احساس  قلبا   بتونم  دونمیم  دیبع  ی ول!  دیشا  اونم  بگذرم؛   ره،یگیم  ه ید  و  گذرهیم

 !محاله !  باشم  داشته

 :شد   ترقیعم   برز یفر  لبخند

 یتالش  هم االن  ن یهم   فروغ  دارم  قبول...  خوب هم  بده،  هم   نیا...  یندار  ی اقتصاد  استیس  زار  دو_

 ...داره  رو   خودش  ی ترسا  و  لیدال  اونم  نداره،  گذشته   جبران  یبرا

 :دیپر  حرفش انیم  فروز

 داره؟  ی لیدال  چه_

 نشانه  را  بود   فروز  دست  ریز  قبل   یقیدقا  که   یکاغذ   نگاهش.  زد  ه یتک  اشیصندل  ی پشت  به  برزیفر

 :بود  رفته

 گذشته  ی خطا  جبران  به   من  نکهیا  از  ترس ! اتهیماد و  پول  لش یآش  پاشنه!  هیپولک  یلیخ  فروغ_

 یپا   یوقت  تا   مهربونه  یلیخ   وگرنه .  نهیهم   فروغ   ضعف   تنها !  بکنم  خودم  وارث   تنها رو  تو  بخوام

 رو راهش  هیکرا  یول   ده،یم  انجام   برات  رهیم  دارم،   یادار  کار  ه ی  من   بگو  بهش   .ادین  وسط  اتیماد



 کنه،  کار  درس   کنه،  ی باز  باهاشون  داره،   نگه  رو  هاش نوه  حاضره!  نخند  گم،یم یجد!  رهیگیم  ازت

 سر  از   و  ارزون  هی هد  ه ی.  بده  خوب  ه یهد  تولدشون  واسه  داره  زور   براش  ی ول...  پارک  ببردشون

. اخالقشه.  نطورهیا  تو   قبال   در  فقط   ینکن  فکر  که   گفتم  رو   نایا!  دهیم  بهشون  خونه   تو   از  یبازکن

 !ستین  هم  خودش  دست

 :کرد  ی تبسم   فروز

 براش   که   کننیم  تالش  دارن  گرانید  بکنه،   یکار   خودش  نکهیا  بدون...  خانم فروغ  حال به   خوش_

 !بودنش  زنده  تو   اونم!  رنیبگ  تی حالل

 :کرد  کیبار  چشم   برزیفر

 ...هم  یاگهید  کس  من  از  ر یغ  مگه_

 :داد  تکان  سر  فروز

  ...روزبه...  شنوه _

 :دی کش  ی قیعم   نفس   برزیفر

 داشتن   هیبق  با   که  یی رفتارا  با   داشتن،  خودم   با   که  ییرفتارا  اساس  بر  نه  رو  انسانها  شه یهم   من_

 من   به   یر یخ  نداشت،  من  کار  به   ی کار.  بود  نی ریش  اسمش  داشتم  دخترخاله  ه ی.  کردمیم  قضاوت 

 چون بودم،   قائل  یاد یز  احترام  براش  من   اما.  میبود  متفاوت   یلیخ هم یفکر   فاز   نظر  از.  نرسوند

 چون...  کردیم تیحما  رو   خودسرپرست   یزنها کرد، یم  آزاد  یزندان  کرد،یم  درست  جهاز. بود  ریّخ

 هی  ای.  مینبود  هماهنگ  اصال   مرام  و   دهیعق  نظر   از  چند  هر داشتم،  دوسش دیرسیم  هیبق  به   رش یخ

. هاگربه  به  دادیم  رو هیبق  و   خودش  ی غذا  اضافه  شهیهم . بود  رمالکیم   اسمش   داشتم  سرکارگر

 هاگربه  بخره،  مرغ   گری ج  که   نگهبان   به  دادیم  پول   بود،  هم   سر   پشت  یلی تعط  روز   چند  ی وقت  یحت

. کردنیم   ویومیم  و   دورش  ومدنیم اطیح  تو  ومد یم  تا   بودن  ق یرف  باهاش  ها گربه!  نمونن  گشنه

 بود   یاگهید  کس   اگر  که   اومد  ش ی پ  یطیشرا  بار  سه  دو.  وورمالکیم  بودن گذاشته   رو  اسمش   هابچه

 نشون  انعطاف  موردش  در  منم   داشت،  یمهربون  وانات یح  مورد   در  چون اما  کردم، یم  ش مهیجر



 همون  به   کنه،ینم   یخواهر برات  هم   االن   نی هم  یحت دارم  قبول.  نداره  یمهربون  یماد  فروغ...  دادم

 تو   .ستین  یخانوادگ یمگو  راز  بگم   خوام یم  که   ی زیچ. پاکه  یلیخ دلش  ی ول  گفتم،   که  یلیدال

 تیحساس که  مینزد  یحرف موردش  در.  دونهینم   یکس  دیجد  نسل  از  ی ول  دونن، یم  همه   لیفام

 ...کرد  ازدواج  یوقت  فروغ.  نشه  جادیا

 

 [08:08 11.08.21] ,شیرایو

۳۱۵    

 فرامرز  و  بود  کرده فیتعر  روزبه   مادر  الهه،  مورد  در   شیبرا  نی ثم   شیپ   سالها  که  یداستان  همان

 با .  است  دهیشن  را  داستان  قبال   که  اورد ین  خودش یرو   به  فروز   .گفت  دوباره  را  بود   کرده  کاملش

 :گفت  فقط   و  کرد  گوش   برز یفر  یحرفها   به   آرامش

 !بزرگوار  چه_

 :گفت  و کرد   مرتب  و  صاف   را   صورتش یرو   ماسک  برزیفر

 ی احساس  چه  کرده،  یرفتار نیهمچ هی  ی خانم   هی   گفتم یم  بهت  یبشناس  رو   فروغ  نکهیا  بدون  اگه_

 داد؟ یم  دست  بهت

 :داد  جواب   د یلرزیم   بدنش  تمام   که ی حال در  فروز

 به   ی ربط  چه  بگذرم؟  خودم   حق  از  من   بوده،  یخوب   ی لیخ  ی نامادر  فروغ چون   نیدار  انتظار   شما_

 من  یبرا  ،یطوس گهید  ی کی  یبرا  بوده،  د یسف  البرز  و  روزبه   و  الهه یبرا  خانم فروغ  داره؟   من

 قصاص  از  و  رم یبگ  هید تونم یم.  هینشدن  نیگذاشت  برام   که  ی شرط...  صورت هر در..  .رهیت  ی خاکستر

 .ستین  اجرا  قابل  تونخواسته. باشم  داشته  دوسش  قلبا   تونمینم   اما  بگذرم، 

 داشت،   دست  در   که  ی خودکار با  و   بود  انداخته  ن ییپا  را  سرش .  نگفت  یز یچ و  کرد   سکوت  برزیفر

  .کردیم   یخطخط منظم  دستش  ریز  کاغذ   یرو



 هم  یپولدار!  یبخر  یخوا یم  هم  رو  ت یحالل  ی»حت : گذشت  فکرش   از  و  شد   رهی خ  برادرش   به  فروز

 «.نکردم  قبول  که  خرم  من   .رو الناسحق  تا   د یخر  شه یم  رو  روزه  و   نماز  از!  هاخوبه یلیخ

 

 :گفت   و  گذاشت  ی جاقلم   در  را  خودکارش   برز یفر  گذشت،  سکوت  به  که   یکم 

 رو   اسناد  گفتم  لمیوک  به   قبل   از.  هستم حرفم سر   من. نگرفت  انداختم، ی کیتار در  یریت...  باشه_

 به  کنم یم  نامت  به  رو کارخونه.  داره  نیماش  زدن  نام  به  خاطر  به   هم رو  تو  مدارک   ی کپ.  کنه  آماده

 خودم  یهایکوتاه   شکر  ی اله  بازم.  فروغ  و  فرامرز  و  خودم   طرف   از  .نشد  داده   بهت  که   یارث  جبران

 ؟ یهست گهید  که  نویا.  یدیبخش  رو

 و   نشاند  صورتش   یرو   ی مصنوع  ی تبسم .  کرد خارج  ی منف  و   خشک حالت آن  از  را  اش چهره  فروز

 :گفت

 !قبل   از  بودم،  دهیبخش  رو  فرامرزداداش  و شما   هم کارخونه  بدون_

 :گفت  خودش به   خطاب شتریب  و  شد بلند   زیم  پشت   از  برزیفر

 ت یحالل  شه ینم   که   یزورک...  گهید  شه ینم   کنم،   جبران رو فروغ  لطف  که   کردم   رو  تالشم   من_

 !گرفت

 :ستادیا  برزیفر  احترام  به .  شد  لیتبد  یواقع  به   یمصنوع   از   فروز  تبسم

 رو  ی زیچ سنگ  نقدریا   چرا کنمینم   درک  رو شما  ی ول  کنم،   درک  انیجر نیا  تو   تونم یم  رو  روزبه_

 !ست؟ گهید  یکی  به   مربوط  که   نیزنیم   نهیس  به

 :فشرد  را  آن  یاندک  و   گذاشت  فروز   یشانه  ی رو  را  دستش   برزیفر

 فروغ.  کرده  ی مادر  حقم  در  اما   کمه،   یلیخ  مونیسن  اختالف...  داره  حق من  گردن  یلیخ  فروغ_

 اومد،   ایدن  دیفرش  کهیزمان...  شدن  خانمم  و  من   ازدواج  به   یراض   یحاج و  مادرم  که  کرد  یکار

 اون  فرنوش .  کرد  مراقبت  بچه   و  مادر   از  و   ما  یخونه  اومد   روز  ده  فروغ.  نبودن  رانیا  همسرم  خانواده



 ا یدن  سر  اون  فرامرز.  بود  من  به   حواسش فروغ  پسرا،  و   خانمم فوت  سخت ی روزا  تو...  بود  بچه  موقع

 بودم،   شده  یبستر  مارستانی ب  هیکل  خاطر   به  که   ش یپ  سال   سه  دو.  کردیم  رو   ایدن  فیک  داشت

 ی آمادگ  اعالم   و  بود  رفته   فروغ   بفهمم  من  نکهیا  از  قبل   کنم؛  دایپ  ازین  وندیپ  به   ممکنه   گفتن   اولش

 هم  خودش  سن که  فروغ   از  د یرسیم  اگه  نه   د، یرس  وندیپ  به   کارم   من  نه .  اهدا  یبرا  بود  کرده

 خواستم  ه یکل  کهیزمان  که  مهمه   نیا  من   یبرا.  مهمه  برام  عملش   ذات  ی ول!  گرفتنیم  باالست

  .نکرد  غیدر  خواهرم 

 :داد  ادامه   و  زد   ورکی  ی تبسم   برز یفر.  نگفت  یز یچ  فروز

 .بهم  بزن  زنگ  اومد  که   لمیوک  ،ی منوچهر.  یحسابدار قسمت  رم یم  من_

  :زد  شیصدا فروز   شد،  دور   که  قدم  دو

 داداش؟_

 :دیخند  چشمانش   برزیفر

 جانم؟ ... داداش  یگیم  قشنگ_

 و  سن   اون  تو   کردینم   فکر   هم  ی حاج  مطمئنا   بشه؟   تکرار   دوباره  بابا  انیجر   همون   دیستین  نگران_

 ازدواج  دیخواست و  اومد   خوشتون  ی کی  از  دیشا!  بشه  دای پ  هم دیجد  وارث  ه ی  و  بشه  داربچه  سال

 !دیکن

 :گفت  و  گذاشت  خواهرش   ی شانه  یرو را   دستش  دوباره.  برداشت  طرفش   به   یقدم  برزیفر

 !باشه   راحت  الت ی خ!  شدم  ا یدنتارک  سالهاست  من.  داشت  دماغ   و  دل  بود، دهیند  فرزند  داغ  ی حاج_

 

 

 [21:32 11.08.21] ,شیرایو

۳۱۵    



 فرامرز  و  بود  کرده فیتعر  روزبه   مادر  الهه،  مورد  در   شیبرا  نی ثم   شیپ   سالها  که  یداستان  همان

 با .  است  دهیشن  را  داستان  قبال   که  اورد ین  خودش یرو   به  فروز   .گفت  دوباره  را  بود   کرده  کاملش

 :گفت  فقط   و  کرد  گوش   برز یفر  یحرفها   به   آرامش

 !بزرگوار  چه_

 :گفت  و کرد   مرتب  و  صاف   را   صورتش یرو   ماسک  برزیفر

 ی احساس  چه  کرده،  یرفتار نیهمچ هی  ی خانم   هی   گفتم یم  بهت  یبشناس  رو   فروغ  نکهیا  بدون  اگه_

 داد؟ یم  دست  بهت

 :داد  جواب   د یلرزیم   بدنش  تمام   که ی حال در  فروز

 به   ی ربط  چه  بگذرم؟  خودم   حق  از  من   بوده،  یخوب   ی لیخ  ی نامادر  فروغ چون   نیدار  انتظار   شما_

 من  یبرا  ،یطوس گهید  ی کی  یبرا  بوده،  د یسف  البرز  و  روزبه   و  الهه یبرا  خانم فروغ  داره؟   من

 قصاص  از  و  رم یبگ  هید تونم یم.  هینشدن  نیگذاشت  برام   که  ی شرط...  صورت هر در..  .رهیت  ی خاکستر

 .ستین  اجرا  قابل  تونخواسته. باشم  داشته  دوسش  قلبا   تونمینم   اما  بگذرم، 

 داشت،   دست  در   که  ی خودکار با  و   بود  انداخته  ن ییپا  را  سرش .  نگفت  یز یچ و  کرد   سکوت  برزیفر

  .کردیم   یخطخط منظم  دستش  ریز  کاغذ   یرو

 هم  یپولدار!  یبخر  یخوا یم  هم  رو  ت یحالل  ی»حت : گذشت  فکرش   از  و  شد   رهی خ  برادرش   به  فروز

 «.نکردم  قبول  که  خرم  من   .رو الناسحق  تا   د یخر  شه یم  رو  روزه  و   نماز  از!  هاخوبه یلیخ

 

 :گفت   و  گذاشت  ی جاقلم   در  را  خودکارش   برز یفر  گذشت،  سکوت  به  که   یکم 

 رو   اسناد  گفتم  لمیوک  به   قبل   از.  هستم حرفم سر   من. نگرفت  انداختم، ی کیتار در  یریت...  باشه_

 ...کنم یم  نامت  به  رو کارخونه.  داره  نیماش  زدن  نام  به  خاطر  به   هم رو  تو  مدارک   ی کپ.  کنه  آماده



 ادامه  بود  ان ینما  آن  در   غصه   که   ییصدا  با   و  افکند  ه یسا  اشچهره بر  یاندوه  یهیسا.  کرد  یمکث

 :داد

 بهت  که   یارث  جبران به  کنم یم  نامت   به  رو  کارخونه...  حاال.  بود  فرنوش خواسته   و  شنهادیپ  نیا_

 که  نویا.  یدیبخش  رو خودم یها یکوتاه   شکر  یاله  بازم .  فروغ  و  فرامرز  و خودم  طرف   از  . نشد  داده

 ؟ ی هست  گهید

 و   نشاند  صورتش   یرو   ی مصنوع  ی تبسم .  کرد خارج  ی منف  و   خشک حالت آن  از  را  اش چهره  فروز

 :گفت

 !قبل   از  بودم،  دهیبخش  رو  فرامرزداداش  و شما   هم کارخونه  بدون_

 :گفت  خودش به   خطاب شتریب  و  شد بلند   زیم  پشت   از  برزیفر

 ت یحالل  شه ینم   که   یزورک...  گهید  شه ینم   کنم،   جبران رو فروغ  لطف  که   کردم   رو  تالشم   من_

 !گرفت

 :ستادیا  برزیفر  احترام  به .  شد  لیتبد  یواقع  به   یمصنوع   از   فروز  تبسم

 رو  ی زیچ سنگ  نقدریا   چرا کنمینم   درک  رو شما  ی ول  کنم،   درک  انیجر نیا  تو   تونم یم  رو  روزبه_

 !ست؟ گهید  یکی  به   مربوط  که   نیزنیم   نهیس  به

 :فشرد  را  آن  یاندک  و   گذاشت  فروز   یشانه  ی رو  را  دستش   برزیفر

 فروغ.  کرده  ی مادر  حقم  در  اما   کمه،   یلیخ  مونیسن  اختالف...  داره  حق من  گردن  یلیخ  فروغ_

 اومد،   ایدن  دیفرش  کهیزمان...  شدن  خانمم  و  من   ازدواج  به   یراض   یحاج و  مادرم  که  کرد  یکار

 اون  فرنوش .  کرد  مراقبت  بچه   و  مادر   از  و   ما  یخونه  اومد   روز  ده  فروغ.  نبودن  رانیا  همسرم  خانواده

 ا یدن  سر  اون  فرامرز.  بود  من  به   حواسش فروغ  پسرا،  و   خانمم فوت  سخت ی روزا  تو...  بود  بچه  موقع

 مارستان یب  هیکل خاطر   به   که  شی پ  سال  سه  دو...  بکنه  ی کار  تونستینم   هم خواستیم.  بود

 رفته  فروغ  بفهمم   من نکه یا  از  قبل  کنم؛   دایپ  ازین  وند یپ  به  ممکنه   گفتن اولش   بودم،   شده  یبستر

 که  فروغ   از  دیرسیم   اگه  نه  د،یرس  وند یپ  به  کارم   من  نه.  اهدا  یبرا  بود کرده  یآمادگ  اعالم  و  بود



 کهیزمان  که  مهمه  نیا  من  یبرا.  مهمه  برام   عملش  ذات  ی ول!  گرفتنیم   باالست   هم  خودش  سن

  .نکرد  غی در  خواهرم  خواستم  هیکل

 :داد  ادامه   و  زد   ورکی  ی تبسم   برز یفر.  نگفت  یز یچ  فروز

 .بهم  بزن  زنگ  اومد  که   لمیوک  ،ی منوچهر.  یحسابدار قسمت  رم یم  من_

  :زد  شیصدا فروز   شد،  دور   که  قدم  دو

 داداش؟_

 :دیخند  چشمانش   برزیفر

 جانم؟ ... داداش  یگیم  قشنگ_

 درجا   اما  اد؟« یب  بدش  من   از   شتریب  فروغ  کارخونه،  زدن  نام   به   با  نیکنینم   »فکر : دیبگو  خواست

 حاال ... ادیم  بدش   که  سرم   ی فدا...  ادیم  بدش که   درک  »به: گفت  محکم و   شد  ظاهر   مقابلش   نویم

 «نزنه؟  ادیب  بدش   که  بزنه؟  سرت  به  خوادیم   یگل  چه   اد ین  بدش

 :گفت  و  کرد   عوض  را  حرفش 

 و  سن   اون  تو   کردینم   فکر   هم  ی حاج  مطمئنا   بشه؟   تکرار   دوباره  بابا  انیجر   همون   دیستین  نگران_

 !دیکن  ازدواج  دیخواست  و   اومد  خوشتون یکی  از  دیشا!  بشه  دایپ  دیجد  وارث  ه ی  و  بشه  داربچه  سال

 :گفت  و  گذاشت  خواهرش   ی شانه  یرو را   دستش  دوباره.  برداشت  طرفش   به   یقدم  برزیفر

! باشه  راحت  الت ی خ!  شدم  ا یدنتارک  سالهاست  من.  داشت  دماغ   و  دل  بود، دهیند  فرزند  داغ  ی حاج_

 تو   مال   االن  از  کارخونه  ن یا.  کنم  یزندگ  بتونم  راحت  که  دارم  درآمد اونقدر  کارخونه،  از   ریغ  به

 .شهیم  میتقس  نتونیب  شد  مقدر   زمان   هر  قانون،   طبق  هیبق.  شهیم

 !فته ین  اتفاق  میتقس  نیا   و  بگذره   سالها  دوارمیام_

  .شد  خارج دفتر   از  و  کرد  یمحزون  تبسم   جواب در  برزیفر

 



 

 [10:04 14.08.21] ,شیرایو

۳۱۶     

 یشکوهمهندس  دست  کنار  رفتیم  او  صدقهقربان  که  همانطور  و  گرفت  آغوش  در  را  اریشهر

 :گفت  و   کرد  نگاه  فروز  به  ق یعم   ی محبت  با  یشکوهمهندس  . نشست

 باباجان؟   یخوب_

 !ی عال  خدا،   شکر_

 ؟ یندار  ی مشکل  خوبه؟  کارخونه   و   کار  اوضاع_

 :گفت  و  داد  آزاده  به   را  اریشهر  فروز

  .هستم ی راض  که  خودم...  خوبه_

 ، یبد  انجام  یخواست یدیجد کار   هر... یریبگ  کمک   برادرت   از  بازم  باشه،  ادتی  فقط...  شکر  یاله_

 هم ،ی ذاریم  احترام  بهش  هم  .بکن  برادرت   با  مشورتصالح هی  ی ریبگ  یخواست ید یجد  م یتصم   هر

 !یکن یم  استفاده  ش تجربه  از

 :گفت  عطا   فروز،   از  قبل

 بردش یم  برز،یآقافر دنبال  ره یم  تو جون  منمرگ  و  تمنا   و   خواهش با  دوبار  ی کی  یاهفته  فروزان_

 .برادرش  نموندن  راکد  و   احترام  تین نی هم  به.  بده  بهش   راهکار   و  نظر   مثال   که  کارخونه

 :زد   ت یرضا  لبخند مهندس

  .نیآفر.  ستین  د یبع  رفتار  نیا  من یدانا  عروس  از...  نیآفر_

 :داد  ادامه  و  کرد   نگاه  فروز  به  افتخار   و  باعشق   عطا



 که   برزیآقافر.  کنهیم  اضافه   کارخونه   به  داره هم   د یجد دیتولخط  هی  نشده  ی چیه   هنوز  تاااازه،_

 که   فروزان  خودمه،  خواهر گهیم  باغرور   نی همچ ...فتهیم  برق   چشماش  اد،یم  دفعه   هر. هی راض  یلیخ

 !شمیم  فور یک  منم  سهله،

 :کرد  نگاه  پسرش  به   لذت  با  خانم نیزر

  .نیباش  ی راض  شهی هم   شاالیا...  شکر  یاله_

 :داد  جواب   قدرشناسانه   فروز

... بده  انجام  رو   کارخونه  ی حقوق  ی کارها  کرد  قبول  عطا   که   نهیا  آوردم   که  یشانس  البته...  ممنون_

 .افتادم   جلو کار  تو  یلیخ بده،  عمرش   خدا

 :گفت  یگر یموذ  با  یعل

 الالش به  ی لیل و  یکن  تشکر   ازش   خوادینم   یل یخ  هم  تو...  بده  انجام  دی با...  شوهرته...  شهفهیوظ_

 نه؟   ا ی  بخندم  کمهی  بندازم  دعوا  نتونیب  تونمیم  نمیبب...  شهیم پررو  ،یبذار

 شد  بلند  ش یجا  از.  دیخند  فروز .  زد  پسرش   یبازو  به  ی مشت  بود،  نشسته  ی عل  کینزد  که  خانم نیزر

 دراز  پهلو   به  تخت   یرو   آزاده.  رفت  بود،  کرده  ی زندگ  آن  در   هفته  دو   کهیی جا ،ی عل  سابق  اتاق   به  و

 رها  را  نهیس  آنکهیب  خورد،یم  ریش  قلپ   کی  اریشهر.  دادیم  ر یش  گوشیباز  ار یشهر  به  و  بود  دهیکش

 ی نهیس  ی رو  هم   را   دستش  همزمان .  خوردیم  ر یش  دوباره  و  کرد یم  نگاه  را   اطراف  گشتیبرم  کند،

 .زدیم  مادرش  شکم   ریز به  را  کوچکش   ی پاها  و  بود  گذاشته  آزاده

 :گفت  و  کرد   نگاهش  خنده با  فروز

 !کنهیم  استفاده  داره  ایزوا  تمام  از...  شهی م   طونایش  اون  از  پسرت_

 :شد  باتریز  شیلبها تقعر با  آزاده  یچهره



 ره،یبگ  زن  بخواد  اریشهر گه ی م!  بگم  تونمینم   هم   ی چیه  زنه یم  الس  من  زن  با  شرفیب  گه یم  یعل_

 نه یس  لمس   از   دستاش  کنه یم  بغلش !  باشه  داشته  نه یس  تا   دو   هم پشتش  که   گردهیم  یزن  دنبال

 !نمونن  جا

 که   فروز .  شد  رهیخ  او به   و  کرد   مکث  بود  دهانش   در  نه یس  که   همانطور اریشهر.  دیخند صدادار  فروز

  .شد   مشغول  زدنمک  به  دوباره  رفت اشصدقهقربان

 :گفت  و   کرد  جا جابه  را  ش یبازو  ریز بالش  آزاده

... نیشد  ترخوشگل دوتون  هر ...  شده  باز  ازدواجتون  از   بعد  عطا   و   تو  صورت  گهی م  نیزرمامان_

 !مشخصه   دوتون  هر  صورت  تو   یزندگ  از  ت یرضا.  زنهیم  برق   عطا ی چشما  ته .  گهیم  راست

 :داد  ادامه  آزاده  خود .  نگفت  یز ی چ  و   کرد  ی تبسم   فروز

 بزنه  غر   و  نکنه   یهمراه  عطا   شده،  ن یسنگ  تو   ی کار  طیشرا  االن  که  بود  نگران  کوچولو   هی  یعل_

 زنه؟ یم...  بهت

 رو قرمز  مرده،   اون!   یراست...  مخونه عطا  از  قبل.  مونمینم   شتریب  پنج   و چهار تا  منم...  یطفل  نه_

  پرپشته؟  و  پهن   یلیخ ابروهاش  گفتم   گفتم؟  بهت  ادتهی

 مه؟ییدا  قرمز  که  درآد   هوی  ا، یهند لمیف  نیا  مثل   مثال  شهیم که  ذهنم   تو   بود  افتاده  وقت   چند   هی

 هم قرمز  نیا.  بوده  لیاُزمائ  اسمش   و  بوده  ساله  سه  مادرم   ازدواج  زمان که  داشتم  ییدا  ه ی  آخه

 گفتم   که  ابروهاشم  و   درشته  هم چشماش   داره،  سن   حدود   همون  و  هست  لیآقااسماع  اسمش

 .باشه   بلوچ  ادی م  بهش.  بشه  محسوب   لوگوش  تونهیم

 :گفت  جانیه   با  آزاده

 خب؟؟؟ _

 و   توهم  همون   واسه. بودم  کرده  دای پ  بهش  یخاص   ارادت  ه ی  اما.  بلوچ  نه  کرده.  نشد  ی هند  لمیف_

 ی پشت  اتاق  تو  منم  کرد،یم   صحبت آبدارخونه  تو   هی بق  با  داشت  ییچا میتا.  گفتم  که  یلیتخ

 حرف من  از  داشتن  تاشون  سه   دو.  شنومیم   رو   صداشون  من   نبود  حواسشون. بودم  آبدارخونه



 شانسهخوش یلیخ مهندسخانم گفتن  مهندس،خانم  گن ی م  من  به  اونجا  مهندس، خانم که  زدنیم

 و  دهی چرخ خودش واسه  کایآمر  و  اروپا   تو  عمر   ه ی!  شده  نامش  به  آماده  و  حاضر   کارخونه   هی  که

 به   رو  کارخونه   بابابزرگش  و   وارثتک  شده  و   شده  برنده  تش یبل  هم   آخر  دست   گذرونده،  خوش 

 دادن  توسعه  باشه،   که ه یاول  پول!  میداشت  رو   مهندسخانم  شانس   دهم   کی  هم  ما  کاش!  کرده  نامش

 !شه یم  اضافه  خودش د یتول  خط .  نداره  یکار

 :زد  ی پوزخند  آزاده

 !ی قضاوت عجب!  ییویسنار  عجب_
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 :داد  ادامه  فروز

 رو  آدم   به   یشانس  چیه نباشه،  ییتوانا و  عرضه   تا   گفت .  زد  ی جالب  حرف   قرمز،  همون  ل،یآقااسماع_

. گفت  خودش  یزندگ  از  بعد.  مونهیم  بسته  در   پشت   یفکر یب  خاطربه  کنه   رو  هم  اگه.  کنهینم 

.  کردهیم   یکولبر   یسالگ  دوازده  از  گفت.  اومده ا یدن  کردستان  مرز  لب  یروستاها  از  یکی  تو   گفت

 چشم جلو گفت!  دردناکه  هم   تصورش !  کوه  تو  اونم  کنه  یکولبر  بخواد  ساله دوازده  بچه  کن  تصور 

 گفت یم!  زدن  ر یت  اخطار،   از  بعد  مرزبانا   رو  بوده  زده  کول  اسلحه  بار   که   اشیتیهموال  از   یکی  خودش 

 با  د یبا  دنیم  ر یگ  بهش  خانواده یسالگ  پونزده  سن  تو  نکه یا  تا  کردهیم  یزندگ یسخت  و  محنت   تو

 ی راض  من   گفتهیم  نیا  هم ی چ  هر ! کنه  وصلت  بوده  ش دهیبرناف  که  ش ساله  ازدهی  یدخترعمو 

 !رفتهینم   گوششون  تو کنم،  یزندگ   و   زن  ر یدرگ  رو  خودم االن  خوامینم   و  ستمین

 :کرد  متعجب   را  اشچهره  آزاده

 !بوده  باحال  ی لیخ نیا!  گنی م  رو  چشم  عیسر  ازدواج  واسه  فرهنگ،  نیا  ی پسرا  معموال_



 پسر  ه ی.  رهیم  باال شونیعقل  سن  گه ید  ی هابچه  از   زودتر  شن یم  بزرگ  ی سخت  تو که  ییهابچه_

. هست مرفه  ساله  ستیب  آدم   هی  معادل   معاشش  عقل  کرده،   کار  یسالگ دوازده  از  که   ساله  پونزده

 کار  فکرش   رو  یلیخ  هم بوده  تر بزرگ  قرمز  از   ی سال  دوازده  ده  که   قشیرف  ظاهرا...  معموال  البته

 ریزنج  پات   به  تا !  دلت ور   ادیب  بچه   هی  هم   بعد  ماه  نه  و   یر یبگ  زن  سن   نی ا  تو  ی نش  خر که  کردهیم

 رو  خانواده هی  تیمسئول   االن  من   گفته   بهش  .آرزوهات  دنبال  برو   و  کن  آزاد  رو خودت ننداختن

 حماقت تو. کنار  بذارم  ببوسم  رو   آرزوهام  دیبا .  کنم  خطر  تونمینم   ستم،ین  خودم  مال  گه ید  دارم،

 مشورت داشته  قبولش  یلیخ که   هم معلمش   با  دوستش،   یحرفا  ری تأثتحت خالصه .نکن  منو

 بره  بوده  قرار   که  ی شب.  کنهیم  قیتشو  فرار به   رو  اون  یحیتلو صورت به   هم آقامعلم  و  کنهیم

 میقا  تهران،  اوردهیم رو   قاچاق  یجنسا   که   یخاور  پشت  و   کنهیم  فرار دخترعموش  ی خواستگار

 به   نکهیا  تا   دهیخوابیم   پارک   تو  هم  شبا  و  کردهیم   یعملگ  تهران  تو   مدت هی.  تهران  ادی م  و  شهیم

 بهش  رو   بوده  آشناهاش   از  ی کی  یبرا  که   یتراشکار  کارگاه   هی  هم   آقامعلم  و  زنه یم  زنگ  معلمش 

 رو   پلمشید  بوده یبدبخت  هر  با  تا   خوندهیم  هم درس  کار،   با   همزمان گفتیم .  کنهیم  یمعرف

 صاحب   تا   دهیخوابیم   مقوا  رو   پارک   تو  ی چیه   بدون   شبا  ز، ییپا  ی شبا  یسرما   تو   گفتیم.  رهیگیم

 .کنه یم  دایپ  مسکن   .کارگاه   نگهبان  کندش یم  بوده،  کرده  اعتماد  بهش  چون و  شه یم  متوجه  کارگاه

 در   شخانواده با  یتلفن   هم  مدت  اون  تو.  گرفتم  یکاردان  و  رفتم   دانشگاه  تا   کندم   جون گفتیم

 رو  که   یشرفیب  و نشناسنمک  ی لیخ  تو   گفتنیم  زدمیم  زنگ  که   بار  هر گفت یم.  بوده  ارتباط

 از   دور  حقته  و  ینکرد  تیرعا  رو   کوچکتر   بزرگتر   حرمت!  یرفت  در  و یگذاشت  اسم  مردم  دختر

 خودش  قول   به  که بعد   وقت  چند تا  زدهینم   زنگ  گهید  نمیا!  یباش  آواره  غربت  بالد  تو  خانواده

 وضعش  ش، یکاردان  گرفتن  از  بعد!  زدهیم  زنگ  دوباره  و   شدهیم  تنگ  خانواده  ی هاطعنه  واسه  دلش 

. دهاتشون  ره یم  خودش  ن یماش با  سالها،   از  بعد .  کنه  اجاره   خونه   تونستهیم که  بوده  شده  ی جور

 بار   نیا!  مرده  و  کرده  سقوط  ی کولبر  موقع  اونم.  گهید  کولبر  هی  به  دادن  رو   دخترعموش  نهیبیم

 تا دو  با  رو   دخترعموش .  دخترعموش  یخواستگار  ره یم  هیبق  مخالفت   و  خودش   ت یرضا  با  خودش 

 ی درها  انگار   بچه،  و زن  نیا  اومدن  با   گفتیم.  تهران  ان یم  و   رهیگیم  ساله  سه  و   ساله  هفت  پسر

  !شده  باز  روش   تازه   ی روز  و   رحمت



 

 ی هاپله.  شهیم  کار  به مشغول  اونجا  و   شهیم  یمعرف  ش یگرما  کارخونه  به  استاداش   از  ی کی  قیطر  از

 هی  داره،  ن یماش  داره،  خونه   االن   .دیتول  بخش  سرکارگر   شهیم  و  کنهیم   یط   زود  ی لیخ  رو   یترق

 واسه  مخانواده  اجبار   و فشار  اگه   گفتیم.  کوچولو  دختر  ه ی  و  داره  بزرگ  پسر  تا   دو  .داره  خوب   شغل

 خودم  اگه.  امیتیوال هم هیبق  مثل   کردم،یم یکولبر   و   موندمیم  همونجا امتیق  تا  نبود،  ازدواج

 کردم ینم   هجرت  و  کردمینم   سکیر  اگه.  کردنینم   ییراهنما  منو   آقامعلمم  ای  قم یرف  خواستمینم 

 گفتیم. داشت  فرق  اونا  با  من   ی آرزوها  که یحال  در .  شدمیم  دچار   ه یبق  سرنوشت  همون  به  همونجا 

 دم،یخر  جون   به   رو  ی سرپناه یب  و   یگشنگ   درد  گفتیم.  کنم  پرواز  تونستم  تا   دم، یپر  صخره یرو  از

 اگه   گهی م  بزرگش خواهر  هم  االن  نی هم  گفتیم .کنم  شرفتیپ  توش و  کنم   دایپ  کار  تونستم  تا

 یواقع  ی هابچه  فرهاد  و   اریدان  االن  و  دخترعموت   ی خواستگار یرفتیم اول  همون یداشت  اقتیل

 کنه  قبول   خوادینم   هم هنوز   خواهرم   ن یهم   گفت یم!  یکردینم   یزندگ  غربت  تو   و   بودن  خودت

 !خوشبختم  طیشرا  ن یهم  با  من   که
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 العادهفوق  آدم  هی ام یتیوالهم از  ی لیخ  دید  از   اما  ندارم،   صورت  اون  به  ی زیچ االن  من  گفتیم

 و  کرد   کمکم  هم   خدا  داشتم،  عرضه  ی ول  ستم،ین  شانس خوش  من .  هستم شانسخوش و  موفق

 فقط  هم  مهندسخانم دیباش  مطمئن .  کنن کمک   شرفتم یپ  به  که  داد  قرار  راهم  سر  رو  یافراد

 دو  و   کرده  اعتماد  بهش  ی جورنیا  یفرهادمهندس که  داشته  ییتوانا  و عرضه  ه ی  اورده،ین  شانس

 سود  کم   مدت  نیا  تو نداشت  عرضه   مهندسخانم اگه  گفت   هم  بعد!  داده بهش  رو  کارخونه   یدست

 عرضهیب  اگه  گفت!  بده  بهمون   پاداش  و  کارانه  و  ره یبگ  دیجد  کارگر   که  کردینم  شتریب  رو   کارخونه

  !نشه  پرداخت   موقع  به   کارگرا  حقوق  که  فتادیم  ی اتفاق  و  دادیم  تاراج  به  رو   آماده  کارخونه   بود

 :شد بلند  بود  برده  خوابش   که اریشهر  کنار   از  آرام   و  کرد  درست   را  لباسش   آزاده



 ریگ  تهران  به   اومدنش  اول  همون که  آورده  شانس   ی گیم  ی دار  که  یلی اسماع  ن یهم   کن  قبول_

  .شه یم  منجر   ی خوشبخت  به  یفرار  کمتر  .فتادهین  خالف  و   موادفروش  ی باندها

. ماهاست  ساله   ستی ب  معادل  اونا  منطقه   یساله  پونزده  نبوده،  بچه  فرار موقع   لیآقااسماع  نیبب_

  اول  که  بوده  دانا یبچگ  از   نظرم  به  هم   بعد! بدن  زنش  خواستنیم  که  بوده  شده  بزرگ  اونقدر

 .ستین  ی الک  بهش   ارادتم  دمی فهم   نکهیا  خالصه. فرار  به  اقدام   بعد  کرده  مشورت

 :دی کش  شیموها  ی رو  یبرس  و  رفت   نه یآ  یجلو  آزاده

 ؟ یسیبنو  پاداش   براش  کرده،  ازت   که  یفیتعر  جبران  به   یخوایم  االن  البد_

 :گفت  و   داد  بدنش  به   یوقوسکش.  شد  بلند  ش یجا از  فروز

 ذکر  با  دادم یم  پاداش  یکار  و  دلسوز   یکارگرا  به   دستم،   ادیب  کامل   کارخونه  ار یاخت  نکهیا  از  قبل_

  !رهیم  باال کارخونه   راندمان  بره،یم  باال   رو   خودشون  درآمد   بهتر  کار   که   کنن  فکر.  لیدل

 :برگشت  فروز   طرف  به   و  گذاشت  شی جا  سر   را  برس  آزاده

  ینشون  و   آدرس  ستزنده  برادرت  تا   ت؟یواقع  ییدا  ت؟یمادر  ی الیفام  دنبال   یبگرد   یخواینم _

 ییدا  نی هم  خصوصا .  یکن   دایپ  رو   ت یمادر  یالیفام   جالبه   حال  هر  به.  ریبگ  ازش   رو   مادرت  یروستا

 .رو  لتیاسماع

 

 و   بود  کرده  صحبت   روزبه  با  که   افتاد  قبل   روز  ادی   به.  انداخت  اریشهر  یرو ی املحفه  و  نگفت   ی زیچ

. بود  گفته  را   نی هم  صحبتش   انیپا  هم   او.  بود  کرده  ف یتعر  شیبرا  را  قرمز  ی زندگ  جالب   داستان

 :بود  گفته

 دایپ  رو  نیکپرنش منطقه  اون  ینشون  و   آدرس  و   کنمیم  صحبت   برزیفرییدا  با   من  یبخوا  اگه_

 یبتون  و  باشه  نشده  برادراش   هیبق  مثل   دیشا.  یکن  دایپ  رو لیاسماع  یتون یم  ی جورنیا.  کنمیم

 به  شده،   خوب تی مال وضع  که  االن  یندار دوست  ، یچیه  لیاسماع  اصال .  یباش  داشته  دوسش



 بهشون  نذارن  و  بشن  آگاه  خودشون حقوق  به  که   یکن  کمک   ؟ یکن  کمک  تیمادر  ل یفام  یزنها

 بشه؟   ظلم

 را  ن یثم   ی حرفها.  آورد  ادی  به   را  بود  کرده  فی تعر  ه یناح  آن  از  برزیفر  قول  از   نی ثم   که   ی فاتیتوص

 دختر   و  نکند   درک را   دخترش  احساس  یمرد  ردیبپذ  توانستیم.  کردینم   درک  اما.  داشت  باور

 را  اشزدهیس  مادر   که همانطور  درآورد،   الباسن یمرد   یهمسر  به  را   خردسالش یحت ای  و  نوجوان

 پدر،   همان  همسر   ردیبپذ   توانستینم   اما.  بودند درآورده  دارزن  و   ساله  شصت  ی مرد  عقد   به  اول  بار

 را   او  شوهرش،  با  کردن  صحبت  با  نتواند  و   باشد  نداشته  همسرش  بر  یتسلط  چ یه  دختر،  همان  مادر

 رفته یپذ  یزندگ در  یعاد  ی امر  عنوان  به   را  رفتار نیا  هم  مادر  آنکه   مگر .  کند  منصرف  م یتصم   نیا  از

 یتالش و  نپندارد  ظلم را  رفتار   نیا  باشد،   برو  دی با  حرفش که  هم مادرشوهر  که   مادر،  تنهانه!  باشد

 نداشته  زنان   از  یشنوحرف  گونه چیه  یاجامعه مردان  شودیم  مگر .  نکند  پسرش  یسازآگاه  یبرا

 چ یه  یاجامعه  زنان شود یم  مگر  خواهرشان؟  چه؟ مادرشان  باشند،   نداشته  همسرشان از  باشند؟

 نفوذ  رقابلیغ  اندازه  نیا  تا   مردان  درصد   چند  باشند؟  نداشته  جامعه  همان مردان  افکار  بر  یتسلط

 اش معشوقه  ر یتأثتحت عظمتش  آن  با   اسکندر  افراد،  بودن  یمنف  و  مثبت  از  نظر صرف  هستند؟ 

 نفوذ  تحت   شاه  ن یناصرالد.  کردیم  مشورت  اش معشوقه  با  تلر یه .  دیکش  آتش   به  را  س یپرسپول

 چ یه  از  ی مرد  شدیم مگر .  گرفتیم  مشاوره  خاتونترکان  ملکه   از  یسلجوق  ملکشاه   و  بود  مادرش 

 سنت   و  رسم   عنوان  به  را یرفتار  زن  خود   .بگذارد  ریتأث  نخواهد   زن  خود   نکهیا  مگر   رد؛ ینگ  ر یتأث  یزن

. اقتصاد  نه   بود  فهیطا آن  فرهنگ  بحث .  دهد  انتقال  بعد   نسل  به  یدست  دو  را  همان   و   باشد  رفتهیپذ

 توانیم  چگونه  را  سنت  با  خته یآم  فرهنگ .  دیبخش  بهبود  ی مردم  ی هاکمک  با   شد یم  را  اقتصاد

 کرد؟   عوض

 :گفت  روزبه  جواب   در

 .رم یگیم  ینشون  برزیفرداداش  از  خودم  شد  الزم   اگه کنم،یم   مشورت عطا  با_
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 :گفت  عطا .  کرد  مطرح   عطا   با  را  روزبه   شنهادیپ  شب   همان

 هر تو   امرزهیب  رو آزاد  دانشگاه  و   یدکترجاسب  پدر  خدا  گفت یم  داشتم  ی قیرف  ه ی  یسرباز  تو_

 به   یلیتحص   مدرک.  کرد  آشنا  بهتر  یزندگ  با   رو  ما   و   زد  آزاد  دانشگاه  شعبه  ه ی  یاکورهدهات

 ی آدما.  شد  عوض   دانشجوها  و  دانشگاه  ر یتأثتحت  مون یفسقل  شهر  فرهنگ  کل   اما  نخورد،  دردمون

 یشهرها   ی کن  دقت.  نمونیب  دادن  رسوخ  کمکم  رو   خودشون  فرهنگ   و شهرمون  تو اومدن  دیجد

 !شده  کینزد  بزرگ  یشهرها  فرهنگ  به   فرهنگش  شتریب  دانشجو،  ای  داره  ست یتور  که  یکیکوچ

 :گفت  و  گرفت  پوست   یپرتقال  فروز

 بندازن؟  راه آغل   و  له یطو  از  دارید  یگردشگر   تور   ا ی  بزنن  دانشگاه  ابونیبرب  وسط  یگیم_

 دو.  گذاشت  دهان   در   را   آن  از  یپرک.  برداشت  را  آن   و  شد   خم عطا  پرتقال،  کندن  پوست   اتمام   با

 :گفت  و  داد  قرار   هم   تراز هم را  دستش

 ه ی  با  ش یپ  سال هشت هفت  .باشن  متناسب  هم با   دیبا  سر،  یرو  سقف  و   یساز آگاه  نظرم  به_

 ی جالب حرف ی ول.  کشورش  از  بود   کرده  فرار  یجورچه دونمینم .  بودم  شده  آشنا  ی شمالکره  یتبعه

. دمیکشینم  عذاب  نمش،یبیم  رونیب  از   دارم  که  االن  مثل   بودم  کره  تو   که  موقع   اون  من  گفت.  زد

 که   ی ظلم   کردم یم  فکر !  هیجورنیهم   جا  همه ش یکماب  کردمیم  فکر.  بود  شده  رفته یپذ  برام  چون

 میآگاه  سطح   چون.  بودم  یزندان  چه  تو   دم یفهم   رونیب  اومدم   .هست  واحد ده  مثال   شه،یم  هایاکره  به

 االنم  ی آگاه   سطح ن یا  با  اگه!  صده  ست،ین  ده  نظرم   به   کره  یستیکمون نظام  ظلم گهید.  باال  رفت

 و   یاجبار  اردوگاه از  سر  ا ی.  ندارم  آرامش   یاذره  گه ید  کنم،   یزندگ  یشمال کره  تو  دوباره  بخوام

 طلبش  تونمینم   یول هی چ  دم یفهم   رو  حقم   چون! شمیم  یروان  و  وونهید  ا ی  ارم،یدرم  اعدام   یجوخه

 از.  کننینم   یتالش نشن،  آگاه   حقوقشون  به تا .  نهیهم   هم  مناطق  پیت   نیا  ی زنها  ت یحکا!  کنم

 شهیم   یسازآگاه  نیا   داره،  وجود  سرشون  یباال  کوتاه  سقف  هی  عنوان  به مردا   دگاهید  نوع  تا   یطرف

 .پاشهیم  هم از  جامعه  تینها  در   و  خانواده  رازهیش  صورت نیا  در  که  انشونیطغ  ای...  عذابشون  لهیوس

 :بکند  پوست   تا   برداشت  یگرید  پرتقال   فروز



 !مرغ تخم  ا ی  بود  مرغ  اول  ؛ی شگیهم  داستان  همون_

. نداره  معنا   یآگاه  و   حق مورد  در   صحبت   باشه،   داشته  لباس  و   رخت و  شکم  دغدغه   ی کس  یوقت  تا_

. بشه  پرداخته   فرهنگ   به   بعد  بشه،   برطرف  یانسان  هیاول  ی ازهاین  دیبا  اول!  یدونیم   که  رو   مازلو   هرم 

 ی رسانخدمت  محروم مناطق  تو  و   گذاشتن  یمردم شیپو  معروف   هیریخ مؤسسات   از  تا   چند   االن

 انتخاب   رو  منطقه   هی  ی بذار  ه یما  ی خوایم  یلیخ . یکن  کمک   ها شیپو  نیا  به   یتونیم  تو   .کننیم

 یمردا  به   مدرسه،  یپسرا   به  نده،   ادی  نوشتن  و خوندن فقط  که   یامدرسه.  بساز  مدرسه   توش  کن،

 از  مرد  مثل  هم   زن که  بده   ادی  پسرا  به  .باشند  داشته  زن  به   یزیآماحترام  نگاه  بده  ادی  بعد  نسل

 دنییزا  و  شبانه   اطاعت  فقط  بودن  زن که  بده  ادی  بعد   نسل  یدخترا  به  نوریا  از  .برخورداره  یحقوق

 .ستین

 

 :گفت  نشود،  داریب  اریشهر  که   یجور   آرام،  و   داد  حرکت  فروز   صورت یجلو را  دستش  آزاده

 هپروت؟  یرفت  ؟ییکجا_

 را   سرش  کف  و  برداشت  را   شالش.  کرد  ب یتکذ  را عمقش یب  و  مات   نگاه   حالت  سرش،   دادن  تکان   با

 :گفت  و  خاراند

 و  خام  فکر  هی  ی ول.  ستین  مهم   برام  اصال   هیبق  کردن  دایپ  ل،یاسماعییدا  ن ی هم  از  ر یغ  به  راستش_

 ایدن  مادرم   که   یامنطقه  همون تو  حا یترج  خوادیم  دلم .  ذهنم  تو   اومد  االن   نی هم  پردازش  بدون

 یکارا  فقط.  رمینگ  هم   ی سود.  بندازم  راه  یدستعیصنا  تجارت  و   آموزش  مثل یزی چ  هی  اومده،

 طرح  فقط  کن   فکر.  بدم  زنها خود به  رو   سودش  و  بفروشم  و   کنم  یمعرف   هیبق  به   رو  شونیهنر

 تا   سه   دو  وسط  نیا  حاال ! کنهیم  کوالک   بشه؛  قی تلف  مانتو   با   یبلوچ  خوشگل  ی لباسا  یهایدوزسوزن

 مردساالر  رو  پسراشون  خودشونه دست   که  بفهمونن  بهشون  و  کنن   صحبت  زنها   با  هم  دری ل  و  یمرب

 رام  انات یجر یبعض   تو  رو  همسرانشون که  خودشونه   دست  یااندازه  تا!  نه  ا ی  ارنیب  بار   مستبد  و

 رو  بعد  نسل  یپسرا یحت   ا ی  دخترا  به   ظلم  جلو توننیم  یحد  هی  تا   تی درنها  و...  کنن  خودشون

 !رنیبگ



 :زد  دست  ش یبرا  یتصنع  آزاده

 ...اجراست  قابل  هم   آوردن  کاغذ   ی رو  و   زدن  حرف حد  در!  هیقشنگ  یتئور_

 :داد  ادامه  یجد   و کرد  قطع   را  زدنش   دست

 ن یساکن  ی خوایم  کجا  از  ؟ی کن  دایپ  در یل  یخوایم  کجا   از  نه؟   ا ی  هست هم  ریپذامکان  دید  دیبا_

 کنن؟   شرکت  تیتجار_یآموزش  کارگاه   تو   که  ی کن  مجاب  رو منطقه  اون
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 ش یصدا  در   که  یجانی ه  با.  بست  کش   با  دوباره و   زد  شانه   را  آنها   دست  با  .کرد  باز  را  ش یموها  فروز

 :داد  جواب  بود  مشهود

 اهل  یاجتماع  مددکار  تا   چند  با  هیکاف!  رهی پذامکان  یز یچ هر باشه،  که   ه یاول  هیسرما  و  پول_

 هی ناح  اون  ی م یقد  رسوم  با  و   دارن  رو  دغدغه   ن یا  هم  خودشون که  منطقه همون  بزرگتر   یشهرها

 خورنون  ه ی  نکهیا  واسه  دنی م  خواستگار  نیاول به   رو  دختراشون  نایا  .شد وصل .  شد  کانکت   آشنان،

 هم سودآور  تونهیم  ی حت ست،ین  اضافه   خورنون  دختر  کنن  احساس اگه   حاال...  کنن  کم   اضافه

 .شهیم  کم   مسخره  یها ازدواج  نیا  گه ید  باشه،

 :گفت  و  بروند  رونیب  تا   کرد   باز  را اتاق  در  آزاده

 اما  قشنگه،   تدهیا  ؟ ی کرد  رو  قسمتش   نیا  فکر!  مرداشون  مواجب رهیجیب  کارگر   بشن   هم  دیشا_

 .خامه  یل یخ یلیخ... خامه یلیخ

 :آمد  رونیب  اتاق  از  و  کرد   درست  را   شالش  فروز

 ه ی  کن  تصور  .رمیگیم   رو شیپ  اما.  بود  ییهوی االن  ن یهم   فکر   فکرم .  گفتم  اول  همون  که   خودم_

 هیسرما.  کنه  ت یحما من  فکر   ن یا  از  پرتا  و  چرت  نیا  از  نه   کاردرست  یتیسلبر   ه ی  ای  ه یریخ  مؤسسه



 اون  مردم   یبرا  بهتر  ی زندگ  بشه  شجهینت...  اون  از  ی مردم  ی تهایحما  جذب و  غیتبل من،  از  هیاول

  .کوچولو   منطقه 

 :زد  ی پوزخند  آزاده

  !دانهپنبه  ندیب  خواب   در  شتر_

 

 ی نیکارآفر_یفرهنگ  ی دهیا  بود،  نهاده  او  یبازو بر  سر  و   بود  دهیکش  دراز  عطا   آغوش  در  یوقت  شب،

 :گفت  عطا  بدهد،   برگ  و  شاخ  شیهایپردازالیخ  به  آنکه   از  ش یپ.  گذاشت  انیم  در   او  با   را  خامش

 واسطه  اون  قبل   سال  یاخرده  و   یس  تماس  شماره  و   آدرس  و  کردم   صحبت برزیآقافر  با   امروز  من_

 بلوچم  دوستان  از  یکی   یبرا  فرستادمش .  برزیآقافر  از  گرفتم  هم  رو  اتییدا  یخانوادگنام.  گرفتم  رو

 ریبگ  نفر   ای  ت،دهیا  مورد در.  اونجا  یبر  ذارم ینم   هست  کرونا  یوقت  تا   ی ول  .کنه  داشونیپ  و   بگرده  که

 !برمت یم  خودم   .هستم مخلصتم  شد،  تموم  که کرونا.  کرونا  اتمام   از  بعد  بذار  ا ی  کن،  اجرا  دور  راه  از

 :زد  گردنش   بر  ی ابوسه  و  کرد  موش   عطا  بغل  در  را   خودش  فروز

 ؟ ییچرا خوب ن یچن  تو_

 ن؟ یهم   فقط   گردنه؟  رو  بوسه   هی  من،  بزرگ  کار   نیا  زهیجا_

 :کاشت  عطا   ی لبها یرو طنتیش  با   را  ی بعد  یبوسه  فروز

 !بخواب  ریبگ   حاال ! تزهیجا  نمیا  ایب_

 دست  دو   هر  فروز،   یظاهر  زدن  پا   و   دست  رغمیعل .  زد  مه ی خ  همسرش  تن ی رو  و   خورد یچرخ عطا

 :گفت   و   کرد  انهیموذ را  اشچهره. داشت  نگه  محکم  سرش   ی باال  و   گرفت  را  او

 زور  به  مجبورم   یدینم   رو   مزهیجا خوش  زبون  به  یوقت...  یدادن  نه   هیگرفتن  حق  گفتن  میقد  از_

  ...رمشیبگ  ازت

 .برد  فرو  او   خوابلباس  باز   یقهی  انیم  را   سرش  فروز،  دلته  از   ی هاخنده  به   توجه یب  و
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 و  ونیزیتلو نیب  که ی نگاه   با.  بود  گذاشته   اشنهیس  ی رو  را  تاپ لپ  ده،ی کش  دراز  کاناپه   یرو   عطا

 و  کرد یم  سرخ   کتلت  آشپزخانه  در   فروز.  کردیم ی ریگی پ  همزمان را  دو  هر شد،یم   جاجابه تاپ لپ

 تابهیماه   در  که   را  کتلت  ن یآخر.  انداختیم  روشن  ونیزیتلو  به   ینگاه   آشپزخانه  اپن  ی باال  از  گاهگه

 از  را  تاپ لپ.  آمد  عطا کنار   .شست  را دستانش  و   کرد   باز  را شبندشیپ  .کرد  کم   را  گاز   ریز  گذاشت،

 د یکش  دراز  کنارش  یسخت  به   همسرش،  اعتراض از   قبل.  گذاشت  ز یم  یرو و  برداشت   عطا  بدن  یرو

 :زد  نق  و

 !ندارم  جا!  اونورتر  برو  کم  هی_

 :کرد   نگاهش   چپ چپ عطا

 !ستکاناپه! ستین  دونفره  خوابتخت ؟ی ش  جا راحت   بردارم  رو  کاناپه  یپشت  یخوایم_

 !گهید  اونور  برو...  یزنیم   حرف چقدر_

 و  گذاشت   فروز  سر  ریز   را دستش  کی.  ردیبگ  یکمتر   ی جا تا  دی چرخ  پهلو  به.  دیخند عطا   چشمان 

 را  سرش   فروز.  فتدین تا  کرد  قالب   کمرش   دور  فروز   بدن  یرو   از  را  گرش ی د  دست.  کرد  شیبازو  بند

 :گفت  و  کرد  جاجابه عطا  ی بازو  یرو

 بودن،  ا ییموطال  و   ایرنگ  چشم قبال   دن؟یم  ریگ  ا یفرفر  مو   به   غاتیتبل تو  چقدر دایجد یکرد  دقت_

 !یوزوز   مو   یمردا  شدن  االن



 شه؟ یم  تیحسود_

 :داد  جواب   ز یتمسخرآم  یلحن   با  فروز

 !جورم چه  آره،_

 :گفت  یبعد  غ یتبل  شروع  با  و

 ضبط   کرونا  از   شی پ  غ یتبل  نیا  زنن یم  سیرنویز  بعد  گذره، یم  کرونا  شروع  از   ماه  نه  به  کینزد_

 !کردن  فرض  خر   رو   مخاطب...  شده

 :فشرد  را   فروز  کمر  انگشتانش  نوک   با   عطا

 .رینگ  دل   به  شما_

 آشپزخانه  به  و   شد  بلند  ش یجا  از  فروز   . دادیم   نشان  ا یدر  کنار  در  را  دوستانه  ی جمع یبعد  غیتبل

 :گفت  حسرت  با   حال همان در.  کند  رو  و   ریز  را هاکتلت  تا   رفت

 !حالشون به  خوش ! بودم  ا یدر  کنار  االن  خواستیم دلم  چقدر که  آخ_

 :گفت  و   کرد  بلند  را   بدنش  دستش،   فشار  با   عطا

 طلوع   ، یکن  جمع رو  سفر   لیوسا  عیسر  و  ی باش  یزرنگ  دختر  اگه  یول .  ادیبرنم   دستم  از  االن_

 !مینیب یم  ایدر  کنار   رو  دیخورش

 :برگشت  طرفش   به  ر یمتح  و   کرد  رها   گاز   کنار بشقاب  در  را  ر یکفگ  فروز

 برنامه؟ یب   ؟ ییکرونا  اوضاع  نیا  تو_

 :نشست  صاف عطا

 هی بق  م،یلیتعط  دو  هر   پنجشنبه   تو   و  من .  بشه  شلوغ  که  ست ین  هم ی خاص یلیتعط. خلوته  زه،ییپا_

 .میگردیبرم  هم   شب جمعه. ستنین  نطوریا  که

 :زد  برق   چشمانش   فروز



 ؟ یکنینم   که  یشوخ_

 :کرد  ی تبسم   عطا

  !بلندترم  ازت  سانت   ستیب  حداقل!  کنم؟  ی شوخ  باهات   که  توأم  قد هم من  مگه_

 دوباره  و   افتاد  دستش ر یز  عطا  که   یجور .  کرد  پرت   عطا  بغل  در   را  خودش  و   دیپر  سمتش   به  فروز

 ی مخف  آغوشش  انیم  را  فروز .  دیخند عاشقانه  عطا  و  کرد  بارانبوسه  را عطا   صورت . شد  درازکش

 دوست  هر  با  شد   باز  که شی جا. انداخت  فرش  یرو   به  کاناپه   ی رو  از   را  خودش ،یچرخش با  و  کرد

 :گفت  و   زد  عقب   را  فروز   صورت  شدهشانیپر  ی موها

 به   کار   تا  پاشو.  شهیم  کنسل  برنامه   خود   به  خود ،یگرفت  ش ی پ  در  تو که   ی تشکر  روش   نیا  با_

 هولههله  هم  کم  هی.  کنم   پر  رو   نی ماش  باک  برم  منم .  کن  جمع   رو  لیوسا  ده،ینکش  کیبار  ی جاها

 .بخرم  راه  تو  واسه

 

 آماده  خوردن  یبرا   را  کتلت   چیساندو  هم   فروز   و   راندیم  کرج  اتوبان سمت  به   عطا  بعد  یساعت

 کهیزمان.  نکند  یآلودگخواب و  ی خستگ احساس  تا  زد  حرف  عطا  با  وستهیپ  راه  ی مهی ن  تا  .کردیم

 :گفت  عطا   شد،   وصل   وزنه  چشمانش   به   و  افتاد  دنیکش  ازهیخم به  خودش 

 .اد ینم   خوابم من.  بکش  دراز  بخوابون  رو   یصندل  یپشت...  بخواب  ریبگ_

 !ادی نم   خوابم  منم_

 :کرد  نگاهش  باالرفته  یابرو  با   عطا

 .نکن  تیاذ  رو  خودت  یالک.  زکمیعز  بخواب...  وینوکیپ_

 !ی جورنیا  ی شیم  خسته_

 .کنمیم  دارت یب  شدم  تیاذ.  ترمراحت  یجورنیا. بکش  دراز  تو.  بغل  زنمیم   بشه،   ن یسنگ  چشمام _

 :خواباند را  اشیصندل یپشت  فروز



 قبلش؟   کنم  درست  برات  قهوه  هی_

 !بده   ییچا  هست؟   ییچا_

 بی ترک.  دوخت  عطا  مرخین  به   چشم. گذاشت  اشقهیشق  ر یز  را  دستش   دو  و   دیکش  دراز   پهلو  به  فروز

 یی الال  جاده،  آسفالت بر   نیماش  یها چرخ  یصدا  و   فلش  از  شده  پخش   « ی معتمد  »محمد یصدا

 لب   ی رو  ی لبخند تنها  شد،   نوازش   که  دستش .  شد  بسته  ش یهاچشم و  ساخت  شیبرا  یزیسکرانگ

 .دینفهم   ز یچ چی ه   گر ید  و  آورد

 

. کرد  درک   را  مکان   و   زمان   تا   زد   پلک  بار   چند. شد  بلند  خواب   از   ن،یماش  ی صدا و  سرعت   رییتغ  با

 :کرد  ارشیهوش عطا  یصدا

 !م یدیرس  ؟یشد  داریب_

 !من رفتم  یخواب چه_

 !یبود  خسته_

 شد، یم  مشخص  درنگیسف  آلود کف  خطوط با   که  ی اه یس  یایدر  به   و  کرد  صاف   را   خشکش  بدن

 :داد  عطا   به  ایدر  از   را  نگاهش .  کرد  نگاه

 ...عطاجان  نکنه   درد  دستت_

 جا  میبر  بعد   م،یبزن  آب  به   پا  ه ی  ا،یدر  میایب  اول  شمال  میایم  داشتم  دوست  شهیهم  بودم  که  بچه_

 ؟ یشینم   ادهیپ...  شدینم   اجرا  هم  وقت  چیه ...  میکن ی خال  رو   لیوسا  و  میریبگ
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 که  کینزد.  رفت  سمتش   به   و  برداشت  عقب   صندوق  از  یراندازیز عطا.  ماند منتظر  و  شد   ادهیپ  فروز

 دیشد  فشردن  او  اندک   فشار  پاسخ.  فشرد  را آن  یاندک.  گرفت  را   دستش  و  رفت   ش ی پ  فروز  شد،

 که   کوچه  آخر   .کرد  بس   یراض  و   خوشنود عطا درآمد  که  اعتراضش   و   ناله.  شد  عطا   توسط  دستش

 اطرافش  عطا  بگذارند،  ساحل  به   قدم  و  بروند  نییپا   ابانیخ یانتها  یسنگها از  آنکه  از  شی پ  دند،یرس

 وسکیک  کی.  بود  انینما  آتش  کنار   ییهاهیسا و  بود   روشن  ی کوچک  آتش  جا سه  دو.  کرد  نگاه  را

 کنار   یکوچک  خانواده.  دندیکشیم   انیقل  و  نشسته   تخت  یرو   آن  یجلو نفر  سه   و  بود  باز   یبقال

 دو  دست   پدر.  کردندیم ی بازآب  جلو،   همان   خانواده پدر   همراه  خردسالشان فرزند   دو.  بودند  ساحل

 ا یدر  میحر به  موج،  ی نینشعقب  زمان  و  کردندیم  فرار   زدیم   که  موج.  بود  گرفته  را   فرزندش

 ی هایسمفون  نینوازترگوش  از  ی کی  ا،یدر  موج   یصدا با  همراه شانخنده  ی صدا.  کردندیم  یشرویپ

 .بود  ساخته   را  یعیطب

 :گفت و   زد  ی تیرضا  لبخند   فروز

 ...میستین  تنها...  خوبه_

 و  د یایب  نییپا  ترراحت  تا  کرد  کمکش .  گرفت  را فروز  دست   .رفتند نییپا  سنگها   از  و  کرد   دییتأ  عطا

 :گفت

 .ایدر  کنار   اومدن  شبنصف  که   دنیرس تازه  ما   مثل هم نایا  کنم  فکر_

 !ساحل   اومدن  االن  شتریب  ی منیا  و  یخلوت   خاطر  به   هم  دیشا_

 ن یزم  ی خنکا.  اندازندیب  راندازیز  امدین  دلشان.  نشستند  ها ماسه  یرو   خانواده از  دورتر   یکم 

 ویغر  که  آلودکف  ی هاموج  به.  ایدر  به  دوختند   چشم و  دادند  ه یتک  هم یپهلو  به  پهلو.  بود  بخش لذت

 یبعد  موج   بطن   در  و  شدندیم   محو  و   خاموش آمده،   کوتاه  زود   یلیخ اما  دادند،یسرم  اعتراض

 .کردندیم  اعتراض  دوباره

 :گفت  و  دوخت  ها موج  به  چشم   فروز

  !شترهیب  ابهتش .  شهیم  ترسناک  شبا  قشنگتره،  روزش  ایدر_



  !نداره  شب  و  روز !  بتهیباه   و   قشنگ  شهیهم   ایدر_

 را  سرش.  برداشت  را آن  از  ی مشت  و   رفت  انشانیم  فروز   دست.  بود  خنک  دستشان  ر یز  یها ماسه

 زش یر  آرام آرام  دستش  ی ال  از   ماسه  یها دانه  و  کرد   باز   یاذره  را  مشتش .  گذاشت  عطا  ی شانه  یرو

 :گفت  و  ها ماسهزشی ر  به  دوخت  چشم.  کردند

 از   و  نم یبب  رو  ایدر  تو،  به   بدم   هی تک.  بمونم  جا نیهم   شه یهم   تا   خوادیم  دلم   یول...  سرده  هوا_

 .میاومد  که  ممنونم...  ببرم  لذت  ها ماسه

 در  را   فروز  ماسه   از   ی خال دست.  شد  مماس او  سر   یرو   سرش  و  نشست  کمرش  دور  عطا   دست

 :کرد  نوازش  را  آن  و   گرفت  دست

 از  میهست که   هم کنار...  لحظاته  همون  جزو   االن...  هیزندگ  نصف  اندازه  به   هالحظه  ی بعض   ارزش_

 سلوالم   تکتک  با  یب یعج  و  خاص   ل یدل  چ یه  بدون  که   یلحظات.  کنمیم   تجربه  اد یز  لحظات   نیا

 .کنمیم حس  رو   یخوشبخت

 :کرد  ی تبسم   فروز

 !یکن  حس  رو  یخوشبخت  شه یهم   تا   داره  نگه   سالم  تواسه  رو   زنت  خدا_

 نماز  میداریب که  روز  ه ی  نشده،  قضا   نماز   تا پاشو...  کرد  فیتعر  ازت  دوزار  شهینم ... پرروبچه_

 مراتب  خودت  ایخدا. ستین  حسش  یول  میبخون  هم  شکر  نماز  االن  داره جا !  میبخون  رو   صبحمون

  .باش  رایپذ  یخالیخال یجورنیهم  رو  ما   یشکرگزار

 

 یگرما   با   را  نیزم  یخنکا . نداد  آن  به  ییبها  .گرفت  ی باز  به  را  فروز  شال   و  د یوز  یم یمال  مینس

 یابوسه.  کرد  نگاه  آن  به   دقت   با   و  آورد  لبش   یجلو   تا   را  فروز   دست   عطا .کرد  جبران ارشی  وجود

 :گفت  و  زد   آن  پشت   بر  کوتاه

 !م ینکن  متبرک  رو ایدر  و  میاومد  نجایا   تا  فهیح.  آب  سمت   میبر  درآر   رو   جورابت و  کفش_



 :گفت  یهشدار فروز.  درآورد  را   جورابش و  کفش   خودش  همزمان

 !سرده  آب...  آبانه_

  .نکن  ناز  پاشو .  هی خشک  از   ترگرم  ا یدر  شبا  ؟ یخوند   ی چ  مدرسه   تو ــــــزم؟یعز_

 نمناک  ی هاماسه  یرو  و زدند  باال   را  شلوارشان  یپاچه  دو  هر . ماند  همانجا هم  فروز  جوراب   و   کفش

 یلیخ عطا .  گرفتیم   شدت  تبسمشان  خورد،یم   شانیپا  قوزک   به   که  موج .  برداشتند  گام  ساحل

 شب  یایدر  ابهت  از.  نگذاشت   فروز .  شود  س یخ شانیپا  ساق   تا   حداقل و  بروند   جلوتر   داشت  دوست

 رونیب  آب   از  پا   شد   شی ومگرگ  که  آسمان  رنگ و  باختند   رنگ   که  آسمان  ی هاستاره.  دیترسیم

  .زدند

 :گفت  و  انداخت   آسمان  به  ی نگاه   عطا

 دیخورش طلوع  عدد کی!  شما  خدمت  دم، یم  نشون  بهت  رو   ایدر  کنار   دی خورش طلوع  گفتم  بهت_

 !تو   شکشیپ...  خیتار  طول  در   ر ینظکم  و  تکراریب

 تکرار؟ یب  چرا حاال_

 و  طیشرا...  نه  ما  یهواوحال  اما   بشه،  تکرار   دوباره  و   دوباره  فضا  نیا  دیشا. تکرارهیب  ی الحظه  هر_

 رو   ذاشتمیم  رو سرم.  دمیکشیم  دراز  نجا یهم  خواستیم  دلم  نبود  سرد  اگه ...  هرگز  سالمون   و  سن

 !خنکه   هوا که  فیح.  رو ساحل   هم   و   ایدر  هم  دم،یدیم رو  آسمون   هم.  پات

 رفته   و   کرده  شیرها سازندگانش  و  بود  روشن یصاحبیب  آتش .  انداخت  ساحل   به   ینگاه   فروز

 :گفت و   کرد  آن  به  اشاره.  بودند

 .بکش  دراز  اونوقت...  شیآت  کنار  میبر_
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 .کرد  بدنش  گاههینک  را  دستش   دو   و  نشست  فروز.  رفتند نشسته  زغال  به آتش   سمت  .رفتیپذ  عطا

 انداخت   خودش یرو  روانداز  مثل  را  راندازیز.  نهاد  همسرش  یپا  یرو  سر و  د یکش  دراز  پهلو  به   عطا

 عطا.  کرد  نوازشش  و  رفت   عطا   پشت کم  یموها   ان یم  فروز   دست  .ستینگر  ایدر  و  آسمان  به  و

 :گفت  و  چرخاند   همسرش  به  آسمان   از   را  نگاهش

 !هیزندگ  باارزش   لحظاته   همون  جزو  االنم_

 عمره؟   طول   نصف  معادل  عرضش  که  همونا   از_

 :شد  دارخنده عطا  نگاه  رنگ

 ...یگفت هندسه  ی فرموال  هیشب_

. بودند  آمده  سالمند  زوج  دو   شی جا  به   و  بودند  رفته   داربچه  خانواده. انداخت  اطراف  به   ینگاه   فروز

 عطا   یموها  ی رو  یآن   و  عیسر  یابوسه  و   شد  خم  فروز   .دندیدینم   را  آنها  و  بود   ایدر  به  حواسشان

 :گفت  و  گرفت  سر  از   را  شی موها  و  صورت  نوازش  دوباره.  نشاند

 .اد یز  هم مونی زندگ  عرض...  یطوالن  مونیزندگ_

 نه.  بود  خسته   چشمانش .  کرد  نگاه  د یخورش  طلوع  به   .بود  نشسته  عطا  یچهره یرو تیرضا  لبخند

 از  استفاده  اجازه  شی هاپلک  ی نیسنگ  نه   و  ندینب   را  ش یرو  ش یپ  ر یتصو  و ببندد  چشم   آمد یم  دلش 

 یصدا .کند  دعوت استراحت  یاندک  به  را  آنها  تا  بست  چشم   یلخت.  دادیم  او  به   را  طلوع  ییبایز

  .شد  چشمانش   مهمان   خواب   و   کرد  را  خودش  کار  فروز   یها نوازش  و  امواج

 

 آتش .  بود  گرفته  درد  ی طوالن  بودن  گاههی تک  خاطر  به   کتفش  دو  هر .  بود  شده   خشک  بدنش   فروز

 در  عطا   و.  بود  گشته  ظاهر   جانکم  ها،ماسه یرو آفتاب  یپرتوها   نیاول.  بود  شده  خاموش   کامال

 !زد یم  لبخند  خواب

 ی گاه هی تک  یهیزاو  فقط.  کند  داریب  ناز  خواب  از  را   او  خودش  شنیپوز  رییتغ  با   امد ین  دلش  فروز

 ن یزم با  هم   خودش  که   شد  باز   شیدستها  هیزاو  آنقدر   آخردست.  کرد  شتریب  ذره  ذره   را  دستانش



 سرش   ر یز  را  دستش. انداخت  بدنش  یرو  یپوشش  مثل   و  کرد   باز  را   شالش  ی دنباله.  شد  مماس

 یژرفا   از  و   زد  لبخند   ی زندگ  از  تش یرضا  به.  داد گوش   امواج  یصدا  به.  کرد  نگاه  آسمان   به.  گذاشت

 .کرد  شکر   را  خدا وجود

 و   جی گ.  نشست  و  برداشت  فروز   یپا   از  سر   عطا .شد  صاف و  برخاست   شی جا  از   خورد تکان  که   عطا

 :گفت  و  انداخت  اطراف  به  ی نگاه   آلودخواب

 !بخوابم  خواستمینم   ؟ ی نکرد  دارمیب  چرا_

 !باشه  شده   ساعت  مین  تشینها...  یدینخواب  میزیچ کردم؟یم   دارتیب  دیبا  چرا_

 :درآورد  بش یج  از   را  لش یموبا  عطا

. گهید  گرفت  درد  پات!  دمیخواب ساعت  سه  دو  کردم  فکر .  داشت  برکت  یول ...  قهیدق  پنج  ویس_

 !دیببخش

 :زد  لبخند   عاشقانه   فروز

 .خواب  تا   ی زندگ  عرض   از  .کنهیم   دایپ  برکت   و  کنهیم  ی ر  ی چ  همه   نجایا_

 فروز  و   کرد  دراز  دست. برود  ن یب  از  بدنش   یخشک  تا   داد  انجام   یانعطاف  حرکت چند و  برخاست   عطا

 :گفتو  کرد  بلند  را

 !شد یچ   ساحل،   کنار  میاومد  کوتاه   قهیدق  پنج  یهوا به.  میریبگ  جا  هی  میبر  پاشو_

 

 صرف مشغول  و  نشستند  فرفورژه   یصندل   و زیم  پشت   هتل،  چهارم  طبقه  در   یتیسوئ  بالکن  در

 به   ساحل،  در   گردش  یبرا  بود   یمنطق  اما.  نبود  شلوغ.  بود  چشمشان ش یپ  ا یدر.  شدند  صبحانه

 ی ماسک  بودند،  ساحل  در   کهیکسان  اکثر.  بزنند  ماسک  داشت،   حضور  آنجا   که  ی تیجمع  خاطر 

  .دادیم   شیافزا  را   کرونا  وعیش  ماسک،  از  استفاده  عدم   رفتار  نی هم   نایقی  و.  نداشتند

 :دیپرس  فروز  خوردند،   که   را صبحانه از  بعد  ی چا



 گردش؟   میبر  میشد  داریب  که  خواب از  و  میبکن   استراحت  هی  االن  یموافق  ه؟ یچ تبرنامه  خب،_

 !؟ یگی م  رو  خودت  نظر  بعد  ،یپرسیم من   از...  دهیپدرآمرز  یا_

 :گفت  رفت یم  تیسوئ سمت  که   همانطور  و  کرد جمع  را  ز یم  د،یخند  فروز

 .میخوابیم   االن.  شد  بیتصو  پس_

  .نگفت  یز یچ  و کرد  نگاهش   انه یموذ  عطا

 

 ینگاه   بود،  دهیخواب کنارش   هوشیب  که   عطا   به .  آمد  لبش   ی رو  یلبخند  شد،   داریب  که   خواب  از

 .شد  حمام یراه  و  نشاند  ش یموها  ی رو  کوتاه  یابوسه.  کرد

 و   ایدر  به   و  انداخت   بالکن  حفاظ   ی رو  را  وزنش .  رفت  بالکن   به  .بود  خواب   عطا   هنوز آمد  که  حمام   از

. بود  دهیند  را   ایدر  بهروز،  با   ازدواجش  از  ش یپ  تا . رفت  گذشته   به   و  شد  رهیخ. شد  رهیخ ش یهاموج

 سفر،   انیپا  در   چند  هر. بودند  مهمان  بار  دو   هر  .بود  آمده   شمال  به  بهروز  و   دوستانش  همراه بار  دو

 دلش  که   آنجور  اما.  بود  کرده   جبران  ی حد تا   و  ده یخر  ی اهیهد زبانیم  یبرا  بهروز،   چشم از  دور  به

 تا   سفر  از  بازگشتشان  از  بعد   بار  دو   هر که  بود  آن   ترجالب. کند  جبران بود  نتوانسته  خواستیم

 که   چرا.  بود  دهید  را بهنوش  و   خانماحترام  یکردنها   ورکی  و  ی دلخور  و   هیکنا  و   شی ن  وقت،  چند

 دوست  فروز   نه.  بودند   نرفته  ا یدر  بود  سالها هم  آنها.  بردندیم  خود   با  هم  را  آنها  داشتند  انتظار

 شه یهم   خودش .  شود متقبل   را  آنها  سفر   نهیهز داشت  یلیتما  بهروز  نه   و  شود  همسفر  آنها  با  داشت

 !دی تابیبرنم   را  یگر ید  شخص   شدن  چتر  شد،یم   چتر

 گردش  هم  با  ندرت  به.  بود  نرفته   سفر  به   دونفره  بهروز  با  گاه چیه  که  آمد   ادش ی  و   کرد  فکر

 که   آخر  ماه  دو  آن  مگر  .کردندیم  شانیهمراه  هم   خانم احترام  یحت ای  و   بهنوش  عمدتا .  رفتندیم

 ...و  داد  بش یفر  عاشقانه   ی رفتارها  با  بهروز
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 خودش،  ینهیهز  با ی روز شدینم   باورش  هم خودش . داد  ایدر  به  هوشمندانه را  نگاهش   دوباره 

 ی برا  دلش  .بنگرد  را  ایدر  و   ستادیبا  یهتل چهارمطبقه  بالکن  در   باشد،  ی گرید  مهمان   آنکهیب

 اما .  بود  میتی  نداشت،  پدر  خودش.  بود  بدتر خودش یکودک  از  بهنوش  یکودک.  سوخت  بهنوش

 اگرچه   که   یمادر.  بود مادرش  با   تنها  خودش  اری اخت.  بود  میتی  از   ترمیتی  داشت؛  ی عوض  پدر   بهنوش

 زارعخانمحاج مثل  ییراهنما.  بود  عاقل.  داشت نفسعزت  اما  ؛ینیکپرنش فرهنگ  با  و  بود  سوادکم

 مه یب  و   مادرش  دهی کشزحمت نان  با  خودش . نداشت  هم  یحساب و  درست  مادر   بهنوش   . داشت

 که  ی پول  با   بعدترها .  بود  گرفته  جان پدرش  یموادفروش  نان  با   بهنوش  اما   بود،  شده  بزرگ   پدرش

 بزرگ  گرفت،یم  شیکارفرما   از   البه  و   عجز  و   کج  گردن  همراه ودوزدوخت  و  ی اطی خ  از   خانماحترام

 نمو  و  رشد   بد  اگر  دی شا.  شد  بزرگ   بد  بهنوش  .بود  شده  بی ترک  محترمانه  ییگدا  با   که   یپول.  شد

 ادش ی.  باشد  ینیلچرنشیو  ش، ی کارما  که   یستم . دادینم   انجام  حقش   در  را  بزرگ  ستم   آن  کرد،ینم 

 دروغ  به   بهروز  و  کرد  بغض  حسادت   شدت   از  بهنوش  برگشتند،  شمال سفر   از  که   دوم  ی سر  آمد

  .ایدر  برمتیم  سفر  ه ی  حتما  داد  وعده

 خواستیم   دلش  اما  بود،  دهینبخش  را  خانماحترام  و  بهنوش.  داد  آسمان  به   ایدر  از   را  نگاهش

 دهد  نشان  بزرگ  وجدانش  ش یپ  را خودش  خواستیم   کار  ن یا  با  دیشا.  کند  کمک   آنها  به   ناشناس

 حس.  شود  ادآور ی  خودش  به   را  آنها  ی خرد و  یکوچک   خواستیم  هم   دیشا .  کند  ارضا   را  غرورش   و

 متفاوت   خداپسندانه ی کارها  با  تش ین  و   رنگ  اما  ست،یانسان  ظاهر   به  چه اگر  دلش”   ”خواست   کرد

 به   و  کرد   خفه نطفه  در   را  دلش”   ”خواست   جا  در!  یدوستنوع  نه  بود  تکبر   قصد  به  شتریب.  است

 .سپرد  گوش  امواج  یصدا

 

 خوشحال چقدر  .کرد  نگاه  ن یخشمگ و  ی طوفان  یا یدر  به   و  برداشت  ز یم  یرو   از  را اشنسکافه  وانیل

 تیجمع که  ظهر   سر  گذشته،   روز.  بود  کرده  استفاده  خلوت ساحل  از  مدهی سپ  و  نخست  شب   که  بود

 رون یب  زود  آب   یسرما  خاطر   به   اما.  بودند  رفته  ایدر  به   زانو  تا  زدهماسک  بود،  اندک   ساحل   کنار

 در  دست   دهد،یم  مکان  رییتغ مرتب  ی خشک  و   ایدر  ن یب  نم  خط که  ییجا  ساحل،  در   تنها.  آمدند



 از  توانستندینم   خواستیم  دلشان   که   طورآن.  بودند  کرونا  وعیش  دلنگران. زدند قدم  گریکدی  دست

 نم   و  زدهخزه درختان  انی م  جنگل، در  را  زمانشان.  بود  ایدر  از  تر خلوت جنگل.  ببرند  لذت   ساحل

 بالکن  از  را   ایدر  غروب  و  برگشتند   هتل به  آفتاب   غروب   از  قبل.  گذراندند  عتیطب  ی بو  و  خاک 

 .شدند  گرنظاره

 تهران  ی راه   آفتاب   غروب  از   بعد  و  ماندند یم  هم  روز   آن  خواست یم  دلش .  دینوش  نسکافه  ی اجرعه

 هفته  آغاز  بعد  روز.  برسند   خانه  به   شب  از   شی پ  تا کنند  حرکت  زودتر  بود  گفته   عطا  اما.  شدندیم

 :داد  سوق  خودش  به   ایدر  از   را  فروز  نگاه   جهت  عطا،   یصدا  .گرید  یکوشش   و  تالش  آغاز  و  بود

 ا؟ یدر  و  بالکن  اون  از  یکنینم   دل_

 با  انداخت،   آن   کالریدیآ   به  ی نگاه   عطا.  خورد زنگ  ونیزیتلو  کنار  همراهشتلفن  پاسخش،  از  قبل

 :داد  فروز   به  و   برد  بالکن  به  را  لیموبا  انهیموذ  یاچهره و  باالرفته  ییابرو

 !جونت مادرشوهر_

 :داد  پاسخ  گشاده  ییرو با  و  آورد لبش  یرو   لبخند کند،  وصل  را  تماس   آنکه   از  قبل

  !ن یزرمامان  سالم_

 خوبه؟   عطا   ؟ یخوب... فروزجان  سالم_

 ن؟ ی چطور شما م، یخوب  ما ...  شما  یفدا_

 :گفت  ی سؤال  ی لحن  با  خانم نیزر

 ن؟ ینبود  خونه زدم  زنگ_

 به  ی ساختگ  یاخم   فروز.  دینوش  را  فروز   نسکافه  مه ی ن  وانیل  و  نشست   بالکن  در  ی ایصندل یرو   عطا

 مو  یادا  و  دیکوب ن یزم به  را  ش یپا  حرص  با.  نتوانست.  ردیبگ  پس   را وانیل  خواست و  کرد   عطا

 :گفت  خندان و  دینوش  ته  تا را  نسکافه  او  به   توجه یب  عطا  .درآورد  خوردن  حرص   و  کندن

  .کنم  تیاذ  رو   تو دارم  دوست  فقط  ندارم،   دوست  نسکافه_



 :گفت  خانمنیزر به  خطاب و  داد  جانیه  و  شور ش یصدا  به   اما.  کرد  ناالن ی شینما  را  اش چهره  فروز

 !ی خال شما   ی جا!  ایدر  میاومد_

 :گفت  ریدلگ.  آمد  ن ییپا  شیصدا شدت  و  باخت  رنگ  خانم نیزر  یصدا

  !خبر یب  چه ...  آهان  ا؟یدر_

 :دهد  ح یتوض  خواست. شد  مادرشوهرش   یناراحت  متوجه  فروز

 .بود  برنامهیب  کامال...  شد  ییهوی_

 :بود  دلخور  همچنان   خانم نیزر  یصدا

... ارهیشهر  یماهگپنج  تولد.  بودم  دهی چ  برنامه   امشب  ی برا  من...  نیگفتیم   آدم   به   کالم  هی  کاش_

 ...خب  یول   م،یباش  هم دور  خواستم

 ابروانش  انیم  یاخم  و  دقت   با   و  دیشنیم را  مادرش  ی صحبتها عطا. بود  بلند  لش یموبا  یصدا

 :داد  حی توض  مجدد  فروز.  کردیم  نگاهش

 ...ییهوی  کامال  که  گفتم...  میاومد  و   میکرد  وجورجمع  ساعت   مین  عرض   در_

 :گفت  عطا  و  شد دهیکش  دستش   از  یگوش

 ...مامان  سالم_

 مادرش  با   تنها  دارد  دوست  ی عنی.  بست  سرش  پشت  هم  را  در   و  رفت  تیسوئ  داخل   به  بعد  و

. زد  ه یتک  بالکن  حصار به  دوباره  و   انداخت  اش نسکافه  ی خال  وانیل  به ی نگاه   فروز  .کند  صحبت

 .ناحق  به  یحت  شود،  ر یدلگ  دستش  از خانمنیزر  نداشت  دوست
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 خواست یم.  سپرد  امواج  یصدا  به   گوش  و  کرد  نگاه   ا یدر  به  فقط.  کرد  یخال یز یچ  هر  از  را  ذهنش 

 .بردارد  ایدر  از   چشم آمدینم  دلش  اما   برگردند،  تهران به  تا   کند  جمع  را  لیوسا  و  برود

 :گفت   معترض.  گذاشت  بالکن  به   پا  عطا   و  شد   باز  در

 ؟ ی بد  حی توض  یداشت  اصرار  قدر نیا  چرا  تو_

 !دستمون  از  بودن  دلخور   خب،  _

 :نشست   یصندل  ی رو  عطا  

 نه؟   ای  باشه   ناراحت  داشت  حق_

 :ستادیا ا یدر  به  پشت   و  داد  بالکن  حصار به  را   اشهیتک  فروز

  !مادره  خب _ 

 :داد  تکان  هوا در  را   دستش  عطا

 داشت  حق  یمنطق  لحاظ  به...  بده  رو  سؤالم  جواب و  کن   فکر   فقط  کنار،  بذار   را  بودنش  مادر_

 بشه؟   ناراحت

 !نداشت  حق... نه  خب_

 :زد  ی بشکن  عطا

 ای  درست   میتصم   نیا.  میگرفت  نفره  دو  را   یم یتصم  ه ی  که  م یهست  مستقل  خونواده هی  ما...  نیآفر_

 با   کردن،  یمهربون  با   رفتن،  دنشونید  با !  باشه  شدن؟  ناراحت   حاال...  نداره  ی ربط  ما   انیاطراف  به  غلط

 چون ای  و  میدار  دوستشون  چون...  میکنیم کم  شونیدلخور  بار  از  دارن  دوست   که   یکار  انجام

 که   یکن  ه یتوج  ای  ی بد  ح یتوض  ینیبش  دینبا  ی ول...  ذارهیم  ی منف  ر یتأث  مونی زندگ  رو  شونیناراحت

 هیبق  جور  هر مونه،یزندگ  اول  االن  ما...  فروزان!  شماست  با   حق بعله،  که   یار یب  وجود   به   را  توهم   نیا

 ن ییتع  م یحر  مونیزندگ  یبرا  د یبا  اآلن  نی هم   از.  جلو میبر  فرمون  همون  دی با  آخرش  تا   م یاریب  بار  رو

.  دنشونید  م یریم  هم   شب   فردا  م،یریگیم  براشون  ی سوغات  ه ی  تهران  به  یبرگشتن   من  نظربه.  میکن



 ی ول.  میکرد  مشخص  براشون  رو  چهارچوبمون   حاًیتلو هم میرسوند  رو  خودمون احترام  هم  ینجوریا

 !میبد  ی حیتوض  م یرفت  که   یمسافرت  بابت  نداره  یلیدل  واقعاً

 خودش  خونواده  برابر  در  آدم   نیا  که   نی»ا:  کرد  زمزمه  عطا   کنار   نویم.  کرد   نگاه  عطا   به  مات   فروز

 با  رفتارش   که  نهیا  تشیواقع  یول .  بده  آدم  به  خوب حس جور هی  دیشا  اول  نگاه   در   داره  را  رفتار  نیا

. شکنهیم  دل  بدجور   بودنش   جانب بهحق که  یش یم  متوجه   مرور  به...  تو با  ی حت. طورهنی هم  همه

 باهاش   ی ملزم  تو...  شیکار  طیشرا  مثل .  هیتوج  یحت نه   نهیبیم  ح یتوض  به   ازین  نه   که  خصوص به

 «.یایب  کنار

 او  از  بعدا.  رفت و  گذاشت  ش یتنها  یاپرونده  کار   دنبال  عطا   که  افتاد  عقدشان  شب   به   ادشی 

 اما.  کند  کم   را  اشیدلخور  بار   بایز  کلمات   از استفاده  با  کرد   تالش  و  کرد  یمهربان  کرد،  ییدلجو

 نداده  صیتشخ  اشتباه  را  کارش  اساسا   چون  .نکرد  هم  هی توج  و   نداد  حی توض. نکرد  یخواهمعذرت

 بر   یمنف   ریتأث  اشیناراحت   تا   کند   آرام  را  او  بود  خواسته   فقط  عطا   موقع  آن   که   دی فهم یم  تازه.  بود

 !!!«ضرر  و   »جهنم  جور  کی.  نگذارد  شانیزندگ
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 محض   به  .داشت  نگه   کردند، یم  عرضه   را  شمال محصوالت   که   مغازه  چند ی جلو  جاده،  یابتدا  عطا

 مکالمه  به   خودش  و کند  د یخر  گفت   فروز   به  اشاره  با .  خورد زنگ  لشیموبا ن،ی ماش  از  شدن  ادهیپ

 و   یلینارگ  کلوچه ییچهارتا  و   ستیب  جعبه   دو  آزاده  و   خانمنیزر  یبرا  فروز .  شد  مشغول  یتلفن

 :گفت  گوشش   کنار نو یم  که  برود  مرباها  سمت   به   هاکلوچه  قسمت  از  خواست   . برداشت  ییگردو

 براش  خوادینم   ادی نم   خوشت   فروغ   از  حاال ...  یناسالمت  برادرته.  بردار  برزیفر  واسه  هم   جعبه   هی_

 ه ی  هم   خودت  سمت واسه  آزاده،  و   خانمنیزر  مقابل   در.  ستین  رانیا  که هم   فرامرز .  یر یبگ  کلوچه

 !دارن  ارزش  ایوراون  فقط   نشه  باب  حاال از  که  ریبگ  ی زیچ



 تواندیم  و   دارد  یبرادر  که   کرد  ذوق   چقدر.  برداشت  برز یفر  تی ن  به  هم   یلینارگ  کلوچه   جعبه  کی

 !ستین  وکارکسیب  بهروز،   زمان  مثل که .  بخرد  یسوغات  شیبرا

 آنجا  که   یرنگارنگ   جات یترش   از   خودش  یبرا.  گذاشت  هاکلوچه  کنار  هم بهارنارنج  یمربا   شهیش  سه

. بخرد  نداشت،   را  خوردنش اجازه  عطا  که  ییمربا  ای  و   کلوچه  خودشان،   یبرا   امدین  دلش .  دیخر  بود

 بود   عطا  اگر  دانستیم  .بخورند  ن یماش در  هولههله  عنوان  به   تا  دیخر ده یچک ماست  هم  یاندک

 یفدا  را  عطا  ت یرضا  نبود   قرار  اما.  رفتیم  پفک  و   پسیچ سمت  و  کردینم  را  خودش  حال  مراعات

 بود  خوشحال  .برداشت  خودشان   یبرا  هم  کلوچه  یی دوتا  بسته  کی  لحظه  ن یآخر  در  .کند  سالمتش

 نگران  آنکه یب  کند،  دیخر  راحت   ال یخ با  توانستیم.  نداشت  کردن  چهارتا دوتا  دو   به  ی ازین  که

 .باشد  خانه  خرج  و  ماه  آخر  قسط

 

 با   داشت  همچنان  عطا .  ستینگر  رونیب  به  سوپرمارکت   بزرگ  شهیش  از.  کرد  حساب  را  دش یخر

.  بود  شده   ظاهر  ابروانش  ن یب  یگره .  دیبگو  سخن  تا   دادیم  گوش   شتریب.  کرد یم  صحبت   مخاطبش 

 ینگاه  کرد،   درک   که را  فروز   نگاه  فشار.  بود  یناخرسند   دادیم   نشان  اشچهره که   یحس نیبارزتر

 .کرد   نثارش  ی ساختگ  یلبخند و  انداخت   شیسو  به

 خودش   با   را  ماست و  ی ترش  مختلف  ی هاظرف  و   گذاشت  عقب صندوق در   را  ش یهایسوغات  فروز

 .بود  نهاده  ن یماش  کف  را  کش یپالست  سهیک  و گذاشته  هم   ی رو  یستون  را   آنها.  آورد  ن یماش  داخل

 :دیپرس  و  زد   الکل   را  دستانش

 بود؟  یک_

 ؟ ید یخر ای چ...  بود  همکارم_

 اش یترش  اونقدر...  عطا  یوا!  یترش و  ماست  خودمون  واسه...  مربا و  کلوچه   یسوغات  واسه_

 مدلم  هی...  یآلوجنگل  با   برداشتم  آناناس...  بردارم  شهمه از  خواستیم  دلم  بود،  متنوع   و  رنگ خوش

 ...شده  درست   اناررب  با   ست آلوچه  گفت   که  بود



 عطا  و  کرد یم  صحبت  لعابشان و  رنگ و  سوپرمارکت  متنوع  جات یترش  مورد   در   جانیه  با  فروز

 و  کرد   فروکش  جانشیه  د،یند  عطا   جانب  از  ی استقبال  که  فروز  .بود  دوخته  جاده  به   چشم متفکر

 به   کی  را  یترش  مختلف  ظرف  سه  و   داد  قورت  را  دهانش   آب  کرد،  باز   را  هایترش  سه یک.  شد  ساکت

 :گفت  سرزنده  و  شاد  یاچهره  با   عطا به  رو .  کرد  نگاه  و  باز  کی

 !بردارم  اونو  بگو،  رو   کدوم   هی  تو   کنم،  انتخاب  تونم ینم   من_

 :انداخت  کوچک  مصرف  بارکی  یظرفها  به  ی نگاه   ی سرسر  عطا

 .ن یماش  کف  زهینر  باش  مواظب...  بردار  رو  یوسط_

 و  ب یعج  ی نواها  یکل   و  کرد   جمع را  صورتش . گذاشت  دهان   در  یآلوجنگل  یترش  از   یقاشق  فروز

 عطا .  گرفت  عطا   طرف  به   یحرف   چ یه یب  و  برداشت  ییآلو  قاشق،   همان   با.  درآورد  خودش  از  بیغر

 :کرد  امتناع

  .وراون  بکشش ...  خوامینم _

 ...نمـــ  بگو  بعد...  ذره  هی  بخور...  محشره_

 :کرد  یتند  عطا.  افتاد  عطا  روشن   رنگ  شلوار  یرو  آلو   و   شد  رد  یاندازدست  یرو از  نی ماش  همزمان

 !اَه...  االن  یشد راحت.  خوامینم   گمیم_

 اطراف  خواست و  برداشت  یدستمال   یحرف چی ه یب  فروز .  انداخت  ابانیخ  به   پنجره  از  را  آلو   بعد  و

 :کرد  اعتراض   عطا   دوباره.  کند  ز یتم   را  عطا   شلوار  پیز

 !بابا  یا...  نرو  ور   من   به   دئقه  دو   هی  یدار   دوست  ی ک  هر  جان_

 در.  رفتینم   یترش  خوردن   به   گرید  لشیم.  انداخت   ش یپا  ر یز  یزباله  سه یک  در  را  دستمال   فروز

 یاترانه  ی صدا.  کرد  بلندتر  را صوت پخش  و  برد  دست   .گذاشت  اشسهیک در  را  آن  و   بست  را  ظرف

 رپ   جرم  به   هم را  یبعد  و   یبعد.  کرد  عوض  را آهنگ.  نداشت  دوست  رپ.  دیچیپ  ن یماش  در   رپ



 بلند  عطا   داد  که   .کند  عوض   را   فولدر  بود،  رپ   هم  چهارم  آهنگ  اگر  گرفت  م یتصم .  داد  رییتغ  بودن

 :شد

 !کن   ش خفه  ای   بزنه  رو   زِرِش  بذار  ا ی  ؟یکن یم  عوضش  زرت  و  زرت  یه  ی کنیم  کاریچ_

 با   و  نشست  نهیس به  دست .  داد  هی تک  اشیصندل  یپشت  به   و  کرد   خاموش را  پخش  اخم   با  فروز

 نویم. کرد  عطا  نثار  را  ی منف  کلمات   انواع  دلش  در .  شد  رهیخ جاده  به  طلبکار  و  دلخور   یاچهره

 و  گرفت   خودش  به  روانشناسانه یاافهیق.  نشست  ن یماش  داشبورد  یرو و  کرد   کوچولو  را  خودش 

 :گفت

 به  بذار...  کرد  ی خال تو   سر   رو  ش یدلدق...  یتلفن تماس  همون  احتماال   بود،   ناراحت  یز یچ  هی  از_

 دیند  رو   شی تند  نیا  حاال   که   کرده  جمع  خودش  واسه   یعاطف  اندازپس  اونقدر...  اشیمهربون  جبران

 !یریبگ

 :داد  جواب حرص  با

 .کن  نگاه  و  نیبش  فقط...  درآد  کنارش  از   زرت  و  زرت  تا  هفتاد  بدم،   نشونش  ی زرت  و   زرت  هی  عمرا،_

 

 [20:16 19.08.21] ,شیرایو

۳۲۷    

 بپرسد  هم   عطا   از آنکه یب  .ختیر  ی چا خودش  ی برا  عطا،  رفتار   یتالف  قصد   به  گذشت   که   یکم 

 شیبرا  بخواهد،  عطا  که  نیا  بدون  بارها   ریمس  طول  در .  بود  خوریچا  عطا...  نه  ا ی  دارد  لیم  ی چا

 به   را  آن  بعد   و  شود  متناسب  شی دما  تا  داشتیم  نگه   خودش  دست  در را  وانیل  خت، یریم  ی چا

 به  عطا   دست  داخل،   به  نیماش  پنجره  رونیب  از  ی چا   وانیل آوردن  با   تا  بود  داده  عادتش   .دادیم   عطا

 .کرد یم  اشیهمراه   دنینوش  ی چا در  خودش   ندرت  به .  شود  دراز  سمتش 

 عطا  شد   متوجه  آورد، داخل   را  شود  خنک   زودتر  تا   بود  برده  رونیب  پنجره از  که   را  ی چا  وانیل  یوقت

 و  دوباره .  شد  خنک یکم  دلش .  دینوش  را  یچا  خودش   و   کرد  عش یضا!  ردی بگ  را  آن  تا   است  آماده



 یدفعه.  اوردین  خودش یرو به  اما   شد،  متوجه  را  عطا   یرچشم یز  نگاه  .کرد  تکرار را  کار  نیا  دوباره

 :گفت  ینرم  با   عطا  د،ینوش  ی چا باالجبار  که  سوم

 !داره  کراهت   دستم،   یند   ییچا  ه ی  نکرده  ی خدا  وقت   هی...  بانو  گرم  دمت_

 :داد  دستش  داغ  همانطور و  خت یر  عطا  یبرا  ی چا  یوانیل  خونسرد ظاهر   به  فروز

 با  هم   بعد   و  بشنوم  درشت   ازت   زرت  و  زرت  باش  نداشته  انتظار...  زمیبر  برات  بگو   یخوایم_

 !زرت  و  زرت !  دستت  بدم   ییچا صدقهقربون

 :دیخند عطا

 اومده؟   نی سنگ  برات  زرت”   و   ”زرت  عبارت  نیا  نکهیا  مثل_

  !دم یشنیم  ازت  بود  دوم   دفعه!  یلیخ_

 :گرفت  طرفش  به  را   شی چا  وانیل عطا

 !شه   خنک دار،  نگهش  برام...  داغه_

 :گفت  و  گرفت   را  آن  فروز

 آره؟  کردم،   پرخاش   ی الک  که  دیببخش  یعنی  االن  نیا_

 :زد  ی لبخند عطا

 ...کن  فکر   طورنیا  تو_

 :گفت  بردیم  رونیب  پنجره  از  را وانیل  که  همانطور

 !یشکوه   عطا   جناب ...  یبزن  داد  من   سر   یندار  حق   تو_

 کنه؟  بلند  رو   صداش  یفرهاد   فروزان  خانم  سرکار  سر  داره  جرأت   ی ک  اصال...  ندارم  حق که  معلومه_

 !یستین  ی تیشخص   کم!  یشکوه   عطا  دربار  اول  یبانو

 :دیخند  فروزان



 !خوارپاچه  یا_

. نشست  داشبورد  یرو  دوباره  نو یم.  شود  یجد   مجدد   توانستینم   گرید  اما  بود،   ناخواسته  اشخنده

 :گفت  و  داد  تاب  کودکان  مثل   را  ش یپاها

 ه ی  ، یزندگ  عرض  شیافزا  و  سلولها   تکتک  با  یخوشبخت احساس  زمان   هی...  زمیعز  نهیهم   یزندگ_

 و  صدقه  قربون  شهمه  اگه .  زاشهیخ و  افت   نی هم  به  یزندگ هی قشنگ  اصال.  یناراحت  و  ی دلخور  زمانم

 فقط.  الزمه  یزندگ  واسه  نمک  ذره  هی.  دهیم دست   از  رو جانشیه   و  مزه که  باشه   یبازعشقوالنه

 !نشه   شور  باش   مواظب

 که   ی رفتار  هر  مورد  در  نبود،   یز یچ  نکه ی»ا:  گذشت  ذهنش  از .  ندهد  کِشَش  گر ید  گرفت   میتصم 

 بعد   شمیم  گام هم باهاش  اول  و  تونمینم   ای  ام یم  کنار   باهاش  و  تونمیم   ای...  ستین  پسندم   مورد

 نیا  از  خارج .  ترمراحت  و   خوامیم  من   که   یریمس   تو میایم  م یزنیم  دور  هم  با  رم یگیم  رو   دستش

 «.ستین  راه  دو

 :گفت  و   داد  عطا  به  را  آن  شد،   ی راض  شی دما  از  یوقت .  زد  لب  را  ی چا  وانیل

 !گرفت  رو   گفت؟حالتیم  ی چ همکارت_

 :دینوش  ش یچا از  ی اجرعه عطا

 !شده   طعمخوش  یلیخ   ؟ یختیر  ییچا  تو   یچ_

 :شد  نگران  فروز

 گفت؟ یم  ی چ  همکارت  ؟یچونیپیم  چقدر ...  نیدارچ_

 .کنم   صحبت موردش  در  سفر  تو   ندارم  دوست...  بود  ی کار  بحث  هی_

. کند  ی باز  باد   وزش  با   تا برد  رونیب  نیماش از  را  دستش   و   داد  هیتک راحت.  داد  تکان  سر  فروز

 :گفت  و  برگشت  عطا  سمت  به  دفعهکی

 زد؟   زنگ که  نبود  بلوچت   همکار  همون  انایاح_



 :گفت  د، ید  که  را   عطا  سکوت

 نکرده؟   داشونیپ!  همبه  یختیر  ی طورنیا  که  نداده  بهت   یخوب خبر  احتماال...  بوده  همون  پس_

 

 خاطر   به   لیاسماع  نکنه  ی »وا:  شدند  ظاهر  مغزش   در  ممکنه   افکار   نی بدتر  بدهد،   جواب عطا  تا

 نکنه   باشه؟  وستهیپ  طالبان  و   داعش  به بوده،  رش یدامنگ  احتماال   که   ییهاحقارت  و   هاعقده

 ی نامرد  ه ی  نکهیا  به  من   ایخدا  ؟ یمرز   شرور  ه ی  باشه   شده  نکنه   باشه؟   شده  مخدر   مواد یقاچاقچ

 رانوند”ی”ب  مثل  خوام یم  گفتم   کردم  غلط  ایخدا. امیراض  باشه  شده  داداشاش  از   یکی  مثل

 موفق   باشه،  نشده  ی عوض  فقط.  باشه  ”قرمز” مثل  خوام یم   گفتم  کردم  غلط.  باشه  ست یفوتبال

 «.خوامینم  رو  بودنش

 :گفت  و  شد   تر قیعم   اخمش  عطا .  کرد  نگاه  عطا   درهم   ی چهره  به   مضطرب

 هاشونمسن  شتریب.  اطراف  ی شهرها  و  روستاها   رفتن   کردن   کوچ  منطقه  اون  ساکنان  شتریب_

 !موندن  ییدا پسر  تا   سه   دو  فقط.  بود  نمونده  ی باق  یمسن چی ه   تو ی مادر  خانواده  از.  موندن

 :دیپرس  شتابزده

 ؟ ی چ  لیاسماع_

 :گفت  بنوشد،  را  یتلخ شربت  دیبا  که   یکس  مثل عیسر  و  تند یلیخ و  بست   چشم عطا

 !یخردسال  همون   تو .  شده  فوت   مادرت،  رفتن  از  بعد  ماه   چند_

 :برداشت  نم   فروز  چشمان 

 ؟ ی چ واسه  چرا؟_

 :دیکش  ی قیعم   نفس  عطا

 مارستان یب  برسونندش نکهیا  از   قبل...  و  کرده  عفونت  جاش...  بوده  گرفته  گاز   رو بچه  خر  گفتنیم_

 !کرده  فوت



 :دی چک  اش گونه  یرو   بر  فروز   چشم  از  اشک

 عفونت  زخم  که  کردن  اقدام  رید  اونقدر...  یگیم   نطور یا  که  کنه یم  عفونت  ساعت   دو   یکی  به   مگه_

 هم   فقر   ی حت  نشده،  مرگش  باعث  عفونت!  برسن  بهش  نخواستن...  گرفته  رو بدنش  تمام   و  کرده

 .شده   مرگش  باعث  بزرگترا  یانگارسهل  و   یتفاوتیب...  نبوده  ش یبان  وباعث

 

 [20:20 19.08.21] ,شیرایو

۳۲۸    

 :داد   بسط  را  گزارشش   عطا

 دو.  داره  خودش  یبرا  ی اکبکبه  دبدبه   و  کنهیم  کار   برق  اداره  تو   مهندسه،  اتییپسردا  از  یکی_

 کار گچ  و   بنا.  ساختمون  کار   تو   رفتن  اشونیشتریب...  هستن کفش  و   لباس واردات  کار  تو   هم   تاشون

 !بگم  بهت سفر  تو   رو  خبر   نیا  نداشتم  دوست.  کرد  ناراحتم   یل یخ  لیاسماع  فقط...  نایا  و

 تالش  به   بسته  کدام هر   منطقه،   آن   یهابچه  ایگو.  کرد  ز یتم   را  صورتش  و   برداشت  یدستمال  فروز

 یی رها  ینیکپرنش آن  از  و   کنند  دا یپ  دست  ت ی موفق  مختلف  یها رده  به   بودند  توانسته  خودشان

 بودند،  مانده  که   هم   عده  آن!  یساختمان  کارگر  یحت ... گچکار  و   بنا  تا   گرفته  تاجر   و  مهندس   از.  ابندی

 توانسته  یاعده  سانکی  امکانات   با   یوقت  وگرنه!  کند  ر ییتغ  وضعشان  که بودند  نخواسته  خودشان

 !بوده  باز   ر ییتغ  یبرا  راه  یعنی  بدهند  ت یوضع  رییتغ  بودند

 

 دایپ  فاصله   مادرش،   زمان   سنت   و  فرهنگ   آن  از  هم فکر   طرز   نظر   از  خطه، آن  مردمان  کرد  دعا

 با   را  فکرش   و  افتییم   بلوچ  ی اجتماع  مددکار چند دیبا.  کردیم   یعمل  را  فکرش  دیبا.  باشند  کرده

 در  ابد، یب  بلوچ  مددکار  توانست ینم   اگر  اما.  بود  اشیمادر  قوم   حش یترج.  گذاشتیم  انیدرم  آنها

 نشد،  بلوچستان. داشت  وجود   مادرش   نیسرزم   طیشرا  مشابه  یطیشرا  کشورش   از   یاستان  هر

 ...تهران  اصفهان،  مازندران،.  لرستان



 داشته  امکانات   اگر  که  یمردان  و   زنان...  پرشتاها.  هستند زنده  که  هالیاسماع  نبود،  زنده  لیاسماع

 ز ین  گرانید  یبرا  و  برسند   تی موفق  به  تختیپا  مرفه   مناطق   مردم   از   شی ب  توانست  خواهند  باشند

 .باشند  سودرسان

 

 ده یرس  ریمس  قسمت   ن یباالتر  به .  کند  خلوت  افکارش   با  ی کم   فروز  داد  اجازه  و  کرد   سکوت  عطا

 کنار  شوند،  وارد  آن  خشک  و   یجنوب قسمت  به  کوه   سرسبز  و   یشمال  قسمت   از  آنکه  از  شیپ.  بودند

. رفتند  جلو پرتگاه  کینزد  تا  هم با   و  گرفت  را  فروز   دست.  شدند  ادهیپ  و  داشت   نگه  ییروستا

 ینارنج  و  زرد   و  سبز رنگ  صدها .  بود  عتیطب بزرگ   نقاش  از  بایز  ییتابلو  شانیپا  ریز  اندازچشم

 خودش  به  پهلو  از  را او  و  انداخت   فروز  یشانه  دور   را  دستش.  کردیم  ییخودنما  چشمشان  شیپ

 :فشرد

 ؟یبهتر_

 !خوبم_

 !یخوب  که   خوبه_

 :کرد یاخاطره فیتعر  به  شروع  عطا  و  شد   سکوت  یکم 

 تا   دو.  داشت  ی خانگ لوازم   د یتول  بزرگ   کارخونه  ه ی  پدرش...  داراهیما  اون  از   داشتم  یهمکالس  هی_

 تو   گذاشت  رو   پولش  و   داداشش  به  فروخت رو  ش کارخونه  سهم  پدرش،   فوت  از  بعد!  بودن  پسر

 رو شهیبق!  یباززن  و   ی باز  ق یرف  و  ادیاعت...  راحت  یزندگ  و   یگذرونخوش دنبال  رفت!  گلدکوئست

 یکییک ی  که  ن یزم  تا   چند  با...  یپدر  ارث  از  مونده  براش   خونه هی  فقط  االن...  یبزن  حدس   یتونیم

 و   خرهیم  رو  من   مثل  تا  صد  هم   االنش   ن یهم   البته ...  کنهیم ادشیاعت  و یزندگ  خرج  و  فروشهیم

 چقدر  نکهیا  تا   ترهمهم  ی لیخ  داشته  رفت پس نکهیا  نظرم   به .  ده  به  دهیرس   صد از  اما   کنه،یم  آزاد

 !داره



 از   آدم  نکهیا.  ستمین  رش یتأث  منکر .  آدمه  هیاول   پرتاب  سکو  یزندگ  طیشرا  و  فرهنگ   ه، یارث  و  پول

 جَنَم  هم خودش  دیبا  اما  .ذارهیم  اثر   هدف  به   دنشیرس  زمان  تو   یلیخ صد ا ی  کنه  شروع   صفر نقطه

 ...ده  به  رسهیم  صفر   از   باشه  جنم   ده،   به  گرده یبرم  صد از  نباشه  که   جنم .  باشه  داشته

 ی حت ای  صفر   طیشرا  تو...  یشکوه   مستر  اد یدرم  گرم  ی جا از  »نفست :  گفت دل  در .  زد  ی تلخند  فروز

 و   «. شهیم  متفاوت  چقدر  آرزوهات   سطح   شه، یم  محدود   چقدر  دتید  افق  ی نیبب  که   ینبود  صفر   ریز

 :آورد  زبان  به

 صفر از  که   ییخدا  بنده  اون  ده،یرس ده  به  و  گذرونده  خوش  تو   قیرف  اون.  هست هم ر یمس  از  لذت_

 !ستنین  اسیق  قابل.  گذاشته  رو  ش یجوون...  کرده  مبارزه...  کنده  جون   کرده،  شروع

 دارن؟   تیرضا  خودشون از  شتر یب  کدومشون  ؟یچ   خودش   از  فرد   تیرضا_

 :گفت   و  کرد   پر  طراوت با  ی هوا  از  را   شی هاهیر  و دیکش  ی قیعم   نفس   فروز

. دونمینم   رو  شیجور چه  .باشم  داشته   نقش  باجنم  افراد  یبرا  پرتاب   سکو   ساخت  تو   خوامیم_

 ؟ یکنیم کمکم

 .نهاد  اشقهیشق  بر   که  یکوتاه   یبوسه  و  بود  اش شانه  به   عطا  انگشتان  فشار   پاسخش

 

 :گفت  لب   ریز.  گذاشت عطا   انگشتان   یرو  را   دستش  و   کرد  ی تبسم   فروز

 !یهست که  یمرس_

 :برداشت  ییبایز  ی انحنا  عطا  لبان

  ...شمام  به  متعلق  من ...  کنمیم  خواهش _

 :داد آسمان   به   را  نگاهش   فروز

 !کنهیم  غروب   داره  دیخورش_



 غروب   موقع   م،یباش  سبز  ارتفاع   نیا  تو   فه یح.  میفت یم  راه  بعد  و   نمیبیم  نجایهم  رو  د یخورش  غروب_

  .میبد  دست  از  رو   منظره  نیا  چ یه   واسه عجله   خاطر  به   ما   و  باشه

 :داد  نشان  را   بود  آنجا  که  یبزرگ  سنگتخته.  انداخت  اطراف  به   ینگاه   فروز

 م؟ینیبش  اونجا  میبر_

 !میبر_

 

 [20:24 19.08.21] ,شیرایو

 ی بایز  عتیطب   یرو   رنگها  ی باز  و   آفتاب  غروب  به  دوختند   چشم و  نشستند  گر یکدی  کنار

  .شانیرپایز

 :گفت  و  کرد  نوازش  شستش   انگشت  با  را   فروز  دست   پشت   عطا

 گرفته   ادی  رو   دنیدو  رفتن،  راه  از  زودتر   که   تخس  پسر   هی.  نجایهم   میاومد گه ید  سال   دو  کن   تصور_

 بار   یکار خراب  ، یبردار  ازش  چشم که  ییهابچه  اون  از.  همراهمونه رهیم  باال   راست  وارید  از  و

 که  ده یم  تکون  بغلت تو رو  خودش  و  زنه یم  نق  اونم  نره،   پرتگاه  سمت  که  یکرد   بغلش  تو...  ارنیم

 نره،  جلو   و   نکنه  ول  رو  دستم  که   یشرط   به  کنمیم   وساطت   من .  بره  راه  یبد   اجازه   و   نییپا  شیبذار

 تو نشدن  نگران  خاطربه...  ید یم  هشدار و  یزنیم   داد  تو   میریم  جلو که  ذره   هی  .نییپا  ادیب  بغلت  از

 و   کنهیم پرت  سنگ  پسرمون  من  از  بعد  و کنم یم  پرت   ن ییپا  به  سنگ  هی  من .  میکنیم  ستیا

 !خندهیم

 :داد  عطا   به آسمان  از  را  نگاهش   فروز

 طرفه   دو   که  ییموها  و   یپف  ی صورت راهنیپ   با  دختر   ه ی.  ترهقشنگ  باشه  دختر   پسر،   ی جا  به_

 !شده   بسته  یخرگوش

 :داد  جواب   خنده  با   عطا



 با  تو !  میبخند  و  میکن تیاذ  رو   تو   م،یبش  متحد ییتا  دو  که   باشه  پسر  دارم  دوست   خودمه،  یایرؤ_

  .کن  ی ابافیرؤ  دختر

 :زد   ش یبازو  به   یمشت  فروز

 ؟ یهست یک  گه ید  تو ؟ی بخند  تا  یکن  تیاذ  منو  دیبا  هم  اتیرؤ  ی تو  تو_

 !شما  مخلص ...  یدادگستر  کی  هی پا  لیوک...  یشکوه   عطا_

 

 ان«ی»پا


